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SUKILUSI ISPANU KARIUOMENĖ 
VERŽIAS MADRIDO LINK 

TIK MADRIDO IR BARCELONOS GARNĮ 
ZONAI IŠTIKIMI RADIKALAMS 

RENGIAMASI TARPTAUTINEI PARODAI 
; 

Social istai i r komunistai 
šaukia ta lkon valst iečius 

, 

LISABONA, Portugalija, 
liepos 21. — Ispanijos žiemi
nės dalies sukilusios kariuo
menes vyriausias vadas, gen. 
Emilio Molą, per radiją pas
kelbė, kad jo vadovaujama ar 
mija i r pietines Ispanijos ar
mija žygiuoja pirmyn Madri
do (sostines) link, kur turės 
įvykti sprendžiamosios? kau
tynes su radikalu vyriausybei 
ištikima kariuomene ir su gin 
kluotais socialistais ir komu
nistais. 

Gen. Molą pareiškia, kad 
revoliucionieriai turi nelais
vėje Madrido vyriausybes a-
viacijos. gene ralį direktorių 
gen. de Prado. Pažymi, kad 
jei vyriausybes lakūnai svai
dys bombas į revoliucijonie-
rius ir tuo būdu žudys žmo
nes, gen. de Prado bus su
šaudytas. 

•Sukilusios, Jiarįuojaaenė^; va» 
dai pareiškia, kad jie nekovo
ja prieš respubliką, arba už 
monarchijos* grąžinimą, bet 
kovoja prieš kairiuosius ban
ditus, kurie apnyko kraštą, 
pasigrobė vyriausybes pozici
jas ir visą laiką .užsiima tik 
žmonių, žudymais. 

Revoliucijos vadai pasisa
ko, kad ją pajėgos didėja, 
kad Madrido kairiųjų režimas 
savo pusėje turi tik Madrido 
ir Bercelonos garnizonus i r 
apginkluotą socialistą ir ko
munistą gaujas. Spėjama, kad 
kaip tik Madridui bus pavo
jus, ir likusieji garnizonai 
persimes revoliucijon. 

"A 
Tremtinio ispamj generolo 

Sanj,uTJo žuvimas lėktuvo ne
laimėje, Portugalijoje, yra 
skaudus įvykis ispanų revoliu 
cijai. J i s vyko vadovauti žie
minės Ispanijos armijai. 

Madrido radikalų režimas 

VANDENS [VADA SUSPROGU
SI UŽLIEJO UNION STOTĮ 

UŽLIETI IR NAUJO PAŠTO ROSIAI; 
APIE £200,000 NUOSTOLIŲ 

šiai Užlieti. Darfmiinkai u 
sakoma, išgelbėję daug fų> 

HENDAYE, Prancūzija, 
liepos 21. — Sukilusi ispanų 
kariuomenė paėmė San Sebas 
tian miestą ir žygiuoja Bilboa 
link. 

Madrido gi radikalai skel
bia, kad jie pasiuntę savo 
ginkluotas pajėgas prieš vi
sus sukilėlius. 

San Franeisco įlankoje rengiama G o l d A Gate tarptautinė paroda 1939 m. Iš šio 
AYASHINGTON, liepos 21. braižinio matosi, kad šalia Yerba Buena, • j p r kurią eina baigiamas statyti tiltas, 

Valstybės) departamentas pra 'Oaklandą jungiantis su San Franeisco, bus įadirbta nauja sala. Šioje saloje Įvyks 
neša, kad l \ s . vyriausybe paroda, o po parodos sala bus pakeista •ppor tu . Kairėje pusėje matosi San Fran

eisco miestas, o dešinėje — aukštai, Golden p a t e (Aukso Vartų) tiltas. (Acme.) 

Didžiojo vandens įvadą, Ca 
nal ir Harrison gat. suspro
go vakar anksti rytą ir van
duo užliejo Union geležinke
lio stotį ir panardino geležin
kelio keturiolika bėghj. Va
kar per dieną traukiniai nega 
Įėjo įvažiuoti į stotį. Keleivių 
išleidimui turėjo sustoti kito
se vietose. 

Tik vienai geležinkelio sto
čiai ir bėgiams padaryta apie 
200,000 dol. nuostolių. 

šiuojamų siuntinių. 
Buvo vargo vakar ryte, i£ 

priemiesčių traukiniais atvy
kusiems tarnautojams ir dar
bininkams, kai jie turėjo to
lėliau nuo stoties apleisti t rau 
kinius ir skubėti į savo užsi
ėmimus miesto centre. 

