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MAŽAI ATVĖSO, BET 
GERIAU KAIP NIEKO

N u m a to m a s  lie tu s ; s a u s ra  p a 
d a re  m ilž in iš k u s  n u o s to liu s

Nepaisant oro biuro Skar
daus spėjimo, užvakar naktį 

vakar dienų neatėjo Cliica- 
vėsesnis oras, arba lie- 
Kiek vėsesnis oras atjan- 

i tik ežero pakraščiais.
Tolėliau nuo ežero žmonės ir 
toliau šuto prakaituodami. 
Daugeliui pakirto net gyvas
tis. Tik porai valandų vakar 
prieš pusiaudieni kiek buvo 
atvėsę. Visi ir tuo pradžiugo, 
kadangi visi gi geriau kaip 
nieko.

Oro biuras numatė ir  lietų. 
Bet jo peliuvo. Rasi, bus 
šiandien. Ir, Dieve, duok lie
taus, kadangi išnaudotojų 
grupės sausromis naudojasi 
Kelia kainas valgomiems pro 
dnktams, nors tas yra nežmo
niška ir  visuomenei skaudu. 
Susimetę i galinguosius trusri 
tus besąžiniai žmonės žiūri 
tik san didesnių pelnų. Kol 
kas niekas negali jų suvaldy
ti. Jiems tarnauja didieji lai
kraščiai, kurie nuolat būgnija 
apie sausrų padarytus milži
niškus nuostolius derliams. 
Jie pažymi, kad dėl sausrų 
šaliai gali pritrūkti maisto. 
Tai niekas kitas, kaip tik pro 
paganda už visuomenės išnau 
dojimą. Sausros ištiko tik 
mažų. šalies dalį. Jos ne dau
giau galėjo' padaryti nuosto
lių, kiek patys trastai padaro 
■be sausros, kai naikina kur 
laukuose, arba' grioviuose 
maisto produktus, kad šių ge
rybių kiekį sumažinus, kainas 
padidinus ir tuo būdu visuo
menę plėšus.

Sausrų ištiktose valstybėse 
retkarčiais palįja, bet šio lie
taus per maža, kad a tgai vo
liojus pakirstų derlių.

Anot žinių, aštuoniose vals
tybėse nuo nepakenčiamų kar
učių mirę daugiau kaip 3,000 
lašinėlių. Nepaprastai daug nu 
kentėjusi Detroito miesto sri- 
fia'

CICERO BILINĖJASI SU 
CHICAGO

Chicago miestas patraukė 
tieson Cicero miestelį. Reika
lauja išmokėti 331,8932 dol. 
užtrauktų atlyginimų už pris
tatomų vandenį Cicero mies
teliui.

Cicero atsisako mokėti ir 
įnešė teisman kontrskundų 
prieš Chieagų. Pažymi, kad 
Cicero per devynerius metus 
yra permokėjęs Chicagai už 
pristatomų vandenį ir permo
kėtų sumų — 970,348 dol., 
reikalauja grųžinti.

Nesusipratimai pasireiškė, 
kai Chicago nusprendė, kad 
žmoniškas ir teisingas atlygi
nimas yra 60 centų nž kiekvie 
nų tūkstantį pėdų vandens. 
Cicero gi randa, kad žmoniš
kas ir  teisingas atlyginimas 
yra vertas tik 16 centų.

Klausimo sprendimas įduo
tas .apygardos teismui.-Chica- 
goj-

NUTRAUKTOS SANKCI
JOS PRIEŠ ITALIJA

ROMA, liepos 15. — šian
dien nutrauktos visos bausmi 
nės sankcijos prieš Italijų ir 
Mussolinio vyriausybė atšau
kė kai kuriuos ekonominius 
suvaržymus.

Šiandien gausingos italų 
minios sveikino diktatorių 
Mussolinį nž jo pavykusius 
žygius Afrikoje ir už Anglijos, 
ir Prancūzijos suklųpdymų.

ANGLIJA VISUS APRŪ
PINS DUJAKAUKĖMIS

LONDONAS, liepos 15. — 
Anglijos vyriausybė pranešė 
parlamentui, kad jos moksli
ninkai pagaliau išrado žymiai 
pagerintų ir, galima sakyt, 
tobulų diujakaukę. Vyriausybė 
- ' nusprendė visus gyvento- 

:"-S - -  vyrus, meitėlis ir vai
kus, aprūpinti šiomis kaukė
mis.

Neužilgo bus pradėtas ma
sinis šių kaukių dirbimas. Du. 
jakarakės nebus išdalintos gy
ventojams, bet bus laikomos 
sandeliuose įvairiose šalies 
dalyse ii" tik prireikus žmo
nėms išdalintos. Prieš tai žmo 
nės bus supažindinti, kaip jas 
vartojus.

NEGALIMA PRIVERSTI
SALIUTUOTI VĖLIAVĄ

SACRAMENTO, Cak, lie- 
!pos 14. — Cbarlotte Gabrielli,
' 9 m. amž., pašalinta iš viešo
sios mokyklos, kai ji religi
niais sumetimais atsisakė sa
liutuoti šalies vėliavų.

Mergaitės tėvas kreipės tei
sman. Vyresniojo teismo tei
sėjas nusprendė, kad niekas 
negali jokio asmens privesrti 
saliutuoti vėliavų, šalies iri 
valstybės konstitucijos kiek-j 
vienam garantuoja asmeniš
kų laisvę ir  jokia valdžia ne
turi teisės žmogui laisvę var
žyti. Mergaitė turi būti priim 
ta atgal mokyklon.
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ITALŲ KAŠTAIS AUSTRAI DIRBA KELIĄ

Grossglocknen alpų dalis, priklausantį Austrijai. Per šiuos kalnus austrai tiesia 
makadamo vieškelį. Italija finansuoja šį darbų. Šie kalnai atsiremia į Italijos pa
sienį ir iš to.šerno nepereinami. (Acme piloto.)

KOMUNISTŲ PROPA
GANDA PRANGŪZĮĮ 

KARIUOMENĖJE
PARYIUS, liepos 14. — 

Prancūzų laikraštis Le Tem
ps pareiškia, kad kai premje
ro Blumo vyriausybė padavė 
sovietų Rusijai Prancūzijos 
militariškas paslaptis; -komu
nistai propagandistai stačiai 
apnyko prancūzų kariuomenę, i 
kursto kareivius prieš virsi-1 
niūkūs. Radikalų gi dominuo
jamas parlamentas (atstovi} 
rūmai) tik pro pirštus žiūri į 
raudonųjų šių veiklą.

be Temps pažymi, kad ko-l 
mnnistai įnešė kariuomenėn 
i paniekos, pavydo ir įtarimui 
terorų. Tuo būdu- siekiama' 
pakirkti kareivių drausmę ir 
sukelti revoliucinį bruzdėji
mų, kad tuo pasinaudojus a- 
tėjns atitinkamai progai.

ŠALIES VALDŽIOS 
SKOLOS

WASHINGTON, liepos 14. 
— Apskaičiuota, kad šiandien 
šios šalies federalė, valstybh] 

|ir  lokalūs valdžios turi apie 
153,500 milijonų dolerių skolų. 
Iš to skaičiaus tik vienai fe- 
deralei valdžiai tenka 34,125 
milijonai dolerių skolos.

Žinovai .pareiškia, kad šio 
krašto valdžios dar niekados 
nebuvo taip giliai įsiskolinu
sios.

Šia?.' skolas ar anksčiau, ar 
vėliau reikės išmokėti. Kas 
tai padarys? Visi gyventojai. 
O dažniausia be jų atsiklausi- 
mo užtraukiamos skolos.

NACIŲ POLICIJA PAŠALI
NĄ LAIKRAŠTININKĄ

BERLYNAS, liepos 15. — 
Vietos policija nusprendė, 
kad Prahos laikraščio Prager 
Presse korespondentas J . W. 
Kolarz koveikiau išsinešdintų 
iš Berlyno ir Vokietijos.

SUDAUŽYTAS EKSKUR
SINIS LAIVAS

BALTIMORE, Md„ liepos 
15. — Prila-autas plieno pre
kybinis laivas Golden Har
vest Chesapeake įlankoje per
eitų naktį smogė ekskursinio 
laivo State of Virginia šonan. 
235 ekskursantai išgelbėta.

G R A Ž I V A K A R  D IE N O S  “ D R A U 
G O ” R A D IJ O  P R O G R A M A

Vakar 4 vai. popiet iš sto- : Rudžinsko, svečio iš Lietuvos, 
ties WEDC, 1210 kil., įvyko j ■ “Draugo'’ radijo1 progra- | 
“ Draugo-' radijo valanda. I mos girdimos kiekvienų tre- 
Buvo gražios muzikos, įvairių: čiadienį iš stoties WEDC, 4 
pranešimų, vėliausių žinių, ir i vai. popiet. Jos visados yra,}
palrijotiška kalba kini. Vinco Į nepaprastai įdomios.

V O K IE T IJ O S  A U S T R IJ O S  S U 
T A R T IS  Y R A  S M Ū G IS  

P R A N C Ū Z IJ A I

PRANCŪZIJOS RADIKA-I
LĮĮ PUSĖJE POLICIJA

PARYŽIUS, liepos 15. -  
Čia ir kituose miestuose va
kar minint Bastiles dienų — 
prancūzų nacionalę šventę, 
prancūzai buvo pasiskirstę į 
dvi grupes: radikalus ir de
šiniuosius. Radikalų grupėje 
buvo sėėlSlistai, komunistai ir 
leberalai, o dešiniųjų — dau
giausia karo veteranai. Kiek
viena šių grupių turėjo atski
rus paradus. Radikalų pusėje 
buvo policija ir civilinė sar
gyba. Tad radikalai ir gavo 
progos drąsiai pulti dešiniuo
sius.

Jie tai padarė ne tik Pary
žiuje, bet ir kituose miestuose! 
ir sukėlė riaušes. Su policijos 
ir civilinės sargybos pagelba. 
radikalai visur lainri’jo. Da r; 
dešiniųjų sužeista.

Neutralūs ir rainieji pran
cūzai vaikai- gavo progos pa- 
Praneūzijos naeionaię trispal- 
matyti, kaip radikalai niekinu 
vę vėliava.

Radikalų eilės žygiavo su 
didelėmis raudonomis vėliavo
mis, ant kurių buvo išbraižy
ta įvairiausi tarptautinio ra
dikalizmo ženklai ir  vėliavų 
kampuose neryškus mažytis 
trispalvės vėliavnkės atvaiz
das.

•Vadinasi Prancūzijoje įsi
gali tarptautinio radikalizmo 
dvasia. Yra aišku, kad orga
nizuoti dešinieji netylės, kai 
jų tautos simbolis taip piktai 
teršiamas. Radikalai provo
kuoja dešiniuosius ir tas ga
lės baigtis gana liūdnai.

MIRĖ KARDINOLAS 
BINET

ANGLIJA DIRBA UŽ KE- 
TURIĮJ VALSTYBIŲ 

PAKTį
LONDONAS, liepos .15. — 

Nepaisant Vokietijos pavyku
sių žygių centrinės Nuropos 
valstybių regimentavime ir 
nepaisant rytoj neįvyksian- 
čios. planuotos Lokarno pakto 
reikale konferencijos Briuse
lyje, Anglijos vyriausybė ir 
toliau dirba už keturių vals
tybių — Anglijos, Prancūzi
jos Italijos ir Vokietijos, pak
tą taikos reikale.

Anglijos vyriausybė randa, 
kad be šių valstybių sutarimo 
pastovi laika Europoje nieku 
būdu neįmanoma.

Pastovi taika gali būti už
tikrinta tik Vokietijai susiar
tinas su Prancūzija, kad ga
lutinai užgydžius karo lai
ku padai-ytns žaizdas.

Anglijos vyriausybė pareiš
kia, kad turėjusi įvykti kon
ferencija Briuselyje, toliau- 
atidedama

TITULESCU PASILIEKA 
KABINETE

BUKAREŠTAS, liepos 15. 
— Rumunijos užs. reikalų mi 
nisteris Tituleseu buvo pasi
ryžęs- atsistatydinti. Tačiau, 
pasitaręs su karalium nus
prendė pasilikti savo vietoje.

BESANCON, Prancūzija, 
liepos 15. — Mirė prancūzų 
kardinolas Binet, 67 m. amž.

15 ASMENŲ SUŽEISTA

Majestic viešbutyje keltu
vas per aštuonis aukštus nu
krito rūsiu. 15 asmenų sužeis
ta.

DAR VIENOS PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

GLEVELAND, O., liepos 
15. — Dr. Toivusend senatvės 
pensijų partija čia turi savo 
suvažiavimą (konvenciją.)

LIETUVOS SKAUTĖS 
UŽSIENIUOSE

KALNAS. — šią vasarą 
Lietuvos skautes Ims gausiai 
atstovaujamos užsieniuose, 
skautės yra priėmusios pakvie' 
timus stovykliauti Didž. Bri
tanijoje, Estijoje, Danijoje ir 
viso pasaulio skaučių organi
zacijos rengiamoje stovyklo
je-

LONDONAS, liepos 15. — 
Neužilgo Europos valstybių 
vyriausybės tikrai stebėsis, 
kaip gudriai Vokietija apdū
mė akis Anglijos ir Prancūzi
jos diplomatams, netikėtai pa 
darius draugingumo ir susi
artinimo sutartį su Austrija 
diktatoriui Mussoliniui sutin
kant ir pritariant Žymieji po 
litikai pripažįsta, kad teis į- 
vvko susmukus ypač, Angli
jos diplomatijai, kuri dar ne
senai buvo garsi ne tik Euro
poje, bet ir kituose žemynuo
se. Tas įvyko todėl, kad po di 

j džiojo karo Anglijoje ir Pran 
eūzijoje pradėjo valdovanti 
neįgudę vyrai. Anglija nebe
teko gudraus karo laikų 
premjero Lloyd George, kurs 
pašalintas iš vadovybės, o 

I Prancūzija — Clemencean,- 
• Poineare ir kitų apsukrų jų 
Įdiplt analų. Kitaip dėjosi Vo- 
'kietijcijc. Hitleris pasiskelbęs 
diktatorium jis prie valdžios 
vairo pakvietė senuosius įgu
dusius diplomatus, arba ir 
jaunesniuosius iš tų; kurie 
daug ko buvo išmokę iš Vo
kietijos apturėtų nelaimių ir 

■jos atliktų klaidų. Anglijoje 
ir Prancūzijoje politinės par
tijos riejasi už valstybių vai
rus. o Vokietijoje panaikin
tos kenksmingosios politinių 
partiją rietenos ir įteisėta, 
tik viena — nacionalsocialis
tų -partija, kurios vardu šian
dien sėkmingai ir dirba vo
kiečiai diplomatai.

