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LIETUVOS LAKONAI-SKLANŪYTŪJAI 
JAUCHICAGCJ

Sklandytuvų konteste jie 
gražiai pasižymėjo

Vakar rytą į Chieagą atvy
ko Lietuvos lakūnai — kap. 
Pyragius ir kap. Ožkinis. Po
rą' savaičių jiedu praleido El- 
mira. N. Y., kur įvyko tarp
tautinis sklandytuvais (lėktu
vais be motoro) kontestas, k u 
name Lietuvos sklandytojai 
gražiai pasižymėjo.

Vienas sklandytuvas — Bir
žietis buvo aplūžęs, bet jau pa 
taisytas ir rytoj abudu sklan
dytuvai atvežiami į Chieagą.

Sekmadienį, liepos 18 d., 
Stinson aerodrome įvyksta iie 
tuvių aviacijos diena, kurios 
programoj dalyvaus ir Lietu
vos svečiai lakūnai.

Agli ja surengė (fittelius mariems 
pakraščiu apsaugai

Tas yra ryšium su Ispanijos 
radikalų krize

LONDONAS, liepos 14. — 
Ryšium su Ispanijos krize A n 
glijos vyriausybė. surengė 
milžiniškus manievrus pakraš
čių apsaugai.

Į pietvakarinius pakraščius 
sutraukiami karo laivai ir lėk
tuvai Didžiausi kariniai “vei 
ksmai” įvyks penktadienio va 
karą, kai bus ginami nuo įsi-

nijos reikalu. Tik pareiškia, 
kad visas reikalas yra rimtas 
ir ambasadorių nuomones jis 
pasiusiąs nesikišimo komite
tui.

HENDAYE, Prancūzija, 
liepos 14. — Žiniomis iš Ispa
nijos, vakariniam Madrįdo šo 
ne eina kruviniausios

vaizduojamo priešo pakraščiai I kautynės. Madrido radikalų
ir žymiausieji prekybos uos
tai.

Išleisti įsakymai tą vakarą 
visais tais pakraščiais nevar
toti jokių šviesų miestuose ir 
automobiliams, kadangi įvyks 
iš oro “puolimai”.

Užsienio reikalų sekretorius 
Edenas nepaduoda viešumon, 
ką jis atsiekęs pasitarimais su 
vaLstybių ambasadoriais Ispa-

milicija, sakoma, bando įlau
žti nacionalistų frontą ir tuo 
būdu išlaisvinti Madridą iš 
apgulimo. Tačiau nacionalis
tai visur stipriai laikosi. Tū
kstančiai radikalų milicinin
kų žuvę.

Žiniomis iš Madrido, la
biausia nukentėjusi svetimša
lių savanorių brigada.

PLIENO KOMPANIJOS PRANEŠIMAS ISPANIJOS GYVENTO
JAI KARSTAI REMIA 

GEN. FRANCO
WASHINGTON, liepos 14. 

— Kun. Ferger, laikraščio 
The Cahtolic Union and Ti
mes, Buffalo, N. Y., leidėjas 
ir vedėjas, lankosi Ispanijoje 
ir iš ten siuntinėja žinias A- 
merikos katalikų spaudai.

Iš Salamanca, gen. Franco 
vyriausios buveinės, kun. Fer-

VALSTYBES TARIASI 
KINIJOS KLAUSIMU

Kruvinos kautynės šalia 
Peiplngo atnaujintos

ABI PUSES SUTRAUKIA GAUSINGAS; 
KARIUOMENES

LONDONAS, liepos 14. - 
(Anglija, Prancūzija ir J. Val
stybės tariasi Kinijos klau
simu. Užsienio reikalų sekre-

ger praneša, kad nactonalintp “rius Edeną, apie tai Pra"e- 
vyriausiąjį vadą gen. Franco pailanientnl. 

visi ispanai karštai remia jo
žygiuose prieš raudonuosius ŠANCHAJUS, Kinija, lie-
gaivalus. Kiekvienam linge- P08 11 ~ Vakar- vakar’ ir 
nyje jam pagarba reSUama. 15iandie“ **» atkaklios kinie- 
Gi pats gen. Franco mažo ū- |{i« -|a'x‘nl) ka“t’alS8 atna“Jin’ 

gio žmogutis, kuklus ir reli- **08 aPb7dr Peiping,. 
gingas, lygiai kaip nužudytus I Vakar Pir™»am 8usikirt‘- 
Austrijos kancleris Dollfuss. m! kanaon>8n« 8Dt’

Youngstown Sheet and Tube kompanija ties savo fabri
kais Indiana Harbor padėjo čia matomą pranešimą. Lietuviš
kai reiškia: “Nepadarėme jokios sutartis, arba kontrakto su
jokiu valdininku, arba organizacija. Šie fabrikai atidaromi_____ _ ___ ______ _______
darbui sąlygomis, kokios buvo iki nutrukiant darbus gegužės Nacionalistų valdomose tento- tr^u^k*no jaPonU koliumną, be 
26 d., 1937.” . rijose vinnr matosi pavyzdin-8iverži,n{i» Yung-Ting

ga tvarka ir gyventoją Susi-!Men vart« P“Uniam kone- A‘ 
klausvmas. Didesniuose mies- >>ie 1’500 •iapo"’» buvo v09 l,k 
tuose pastebimas normalus juluž P88“^0 nu0 vart1 ir saLENKIJA DAUGIAU SU-1 MIRĖ SENATORIUS J. f. 

SIARTINA SU RUMUNIJA RORINSON
VARŠUVA, liepos 14. — 

Lenkija su Rumunija sueina į 
glaudesnus santykius po Ru
munijos karaliaus atsilanky
mo Lenkuose. Abiejų šalių pa 
siuntinybės pakeistos ambasa
domis.

Be to, Rumunijos karalius 
pripažintas Varšuvos garbės 
piliečiu ir 57-ojo pėstininkų 
pulko garbės pulkininku.

Šie visi glaudūs ryšiai nu
kreipti daugiausia prieš sovie 
tų Rusiją ir, aplamai, prieš 
komunizmą.

NACIAI PUOLA VOKIE
ČIUS MOKSLININKUS

AMERIKOS DARBO FEDE
RACIJA ARDO G,1.0. 

ŽYGIUS

RUSAI LAKŪNAI PADARĖ 
TOLIO REKORDĄ

Plieno pramonės daugumas 
darbininkų priešinasi C.T.O. 
diktatūrai ir sudarė nepriklau
somas unijas. Amerikos Dar
bo federacija dabar suskato 
šioms unijoms pripažinti savo 
čarterius. T.uo būdu žymiai 
bus apribotas C.I.O. veikimas.

Amerikos Darbo federacija 
tuo keliu veržiasi ir į automo
bilių pramonę.

RIAUŠINGAS SOCIALIS
TŲ SUVAŽIAVIMAS

MARSELIS, Prancūzija, 
liepos 14u — Prancūzijos soci
alistų partijos suvažiavime su 
keltos riaušės. /Apie 2,000 da
lyvių pradėjo vieni kitiems no 
sis daužyti.

Riaušės pasireiškė paskel
bus rezoliuciją, kad pašalinti 
iš partijos kraštutiniausi kai
rieji elementai negali būti pri
imti atgal į partiją.

SAN JACINTO, Cal., lie
pos 14. — Trys rusai lakūnai 
šiandien priešpiet nusileido 
netoli čia į vieną ganyklą.

Jie atskrido iš Maskvos per 
šiaurinį ašigalį be sustojimo 
6,663 mylių tolį. Tai naujas to 
lio rekordas, kuriam nėra ly
gaus. Skrido 62 vai. 17 minn- 
tų.

Lakūnai pareiškia, jie buvo 
pasiryžę siekti Meksikos, bet 
blogas ora« privertė čia nusi
leisti.

Tekūnai yra: M. Gromovas, 
A. B. Yumoševas ir S. Dani- 
linas.

BERLYNAS, liepos 14. — 
Nacių spauda pradėjo pulti du 
vokiečius mokslininkus profe
sorius Max Plancką ir Werne- 
rį Heisenbergą.

Naciai pareiškia, kad šie mo 
kelininkai yra arijai, bet jų 
darbai žydiški ir dvasia žydiš
ka. Tad jie turi būti pašalin
ti iš vokiečių tarpo.

BUVĘS GUBERNATORIUS 
NUTEISTAS KALĖTI

INDIANAPOLIS, Ind., lie
pos 14. — Buvęs Colorado 
valstybės gubernatorius C. J. 
Morley federalinio teisino* nu
baustas penkeriems metams 
kalėjimo už naudojimą pašto 
suktybėms.

RADIKALAI RALIUOJA 
PARYŽIUJE

PARYŽIUS, liepos 14. - 
Čia šiandien minėta 148 metų 
Bastilijos puolimo sukaktu
vės. Vieni radikalai, komunis 
tai ir socialistai, per dieną vy 
ravo ir krikštavo vaikštynė
mis. Kai kur jie dienos iškil-

KINIEČIAI APLEIDŽIA 
JAPONIJĄ

TOKIJO, liepos 14. — Pa
būgę karo kiniečiai skubotai 
apleidžia Japoniją.

PLATINKITE “DRAUGĄ”-mes uždarė riaušėmis.

WASHINGT0N, liepos 14. 
— Šiandien staiga nuo šir
dies ligos mirė senatorius J. 
T. Robinson, demokratų do il
gumos senate vadas, stambus 
“naujosios sahtvarkoe” ir ki 
tų prezidento Roosevelto su
manymų šalininkas ir kais
tas rėmėjas.

Miręs senatorius buvo 64 
m. amž., iš Arkansas valsty 
bės. Senate demokratams va
dovavo nuo 1922 m.

Senatorius mirė senate ne
pasibaigus atkakliai kovai 
vyriausiojo teismo reformų 
klausimu. Mirusis rėmė re
formas, tačiau jam nevyko 
visų demokratų senatorių su- 
regimentuoti savo pusėje. Da 
bar, rasi, šis sumanymas bus 
paneigtas.

Surengtos čia valstybinės 
laidotuvių iškilmės. Bus pa
laidotas Little Rock, Ark.

PRIPAŽINO PENSIJĄ NEG
RUI DURININKUI

WASHINGTON, liepos 14. 
— Kongreso žemesnieji rūmai 
ovacijomis pagerbė negrą Ha- 
rry Parkerį, 75 m. amž., ir 
pripažino jam iki gyvos gal
vos 1,260 dol. metinės pensi
jos.

Parkeris 46 metus tarnavo 
durininku kongreso rūmuose.

MERKINE. — Neseniai 
Merkinėj atidaryta viešioji 
valstybėg skaitykla, ir knygy
nas; gyventojai džiaugiasi, 
nes skaitykloje gali skaityti į- 
vairių knygų bei laikraščių.

dėjimas ir gyvenimas, tary
tum, nebūtų jokio karo su 
raudonaisiais gavalais, kurie 
šalį panardino į kraujo kla
nus.

Kunigui amerikiečui teko 
susieiti su pabėgusiais iš radi 
kalų valdomų teritorijų, kaip 
kunigais, taip pasaulininkais.
Jie pasakoja baisius dalykus 
apie radikalų darbus. Be kit
ko pabėgusieji pareiškia, kad 
radikalų teritorijose mažai
maisto. Kai kuriose vietose JAUDINANTI AUKA TĖVY- 
siaučia badas. Netolimoj atei-l NEI GINTI LIETUVOJE 

tyje numatoma krizė dėl mais
to trūkumo.

dideliais nuostoliais atblokšti.
Per porą valandų vyko kru

vinos kautynės aplink geležin
kelio tiltą. Kiniečiai naudojo 
kardus, o japonai — durtu
vus. Abiejose pusėse dideli
nuostoliai.

jie atmušti į Fengtai Ii 
už 7 mylių nuo miesto. Pi 
traukdami jie išardė PeipinJO 
Tientsino geležinkelio dali.