Paskiau uždarytas vanduo 
sprogusiai įvadai i r imtasi }-
vadą taisyti Tik vakare van
duo nuo bėgių išnyko, o iš ru 

Be kitako ir naujo pašto rū sių išpumpuotas. 

pasiuntė du karo laivus į Is
panijos žieminius pakraščius, 
iš kur, paims amerikiečius, 
jei jiems bus pavojus. 

KAS Iš TO, KAD DIDINA 
ATLYGINIMĄ 

VERA, Ispanija, liepos 21. 
— Revoliucine kariuomene ap 
valdė Novarre ir Guipnzcoa 
provincijas, žieminėj Ispani
joj. 

— ,— 

į»AS,--Kepoa 21 
Sukilusios ispanų kariuo

menės vadai karininkai sako
si, kad jiems nesvarbu šalies 
politika. Tik svarbu, kad pa
naikinus Madride įsigailėju-
sią banditų vyriausybę, kuri 
neatstovauja šalies gyventojų. 

MAINIERIAI IŠBLAŠKYTI 

GIBRALTARAS, liepos 21 
— Ispanų kariuomenės vado
vybe, kuri kovoja prieš vy
riausybę, per radiją paskelbė, 
kad revoliucijonieriai išblaš
kė iš Asturijos; vykusius mai-
nerius į Seville, kad šį miestą 
atėmus nuo revoliucionierių. 
Maineriai išblaškyti į visas pu 
ses, taip kad jų pasitvarky-
mas neįmanomas. 

Sukilusios kariuomenes pa-

ISPANIJOJE DAUG ŽUVU
SIŲJŲ, PASKELBTA 

MOBILIZACIJA 

MADRIDE RADIKALĄ! 
ŽDDO 

HENDAYE, Prancūzija, 
liepos 21. — Iš ispanų pabė
gėlių ir kįtij šaltinių, patirta, 
kad Ispanijos revoliucija j au 
daiugufu kaip 3$0O asmenų 
nuvariusi į kapus. Radikalai 
visur be mažiausios atodai
ros puola ir žudo ramiuosius 
žmones tik dėl to, kad jie ne 
prisidėtų prie revoliucijos. 

Žiniomis iš Madrido, kai-
riųjų vyriausybe paskelbus 
mobilizaciją. Šaukia tarny
bon visus 18 iki 30 metų am
žiaus vyrus, kad " apgynus 
respubliką nuo fašistij sukili-

LONDONAS. liepos 21. — 
Madrido vyriausybė paskelbė 
" d i d į " savo laiftiėjimą. Išti
kimos vyriausybei artilerijos 
pulkas su patrankų šoviniais 

NACIONALĖ KflNFEREN- ° s f * £ d a ? r k a i - v i " 
są laiką šukavo, kad vyriau-

CIJA KOVAI SU s>'** didint^ ^g in imą WPA 
darbininkams, kurie darbais KOMUNIZMU 

8T. LOUIS, Ma, liepos 20. 
-*- Dvylika žymiųjų šalies ka
talikų ir protestantų dvasi-

imo >> 

sugriovė k e t u r i kareivines^mku !?j£į6 <mj*0££į^ 
Madrido apylinkėse. Tose k a * r *™fir^ n f i m u s T ^ d r a i l T 
reivinėse buvo užsidarę suki
lę kariai. 

Ginkluotų, socialistų ir ko
munistų gaujos gelbėjo arti
lerijai. Kai kariai pasidavė, 
keletas karininkų patys nusi
šovė, o likusius tuojau sušau 
dė socialistai su komunistais. 

Madride nėra jokių karių, 
jais vyriausybė nepasitiki. 
Mieste patruliuoja ginkluoti 

šelpiami. Reikalauta, kad šie-
bedarbiai už darbą gautų 
tiek, kiek privačios kompani
jos moka unijos darbinin
kams. 