Vokietijos padaryta sutar
tis su Austrija yra, kaip sa
koma, Hitlerio žygių prad
žia. Neužilgo bus paskelbta 
trilypė — Vokietijos, Austri- 
jos, Italijos pelitinė sąjunga, 
o paskiau prie jos prisidės ki 
los centrinės Europos valsty
bės. Savaime išnyks ir žino- 
ina daug veikusi ‘‘ mažoji sau 
tarvo” , knriaja labai daug pa 
sitikėjo Prancūzija, kai ji sva 
jojo įsigalėti Europoje.

irimas. T. Sąjungos nupuoli
mų ji išbandė su Dancigo* 
klausimu ir po to padarė glan 
džius ryšius su Austrija. Jei 
T. Sąjunga būti} buvus pa
kankamai stipri, ji nebūtų lei
dus Vokietijai fiusiartinti su 
Austrija.

Kaip rytoj Briusely turėjo 
įvykti santarvės valstybių ir 
Vokietijos atstovi} suvažiavi
mas, kad pasitarius naujo Lo
karno pakto- reikale. Italija 
atsisakė dalyvauti, kadangi 
jos bičiulė Vokietija neturi 
pasiryžimo prisidėti. Hitleris 
net nepasiuntė Anglijai atsa
kymo į jos paklausimų notą.

| Aišku, kad rengiamas suva
žiavimas neįvyks ir Lokarno 

I .pakto klausimas bus dingęs. 
Vokietija neturi reikalo aiš
kintis dėl Reino krašto atgin- 
klavimo ir neturi pasiryžimo, 
tartis apie taiką su Anglija, 

i arba Prancūzija Vokietija 
žygiuoja savais keliais. ■

NIEKO NEDAROMA SU 
ŠUNIMIS

Chicagorj nieko nedaroma, 
kad išnaikinus palak.m šu
nis. Sveikumo departamentas 
praneša, kad pereitų pirmadie 
nį net 120 asmenų suneš su
kandžiojo.

Piliečiai turi burtis ir ko
voti prieš palaidą Šimų epi
demiją ir ponių dykaduonių 
klubus, kurie globoja ne vai
kus, bet šunis.

TRYS VAIKAI ŽUVO NUO 
AUTOMOBILIŲ

Užvakar įvairiose Chicago 
dalyse automobilių suvažinėti 
trys vaikai: R. Johnson) 3 
metų, I. Gerace, 6 meti} ir 
A. Gillio, 5 metų amž. I

Daug kas pripažįsta, kad 
Vokietijos diplomatams ap- 
sukrajam darbe palengvino 
Prancūzijos radikalų sudary
tas “ populiarus frontas-". 
Frontas laimėjo rinkimus. So 
cialistai su liberalais sudarė 
vyriausybę. Apkvaitę niro lai
mėjimo radikalai .pradėjo sti
printi savo namines pozicijas 
ir užmiršo, kas veikia?) Eu
ropoje, o' ypač už Reino kraš
to. Vokietija naudojosi šia 
proga. Jai daug gelbėjo An
glijos ‘diplomatų nepastovu
mas ir pačios T. Sąjungos sn

NUŠOVĖ VYRĄ

Mrs. Pauline Drummond, 
35 m. amž., šešių vaikų moti
na, sn šautuvu nušovėjsavo 
vyrą Herbertą, 38 m. amž., 
3565 Cortland gat., ir pasida
vė policijai.

PALEIDŽIA Iš  TARNYBOS 
POLICMONUS

OMAHA, Neb., liepos 15. 
— Ekonomikos sumetimais 
čia iš tarnybos paleista 40 po 
liemorm.

O RA S
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus ir kiek vėsiau;
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DIENOS KLAUSIMAI

FEDERACIJOS TARYBOS NUTARIMAI

£ Birželio 30 d., Morrison viešbutyje, Chi 
vagoj įvyko A. L. R. K. Federacijos Tavy 

fchos suvažiavimas, apie kurį spauda jau yra 
nemažai rašiusi. Šiuo skelbiama suvažiavimo 
priimti nutarimai — rezoliucijos:

I.
Amerikos Lietuviu Rymo Katalikų Fe

deracijos Taryba, susirinkusi savo posčdin 
1936 m. birželio 30 d., norėdama, kad Lie
tuvių Tauta, tiek daug kentėjusi ir taip kar 
žygiškai į nepriklausomų gyvenimų prisikė
lusi, vis sparčiau žengtų kaip dvasines, taip 
medžiagines geroves keliu ir  kartu vis ; 

įšyiesesnį ir geresnį savo gyvenimą ir kad 
visur gyvnantieji lietuviai vis tampriau jun- 
gtųsi į vieningą lietuvišką šeimą didingiems 
lietuvių tautos užsimojimams gyvendinti, la 
nda reikalinga pasisakyti šiais svarbiaisiais 
mūsų tautos reikalais:

Dėl nenormalių santykių tarp Lietuvos 
vyriausybės ir, Katalikų Bažnyčios —

Jau daug laiko praėjo, kai tęsiasi nenor
malūs santykiai tarp Lietuvos dabartinės 
vyriausybės ir Katalikų Bažnyčios. Nuo to 
labai daug kenčia ir didžiausiomis aukomis 

[ sukurtoji Lietuvos valstybė ir visa Lietuvių 
tauta. Mums visiems gerai žinoma, kad lie
tuvių katalikų pastangos buvo, yra ir bus 
išlaikyti lietuvių tautą tokioje aukštumoje, 
kad ji galėtą sekmingai-eiti -visokeriopos pa
žangos keliu. Lietuviai katalikai niekad nie- 

I ko nėra padarę, kas kenktų lietuvių tautos 
■ gyvenimui, bei, priešingai, jie buvo, yra ir 

bus svarbiausiuoju lietuvių tautos gyvastin- 
I gurno ramsčiu. Todėl Amerikos lietuvių ka

talikų visuomenė labai apgailestauja, kad 
I santykiai tarp Lietuvos dabartinės vyriau

sybės ir Katalikų Bažnyčios vis dar nesu
tvarkyti. Kadangi tai daro daug žalos ir 
lietuvių tautai ir valstybei ir ypač trukdo
mas vieningas darbas lietuvių tautos ir val
stybės gerovei, be ko mūsų tautos gyvastin 
gumas ir net išsilaikymas yra neįmanomas, 
todėl mes, atkreipdami į tai Lietuvos vy
riausybės dėmesį, laukiame, kad tie santy
kiai būtų kuo veikiausiai, sutvarkyti.

IL
Draugijų ir spaudos reikalu.

Amerikos lietuvių katalikiškai visuome
nei yra gerai žinomi Lietuvos vyriausybės 

: išleistieji draugijų ir  spaudos reikalu įsta
tymai. Pagal tuos Įstatymus spaudos laisvė 
visiškai panaikinama, o draugijų egzisten- 

įcija bei veikimas suvaržomas ir pavedamas 
vidaus reikalų ministerio asmeninei nuožiū- 
iąi. — Kadangi gyvenimo pažanga galima 
tik tuomet, kai palaikoma visos tautos ini
ciatyva ir pastangos, kadangi aukštas kul
tūringumas ir vispusiškoji tautos gerovė at
siekiama tik laisvu ir darniu tautos jėgų 
pasireiškimu, todėl mes, žinodami kokiuose 
tarptautiniuose pavojuose yra Lietuva ir ti
kėdami, kad Lietuva gali išlikti gyva tik 
tuomet, kai ji. bus aukštai kultūringa ir do
rovinga ii- kai tautos nariai savo asmenybe 
galės ne tik prilygti, bet ir pralenkti savo 
kaimynus, mes kreipiamės Į Lietuvos vy
riausybę ir, lietuvių tautos likimo vardan, 
reikalaujame netrukdyti lietuvių tautos (Irau
gijinio ir spaudos gyvenimo.

III.
Vilniaus ir kitų Lietuvos okupuotų k ra

štų vadavimo reikalu.
I Amerikos lietuvių katalikiškoji visuome

nė skaudžiai pergyvena, kad Lietuvos sosti
nė Vilnius ir žymi dalis kitų Lietuvos že
mių tebėra svetimųjų užgrobtos. Tai didelė 
žala visai lietuvių tautai, ta i didžiausias nu- 
yžengimas teisingumui.

Amerikos lietuvių katalikiškoji visuome
nę, darė iv darys visu, ką tik ji pajėgia oku

puoliems kraštams išlaisvinti. Visų Ameri
kos lietuvių katalikiškųjų organizacijų veik
los vienu svarbiausiųjų punktų buvo ir  yra 
šis reikalas. Panašiai elgiasi ir kitos lietu
viškosios Amerikos lietuvių organizacijos. 
Taigi Amerikoj gyvenanti lietuvių išeivija 
šiame darbe aktingai dalyvauja.

Taryba dar kartą pareiškia katalikų-vi
suomenės didelį susirūpinimą Vilniaus ir ki
tų okupuotų Lietuvos žemių vadavimo rei
kalu ir įpareigoja Federacijos skyrius akty
viai prisidėti Vilniaus vadavimo darbe ir 
moraliai ir materialiai.

Y.
Lietuvybės išlaikymo reikalu.
Didelė lietuvių tautos dalis yra išsisklai

džiusi po visą pasaulį, bet ypač daug jos 
yra susispietę Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Kaip čia, taip ir kitose užsienio val
stybėse gyvenantiems lietuviams gręsia di
delis ištautėjimo pavojus. Būdami pasiryžę 
šioje srityje padaryti visa, kiek tik  mūsų 
pajėgos išgali, mes drauge kreipiamės į mū
sų tautos kamieną, į Lietuvoje gyvenančius 
lietuvius, prašydami šiame darbe kiek gali
ma daugiau pagelbėti, nes lietuvybės tarp 
svetur gyvenančių lietuvių išlaikymas yra 
drauge ir visos lietuvių tautos reikalas. Šia 
proga mes reiškiame didelio džiaugsmo dėl 
įsikūrusios Pasaulio Lietuvių Sąjungos, ku
riai linkime stipriausio susiorganizavhno ir 
veikimo lietuvybės išlaikymo darbe. Drauge 
Taryba nori pažymėti, kad Lietuvos gyveni
mas turi labai didelės įtakos lietuvybei iš- 

! laikyti tarp lietuvių, gyvenančių už Lietu- 
J vos ribų. Todėl Taryba pageidauja, kad 
I Lietuvos valstybės gyvenimas būtų taip tva 
I rkomas, kad jis svetur gyvenančius lietuvius 

džiugintų ir keltų jų lietuviškąją dvasią. 
IV.

Dėl Lietuvos ir Amerikos lietuvių kata- 
' Ūkiškųjų visuomenių bendradarbiavimo.

Mes esame giliai įsitikinę, kad už lietu- 
’ vių tautos likimą yra atsakingas kiekviena.-, 
t lietuvis. Bet kadangi lietuvių tauta savo 
1 didelėje daugumoje yra katalikiška ir  ka 

daugi lietuvių katalikiškosios organizacijos 
yra ir pačios gausingiausios ir pačios galiu- 

| giausios, todėl savaime aišku, kad katalikiš
kai lietuvių visuomenei ir josios organizaci- 

1 joms tenka pasiimti savo tautoje ir atitin
kama dalis atsakomybes. Šie ir k iti bendrojo 
darbo motyvai verčia Lietuvos ir  Amerikos 
lietuvių katalikiškąsias visuomenes tampriai 
bendradarbiauti visuose veikimo reikaluose.

Todėl, džiaugdamiesi ligšiol vykusiu abi 
pusiu bendradarbiavimu, reiškiame vilties, 
kad tas bendradarbiavimas ir  abipusė pagal
ba ateity' (lai- labiau stiprės ir neš didelių 
vaisių kaip lietuvių katalikiškai visuomenei, 
taip ir visai lietuvių tautai.

vi.
Tarybos suvažiavimas skatina Federa

cijos sekretori'jatą dėti pastangas visose ko
lonijose organizuoti Federacijos skyrius ten, 
kur jų  nėr. Tam tikslui laiškais atsikreipti 
pas vietos gerb. klebonus bei žymesnius vei
kėjus.

Vii.
Tarybos susirinkimas nuoširdžiai dėko

ja išeivijos veteranui gerb. kun. K. Urbo
navičiui už iškeltas aktualiais klausimais 
svarbias mintis.

VILI.
Federacijos Taryba vienbalsiai nutarė 

šiais metais Federacijos Kongreso nešaukti 
ir ateityje Federacijos kongresus laikyti kas 
du metai. Tarybos posėdžius šaukti regulia
riai kas metai, sutaikant su centralinių or
ganizacijų seimais.

ĖL
Po referatų ir plačių diskusijų, Fed. 

Tarybos suvažiavimas perspėja kat. lietuvių 
išeiviją saugotis socialistų ir komunistų siū
lomų bendrų frontų, o stiprinti savo kata
likiškas jėgas, organizuojantis i savo drau
gijas ir jungiantis i Federacijos skyrius ir 
apskričius.

X.
Lietuvos atitinkamos įstaigos 

dudentus į užsienį mokytis an
ai jie galėtų ją  dėstyti Lietu

vos mokyklose kas kaštuoja daug pinigų, 
ir kadangi pamirštama, kad Amerikos išei
v ija 'tiū 'i išsimokslinusio jaunimo, kuras su
gebėtų lą anglų kalbą dėstyti Lietuvos mo
kyklose, Tarybos suvažiavimas kreipia dė
mesį atitinkamų Lietuvos įstaigų, Ikad jos 
šį taip svarbų reikalą turėtų galvoje.