Neužilgo kitas smarkus s 
sirėmimas įvyko kareivinių 
aerodromo srityje, už 8 myltų 
nuo miesto pietų link. TenUi, 
sakoma, japonai naudoję Tu 
lėktuvus.

Šiandien anksti rytą japo, 
nai atnaujino puolimą prieš 
Yung-Tin-Men vartus. IŠ tenąl 
eina kelias Nanyuan link — M 
reivinių ir aerodromo sritį

Yra žinių, kad japonams pą 
vyko užblokuoti šiuos ir kitai 
tris rytiniam šone vartus.

Kinijos 29-osios armijos va» 
das atsisako su japonais turtį 
ti taikos derybas be aiškaua 
Nankingo vyriausybės įgaliok 
jima

Savo ruožtu Japonija siun 
čia gausingą kariuomenę Fei

Japonai be kitko naudojo pingo^lįnt Svetimšaliai yra!
tankus, šarvuotus autom 
liūs ir lengvąją artileriją. Ei
lė patrankų šovinių kliuvo ir 
pačiam miestui. Nežiūrint to,

nuomonės, kad Japoniją b$ 
karo paskelbinto kariaus t&M 
lu užimti Peipingą ir ten Vi 
se srityse įsigalėti.

KAUNAS. — Čerkasų km. 
Pašušvio valsč. senutė Anelė 
Norkienė girdėdama apie di-

riuomenės ir visuomenės šven 
tės dieną, nežiūrint 30 klm. ke
lio, pasiryžo apsilankyti į iš
kilmes ir pamatyti šauniąją

Taip pat iš jų patirta, kad 
tik vienam Madride radikalai dėlės iškilmes Radviliškyje ka 
nužudė apie 90,000 žmonių,
daugiausia katalikų. Kunigų ir 
vienuolių žudymai dar ir šian 
dien vykdomi. Ne visi turi
progos pasislėpti nuo tų bar- Lietuvos kariuomenę. Tą pa
barų. čią dieną Radviliškyje buvo

Kun. Ferger pareiškia, kad renkamos aukos Ginklų Fon- 
nacionalistų valdomose terito- dui. Ji nedrąsiai prisiartino
rijose yra daug našlių ir naš
laičių, taip pat sužeistųjų. Ki
tų šalių pagelba jiems labai 
reikalinga, nes nacionalistų 
režimas neturtingas. Valsty
bės aukso atsargos yra radika 
lų rankose.

ORGANIZUOJA MIESTŲ, 
APSKRIČIŲ DARBININKUS

TĖVAS PEILIU SUBADĖ 
SAVO VAIKĄ

DIDELIŲ KAITRU AUKOS 
- 357 MIRUSIŲJŲ

Angliška spauda praneša,

C.I.O. organizatoriai imasi 
organizuoti valstybių, apskri
čių ir miestų darbininkus į li

nijas, priklausančias C.I.O.
Visoj šaly yra daugiau kaip 

du milijonai šių darbininkų.

prie aukų rinkėjų ir pasitei
ravo, kam renkamos aukos. 
Jai paaiškino, kad aukoa ren
kamos Ginklų Fondui. Nasi- 
minė senutė, ji neturėjo pini-
8V į! - f

— Dieve, Dieve, o aš netu
riu pinigų... Senutė nusimovė 
savo vestuvinį žiedą (aukso) 
ir atidavė rinkėjams tardama:

— Šį žiedą išnešiojau 30 me 
tų^. Dabar tegul jis eina mū
sų tėvynei stiprinti. .

Girtas ir pakvaišęs Walte<* 
Olos, 1464 Elston avė., su pei* 
liu subadė savo berniuką, Wi 
terį 7 m. amž Su 15 žai 
berniukas paimtas į ligoninę. 
Kitas berniukas suspėjo pd>« 
prukti. Sužeistąjį suspėjo pa* 
griebti motina ir išbėgo į gat
vę šaukdama pagelbos.

Pakvaišėlio svainis Hebei, 
kurs gyvena antrąjam namų 
aukšte, mėgino numalšinti ieš
kantį kito pabėgusio beminko, 
Glosą. Tas nevyko.

Policija suėmė pakvaišėlį. 
Suimtasis sakosi gavęs “įs*» 
kymą” (įsivaizduotą), n už 
dyti abudu bernaičius. ,

i%as

ATSISTATYDINO BOLIVI
JOS PREZIDENTAS

kad iki pereito antradienio imi ALYTUS. — Naktį Likiške- 
tinai 25-iose valstybėse 357 j lių km., Alytaus v. sudegė ū- 
asmenys mirė nuo didelių kait kininko P. gyv. namas, tvartai
___ <rų. |

Pietinio Atlantiko pakraš-
čiai« yra kiek vėsiau.

Kai kuriose šalies dalyse
lietus su perkūnijomis ir aud
ra išsklaidė karščius. Bet trum 
pam laikui.

ir kluonas. Gaisro priežastis 
— spėjama, -nevalytas dūm
traukis. Nuostoliai dideli.

Suimtas E. T. Karr, 36 m. 
amž, už klastotų čekių keiti
mą. į

KAUNAS. — Miesto savi
valdybė paruošė projektą ir 
sąmatą pastatyti namą su pi
giais būtais. Namas žadama 
statyti Vytauto kalne prisi
laikant visų modemiškų rei
kalavimų. Name bus 100 butų. 
Kiekvienas butas bus iš 1-2 
kambarių ir virtuvės. Butai 
pirmojo eilėje bus išnuomuoti 
valdininkams ir privačių įstai 
gų tarnautojams, kurių algos 
sieks 200-250 lt mėnesiui. Na

LA PAZ, Bolivija, litį 
14. — Atsistatydino Šios 
publikos prezidentas DavI 

Tora
Jo vietą tuojau užėmė 

riuomenės generalio štabo 
šrininkas pulk. German Bnsch,

mas žadama pastatyti 1938 m. si 8:24.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — N 

matomas lietus su perkūn 
mis; kiek šilčiau.

Vakar aukščiausia tempera 
tflra (popiet) buvo 85 1.

Saulė teka 5:27, leidžia

£

*>
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Taigi reikia veikti. Kas gi konkrečiai 
imant reikėtų daryti f

1. Sudaryti didžiulę viso pasaulio lietu
vių organizacijų, per kurių suorganizuoti 
visus svetur gyvenančius lietuvius tautinei
iodiv'dual) lei išlaikyti, o taip pat dvasi- ---
niai, kultūriniai, ekonominiai veiklai išplėsti.I — Net ir kasdienio kalėji- -Ii. Dienomis eik kur akys ve*

Šios organizacijos pradai jau yra suda-'mo istorija žingeidumo pulpa, ‘Ja, bilę tik nakvynės pareini, 
ryti 1935 m. įvykusiame Pasaulio Lietuvių • Kalėjimas taip, kaip atrodo nieko daugiau iš tavęfe ncroi- 
Kongrese, įkuriant Pasaulio Lietuvių Sų-'nūdien, vienuolyne atsirado, kalauja. Neveltui yra tokių, 
jungų. j Rambų ar prasižengusį vit-

2. Pravesti svetur gyvenančių lietuvių nuoų uždarydavo vienų, Nu- 
tarpe didžių tautinę propagandų prakalbo- i pi^vo tiek į, tiek po
nus, paskaitomis, vaidinimais, pūdomaisiais Urg|io atkalbėti, gavėti. Ir,

svaigiausia, į niekų neknlbė 
t i. Atgailų atlikus, ir vėl at- 
ga' kitų eilėn priimdavo

Pasaulio Lietuvių Sąjungos Reikalai

Pasaulio Lietuvių Sųjunga įsteigta 1935 
m. pasaulinio lietuvių kongreso metu. Įs
linkta sųjungos valdyba, sudarytas laikinas 
statutas. Tačiau sųjunga ir ligšiol Lietuvo
je dar nelegalizuota. Kiek tenka girdėti, Lie
tuvoj gyvenantieji sųjungos valdybos nariai 
(jie sudaro daugumų) darė viskų, kad sų
jungų legalizuoti ir įregistruoti, bet iš viso 
4ar nerado valdžioje nei mažiausios para
mos bei pritalhno.

Sųjungos įregistravimo ir veikimo rei
kalu Lietuvos vyriausybei įteiktas memora
ndumas, kurį čia perspausdiname, nes iš je 
aka; t ydoj ai plačiau galės sužinoti apie Pa' 
šaulio lietuvių Sųjungos tikslus ir jos rei
kalus. I ' . t $

Memorandumas
* ♦ r* • • - I

Arti pusės lietuvių tautos, dėl įvairiau
sių prie.'asčių, atsidūrė už savo gimtojo kra- 
što libų; Lietuvių šiandienų visur esama, 
dų rasime Europoj, Amerikos valstybėse, A? 
rikoj, Azijoj ir net Australijoj. Kadangi už
sieniuose gyvenų lietuviai, o ypač mūsų iš
eivija, .buvo palikta savo pačių likimui iki 
pat pastarųjų laikų jųjų reikalais veik nieks 
nesirjipino, tai ji pateko, ypač tautiniu at
žvilgiu į didelius pavojus. Todėl jau šuiu- 
dieuų žymi jų dalis pražudytu, dalis dar 
konvulsiškai blaškosi nutautėjimo bangų sū-

paveikslais, daina, muzika, sportu ir t.t.
3. Organizuoti svetur gyvenančių lietu

vių, ypač jaunuomenės ekskursijas į Lietu
vų ir čia jas tinkamai globoti, kad turėtų 
galimybės kuodaugiausiai ir kuogeriausiai 
su Lietuva apaipašinti ir tuo būdu baugiau 
įgauti tautinio atsparumu

kų tyčia prasižengia, b'lo tik 
kalėjiman patekus.

— Vargonai yra tikrai baž
nytinis instrumentas ir tik

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Trumpai, ale storų sluoksnį
karčių pipirų ant savo delno 

bažnyčioje tinka. Paskviliais 8i#ndie dedu Bruklvn0 kata.

Kaip tik priešingai elgdu 
vosi valstybė. Pas jų prasi-

laikais bažnytiniai muzikui 
krintant, vargonai netyčiomis 
pateko teatran ir tam pana

linčių plunksnų vedžioti! Yra, 
tik kažin ar tinginystė, ar ko
kia panaberija turi juos užpo- 
navojus. Ir dėl to mūsų gyve
nimas pasiduoda vėjui, kuris

likams. Ir verta, ba kam jie j juo tolyn, tuo darosi smarkes-

kultėUs gyvas pasilaidmlavo. O*Bngesni teatrai.
4. Sudaryti sųlygų, kad vis gaus^ngesni j4B£iu€> įtrūkti. Jei

svetur gyvenančių lietuvių būriai galėtų ei
ti vidurinį ir aukštųjį mokslų Lietuvos mo
kyklose.

5. Pasirūpinti, kad svetur gyvenančių 
lietuvių vaikai, visose vietose -kur tik jie

ne, mirtis ir daugiau nieku

Ilgainiui ir valstybė prade
da pasekti vienuolynų. Vieto
je buožės ar mirties, nustu-

gyvena didesniais būreliais, turėtų galimy- roia kaltininkų j tam' tyčia
bės lankyti lietuviškas mokyklas. nuskirtų vietų. Na, ir .tos pi-

6. Pasirūpinti svetur gyvenančių lietu-, 1Tneivė8 vietos
vių mokslų einančiai jaunuomenei tinkamų 
vadovėlių ir kitokios literatūros.