Vyriausybe ilgą laiką kov'o-

są laiką šiuos darbininkus ap 
nus 'Tieuarai Ko

vai prieš plintantį Amerikoje 
komunizmą, kuris gresia krik mokėjo savo nustatytais atly 
ščionybei. Nutarta sušaukti 'ginimais: paprastiems darbi-
nacionalę konferenciją, kuri, ninkams didžiausias atlygini-
įvyks rugpjūčio mėn. 12 iki.mas per mėnesį buvo 55 dol., 

TIKISI, KAD DAUG PILIE
ČIU ĮSIREGISTRUOS 

Chicago ir 9 miestelių rin
kimų komisionierių boardo 
pirmininkas A. J . MeKay pa
reiškia, kad didelis skaičius 
piliečių įsiregistruos, kai rug-
piūčio m. 4 d. bus pradėtas 
pastovus registravimasis. J is 
mano, kad prieš lapkričio 
mėn. rinkimus įsiregistrros 
apie i/,7qQ,000 vyrų ir moterų. 

vTrTOfctfnW registravimasis"~ 

16 d. Asheville, N. C. Tiki
masi, kad šioj konferencijoj 
dalyvaus apie 5,000 dvasinin
kų ir pasaulininkų vadų. 

socialistai i r komunistai ir 
Vyriausybės įsakymu rekvi-įyykdo įtariamųjų žmonių sker! 

zuoti visi privatus automobi- dynes 
liai. 

KROATAI PRIEŠ SAVO 
SPAUDEJUS SERBUS 

Prieš komunistus sąjūdžio, 
kurs pavadintas "Amerika 

j pirmyn", priešakyje yra ITou-
! ston, Tex., metodistu dvasi-

E. Noll-
ner. Jis pareiškia; 

o amatininkams — 94 dol. 

Kadangi unijų viršininkai, 

ZAGREBAS, Kroatija, lie
pos 21. — Kroatai atvirai su 

MOKESČIAI BUS ŽYMIAI 
DIDESNI 

Cooko apskrities klerkas M. 
J. Flynn iš kalno praneša, 

Atėjo laikas, kad Amerikoj 
ir visam pasauly protestantų 
dvasininkai privalo painfor
muoti savo žmones apie be
dieviškojo komunizmo pavo-

numatomas, kadangi šiemet 
rinkimai bus didžiai reikšmių 
gi 

Kiekvienas pilietis turės as 
meniškai įsiregistruoti, kadan 
gi reikės pasirašyti dvi regis
travimosi korteles. Kas ne-

ir toliau nepaliovė puolė v y - | n o r ė s t o P * * " ? * , negalės bal 
riausybę dol šio a t l v g i n i m o j s u o t i l a P k r i č i o B l S 4 ^ 
tad vvriausv.be rado išeiti. J i ' P™idencimuS rinkimus. 
pasidavė organizuotų darbi- š o k a n t i e j i rašyti pilie-. 
ninku vadų reikalavimui. , " a i t t t r * s *>**** M * ™ * ' O T ^ 

specialus ženklus vietoje 
VVPA distrikto direktorius p a r a č 0 ir tų ženklų neužmir-

Seltzer, Chicago, paskelbė,' š t į k a d j , u o g pakartojus ir 
kad čia 76,000 darbininkų bus | identifikavus balsavimų die-
apmokami unijos ratomis. T a - , n a 

čiau jų mėnesinis atlyginimas I 
pasiliks toks pat — bus su
mažintos darbo valandos. 

BERVVYNO TEISĖJAS 
KALĖJIME 

Nestebėtina, jei vynausy-' 
kad 1935 metų mokesčiai, ku- ju. Katalikai jau seniai kovo- | i bgg p r iešininkai šį žygį pa-' Kriminališkam teisme teisė 

kalai visur sugriovė 
šaukia sau talkon valstiečius, vietomis išardė geležinkelių 

k t e T ^ d i a ^ d a r 6 or^niz8LC'1^ k a d k o v o " rių ratos greit bu« paskelb- 0a P r i e ^ komunizmą, tad ir juokia, vadindami magišku ia* E - J - ,Frankhouser pašali-
1 - A L •" 3us prieš savo spaudėjus ser- ' tos, bus didesni, ne^u. 1934 protestantams jau laikas s u - d a r b l l : n o iš ofiso ir nubaudė 100 dol. 

e tiltus i r , - . . v. . . . . «! , v._, m.° , „ 

kad "gynus resipubliką, nuo 
f ašistij ' , , tar j tum, socialis
tams ir komunistams rūpėtų 
respublika. 

BUS NAUJAS LOKARNO 
PAKTAS 

bėgius. 
Revoliucijos vadai įsakė 

streikuojantiems darbinin
kams grįžti prie savo darbų. 
Grasinama jiems mirties bau
sme, jei neklausytų. 

bus. Kroatai čia turėjo de-.metų mokesčiai. Tai esą dėl 
monstracijas. Sau talkon kvie to, kad personaliai mokesčiai 

ŽUVO ŽYMUS ISPANŲ 
VADAS 

LISABONA, liepos 21. — 

trilypį Lokarno paktą. 