XI.
Prof. Dr. Pranciškaus Dovydaičio jubi

liejaus ir jojo varde Fondo sudarymo reikalu.
Tarybai ir visai Amerikos lietuvių ka-

Kadailgi 
siunčia, savo 
glų kalbos, k

Vyskupas Kankinys Laisves Šaly
Iš Vysik. T. Matulionio Kelionės Po Ameriką. -  

Masonas Padovanojo Ganytojui Akinius. -  
Ar Smarkiai Nutausta Amerikos Lietuviai. -  
Amerikiečius Reikia Gražiai Priimtj.

Grįžęs iš kelionės po Š. A- 
meriką, Šventąją Žemę, Romą 
ir Vilniaus kraštą vyskupas 
T. Matulionis dabar yra Kau
ne ir gyvena Metrop. Kun. 
Seminarijoje. Vyskupas kan
kinys maloniai priėmė mūsų 
bendradarbį ' ir
svarbesniais iš tos didžiulės 
kelionės įspūdžiais. Į  Ameri
ką Ganytojas išvyko 1934 m. 
spalių 5 d. ir  ten išbuvo ligi 
š. m. kovo 5 d.

Amerikos' religinis gyveni
mas Ganytojui paliko labai 
malonų Įspūdį. Bažnyčios šve
ntadieniais pilnos žmonių, jas 
tikintieji noromis lanko. Daug 
eina prie sakramentų. Eina 

i daugiausia pasiskirstę grupė- 
imis ir nusistatę valandas —

deda. Vienuolės ir dvasinin
kai laisvės šaly Amerikoj la
bai mėgstami ir  gerbiami ne 
tik  katalikų, bet i r  net ne 
katalikų. Iš jų rankų išeina 
jaunimas, kuris, apskritai i- 
mant, y ra  paprastas, .gana ku-

■pasidalino klus, doras ir  skaistus. Kelig.
atžvilgiu amerikiečiai labai si
mpatiški. Ganytojas sakosi 
dėl kai ko net nustebęs: prieš 
karą sesers (vienuolės) galė
davo važinėti traukiniais vel
tui, o dabar joms ir  kunigams 
taip pat daro didelių nuolai
dų (ligi 50 proc.). Lengvatų 
jiems y ra  ir  mokesčių srity
je. Žmonės dvasininkus bran
gina ir gerbia. Vienas gydy
tojas masonas, pas kurį Ga
nytojas buvo užėjęs patikrin-

vaikai, jaunimas, suaugusieji, ti akių, sužinojęs, kas toks y- 
moters, darbininkai, organiz. I ra  jo pacientas, padovanojo 
nariai. Pamaldos gražiai tva-1 veltui akinius. K itur ne ka- 
rkoinos. Dažnai daromos re-j talikai viešb. šeimininkai at- 
kolekcijos, ntisijos. Ypač ge-j sisakė priimti užmokestį už 
rą  amerilciečiuose pasisekimą į pietus, laikydami sau ddele 
turi jėzuitas tėvas Bružikas. j garbe, kad gali tokius sve- 
Paėios bažnyčios gražios, sti-j čius priimti. Tai vis pavyz-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS vokiečiai padarę Lietuvai, 
-----------  1 Latvijai, Estijai, Rusijai, kiek_

Kaune, anot “ Kuntaplio” , didžiausių išradimų jie užtai 
neseniai dalinta plekatai, a n t, kę. Ypač pažangūs buvę' se
kinių buvo išdrūkavota šito-Inieji germanai, kurių religi- 
Ids anaunementas: Į ją  atnaujinsiąs hitlerininkas

‘"Švietimo Ministerijos ži- i Rosenbergas. Germanų pažan- 
nioje esantieji šokių Igumui įrodyti, vokietis paša-

kursai koja šitokį atsitikimą :
(Vedami prof. V. Mintauckio , _  Klausyk, tamsta. Nese-
Lietnvvos tautiškieji šokiai: I niai vokiečių archeologų ko-

Carioca;
Tap-Trot:
Anglų Valsas;
Tango;
Quick-Fox;
SIoiv-Fox:.
Vienos Valsas ir kiti.

i misija ant Reino krantų darė 
I kasinėjimus. Penkių m etrų — 
[luinoje ji iškasė varinę vi; 
i ištemptą tarp  dviejų stul/ 
i A r tai nerodo, kad senovės 
, vokiečiai jau  žinojo telegra- 
!fą!

Na, o mes, a m e r ik ie č ia i ,— Aš jums dar g e r e sn ių  
tautiškais šokiais vis dar jalykų galiu nurodyti, sako 
skaitome: (Suktinį, Klumpako- lietuvis. Antai, visai neseniai 
jį, Du Broliukus, Kunkuliu- mūsų archeologas Dr. Puzinas 
kus, Noriu miego ir  k. | kasinėjo kalną netoli Sere- 

----------  džiaus ant Nemuno kranto.
Jannalietuviškoje mūsų Lie- j 0 vadovaujami darbininkai 

tavoje dabai' yra pridrūkavo- vienoj vietoj iškasė griovį be- 
ta  daug knygų ir  visokiais | vejj- 20 metrų ir  nieko nerado,

lingos, patogios. Šalia bažny- džiai, kurie rodo amerikiečių ! vardais, priklodui, ‘ Varnos I — p aį kas iš to f
jčių Amerikos lietuvių gyveni-- gerą būdą ir tiesų charakterį, ant plento ’, “ Rišliuos kel-l — Tai rodo, kad senovės
me svarbų vaidmenį vaidina kurį kai kas kartais kiek iš- nes” , ‘‘Keturi velniai’ ir  ki-j lietuviui jau  vartojo bevielį

I mokyklos. Jų  pastatai nialo- Į kreiptai vaizduojasi. Jų  vai-1 tokiais. Sykį, sako, išeina iš telegrafą. XX
' niai veria 'akį. Mokykloms i šingumas 'didelis. Gatvėj veik į knygyno vienas Kauno t iii- ------------
I daugiausia vadovauja sesers! visi dvasiu. sveikina. K atali-: gontas ir  susitinka draugą :
I Kazimirit tės. Seniau buvo j kai ir lietuviai Amerikoje y | ~  Kokią čia knygą nusi-
steigiamos veik vienos pr. mo- ra susidarę gerą vardą ir y- i pirkai f

. liyklos, o paskutiniu laiku s te i;ra  amerikiečių gerbiami. — Bang’o Keturins Vel-
giainos jau ii- vidurinės. T ė-. Ar didelis gresia Amerikos

Ivai Marijonai Mari jan'apoly. lietuviams nutautinimo pavo-
] turi labai gražią kolegiją ir i jus?
Čikagoje Liet. kun. seminari- ‘. . — Kur vra bažnyčios u-

i ja. Mokyklos, apskritai, valdi- . , , , . , .I , . . . .niokvklos, ten tokio pavojaus
1 na labai svarbų vaidmenį, . ' , . , ■nėra, bet vis dėlto kaip to-

mus.
— Brangiai molkėjai?
— Du litus su nuolaida.
— Vadinasi, velniai Kaune

pigiam negu grybai, — pasakė 
! tiligento draugas.

■ ruošdamos inteligentus, mo- 
kydanios gimt. kalbos. Mari- 

Ijonų kolegija turi labai gražų 
| būstą ir puikias darbo sąly- 
Įgas. Sesers Kazimierietės tu- 
; ri 2 akademijas mergaitėms. 
I Mokyklos tvarkomos paveik-

kioje šalvje, turint galvoje v -  I
sas tenykščio gyvenimo sąly- i . važiuoja lietuvis
geis, pavojus yra — sako v’ ir vokietis. Pastarasis nie- 

I,

I . jau voikiškai nebekalba, nors
slingai. Jų ligoninė Čikagoje Į

skupas Matulionis. ■ Net to k iikaiP neSali nntilt' — j>s Pa’ 
vokiečiai, kurie, palyginti, y - iSak°ja ir  pasakoja, kiek gero 
ra  gana atsparūs, daug kur

Vakar Čadis Padauža vėlai 
parėjo namo. Nubudusi žmo
na klausia, kelinjta valanda?

— Pusė vienuolikos, — a t
sako ČaJis, o laikrodis tuo 
tarpu išrhušė tris.

— Nedorėli tm, — piktai su
šuko žmona, — valkiojies nak
timis ir  da parėjęs m an me
luoji !

— K atriut, — teisinas vy
ras. — Nesitikėjau kad tu 
daugiau tikėtum tam senam 
laikrodžiui, negu man, tava 
vyrui.

yra viena iš geriausių.

Be Kazimierieėių, veikia se
sers Prauciškietės, kurios tu
ri Piltsburghe akademiją, ir. 
Nukryžiuotojo Išganytojo se
sers, kurios darbą dar tik pra

| save tebelaiko vokiečiais pat
riotais. Amerikoniškas gyve
nimas su savo tempu ir  te
nykštėmis sąlygomis, kad ir 
kaip nenorėtum, vistiek už
deda savo antspaudą. Tarp 
lietuvių, o ypač jaunimo, pa-

stebėjau labai gyvą patrioti- pirmoj eilėj domėjosi Lietu- 
šką dvasią. Pav., pernai rude- va ir  jos buitimi. Džiaugėsi 
hį, kai Lietuvai grėsė užpuo- įjos pasisekimais ir  nervinosi, 
limo pavojus ir apie jį ra šė !jei Amerikos spauda praneš- 
viso pasaulio spauda, tai a- Idavo apie - pasunkėjusią tarp- 
me rili oni ūkai, kurie papras- 'tautinę padėtį.
tai pirmiausia griebia, slcaity-Į Taut. dvasią labai palaikiu 
t i sportą, vis dėlto, šį kartą  kelionės ir svečiavimasis Lie

tuvoje arba priešingai. Tik
talikiškajai visuomenei gerai žinoma, kad 
Prof. Dr. Pr. Dovydaitis yra vienas žymiau
sių, nenuilstamų lietuvių katalikiškosios vi
suomenės darbuotojų, aukojusių katalikiška
jam ir lietuviškajam darbui visas savo pas
tangas, lėšas ir sveikatą. 'Jis sunkiausiais 
lietuvių tautai ir  lietuvių katalikiškajai vi
suomenei laikais kovojo pačiose pavojingiau
siose vietose, visomis jėgomis grumdamasis 
už skaistesnį lietuvių tautos ir lietuvių ka
talikiškosios; visuomenės ateitį. Prof. Dr. Pr. 
Dovydaitis yra pirmasis pasaulietis inteli
gentas stojęs į kovą prieš siautusią bedievy
bę. besimokinančioje lietuvių 'jaunuomenėje 
prieškariniais laikais Lietuvoje. J is  yra A 
leitininkų vienas įsteigėjų ir visais laikais 
jųjų nenuilstamas vadas. Jis yra uolusis, 
spaudos darbininkas: prieškarinių laikų dien
raščio “ Vilties” redaktorius, įsteigėjas išti
sos eilės katalikiškųjų žurnalų, (kaip Naujoji 
Vaidilutė, Lietuvos Mokykla, Logos, Soter, 

IKosmos, Gamtos Draugo, kuriuos jis pats 
redagavo, o kai kuriuos ir  dabar redaguoja. 
Jis yra didis Lietuvos pedagogas, buvęs vie
nas pirmųjų.nepriklausomos Lietuvos gimna
zijų direktorius, dabartinis Vytauto Didžio
jo Universiteto profesorius. Prof. Dovydai
tis v ia ir Įžymusis valstybės darbininkas.: 
jis yra pasirašęs Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo aktą, jis vienas pirmųjų minis-

(erių kabineto pirmininlcų; šiuo laiku jis yra reikia atvykstančius amerikie 
krikščionių darbininkų sąjungos pirmininkas igį1IS> ypag jaunima grąi 
ir vienas žymiausių Katalikų Veikimo Cent- Susidarę gražią <
ro vadų. I r  dabar, kai jis švenčia Savo gy- tai, k ma,oni js^  
veninio 50 metų garbingą sukakti, Amerikos
lietuvių katalikiškosios visuomenės vardu 
nuoširdžiausiai jį sveikindama ir linkėdama 
Dievo palaimos ir jo ateities darbams, Tary
ba pareiškia, kad ji  organizuoja Prof. Dovy
daičio vardu fondą aktingai'dirbantiems lie
tuviškąjį ir katalikiškąjį darbą remti, ypač 
jei dėl to darbo jiems tenka nukentėti.

XII.
Lietuvos katalikiškai visuomenei, tiek 

daug darbo ir gyvybių padėjusiai ant tėvy
nės išlaisvinimo aukuro ir  visuomet dirban
čiai kūiybinį tautinį darbą, dėl dabartinio 
režimo netekusiai žodžio, organizacijų ir 
spaudos laisvės, mes Am. org. kat. visuome
nė per savo tarybą, suvažiavę į metinį sei
mą, reiškiame gilią užuojautą- ir  skatiname 
ištverti, savo principuose iki laimėjimo.

XIII.
Am. L. R. K. Fed. Taryba nurodo kata

likų veikėjams krikščionišką pareigą susido
mėti giliau socialiniu klausiniu, ir, remiantis 
popiežių Leono XIII-ojo ir Pijaus XI-ojo en
ciklikose išreikštomis mintimis — išvystyti 
platų šviečiamąjį ir  organizatyvinį darbą to
je socialinėje srityje.

žiu parvvksta atgal ir čia-su
kelia dar didesnį susižavėji
mą Aqliiniiąja ūėvyne. Taip 
pat reikia stengtis, kad atvy
kęs čia am. jaunimas nema
tytų blogų pavyzdžių ir  ne
būtų papiktintas. Jie  religiš-'- 
kai labai gražiai nusiteikę, 
Lietuvą vaizduojasi idealią. 
Neseniai Lietuvoje studijavo: 
dvi Kazimierietės. Grįžusios, 
tėvų k raštą  dar daugiau pa
milo ir  paskatino čia vykti 
a r siųsti kitas amerikietes.

