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POPIEŽIUS PEŠ RAD’JĄ LAIIMNA 
ŠVENTOVE, PRANCOZIIS

Apie pusė milijono žmonių 
dalyvavo iškilmėse

CASTEL GANDOLFO, lie
pos 12. — Lis ievute, Prancūzi
joje, vakar pašventinta ir ati
daryta nauja, Sv. Teresės (Ma- ir Popiežius už visus 
žosios Gėlelėj) vardu bazilika ei uosius meldžiasi.

kad jau baigiasi žemiškas gy
venimas. Rągino tikinčiuosius 
melstis už savo Popiežių, nes 

tikin-

šventovė.
Į šias iškilmes Šventasis 

Tėvas Pijus ,XI pasiuntė savo 
perscnalį atstovų — valstybi
nį sekretorių Jo Eminencijų 
kardinolų Pacelli.

Šventasis Tėvas vakar per 
radijų prancūziškai kalbėjo tu 
iškilmių dalyviams. Laimino 
juos ir atidarytų šventovę. Po
piežiaus kalba buvo girdima i- 
vairiose pasaulio dalyse.

Jo Šventenybė tarp kitko 
sakė:

“Melskime Sutvėrėjo, Kurs 
yra dangaus ir žemės vi
sų tautų ir žmonių Aukščiau
sias Viešpats. Melskimės, kad 
šiam netvarkos nukamuotam 
pasauliui Visagalis grųžintų 
ramybę; kad visos tautos pri
pažintų dieviškųjį soverenu- 
mų, pildytų Jo šventuosius įs
tatymus, praktikuotų teisingu
mų ir darytų gailestingumo 
darbus, nes žymi dalis žmoni
jos gyvena * priespaudų ir 
vargus”.

Be kitko Jo šventenybė 
trumpai minėjo ir apie save,

“Mes pareiškiame jums su 
apaštalu”, sakė Popiežius. 
“Melskitės už mumis; mes 
meldžiamės .už jumis; melski
mės vienas už kitų, kad būtu
mėm išganyti”.

LISIEUX, Prancūzija, lie
pos 12. — Čia vakar nepap
rastai iškilmingai pašventinta 
ir atidaryta nauja majestotiš
ka bazilika Šv. Teresės (Ma
žosios Gėlelės) vardu.

Į iškilmes buvo suplūdę 
apie pusė milijono meldžionių. 
Trys kariuomenės pulkai tva r 
kė milžiniškas minias.

Popiežiaus specialus atsto
vas valstybinis sekretorius Jo 
Emin. kardinolas Pacelli kal
bėjo- ir celebravo ponti f i kali
nes Mišias atidaryto j bazili
koj. Dalyvavo dar kiti penki 
kardinolai, kurių tarpe buvo 
ir Philadelphijos kardinolas.

Nuo pusiaunakčio iki ponti- 
fikalinių Mišių apie 100 kuni
gų vieni paskui kitus laikė Mi
šias prie visų altorių baziliko
je ir dalijo šv. Komunijų ti
kintiesiems.

Anglija kovoja prieš Ispanijos sies 
atidaroma

Prancūzijos vyriausybė pasiry
žus atvirai remti radikalus

LONDONAS, liepos 12. — 
Anglijos vyriausybė daug dir
ba, kad ir toliau palaikius už
darytus Ispanijos pasienius, 
kad kariaujančios ispanų pu
sės ko mažiausia gautų iš už
sienių paramos — karo med
žiagos ir ginklų.

■Europos valstybių nesikiši
mo komitetas anų dienų pave
dė Anglijai sudaryti naujus 
planus kompromisui tarp An 
glijos Prancūzijos iš- vienos 
pusės ir Italijos Vokietijog iš 
kitos. ’ i '

Anglija rengia planus ir 
artimiausiontiti dienomis įteiks 
nesikišimo komitetui.

Tačiau Prancūzijos vyriau
sybė atkakliai kovoja prieš 
kompromiso sumanymų ir pa
siryžusi atvirai remti Valen
cijos radikalus.

Stebėtojai numato, kad 
Prancūzija paskutinę valandų 
pasiduos Anglijos spaudimui, 
o ypač kai pamatys Italijos ir 
(Vokietijos griežtumų.

ARABAI TVARKOSI KO
VAI PRIEŠ BRITUS

JERUZALE, liepos 12. — 
jArabų vadai paskelbė savo se 
kėjų mobilizacijų. Rengiasi at
kakliai kovai prieš britus, kad 
neleidus jiems Palestinos skal 
dyti. ’ . r : <i£,|

25 MEKSIKIEČIAI NU
ŽUDYTI

MEXIC0, liepos 12. — Me 
ksikos vyriausybė giriami, kad 
ties San Marcos, arti Dol ores 
Hidalgo miestelio, kariuome
nė nukovusi 25 “sukilėlius” 
prieš centro vyriausybę veiku
sius.

Viesulas smarkiai 
Zou miestelį.

'"riko

1$ PRAĖJUSIŲ IMU MEKSIKOJE

Štai kas veikėsi Meksikoj per paskutinius kongreso atstovų rinkimus. Valdančiosios

ŠIANDIEN VANDENS 
SPORTO KARNIV.

Dalyvaus Lietuvos svečiai

VOKIETIJOS KATALIKAI 
KVIEČIA TALKON 
PROTESTANTUS

BERLYNAS, liepos 12. — 
Vokietijos katalikų vyskupai 
laukia nacių reakcijos.

Vakar visose bažnyčiose iš 
painokslinįų skaitytas kataliku 
atsiliepimas į protestantus, 
kad jie eitų talkon katalikams 
kovoti prieš antikrikščioniš- 
kus nacių žygius. f

Atsiliepimu pažymima, kad 
Vokietijos viki krikščionys ttt 
ri burtis krūvon, kadangi tik 
bendromis jėgomis bus apsau 
gota krikščionybė.

SIRIJOJE NUSTELBTI 
SUKILIMAI

JERUZALE, liepos 12. — 
Žiniomis iš Damasko, Sirijoj, 
aukštesnių jam J-eaireho di strik 
te sirijiečiai sukilo prieš res
publikos autoritetus. Jie rei
kalauja šiam distriktui visiš
kos autonomijos.

Sakoma, kariuomenė nustel
bė gyventojų priešvaldiškas 
demonstracijas. Iki 26 asmenų 
nušauta ir sužeista.

TRYS SOVIETŲ LAKŪNAI 
ATSKRINDA J AMERIKĄ

ŠEŠIOS

KIŠI

partijos įpareigota policija daužė tuos 
mas per haJ savi mu® suktybės. Netylin

up, kurie protestavo prieš tos partijos vykdo- 
tazdomis, arba šaudymais nutildė. (Acme Ph.)

Jo Ei 
Mundelein^ 
skupo, pasį 
j oš katalil 
kyklog 
tog ateina^

Naujos

JOS KATALI-
VIDURINĖS 
YKLOS

įencijos kardinolo 
, Chicagos arkivy-

;omis, šešios nau 
ros vidurinės mo- 
;oj bus atidary- 
rudenį.

:kyklos bus šiose

PLIENO KOMPANIJA E. 
CHICAGO ATIDARO 

FARRIKUS

Ši vakarų 7:30 valandų Ga
ge parke (55-th ir IVesterh 
avė.) įvyksta Vandens Sporto 
kamivalas. Bus plaukimo len
ktynės, žaidimai vandenyje ir 
taip pat šokiai. Šiame karniva 
le dalyvaus geriausieji Cbica- 

įgies lietuvių plaukikai. Į knr- 
nivalų atvyks ir Lietuvos spor 
trninkai. su savo palydovais. 
Šiandien jie rungtynėse nedaly 
vaus, bet bus garbės svečiais 
amerikiečių sportininkų.

Vakar sportininkai turėjo

čius, Chicagos Vyčių dva 
vadas, juos pavaišino lietuvi! 
kais pietumis, teisėjas p. 
ris “užfundijo” teatrų, o vi 
k&rieniavo Jucius Sisters M 
torane. - «

Beje, šiandien Lietuvos sj 
trilinkai su palydovais vi 
adv. Jono Brenzos, Metropolį 
tan State Banko pirmininkt 
svečiai Olympia Fields klube 
prie kurio jįs priklauso.

Rytoj Vytauto darže įvykę
poilsio dienų. Kun. Urbonavi- ta kumštynės ir piknikas.

Youngstovvn Sheet and Tu
be kompanija nusprendė šian
dien rytų atidaryti fabrikus 
East Chicago. Prieš paskelb
tų gegužės 26 d. streikų šiuose 
fabrikuose dirbo apie 7,000 
darbininkų.

lietus su perkūnijomis ištiko Ctiicag 
ir apylinkes T

Po lietaus kokj laiką buvo

o

parapijose
St. Gregory, Bryn Mawr ir 

No. Paulina g.
. klary ot Perpetual Help, i paliaubas tarp komp&ni- 
W. 32 gat. jog jr c.LO. Tačiau kompani-

St. Ann, So. Leavitt ir 13 ja tvirtina, kad ji nepasirašė
gat.

Holy Name katedra, N. Wa- 
bash ir Chicago avė.

IlfJy Cross, 65 ir Maryland 
gat.

Sacred Heart,*W. 19 gat.

Visos šios mokyklos nebus 
apribotos parapijų ribomis. 
Mokiniai į jas bus priimami 
iš įvairių parapijų.

Iki šiandien Chicagon arki
vyskupijoje veikė 66 viduri
nės mokyklos ir akademijos 
berniukams ir mergaitėms.

Jo Eminencija pageidauja, 
kad turinčiam palinkimo į au
kštesnį mokslų katalikų jauni
mui duoti progos siekti to vi- 

“• i.ll

Indiana valstybės guberna
torius Tovmaend anksčiau pa
skelbė, kad jam pasisekė pada

KINIEČIO KARAS SU JA
PONAIS NEIŠVENGIAMAS

Smarkus lietus su perkūn 
jomis vakar popiet ištiko 
cagų ir apylinkes. Prieš tai 
vo daugiau kaip 88 laipsni 
šilumos. Praūžus audraTOKIJO, Japonija, liepos 

12. — čia pripažįstama, irepooterita - 72

jokių sąlygų su C.I.O.

Nepaisant to, streikuojančių 
darbininkų vadai ištraukė nuo 
fabrikų visus pikietininkus ir 
pažymi, kad streikas laimėtas.

Kapitalistų spauda pažymi, 
kad kompanija “suklupdžius”

japonų karas s,u kiniečiais ne- 
išvengtinas dėl įvykių Šalia 
Pęipingo. Diplomatiniu keliu 
taika neįmanoma. Sutraukia
mos gausingos kariuomenės. 
Kinijos vyriausybė jaučiasi, 
kad jos pusėje teisybė, kadan 
gi japonai yra įsiveržėliai i 
Kinijų. Japonų svarbiausias

C.I.O., nepasirašydama paliau teisinimųsis prieš pasaulį — 
bų sųlygų. Bet, matyt, ji pasi- apsaugoti Mandžiuko sienas 
rašius. Kitaip gi nebūtų buvę'nuo kiniečių įsiveržimo, 
atšaukti pikietinink&i.

Už 10 mylių nuo Pęipingo 
vakarų link — Yungting upės 
pakraščiais, pakartojami abie
jų pusių susirėmimai. Į šios 
upės sritį sutraukiamos ka
riuomenės.