7. Parūpinti svetur gyvenantiems lietu
viams tinkamos skaityti literatūros.

8. Paremti svetur gyvenančių lietuvių
lietuviškųjų spaudų. , . , , ,

9. Leisti Lietuvoje viso pasaulio lietu
vių reikalams specialų žurnalų.

10. Parūpinti svetur gyvenantiems lie
tuviams žodynų lietuvių ir įvairiomis sve
timomis kalbomis ir tuo pagelbėti geriau 
pramokti lietuviškos kalbos.
** / * * J F ’

11. Paremti svetur gyvenančiųv lietuvių 
lietuviškųjų veiklų, ypač šios rūšies organi
zacijas.

12. Paremti lietuviškąsias parapijas.
13. Pravesti galimai pilnesnę svetur gy

venančių lietuvių statistikų.Štai keletas bruožų iš tų užsimojiUų,

baisiui
atrodė. Tai vis būdavo ko
kiame nors urve, kokiame ap
leistame name. G daugiausiai 
aukštuose bokštuose, kuri 4 
pirmuose amžiuose būdavo 
tiek ir tiek. Ir ten, žinoma, 
kalinį badu kankinta. Su nie
kuo nesuleista. It kokį gy 
vulį, vienų uždarytų laikyta.

Vienuolyno kalinys išeida
vo pasitaisęs ir naudingesnis. 
Už tat, kad čia aplinkybės 
patogęsnės. Betgi valstybių j 
kalėjimuose kaliniai dažniau
siai ir visai iš galvos išsi- 
kraustydavę.

Ypač tūlasai Howard, ai-

no-
rėdami atsikratyti orkestrų, 
susivarė didžiausius vargonus. 
Ne tik tiek. Kad arčiau prie 
žmonių prieiti, apkrovė var
gonus visokiais nevykusiais 
pagerinimais. Iš pradžių da 
šiek tiek klausyta. Betgi va 
landėlei praslinkus, nepai
sant to, kad ir patys geriau 
ai vargonininkai grojo, žmo
nės ptadėjo ausis kamšyti. 
Taip kad dabar jau kas tik 
pajėgia, vargonus lauk šiuo 
ja. Tokių vargonų jau čieli 
kūgiai stovi sukrautų. Kas 
t>k nori, gali veltui juos pa
siimti. Taikosi bažnyčių, kų 
ištikrųjų tokius vargonus su
sivaro. Nors neilgai jais džiū
gauti tenka. Mat, vilkas gi
rioj augintas, į girių žiūri. 
Taip ir čia. Vargonai teat
rui nustatyti, vargiai tiks 
bažnyčiai. Kas abejoja, hai 
užklausia tų, kų tokius var
gonus jau turi.

šieinet surengė piknikų tų pa
čių dienų, kada rengė Rasie- 
jaus saulės Stalino (taip bal- 
šavikai dabar vadina savo ca
rų) padonai. Bruklyno balša- 
vikai už tai pyksta, ba tas 
jiems .piknikų suspoilino. Už 
tokių balšavikams opozicijų 
Rasiejuj visi piknikieriai bū
tų GPU fairing skvado su
šaudyti.

uis ir grųsinantis sugriauti 
visų tai, kų savo lietuviškomis 
rankomis ir kruvina proce e- 
same subudavoję. V isi tai 
jaučiame, ale kaž ko laukia
me.

būriuos reikėtų neatidėliotinai gyvendinti, 13's» pradėjo po visų Europą 
norint svetur gyvenančius lietuvius gelbėti 
nuo pražūties. Jau tik šita, nekalbant apie

kuriuose ar tik dalis, kurių, dųngiųurin, su- kitus dalykus, kaip pav., planingas lietuviš-
rlorn ntzVli nu 1/ve outnonu Tvilni- tuH 1 t.. 1...daro vylesniosios kartos asmens, pilnu tad 
tinės sųmenės skaidrumu ir entuziazmu ko
voja, ka.l tautiniai sveikais išliktų. Pivcen- 
tualiai būtų sunku šios tryys dalys tiksliai 
nustatyti. Bei apytikriai imant jas maždaug 
taip būtų gulima išreikšti: pirmųjų dalį, nu- 
tautėjuaių, apie du šeštadaliai ir apie try* 
šeštadaliai t. y. apie pusė išlikę dar tauti
niai nesužalotais. Neabejotina, jeigu ilgesnį 
laikų nebus rimto susirūpinimo ir guezlų 
priemonių, tai šie santykiai žymiai pasikeis 
•mūsų nenaudai. O dar daugiau užtesus — 
apie svetur gyvenančius lietuvius statisti
nių davinių galima bus pasirinkti tiktai ka 
pinynuose.

O tuo tarpu lietuvių tauta nori gyventi, 
augti, bujoti. plėstis. Ir tai yra .būtina tau
tos išsilaikymo sąlyga, d be to šitas augi
mas, plėtimasis daug neša lietuvių tautai 
11 grynai materialinės naudos. Pasiremiant 
Centi alinio Statistikos Biuro surinktais da
viniais iš mūsų išeivijos tai veik išiu tinai 
tik iš Jungtinėse Amerikos Valstybėse gy
venančių lietuvių įplaukdavo kasmet į Lie
tuvą maž jaug tokios pinigų sumos:

1924 ;u, *— 42,4 milijonai lt.
1925-ru.— 43,7 milijonai litų 

tp 1926 m. — 42,4 milijoagį
1927
1928 111

. 1929 in. 46,3 milijonai litų.
1930 m. — 37,3 mihjoaai litų. 

fc 1931 m. — 82;1 milijonai litų.
1932 ai. — 29,6 milijonai litų
1933 iu. — 17,2 milijonai litų.
1934 m — 16,3 milijonai litų.
1935 a. - 14,8 milijonai litų.
Viso — 408,3 milijonai litų.
Be to atvykusieji aplankyti Lietuvų taip 

pat kas 1 ? et ai palikdavo čia ir palieka nu
li jonines pinigų sumas.

Taigi jeigu mes tinkamai nesusirūpin- 
sime svetur gyvenančių lietuvių reikalais ir 
leisime jiems svetimųjų jūrose ištirpti, tai 
turėsime savo tautai labai didelių ir mate
rialinių nuostolių nekalbant jau ąpie neįkai
nuojamus moralinius nuostolius, dėl kurių 
gali suw/,‘'*yti pavojų net ir visai lietuvių 
tautos egzistencijai,

keliauti ir už tokius kalinius
užtarti. Vadinis!, kalbinti va- tlstybes, kad ir jos arčiau vie
nuolių kalėjimus pasektų ir 
kiek žmoniškiau su kaliniais 
apseitų.

Betgi kalinių daugybei e- 
sant, o Europos valstybėm* 
ištekliaus neturint, mažai pa
žangos šiame klausiame pada
ryta.

Kaip kitur, taip ir čia A-

kųjų kolonijų kūrimas etc; reikalanja ir 
didelių pastangų ir didelių lėšų sumų.

Visa šita iadėstydami, mes kreipiame 
į tai Lietuvos Vyriausybės dėmesį ir pra
šome šį reikalų atitinkamai paremti. Kad 
darbas būtų galinta bent pusėtinai varyti 
pirmyn reikėtų kas metai asignuoti tiems 
dalykams apie ketvertų milijonų litų. Šitaip 
dalykų tvarkant, ai*A minusiam laikotarpy 
būtų galima tikėtis sulaukti vien tik mate- 
1 iždinių, finansinių įplaukų į Lietuvų iš sve- merika tikrų pavyzdį šulei
tur gyvenančių lietuvių apie pusę miliardo1 
litų. Juk tik šiame rašte patiekti duomenys 
rodo 408,3 mil. litų prisiųstų pinigų sumų. 
Taigi net grynai ’materiaJiniai imant šis dar
bas būtiniausiai reikalingas, nekalbant apie 
moralinę svarbų.

šiuo kartu nedrįstame prašyti didesnės 
nnansinės paramos. Mes prašome paremti 
bent tiek, kad būtų galima pradėti darbas, 
suteikiant šių metų veikimui nors 150,000 
litų. Tai sumai mes čia patiekiame ir są
matų. Kartu taip pat patiekiame susipažini
mu* ir Pasaulio Lietuvių Sąjungai paruoštų 
statutų.

iu. • III lUJv/Illl 1 11 v Ų
m. — 42,4 milijonai litų. 
.n. — 42,4 milijonai litų. 
m. — 4.3,8 milijonai >ų.

— Iki neseniai mišios lai
kės; kuoanksčiąusiai. Sekma 
dieniais pradėjus penkiese ry 
to. baigdavosi prieš dvyliką. 
Gi dabar ieškoma mišių kuo-

Padėjęs į šalį kitas rokun- 
das, noriu širdingai savo del
nu paspausti delnų "Drau
go” bendradarbio Morkaus 
už jo gerų, taip sakant, bala
nų. Tai ne toji balana, kų se
niau Lietuvoje grįčiose atsto
davo lempas ir šviesdavo tik 
vienoj vietoj. Morkaus balana, 
tavorščiai, ne tik šviečia vi
sam mūsų gyvenimui Ameri- 
ke, ne tik skaudžiai padegina 
mūsų gyvenime pasireiškusius 
nenormalumus, ale kiekvienu 
liepsnos sparktelėjimu dar iš
kelia naujų minčių, naujų kon
struktyvių sumanymų. Tik, ot, 
vieno, tavorščiai, nesuprantu, 
dėlko mūsų tarpe neatsiranda 
tokių, ,kų atsilieptų į tuos 
Morkaus balanos sparktelėji- 
mus ir tųjų liepsnų kurdintų 
plačiau ir plačiau mūsų išei
vijoj. Argi be tų, kų sėdi re-

Pagrindiniu motyvai visi; 
kalbų, kurias šių dienų Raaie-, 
jaus caras Stalinas sako bal- 
šavikams, pradžia yra panaši 
buvusių carų himnui, tik žo
džiai kiti, būtent:

Avinai, džiaugkitės,
Kad aš jūs caras...

Kai kuriuose Anglijos res
toranuose įvesta naujovė. Sve
čiai papietavę, gali ramiame 
šalimame kambaryje patogia
me fotelyje pasnausti. Mokes
tis už šį malonumų priskaito- 
nia prie pietų.

vė'iausių. Mišios dešimtoje ir 
vienuoliktoje pasidarė peran- dakcijoae paskendę poperose, 
kstyvos. Ir dėl to gi kai kur
sekmadieniais mišios praside
da lygiai dvyliktoj, ir da vė
linu. Irlandijoj ir šiokiadie 
niais mišios laikomos lygiai 
pietų laiku. Nekalbant apie 
Meksiką. Ten ir po pietų m i

nėra jau pas mus žmonių, ga-

Pereitų nedėlių su Tapio- 
kais buvau išvažiavęs į lau
kus. Sustojom pas vienų pa
žįstamų farmerį, kuris apro
dydamas savo gyvulius papa
sakojo, kiek per pastaruosius 
metus pardavęs karvių, kad 
lėidu8:sūniį į mokyklų. Giliai 
atsidusęs farmerys šiaip bai
gė šnekų:

— Ach, vargšė galvelė... 
kiek tai karvių nuėjo ant to 
vieno jaučio...

kia. Franklinas, įžymus Anie- tfų esti. Nebūtų nieko ypa-

Švedų Ministerio Įspūdžiai

"Stockliolnis Tidningen” deda pasikal
bėjimų su sugrįžusiu iš Baltijos valstybių 
švedų užsienių reikalų ministerių Sandleriu 
apie kelionės įspūdžius. Ministeris pareiškė 
savo pasitenkinimų tiek kelione, tiek įspū
džiais ir stebėjimais Baltijos valstybėse. Tri
jose Baltijos valstybėse praleistas laikas bu
vęs labai malonus. Iš visų pusių — tiek ofi
cialių, tiek privačių pareikšti šilti simpatijų 
patikrinimai Švedijai ir pareikštas džangs- 
mas dėl paskutinio laiko gyvų santykių tarp 
Švedijos ir Baltijos valstybių. Nors Sandle- 
rio vizitas Buvęs atsakymas į Baltijos val
stybių užsienių reikalų ministerių atsilan
kymus Švedijoje, bet jis taip pat išnaudojęs 
progų pasitarti gų šių kraštų vadovaujan
čiais politikais.