Amerikietės vienuolės yral 
nutarusios siųsti į Lietuvą po 
porą metų studijuoti keturias 
(vėliau 6) savanores. Tai gra
ži iniciatyva. Sugrįžnsios to
kios veikėjos padaro Lietuvai 
gražią reklamą ir  labai tei
giamai atsiliepia j visą uplin-

(Tęsinys 3 pusi.)



B R A T  O A. S

Lietuvos Krikščioniu " vyskupas KANKINYS , 
LAISVĖS ŠALY

— sako* Ganytojas, — išsive- •metinės algos mokama 240 lt.
Teko aplankyti per 100 lietu- Į (pr. 230), pusberniui

Pastarasis L. Krikščionių ko uždarbį, darbininkui 
Darbininkų Sąjungos Skyrių Į neįmanomas, 
ir Sekcijų atstovų suvažiavi- Visų tai turėdamas galvoje,

yra

mas išklausęs atstovi) prane
šimų konstatavo:

1. Kad nedarbas ir jo pada
riniai vis aršiau ima reikštis 
ir  Lietuvoje, kad nevisada da
rbo* gauna pirmoj eilėj jo pri
valantieji, ir kad kiekvieno 
žmogaus yra gimtoji teisė pa
gal savo visuomeninę padėtį 
turėti pragyvenimų, kurį e- 
sant reikalui turi duoti val
stybė ir visuomenė;

— suvažiavimas nutarė į auk
ščiau išdėstytus dalykus a t
kreipti dėmesį ir  prašyti ja

1. a) Skirti daugiau lėšų 
kovai su nedarbu, (b) sutvar
kyti darbo davimų visose pra
monės įmonėse taip, kad dar
bo gantų pirmoj eilėj tie, ku
rie labiausiai jo privalo, k u 
rie vien iš jot pragyvena, c) 
įvesti tikslia bedarbių regis
tracijų i r  vesti tikslių nedar-

(Tęsinys iš 2 pusk)

kų. Tik reikia čia tokiems už
jūrio svečiams duoti kuo* dau
giausia lengvatų, parodyti 
jiems gerų širdį ir jais visais 
atžvilgiais domėtis.

Kada ir kiek lietuviai nu- 
taus, sunku tiksliai pasakyti. 
Tačiau stiprinant lietuvišku
mo židinius ir užmezgant vis 
glaudesnius tarp tėvynės ir 
jos kolonijų santykius tas pro 
cesas jei ir nebus visai sustab
dytas, tai bent kiek galint su
lėtintas.

— Apskritai, iš Amerikos, 
žiau labai gražių įspūdžių.

vių kolonijų. Visur priimda
vo labai maloniai ir  nuošir
džiai. Patinka k'at. vieningu
mas ir drausmė. Amerikos 
lietuviai sugyvena neblogai. 
Seniau kiek plūsdavosi, bet

160
(152 It.), merginai 195 
(1180 lt.),. pusmergei 130 
(119 lt.) ir piemeniui 85 K 
(81 l t ) .

Aukščiausios samdininku a

lt.

lt.

Naujos Dujokaukes

Vienas prancūzų chemikas 
skelbia, kad. jam pavyko su
rasti naujų chemiškų sąstatų, 
kuris neutralizuoja visas ik; 
šiol žinomas dujas. Šiuo cbem.

lgos yra Klaipėdos krašte, sąstatu išmirkyta nosinė ga- 
dabar tas įprotis jau išeina Šiaulių ir Rokiškio ap- Tinti per 24 vai. nepraleisti

skrityse. Ten mokamas 25-43 <̂ ’jų. Nustatyto tipo dujokau-mados.

O. V. Milašiui Daktaro 
Laipsnis

V. D. Universiteto Teologi
jos - Fiioįsofijps Fakultetu 
taryba savo posėdyje nutarė 
suteikti poetui Milašiui, Liet. 
pasiuntinybės patarėjui Pary
žiuje, literatūros garbės dak
taro laipsnį jo 60 meti) suka
ktuvių proga. Diplomas busGanytojų visų kelionę ly-jnuoš. didesnis atlyginimas nei kės Prancūzijoje kaštuoja a 

dėjo kun. Mikšys, prityręs vidutiniai Lietuvoje. O že- pie 90 litų. Dabar prancūzų j greičiausiai įteiktas per iš
keliautojas. (XX).

Žemes Ūkio Darbi
ninkų atlyginimas 

Lietuvoje

miausias atlyginimas yra A--fabrikai rengiasi išleisti na u-| kilmingų akademijų, 
lytaus, Trakų ir Seinų aps- dujokaukes, kurios kaš-| 
krityse, apie 33-35 nuoš. že-|tnop (ik apie 15 ]itŲ; (a?;^

ž. Kad didelė dauguma da- bo statistikų; bedarbiams že-
rbininkų gyvena nežmoniškuo 
se butuose, kad dėl to skau-
džiai kenčia jų sveikata ir i dvaruose;

mės ūkio darbininkams steig
ti darbo kolonijas valdžios

v<loralė ir kad ypač pavojin
goj moralinėj apliiikoj tenka! 

'gyventi ibe šeimos esančioms 
jaunosiom s darbininkėm s ;

3. Kad minimalinės atlygi
nimo normas būtinai, nustaty
tinos tiek pramonės, tiek pre
kybos, tiek ir kitų sričių dar
bininkams pagal vietos sąly
gas, ir  kad esamoji darbo prie 
žiūros įstaigų intervencija ne
visada yra užtenkama;

4. Kad, įvedus draudimų 
ligoje ir nelaimingais atsiti
kimais, dar laukia neatideda
mas įvedimas draudimo senat
vėje;

5. Kad alkoholio nuodų va
rtojimas darbo visuomenėje 
labai giliai įsišaknijęs. ir dėl 
to darbo* žmonės turi neap-

.  skaičiuojamos materialinės ir 
moralinės skriaudos;

6. Kad nuolatinė technikos 
pažanga ir darbo- specializa
cija reikalauja iš dirbančiojo 
vis kruopštesnio ir speciališ- 
kesnio pasiruošimo savo dar
bui ir kad tam reikalui yra 
būtinos specialinės ir amatų 
mokyklos su nemokamai tei
kiamu mokslu darbininkų vai 
kams;

7. Kad miestų namų savi
ninkų kiemsargiai tebėra a- 
naus įstatymų ir kad dėl to 
jų būvis labai sunitus;

8. Kad žemės ūkio darbini
nkai veržiasi. į miestus, numu
ša pramonės darbininkams a t
lyginimų, didina miestuose be

., darbių masę, apsunkindami 
valstybę ir visuomenę, nes že
mės ūkis ligšiol nėra suda
ręs žemės ūkio darbininkui 

iek pakenčiamų sąlygų pa- 
oviai su šeima įsikurti;J

2. Paskatinti ir paremti sa
vivaldybių ir  įmonių savinin
kų pastangas aprūpinti dar
bininkų šeimas higieniškais 
butais, kaip kad tatai yra 
sutvarkyta Holandijoj ir ki
tuose kultūringuose kraštuos, 
ypač paremti steigimų ben
drabučių be šeimos esančioms 
jaunoms darbininkėms, kaip

medžius;
10. Pakeisti Darbo Rūmų į 

statymų a) praplečiant Rū 
mų veikimo apimtį Į visų sri
čių darbininkus, b) pertvar- 1933 m. 1935 m. jau tekrito

Ūkio krizei palietus žemės 
ūkį, smarkiai kritus žemės r i

kio produktų kainoms, supra
ntama, turėjo atpigti ir. dar
bo- atlyginimas. Žymiausiai da 
rbo atlyginimas krito 1932 ir

kant jų sudarymo būdų pali
kus pačiai darbo visuomenei 
laisvai apsispręsti statant ir 
renkant Darbo Rūmų narius, 
ir c) praplečiant Darbo- Rūmų 
kompetencijų ir savarankiš
kumų;

11. Darbininkų susisiekimo
tatai yra sutvarkyta Vokieti-1 reikalams vartojamus dvira-
joje ir kitur;

3. Nustatyti minimalinės at
lyginimo! normas visokiam sa
mdomam darbui pagal vietos 
sąlygas, ir praplėsti darbo 
priežiūros įstaigų teises ir 
pareigas;

4. Kiek galint veikiau įve
sti draudimų senatvėje, kad 
sulaukusieji tam tikro- am
žiaus savo vietų dirbtuvėse ir 
fabrikuose, galėtų užleisti da
rbo trūkstantiems jauniems 
darbininkams;

5. a) Sutvarkyti girtuoklių 
ir dykinėjančių darbininkų 
globų įvedant jiems darbo 
prievolę, ir jų uždarbį išmo
kant juos pačius ir jų šeimas 
globojančioms įstaigoms; b) 
šeštadieniais nuo 12 iki sek
madienio 24 valandos uždrau
sti spirito ir degtinės preky
bų išsineštinai ir išgertinai, 
c) uždrausti alkoholio gėri
mų vartojimų ir prekybų vi
suose pasilinksminimuose ir 
pramogose, kur dalyvauja jau 
ninias iki 18 metu amžiaus;

čius atleisti nuo registracijos 
mokesčio.

tik 8-12 nuoš., lyginant si 
1934 m. Tačiau šiais 1936 m. 
tiek padienių, tiek metinių 
žemės ūkio darbininkų atly
ginimas visur padidėjo.

Metinių darbininkų atlygi
nimas, centralinio statistikos 
biuro apskaičiavimu, šiais 
metais yra didesnis, kaip pra
ėjusiais metais, apie 4-6 nųoš. 
Bernui vidutiniai Lietuvoje

mesnis už vidutinį.

Padienių darbininkų atlygi
nimas pakilo. Duodant mais
tų dabartiniu metu vyrui už 
darbo dienų mokama 1,81 lt. ! 
(pr. m. 1,65 lt.), moteriai 1,3 ! 
lt. (1,2 lt.). Be maisto vyruiI 
mokama 2,6 lt. (2,4 lt.), o 
moteriai 1,95 lt. (1,8‘ lt.). 1935 ! 
metus, lyginant su 1934 met., 
padienių darbininkų atlygini
mas buvo .15-30 centų mažės-j 
nis. Tuo tarpu 1936 m. 10-20 t 
centų yra didesnis kaip 1935 } 
m. Tsb. 1

MASKVA. — .Lietuviai tu
ri savo mažutę 2,148 knygų 
bibliotekų, kurioje yra lietu
vių kalba 506 knygos. Iš lic-’ 
tuvių laikraščių išrašomi tik 
komunistiški.

Receptas dėl Vėsesnės Virtuvės

MODERNIŠKU GESINIŲ PEČIU
STOROS R0CK-W00L INSULUOTOS SIENOS...

UŽDARO ŠILUMA PEČIUJE. . .  PALIEKA VIRTUVĘ VĖSIA

tik apsisaugoti, 
puolimo.

laike vieno
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “ DRAUGA”
E M IL  D E N E M A R K  IN C ,

A utorizuoti Pardavėjai
B U IC K  - C A D ILLA C  - LA S A LLE

ATSAKANTYS VARTOTI KARAI

Mūsų stakas atsakančių vartotų karų šiuo laiku yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šinos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir  išsirin
kite sau karų.

stovy

BUICK *34, 7 Sedan, tobulas, garant. . . . . . .
CADILLAC *34, —  5 Sėdau, puikiai išrodo 
BUICK *30, —  5 Sedan, gerai bėgantis . . . 
CADILLAC *31. — 5 Town Sedan . . . . . . . . . .
CADILLAC *30. —  5 Town Sedan, geram  
CADILLAC *29. —  5 Town Sedan . . . . . . . . .
CHEVROLET *30. —  5 Sedan, gražus m ažas karas 
DODGE *34, —  2 Door Sedan, geras pirkinys . . . . . .
FORD *30. —- 2 Coupe, gerai bėgantis . . . . . . . . . . . .
LA S A T.T .E ’32, —  5 Sedan. tobulai bėga . . . . . . . . . .
LA SALLE *30. —  5 Sedan. geroj tvarkoj . . . . . . . . . .

I LA S ALLE *30, —  7 Sedan ......................................................
LINCOLN *31, 7 Limo. tobulam stovy . . . . . . . . . . . . . .
LINCOLN *33. —  7 Sedan, tobulam  stovy . . ...................
LINCOLN *31, —  Sport Phaeton. kaip naujas . . . . . .
LINCOLN *30. —  7 Town Car. labai švarus karas . . .  . 

l PACKARD 120 *35, —  5 Sedan, mažą." 3. kaip naujas 
į P a C K A R D  *34, B Sedan. labai puikus garant . . . . . .
PTBRCE *33. 7 Sodan, labai puikus ...................................

įm ainykite savo seną karą liberališkom  sąlygom , ant 
įn m  Balansą galite išm okėti lensaugaus, atsakančio karo. . _

vais išm okėjim ais, inim ant pilną apdraudą. 
mažai kainuojanti G. M. A. C. planą.