MIRC “DŽIAZO” KOM
POZITORIUS

10 ASMENŲ SUŽEISTA

Papildomomis žiniomis, žai
bas trenkęs į vienų medį Di
versey ežero pakraštyje, kur 
sekmadienį maudėsi šimtai as 
menų, 10 asmenų sužeista ir 
visi žmonės iš vandens išblaš
kyta. , ,

: iv

MASKįVA, liepos 12. - Ki
ti trys sovietų lakūnai šiauri
niais oro keliais iškrido į ame- 
rifcų.

Seniau pirmieji trys skrido 
į San Franeiseo, bet buvo pri
versti nusileisti Wa®hingtoho 
valstybėje.

die gi paskutiniai pasiryžę 
be sustojimo pataisyti anų 
trijų nepasisekimus — atsiek
ti San Franeiseo.

MADRIDO RADIKALAI 
VĖL GIRIASI

H0LLYW00D, Cal., liepos 
12. — Mirė amerikoniško 
“džiazo” kompozitorius Geor
ge Gershwin, 38 m. amž. Ame
rikoniška spauda mirusįjį va
dina muzikos ir dainuškų geni 
jum. i • ’

HENDAYE, Prancūzija, 
liepos 12. — Madrido radika
lų vadai tvirtina, kad jie at
siekę “didelius laimėjimus” 
Madrido vakariniam fronte.

Valencijos gi radikalai pa
reiškia, kad jie rengia milži
niškus puolimus prieš nacio
nalistus ir tikisi juog visiškai 
“sutriuškinti”.

DU ŽUVO DARBININKŲ 
RIAUŠĖSE

MASSILLON, O., liepos 12 
— Priešais Steel Workers Or 
ganizrng Committee buveinę 
kilus riaušėms policija pašovė 
kelis riaušininkus. Iš jų du 
mirė. 141 areštuota.

GIRTINAS HORNERIO DARBAS
Illinoiso legislatūra prave

dė keletu abejotinos vertė® bi- 
i>ų.

Pav., vienu tų bilių skirta 
2,500 dol. metinės pensijos kai 
kuriem® ilgus metu® miestui 
tarnavusiems aklermonama.

Kitu bilinm skirta 4,200 dol. 
pensijos buvusio prieš pasau

linį karų Chicago majoro Bu- 
sse našlei.

Be to, pensijos numatytos 
ir kitiem® stambiems Chicago 
politikierams.

Gubernatorius Horneris va
kar viau® šiuos bilius vetavo, 
ty. nepatvirtino.

Piliečiai giria šį gubernato
riau® žygį.

'4 ’ ’ \ ’ P— - — - - _ _____ —‘

GREITAS PAŠTO VE
ŽIOJIMAS

BERLYNAS, liepos 12. — 
Tš Brazilijos atvežtas paštas į 
Vokietijų jūriniu lėktuvu per 
41 valandų. Tai rekordas.

WASHINGTON, liepos 12. 
— Prez. Rooseveltas reikalau
ja imtis kontroliuoti javų der
lių. Girdi javų perteklių® gali 
papiginti kainas.

Abi pusės stato savitarpius 
reikalavimus ir nė viena pusė 
neturi noro nusileisti.

Japonų imperatorius iš va
sarinių rūmų grįžo į Tokijo 
ir tariasi su vyriausybės na
riais.

Pranešta, japonų karo lai-

Bet ne ilgam. Paikiau 
pradėjo kilti.

Audra padarė daug žalos. 
Perkūnas trenkė į Staųdar 

Oil Co. refinerijų, Whitb 
Ind. Pranešta, kad keletą* 
bininkų sužeista.

Kai kuriose miesto daly; 
užlieta namų rūsys, kadai 
vandens nubėgimai nepriiif 
rimi ir nevalomi.

KIEK LIETUVOJE 
VEIKLA DRAUGIJŲ

KAUNAS. — Pagal d ra 
gijų įstatymų persitvarkuai 
ir į registrų įrašytų draugi j 
(gavusių vidaus reikalų 
nisterio leidimų toliau veik(įj 
taip pat draugijų ligi 
žės 1 d. pateikusių mdnister 
jai savo pertvarkytus į*t»t 
yra 675 draugijos su 2,817 
daliniais. Iš jų 250 kult 
draugijų, 97 profesinės, 11 
labdaros, 33 sveikatos apsl 
gos, 43 ekonominės, 14 -poi

vynas paruoštas siųsti į Kini- ir 99 kovos su gaisrais.
jos pakraščius.

Peipinge vykdoma kariška
tvarka. ( ' I fc ‘

DAR 24 SUŠAUDYTA 
SOVIETUOSE

MASKVA, liepos 12. — Ja
ponų ambasada gavo žinių iš 
Chabarovsko, Sibiro, kad te
nai sušaudyta dar 24 bolševi
kai, kaltinami sabotažu ant 
geležinkelio.

TOKIJO, liepos 12. — At
naujinta kova šalia Pęipingo, 
Kinijoje. Japonų kariuomenė 
eina pirmyn. Yra vos už po
ros mylių nuo miesto. Japoni
joj nepaprastas užsidegimas.

neįrašytų į registrų yra 
draugijos su 2,590 padaliniu 
Viso yra 755 draugijos 
5,407 padaliniais. Pagal 
tybes, yra 303 lietuvių drill 
gijo® su 4,964 padaliniais, 
latvių su 5 padai., 16 voku 
su 20 padai., 16 rusų, 210 
dų su 392 padalą 15 lenkų 
20 padai. 6 kitų tautybių 
163 mišrios su 6 padaliniai!

ORAS
CHICAGO SRITIS.! 

dalies debesuota; t< tkag 
gali būti lietaus su 
mūs.

Saulė teka 5:25, lel 
si 8:26.
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LIKS Seimas, išklausęs J. E. Vyskupo 
M. Reinio patarimų instruktoriaus arba in
struktorių klausimu, pageidauja, kad Cen
tras atgaivintų grupę kalbėtojų, kurie prie 
progos lankytųsi kuopų parengimuose ir su
sirinkimuose, tikslu pagyvinti LDS kp. vei
kimų.

• ! • • •
I . '

LDS Seimas nuoširdžiai dėkoja Gera
jam Ganytojui, J. E. Vyskupui Mečislovui 
Reiniui už atvykimų į Seimų, už naudingus 
ir įdomius patarimus ir už pareikštus svei
kinimus iš Lietuvos.

DRAUGAS

VYRAI LIETUVAI, LIETUVA KRISTUI 
’ ———

Įspūdžiai iš Vyry Eucharistinio Kongreso 
Panevėžy

— Štai didysis kunigas, — Dr. J. Leimonas pasakojo, 
galingai, lotyniškai choru* kap tvarkosi jaunimas užsie- 
traukė Panevėžy, vyrų kon- ny: Amerikoj stiprios lietu 
grėsė. Vyrų eucharistinis ko- vių parapijos, labai rūpi na - 
ngresas, dar pirmas Lietuvoj, masi vaikų auklėjimu, Belgi- 
Tokie kongresai retai girdėt, joj labai stiprus, kat. jauni- 
net užsieny, o Panevėžys pa- mo judėjimas, pvz., 1931 m. 
darė ir gana. > buvo kongresas, kuriame da-

Ir prigūžėjo gLvyrų. Taip lyvavo 120 takšt. kat. vyrų. 
apskaičiuojama, Itad jų buvo Prancūzijoj daug rūpinamasi 
apie 10,000. Tai Minijai Iiikatal. mokyklomis. Austrijoj 
generolų buvo — ats. div. labai gražiai švenčiama mo-

.Inlradienis, liepos 13, 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Parodykit Amerikiečiams Lietuvą

Kiekvienų vasarų gana daug amerikie
čių važiuoja Lietuvų aplankyti. Būt gera, 
kad tokių turistų skaičius nemažėtų, bet di
dėtų. Mat, iš to yra nauda ir Lietuvų ap
lankiusiems, »• aplankytiems ir tiems, ku
rie neturi progos nuvažiuoti į Lietuvų, nes 
sugrįžę pasidalina su jais savo įspūdžiais 
ir tai prisideda prie didesnio mūsų prisiri
šimo prie senosios Tėvynės.

Tik reikia gailėtis, kad daug mūsų eks
kursantų sugrįžta mažai Lietuvos tematę, 
aedaug jų tepažinę. Yra tokių, kurie net lai
kinosios sostinės Kauno nepamato.

Ligšiol taip būdavo dėl to, kad pačioje 
Lietuvoje amerikiečių priėmimas nebuvo tin
kamai suorganizuotas. Tiesa, ekskursantai, 
Klaipėdoj gražiai yra priimami, bet nesirū
pinama, kad juos pavažioti nors po tas vie
tas Lietuvoje, kurios yra įdomesnės.

Mes nudžiugome pamatę Lietuvos spau
doje, kad bent studijuojantiems Lietuvos u- 
niversitete amerikiečiams šių vasarų sureng
ta ekskursija į įdomesnes vietas. Ji sureng
ta buvusio amerikiečio prof. K. Pakšto rū
pesčiu ir Užsienių Lietuviams Remti Drau
gijos parama. Ta proga dr. V. Viliamas 
♦‘XX Amž.” pažymi:

“Atsilankius į Lietuvų užjūrio broliams, 
mes išgirstame ir pajuntame, kad lietuviš- 

,-kgfcJSraujas ir dvasia galingai kalba nuo 
Vilniaus — Kauno iki San Frūiicisco — Los 
Angeles, kad lietuvis yra visur esųs pada
ras ir gražiai gali užsirekomenduoti kitų 

. tautų rungtynėse. Tuo tarpu lietuviai iš už 
Atlanto pamato ir supranta savo mažų, su
gargusių, bet mielų, gražių ir stebuklingų 
dvasia Lietuvos žemelę — savo motinų, ku
rios prieglobstis suteikia didžiausio džiaug
smo, o jos užmiršimas išspaudžia liūdesį ir 
ašaras, kurių nenušluosto nei turtinga Ame
rikos prabanga. , *

Dar didesnio džiaugsmo yra sukeliantis 
reiškinys, kad Amerikos Eetuviai atvažiuo
ja į Lietuvų ir pasimokyti, studijuoti, išmo-\ 
kti savo tautiškos kalbos, istorijos ir geo
grafijos”. į .

Būt tikrai gera ir naudinga jei visiems 
Lietuvų lankantiems amerikiečiams būt su
organizuotos tokios ekskursijos, kokių dr. 
Pakštas suorganizavo studentams.

lėktuvų lenktynės. Didžiausiu 
susidomėjimu visi tas lenkty
nes seksiu, nes esu įdomu, kas 
po generolų Rusijoj sušaudy
mo pirmas pasieksiąs Pary
žių: Maskva ar Berlynas.