LONDONAS, liepos 21. — 
— Ketvirtadienį čia susirinks 
Belgijos, Prancūzijos ir An- Portugalijoj ištrėmime gyve-
glijos atstovai, kad padarius no ispanų generolas Jose San 

jurjo, 64 m. amž., ispanų tau-
tos* didvyris, kurs 1932 metais 
vadovavo nevykusiam ispanų 
kariuomenės sukilimui prieš 
kairiųjų vyriausybę. 

Šį karta jis su lėktuvu lei
dosi Ispanijon, kad gelbėjus 

tė ir ir Slovėniją, kuri taip 
pat velka serbų jungą. 

UŽEMfi DARDANELIŲ 
PAKRAŠČIUS 

sumažinti ir įvairūs valdžios 
organai reikalauja daugiau 
išlaidų. Šias išlaidas nustato 
apskrities turtų įkainotojas. 

IŠKILMES TOPEKA 
MIESTE JSTANBULAS, Turkija, 

liepios 21. — Turkijos kariuo 
menė vakar ir šiandien užėmė TOPEKA, Kas., liepos 21. turinti apie 40,000 narių J . j joma triukšmo. 
Dardanelių pakraščius. An- '— Rytoj čia respublikonai tu'Amerikos 'Valstybėse. Bet yra 

NETURIMA VIETOS PIK
TIEMS ŠUNIMS 

brusti ir susimesti katalikams 
talkon, kad bendromis pajė
gomis sulaužius bedieviškojo 
komunizmo frontą. 

Mes stovime už religinę lai
svę, kaip tas numatyta šalies 
konstitucijoje. Stovime už a-
kademinę, pramonine, žodžio 
ir spaudosi laisvę. 

Komunistų partija sakosi vietos, o juos naikinti bi-

/ bauda Berwyno miestelio tai
kos teisėją John Bauer, kurs 
prisipažino prie finansiškų 
suktybių. 

Šį liepos mėnesį palaidi Šu- Neturint pinigų užmokėti 
nes Chicagoj jau apie 63D,R k i r t* h&xxd& J k uždarytas 
asmenų sukandžiojo. I r nieko!^alėjiman, kur turės tai ati 
iš to nedaroma. Šunes 
gaudomi, nes neturima jiems 

ne iš - i d i r b t i -

NESURANDAMA ĮTARIA-
MA ŽMOGŽUDE 

ATSTOVO LEMKE 
KAMPANIJA 

" Union " partijos kandida
tas į prezidentus atstovas 
William Lemke, Chicagoj po
litinę kampaniją, žada pradėti 
rugsSjo m. 7 d. 

Policija negali surasti Mrs. 
glrja ir kitos valstybės pripa- ri nepaprastas iškilmes. Kan- dar tūkstančiai ir kitų, kurie I sijoje, Prancūzijoje ir kitur. ' R c Freedf k u r i įtariama 
žino turkams Dardanelių io» saa gubernatorius Landon išpažįsta komunistišką filoso- Miisų pareiga yra aiškinti ^'^'A.^,, -:Alinnc mntArRkPs 
nos atginklavimą. 

VOKIETIJOS IŠLAIDOS 
GINKLAVIMUISI 

LONDONAS, liepos 21, — 
Anglijos parlamentas painfor 

formaliai painformuojamas, fiją. 
kad respublikonų partija jį 
nominavo kandidatu į prezi
dentus. mm 

Komunistų filosofija gi, 
kad koveikiau visiškai nusi
kračius Dievu. Jsigalėję ko-

Nepaprastai gausingas čia munistai uždarytų mūsų baž 
respublikonų suplūdimas. 

revoliucijonieriams. Lėktų- muotas, kad 1935 metais Vo LONDONAS, liepos 21. — 
vas nukrito ir karininkas ve- kietija ginklavimuisi išleidu* 
teranas žuvo. 

Anglija atsisako kvaršinti sau 

nyčias, suregimentuotų ir su-

nužudymu jaunos moteriškės 
žmonėms komumzmo pavo j in - | A V a ] ] e t t e , f e m 2 d p o 

gumą. Jei seniau ta£ svarbus 
reikalas buvo apleidžiamas, 

nužudymo ji dingo. Buvo su
imtas jos vyras, bet paskiau 

tai šiandien laikas veikti. Rei
kalingos suburtos krūvon pa
jėgos. Pavieniui veikiant nie* 

« 

bedievintų mūsų vaikus. Žmo ko nebus atsiekta. Bedieviš-
gui nebūtų galimumo turėti kojo komunizmo propaganda CHICAGO SRITIS. — I r 

paleistas. 