B-
vartojant

(>. Suintensyvinti speciali- j 
nių mokyklų tinklo plėtimų 
ir panaikinti jose. mokestį, už
moksią;

7. a) Miestų namų savinin
kų kiemsargius prilyginti as
meninio patarnavimo darbini- 

9. Kad save laiku nauja-! nkams, nustatyti jiems mini-
kuriams už gautų žemės re
formos įstatymu žemę nusta
tytos valstybei prievolės tu
rėtų būti pakeistos ir  pritai
kintos dabartinei žemės ūkio- 
j»adėčiai;

.10. Kad jau seniai pribren
dęs reikalas sudaryti Darbo- 
Rūmus įtraukiant į jų  suda
rymų visų Lietuvos darbo vi
suomenę, nesiaurinant jos tei
sių laisvai apsispręsti ir  pa
vedant Darbo Rūmams visos 
darbo visuomenės reikalų at
stovavimų ir  sprendimų;

11. Kad dviratis nėra vien 
porto ir  prabangos dalykas, 
o dažnai vienintelė susisieki
mo* priemonė toli nuo- darbo 
vietos gyvenančiam darbinin
kui ir kad dabartinis dvira
čių registracijos mokestis, tu 
rin t galvoj pragyvenimo mi
nimumo nesiekiantį darbinin-

malines atlyginimo- normas ir 
praplėsti jiems jau veikian
čius draudimo ligoje- ir nelai
mingais atsitikimais įstaty
mus; b) kiemsargiams ir as
meninio- patarnavimo darbini
nkams įvesti kompensacijos 
teisę;

8. Sudaryti fondų žemės ū- 
kio darbininkams įkurdinti 
kaimuose, duodant vienai da
rbininko- šeimai bent pusę he
ktaro žemės nuosavybėn ir 
įgalinant toje žemėje pasto
viai įigyventi;

9. Naujakurių prievoles va
lstybei už gautų žemę sude
rinti su gyvenamųjų laikų be
ndromis žemės ūkio sąlygomis,, 
tiek peržiūrint nustatytus iš
perkamuosius mokesčius, tiek 
nustatytąjį atlyginimų valsty
bei už pasitaikančius gautoje 
naujakurio žemėje augančius

•Moderniški Gesiuiai Pečiai palieka vir
tuves vėsias. Moderniški Gesiniai Pečiai 
turi storas rock-wool insuluotas sienas, 
kurios uždaro šilumą pečiuje kuomet ke
pate. Nauji, standūs viršutinieji degtu- 
vai koncentruoja karštį apačioj puodo. 
Šilumą galima visai žemai prisukti—vis- 
vien gerai viskas išvirs. Taigi (užtikrin
kite. smagesnę virtuvę šių vasarų. Išsi
rinkite sau Moderniškų Gesini Pečių šian
dien. Devj-nių žymių išdirbysčių pečiai 
yra. rodomi vienas prie kito mūsų paro
dos rūmuose, lengvam palyginimui madų.

spalvų ir rūšių. Rasite pečių, koki tik 
pageidaujate, tokia kaina, kokia manėte 
mokėti. Taipgi atsiminldte, kiekvienos 
išdirbystės pečius, kurį rn.es rodome yra 
išmėgintas mūsų laboratorijose, ir užtvir
tintas Peoples Gas inžinierių. ApJaul^- 
Idte mus. Palyginkite vertybes. Paly
ginkite rūšis.

DIDI NUOLAIDA už jūsų SENĄ PEČIŲ" 
Galite itnii iki dviejų tnetiĮ išmokėti 

lengvais mėnesiniais mokesčiais.

MODERN COOKERY. . CONSTANT HOT WATER . . SILENT REFRIGERATION . . GAS HEATING

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
. P H O N E  W A B A S H 6 0 0 0 \  "

1095.
1095.

195.
S95.
195.
125.
195.
445.
145.
675.

195."
495.

1175.
495.
395.
875.

1095.
1 0 7 5 .

3 8 6 0  Ogden Avė. -  C h icago  
Cravvfopd 4 1 0 0

TAUPYKIT PINIGUS UŽTIKRINTO! 
ĮSTAIGOJ

U; S. Government ištaiga. F . S. . 
and L. Ina. Coi*p apdrausta kiek-; 
vienos j'pa'tos iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas C mėne
siai. P raeity je išmok ėjom 4 % »  4  

Turtas siekia virš $1,300,000.00

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

STANDARD FEDERAL SAVINOS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St. Tel. CANal 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
%

Važiuokite į Lietuvą

EKSKURSUOS
Ant Visų Laivų 
Greitas Patarnavimas

£

B .  R .  P I E T K E W I C Z
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

2608 West 47tli St. LAFayette 1083

DASH DIXON
(D)OT, DASH AND THE DOCTOR
ARE BE!NG PURSUED BV 
T W 0  MOON MEN/Z 

TH EY 'R E GAINING
ON l»S D O C T O R /W E ' 
GOT TO M AKE MORE 

SPEEDM

By Dean Carr

N DASH SAVE. 
DOCTOR O20V FROH

P 1
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PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
R E D A K C I J O S  A D R E S A S :

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgb, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgb, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

Įdom ūs Pasikalbėjimai

Spiritizmas nas jų pasislėpęs už akmenų, 
o kitas pasivertęs į “ tyrinin- 
kų” gražiai pakviesdavot pa-I  KAULAS: — Jenai, ar yra 

toks dalykas, arba tikėjimas, 
kai spiritizmas?

JONAS: — Taip, yrą.
K RATILAS: — Kas tai yra. 
spiritizmas ?
K JONAS: — Spiritizmas — 
tai gauja puskvailių, kurie 

giriasi .turį tikėjimų. Bet tai 
ne tikėj
Užgina, Dievų.
garbinimų. Tikėjimas, ar jisI 
•bus teisingas, ar ne, pripažį- j Ųž kelių metų ištvirkėliai 
Sta kokį nors Dievo garbini-| nebesutiko tarpe savęs ir iš- 
mų bei virsgamtinę jėgų. Isiskyrė. Jų  tarpe prasidėjo 

RATILAS: —■ O kų gi jie Į kompeticija. Greit atsirado ir 
mokina?

Tačiau dėl nepalankaus oro, į 
žmonelės greit išsiskirsto fe 
liko mūsų diena nebaigta.

Visi Pittsburgho klebonai 
prašomi pagarsinoi sekmadie
nio rytų, kad tų pačių dienų 
baigsim ko vakar nepabai- 
gėm. Na, ir susirinko tie pa
tys ir daug kitų. 'Ūžė, pikui- 
kavo, šoko ir dainavo per vi
sų kiaurų dienelę,iki sutemos.

Vaikučiai iš Pittsburgb/ 
parapijų išppildė gražių pro
gramų. Šokiais ir dainelėm’, 
linksmino susirinkusius.

Pavakary buvo “ Amateu 
Hour”. Kiekvienas galėjo pa 
rodyti kų gali. Vieni dainavo, 
kiti šoko. Buvo įteiktos trys 
brangios dovanos tiems, ku
rie geriausiai atsižymėjo.

Šen ir ten sustoję ar susė
dę pulkeliai,, traukė senas 

Eisim bro- 
Žilvy-

kalno karklai” ir 
buvo klausytis 

sutartimi balsu.

UNCLE VVIGGILY'S TK

1 WKafcs on the otKei 
sidė df tke fence, lound. outl,. ,  

all ridKt I"(I

fc-4-

keleivius pamatyti jo vargin
gų gyvenimų. Kaip tik sve
čiai įeina urvan, tuojau “ ty- 
rininkas”  pradeda kalbėti a- 
pie dvasias, o kitas 'iš tamsos 
patvirtina jo kalbų — duo
damas visokius leidimus pa- liaudies dailias: 
lustuvingiems darbams. Suve kli,ai? liam0. namo„ 

jiinaš, nes Spiritistai |duotos moterys pasiduodavo “ Ant kj 
Dievų, atmeta Dievo |al)Sav^̂ ams,.Ties dvasios da- Į^tas. Malonu 

vusios” leidimų.

JONAS: — Spiritistai mo
kina, kad Dievo nėra, bet pri- 
sįsavina visokių dvasių, tik
iu  ir  netikrų, bei svajonių; 
įsivaizdina nebūtus daiktus. 
Jie neturi jokio garbinimo, 

Ivien tik veikia ant žmogaus 
.jausmų. Paprastai, jų pryče- 
riai būna moterys, baisios iš
vaizdos. Būdamos netikusios 
prie kitokių darbų bei užsiė
mimų, daro biznį, kaipo “ dva 
.šių atstovai” (mediums), ku
rios labai akcentuoja hypno- 
tiznių, kuris yra veikiamas pi
ktosios dvasios galybe: rašy
mų ant popierio, ar barški- 
nimu į stalų, ar stalų šokinė
jimu, arba kalba su mirusiais. 
Spiritistai net mėgina “ pra
našauti” ateinančius įvykius, 
ypač tokius, ];'as sukeltų riau- 

Bs,' nesusipratimus bei’ vai
dus tarpe žmonių.

KAULAS: — Ar ištikrųjų, j 
spiritistai gali pasakyti atei
nančius įvykius?

JONAS: — Kodėl ne? Pik
toji dvasia taipgi žino ateiti, 
bet tik tai tokius daiktus ji 
apreiškia, iš kurių jai būna 
naudos. Bet, Kaulai, nemanyk, 
kad tie “ dvasių agentai” 
{mediums) visuomet pasako 
tiesa ir žinodami. Visiškai ne!

Išvažiavimas buvo rengia
mas geram tikslui — sušelp
ti  sesutes Pranciškietes, ku
rios darbuojasi beveik visose 

sekėjų. 1893 metais 'Pakeitė lpittsburgho parapįjose.
savo nusistatymus: iš paleistu- Seselės feiškia g iringų a- 
vystes išsivystė spiritizmas. §iū gerb klebonams kad gar- 

RAULAS: — Ar ir dabar' sinoi ir ragino parapijonus pa
spiri tizmas yra linkęs prie |remti; geradariams rėmėjams, 

kurie pardavinėjo t ild ė te  ir 
nenuilstančiai trūsė, ypatin
gai Mileliams; visiems atsi- 
lankusiems ir - šiaip prisidė
jusioms prie sėkmingo išva
žiavimo. P lietelis

paleistuvystes ?

JONAS: — Aiškų. Tiek spi 
ritizmas, tiek livpno tizmas a- 
tima žmogui liuosų valių. Ka
dangi spiritizmas yra vien 
tik veikimas ant žmogaus jau 
smų ir nervų, todėl jis pri
veda kad ir gerų žmogų prie 
blogu darbu.

Lietuvių Diena 
Pittsburghe

Pradedant ankstybu pavasa 
relių ir baigiant rudenėliu lie
tuviai visur rengia išvažiavi
mus, piknikus. Suvažiuoja į 
parkus ir ten. dienų linksmai 
praleidžia.

Mes, pittsburgiečiai, irgi ne 
pasiliekam nuo kitų kolonijų. 
Mes ir turėjom savo išvažia
vimų — “ Lietuvių Dienų” . 
Mes ja šventėm net per dvi 
dienas.

Liepos 4 d. išaušo apsiniau 
kus, šaltoka. Vėliau betgi pa
sirodė saulutė. Darbininkai ir 
darbininkės sukruto į darbų. 
Viską prirengę laukė svečių.

Iš kelių tūkstančių vadinamų I Neapsivylė. Suvažiavo daug. 
“ dvasių agentų” gal vienas | 
yra tiktai tikras “ agentas”, 1 
kuris gali su. dvasiomis sėb- 

Lrauti, o kiti yra sukčiai ir ap- | 
gavikaL Žinai, lengvu būdu 
nori duonelę valgyti, tad ap-| 
gaudinėja silpno tikėjimo žmo 

kMes. /
E RAULAS: — Iš kur ir kaip 
tie spiritistai atsirado?
|  JONAS: — Daktaras J.
Weiser aprašo1 jų atsiradimų 
sekančiai: Colorado valst. v- 
ra aukštų kalnų, ir didelių 
urvų. Tuose- kalnuose .1845 
metais pora ištvirkusių vyrų 
(pagal Andiew Jackson Da- 
vis padavimus) nuėjo į dide
lį urvų, kad praeinančias mo
teris galėtų patraukti į blo
gų. Bet tarpe keliauninkų, pa
prastai, randasi labai dorų 
moterų, kurios jokiu būdu ne
pasiduoda blogui. Todėl iš- i 
tvirkėliui mėgino panaudoti 
kitokias priemones: pamatę:
.einančias moteris, veikiai vie- i

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOM ETR IO A IiLY  A K IŲ  
SPEC IA LISTA S

Palengvins akių {tempimą., kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą, akių karšt], atitaiso  
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzam inavim as daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das, S])ecial8 atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
talsomos. Valandos nuo 10 Iki 8 y . 
NedAUoj nuo 10 iki 12. Daugely a t
sitikim ų akys atitaisom os be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos —- akiniai 

pritaikomi

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak,
TeL OAtfai 0523

Iš Šv. Kazimiero 
Parapijos

Liepos 12 d. įvyko Federa
cijos 52 skyriaus susirinki
mas, kuriame pirm. Juozas 
Tamkevičius pranešė šį-tų iš 
Federacijos Tarybos posėdžio, 
įvykusio Cbicagoje, o paskui 
ėmėsi visi susirinkę draugijų 
atstovai svarstyti apie pasi
ruošimų prie Federacijos 52 
skyriaus išvažiavimo į Ado-

kietukus pardavinės sodalie 
tės. Kai kurios moterys pa
sižadėjo iškepti gardaus pyra
go ir “ kiškio- ausukių” už- 
kandžiams. Sodalietės mergai 
tės pasižadėjo' laiškais pasi
kviesti vaikinus ir jiems duo
ti kažkokių nepaprastų įžan
gos dovanų. Patogumo dėlei 
Yiiicūks su savo vežimėliu vi
sus nuveš nuo “ Streetcar” 
stoties iki pat sodo vartų 
Prašomas klebonas, kad susi
žinotų ' su radio stotimi ir pa
prašytų jos, kad paskelbtų 
per radio šį nepaprastų išva
žiavimų. Tat neužsimirškite. 
Visi tų dienų važiuokit tik į 
Adomo sodų.

Federacijos narys

Kas Girdėt North Side

Štai., jau kelinta savaitė va
rtau Pittsburgho Žinias, no
rėdamas šį-tų surasti iš North. 
Side, tačiau vis nusivilstu.

bažnyčios tarnas. Ona Kras- 
niekiūtė buvo uoli sodalietė.

Liepos 6 d. susituokė Wal- 
ter ChatelJa su Ona Bumblau- 
škiūte — sodaliete. Taigi įsi
kūrė dvi pavyzdingos grynai 
lietuviškos šeimynos. Linkiu 
abiem porelėm laimės ii* pa
sisekimo gyvenime. Tokių po
rų mums reikia.