Praeitų n eilelių Chicago u- 
niversiteto stadijone Lietuvos 
sportininkai lengvoj atletikoj 
amerikiečius į ožio ragų su
varė. Anauceris Savickus iš- 
figeriavo, kad amerikiečiams 
reiklų kapūstų ir batvinių 
valgyti. Ale aš, tavorščiai, ki
taip figeriuoju. Greičiausia 
tai buvo “atsilyginimas” už 
tų buterbrodų (senvičių) ir 
dvi itali joniškas “alyvas” 
(olive), kurias jie gavo Šior- 
lande kai pasiekė Čikagų iš
vargę ir alkani po ilgos kelio- 
•nės — iš Pittsburgo. Gi 
tiems, kurie šaukė ura, tas 
buterbrodas ir “slyvos” kaš
tavo net po dolerį.

gener. Tamošauskas (kongra- tinoe diena 
so rengimo pirmininkas), da-Į Paskaitos baigėsi. Vakare 

Seimeliui už busu Spinim,į‘•Derttota*.*’ lyvgTO Tad„ Pu- klausyklos apgultos — vyrai
udradarbių reiludm,; ei Į. K. Bynb. jpd,, vir4i„tok„!«in. išp^intiec. 8 vai. vaka-

pulk. Zadeika, pulk. Šklėrius 
pulk. Andrašiūnas, apskrities 
viršininkas burmistras, inspe
ktoriai, profesoriai, daktarai 
ir t.t. Buvo beveik visi vys
kupai: vysk. Paltarokas - 
kaip šeimininkas, vysk. Ka
rosas, vysk. Kukta, vyskupe*
Staugaitis, vysk. Matulioniu, 
vysk. Bftčys.

Visų pirma katedroj susi
rinkusiems vyrams vyskupas 
Paltarokas tarė atidarymo žo 
dį, primindamas, kad vyrus 
pats Kristus išaukštino pa 
sirinkda’mas apaštalus vyrute 
ir kitomis progomis. Valsty
bės viršūnėse stovintieji vy
rai nekartų yra pareiškę pa
garbų tikėjimui, pvz., kanc.
Dolfusas, prez. Benešąs, prez.
A. Smetona. Visi vyrai turi 
rūpintis sukrikščioninti šei
mas, mokyklas ir visų gyve
nimų. Reikia rūpintis katali
kų spauda, teisingumu, vargo 
žmonėmis. tf r Lt' ' A

Vyskupo žodį girdėjo ne 
tik esantieji bažnyčioj, bet ir 
šventoriuj, ir už šventoriaus, 
nes buvo įtaisyti garsintuvai 
ir transliuojama per radio.

Gražu buvo žiūrėti, kai ba
žnyčioj petys petin liūliuoja 
vyrų jūra. Atsistojusieji prie 
durų vyrai sargybiniai atei
nančioms moterims kalbėjo:

— Prašom melstis švento
riuje, šiandienų tik vyrai ei
na į katedrų, o išimtis tik 
choristėms...

Sumų atlaikė vyskupas Ku
kta.

Po pietų — paskaitos. Kad 
prisirinko vyrų — pilnas šau
lių teatras. Daugelis netilpo, 
o visi norėjo girdėt, tai ir 
stovėjo ilgos eilės prie atvi
rų durų.

Prof. Pr. Dovydaitis kal
bėjo pirmasis. Jis atkreipė 
dėmesį, kad darbo dėsnis eina 
iš paties Dievo. Dievas — pi
rmasis darbininkas. Pasaulis 
— jo darbo vaisius. Žmogus

Įvairiuose nelaiminguose atsitikimuose U*evo padarytas pasaulio va- 
važinėjant automobiliais užmušama daug ldovu, tik ne tokiu, kurs sč- 
žmonių. Illinois steite šiemet jau žuvo 850 dėtų ranka“ «*dėję» » 
žmonių, o Iowa 180 ir 3,159 sužeisti. Didelė
nelaimių dauguma pasidaro dėl neatsargu
mo. Jei automobilistai būtų atsargesni, jei 
jie labiau brangintų ir savo ir kitų žmonių 
gyvybę, tų baisių nelaimių būtų kur kas 
mažiau.

Seimas dėkoja N. A. Lietuvių Katalikų

do įsteigimų ir sudarymų komisija*, kuri 
to fondo ūgdymui labai gražiai pradėjo 
darbų. Seimas prašo LDS apskričių, kuopų 
ir visų katalikiškų draugijų skirti aukų į
tų fondų. . , . .. , ,

• • •
Seimas užgina N. A. LDS apskričio ir 

Centro Valdybos nutarimų išleisti sienini
kalendorių, jeigu finansinės galimybės leis.

• • •
Nutaria naujų raidžių rinkimui mašinų 

pirkti. Fondų kelti paveda Centro Valdy
bai. Turi būti atskira šio fondo sųskaita. 
Centro Valdyba gali kooptuoti tinkamus as
menis į pagalbų tam fondui sukelti.

Pragyvenimo Pabrangimas

Vokiečių laikraštis “Wirtschaft und Sta— 
tistik” tvirtina, kad pragyvenimo minimu
mas yra pakilęs beveik visose pasaulio val
stybėse. Tas daugiausia paliečia maisto pro 
duktus ir aprėdų, kurių kainos pakilo iki 
10 nuošimčių.

Kai kuriuose kraštuose kainos taip pat 
pakilo kflro, šviesos ir kt. Atrodo, kad pe- 
sauKS\yra kainų pakilimo kelyje. Kai ku
riuose kraštuose mažas kainų kritimas bu
vo tiktai sezoninio pobūdžio. Mažas kainų 
svyravimas pareina daugiausia nuo to kraš
to politinio charakterio ir ūkiškos struktū
ros. Tų sltirtiAnų iš dalies sudarė ir valiutų 
suvaržymai. Taip vadinami senieji “aukso 
bloko” kraštai taip pat nesudaro šiuo at
žvilgiu visiško kainų vienodumo ir vado
vaujančios įtakos į kitų kraštų kainų suma 
žinimų.

Šių dienų daviniais remiantis aiškėja, 
kad šis reiškinys daugiausia įsigalėjo Pran
cūzijoj, kur išvežimas valiutos yra tik dali
nai suvaržytas. Tačiau tuo pačiu laiku ir 
kituose kraštuose, kurie nepavartojo prie
monių savo valiutos suvaržymui, kainos taip 
pat pradėjo kilti, būtent: Japonijoj 5,2 nnoš., 
Lenkijoj 4,6 nuoš., Vengrijoj 4,5 nuoš., Nor
vegijoj 2,5 nuoš., Jungt. Valstybėse 2,1 nuoš., 
Švedijoj 1,0 nuoš., Danijoj 1,8 nuoš., Bel
gijoj, Čekoslovakijoj, Dancige ir Britų In
dijoj nuo JO nuoš. iki 1,4 nuoš.

Šveicarijoj, kuri savo valiutų suvaržė, 
kainų kilimas pasiekė 3 nuoš. Prancūzijoj dėl 

Seimas giliai įvertinęs kun. Kazimiero politinės santvarkos ir valiutos suvaržymo,

LDS 21-22 Seimo Rezoliucijos

Urbonavičiaus, Vyriausio redaktoriaus dar
bui kuris be atlyginimo puošia “Darbinin
kų” savo gražiais ir turiningais straipsniais, 
nuoširdžiai jam dėkoja ir prašo Aukščiau
siojo sveikatos mūsų Garbingam Vadui, kad 
jis dar ilgus metus mums vadovautų ir
savo raštais rodytų kelių į gerovę.

• • •
LDS Seimas nuoširdžiai dėkoja “Dar

bininko” bendradarbiams, ypač. kun. A Ta- 
motiūnui, p. M. Mažeikai (Lietuvoje), dea- 
konui Neverauskui, kun. S. P. Kneižiui, kun. 
P. Juškaičiui ir kitiems už bendradarbiavi- 
ųnų • Darbininkui.

• • •
LDS Seimas už ypatingų pasidarbavi

mų organizacijoje pakelia sekančius narius 
į Garbės Narius: — Kun. Pranciškų Vir- 
mauskį, kun. P. M. Jurų, ponių B. Miciū- 
nienę, p. Tarnų Versiackų.

Seimas pareiškia širdingų padėkų N. 
Angį. Fed. Apskričio Seimeliui ir ypatingai 
Marianapolio Kolegijai, kurių pastangomis 
suruošta IJetuvrų Diena liepos 4, 1936, iš 
kurios “Darbininkas” gavo stambių mate- 
riaię paramų.

Nutarta, kad “Darbininko” prenumera-

kainos dar labiau pakilo. Taip pat ir tuose 
kraštuose, kuriuose valiutos svyravimų pas
kutiniu laiku nebuvo arba kurie buvo tik 
mažai patiesti, pav. Japonijoj, Lenkijoj, ir 
kitur, irgi pasireiškia stiprus kainų kiliinas.

C. I. O. yra gera ir reikalinga organi
zacija. Tik gaila, kad jos vadovybė šlubuo
ja. Tos organizacijos streikų vadai gerai ir 
pastoviai yra apmokami, kuomet jų vado
vaujami streikininkai yra be algos, alkani, 
sužeidžiami ir mirties pavojun išstatomi. C. 
1. O. vadai į streikų laukų neina, patys la- 
b|į saugojasi, tačiau vargšus darbininkus 
stumia į kovos frontų. Be to, dėl C. I. 0. 
nesugebėjimo darbininkai skursta, o komu
nistų agentai tunka.

re įvyko puikus muzikos kon 
oertas katedroj.

Nepaprastai įspūdnga nak
tini adoracijai diena: susi
rinko vyrų minios, taip apie 
9 tūkstančius aikštėj, palių i 
Nevėžį. Priešais švietė didžiu 
lis — geltonos, žalios, raudo
nos, baltos spalvos lemputė
mis nusagstytas kryžius. Ti
kybinę kalbų pasakė prof. E- 
retas. t

Priminė didžiojo laivo — 
Titaniko* skendimų. Jis bu
vo taip tvirtas, kad nieko1 ne 
bijojo, net kažkas išrašė ant 
sienos “Mums Dievo nerei
kia“. Ir apsiriko...

San Martiniko saloj vienų 
Didįjį Penktadienį vyrai skau’ 
džiai išjuokė ir pažemino k r y 
žiu. Tas jų įžūlumas nelik*.) 
nenubaustas — žemės drebė
jimas salų sunaikino. Ir LR* 
tuvoj vyrai kartais nusikal
sta. Laikas pradėti gilesnį ti
kybinį gyvenimų- Sis kongre
sas ir yra graži pradžia.

Vos pasibaigė kalba, kaip 
sugriaudė savotiškos patran
kos šūvis, sužibo vyrų ranko
se žvakės ir deglai. Tik mir
gėjo blaškomos liepsnos ' ir 
švietė nakčia taip gražiai!

O juk kai po vysk. Matu
lionio atlaikytų pamaldų pra 
ridėjo tyli procesija, buvo ne
apsakomai gražu, raitėsi gat
vėmis ugninis slibinas, kas 
darė nepaprastai gilų įspūdį. 
Vidum«ktį buvo Mišios ir 
vyrų Komunija.

Sekančių dienų buvo atski
ros pamaldos jaunimui, ka 
rianis ir šauliams, tėvams, va
lstybės tarnautojams, savano
riams kūrėjams. Į bažnyčių 
rinkosi vyrų būriai. Daugeli* 
krūtinės papuoštos vyčio ii 
kitokiais kryžiais.

Tačiau pačios įspūdingiau
sios pamaldos buvo vidudie
nį aikštėj. Čia buvo žmonių 
minios, apie 150 vėliavų. Pa
moksle vysk. Būč.ys paragino 
kovoti su girtybe, neskaistu 
mu. Labai gražiai giedoję 
choras, kuriam padėjo kar‘3 
kas dūdų orkestras.