ORAS 

si apie 4 bilijonus dolerių. galvą Dancigo klausimu. 
ką nors nuosavaus. 

Pažvelkime, kas darosi Ru-
turi būti sustabdyta ir komu- šiandien numatoma giedra; 
nistų frontas sutriuškintas, 'šilčiau. 

\ 

http://vvriausv.be
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Jei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčiania tam tiks-

0 , Jums, garbingi didvyriai, kurie Sfei1 

žadėjote savo gyvybių, kad pažadinus dva
siu savo tautiečiu, lai Prnanižis būna gailes
t ingas ir lai suteikia amžiu j ramybę. 

L8HKŲ IR MŪSŲ SUSIVIENIJ IMAI 

Km B. V. Hilkr, Ph. D, D. D. — 

Trečiadienis, liepos 22, L ^ 
—==2==========*= 

Verte A. P. Sandys 

DIEVAS SUTVĖRĖJAS 
(Kįn . J . Karaliaus Premijuotas Vertimas) 

(Tęsinys) 

"Pažve lgk ime" , sako i s . 

pašto ženklų, 
jdai popiet Redaktorius priima — - nuo 4 va), ligi 5 vai. 

išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 
PRENUMERATOS K.UNA: J. Amerikos valstybėse: 

Metams — *o.0u; Pusei metu — $3.50; Trims mėne-
«ams — $2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose val
stybėse prenumera ta : Metama — $7.00; Pusei metų 

M.oo. LopUa - .oic 

M E K O I š TO NEBUS 

*' .Darbininkas" apie Lietuvos seilmo rin
kinius ta ip rašo : 

Taut ininkai džiūgauja, kad Lietuvos li
nkiniai į seimą puikiai pavykę, nes balsavo 
70 nuošimčiu, turinčių teisę balsuoti. ReiŠKiu, 
viskas gera i : šalies pasitenkinimas užtikrin
tas, reikia tik tas laimėjimas t inkamai at
švęsti ir gerai išgarsinti . Tačiau atšvęsti 
teko su susišaudymais, ta igi šalies pasiten-
kinunas daugiau negu abejotinas, gi su iš
garsinimu tai pasielgta labai vienpusiškai: 
pr ireikė uždaryti keletą laikraščių ir tik 
tada garsint i . Ta ip n u v a l a u tautininkišką 
dirvą nuo nepageidaujam u jų garsintojų, tau
tininkų spauda jau be jokių kliūčių galėjo 
išpūsti visą. dalyką savotišku būdu. Tačiau 
šiais taikais sunku taip visuomenę apvil i ' , 
kad nieks uedysiprotėtų teisybės. J iems len
gva užgniaužti žinias na'mie, )*et užsienį jos 
vis dėlto pasiekia. Mes jau žinome, kad tau
tininkų rinkimai panašūs į sovietų: kad ii 
Įsileidžiami. Sugalvota lyg ir gudriai , bet 
visi piliečiai balsuotų, bet išr inkti bus tik 
tautininkai, nes kitų parti jų kandidata i Jie-
visa beda, kati tas gudrumas kiaurai perma
tomas ir iš jo išeina tik visiems supranta
mas tr iukas, gi t r iukais politikoje besiver
čiant netoli nuvažiuosi. Žmonės kaikada duo
dasi apgauliojami, l>et ne visi ir ne visada. 
NeUejeikalo amerikieiHažJJfei? gerhiamas Lin-
kolnas yra pasakęs; galima apvilti visus žmo
nes vieną kartą: galAna apvilti kaikuriuos 
žmones visada, bet negalima suvilioti \ isų 
žmonių visada. (Ji syki jau bus patir tas ap-
gauliojimas, tai viskas baigta — pasitikėji
mo daugiau nebebus. 