Užsienių politikos klausimais nuomonių 
pasikeitimas svarbiausia vykęs apie bendra
darbiavimų su Tautų Sąjunga. Specialių 
klausimų, kurie būtų reikėję spręsti tarp

rikos pilietis, prikalbina pa 
žangesnius amerikiečius tokį 
pavyzdingų kalėjimų Phllade 
lphijoj atidaryti. Reiškia, ka
ltininkų uždaryti. Betgi vie
toje kūno ar dvasios kanky 
nės, teikti jam proto ir pa
žangos rankų. Sumanymas 
taip gerai pavyko, kad kitų 
tokį kalėjimų kai matai Pitls- 
burghe pradėta. Neilgai tru
kus tokiais pat kalėjimais ir 
'įsas kraštas bus nusėtos. 
Šiandien kitokio kalėjimo A- 
'menkoj jau nėra. Papras 
4ų Amerikos kalėjimų kalėji
me vadinti net ir neapsimoka. 
Kur kas geriau tiktų nniver 
ritėtu užvardinti. Ištikrųjų 1 
Ypač jei da šiek tiek daugiau 
ištekliaus turi, valgyk kų no
ri, pasirink kambarį kokis 
tau smagiausias

t ingo. Juk patsai Išganyto
ja'' pirmas tikras mišias irgi

GERIEJI VASAROS LAIKAI

Kaip žemė susijudina, kaip lauja valgio, scenerijos ir ap- 
gėiės pradeda žydėti, kaip linkybių permainos. Net ir 
javai pradeda augti ir kaip trumpas išvažiavimas pabai- 
visa gamta pabunda, tai taip goję savaitės yra sveikesnis, 
ir žmogaus kūnas ir protas negu nuolatinis buvimas na

mie. Bet ir pasilikusieji nn-randa atnaujintų sveikatų per 
kur tai po pietų laikyti pra Į vįgą vasaros laikų. Tada sau- mie gali džiaugtis vasara, jie 
dėjo. Antraip vertus, mišios/ lės spinduliai sveikiausi ir' gali aplankyti netolimas pa
turi taikytis su žmonių pato vėjalis labiausia viliojantis, silinksminimo vietas, gali ap-

Visi augantieji gyvūnai ge- vaikščioti savo miesto jiems 
riausla tarpsta tuom laiku, nežinomas įvairias dalis, į 
Ir žmonės bus sveikesni iri laukus, į parkus, išvažiuoti 
linksmesni, jei tik naudosis Bet permainos visi reikalit

guiriais. Jau kiek yra tokių 
žmonių, kų vien dėl to, kad 
mišios esti prieš piet, niekad 
ateiti neišgali. Ilgainiui toki 
žmonės ir visai nuo mišių At
šąlą. Vien dėl jų labo reikė
tų mišias pradėti tada, kada 
jie ateiti išgali.

— Motina perdėtinė įsakė 
šv. Ritai išdžiūvusių fygų lai 
styti, jos ištikimumų tyrinė- 
<(ų;ra. Šventoji Rita taip są
žiningai jai priduotų pareigų 
pildė, kad visiškai nudžiūvu
si fyga atgijo ir net vaisių 
1 urodė. Jei nenustosi vilties

mokinius j įr nenuleisi rankų, ilgainiui
prie ko tik palinkimų nujau Į ir akmenį plaukti priversi.

gamtos dovanomis.
Kasdien reikia kuoligiausia 

būti ore ir saulėj, nes tai ge
riausias gamtos tonikas, daug 
geresnis už visus žmogaus iš
galvotus, ir jis visiems, be 
jokio mokesčio, prieinamas. 
Kada tik galime, privalome 

1 maudytis jūrėse, upėse, eže
ruose. Kurie nemoka plaukti, 
privalo išmokti, nes kūnui ge 
riausias pasimankštinimas.

laimingas žmogus, kuris 
gali išvažiuoti atostogoms. 
Visi nors sykį į metus reika

Av.jdttjM Ir Baltijos valstybių nebūva. Visos; Latvijoje ir Lietuvoje. Sandlerį ypatinga, 
trys valstybės domėjosi gyvesnių prekybos dominęs kultūrinių mainų darbas, kuris vi- 
rylių nžmesgiiiiu sn Avedijn, ir esame vii- j sų laikų einąs į platumų. Sandlėris girdėjęs 
ties, kad dabartinės palankios aplinkybės daug dt\ingų žodžių apie tų darbų, kuriuo 
tarptautinei prekybai atsilieps ir Baltijos1 Švedija dalyvauja tuose kultūros pasiekimų 
jūrų žemėms. mainuose, ir iš savo pusės patikrinęs tiek

Toliau ministeris pareiškė, kad viešė- oficialioms įstaigoms, tiek privatiniams as- 
jtono metu jom tekę stebėti stiprų materia- meninis, kurie šiais uždaviniais domisi, kad 
Linį plėtojimųši ir gyvų kultūrinio gyveni- j Švedijoje niekuomet neišnyksiųs susidomė- 
mo atnaujinimo darbų tiek Estijoje, tiek į jimas šito didelio darbo klausiniais.

Vasaros laiku gera įprasti 
piie kasdieninio 'maudymosi. 
Ypatingai prieš pusryčius. 
Tas atnaujins visų kūnų. Tik 
pabandykite, ir matysite, kiek 
tas gero atneša. Pasivaikščio
jimas anksti rylų ir vakare 
yra užtektina mankšta vidur
amžio žmogui.

Neduokit ansyk kūnui san 
le įdegti. Pradžioje pasilikite 
rnt saulės tik trumpų laikų 
ir kasdien la:ką ilginant: pe
nkias minutas pirmų dieną, 
dešimts min. antrų dienų ir 
t.t. kol kūnas pripras prie 
saulės spindulių. Net ir mie
te žmogus gali gražiai saule 
įdegti.

Ir viiš visko, gaukite pil
nų kvotą vasaros oro ir sau
lės spindulių. Di. J. L. Rice,

New Yofk miesto sveik.

konu8ijonierius



DRATOAS

ADRESAS:
Street Pittsburgho Lietuvių Žinios

Palyginimas Senojo 
Įstatymo Su Naujuoju

ka geriausiai patiko Dievui.
Izaokas, vieng&nis Abrao

mo sūnus, kurį tėvas labai, 
mylėjo, kuris pats, tėvo įsa
kytas nešė malkas ir save au
kojo — pildė Dievo valią. Jč 
uis taip pat buvo viengimis, 
dangiško Tėvo numylėtas, Sū
nus, pats nešė kryžių ant ku
rio pasiaukojo dangiškom Tė
vui.

Patriarkas Jokūbas turėjo 
dvyliką sūnų, iš kurių viena 
Juozapą daugiau mylėjo; jis 
buvo parduotas ir, galutinai, 
išgelbėjo visą kraštą, o ypač 
savo tėvą ir brolius nuo ba

RAULAS: Jonai, aš nesu
prantu, kodėl Kristų vadina 
visokiais vardais? Ką reiškia 
tie vardai?

JONAS: Vardų reikšmė y- 
ra ta, kad Kristaus atėjimą 
perstatė įvairūs patriarkai ir 
pranašai, taipgi kad nepapra
sti įvykiai liudijo! Kristaus 
atėjimą. Žinai, Raulai, kad 
aušra liudija saulės užteki ji- 

Įyiąi, taip Dievo skirti patri
kai ir pranašai liudijo Kvi-

ĮPuis atėjimą.
KAULAS: Parodyk nian.iįką apaštalų ir vieną šv. Jo- 

pavyzdžiais tuos liudijimus,1^ ,iaugiau rayl6jo. Krirtug O<

Mes, lietuviai, katalikai, 
nors dažnai giriamės ir net 
pučiamės iš apšvietos, nors 
dažnai ir mums iš įvairios 
rūšies biznių pasiseka pratu
rtėti, bet mūsų gyvavime ir 
veikime apsireiškia silpnu-

ištvirkėlė nebuvę vienuolė, 
prispirta prie sienos, ir lio
vėsi burnojus.

Šiomis dienomis vienas iš
tvirkęs ir suspenduotas kuni
gas bandė mulkinti ir girti 
komunistų veikimą, bet išly-

žnydos komitetas. Tat pasi
sekimas užtikrintas. Važino- 
kimc visi, o nesigailėsime. 
Dabar Adomo sode labai gra
žu: žolė didelė, medžiai la
poti, bus smagu pavėsyje pa
gulėti, pažaisti ir grynu oru 
pakvėpuoti.

užsiima rekolekcijų rengimu. 
Gražus tikslas. Tik reikėtų 
būti labai atsargiai, kad visas 
darbas eitų vien tik didesnei 
Dievo garbei ir sielų išgany
mui. Visi paremkime motorą 
darbuotę ir skaitlingai daly
vaukime jų piknike. Dėdė

mas, nes pasirodome lengva- rę paskelbė neklausyti jo, nes
tikiais ir dažnai net Molio 
Motiejais.

Imkime pavyzdį kultūrin
gų katalikų vokiečių ir airių, 
iš kurių gyvavimo ir veiki
mo mes daug turėtume pasi
mokyti. Jie nėra tokiais leng 
vatikiais, kad su kokiais pa-

do. Taip Kristus turėjo dvy-|dauž“"is- bombizais bičiuliau

jis suspenduotas.
Bet pažvelgus į lietuvių ka

talikų gyvavimą ir veikimą, 
matdme, kaip loli iii, kaip 
priešingai ir kokiais lengva
tikiais pasirodomą. Nors lie
tuvių katalikiški. laikraščiai 
bubnija apie padaužas, bam
bi žus ir laisvamanių agentus.

Praeitą sekmadienį mūsų 
klebonas su kun. kapelionu 
buvo išvažiavę į 40 vai. at
laidus į Cecil, Pa., pas kun. 
Koperą

Kas Girdėt North Side

sa H iečių atvyko. Iš kitų ko
lonijų mažai kas buvo. Ma
čiau porą šeimynų iš R. Var- 
dergrift. Vieni northsaidie 
čiai, kaip viena didelė šei
myna, šnekučiavosi, užkand
žiavo, žaidė ir dainavo. Pik
nikas darė gero įspūdžio. Jau 
tesi visų kažkoks nuoširdu
mas ir noras uždirbti, o ne 
pradirbti. Keikia tarti ačiū 
parapijos komitetui už gerą 
tvarką ir gerus darbininkus. 
Pelno parapijai liks pora ši
mtų dolerių.

Homestead, Pa.

Pas mus dabar tokie karš
iai užėjo, kad nėr kur not 
pasidėti. Kai kas važiuoja į

Liepos 7 d. pasimirė Juo
zapas Matūzelis, 54 metų am
žiaus. Palaidotas liepos 10 d. 
Šv. Kazimiera kapinėse. Pa
tarnavo grab. Marčiulaitis.

tuomet, gal, bus aiškiau. 
JONAS: Nuo pat žmonijos

pradžios randame didelį pa 
našumą tarpe rinktų Dievo 
žmonių, kurie aiškiai persta
tė Kristų. Štai, Abelis, Ado
mo ir. Ievos sūnus. Jis buvo 
teisingas žmogus. Jis buvo a- 
\ių ganytojas (piemuo). Jis 
aukojo Dievui tinkamas au
kas. Todėl jo brolis, Kainas, 
pradėjo pavydėti, neapkęsti, 
ant galo Abelį užmušė. Jė^us 
buvo ganytojas sielų, šventas,

taip pat buvo parduotas ir 
išgelbėjo žmoniją nuo amži
nos mirties.