Prasidėjo eisena. Įdomu,

Čikagoj vienam teatruky 
rodoma filmą iš Rusijos “Lin
ksmybės daina,” kur vaizduo
jama kaimiečių gyvenimas 
Pavolgy, o muzikų atlieka Le
ningrado simfonijos orkestrą. 
Kadangi tokios ir panašios- 
filmos Stalinui nesudaro lin
ksmumo, tai jis jas siunčia į 
užsienį. Linksmiausia Stali
nui filmą yra ta, kurioj vaiz
duoja GPU (šnipų) veikimų, 
o muzikų atlieka “firing” 
skvadas šalę Maskvos.

Liepos mėn. linijoj Pary- 
žius-Berlynas-Maskva įvyks

gautų, o tokiu, kad savo dar
bu įsiviešpatautų pasaulyje.

Toliau kalbėjo prof. Dr. kad baktakymų nešė pakak 
Eretas ajae vyriškų kataliky. i tomis generolas Tamašauskas, 
bę. Užsienio vyrai parodo prof. Dovydaitis, dr. Paliokas,
daug drąsos, pav., jie kari 9 
nusinešė Kristaus kančios pa
veikslus į miesto sodų ir ten 
apėjo “stacijų”. Įr lietuviai 
sportininkai, prieš visų pa
saulį laimėję Rygoje, meldė
si sporto aikštėje.

Vyrai gražių paskaitų per
traukdavo plojimu, o pabai
goj galingai užtraukė 

— Garbinkime šv. Sakra
mentų.

dr. Mil&us, prof. Bistras, prof. 

Eretas, dr. Gutauskas, saviv. 

Butkus ir kiti labai garbingi
vyrai: Jie parodė, kad nesi
bijo viešai pasirodyti esu ti
kintieji.

Pradžioj vyrų eisenos išjo
jo trys raiteliai, toliau graži 
dviratininkų kolona, vėliavos, 
šauni mūsų kariuomenė, kū 
rėjai savanoriai, studentai, 
dvasininkai, vyskupai, garbi

Liaudies milicija pradėju
sios pulti fašistus nuo Madri
do vis juos muša ir stumia 
nuo sostinės toliau, rapor
tuoja balšavikų “Vilnis.” Tuo 
pačiu sykiu ta popera rašo, 
kad liaudies milicija Madri
do fronte piknikus kelia, kon
certus rengia, dainuoja ir po
kerį lošia.

Jurgiu; — Ogi todėl, kad 
Kauno šeimininkai nemoka ir 
nesugeba maudymosi vietų 
taip įrengti ir sutvarkyti, kad 
jos būtų panašios į pliažus, 
tai ir vadina paplūdymais.

(“Kuntajpdis”)

Kartų atėjo pas .klebonų 
moteris prašyti patarimo, kaip 
atpratinti vaikų nuo keiksmų 
ir biaurių žodžių.

— Žinai, klebonėli, tas ma
no velniūkštis labai keikia, 
nors mes namuose nė žodelio 
blogo nepasakome. Ir iš kur 
tas šetonukas galėjo to išmo
kti!...

Jonas: — Sakyk, kodėl da
bar Kaune pliažus vadina pa- 
plūdymais?

LIETUVOS SARGŲ - SAULIŲ 18 METŲ 
SUKAKTIS

Lietuvos Šaulių Sąjunga 
yra viena iš didžiųjų ir dau
giausia nusipelniusi Lietuves 
laisvei ir kultūrai organizaci
ja. Ji kelių lietuvių patriotų 
buvo įsteigta 1919 metų pa
vasarį ii' nuo to laiko iš ma
žo ir nereikšmingo būrio iš
augo į galingų ir skaitlingų 
ginkluotų krašto pajėgų, ku
ries gretose dabar yra kelias

ngi valdžios atstovai. Gale -- 
mokytojai, inteligentai, šau
nūs raiteliai.

Eisena tęsėsi apie porų va
landų.

Kokia daugybė plakatų:
— Vyrai Lietuvai, Lietuva 

Kristui.
— Mes į Tave, Kristau, tie

siame pūslėtas rankas.
Sustojama aikštėj prie Ma

rijonų bažnyčios. Vyrai daro 
pasiryžimų:

— Ryžtamės nuoširdžiai my 
lėti savo tėvus, vaikus, kai
mynus, savo tautų, visus žmo 
nes.

Kongresas baigtas. Jį ap
lankė netikėtai daug dalyvių 
— apie 10,000 vyrų. Viri 
džiaugėsi Šv. Tėvo atsiųstu 
sveikinimu. Tvarka buvo pa
vyzdinga. Daug nusipelnė po
licija ir kariuomenė. Dulkių 
apnešti, saule nudegę vyrai 
linksmi ir patenkinti skirstė 
si.

Garbė Panevėžiui, suruočii 
šiam tokį vyrų žygį.

Jupa. Bvilbuti*

d šimt tūkstančių piliečių. Tai 
ne tik skaitlingiausia, bet ir 
visų, be pažiūrų ar politinių 
nusistatymų skirtumų, myli 
ma organizacija, suskirstyta 
rinktinėmis arba pulkais ir 
kitokiais kariniais vienetais, 
ginkluota šautuvais, kulko
svaidžiais, turinti apie 60 nuo 
savų namų, šaulių būstinių, 
kuriuose spiečiasi visa šaulių 
kultūrinė veikla, skaityklos, 
bibliotekos ir net muziejai. 
Šaulių Sąjunga dabar yra 
griežtai karinė organizacija 
ir priklauso Krašto Apsau
gos Ministerijai-

Kadangi užjūrio broliau»3 
ji taip pat gerai žinomo, tai 
Čia plačiai apie jų nerašysi
me, tik pažymėsime, kokios 
įeikšmės ji buvo nepriklau
somybės atstatymo metu ir 
kokį vaidmenį ji vaidina tai 
kos metu Lietuvoje.

1. Šauliai — partizanai ' 
ir Įgulų PavMuoųojai

Kai 1919 — 1922 m. Lietu
vos jaunutė, neskaitlinga ir 
silpnai ginkluota kariuomenė 
kovojo visuose frontuose, sau 
liai jai visų laikų talkininka
vo. Vieni šauliai stojo į pir
mąsias fronto linijas prie 
Giedraičių, Širvintų, Radvili
škio ir kitur ir kovėsi kaip 
tikrieji kariai už Lietuvą. Ki
ti — palaikydavo, kaip civi
liai gyventojai santykins su 
užfrončių gyventojais, dažnai

(Tęsinys 3 pusi.)
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

NEGALAVIMAI KOJOMIS

Dorini perankštr.s arba ne
pritaikintus kojans batus, 
žmogui priseina labai dainai 
kamuotis kuomet vienoj nr 
daugiau vietose ant kojų už
auga “komai”. Komu yra 
vadinama sukietėjusi veik j 
ragų pavirtusi oda. Ji pasida 
ro tokia kuomet be paliovos 
bet kurioj kojos daly batas

vienam atsitikime tėvų rūpe
stis, kad jų duktė paeiti ne
gali-ir dalykai blogėja pasi
rūpino atsikreipti gauti gy
dytojo pagalbų. Ir vienam ir 
antram atsitikime buvo kilęs 
mažojo kojos piršto kaulų pū- 
liavimas. Ar jis kilo iš ne 
švarių vaistų ar stokos šva
ros delei atsivėrusiose žaizdo
se, nebuvo galima ištirti. Tik 
ilgas, rūpestingas gydymas 
davė teigiamus rezultatns; Ii-daro spaudimo ant odos. Spau 

dimas ir prie to trinimas iš-j gonės sveikos ir po šiai die 
šaukia toje odos vietoje įdegi1 nai.
mų, kurio delei vieta pasida-. Šiuos du atsitikimu priine-
ro labai jautri — skaudama. 
Gamta, norėdama tokiuose 
reikaluose pagalbėt; budavoja 
įžtvarų ir tuo būdu gimsta 
Idos s t orė j it nas, jos kietėji

mas. Įdegtoj vietoj oda pasi
daro panaši rago kietumui ir 
žymiai išsikiša virš paviršiaus 
odos. Jeigu pasitaiko iš nety 
čių šių išsikišusių odos plutų 
— “komų” atmušti į kų nors 
arba kas nors pataiko ton 
vieton užstoti, žmogus pasi
jaučia įskaudintu tiek, kad 
pagatavas griebti net pasau
lį ir jį aukštyn kojomis pa
statyti. Komų gydymas ri- 
šasi su pašalinimu priežas
ties. Kadangi jų atsiradimas 
paeina nuo perankštų, nepri
skirtų kojoms batų, todėl iš
vengti šiuos nemalonumus 
reikia visuomet dėvėti tinka
mai priskirtus batus.

Yra daug žmonių, kurie pa
našius kojų negalavimus mė
gina gydyti patys ir tuo tik
slu perkasi įvairiausiais var
dais užvardintų “com eure” 
vaistų. Deja, nekartų, vietoj 
padaryti sau gero, atneša be
galo daug žalos. Kad tai yra 
tiesa prisiminsiu dvejetų ne
tolimos praeities įvykių.

Praeitų metų ir pusės bė
gy man teka gydyti dvi ligo
nes. Jos mėgino nusigydyti 
“komus” patentuotais vais
tais. Tie vaistai turėjo ypa
tybę bei buvo tiek smarkūs, 
kad “nuėdė” komų plutų ir 
pasiekė gyvuosius mažųjų ko
jų pirštų audmenis, ko delei 
atsivėrė pirštuose žaizdos. Ke 
lioms dienoms praslinkus, žai 
zdų vietas ir galop mažuo 
sius kojų pirštus apėmė dide
lis skausmas, ir gerokai su
ktino ir paraudonavo. Kiek-

nu dėlto, nes jaučiu, kad pa
vyzdžiai iš gyvenimo visuo
met turi didesnę pasimokini- 
mo vertę. Sųryšy su minėto
mis ligonėmis yra aišku vie
nas dalykas, būtent, vienam 
ir kitam atsitikime nebuvo 
nustatyta svarbiausias - gydy
mo principas — švara.

Šie keliais žodžiais prisimi
nti įvykiai tepamoko kiek
vienų, pirmiausiai nemėginti 
gydytis patiems, nebent jei 
turi savo gydytojo patarimų 
kaip tokiuose atsitikimuose 
pasielgti.

Cieerietis Pr. p., rašyda 
mas, klausia: “Ar tiesa, kad 
girtuoklio, vartojančio nuo 
vienos iki dviejų pančių Sna
psą į dienų, vaikai gimsta 
silpnapročiais arba turi nuo 
mario ligų?”

Atsakyma6. Tvirtinti šimtų 
nuošimčių būtų klaidinga. Ta
čiau yra tame tiesos. Iš blo
go pasodninko negalima ti
kėtis tiek pat kiek iš gero.

Lietuvos Saulių Sąjungas 18 m. sukaktuvės. Joninių išvakarės Kauno pilyje, kuriose dalyvavo apie 40,000 žmonių. I. Bendras iškilmių vaizdas. 
2. J. Graičiūno fragmento iš “Mūsų Aukuro” scena: vaidila ragina senovės lietuvį ginti savo tėvynės.