Dangun Žengimo parapijos 
mergaitės - sodalįetės rengia 
išvažiavimų Adomo sode lie
pos 19 d. Pelnas parapijos 
naudai. Yra vilties, kad ši 
pramoga pasiseks, kaip pasi
sekė visos kitos mūsų pramo
gos. Visi užjaučia parapijos 
pastangas susitvarkyti ir at
sistoti ant tvirtų pamatų, 

i Klebonija sparčiai remon 
tuojama ir naikinami potvy
nio ženidai. Kad pigiau, at s ei
tų, kai kurie parapįjonys pa
deda .savo darbu.

Liepos 12 d. Lietuvių Sūnų 
draugija turėjo išvažiavimų

korespondentui j Stasevičiaus ūky. Visi pado- 
Gal jie išvyko riai linksminosi. LRKSA 87 

kuopa turės piknikų liepos 26 
d. toj pačioj vietoj.

Senas northsaidietis alma 
Nortlisidiečaai nesnaudžia. Inuoja “ Naujienose” , kad No 

Visi dirba išsijuosę. Rengiu rth Side lietuvių vienybė ginu 
pramogas, daro' ateičiai pia- va ir primeta tos vienybės

PITTSBURGHO LAISVAMANIO
SAUSAIDIŠKIO ŽIOPLUMAS

North
kažkur

Side
dingo.

pajūrin maudytis, o mažum 
žinių nebesuranda. Žinių, ro
dos, yra apsčiai.

nf

nūs, žodžiu, iriasi, pirmyn.

Parapijos piknikas birželio 
21 d., Adomo sotie, buvo la
bai jaukus ir girdėjau uždir
bta šimtinė su virš.

Birželio 29 d. susituokė Juo 
zas Bučnis su Ona Krasnic-

mo sodą, kuris įvyks liepos 'jūūle. 'Juozas Bučnis yra 87.
Vardo draugijos narys, para
pijos komitetas ir ilgametis

26 d., parapijos naudai. Vy 
riausiu išvažiavimo prižiūrė
to j ūmi vienbalsiai išrinktas 
Juozas Tamkevičius. Darbini
nkams surasti ir suorganizuo
ti paskirtas Petras Barškėtis. 
Darbininkėms gi vadovauti 
P. Blažaitienė. Užkandžių ti

griovimų tam, kuriam toji vie 
nybė labiausiai rūpėjo ir  rū
pi. Mianding, Senas Northsai- 
įdietis, ir jam panašūs, pats 
Igriauna tų mums visiems pa
geidaujamų vienybę, atsimes- 
! dainas nuo vienybės centro — 
i Katalikų Bažnyčios. Jei Se
nas Northsaidietis nori eiti

(Tęsinys 5 pusi.)

Pittsburgho laisvamaniai ir 
| cicilil<ėliai dažnai Navynų 
j šlamšte kimba ir  kandžio ja 
! katalikų korespondentus, ir 
! veikėjus. Tūlas Sausaidiškis, 
įkimba prie kor. Sintautiškio, 
i kuris smulkmeniškai aprašė 
jšv. Kazimiero parapijos pra- 
.eities istorijų. Sausaidiškis 
primeta Sintautiškiui, kad a- 
prašydamas Šv. Kazimiero pa 
rupijos istorijų nutylėjęs ir 
slėpęs nekuriuos praeities įvy
kius. Sintautiškis pagyrė pra
eities kunigų: klebonų, kurio 
rūpesčiu ir triūsu parapijonai 
susilaukė gražios ruimingoš 
bažnyčios, mokyklos, kleboni 
jos ir seserų mokytojų namo. 
Tų viskų įvykdyti reikėjo: p n  
dėti daug darbo, kantryibės ir 
nukentėti, nesmagumų ir net 
šmeižtų. Sausaidiškiui tas ne
patiko, ta t Navynų šlamšte 
išdrįso pliurpti nesąmones. 
Sausaidiškis pliurpia, kad ku 
nigai praeityje turėję gerų 
pragyvenimų ir net- suorgani
zavo lietuvių bankų ir . likę 
jos direktoriais. Kad suorga
nizavo1 lietuvių bankų, tai tas 
gryniausia teisybė, nes tų da
rbų vykdė, kad pakėlus lie
tuvių vardų ir prigelbėjus lie 

I tuviams įsigyti nuosavybių. 
Tai girtinas darbas. Bet suor-

[ganizuot'as bankas, kad išr ta
lko direktoriais kunigus, tas 
Į taipgi Įrodo-, kad šėrininkai 
pasitiki pilnai kunigais. Ži
noma, tokio Sausaidiškio pe- 
čkurio nerinko direktoriun;

| nes tokiam nebuvo pasit-iį 
, jimo. Jam tinka vieta pešk.
I rio, bet ne banko- direktoriaus. I . 'Sausaidiškis aimanuoja, kad 
40 metų atgal bažnytinė val
džia buvusi lenkų įtakoje. Na 

'gi, iš kokios laisvamaniškos 
| knygos pečkurys tų nesųiiio- 
[nę išskaitė, nes lenkai, kurių 
{Amerikoje randasi apie ketu
ri milijonai, bet jie išmetinėja 
ir rūgoja, kad juos bažnytinė 
valdžia taip žemina; Na, ic 
kaipgi jų įtakoje galėtų ras 
tis bažnytinė valdžia? Pirmų 

Įkartų tokias nesąmones tenka 
| girdėti.

l Taipgi Sausaidiškis- prime
na Šv. Kazimiero parapijos 
praeities muštynes, bet drą
siai galima atsakyti, kad prie 
tų  muštynių daug labai pri
sidėjo' šliupiniai arba, kaip 
juos praeityje vadindavo šliu- 
ptarniai. Šliupinių vadus juk 
pranašaudavo laidotuves Kri
staus Bažnyčios, bet jis vos 
tiktai šiomis dienomis velka 
kojas, o Kristaus Bažnyčia 
auga ir bujoja. Kerėpla

LIETUVIAI DAKTARAI
Res. 6924 S. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

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

Vėl. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedeliomia susitarus

Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

2158 W . Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Kctverg&is pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th C t, Cicero, UI. 
Utarn., Ketv. ir  Pėtn. 10—9 vai.

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sercd. ir Subat. 2—9 vai.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

VIRgiuia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir  7—8:30

vakare
REZIDENCIJA

LAPayette 3051 2519 W. 43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir  5—6 vak. 

Trečia dieniais ir  Flp.1riiiftilieiiiH.ifl 
Pagal sutai’Lį

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso Phone Res. and Office i
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
2403 W. 63rd S t, Chicago 

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointinent

Tel. CANal 0257
Res. PROspect t)659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet

6 iki 8 vai. vakaro
Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Serėdoj pagal sutartį

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 i r  nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutailį

Ofiso Tėlef. BOUlevard 7820 
Namų .Tel. PROspect 1930

Tel. Ofiso BOUlevarcL 5913—14 1
Res. VICtory 2343

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

756 West 35th Street
Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 ir  7—8 

Seredomis ir  Nedėk pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS ( 

4157 Archer Avenue
Tel. VIRginia 0036

Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. m.
NcdėHomis pagal sutartį

Į V A I R Ū S  D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
N uO 10 ild 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

vakaro. Nėdėliomis nuo 10 iki 12
jai- lm.» uieta ir  nu<> 7 iki 8:30

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994

Rez.: Tek PLAza 2490

VALANDOS:
N u o T 0 d S ~  ryto}'2-3 ir 7-8 v. vak

1 Nadėliumig uyo 10 iki 12 diitM

SUKYS -  DOODY -  ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215

Pirmus Morgičius 
Skolinam ir Perkam 
L E S T A T  E

Visokios Rūšies lnsuraiiep —  Ugnies, Viesulo, Automobilių, 
Stiklu ir t. t.

GERA ŽINIA CHICAGO LIETUVIAMS^
Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d. 

1936, Simano Daukanto Federal Savings and Loan As>* 
sociation o f Chicago, vėl perbalsavo 4% ) dividendų ant 
visų taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmo (July 
is t).

Štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka per
tikrina Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
ti savo pinigu® yra Simano Daukanto Federal Savings 
and Loan Association of Chicago, kur kiekvieno asmens 
pinigai yra apdrausti ild $5000.00 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corporation, Washington, D. C.

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago randasi labai patogioj vietoj, po ant
rašu 2202 West Cermak Koad. skersai Metropolitan 
State Bank.

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų mor- 
gičių mažais mėnesiniais atinokėjimais. Paskolos daro
mos nuo 5 ild 15 metįų.

N am y savininkai reikalaujantieji m orgičiu  v isa d o s  
kreipkitės j

ŽW<t̂ jmanq ° aukanto/7
rEDERALSAVINGS

tyAN D LO AN A S SO C IA TIO N  

OF CHICAGO

2202 W . Cerm ak Road
BEN J. KAZANAUSKAS. Rast



Ketviitadienis, liepos 16, 1936

Pittshurgtia Žinios
Kas Girdėt North Side

kniką Amsiejaus farmoje, bet 
iš priežasties didelio karščiui 
dalyviu neperdaugiausiai' su
važiavo.

Dažymas m okyklos i r  sve- j 
taurių iš v idaus jau  baigia-1 
mas. Ištik rų jų , re ik ia  p a g irti | 

darbą Ju rg io  Zink, kurio prie  j 
žiūroj ta ip  gražiai dažymo da
rbas atliekam as, ta ip g i i r  jo 
pagelbininkai verti pagyrim o.

(Pabaiga iš 4 pusi.)

velniop, n iekas to  jau. nedrau
džia, tik kam jis pyksta, kad 
š im tai k a ta lik ų  nenori sekti 
paskui jį! Kam tos didelės 
pretensijos. Vienybes centro 
— K. Bažnyčios durys y ra  vi
siems a tdaros i r  Senas N ortb  
saidietis prašom as ton vieny - 
bėn grįžti, j e i  jis  nenori, tai 
jo dalykas. Mes an t jo nepyk- 
stanie. Tegul ii- jis  nerūstauja 
an t mūsų. Mūsų kelias aiš
kus — pa ta rė ja i nereikalin
gi. B&ilutis

Šis - Tas Iš West End 
|  Pittsburgho Padanges

Liepos 12 d., Šv. Vardo dr- 
gijos n aria i bendrai 'ėjo. prie 
šv. Komunijos. Taipgi Šv. Sa
kram entas buvo išsta ty tas vie 
ša i adoracijai. Viešoji adora 
c ija  baigėsi' suma ir  palaim i
nimu. X

Šv. Vincento Lyceum vai
k inai buvo suruošė šaunų pi-

FILIPAS GRIGALAUSKIS
M irė liepos 13 d., 1936 m., 

6:30 vai. vakaro, su lau k ės  50 
metų am žiaus.

Kilo iš Telšių apskr., P lu n 
gės parap ., P rū sa lių  kaim o.

į A m erikoj išgyveno 28 m etus.
P a liko  dideliam e nuliūdim e 

m o te rį Dom icėlę, 2 sūnus: 
S tan islova ir  Juozapa, m arčias, 
anūkes, švogerio sūnų  i r  jo 
2 dukteris, švogerkų  .ir - gitui- 
nes; o L ietuvoj brolį Ignacų, 
brolienę i r  gim ines.

K ūnas paša rv o tas  1446 So. 
A shland Avė., te le fonas CANai 
8563.

L aidotuvės įvyks šeštadienį, 
liepos 18 d. I š  n am ų  8:30 vai. 
ry to  bus a tly d ė ta s  į Dievo Ap
vaizdos parap . bažnyčių, kurio j 
įvyks gedulingos pam aldos už 
velionio sielų. P o  p am aldų  bus 
nu lydėtas į šv. K azim iero  k a 
pines.

N uoširdžiai kviečiam e visus 
.gimines, d raugus-ges ir  pažy
stam  us-as  dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

N uliūdę: 'Moteris, Sūnūs,
M arčios, Anūkės, švogerio V al
k a i, šv o g e rk a  i r  Giminūs.

L aido tuv ių  d irek to riu s  S. M, 
Skudas. Tel. M ONroe 3377.

JUOZAPAS GUDJONIS 
M irė liepos 14 d.. 1930 m.,

7 vai. yakaro , su lau k ęs  40 m e
tų  am žiaus.

K ilo iš T au rag ės apskr., P a 
g ram an čiu  parap ., A ntringės 
kaim o.

A m eriko j išgyveno 25 m elus.
P a lik o  d ideliam e nuliūdim e 

m otinų  U ršulę, tėvų Augustinų, 
brolį A leksandrų , b ro lienę N or
m ų, 3 seseris: Ju o za fin ų  L au- 
d ansk ienę  i r  jo s  vyrų Kazlmie-* 
rų  ir  jų  šeim ų. '.Onų Dombrau- 
sk ienę i r  jo s  vyrų  V incentų  ir  
jų  šeim ų. U ršu lę  R u p šlausk is 
ir  jo s vyrų  S tanislovų i r  še i
m ų i r  g im ines: o L ietuvoj, cio- 
cę K a trin ų  Sam oškieinę i r  g i
mines.

K ū n as pašarvotas 822 W. 
33rd Place.

Laidotuvės įvyks šeštad ien į, 
liepos 18 d. I š  nam ų 7:45 
vai. ryto bus a tly d ė ta s  į šv. 
Ju rg io  parap . bažnyčių, ku rio j 
įvyks gedulingos pam aldos už 
velionio siela. Po pam aldų bus 
n u lydėtas į šv . K azim iero K a- 
nu ly d ėtas  į šv. K azim iero ka 
pines.

N uoširdžiai kviečiam e v isus I 
gim ines, d raugus-ges ir  pažy
stam  us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

N uliūdę: M otina, Tėvas, B ro
lis, B rolienė, Seserys, švoge- 
į la i  i r  G im inės.