Mozė buvo skirtas kara
liaus Paraono paskardyti, 
bet, Dievui rėdant, karalaitė, 
Paraono duktė, rado jį pin
tinėj Nylo upėj, išgelbėjo nuo 
mirties; Mozė paliko stebuk
lingas pranašas, kuris išvedė 
izraelitus iš Egipto vei gijos, 
pasninkavo 4j0 dienų po to 
davė įstatymus, kuriuos ga
vo nuo Dievo. Panašia: Jėzus

aukojo Dievui pats save- Žy- })UVO pasmerktas nužudyti, E-
dai neapkentė ir nukryžiavo 
Ji. . /

Noė savo laikuose buvo 
tiktai vienas teisingas žmo
gus ir be nuodėmės. Jis bu
vo didelis misijonorius, nes 
savo arką statė per šimtą me
tų ir kada tik kirto kirviu, 
tada visos apylinkės girdėjo, 
bet neklausė. Galutinai visi 
žuvo, išimant Noė šeimyną 
Taip Jėzus steigė savo Baž
nyčią per 3 metus ir mokino 
daryti atgailą, nes kas klau
so Jo Bažnyčios, tas bus iš
gelbėtas, o kas ne, bus pra
žudytas. t į •_

Melcliisedechas buvo kara i 
liūs tiesos, karalius Salomės, 
kuris reiškė karalius taikos. 
Jis buvo vyriausias kunigas. 
Jo aukos Dievui patiko. Kri
stus yra Karalius Ramybės, 
karalius dangaus ir žemės,

gi p te tapo išgelbėtas; pasni
nkavo 40 dienų, darė stebuk
lus, išgelbėjo žmones nuo šė
tono vergijos.

Dovidas karalius gimė Be
tliejuje, gyveno vargingai, sle 
buk lingai pergalėjo didelį iz-

Gerai atsimenu, kaip prieš 
keletą metų vienas ištvirkęs 
ir suspenduotas kunigas at- 
sidangęs į Pittsburghą norė
jo susišaukęs į kokią svetai
nę .burnoti ir purvinti Kris
taus Bažnyčią. Visur ieškojo 
svetainės, bet niekur nega
lėja gauti. Gerai atsimenu, 
kaip viena ištvirkus moterė
lė, nuduodama buvusia vie
nuole, taipgi norėjo burnoti 
prieš vienuolyną ir Kristaus 
Bažnyčią', bet susekus, kad

šv. Kazimiero Parapija

Praeitą sekmadienį, kaip 
paprastai, vyrų 'buvo mėne
sinė bendra Komunija, Iš prie 
žasties nepaprastų karščių, į- 
statymas Šv. Sakramento bn-
vo tik iki 3 vai. po pietų, 

raelitų priešą — Galiotą ir!Žmonių po piet į bažnyčią
išgelbėjo savo tautą. Kristus 
gimė tame pačiame mieste, 
panašiai - vargingai gyveno, 
pergalėjo šėtoną, išgelbėjo vi
sus žmones.

Kaip Mozė, išvesdamas sa 
vo žmones iš Egipto vergi
jos, pjovė avinėlį, liepė val
gyti prieš tą didelę kelionę, 
taip Kristus įstatė Šv. Sakra
mentą, kuris ateina kiekvie
nam, kaipo didžiausia pagal
ba skiri anties iš šio pasaulio, 
idant sustiprintų kiekvieną, 
kuris tik priims jį.

Kada izraelitai buvo tyruo-
lrurigas visų kunigų ir jo au-, se, neturėjo ko valgyti, Mozė

Liepos 15-ta Diena
_______ I*

“Nuo mano paslėptųjų nno 
dOmių apvalyk mane”. — 
Psakn. XVm, 13.

Viešpatie, pasigailėk mūs. 
Bausk mus. Kokiu nors bū
du prašalink kaltę, kuri yra 
mumyse. Duok jums jausti 
nuodėmės naudingumą, bet, 
tačiau, pasigailėk ir bausk 
mus, nes Tu mus myli! — 
peecher.

Jei kiekvieną sykį sąžinė 
buvo nuskriausta, ji sudejuo
tų ir kiekvieną sykį protas 
buvo ištvirkintas, jis nusiskų
stų, niekas negalėtų gyventi 
iš priežasties aimanavimo, 
kurs pripildytų jo sielą.

kad tokių saugotis, bet mes|kitus miestu8’ į pamares ato- 
su jais bičiuliuojamės ir su sto^> bent šiek tiek atsi- 
pamėgimu klausomės visokią vėdinti- Mūsų klebonas nors 
pamazgų. Nors padaužas, ba- smarkiai prakaituoja, bet da-
mbizus vien tik laisvamanių 
spauda garsina ir į padanges 
kelia, bet mes drįstame tokio 
plauko laikraščius prenume
ruotis ir skaityti.

Tat, pagalvokime gerai ir 
rūpinkimės pasimokyti nuo 
kultūringų svetimtaučių ka
talikų; šalinkimės padaužų, 
bambizų ir laisvamanių agen
tui Pittsburgietis

rbuojasi parapijos naudai ir 
sielų išganymui, niekur ne 
išvažiuojai, visą laiką sėdi na- 

r.»iie. Rengiasi prie J. E. vysk. 
Reinio sutiktuvių. Ekscelen
cija pas mus bus liepos 23 d. 
vakare. Taip pat mūsų kle
bonas rengiasi važiuoti į Ku
nigų Vienybės seimą, Seserų 
Pranciškiečių vienuolyne, lie
pos 21 ir 22 dd.

Parapijos piknikas, liepos 
11 d., pavyko, nors smarkus 
lietus keliais atvejais gandi
no piknikaujančius ir, be a- 
bejo, ne vieną sulaikė nuo 
atvykimo. Tačiau, kurie su
važiavo, labai gražiai links
minosi. Negaliu sakyti, kad 
žmonių buvo labai daug, bet 
visgi nemažas būrelis nortb-

Dangun Žengimo parapijos 
istorijoj rugpiūčio 1 d. bus 
atmintina diena, nes tą die
ną mūsų bažnyčioj sumą lai
kys ir pamokslą pasakys Jo 
Ekscelencija vyskupas Rei
nys. Mums didelė garbė tu
rėti vyskupą lietuvį sekma
dienį. Tai pirmą, o, gal, ir 
paskutinį sykį vyskupas iš 
Lietuvos laikys sumą Dan
gun Žengimo bažnyčioj. Lai
kas pradėti ruoštis vyskupą 
sutikti ii priihiti.

(Tęsinys iŠ 3 pusi.)

aliduoti pagarbą V. Jėzui Šv. 
Sakramente susiiinko gražus 
būrelis.

Ateinantį sekmadienį treti
ninkų bendra Komunija ir,

Klebonijos statyba praeitą 
savaitę padarė didelę pažau 
gą. Jei šią savaitę taip eisis, 
tikrai būsime po stogu. Šią 
savaitę ir klebonijos fondas 
padidėjo sekančiųjų aukomis: 
Albert Trautmaųn (vokietis 
pirmiau jau buvo aukojęs 
$10.00) $15.00, Jasudavičius 
Vincas $15.00, Zaleckas Pet 
ras $10.00, Dailydėnas Jonas 
$15.00 ir Bingo klūbas per 
birželio mėnesį uždirbo $431. 
šitokia parama statybos fon

Pranė Vaišnoriūtė išvažia
vo atostogoms į IBuffalo, N. 
Y., į Kanadą ir į kitus mies 
tus pasisvečiuoti. Grįš už sa
vaitės, kitos.

Mūsų darbšti Šv. Uršulės 
draugija liepos 28 d. rengia 
smagų kortavimo vakarėlį pa 
rapijoe naudai. Ši draugija 
jau nekartą yra pasidarbavu
si parapijos naudai ir suren 
gus keletą smagių pramogė
lių. Tat tikimos, kad ir ši 
bus nemenka. Nugirdau, kaddo labai daug statytojams pri

bendrai, moterų. Kaž kas po- j duoda ūpo ir energijos. Visi ’aimingiems turi labai gražių 
stebėjo, kad pas mus vyrai ■ dirba išsijuosę. Jei kai kurie rl n vaitų. Įžanga paprastu.
“bytina” moteris ir kad vy ! dar abejoja, ar tikrai klebo- 
rai didesniais būriais eina',nįja atsistos, tai nieko nebe-
prie Komunijos. Pažiūrėsime, 
kaip bus šį sekmadienį. Ta
da galėsime geriau spręsti.

meldė Dievo, Kuris davė ste
buklingą mauną. Kurie valgė, 
pasistotino. Taip Jėzus Kris
tus paliko savo tikrą Kūną 
ir Kraują dėl teisingųjų, kad 
nepailstų šioj pasaulio kelio
nėj.

RAULAS: Tai Sename J-

padarysi. Jie dar vis tebe
snaudžia savo abejonėse, nes 
nemato, kad jau dengiamas 
klebonijos stogas.

Pasmaugtas
Yra pasaka vienoje ispani

škoje knygoje apie triukšmi
ngą lėbautoją, kurs naktį grį- statyme buvo tas pats, kaip
ždamas namo su kitais, pa- ir dabar?
matė žiburį šviečiantį iš lan
go ir užlipo pažiūrėti ir pa
matė kambaryje pakartą ant 
kablio save patį pasmaugtą, 
biaurų, pastyrusį, baltą ir 
kurs, išblaivintas tuo reginiu, 
vaišindamas savo akis, liežu
vio pritraukto išgąstimi dre
bėjo.

Ar kur nors žmogus turi 
mintį dirstelėti ir pažiūrėti, 
kaip per langą į praeitį ir, 
pamatyti savo prakilnųjį sa
ve patį paties pasismaugusį 
nuodėAnės, arba tingumo ar
ba kvailumo tinklais? Aplink 
kaklą drūčiai apsuktos kilpos 
priduoda veidui pastyrusį be 
sišaipymą Tai tik tu pati1. 
Žiūrėk gerai. Kam nusigąsti? 
— Eugenijos Lee Hamilton.

PLATINKITE “DRAUGĄ

JONAS: Ne, Raulai, Senas 
Įstatymas tiktai buvo ženk
las Naujo Įstatymo. Kaip še
šėlis atsimuša nuo šviesos, 
taip tik reiškia Naujojo Įsta
tymo šventumą, pilnumą ir 
prakilnumą. J. V. S.

Federacijos 52 skyrius sma
rkiai darbuojasi ir paskuti 
nius prisirengimus padarė, 
kad jų rengiamas piknikas 
Adomo sode, liepos 18 dieną, 
kuogeriausiai nusisektų. Šio 
skyriaus darbuotojai jau ne
syk; buvo parengę įvairių iš 
važiavimų ir visuomet gerai 
pafisekė. Šiemet vadovauja 
skyriaus pirm. Juozas Taro- 
kevičius ir vienas bažnyčios 
komitetų Antanas Sikorskis. 
Riti gi visi nariai remia ir 
pndeda, ypač sodalietės, cę- 
jungietės, choras ir visas ba-

Kad kiek būčiau pamiršęs 
priminti, kad į West Home- Į 
stead, visai prie pat Home 
stetd, atskrido garnys ir pa
liko svečią pas Aleksandrą 
Suvalskį. Sako artimiausioje 
ateityje tą “svečią” atgabens 
į bažnyčią, kad duoti vardą. 
Pažiūrėsime, kas atveš ir ko
kį jam vardą duos. Pas mus 
garnysi labai retas svečias.