LIETUVOS SAULIŲ 18 M. 
SUKAKTIS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

suduodami mirtinų smūgių 
priešo užpakalyje. Čia jie su
sprogdindavo tiltus, amunici
jos sandėlius, dezorganizuoda- 

ir(vo priešų stovyklas ir tuo 
Girtuoklių tėvų vaikai daž- • pa(]gjo kariuomenei laimėti, 
niausiai paveldėja tokių pat rpįe buvo priešam”, y-
nepastovių nervų sistemų, ku-jpač ]enkams> labai baisfls ir 
rios delei jie labai yra palin-'
kę virsti kroniškais alkoholi
kais.

nius, — visi kiti buvo fronte 
arba ėjo kitas pareigas, ap
ginkluoti šautuvais ir ranki
nėmis granatomis.

Kas nematė to entuziazmo 
ir užsidegimo, kurį gyveno 
Lietuva 1919 — 1923 m., tas 
sunkiai gali įsivaizduoti, kaip 
galėjo gimnazistai ir miesto 
bei kaimą vaikai pavaduoti 
miestų komendantūrų įgulas 
— bet taip buvo. Tie pergy- 
venAnai paliko gražiausių at
siminimų vaizdus tų atmin-

ratų, surengia medelių sodi
nimo ir kitokias tautos šven
tes, turi pa bibliotekų, savo 
pavyzdžiu moko visuomenę 
gerbti svetimų ir valstybės 
turtų ir kita. Sudėjus šį vi3ų 
darbų į krūvų, gauname mil
žiniškos reikšmės veikimų, ku 
ris atbundančios tautos gyve
nime kasdieną padaro žymių 
kultūrinimo vagų.

Čia tenka dar pridėti, kad

Šaulių Sųjungai priklauso vi 
šokių pažiūrų ir politinių įsi
tikinimų žmonės, Lietuvos pi
liečiai, kurie pritaria Lietu
vos nepriklausomybei. Joje y- 
ra ir liaudininkų nusistatymo 
žmonių, ir jaunalietuvių, ir 
tautininkų, ir pavasarininkų, 
ir kitokių. Tokiu būdu Šaulių 
Sųjunga Lietuvos visuomenė
je turi didelį pritarimų ir 
yra grynai politinė karinė

organizacija, kurios šūkis y- 
ra “Už Lietuvos nepriklau
somybę.”

Kiekviena organizacija yra 
didesnė ar maže.mė šalies ku- 
ltūrintoja, bet Šaulių Sųjun
ga, kaip ne kartų nenukry- 
,pusi nuo savo siekimų ir u 
davinių, visai yra nusipelnin- 
si šalies sargo ir kultūrinto
jo? vardo. Tsb.

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

Kas ilgų laikų iešmų dro
žia, tam šuo kepenį nuneša.

Pasitaikanti proga turi rei
kšmės tiktai tiems, kurie mo
ka jų sunaudoti.

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

juos vadindavo partizcr’vs.
Partizanai sukūrė žmonėse y-- . . . . ■ • •x ,7., .. . . n- , . I tyje, knne gyveno ir jautėsipac Vilnijoje, apie Giedrai-' ___  T,_A___________
čius, širvintus, Varėnų dar
ir dabar su pasididžiavimu 
žmonių pasakojimų legendų ir 
istorijų. Toks lietuvių Perlo
jos kaimas, kurio visi vyrai 
ginkluoti šautuvais ir kulko
svaidžiais ne tik atlaikė kelis 
lenkų puolimus, bet padarė 
jiems milžiniškų nuostolių ir 
net buvo sukūręs atskirų ‘re
spublikų’. Taigi, šauliai, pri
ėmę Lietuvos gynėjų krikštų 
frontuose garbingai įsirašė į 
Lietuvos istorijų. Tų Įrašę 
patvirtina ir broliai, žuvę

atstatomos Lietuvos rūmo ply 
tomis ir jos gynėjais.

II. Kokį vaidmenį vaidina 
šauliai dabarties Lietuvos

gyvenime

Nors Šaulių Sųjunga yra 
grynai karinė ir skaitlinga 
organizacija, kiekviename ba
žnytkaimyje, miestelyje »r net 
kaimuose turinti atskirus šau 
lių būrius, tačiau yra didelė 
Lietuvos kultūrintoja savo 
visuomenine veikla.

Įsivaizduokilne sau, kad 
Šaulių Sųjunga turi gerokai

pritrūkimo dienų?... Jis žino; frontuose ir Klaipėdos vada-ipgj JOCK) šaulių būrių visoje
jas ir seks Jo įmones, kuo- vime.
met jie negali Jį pasekti iri Bet be kovų žygių> šauliai
Jis bus jiems šventykla jų 
nuostoliuose. Ar jie turi silp
numo ir seno amžiaus dienų, 
kuriose jų stiprumas dingęs, 
ir kuomet jų pajautimai su
mažėja? Jis žiną jas, ir sa
ko”... Iki senatvei aš tas pats 
ir iki žilų plaukų aš nešio
siu”. (Izaijo XLVI, 4) — 
William Jay.

Tarp tokios daugybės ar 
Jis gali paisyti? Ar ypatin
ga meilė gali būti visur? Tūk- 

turi pavojaus dienų? Jis ?i- kančių tūkstančiai namų. — 
no jas ir bus jose prieglnuda, tūkstančių tūkstančiai kebų

Liepos 13-ta Diena

“Viešpats žino nesuteptųjų 
dienas ir jų tėvainystė bus 
amžina”. — Psalm. XXXVI 
18.

Ar jie turi suspaudimo die
nų? Viešpats jas žino. Ar jie

ir apgynimas. Ar jie turi pa
reigos dienų? Jis žino jas ir 
suteiks stiprumų ir pagalbų, 
kurių jos reikalauja. Ar jie 
turi neveiklumo dienų, kuo
met jie atstatyti nuo darbo 
nelaimingu atsitikimu arba li
ga? Jis žino jas. Ar jie turi

— ir ar Dievo akis ant kiek
vienos vietos? AŠ paklausiau: 
mano siela prisiminė šitų. — 
Kur Jis tave padėjo ir laiko, 
Dievas neturi daugiau kų da
ryti! — Ponia A. D. T. Whi- 
tney.

daug nusipelnė kaip įgulų pa
vaduotojai. Kada kariai turė
jo būti frantuose, šauliai su
darė miestų įgulas. Dažniau
sia tie šauliai teturėjo tik 
15 — 18 metų, nes vyresnie
ji taip pat veikė kovų lauke 
ir užfrontėse, kaip partiza
nai. Kas svarbiausia, tie jau
nieji šauliukai, daugiausia že
mesniųjų klasių gimnazistai, 
pavaduodami miestų įgulap, 
ėjo patruliavimų, žvalgybas, 
nešė sargybas prie amunici
jos sandėlių, prie valstybės 
iždo pinigų ir kitų valstybės 
gėrybių, kurias dažnai lenkų 
šnipai kėsindavusi sunaikinti. 
Ir jie atlaikė. Pavyzdžiui- 
1921-1922 m. Panevėžio gim
nazistai po 2-3 *mėn. neparei
davo į gimnazijų ir klasėse 

, tepalikdavo tik po 3-6 moki-

Lietuvoje, o tie būriai kas
met padaro po kelis susirin
kimus, kuriuose skaitoma po 
keletu paskaitų, suvaidino ko
letų veikalų scenoje visuome
nei, surengia po kelias kul
tūrines gegužines, išplatina 
po keliasdešimt ir net šimtu* 
visokių laikraščių prenumo-

Kur Visi Važiuos
RUGPIŪCtO-AUGUST 1 DiENg?

• -i-

“VILNIAUS KALNELIUS” - SUNSET PARKĄ 
135th ir Archer Avė., Rte. 4A

KUR ĮVYKS

’ “DRAUGO”
. VASARINIS PIKNIKAS

Bus visokių sportų ir

Buy gloves wlth what 
i* savęs

Nerefk mokėti 60c ui 1 
dantų moati. Llrtertne J 
Tooth Paete gaunajii* po j 

J8c. Tėmyk, kaip (erai JI ’ 
veikla. Jų vartodamas per 
metus sutaupai »».00. 1

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

Taipgi bus duodamos 
brangios ir naudingos do

vanos kaip tai:

069.00 vertės skalbimui 

mašina, atvaizduojama 

čionai, iš Jos. F. Budrik 

krautuvės, 3417 So. Hal

sted St. ir floor lempa, 

taipgi iš Budriko naujos 

krautuvės, ir daugybė ki

tų.
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Amerikietis Po Lietuvą

RADVILIŠKIS.- — Grįžę* žiūrėdami bažnyčias ir šiaip 
iš AmeYikog ir norėdamas pa- įdomesnes vietas. Utenoje iš- į 
matyti Lietuvą kurių taip uigėrėme šalto alučio, nusifo I 
karštai mylėjau Amerikoje bū tografavome ant tilto ir Ici-1 
damas, parą kartų aplankiau domės į Zarasus, kuriuos pa- ' 
Palangę, Klaipėdų, Suvalkiją siekėm pavakaryje. Tai kal- 
ir daug kitų vietų, bet nebu- nuotas kraštas. Lygumos ne- 
vau matęs Lietuvos “Sveicn kur, tik kailiukai r ežerėlai.į 
rijos” — Zarasų. Šįmet Rad- Zarasuose apie 13,000 gyven- 
viliškio mokytojų būrelis ir tojų. Centre mūriniai namai, 
šiaip inteligentai surengė eks- o pakraščiais mediniai, apnu- 
kursijų. Tai ir man teko pa- gv dideliais medžiais. Gatvėm 
matyti Zarasus. į plačios, netašytais al tneninds

grįstos. Beveik iš 3 pusių mie-
,Birželio 19 d. anksti rytų 

pasileidome į kelionę per Še
duvą, Smilgius, Panevėžį, Uk
mergę, Utenu ir Zarasus.

Panevėžyje radome rengia
ntis prie Eucharistinio Vyrų 
Kongreso. Priemiesčiuose pa
statyti vartai. Mieste dauge-

stų supa ežerėliai. Čia kai ku
rie kauniečiai ir iš kitur at
važiuoja vasaroti.

Pernakvoję grįžome pro A- 
nykšeius. Aplankėme vysk. A. 
Baranausko klėtelę, kuri tu
ri 116 metų. Aplinkui žali pu
šynai, teka upė Šventoji. Be-lio namų languose išstatyti , , .. -.i- .'galo ramus kampelis. Yra irKristaus paveikslai. Namai ° t 

papuošti Lietuvos ir popie
žiaus vėliavomis, žolynais, ta
rpe kurių matėsi šūkiai: “Sv.
Eucharistija, atgaivink mus”. . ... .. , _ . . rydami apie 500 kilometrų.
ir tam panašių. Vyrų būriai A ■po«L
vyko dviračiais, trokais, ar
kliais ir t.t. Graži, nauja ka
tedra, kurių ir mes aplankė
me, nusifotografavome. Pake
lyje aplankome daug mažų 
bažnytkaimių ir visur susto
jome aplankydami bažnyčios.
Aplankėm ir dabartinio Lie
tuvos prez. A. Smetonos tė- 
viškę,, kur radome mažų, bet 
kuklių šv. Antano vardu baž
nytėlę, didelę, gražių, moder
niškų dviejų aukštų mūro 
mokyklų ties tuo namu, kur 
prezidentas gimė. Už kokio 
kilometro pastatytas didelis 
namas. Tai prez. namas. Tarp 
namo ir bažnytėlės ežeras. A- 
pylinkė miškuota. Bažnytėlė, 
mokykla ir prez. namas bal
tai nudažyti, raudonais sto
gais, tarp žalių miškų puikiai 
atrodo.