Laidotuvių d irek to riu s S. P. 
M ažeika, Tel. Y A Rds 1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

E
 JUOZAPAS

UDEIKIS
TĖVAS

REPublic 8 3 4 0

Neapsakom ai ddeli karščiai 
kankina P ittsb iu ’gboi i r  apy- 

Į linkės lietuvius, ta t  i r  kores
pondentai aptingo žinias ran 
kioti iš savo koloniją. K arš
čiams praėjus, vėl jie  stos į 
darbą  i r  P ittsburgho Žinios 
pagerės. Spirgutis-

Lietuva Pasigamina 
Savos Cikorijos

i — —
Cikorijos auginimas i r  ga

minimas y ra  nelabai sudėtin
gas. P ra k tik a  įrodė, kad  ci
korija  Lietuvoje gali gerai ta 
rp ti. Nežiūrint to, vis dėlto 
cikorijos šaknų i r  kam inių 
kasm et už gana dideles sumas 
įsiveždavo iš  užsienio. Taip, 
cikorijos šaknų, degintų gilių 
be k itų  surogatų i r  gatavos 
cikorijos įvežė 1932 m. už 
203,300 litų, 1933 m. už 182,- 
600 litų, ir  1934 m. už 55,200 
litų.

1932 m etais žemės ūkio rū- 
1UĄV Jjįjr„T, tiętųyofr -sodij vaisių 
ir  ’daržoviit5 gam intojų draugi
ją  organizavo cikorijos augi
nim ą krašte. Darbo pradžio
je  kai kurie  cikorijos žalia
vą  im portuojantys fabrikai 
bandė įtikinėti, kad  Lietuvoj 
užaugančios cikorijos šaknys, 
neprilygsta užsieninėms. Bet 
praktika parodė, kad  iš L ietu
voj užaugintų cikorijos šak
nų, padary ta  kava y ra  netik 
neblogesnė, bet darg i geres
nė nes prie vietoje gaminamos 
cikorijos pridedam ieji suro
gatai y ra  grynesnį ir sveikes
ni.

Šiuo m etu cikoriją augina 
jau  keliasdešim ts ūkininkų. 
Vienas k itas  pažangesnis ūk i
ninkas n e t pa ts  pasistatė  sa
vo džiovyklas i r  pradėjo ga
m inti ga tavą  cikoriją  iš vie
tinės žaliavos. Taip, ūk. agr. 
Širmulis, D raustinės km., Gu
džiūnų valsčiuje sodina, virš 
15 h a  cikorijos i r  iš jos ga
m ina savo1. m arkės “ Senuolių 
kavą” i r  “ Ragas” ir leidžia 
į rinką.

APOLONIJA
KASMAUSKIENĖ

M irė liepos 13 d.. 1936 iu., 
6:45 vai. vakaro .

K ilo iš K au n o  rėd., R asein ių  
apsk ričio , K a ltin ėn ų  m iestelio.

A m eriko j išgyveno 29 m etus.
P a lik o  d ideliam e nu liūd im e

3 sū n u s: Stanislovų i r  m arč ių  
B arb o rą , Jo n ų  i r  m arč ių  M ari
jonų, i r  P e trų , i r  k ilu s  g im i
nes; o L ietuvoj sū n ų  Ju o z a 
pų, m arč ių  P e tro n ė lę  ir  k ita s  
gim ines.

K ū n a s  p aša rv o tas  2416 \V.
4 5 tilt Place.

L aido tuvės įvyks p en k tad ie 
n į, liepos 17 d. I š  nam ų S vai. 
ry to  bus a tly d ė ta  į Šv. K iy - 
žiaus p a rap . bažnyčių, k u rio j į- 
vyks gedulingos p am a ld o s už 
velionės sielų. P o  p am ald ų  bus 
n u ly d ė ta  į šv. K azim iero k a 
pines.

N uoširdžiai kviečiam e visus 
gim ines, d raugus-geg  ir  pnžy- 
sl am  us-as dalyvauti šiose  la i
dotuvėse.

N uliūdę: Sūnūs, M arčios ir 
Giminūs,

L aidotuvių  d irek to riu s J. 1*. n  
E udeik is. Tel. Y A R ds 1741. H

DO YOU KNOW?.. . By Dom Lavin

j f H E  M U N IC lP A L  
AIRPORT ii? CHICAGO 
CARRJES moretraf- 
FIC T H A N  T H A T  O F  
A N Y  OTHER AIRPORF 
IN  T H E  WORLD

HAS CUT ITS COST 
OF GOVERNMENT

\  (& H IC A 6 O  15 T H E  F IR S T  
MAriOR CITY IN T H E  COUNTRY TO 
5OLVE ITS F IN AN C IAL PROBLEMS.

BONOS 5ELLING OVERPARAND 
AT LOVYEST INTERE5T RAT&5 FOR 
the past TMrty-fivc VtofrS-1

M O K. KELLY SECUREO A FE D E R A L 
LOAN O F ^ 2 2 , 5 0 0 ,0 0 0 .  TO PA Y  

C H IC A G O  5C H O O LT E A C H E R S T H E IR  
BA C K 5 A L A R IE S  IN  /9 3 S  /

F / t t f U N  TvVO-THIRDS 
£/OF THE PERSOhlS ARRE5TED 

IN  CHICAGO FO RILLEG AL 
GUN CARRYING GAME FROM 
O THER TOW NS dMdClTlES.

^--T T U JIr-v

r  -- -3t

Šiuo m etu cikorijos plotas 
siekia virš 70 ha. Pasekm ėje 
to praeita is m etais cikorijos 
gaminių buvo įvežti t ik  už 

155,200 litų. Taigi, sava ciko
r ija  užkariauja mūsų rinką.

Pr. R.

Lietuvis -  Naujo Ciko
rijos gaminimo būdo 

išradėjas

Gudžiūnuose, Lietuvoj, y ra  
lietuvio agr. Širmulio! cikori
jos plantacijos. Agronomas \ -  
|ra užpatentavęs išrad im ą 11au 
ja i  pareng ti cikoriją. L igi šiol 
pap rasta i cikorija  būdavo drė 
kinam a su  vandeniu i r  įgau 
davo tam siai durpinę spalvą, 

i o dabar j i  presuojam a i r  y ra  
•30 —  40 proc. ekonomiškes- 
ne. T as išradim as laikomas 
tu rinčiu  milijoninę vertę. I š  
užsienio dabar kasm et ciko
rijos a r  jos surogatų, įgabe
nam a m aždaug už pusę mil. 

j lt. vertės;

Stiprins Knygyną

KAUNAS. —  (Miesto ir  
provincijos šv. Kazimierot tu 
jos knygynų vedėjai savo po
sėdy, kuriam e dalyvavo1 i r  
prel. D am brauskas, nu tarė  in
tensyvinti knygynų veikim ą.

J. F. EUDEIKIS
A IM A N C E PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮĮ 

YARds 1 7 4 1 - 1 7 4 2

GAItY, IN D . LAIDOTUVIŲ DIR EK TO R IA I 
KELNER — PRUZIN 

G eriau sias  p a ta rn a v im a s  —  M o te ris p a ta rn a u ja  
P itone 0000 620 W . 15Ui Avė.

n  r a  m  a s

1 Barškuolė Po Automo
bilio sėdyne

ROCHESTER, IND. 
Duonkepys Dee Shuman per 
kelias dienas .negalėjo su p ra 
sti, kas jo  autom obily barška, į 
kuom et tik  pradeda važiuoti. 
Pagalios įsiklausė, k ad  b a rš 
ka po sėdyne. A tvertęs sėdy 
nę nustebo pam atęs 38 colių 
barškančią gyvatę. Šalę jos 
d a r  ra itėsi 12 m ažų gyvačiu
kų.

Į Mokytojų Suva
žiavimų

KAUNAS. —  Šviet. Minis
terija kom andiravo į čekoslo- 
vakų spec. mokyklų m okytojų 
suvažiavim ą dažy to jų  kursų 
lektorių  A. Valentukonį. Su
važiavim as buvo birž. 28 ir  
29 dd.

TELŠIAI. Telšių vald
žios v idurinės mokyklos jau  
visiškai pasireng ta  nuosavų 
rūm ų sta tybai. M okyklos rū
mų projektų, i r  p laną  parengė 
miesto- inž. Kopylovas. S ta ty 
ba tuo jau  bus p rad ė ta  vyk
dyti. A teinančių mokslo me
tų p radžiai rūm ai bus baigti. 
Bus gražūs.

CHICAGOJE '
Darbe Užmuštas 
Petras Remeikis

N etikėtą  m irtį darbe suti- 
Iko P e tra s  Remeikis, 41 111. 
amž., gyv. 651 M adison st.

Nervuotas —  Susierzinęs?. 
štai Greita Pagelba

K am  b ū ti n e rv u o tu  a r  susie rz in u siu ?  
NU GA-TONE su te ik s  g re itų  p  a  geibų, 
l’u i y ra  tie su s n ervų  tinklui to n ik as  
ir  ve ik ia  a k s tin u  v isai nervų sis te 
m ai. N erv in g u m as d a ro  žm ones e r-  
zlais i r  nem alon iais. S u v a ld y k it savo 
nervus su  N U G A -TO N E ir  g re ita i  
užm iršit bėdas. N U G A -TO N E n e tu r i  
p ra s to  skonio . J is  y ra  p lokšte lių  fo r
m oje  ir  lengvas p riim ti. P aim k it vi
so m ėnesio  try tm e n tų  už V ienų D o
lerį. Je i re zu lta ta i n ep a ten k in s , jū sų  
p in igai bus sugrąžinti. P a rd u o d a  ir  
g a ra n tu o ja  visi a p liek o ria l. N eatidS- 
llokit— g a u k it  b o n k ų  šiand ien . V en
k it pam ain ų . R e ik a la u k it  Ik ro  N U 
GA-TONE.

N uo u žk ie tė jim o  im k it— UGA-SOL 
— Id ea lų  L iuo su o to jų  v id u rių  25c Ir 
60c.

BRONCHIAL
COUGHS

Just A Few Sips and—
Likę A Flash —  Relief!
Ali coughs look a lik e  to  B u ck ley ’s 

Mucture ( trip le  a c tin g )—o n c  sip  of 
th is  g ra n d  m edicine soon sto p s an  
o rd in a ry  cough — tough  old deep 
soated coughs an d  th e  p e rs is ten t 
b ronch ia l cough a re  u n d e r con tro l 
a fto r  ju s t  a fcw  doses—no m ore tor- 
m en ting , sieepicss nights.

B uckley’s is a tka li ne, th a t ’s  w hy  i t ’s  
so d ifferent—it  "acta  lik ę  a  flash". 
Refuse su b s titu te s—g u aran teed . 45 
and 85 centą  a t  all d ru g g lsts. W. K. 
Buckley, Ine., R ochestcr, N . Y.

BAKl___
POVVDERl

' Sime Price Todoų  ̂
as45  ^earsAųo  
\25  ouneės 25$

srMILUONS OF>OUNDS-hXv¥  been 
USED Py OUn egVERHME^T

M IS IJŲ R E IK ALU
Paskirta du Tėvų Marijonų kunigai misijoms Amerikoje 

! — kun. J. Mačiulionis, M.I.C. ir  kun. A. Markūnas, M.I.C. 
j Su misijomis pradės važinėti rugsėjo mėnesį.

Visi gerb. klebonai, kurie nori gauti misijonierių prašo- 
Į mi kreiptis sekančiu adresu:

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C., 
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

P .S .; P rašom e gerb . klebonų kaip  galim a amksčiau savo 
p rašym ą a ts ių sti, kad būtų galim a g e riau  su d a ry ti m isijų  
m aršrū tą .

ATČ72V. J. MAČIULIONIS, M.LC., 
m isijų  tv arky to jas .

J is  dirbo N ortli P ie r  Terminai 
Co. sandely (warehouse). K ii-  
t dam a 300 svarų druskos s ta 
tinė j į  a n t  v ietos užmušė.

Pieržinskienei Padarė 
Operaciją

T 0W N  O F LA K E . — Ži
nom ai dainininkei ir  savinin
kei Peoples v a rd u  valgyklos, 
A lice P ieržinskienei Šv. K ry 
žiaus ligoninėj p a d a ry ta  opc- 
įacija .

Linkim e g re it pasveik ti iv 
vėl linksm inti mus žavėjau

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išd irb ėja i aukštesnės rūšies pam in ldų  ir  

G rabnam ių

D idžiausia pam inklų  d irb tuvė  Cliicagoj
--------OI— —r-

Suvirš 50 metų prityrim o

P irk ite  tie s ia i iš d irb tuvės i r  taupykite  
p in igus 

———o— —
M es atlikome d a rb ą  daugeliu i žym esnių 

Chicagos L ie tuv ių  •

527 NORTHMŠTERN AVĖ.
'arti Grand Avė.

T e le fo n a s  S E E Ie y  6 1 0 3  
Chicago/ Illinois.

LA ID O TU V IŲ  D IR E K TO R IA I
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR N A KTĮ 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Ezerskis ir Sumiš 
L a ta ic z  ir Snnai
J. F. Eudeikis 4605-07 So. Herm itage Avė. 

Pbone Y A Bds 1741— 1742 
Skyr.— 4447 S. F airfield  A v ė /

S. C. L a to ic z 42-44 E . 108tb Street 
rnone PULlman 1270 
arba CANai 2515

J. L M č iu s 4092 Archer Avė.
Pbone LA Fayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Litnam ca Avė.
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Pbone BOUlevard 4139

A. Petkos 1410 So. 49tb Ct., Cicero 
Pbone CICero 2109

J. F. RadZius Pbone CANai 6174
668 W est 18tli Street

S. M. Skudas 718 W est lJSth Street
Pbone MONroe 3377

i [  J. Zolp 1646 W est 46tb Street
Pbone BO Ulevard 5203

čiom dainom. Ligonė randasi 
kambary 205. Rap.

Sodalietės Važiuoja

TOVVN O F  L A K E . — Me
tinis sodaliečių išvažiavimu* 
bus sekmadienį, liepos 19 d. 
Visos narės turi susirinkt^ an
ksti mišioms. 8:30 vai. išvyk
sime busais į “ B everly Sko
pęs” . Nesivėluokit. Kiekviena, 
tu ri  p asiim ti valg io  ir apsar- 
gą nuo saulės.