Šį šeštadienį bus gedulin 
gos mišios šv. už mirusius 
didvyrius — Darių ir Oirėuą 
Mišios užprašytos Vaizbos 
Buto.

Ateinančią nedėlią Moterų 
rekolekcijų rengimo draugija 
rengia pikniką Vasiliausko fi
ly, Duųuesne, Pa., savo nau
dai. Ši draugija yra nauja ir

Geriausias receptas dėl
VĖSESNĖS, ŠVARESNĖS VIRTUVĖS

yra

AUTOMATINIS GESINIS PEČIUS

• Vasarą virimas gali būti lengvesnis ir patogesnis 
bu stebėtinais išradimais, kurie yra įrengti į naują 
automatišką geso pečių.

Išdirby stC, automatiški pavidalai ir didelis grei
tumas naujo gemnio pečiaus, sulaiko aukštą virtu
vės temperatūrą. .Visi nauji gesintai peniai turi 
storas sienas, su sandaria insulaeija, kuri užlaiko 
viduje karštį ir neleidžia plisti į virtuvę. Top-of-the- 
range virimas yra taipgi vėsesnis dėl to, kad naujos 
išdirbystės degintojai sutraukia karštį po pat puo
du — kurį sugeria valgis, kurį jūs verdat. Irgi 
automatiškas gesinis pečius priduoda aukščiausią 
karštį kuogreičiausia, šiaip laikas vartojimo gesinio 
pečiaus labai sutrumpintas ir jūsų darbas irgi su
trumpintas.

Užtikrinkite sau vėsesnę ir švaresnę virtuvę šią 
vasarą. Nuvykit į patogiausią Peoples Gas krautu
vę ir iŠ8irinkit puikų, naują automatišką gesinį pe
čių. Tenai yra modelis jūsų virtuvei, kainos yra 
labai prieinamos. Į
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Pittshurgha Zimbs
NORTH SIDE

Lietuva Dalyvaus 
Europos Tautų 
Liaudies šokių

Parodoje
(Tęsinys 4 pusi.)r • e . »•

Prieš pat pikniku sta’ga 
susirgo vienas iš parapijos 
komiteto Pranas Dargis. Lin
kime veikiai pasveikti ir grį
žo prie savo darbo — biznio.

Dr. J. Balys apie tautosakos 
rinkimą ir kitus tautosakos 

archyvo darbas

Vardo Jėzaus draugijc s įa- 
štininkas Henry Mikučionis 
apleidžia tuo tarpu North 
Side ir važiuoja dirbti, knijio 
radio operatorius, ant laivų. 
Jojo vieton paskirtas Pranas 
Razminas.

Vaizbos Butas keturiese

Lietuvių tautosakos rinki
nio darbas tiek kiekybiniu 
tiek kokybiniu atžvilgiu spa
rčiai progresuoja. Pernai per 
pirmų pusmetį Tautosakos ar
chyvas gavo 36,947 įvairios 
tautosakos variantus, tuo ta
rpu šiemet tik per 5 mėnesius 
gauta 46,658 variantai. Rin
kimų kokybė žymiai pagerėjo, 
išleidus platų “Tautosakos 
rinkėjų vadovų”, kuriuo ne-

Pittsburgho lietuvių bažny mokamai paskleista per 2,500 
egzempliorių. Dabartinių rin
kinių tarpe, tiesa yra neina-1 

“jaunosios” tautosakos,

užpraše šv. Miš:a< 
mūsų lakūnų Dariaus 
rčno sielas. 6v. Mišios cn eg
zekvijomis Dangun Žengimo 
bažnyčioj bus liepos 17 d- 8 
vai Reikia pasveikinti Vaiz
bos Butą už tų Kražų, patri- 
jotinį žygį. Atminti savo tau
tos didvyrius ir už juos mels 
tis yra be galo kilnus daly 
kas.

čiose u/.
z-v •ir Gi-

Šis - Tas Iš West End

za
tačiau netrūksta ir senesnių 
tautosakos dokumentų. Jeigu 
tautosakos rinkimas planin
gai būtų buvęs pradėtas ke
lis metus anksčiau, senosios 
tautosakos būtų buvę galima 
dar daugiau surinkti. Dabar 
ypač kreipiama dėmesio toms 
tautosakos rūšims, kurios se
niau buvo mažiau vertinamos. 
Seniau pirmoje eilėje buvo 
renkamos dainos, jų ir yra

Liepos 11 d., Sv. Vardo j<Uiįnkta per 120,000 variau- 
draugijos nariai j?jo bendrai I (u0 ĮarpU pasakoms ir 
prie .^v.-lvoinunijos. Sy. $a-, gekmėm*, liaudies tikėjimams 
k ramentas bdvo išstatytas ’de (jr papročiams mažiau buvo 

adoracijai, kuri baigės kreipiama dėmesio. Dabar ir 
jais susirūpinta, ir šios rū
šies tautosakos užrašyme ra
ndama daug įdomios tautoty- 
rinės medžiagos.

šai
palaiminimu.

S. L. R. K. A. 35 kuopa 
laikė 'mėnesinį susirinkimų.

Šios kolonijos veikėjai ruo 
šiasi atatinkamai priimti--ga 
rbingų svečių J. E. vyskupų 
M. Reinį. Jis teiksis aplan
kyti šių kolonijų liepos 29 d.

Girdėjau, kad vis dai* sir 
gnliuoja Globienė po sunkio.? 
operacijos.

Praeitų sekmadieni 
šturmas su perkūnija 
tum sugadino daug piknikų

D RAUGS S

tinis, 3 fonografo plokštelės 
su 18 liaudies šokių melodijų 
ir orientacinis žemėlapis.

Vasaros metu archyvas taip 
pat turi daug darbų. Vasarų 
pats geriausias įvairių tauto 
sukos dalykų rinkimas pro
vincijoje.

Dzūkams Sausros 
Padare Daug 

Nuostolių

KAUNAS. — Iš Leipa.iin- • • •gio ir Merkinės praneša, kad 
Pietiniuose Dzūkuose sausros 
išdegino rugius ir labai pa
kenkė vasarojui. Šiemet iš
džiūvo upeliai, kurie kinais 
metais neišdžiūdavo. Merki
nės miestas turi įsitaisęs van

Džiaugsmas. Būrys besimaudančių džiaugiąsis 600 svarų 
tūna žuvim, sugauta Rockatvay Beach, N. Y. Jų sugavo 
gyvybių saugotojas (lifeguard) Harry Wby. pet už tai tapo 
suspenduotas, kad drįso, kaip sakoma, “going after it”.

bus paskirstyta premijų irgi 
už 5,000 litų. Tiems rinkė
jams, kurie premijų nelaimė
jo, bet kurių rinkiniai turi 
vertės, paskirti atitinkami 
honorarai.y* - o-

Šiemet archyvui teko at
likti gan sunkokas darbas

dentiekį, kuris vandenį 
>š Stangos upės, tačiau 
vaga ištlžiūvo ir miestas 
be vandens.

Javai išdegė ir kitose 
įuvos vietose.

ima si sunaikinti. Epidemijos prie 
jos žastis nežinoma, bet šioje a- 

liko pyylinkėje prieš 25 metus ai- 
igo gyvuliai juodlige, todėl

Lie- frunoma, kad gal liga yra tų 
epidemijos metų bacilų lie
kanos!

Gyvulių Epidemija?

ŽELVA. — Želvos ir Še
šuolių v. nekurtuose kaimuo
se pasireiškė gyvulių l'ga —Į met Vidaus Reikalų Miuisle-

Uždaryta 14 Draugijų

KAUNAS. — Pernai r šie- -

manoma, kad juodligė. Grie
btasi griežčiausių priemonių, 
manoma, kad jų šunes išne

ria iš viso uždarė 14 įvairių 
o raugi jų.

SO METŲ PRITIKIMAS
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL CANai 0528

Seelcy 9329 
Dr. K. Nurkal t is 

dabar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. ChtcaRO Avė., 8619 Com- 
... merclal Avė. So Chieago, III. Prl- 

srities taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Iki 9 v.
vakaro.

tų tautiniais rūbais pagal et
nografines Lietuvos sritis ir 
vaizduojančias savo 
būdingesnius šokius: aukštai
čiai šoka vyžų šokį, žemai
čiai^ šiaučių, suvalkiečiai 
— kubilų, dzūkai — sukčių 
ir klaipėdiečiai — blezdingė
lę. Kadangi tai yra grynai

LIETUVIAI advokatai

ruošiant lietuvių liaudies šo 
kių eksponatus Europos tau- paroda, tad buvo |

tų liaudies šokių parodai, ku-
1 rių organizuoja Tarptautinis

„ , . šokių archyvas Paryžiuje. Pa
Rinkėjų tarpe žymių vielų i .

užima mokyklos, daug kur y-l 0 JįRjros *£ tų, ^?rcng
ra susiorganizavę mokytojų į 
vadovaujami tautosakos rin- j 
kėjų būreliai. Tarp pat renha l 
jaunimo organizacijos, atski-į 
ri mokytojai, nemaža ūkinin
kų, kurie kaime gyvendami 
turi geros progos stebėti ir 
užrašinėti tautosakos faktus.

Reikia dar paminėti gražų 
didelis Žemės Ūkio Rūmų užsimoji- 
ir lie-' mų kontakte su archyvu rin

kti ūkinę tautosakų per Jau-

Iš priežasties didelių karš
čių šios kolonijos korespon
dentai sirguliuoja tinginio li
ga, dėl to neperdaugiausia ži
nių matom Pittsburgho sky
riuje. Vietinis

kiek galima susilaikyti nno 
visokių stilizacijų. Be lėlių 
pasiųsta 10 didelių nuotrau
kų, iš medžio išdrožtas suk-

TIK GERĄ

nųjų Ūkininkų Ratelių sųju-Į 
ngų. Rūmai išleido 'atskirų 
instrukcijų ir paskyrė premi-| 
jas. Neseniai buvo paskirsty
tos oichyvo premijos rinkė
jams, viso 44 premijos nuo 
50 iki 300 litų, bendra suma 
5,000 litų. Antram pusmečiui

GERKIT ■■■■■

žlmbrotfta 
SOUTH SIDE BREWWG 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 migiai

2415 West 64th Street

ALŲ

L. M. MORKU8 
Bes. HEMLOCK 9240Biznio Telef, BOULEVARD 7179

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC....TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA- 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MA2AI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
' Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 8 v. v. 
Snbatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012
TeL Republic 5047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 Snuth Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street 

Telephone: REPublic 9723

UEIUV1AI DAKTARAI
1

LIETUVIAI DAKTARAI DR. P., ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

8147 So. Halsted St., Ohkago 
Paned., Sered. ir Subat. auo 2—9 v.

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiot ir 7—8 v. v. 

Kaadit-u išskyrus seredų, 
sekmadienį susitarus.

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

Tei. Ofiso:
LAFayette 4017 24C6 W #

Tel. namų: nH
HEMIock 6286 7^

DR. A, G. 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

TaL CANai 2H46

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHTRURGA8 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir’ 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel CANai 0402

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Ofc. REPublic 769« 
llelmoe Park <20

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 We«t Marųuette Road 
antrad., kulvlllaU. Ii nenktadieniab- 

9-12 v. ryt*: 1-6 p. p.; 4-9 v. v. 
Sefit&dieniaia nuo 9 v. r. iki 1 p. p. 

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais lr trefiladlenlala nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

Aettadieniaia nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Hekmadieniaia pacal sutarties.

ToL LAFayette 8016

OR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

_________Pagal 8 atarti_________

rei. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGfz, nL.