Apleidę prezidento tėviškę, 
pasiekėme Ukmergę. Apžiūrė
jome senovės pilį ir kitas įdo
mesnes vietas. Miestas dido
kas. Pro jį teka upė Švento
ji. Daug didelių gražių na
mų. Buvome TT. Marijonų 
bažnytėlėj. Radome sudegusių 
klebonijų - vienuolynų. Baž
nytėlė nedidelė, bet jauki. Di 
delis sodas su šiltadaržiais 
Norėjome vykti į Giedraičius, 
bet mūsų Chevroletas atsisa
kė lipti į aukštų kalnų, tai 
atsisukę dūmėm tiesiu plen
tu link Utenos, pakelini ap-

vasarotojų, daugiausia žydų 
Daug kartų fotografavomės. 
Linksmi, dainuodami grįžome 
namo pilnai patenkinti, pada

A. Ramoška

Tvarkomi Mariampolės
Apskrities Miestai

MARIJAMPOLĖ. — Mari
jampolės apskrityje esantiems 
Marijampolės, Suv. Kalvari
jos ir. Prienų, tvar
kyti šiais metais iš vidaus 
reikalų ministerijos paskirta 
86,000 litų. Iš šios sumos 70,- 
000 litų paskirta Marijampo
lės miestui tvarkyti ir gra
žinti, o po 8,000 litų Suv. Ka

Antradienis, liepos 13, 1937

Ii Vilniaus sų Cicero, gal, ant visados, Į Kas išnaudoja patogių pro- 
“Su Gedimino staugian- nes pabaigoje liepos mėnesio gų, tas sėja grūdus, kurie at- 

čiais vilkais ir aš šauksmin- apleidžia ir mykimų Chicngų neša vaisių ir jam, ir kitiems, 
gus sveikinimus siunčiu jums ir rengiasi grįsti į numylėtus :
iš Vilniaus”. Tokis pasveiki-J Pivošiūnus. 
n:mas gautas šiomis dienomis' Už aukax -r vuiSw šįrdin. 
nuo klebono Jono M. Bakšio. gaį dėkoja klebonui ir para- 
\ eliname dvasios vadui iai- pįjįpvjaiiis, ypatingai kun. Va- 
mingai svečiuotis sostinėje ir lančiaus tėvukui, kuris padė- 
laisvoje Lietuvoje, bet jau jo auklks rinkti. Visus gera-
pradvduine jmsiilgti ir laukia darius žada atsiminti maldo- DRAUGAS atlieka vi
nie grįžtant. Vyturys se.

Sudiev Cicero

Kun. Deksnys, paviešėję^ 
pas geraširdį klebonų kun. J. 

j Vaičūnų, prisižiūrėjęs jo rū
pestingai darbuotei, tvarkant 
parapijos reikalus ir aplan
kęs geros šfrdies lietuvius, 
kurie sušelpė aukomis Kai 
šedorių katedrų, apleido gar

W sokius spaudos darbus.
n 77 v. Tad, paveskite mums— Progos stoka yra ain/a- ’ r 

nas silpnapročių ir ištižėlių S3VO Spaudos darbus, 
pasiteisinimas. I —įjEJ y yiAI~ DAKTARaT

Pavyzdis vyrams. C. Rudolph Bergliult, 32 m. amž., ma
joras Duluth, Minn. (100,000 gyventojų) ne tik gerai veda 
miesto reikalus, bet yra ir neblogas kukorius. Čia jį matome 
gaminant pyragų (cake) prieš paskaitų namų ūkio kursuose 
moterims - šeimininkėms.

Parapijos Bazaras (toe knygutės. Knygučių bilie
tėliai atspausdinti anglų kal-

ROCHESTEK, N. Y. — Lie 
pas 22, 23 ir 24, parapijos 
darže įvyksta bazaras para
pijos naudai. Kadangi rengia 
mas terapijos piknikas/Mbifš. 
27 d., iš priežasties lietaus 
neįvyko, todėl knn. Vitkus, 
MIC., parapijos trustisai ir 
komitetas, nuoširdžiai prašo 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti

1 vari jai ir Prienų miestni. Bus daug visokių dovanų ir,
Kasmet visi trys šie miestai 
yra puošiami ir plečiami. Šiuo 
metu Marijampolė turi per 
14,000 gyventojų, o Suv. Kal
varija ir Prienai po 5,000. Iš 
gautųjų šiais metais šiems 
miestams tvarkyti pinigų Ma
rijampolės miestas 30,000 li
tų išleis kanalizacijos prave- 
dimo, kuris šiais metais bus1 
atliktas Šešupės, Vytauto ir 
Vaičaičio gatvėse, darbams, o 
40,000 litų bus sunaudota be
ndriems miesto gražinimo ii 
tvarkymo reikalams. Suv. Ka
lvarija ir Prienai savo gau
tuosius pinigus išleis taip pat 
eiliniams -miestų puošima, tva 
rkymo ir plėtimo darbams. 
Žymiai daugiau miestų tvar
kymui ir gražinimui lėšų ski
ria pačios šių miestų savival
dybės.

ba ir nėra sunkumo juos par
duoti svetimtaučiams, kurie 
mums parduoda visokius ti
kietus. Tegul ir jie perka nuo

-.c „
Padarykime džiaugsmų sa

vo klebonui kuris, išvažiuo
damas prašė, kad su pava- 
duotojum dirbtume taip pat 
nuoširdžiai, kaip ir su juoini, 
kad pavaduotojas negalėtų 
skųstis jog žmonės su juo ne- 
sidarbavo.

be to, keturios piniginės do 
vanos. Tam tikslui yra išleds-

GERKIT ™ ALŲ

ghnbrosia
SOUTH SIDE BREW1NG 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 greitų ir teisingų pa
tarnavimų. i

2415 West 64th Street
Btzalo Telefonas BOULEVARD 717»

1C MORKUS 
HEMLOCK *240

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

J

so METŲ PRIT IRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

noo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0523

lietuviai daktarai

irta. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

Kasdien išskyrus semtą, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Lie [tos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.
TaL OANal 2*46

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavltt St.

Tel OANal 0402

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTI8TA8

1446 So. 49th Ct., Cicero, III 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vaL v.

8147 So. Halsted 8t., Ohlcago 
Paned., Sered. ir Subat. noo 2—9 v.

Tel. Ofiso: Rea.:
LAFayette 4017 2420 W. 69 St

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

| AMERIKOS LIETUVPT DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI
. Tel. Ofc. REPablIc 76M 
) Melrme Park <20

Seeley #32#
Dr. K. Nurkaitis 

dabar yra -u
Dr. W. Fa»

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonai CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPnbiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

TeL Proapect 1012 
Rea. TeL Repnblic 5047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 Svuth Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

» ĮVAIRŪS daktarai

DR, CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonai IfIDiray 2880

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

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

T«L YARda 0994 
R**.: TaL PLAaa 2400 

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

Nedėliomia nno 10 iki 12 diena

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO 

u
Meolcinoe Mokftlo Seimo, Atlantic Clly 

Praktikuoja 30 metų 
Reumatlzma.. Ir Alrrilcs Ulgo. 

jo Specialybė
Valandoe 11-13 A. M., 2-4. 7-2 P. M. 

Realdenclja 1622 So. (Oth Ave.
Tel. Cl.-ero

Ofisas 4930 13th Street
Cicero, III.

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marųuette Road
Antrad., ketvlrlad. U senktadienlalr 

9-12 v. rytą: 1-6. p. p.; «-» v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadway *
MELROSE PARK, ILL

Plrmadienlaia Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

fiettadteniala nuo 2 v. iki t v. v. 
Sekmadieniai* pagal sutartie*.

T«jL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutartį

feL Calnmet 5974
OF180 VALANDO8:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICACNi. ILL

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

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

Ofiao Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROepect 1930

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPnbiic 7868

Offiee Pbone Ree. and Offiee
PROapect 1028 2359 8. Leavltt St
VaL 1-4 pp. Ir 7-» vak. OANal 0704

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 83rd St., Chlcago-

Nadėllom Ir Trečiadieniais 
Pacai Butai-tl

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
Tel. LAFayeMe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais it Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Res. 6958 So. Talman Ave.
Rea. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis anaitarna 

Sub&toma Ciceroj 
1446 So. 49th Ct 

Nuo 6 Iki 9 vai. vak. 

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VaL 2 iki 4 popiet ir nno 7-9 vak.

, CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

TeL HEMIock 3977
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak. 
2423 W. Marąuette Rd.
______________ TeL HEMIock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. I. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
* arti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal entarti

TeL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENirood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; noo 0:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0030

Residencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 2—4 ir 0—8 p. sa. 

Resideneija
1939 So. Claremont Ava,

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal antartį

Tel. OANa’ 0257
Ree. PROapect 0069

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6000 Bo. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

0 iki 8 vaL vakaro_______
Tai. Office Wentvorth 0330 

Ras. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
•(ekrma aerednmia tr anbetomia

Chicagos lietuvių iv. Kryiians li
gonini, kaip jų pripaMno American 
Medical Aaaociation ir American 
College of Snrgeons, yra Clase A 
rtiles. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikalial autoritetai mūsų li
goninę priakyri prie geriansių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jee patarnavimn 2700 W. 69th St, 
teL HEMIock 0700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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Ii Lietuvos sportininkų rungtynių. 1. 100 nie trų bėgimo startas. 2. Erdmanas — rutulio meti ino čempijonas. 3. 200 -metrų bėgimas. 4. 100 met
rų moterų bėgimas. 5. Vaškeliūtė moterų rutulio metimo čempijonė. 6. Puskunigis daro Lietuvos sekordų disko metime. Jis ir Chicagoj laimėjo pir
menybę. 7. 100 metrų bėgimas vyresniųjų, dešinėj Tamulynas, laimėjęs bėgimų. Jis ir Chicagoj lai įnėjo 100 jardų bėgime. 8. 1500 ir 500 nugalėtojas 
Tendys.

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC 11210 kilocykle.)

VEMETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdiibėjai aukštesnėj rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
— ■ »—■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo
'■ o-.......

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

W . O' - —

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVB.

Telefonas SEEIey 6 K 03
Chicago, Ulinois

VIETINES ŽINIOS

Lietuvos Svečiai
“Draugo” Redakcijoj

Vakar dienų “Draugo” re
dakcijų aplankė Lietuvos sve 
čiai — p. Augustauskas, Kū
no Kultūros Rūmų direkto 
rius ir sportininkų vadas, p. 
Alantas - Jekševičius, “Lie 
tuvos Aido” redaktorius, p. 
Petronis, “Lietuvos Žinių” 
atstovas, p. Gilvydis ir p. 
Kvirklys, Lietuvos Seimo at
stovai.

nuoširdžiausius padėkos žod- 
I žius reiškia kun. A. Skrip-

-------  i kui, 21 kuopai, ypatingai kp.
Raštininkas — Nikod. Ku-' pirm. J. Čepulienei, vice pirm. 

lys, Chicago, Iii. 1 M. Sudeikienei. Tiesų pasa-
“ Muzikos Žinių” vyriau-' kius, 21 kp., tai apskr. pari

Palaimintos Lietuvos priešine 
tinis susirinkimas įvyks lie
pos 14 d., 8 vai. vak., Chica
gos Lietuvių auditorijoj. Pra
šome narių skaitlingai susi-1 
rinkti. Valdyba Į

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

siąs redaktorius prof. A. S. 
Pocius, Chicago, III.