Pašaliečiam s tik ie t-s  $1 00 
Bitė

10734 S. M iebigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

2314 W est 23rd Place 
Pboue Canal 2515
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VIETINES ŽINIOS
j > K A 1! .< J A S

Dariaus-Girėno Metine 
Diena Chicagoj

nei, kuri visam  
vavo, taipgi ir 
rus.

darbai vado 
pagelbininkė-

Visiem š, k u rie  automobiliais 
važiuos j Dariaus - Girėno 
šventi1® iškilmes,, liepos 19 d., 
kom itetas prašo  įsidėm ėti šį 
pranešimų:

IJ  Nuo 67 ik i 68 gatvių ir 

W ashtenaw avė. bus galima 
parkinti automobilius.

2. Taip pat 03 gatvėj nuo 
W ashtenaw iki. California av.

3i California avė. nuo 7.1 iki 
68 g.

N uo W estern avenne ar
ba nuo Kedzic avė. reikia va
žiuoti 66 gatve ik i W ashte- 
uaw. č ia  sukti į pietus. P er
važiavus bulvarų randasi d i 
delė vieta dykai automobilia
m s parkinti. A š manau, k id  
ten galima bus sustatyti apie 
1000 automobilių.

Adv. Charles P. Kai

West Pullmano 
Naujienos

Liepos 10 d., parapijos sve
tainėje turėjome gražių pr;:- 
mogėlę —  Fisb Party ir  labai 
puikiai pavyko. Žmonių susi
rinka kuone pilna svetainė. 
Buvo ir muzika. Parapijai pa 
daryta apie 30 dol. pelno. Dau 
/ tausit fi pasidarbavo —  X  
PuAkorienė, Lapienė, Šliužie- 
nė, Burinskienė, Mockevičių- 
nė ir kitos. Ačiū J. Pučk-ori^-

ŠŠ. Petro ir  Pauliaus para
pijos m etinis išvažiavim as —  
piknikas įvyksta rugpjūčio 2' 
d., Vytauto parke. Labai pra
šome visų, kurie turi knygu
tes, tikietus .platinti ir pasi
darbuoti kiln iam  tikslu i. T i
kintai* yra nebrangūs, tik  25c, 
bet užtai bus geri laimei dėl 
t automobilio ir įžangai Į V y
tauto parkų.

Klebonas knn. A. Linkus ir 
būdam as Lietuvoj rūpinasi, 
kad piknikas išeitų  su gero
m is sėkmėmis. J is  jau bus 
grįžęs iš L ietuvos i r  daug 
naujo  papasakos. V isi laukia 
me. R ap .1

Išleido Atostogoms

BBIGHTON PARK. —  Ži-
I

nomi biznieriai J. M. 'Janu
šauskai laikantieji, valg. daik. 
k rau tuvę, adresu  4601 S. Wasli 
tcnaw avė., išleido dukrelę 

i Bronytę atostogoms į Anti- 
cch, III. Janušauskai niekuo
met neatsisako nuo labdarin
gųjų darbų  i r  - visados gau
siai aukoja.

Šv. P ranciškaus Seserų R ė
m ėjų 2 skyrius ren g ia  p ikn i
kų sekmadienį, liepos 19 d., 
parap ijos darže, p rie  44-tos 

• i r  So. California avė. Pirm .

Turčius.. T ai Ja lu i Liston. 
Gal i r 'jū s ų  kuriam  teko pi
rk ti  _ piešelis, kuriuos jis 
pardavinėjo gatvėse. Poli
cijai ne tyčia  pa ty rinėjus p a  
sirodė, k ad  ta s  pedliorius 
vienam Chicagos bankų tu- 

t d  $47,892.

Gečienė, Norbntienė, Juocie- 
nė, N avickienė i r  k itos rū p i
nasi, kad  viskas būtų  gerai 
p rireng ta . B us bingo žaidi
m as ir. šokiai. N e tru k s . ta ip  
p a t užkandžio i r  šalto gėrimo. 
Visi kviečiam i a tsilankyti.

Rap.

Onų ir  Jonų  Purubskios 
(Purubsky) garnys apdovano
jo trynukais, G arfieldo P ark  
ligoninėj. J. Purubskis yra 

|džeiutorius buto adresu  2041 
INo’. Central P a rk  avė.

Darbininkų Draugiš
kas Išvažiavimas j

V isi “  D raugo’ ’ pikniko, 
darb in inkai, p rale idę d u .p ik 
nikus, pavasarin į, k u riam  p a 
sita ikė laba i ša lta  dienų, ir  
vasarin į, ku riam  p asita ik ė  I 
nepaprastai; k a rš ta  diena, nu-Į 
sitarė. tu rė ti  bendrų  išvažiav i
m ų a te inan tį sekm adienį, lie
pos 19 d., L abdarių  farm oję, 
pakvėpuoti ty ru  o ru  i r  pasi
ta r t i  ap ie  tolim esnį pasid a r
bavim ų lie tuv ių  k a ta lik ų  dien- 

Į rašei ui “  D raugui. ’ ’

D arbininkai, nuoširdūs 
“ Draugo”  bičiuliai v isų  d ie
nų sušilę dirbo p rie  įvairių  
stand’ų, k ad  patenkinus pub
likų. B egalin is, jų  pasišven ti
mas!

Sekm adieny v isi m inėti da r
b in inkai gaus aiskrim o, “ hot. 
dogsų”  i r  muzikos dykai.

Rap.

Išimama Spygliuotos 
Vielos

K ad besunaudantiem s i r  
plaukėjams nebūtų  pavojaus 
susižeisti, Chicago P ark o  bo- 
rdas įsake  išim ti iš vandens 
spygliuotas tvoras, ku rios sky 
t ė v iešąsias m audykles nuo 
privačių. Tokių m audyklių  y- 
pač y ra  šiaurinėj Chicago da
ly, k u r  gyvena daug  turčių. 
Šiomis dienomis to k ia  tvora 
panaik in ta  m audyklėse ties 
Foster avė. Ten Saddle and 
Cvcle k lubas spygliuotos vie-

Vienas atvyko į Chicagų. J. Green, Jr., 8 m. am žiaus 
v ienas atvyko iš Kladno, Čekoslovakijos, į  Cbicagų. Sto
ty  j į  pasitiko  tėvas.

i\.fcvVirvS-dienis, liepos xc, jl9oo

PLATINKITE * ' DRAUGĄ ”

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B, BOBDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(W est 22nd St.)
M e tro p o lita n  S ta te  B a n k  n am e  
V a lan d o s  k a sd ien  n u o  9 ik i B

I PenedSlio , S eredos i r  PS tnyčios 
v a k a ra is  n u o  6 Ik i 9 

T elefo n as C A N al 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

T ele fo n as  R E P u b ilc  9600

Telepbonp: BOTTlevn rd  2800

JOSEPH J. GRISH
LTFTUVTS A D V O K A TA S 
4631 South Ashland Avenne 
R ok. 6515 S. Rnckwell S tree t 
Telepbone: TCFJPnhlie 9723

S ta te  4C90 P ro s n e c t  1012

KAL & ZARETSKY
ATTO RN EYS AT TAW  
0322 So. W estem  Avė.,

| V a lan d o s: k a sd ien  n u o  3:30 po  p in t
ik i 8:30 v. vak . S n b a to j nu o  12 ik i 

6:00 v a k a re .
188 W . "Randolph St.. 

V a lan d o s : kasdien n u o  9:00 ry to  
iki 3 :00 po  pi et.

Ū

los tv o ra  buvo apsitveręs sa 
vo p rivačias m audykles nuo 
viešųjų.

RADIO
M alonu y ra  k as  sekmadienį 

k lausy tis  regu lariu  B udrike 
radio  programų iš stoties WC 
FL , 7 vai. vakare. S ava  r ū 
pestingai paruoštu  tu rin iu  
k a ip  i r  išpildym u šios prog
ram os y ra , be abejonės, vie
nos tobuliausių i r  populariau- 
sių lie tuvių  tarpe. Praeitų se
kmadienio v akarų  program ų 
išpildė rink tinės rad io  jėgos

ii* kas y p a tin g a i v isus užim
ponavo, ta i  nau jos radio or
kestro® pasirodym as.

Be šių  p rogram ų Juozas 
Budrikas leidžia d a r  i r  kitas, 
regulariu laiku, bū ten t: kas 
ke tv irtad ien į nuo 8 ik i 9 vai. i 
vak. iš  sto ties WHFC, o pir-J 
madieniais i r  penk tad ien iais 
7 vai. vak. iš sto ties W AAF.

H. P.

I n i - A ^ R iF ’ iPn I

j PF.TKAT.TNGOS DARRINTNKĖS
I ------------------------- -—— — —
! P.ĖTK A T,TNG A menrina namu dar- 
i bni Mažas apartamentas. Pradžiai: 

$5 00 i savaite. . Pritvrusi. Būti 
naktimis. Kreipkitės telefonu JUNi-
ro r  Q8R0.

DAUG VAISIŲ

K A U N A S. —  Ligšiol visos 
Dzūldjos soduose num atom as 
ge ras  vaisių , ypač vyšnių, 
derlius.

REIKALAUJAMA menrina a r w i-  
na moteris -pagelbėti motinai. Ma
žas apartamentas. Turi susikalbėti 

■ per telefoną. Pirmenybė nritvru- 
sifti. s  STEGAT. 4210 W. Gren- 
sbaw. NE Vada 8773._ _ _ _ _ _
REIKALAUJAMA 100 lietuvaičių 
kaiw> pardavėjos. 17 metu amžiaus 
ar daugiau. Geras komisas. Kreip
kitės į  JOHN TENZI, 3303 So. Li- 

: tuanica Avė.. Chicago, tarp  4:30 ir 
9 valandos ketvirtadieni, peuktadie- 

' nį ir šeštadieni. Pasirašo John T. 
i Zuris Boosters.

e

—lMagi nėra  
jok io  argum en to  
apie t a i . . .

'v,'?’

01956. Uccbtt k  M yers Tobacco Co*

REIKALINGAS PRIVERIS

REIKALINGAS vyras nuo 19 iki 
60 metų amžiaus, kuris moka val
dyti automobili. Kreipdamas pažy
mėk ar vedęs a r ne. K reipkitės: 
Bos SP, c-o “ DRAUGAS” , 2334 
So. Oakley Avė.

PARDAVIMUI KAURAI

PARDAVIMUI 3 puikūs American 
Oriental kaurai. Puikūs paternai ir  
spalvos. Labai pigiai — po $15.00. 
Kreipkitės 6147 So. Mozart S t.

- RENDON KAMBARIAI

RENDON 4 kambarių flatas, stea- 
mu apšildomi, karštas vanduo, re- 
frigeratorins ir gesinis pečius. Krei
pkitės: “ DRAUGAS” , 2334 So. 
Oakley Avė. Chicago, III.

PAIEŠKOJIMAS
Ona Bendikicnė, gyvenanti Kre

tingoje. Akmenės gatvė. 25 nr., ieš
ko savo sunaus JUOZO BENDIKO, 
kurs prieš aštuonis metus gyveno 
264 Penn St., Brooklyn, New York.

PARDUODAMA GROSERNĖ IR  
BUČERNĖ

PARDUODAMA groserne i r  bnčer- 
nė. Geroj vietoj. Biznis gerai iT 
dirbtas. Parduodamas pigiai, . ne 
savininkas važiuoja i Lietuvą, 
Kreipkitės: 2349 So. Oakley Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
_____ _____ Real Estate___________

j PARDUOSIU pigiai bungalow su 
I dviem maudynėm. Priežastis: liga.

Kreipkitės telefonu po 6-tos valan
dos vakare PROspect 2045.

PA R D U O D U  m an o  šešes prapertes: 
lo tus, n a m u s  i r  d u o n o s k e p im o  b iz 
ni. K a in a s  a š  p a ts  n e n u s ta ta u :  a -  
tiduosiu p irk ė ju i už  t ik ra i  te is in g ą  
v e r tė s  p a s iū lijim ą . P ra p e r te s  ra n d a 
si m iesto  —  k e tu r io se  d a ly se: 1) 
t ry s  lo ta i su  b izn io  v ie to m is  i r  gy
v e n am a is  n a m a is  ra n d a s i 28-to je  g a t
vėje i r  So. E m e ra ld  Avė., v ien as 
b lo k as  į ry tu s  n u o  H a ls te d  St.: 2) 
gyv en am as n a m a s  —  3726 So. W al- 
lące  St., m ū ro  n a m a s : 2 f la ta i  po 
4 k a m b a r iu s  i r  m ed in is  n am as, u ž 
p ak a ly je , 2 a u k š ta i , 6 rū m a i:  3) 
4355 So. C a lifo rn ia  Avė., p rie  44 
g a tv es, Rrighton P a rk e , m ū ro  n a 
m as : 2 f la ta i  po  6 k a m b a riu s , lo ta s  
3G p ėd ų  pločio, c em e n tu o ta s  beis-

• m en tu s, p e č ia is  š ild o m as: i r  4) m ū 
r in is : 5 i r  G k a m b a r ių  fla ta i. boi- 

Į lerio  šildom i, c e m en tu o ta s  beism en- 
ta s . 2 k a rų  m ed in is  g a rad ž iu s  — r a n 
d asi po  a n tr a š u  2912 W . L exing ton  
St., t a r p  S ac ram en to  B lvd. i r  F ra n -  

■ Cisco Avė., d u  b lo k a i į p ie tu s  nu o  
H a rr iso n  St. P a rd u o d u  visus a n t  
k a r t  a r b a  pav ien iu i. , T aipg i p a rd u o 
d u  i r  b izni —  duonk ep y k lą . P a r 
dav im o  p riežas tis : e su  našlys i r  s e 
n a s  —  07 m . am ž iau s —  n o riu  p a 
silsė ti. n e s  d uonkep io  b izny je  esu  
29 m etus.

D ėl in fo rm a c ijų  a p ie  v irš m in ė ta s  
p ra p e r te s  k re ip k itė s  j LOTUS GO- 
TOWTT, 2803 Emerald Avė., C h i
cago, Illinois-