• Offioe Hoors
2 to 4 and t to 9 P. M.

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2423 W. Marųuette Road

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

Subaiume ClceroJ 
1446 8o. 49th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

IT
TeL CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IX OHIBUBGAS

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

Seredomia* ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonai REPublic 7R68

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonai MIDway 2880 

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYT0JA8 IX CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.

TaL YARda 0994
Bar: Te L PLAaa 2400 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų

Offiee Phone Rei. and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt Bt
Vai. 1-4 pp. tr 7-» vak. CANai O7OI

DR. J. J. KOWAR
(X0WAR8KA8) 

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

Nedėllom lr Trečladtenlala
Pa«al RutartlDR. J. SHINGLMAN

K4 TIK SUGRĮŽO 
u

Meatcteoe Mokslo Seimo, Atlantic City 
Praktikuoja 10 metų 

R<*nmatiznia« ir ėlnllca Ligos
Jo Specialybė

Valandos 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M. 
Rezidencija 1828 So. 50th Avė.

Tvl. Ckvro MM
OflMM 4ISO Weat ISth Street 

Cicero, 111.

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS "

Ofisas 4300 S. Falrfield Avė. 
TeL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienaie ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

DR. B. J. ZBBRIGKAS
GYDYT0JA8 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 autartį 

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marųuette Rd.

• ___________ TaL HEMIock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 5918-14 
Rea. KENirood 5107

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—S; nno 0:30—8:30

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos TaL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reridenoija
8939 So. Claremont Ava.

Vaiandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį

TaL CANa’ 0257
Res. PROspeet 6660

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 8 vaL vakaro
TeL Office Wentworth 6330 

Rei. Hyda Park 8896

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų lr vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Vaiandoe 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
itekvme aeredomie iv anh*tomis

Chicagos lietuvių Iv. Krytiaus li
goninė, kaip jų pripaiine American 
Medical Association lr American 
College of Surgeons, yn Clase A 
rttiies. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mfisų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jei patarnavimu 2700 W. 69th BL, 
UI. HEMIock 6700.

rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
t
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IŠ NERAMUMŲ KRAŠTO VIETINES ŽINIOS Dariaus - Girėno 
Metinės

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC <12W kilocykles)

Vieta karo pradžios kinų su japonais. Vaizdai seno Ki 
nijos miesto Peiping, kur įvyksta japonų ir kanų karino 
menių eusi rėmimai.

Lietuvos Svečiai 
Atlankė Chicago 

American Reck&ci

tuvius. Alantas - Jaksevičius• 
i: Petronis sako patarsiu ra- 
vo dienraščiams Lietuvoj pa
našius arkyvus įvesti.

Svečiui taipgi pamatė, kaip 
pu\eikslas siunčiamas telefo
nu, kuriame departmenle dir 
ba ir kitas lietuvis, JuFus U- 
i hunas.

, Po vizito, foto departmen 
to narys nutraukė svečių įau- 

vcikslų, kuris tilpo antrų die
nų Chicago American dien- 
•aštyje.

Prieš apleidžiant, svečia: 
ajnlovanojo reponterį Piežų 
lietuviškomis dovanėlėmis, už 
kulias Pieža širdingai padė
kojo. m Ran

Ketviių metų sukakties nuo 
tragingo žuvimo mūsų trans- 
utlani nių lakūnų — Dariaus- 
Girėno minėjihias, rengiamas 
šešladienj, liepos 17 d. prie 
jų paminklo Marąuette Par
ke. Piogiama prasidės 7:30 
vai. vak. Tarpe eilės kalbė
tojų, kalbas prie paminklo 
pasakys ir svečiai iš Lietu
vos. Dalyvaus ir sportininkai 
i n corpore, kurie uždės vai
nikų ant paminklo ir sugie
dos tam pritaikintų giesmę. 
Programa baigsis leidimu fa 
jervorkų i padanges.

Dariaus - Girėno pamink
lo komnotas atspausdino gra
žių paminklo atvaizdų: atvi
ručių ir didesnių paveikslų. 
Kurie aukos nemažiau 10c., 
gaus po atvirukų. Visas pel
nas eis baigimui mokėti sko
los, kuries dar yra arti 2<X) 
dol. už pastatymų paminklo.

Rap.

REDAKTORIUS MoCARTHY 
BUKČIUS GRAŽIAI 

PRT».MT* Iždu bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj—-—o——
Suvirš 50 metų prityrimo 

—■ ' '
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite

pinigus 
- o

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

Sušilę, beprakaituodami, 
svečiai iš Lietuvos užvakar 
atlankė i lie Clūcago Evening 
American redakcijų, didžia lį
si Cni. p joje Hearsto dienrnš-

Vitni vartų, vedančių į Peipingų. Kadangi uniestas ap 
juostas mūro siena, tai ant visų kelių pastatyti tokie var 
tai, pro kuriuos tik galima patekti į miestų.

Grupėje buvo Vytautas A- 
lantas - Jaksevičius, A. Gil 
vydis, M Kvirklys, V. Au- 
gu.'taubka? ir V. Petronis.

Adv. Jonas Bordenas, jų 
palydovas šioj ekskursijoj, 
pirmiausia supažindino sve
čius su Stasiu Pieža, Chicago 
Evening American reporteriu 
ir religinių žinių vedėjum, ku 
ris svečius supažindino su 
Florence McCarthy, atsako
muoju dienraščio redakto
rium.

Pasisveikinęs su svečiais, 
McCarthy, pasiteiravęs dar 
apie Lietuvų, užklausė sve-
v*eių:

“Kaip ponui prezidentui 
Smetonai sekasi; malonėkite 
nuo manęs ir nuo pono Hear 
sto perduoti Ekscelencijai ge
ras dienas”.

Svečiai nustebo, kad taip 
daug darbo turintis žinojo a- 
pie prezidentų Smetonų. Bet 
ilgiau pasikalbėjus svečiai 

I pamatė, kad redaktorius Mc
Carthy detališkiausius daly
kus žino, apie Lietuvų ir ypač 
apie Chicagoje gyvenančius 
lietuvius.

Svečiai padėkojo1 redakto- 
riui už davimų vietos žinioms 
apie lietuvius, o McCarthy 
parakė:

“Mūsų dienraščio skiltys 
visuomet atdaros lietuviškam 
veikimui; mes visuomet ger
biame gerų žmonių pasidar 
barimų ir jų tradicijas”.

Tuo ir užsibaigė jauki vi 
zita Svečiai apžiūrėjo d’en- 

’ raščio įstaigų. Visi nustebo 
pamatę dienraščio arkyve, 
kiek daug prirašyta apie lie

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Hliuoi*Mirė Jaučio Sužeistas

Kad visuose dalykuose žmo
nės žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.

Luke kauntės board of su- 
pervisois, AVaukegan, 110 kau 
ntės dari g.inkų pakėlė alga-i.

Viena svarbių Peipingo gatvių vadinama Legation st 
Šia gatve dažnai maršuoja japonų kariuomenė. Namai mo
derniški.

PLATINKITE! “DRAUGA

■CF LAIDOTUVIŲ

F UIUEUflRlAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS UETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

IID III A II PC PATARNAVIMAS JRDuLflnVL DIENĄ IR NAKTĮ

TA \Z V A T KOPLYČIOS VISOSE U 1 MIESTO DALYSE

UFE’S BYWAYS

Peipingo geležinkelio stotis. Pro šių stotį eina geležinke 
lio linijos Peiping - Hankow ir Peiping - Mukden. 8354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089
2314 West 23rd Piace 
Phone CANaI 2515 

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituaniea Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituaniea Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACIUM-CUANER 
ATLIEKA 32 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HB3ALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377Urba Flower Shoppe 

4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms— 

B&nk k-ta rus — Laidotuvėms — 
Papuošimams.

Phone LAPAVETTE 5800

1646 Weet 46tk Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

Spauda — tai galinga jėga. 
Tų jėgų gerai panaudoję, su
kursime kultūros židinius, ap
ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus. Susipratę kata
likai remia pinigais ir raštais 
katalikiškų spaudų.

IR 4704 So. Western A’ 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Marco Polo vardo tiltas, Peiping’e, kur prieš kelias die 
nas susikirto kinų ir japonų kariuomenės. _________________ _ M K 8.

A. BITTIN
.1 l'AMINf

P’"1“'11' ‘ ' ' ' ’ :". . y \ p:i -i rink im:i i»i;.
Kokių akmeni, ir n n«!y
k n inn<i mm $15 00 • j A

A tsn k a n 11 s d n rba s 
3958 U esi lllth SI.

Telefonas BlVerly 0005 
skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Ar kenOMte mežiejima 
nudegimą, arba odoe ligą? 
Nekentei it! Žemo per S0 
metų gelbėjo imouėuu. Pa
ulina ectema, iibėrimns, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavunU3. Pirk Žemo 
Šiandien! Visuose aptieko- 
se. Sftc, eOc, >1-00.

OAKT, DU). LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris putamsajn
koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Kairėj kinų kareivis, dešinėj — japonų

for 
C H I N G
: k t N
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VIETINES ŽINIOS Novena į šv. Ony

VANDENS SPORTAS PAGERBTI LIETU
VOS SPORTININKUS SUTRAUKĖ

TRIS TŪKSTANČIUS ŽMONIŲ

Vakar vakarę Gage Parko 
baseine Chicagos jaunuoliai 
turėjo plaukimo rungtynes. 
Daily v ių buvo gana didelis 
skaičius ir rezultatai' puikūs. 
Šimtą jardų laisvo styliaus 
plaukimą laimėjo sekanti:

1. A. Chutro, 2. H. Budri- 
ckas, 3. J. Žakais.

Penkiasdešimts jardų ant 
krūtinės plaukimą laimėjo: 1. 
V. Svagdis, 2. E. Gercas, 3. 
A. Yorevitz.

Penkiasdešimts jardų nuga 
ros plaukimą laimėjo: 1. F. 
Albertas, 2. V. Svagis, 3. M 
Bruches.

P^tafete laimėjo komanda 
susidaranti iš Zakso, Gereio 
ir Jurevičio.

J vairi programa

Jau didesnė dalis progra- 
mo užsibaigė kai mūsų laukti 
svečiai, Lietuvos sportininkai 
ir jų palydovai įėjo į aikštę. 
Juos sutiko didelės ovacijos 
ir aplodismentai Ir visi kartu 
sudainavo Lietuvos himną.

Programą išpildė ir Ridge 
Parko plaukikai, kurie ekni 
losi kaipo viena iš geresnių 
grupių plaukikų ir artistų 
vandenyje Chicagoj. Panelės 
gražiai išsirikiavusios vande
ny parodė savo gabumus vau 
dens balete. Vyrai žaidė įdo- 
r?ia8 rungtynes jodami gumi
nius pripūstus arkliukus. Sias 
rungtynes laimėjo žemaičių 
žaidėjai.

Po t© sekė marškininis es-

tafetys, kuriame plaukikas 
pasiekęs galą baseino nusive
lka marškinius, kuriuos jo 
komandos plaukikas užsimo
vęs tęsia plaukimą toliau. 
Juokų buvo užtektinai vi
siems. Su šuoliais į vandenį 
publika taip sužavėta, kad 
reikėjo kelis kartus atšaukti 
tuos tris lentos artistus pa
rodyti daugiau komedijų. Jie 
sukinėjosi ore, o po sunkių 
sukimų tyčiomis išsitiesę pa
sileido kristi į vandenį, kad 
net kaulai sutraškėjo. Gerai 
apsivilkę su maudymo kos 
tiumu jiems daug pavojaus 
nebuvo susimušti.