“Muzikos Žinių” vedėjas ir 
red. N. Kulys, Chicago, III.

Šeiminis koncertas

didžiavimas. Visuose darbuo
se viršija ji kitas kuopas.

Iš apskr. sus-mo 

Birželio 28 d. laikytam Ne-

t

i kalto Prasidėjimo Sv. Panc- 
Rflpesčiu art. R. Juškos, su-Į lės parap. salėj apskrities sud

rengtas gražus koncertas, ku me perskaityti visų kuopų į- 
riame dalyvavo ir J. E. vysk., nešimai seimui.

WEST SIDE. — Moterų 
Sųjungos 55 kp. mėnesinį su
sirinkimų laikys liepos 13 d., 
Aušros Vartų parap. salėje, 
7:30 vai. vak. Visos narės 
prašomos atsilankyti į šį su
sirinkimų.

a. a a
JUOZAPAS GUDJONIS

Iš L.R.K. Vargonininku 
Sąjungos Seimo

Liepos 6-7 dd. gražiai pra 
ėjo Varg. Sųjungos seimas 
So. Boston, Mass.

Seimas pasižymėjo gražiais

M. Reinys ir daug žmonių. 
Rūpesčiu didž. gerb. knn.

Virmausko bažnyčioje dalyva
vo per Mišias daug draugijų 
su vėliavomis. Nik. Kulys

Iš Sąjungiečių Šventės

Liepos 4 d., Chicagos sų 
jungietės minėjo M. S. Glo
bėjos, Šv. P. Nuolatinės Pa
galbos dienų. Prie townofla-

Tintai imais, gražia santaika Į kiečių didelių pastangų ir trifl
turininga programa.

Svarbesni nutarimai yra 
šie:

Prisidėti organizuojant cho 
rus prie rengiamos Lietuvių 
Dienos New York, 1939 me
tais.

Priimtas būdas organizavi
mui Parap. Chorų Sųjungos ir 
ateinančiais metais, greta Va
rgon. Sųjungos seimo, šaukti
"horų Sųjungos seimą. 
^Galutinai priihita Vargon. 
jungos konstitucija. 
Padaryta keli būdai rėmi

mui ir tobulinimui “Muzikos 
Žinių”.

Išneštas obalsis, kad kur 
bus laikomas Varg. Sųj. sei
mas, ten rengti dideles iškil
mes ir “Dainų Šventę” “Mu
zikos Žinių” naudai.

Ateinančiais metais Varg. 
Sųj. seimas nutarta šaukti 
Chicagoj.

Kun. J. Čižauskas, Detroit, 
Mich., pakeltas į Garbės na
rius.

Valdybon išrinkta:
Dvasios vadas numatytas 

kun. J. Čižauskas, Detroit, 
Mich. (Kunigų Vienybės pra
šoma užgirti).

Pirmininkas — Juozas Ku
dirka, Pittston, Pa.

■ Vice pirm. — Antanas Vis
minas, Maspeth, N. Y.

Iždininkas — Anicetas Šla
pelis, Norwood, Mass.

so pri ruošime taip puošnių 
iškilmių ir gamtų prisidėjo, 
nes rytas buvo gražus.

Svetainėje susigrupavus ly
giai 9 vai. įžengus į bažnyčių, 
sąjungietės buvo patiktos ku
nigo klebono ir nulydėtos į 
paskirtą vietą. Šv. Mišios bu
vo su asista. Pats klebonas 
atlaikė Mišias ir labai prie
lankų pamokslą pasakė. Dia 
konu buvo kun. Urba, Šv. Ka
zimiero vienuolijos kap., sub- 
diakonu kun. Juška, vietinis 
vikaras. Per Mišias M. Janu
šauskienė įspūdingai giedojo 
ir padėjo vietiniam chdroi.

Po pamaldų bendri pusry
čiai, geriau sakant, pietūs bu
vo parap. salėj, kuriuose ma
lonėjo dalyvauti ir kunigai: 
A. Skripkus, Urba, Juška. Pa 
valgius kalbėjo: B. Bitautįe- 
nė, B. Palubinskienė, B. Ab- 
romaitė, Rugiene, A. Statkie
nė, M. Sudeikienė, J. Čepu
lienė, R. Maziliauskienė ( ji
nai ir programėlį vedė), A. 
Sandamavičienė, kun. A. Skri 
pkus. Nuo apskr. O. A. Ne- 
vulytė, nuo centro vice pirm. 
ir “M. D.” redak. S. Saka- 
Uenė, centro rast. M. Vaičū- 
nienė. Visos reiškė dėkingu
mo 21 kuopai už taip gražų 
priruošimų šventės.

Padūka
M. S. Chicagos apskritis

Chicagos apskritis rekome
nduoja į garbės nares dvi il
gametes darbuotojas: F. Ša
tienę (Macijauskaitę) vieną 
org. steigėjų ir K. Sriubienę, 
dabartinę apskr. pirm.

Apskr. delegatės į 18 sei
mą išrinkta dvi: K. Sriubie- 
nė ir O. A. Nevulytė. Jei K? 
Sriubienė nepasveiktų, jos vie 
tą užimtų S. Bartkaitė.

Kuopos malonėkite pasisku 
kinti su apgarsinimais į pro
gramų. '

Iš priežasties pagerbtuvių 
kun. Ig. Albavčiaus ir L. Ši
mučio apskr. sus-mas įvyks 
liepos 28 d. (trečiadienį), Šv. 
Kryžiaus parap., Town of 
Lake. O. A. Nevulytė,

apskr. rast.

'Šame Price Todau> 
as45 YeanAgo 

25 ou neės 254

MILUON5 OF PO'JNDS HAVF BEFN 
USED B V OUR GOVERNMENT

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Pranešimai
BRIDGEPORT. — Dr-stės

FRANCES GETZ 
(Gečaitė)

mirė Liepos 11. 1837, 8:30 vai. 
vak., sulaukus 88 metų amž. 

Olmė Chicagoje. 1901 metais.
Paliko dideliame nuliūdime 

du brolius: Pranciškų ir Jur
gi, seserį Edlth Sultan, gimi
nes lr draugus-gee.

Kūnas pašarvotas 1333 8o. 
49th Avenue, Cicero. III.

Laidotuvės (vyks Ketvirtadie
ni, Liepos IS d., 1937, Iš na^ 
mų 8:00 vai. ryto bus atly
dėta | kv Antano parap. baž
nyčią. kurioj (vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J kv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiams visus 
gimines, Irangus-get Ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šloes lai
dotuvėse.

Nuliūdę Rmliai, Sesuo tr Gi
minės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. Boulevard 8201.

Jau sukako 1 metai, kai ne- 
gailestinga mirtis atskyrė iš 
mfim) tarpo mylimą Juooapą 
Oudjon|. A. o. Juozapui mirė 
Liepos 14. 1938. 7:00 vai. ry
tės Av. Mišios už jo sielą buvo 
atlaikytos už jo sielą Liepos 18, 
lt)38 lr tapo palaidotas Šv. Ka
zimiero kaplnėae. Buvo sulau
kęs 40 metų.

A. a. Kilo 16 Tauragės ag>sk., 
Pagramančio par., Antrlngėe 
kaimo. Amerikoj ISgyveno 25 
metus. Paliko dideliame nubu
dime motiną Uršulę, tėvą Au
gustiną, brolj Aleksandrą ir 
gimines.

Liūdnas metines mirties su
kaktuves paminėti užprašėme 
Av. MUiaa kurios jvyks Tre
čiadieni, Liepos 1(. 1987 8:00
vai. ryte, kv. Jurgio bažnyčioje.

Visas grinuneš, draugus ir 
pažystamus nuoširdžiai prašo
me atsilaikyti j pamaldas lr 
pasimelsti už a. a Juozapo 
sielą.

Už atslla/ikymą iianksto ta
riame nuoširdų ačiū.

Nuliūdę Motina, Tėvas, Bio- 
lls ir Giminės.

Urba Flowcr Shoppc 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Usokletams — Laidotuvėms —

LATATEITE MOO

MATYKITJE ji ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACITMK'I.EANER 
ATLIEKA 32 DARBUS

IšmuSa 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 pajrlavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

J

f*

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M PC PATARNAVIMAS 
AMDULAnbC DIENĄ IR NAKTĮ

TA V Tf A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I Anl MIESTO DALYSE

P. I. Ridikas
Lact a wicz ir Suiai
J. Linlevidus
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skutas
1.1. Zolp
Ezerskis ir Shs

■—T-
3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ava. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phoa« BOUIevard 4139

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

718 We»t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 We8t 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTj

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Juozapas Mėtis IR 4704 So. Western A^ 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

skersai Šv.

MII.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 West Ulth St., 

Telefonas BEVerly 0005
Kazimiero kapinių vartų.

•000

OARY, IKD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

OahMAM paUmtvimM — Motorii patarnauja
010
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VIETINES ŽINIOS Q I tų įvairenybių. Svarbu kiek- 
v'čnam pasiklausyti. Neparai-

Oltl v.žsistatyti savo radio.
Rap. XXXknygutės. Yra vilties, kad ir 

kitos kuopos nepasiduos išva' 
i įtintoms.

Clueagietėms į talką atėjo 
ir tolimesnės Illinois valsty
bės kuopos: Rockford, BI., 9 
kuopa prisiuntė už 3 knygu
tes $15.00, Springfield, III., 
56 kuopa — už 2 kn. $10.00 
Westvllle, III., 70 kp. už 2 
kn. $1.00.

Gražiai parėTnė seimo rei
kalus ir M. S. 60 kuopa, Mei- 
rose Park, III. Ne tik išpar
davė dvi knygutes, bet dar 
seimo reikalams paaukojo $15. 
Melrose Park kuopa per pa
starąjį vajų gerokai paaugo, 
dėl to joa veikimas pasidarė 
didesnis. Kuopoje yra nema
ža gerų veikėjų, kurios ne 
tik namie veikia, bet žymiai 
prisideda ir prie apskrities 
darbų.

Toks kuopų pasišventimas 
rodo, kad jos gyvai atjaučia 
savus reikalus.

Turėdamos fondą, aišku, ga 
lėsime gražesnį, iškilmingesnį 
seimą suruošti.

Patikrintomis žiniomis, mū
sų seime djajyvaus aukštas 
svečias iš Lietuvos, J. E. vy
skupas Mečislovas Reinys. Jo 
dalyvavimas suteiks mums di 
džiansios garbės.

Atstovėms pagerbti seimo- 
j bankietas įvyks Sv. Kazimie
ro seserų vienuolyno audito
rijoj. Ką tik mūsų gerb. se
selės paruošia, visuomet visus 
patenkina Neabejojama, knd 
į tą bankietą bus sutraukta 
daug Bvečų.

Pirmą seitno dieną Sv. P. 
Marijos Gimimo parap. salėj, 
vakare įvyks koncertas ir šo
kiai. Čia bus progos visiems 
chieagiečiams susipažinti su 
seimo atstovėmis, su kitų ko
lonijų sąjungietėmis, kurių 
Chicagos sųjungietės tikisi 
skaitlingai susilaukti.

Žodžiu, Chicagos sąjungie- 
tėms nieko-'nelieką, kaip tik 
dar uoliau darbuotis seimo 
reikalais. Kiekviena kuopa tu 
rėtų 'stengtis savoi kolonijoj 
kuOdaugiausia gauti progra
mai skelbimų. Tikiu, kad kio 
kviena kuopos atstovė, kuri 
randasi Seimo Rengimo Ko
misijoj, pranešė, savo kuopai 
visas informacijas ir visus 
paraginimus.

Toliau, raginu kuopas kuO
daugiausia teikti žinių, kas 
yra veikiama seimo reikalais. 
Plati agitacija ir seimo rekla- 
macija būtinai reikalinga. Tai 
gi, kuri tik ką žinote, rašyki
te. 8. Sakalienė,

Seimo Reng. Kom. sekretorė

Šiandie vakare, 7 valandą, 
užsistatf savo radio ant sto
ties WGES, turėsite malonu
mo pasiklausyti gražios lie
tuviškos radio programos, kn 
lias leidžia seniausia ir di
džiausia lietuvių prekybinė J- 
stniga Peoples Furniture Mfg. 
Co., 2536-40 W. 63 str. ir 
4170 83 Archer avė. Progra
moj bus daug gražių rinkti
nų kompozicijų ir liaudies 
dainelių. Prie to, bus eilė ki-

Laikas greitai bėga. Nei ne 
jusime, kaip prisiartins ir M o 
terų Sąjungos seimo dienos j

Iš pranešamų jau žinome, 
kad Seimo Rengimo Komisija 
posėdžiauja, svarsto, daro pla 
nūs seimo pasisekimui Ne
atsilieka ir kai kurios M. 9. 
Chicagos kuopos. Štai, darbš
čioji 21 kuopa, Town of Lake, 
gražiai, su kaupu pasidarba
vo seimo reikalams. Marąuette 
Park 67 kuopa, pas kurią ir 
seimas įvyks, ypatingai gra
žiai darbavosi ir darbuojasi 
seimo reikalams. 20 kuopa, 
j3righton Park, seimo reika
lams surengė pikniką ir pla
tina knygutes. Štai, West 
Side 55 kuopa pastarame sus- 
me entuziastiškai nutarė pri
sidėti prie seimo reikalų. Ta
me pat k p. sus-me duosnioji 
M. Brenzaitė už visą knygu
tę užmokėjo $5.00, o kitą kny
gutę kuopos narės užpildė sa
vo aukomis. Be to, nutaria 
trumpoj ateity surengt seimo 
reikalams “buneo” lošimą. 
West PulĮmano 7 kuopa jau 
seniai atsilygino $10.00 už 2

Manant statyti sau naują namą 
Sr prrtaiavti seną, paliaukite 

JOHN VILIMAS 
Oontractor and Builder,

6739 So. Map1ėwood Avė., 
Telefonas PROspect 1186.

Help KidneysŽenatvės biznis kyla. Crown Point miestelis: kairėj miestelio rotušė, kur gaunama 
laisniai, o dešinėj ofisai “justices of the pėace”. Įėjus galėn naujam Ulinois vai. įstaty
mui, kad jaunavedžiai prieš susituoksiant turi gauti liūdymus, jog liuosi nuo venerinių li
gų, daugelis Chicagos jaunųjų dumia į Crown Point, kur nereikalaujama jokių liūdymų, ir 

i susituokį grįšta atgal.

Don’t Tako Draatie Draf* 
Tour KMnare cootalo 9 mIUĮon t

clM Under Kre*. Neurelala, < A<lj Burnine. Smirdas «r Itchln,VOR « 
nMd to tek. chane. Ali druggtata , 
hav. tha moit modirn advanead tr 
m.nt for thaaa troublaa—* Doctor •_£> 
crlptloa eallad Cyatat:<»■>£•«»- * 
faat—aafa aad aura. Tn 48 hoora lt r 
brlng nata vltalltr and ta ouarantąe. 
mik* you feal 10 yaara youn<ar ln 
«aak or monay back on raturn of a« 
packaca. Cyataa coota only 3c n do« Sruaglata and tha soarantaa protaetl

PARDAVTMrT NAMAS

6980 S. Aberdeen St. 6 kam) 
name.. Kieto medFIo grindys, 
va Šildomas. 2 dideli kam barti, 
betsmonte. 2 karij karadžlus. Gat-’ 
vė tr e(ė tftrrlvtns tr apmokytos. 
Nėra atrn’n, 82500 eoah arba a—Įi
ma netaikyti Rąlygas. Arti 63-člns 
Ir Knlafed.

P av>r» a nvn rocfyrivr

Pąrdnvlmil Ir n* ,r.
ha mnlnrah ant tavernos. 1967 W. 
Panainnrt Avė.

PFVnnV Vt«4U\«nRPRANEŠIMAS
Šiuomi su linksmybe prane
šame jums, kad N. Stevens 
atidaro pirmos rūšies aptie- 
ką ant 24-tos ir Leavitt St. 
N. Stevens yra teisingas ir 
atsakomas žmogus, su 20 
metų išsilavinimu Chicagoj. 
Jūs tikrai galite, be jokios 
baimės pasitikėti į šį žmogų 
dėl profesionalio patarnavi
mo.

T»atrend'<ola S kamha.rti, cnttaye *>nt 
O-«en Dav nrtt Menomtnee. Mlch. 
810 | -ltn TYėl InfArmaelln ra- 
Mvktte ORETCTVR. 4593 H. WM 8t 
rtblroeo. Tel. POVevnrd 4982.

TAVERNAS PARDAVIMUI
Deras kampinis tavernas. Nauji flks- 
čerls.1. Pardavimo priežastis, kitas 
biznis. Atsišaukite po 7 vai. vak. 
8901 Arr-her A--e.

Vienas justice of peace 
John R. Krost ofise laukia 
kostumerių. • ,

ATIDARYMAS 
NAUJOS 

BUDRIKO 
KRAUTUVES 

3409-11 S. Halsted 
Street

PARDAVIMUI BUčBRNfc IR 
GROSERNfi

Parsiduoda bučernė lr groeemė. pil
nai įrengta. Lietuvių kolonijoj. Par
davimo priežastj patirsite ant vietos. 
Adresas 4504 S. Washtenaw Avė.

MM

PARSIDUODA NAMAS
NAUJAI ATIDARYTAS

LIETUVOS
SANDELIS

911 W«rt SSrd Street 
Užlaikome KUMPIUS tr kttrn 
skanumėlius importuotus 11 Lie
tuvos. Vlsl produktai yra tikrai 
lletirvllkl. nea Jie yra gauti par

BALTIO IMPORT OO.
809 W«rt 19th Street

Parsiduoda pigiai namas, penki 
kambariai su basementu Ir dviejų 
karu garadžlun. Naujai Įrengtas. Tik
tai $1800. JneSti tereikia 8500. o ba
lansą ant lengvo Hmokesčlo 922.00 j 
mėneaj. Adresas 2247 W. 21st Place 
Chicago. Iii. Dėl Informacijų šaukit 
Melrose Park 2090. __________

PARSIDUODA NAMAS
7143 So. Claremont Ava 5 kamba^ 
rių namas, su nauju furnace su au
tomatišku žilumos valdytoju Ir hum- 
ldlfler, inlaid llnolėja, porėtus su 
stiklais aplink, šturmo langai per 
visą namą. Mėnesiniai mokesčiai tik
tai 829.65. Pusė bloko nuo krautu
vių ir transportacijos.Crown Point vedyboms tei

smą išdavimo klerkas Frank 
Grandys. Jo ofisas taip pat 
neužsidaro.

Gatvė skersai nuo Crown Point miestelio rotušės, kur 
justice of peace įsitaisė ofisus dieną naktį laukia kostome- 
rių. Net kompeticiją tarp savęs varo. • <

Žmogus, nors pasitaikytų 
geriausių progų, jeigu netu
rės gyvumo — neiškils.OONTRACTOR

2223 West 23rd Place
Atlieka visokios medžio darbus,! 
didelius ir mažos, už prieinamą 
kainą. Apkala namus šingeliaia.j 
Dedame stogus.

Tori 35 metas patyrimo.

?•* K E M. P
— Jėga, kuriai dvasia ne

priduoda gyvybės, yra berei
kšmė. Maršalas To.š»s

AV Tas, kuris neturi būdo, 
e žmogus, o daiktas.

Chamfort
Tel. CANal 7514

CHICAGO

Vėliausios mados ir sty- 
liaus rakandų už prieina
mas kainas.

Kiekvienas pirkėjas aplai
kys gražią dovaną

Visos 1938 mados radios iš
krautos ant parodos. Phil- 
ko, Zenith, RCA Victor, 
General Electric, Grunowir 
Radionas. #50 .00 nuolai
dos už jūsų seną radio.

Naujos 1938 m., skalbyk
los: Norge, Apex, Thor, 
Maytag, General Electric ir 
Crosley. Kainos po
039 .50 ir aukščiau.

Elektrikinės Ledaunės. Kai
nos sumažintos po

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

Vieno teisėjų degtukų “dėžutė” vedy
bų bizniui garsinti. Randa, kad tai apsi 
moka, nes praėjusį šeštadienį “sušliu 
bavojęa” net 20 porų.

Mr. Kemp, kuris sakoma, Crown Point 
įsteigęs net “bažnyčią” “šliflbams” 
duoti. Šios “sainės” prikabintos prie 
jo rašomdjo stalo. z @

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 
4% dividendą ant visų taupymo 
skyrių. Dividendus išmokamas Liepos pirmą dieną.

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje ben
drovėje, kur indėliai apdrausti iki 05,000.00 Per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokčjimais 

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

Kam! Vėjui!
Ne, savo žmonai— Na, kodėl taip suputęs 

tavo žandas! -• . į
—jį-Matau perdaug atidarau 

burną...

I b BUICK

PONTIAC
lengvais išmokėjimais

4eoonomy and 
SATISFACTION ust 

DoubJc TėOed/DotMeAdionf
■T4RBAKING ILV POWDER

Tbdayat45 
25 ounces for

Full Pnctc •••No Slnck Flllin^

HpTMRALSAVINCS
LOAN AIIOCIATION 

/ ’ or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

3417 So. Halsted St. 
TeL BOUIevard 7010

PIRMA IR VlENINTfiLfi LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbi Ai:
GAUSIS, SABONIS, BūLAW, SANKBVieiUS, SA0KT8

Budriko radio programai:
WCFL, 970 kil. Nedėltomta auo 

7:80 Iki I P. M.
WAAF. 920 kil. Pirmadieniais ir 

Penktadieniais 8:69 v. vak.
WHPC. 1429 kil. Ketvirtadieniais 

nuo 7 Iki • vai. vakara.

HO5TETTERS
Stomachic BITTERS

ON< OF POONOS HAVf Bf IN 
3 BYOUR COVF7N M F MT