Semaičiūtė plaukė
*

Lietuviams gerai žinoma 
plaukikė Emma iSbemaitis ir 
gi parodė skirtingus plauki* 
•mo stylius. Taipgi ji atsive
dė kitas artistes iš Lake Sfcorc 
atletikos klubo; viena jų yra 
Amerikos geriausia šuolių 
meisterė. Net svečiai iš Lie
tuves stebėjosi kai ji puikiai 
atliko savo pareigas.

Dainavo radio artistai
Kitą dalį programo išpildė 

Fovilo Šaltimiero radio gru
pė. Akordionistas Šemetas y- 
patingai visiems patiko.

Ši programa džiugino vi
sus dalyvius. Net patys ko
misijos nariai nesitikėjo to
kio gausingo žmonių atsilnn- 
kymp. Vakarą surengė ir ve
dė Al. Kumskis ir adv. K.r
Savickus. Rap.

ROSELAND. — Visų šve
ntųjų bažnyčioj liepos 13 d. 
prasidės novena į šv. Oną. 
Pamaldos bus kas vakaras, 
7:30 vai. Bus sakomi pamoks
lėliai ir teikiamas palaimmi 
•mas Šv. Sakramentu.

i .

Liepos 26 d. Šv. Onos drau
gija eis in corpore prie šv. 
Komunijos. Suma bus laiko
ma 9 vai., taip pat ir pamok 
slas svečio kunigo. Visi ra
ginami atlikti noveną prie 
tos didžios šventosios.

Kun. J. Pašk^Ekas

Jubiliejinis Piknikas

Šiais metais Visų Šventųjų 
parapijai sueina 30 metų nuo 
įsikūrimo. Šiam jubiliejui pa
minėti parapija deda pastan
gų suruošimui didelio pikni
ko liepos 1JS d., Vytauto par
ke. Bus gera muzika ir viso 
gero.

Roselandiečiai atsilankant 
lauks lietuvių iš visos Chica
gos. R&porieris

Savo Kostumerius 
Pažįsta

42 nardo aid. Dorsey R. 
Crowe ' Ta nuolatinis kostu- 
meris Ranch užeigos (cafe), 
111 E. Oak st. ir jo čekiai 
visados būna geri. Užvakar 
vienas nepažįstamas žmogus 
užeigoj įteikė čekį $5 sumai 
su Dorsey R. Crowe parašu. 
Patarnautojai tuoj pažino, 
kad parašas netikras ir pa
šaukė policiją. Suimtasis pri
sipažino esąs Ed. F. Karr, 
592 Aleli ose st.

SMAGU JAUSTIS

PRANEŠIMAS

LIETUVOS
SANDELIS

911 Wert SSrd Street 
Užlaikome KUMPUS tr kitus 
skanumėlius Importuotus U Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
UetuvtAkl. nes Jie yra rauti per

BALTIO IMPORT OO.
809 Weet 19th Street

Dėžės nuo šliūbinių žiedų. Vieno Crown 
Point, lnd., justice of the peace ofisas, kur 
duodama jaunavedžiams “šliūbas”. Kašėn 
sumestos dėžės nuo šliūbinių žiedų. Jauna
vedžių daugiausia būna iš Illinois valstybės, 
kur dabar veikia įstatymas, kad prieš su
situoksiant jaunavedžiai turėtų liūdymu5*, 
jog yra laisvi nuo piktų ligų. Kurie bėga 
nuo to įstatymo — į Crovm Point, aišku, 
vienas, ar kitas, o, gal, ir abu ką nors turi.

Cį,

Prie kebo į Crovm Point. Justice of the 
peace Clarnece D. Kitchel prie savo gazolino 
stoties už 5 mylių nuo Crown Point. Stoty 
turi įrengęs “parlor”, kur taip pat duoda 
“šlubus”. Kol pripilama automobilio tanka 
gazolino, jaunavedžiai būna snšliubavoti.

Apsaugojimui Jūsų sveikatos reikalaukite ŠVIEŽIŲ oigaretų

- f y. -•

£ '
Jiedu ABU Jaučiasi Smagiai... Jaunoji panelė Mary Perry iš Clevelando—senas 
p. W. C. Perry iš Indianapolia—anūkė ir tėvukas. Abu sako: “Yra smagu 
jrtudu/ O. G’s lengvesni gertdei ir nervams 1”

Jns Negalite Nusipirkti Nuvesusio Old Gold
GAL vistiek pat būtų rūkant pluoš

tą šieno!” Senukas sumurmėda
vo, kada tik aš užsidegdavau cigaretą.

Ęet jis sustojo naravytis sulig ta 
minute, kaip jis pamėgo vieną iš ma
no Old Goldą. “Aš turiu prisipažinti,” 
jis išsireiškė, “kad Hta» cigaretes yra 
šviežus ir ąkanus kaip uogos ir grie
tinė! Yra faktas... Jis man pataiko.'”

Taip ir jūs!.. Old Golds yra ofoontu 
todėl, kad prizinio dtrliau* tabakų, jų 
sudėtinumaa, duoda šiem cigaretėm pa
traukiantį dvipubų-ivelnumą, visas jų

skonis savotiškas! Ir Old Golds yra 
iriežus todėl, jog kiekvienas trupinis 
jų turtingo skonio ir kvapas yra ap
saugotas nuo Rausomo, dulkių ir drėg
numo, su išskiriamai dubeltu Cellopha- 
ne pąkeliu. Apsaugoti EKSTRA už
valkalu drėkimo apsaugos Cellophane, 
du užvalkalai vietoje vieno... Old Golds 
pasilieka priimniai ir rinkai Sviežūs 
nepaisant labiausia džiovinančio liepos 
oro.

P. LORILLARD OOMPAJCT, IlfO. 
(Establisbed 1780)

-- —

TAI TAS BKSTRA UŽVALKALAS! 
Kiekvieno pakelis Drigubal-ftvelnių Old 
Golds yra įvykto | DU užvalkalus — 
dvilinko Oellophaae. To Bkstra užval
kalo palaiko Old Goldą gerUuaioee tą- 
lygoee bile klimatą, jftg negalite f- 
pirkti nnv«eua| OLD GOLD.

ketvirtadiebis, liepos lo, 1937
šte-asasfe=a±bs=±==

CLASSIFIED
Šiuomi su Linksmybe prane
šame jums, kad N. Stevens 
atidaro pirmos rūšies Aptie
kę 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.

Ganant ątatyti ua naują namą
ar pertaisyti sena, palenkite 

JOHN VILIMAS
Contnctor and Bnilder,

8739 8o. Msplevood Avą., 
Telefonas PROspeet 1186.

PARD AVIMO NAMAS

NAUJAI ATIDARYTAS

5880 8. Aberdeen 8t. 6 kambarių
namas. Kieto medžio grindys. Aly
va Šildomas. 2 dideli kambariai 
belsmonte. Z karų koradilua Gat
vė lr etė lSgrlgtos lr apmokėtos. 
Nėra skolų. $8500 cash arba m Įi
ma pritaikyti sąlygas. Arti 88-člos 
Ir Halsted.

CHARLES YUSHIS
OARPENTER

IR
OONTRAOTOR

2223 VVest 23rd Place
I Atlieka visokius medžio darbus,1 
I didelius ir mažus, už prieinamą! 
[kainą. Apkala namus šingeliaia.j 

Dedame stogus.
Turi 35 metus patyrimo.

Rekolekcijų užbaigimas1

Rytoj, t. y. liepos 16 d., 
Marijonų Seminarijos naujoj 
pašventintoj koplyčioj įvyk
sta apeigos ryšium su užbai
gimu 10 dienų rekolekcijų, 
kurias veda Didž. Gerb. Tė
vas A. Cikoto, MIC.

Sios rekolekcijos bus ypa
tingos tiems, kurie jose da
lyvauja, nes jiems tenka at 
naujinti savo dvasią pirmoje 
naujai pašventintoje lietuvių 
seminarijos koplyčioje Ameri
koje.

Tenka mums linkėti jiems 
visiems taip sustiprėti ne tik 
kuru, bet ir dvasioje per šias 
rekolekcijas, kad užbaigę ga- 
i("tų narsiai ir su pasišventi
mu atlikti jiems pavestas pa 
reigas. Chr.

vakarą Ir vėl grdėsite 
Budriko radio programą iš 
bioties WHFC, 1420 kilocyk
les, nuo 7 iki 8 vai. vakaro. | 
Programoj bus daug gražių 
dainų, įvairenybių. Nepamirš- 
Kit užsistatyti savo radio šį 
vakarą. Z.

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

Tho only »»z ronr 
Aeldo .ad solsaaoas 

* ia lira f mlUloi 
uboo or altora, b

w»stw J**“ į'JJ’’hitas tįsy, išmoto__
“ —* bavaro of oh.*p, 

a If fuaatloBol"r..tlo!>**lrrU.Ua* ’draga. ff fane t loa* f 
Kldney or Bladder dteordere noko rea 
■nffer from Oetuns Up Nlgkta, Mervene- 
neee, ūia Paine. Baakocha. Ctrelaa Uadar 
l»M. DlaalBoan Rhaomatle Palas. Aoid- 
Itr. Boralaą. flbąvlln* or įlekia*, doa't 
take ekanooo. Oot tha Doctor’. gaoraa 
lood hrooorlptloa oallod Cr.i.i (SIm 
Tai). worka faat. aafo aad aora. In «8 
hoara lt maat krla* aov .llalltr, aa * 
■o.raatood to >■ ron — **
raoaar k< '
Croton • aod lio

.'5r.,ri?.’s..T5’‘jSsK

PATtnĄVTMrT rRr*EW

Pardavimui grosernė Ir bučem* ar
ba mainysiu ant tavernos. 1987 W. 
Canslnort Ave.

PARDAVIMUI RFčFJRNt IR 
GROSBRNP.

Parsiduoda bučernė Ir groeemė. nll- 
flal įrengta. Lietuviu kolonijoj Par
davimo priežastį patirsite ant vietos. 
Adresas 4504 8, Washtenaw Ave.

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda pigiai namas, penki 

kambariai su basementu ir dviejų^ 
karu garadžlus. Naujai j rengtas. TL 
tnl 81800. įnešti tereikia 8500. “
lansą ant lengvo lftmokesčto |2i 
mėnes). Adresas 2247 W. 2lat 
Chicago, III. Dėl Informacijų Sau 
Mclrose Park 3090.

PARSIDUODA NAMAS
7148 8o. Olaremont Ave. 5 kamba
rių namas, su nauju fumace su au
tomatišku žilumos valdytoju ir hum- 
Idlfler, Inlald lindėja, porėtus su 
stiklais aplink, šturmo langai per 
visą namą. Mėnesiniai mokesčiai tik
tai 829.85. Pusė bloko nuo krautu- 
viiĮ_^r__trans£ortaciJos^_____^___

’ REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas darbininkas dėl farmos 
darbo. Patyrimas nesvarbu. Atsišau
kite ) Mr. Stanley, adresas; 423 G. 
84th 8treet, Chicago, III. ant pirmo 
aukšto. t

Tel. CANai 7514
CHICAGO

Your

eVes

Night and Morning
Dėl aklų pavarųa-Hių nou Kaulė*, 
Vėjo ar Dulkių, vanokltr kelia la- 
Su» Murinę: Palengvina nuvargto 
bias akis.
Saugus Kūdikiams lr Susuguslema 
Visos* Vaistinėse.

____________
VVrite For Free Book
**A WofW Comfovt fw Yowr tr«»” MURINĘ COMPANY

BUICK 
8C

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

806 W. 3lst Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
GAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVI6IU8. BA0KY8

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 
4% dividendą ant visy 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 infoumacijų kreipkitės į

EDERAL Savings
|AND LOAN A88OCIATION 

or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANai 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

-WA ant*,