Tautininkai turėtų susivokti, kad taip 
elgdamiesi, neilgam jie savo galybę stato, 
nes juk tik aut piliečių pasitikėjimo galima 
tvirtai ir* pastoviai pasiremti. Kitokiais pa-
gr indais pastatyta valdžia nebus pastovi, 
(jai jie spėlioja, kad varu skiepyjama tauti-
ninkiškoji ideologija palaipsniui prigis ir 
tiek sustiprės, kad jaunoji kar ta , kada jai 
U ks paimti vairą i savo rankas, jau pilnai 
bus sutautininkėjusi . (Jai ir bus sutautinin-
kėjusi, bet vargus bus sveikai sutautėjusi, 
nes tautininkystė ir tautybė tai du skii tingu 
dalyku. Tautininkystė tai tik siaura partinė 
srovė, oligarchiškai apsidraudusi prieš de
mokrati jos principus. J i t inka ( ir tai neper-
gerišusiai) tik vienai klasei, ir ne tik nesu
tampa su tikrąja tautybe, bet dalinai ją ir 
paneigia, nes nepripažįsta visio.ns piliečiams 
lygių teisių. Tuo būdu tempti visą tautą ant 
tautininkiško kurpalio ir tautai nesveika, ii 
patiems taut ininkams žalinga. Ar gi tautinin
kų vadai, t a rp kurių be abejo yra ir gabių 
žmonių, niekad apie tai nepagalvojo? 

A P I E DARIŲ IR GIRĖNĄ 

Sąryšy su Dariaus - (Jirėno trijų metų 
mirties sukaktimi, Brooklyne leidžiamas lie
tuvių katalikų savaitrašt is sako: 

Nebijojo mirties Darius ir Girėnas, nes 
jie matė, kad lietuvių tauta jau perdaug pas
kendusi kasdieniniuose bildesiuose ir bepra
dedant i pamiršti tuos idealus, dėl kurių kiti 
kovojo, kentė ir Žuvo. J ų žygis tai yra sim-

Praėjusį stkmadienį lenkų katalikų Su
sivienijimas (Polish Catholic Union) turėjo 
J o dieną Hiverview parke, lu inos , muzika, g y r i m e X X X V I ) , « k a Ji 
kalbos linksmino gausingą publiką. Atsiian- <*• * & » * * Bažnyčia) įsmo 
kė ir kalbas pasakė aukštieji valdininkai. 
Lenkų katalikų Susivienijimas yra gausinga 
ir s t ipri organizacija. J i tur i virš šimto tūks
tančių narių, dešimtimis milijonų dolerių 
savo ižde. 

Lietuviams katal ikams šiuo žvilgsniu 
reiktų pasekti lenkus katalikus. Mes turime 
savo Susivienijimą, kurio auksinį jubiliejų 
minime šiais metais. J i turėtume auginti ir 
nariais ir kapitalu. Kiekvienas lietuvis ka
talikas, kam dar leidžia amžius, turėtų būti 
Lietuvių R. R. Susivienijimo Amerikoj nariu. 

Šia proga norime priminti , kad mūsų 
Susivienijimo Chieagos apskr i tys savo dieną 
turi būsimąjį sekmadienį Vytauto parke. 

ko, ką j i mokė. J i pažino vie
ną Dievą, Viešpatį, pasaulio 
Sutvėrė ją" ir t.t. Šis būtų de-
eiduojąs paragrafas, jei tik
rai žinotume, kad Tertulijo-
nas cituoja aktual ius išpaži-
mo žodžius. Bet tuo negalime 
užtikrinti . Šv. Kyrilius iš J e 

materialistų ir įvairių kitų 
panteistų klaidingus mokslus. 
Vatikano Santarvbos ištarmės 
plačiai yra Ketvirtos Latera-
no Santarvbos pakartojimas. 
Teksto sutvarkyme randasi PO SVIETĄ PASIDAIRIUS šavikų, t a i ' i r paliko 
keletas pakeitimų, du ar trys delegatas. 
punktai visai praleidžiamu, ka- . Pasigedę buvot manęs va-' 
dangi dabar daugiau neturi karvkšeiam u D r a u g e " . . . Pri- Bendro prunto kontroli 
svarumo aktualinėse laiko a- sipažinsiu, turėjau didelį ne-j jamo SLA. konvenšine šįr 

i 

sem 

plinkybėse; gi kai kurie did- tikėtą pripotką. Nedėlioję per I paapieravota $500 Šliupui 
žios svarbos punktai yra į t e i į celebracijas Marketperke bu-, laisvamany bes Lietuvoje, j 

ruzalės vienoje savo k a t ė k i - , , p h ' P a 4-> P&sakyta, kati v a u taip apslabęs, kad ant j tarkit kas daryt i? 
vienas Dievas yra visų daiktų rytojaus negalėjau nei savo | 50 nuoš. SLA 
Sutvėrėjas; ypatingai svarbiai 
pabrėžiama Dievo sauvalingu-

SERGA ŽURN A. BRUŽĄ* 

Iš Kauno pranešama skaudi žinia, kad 
plačiai žinomas žurnalistas A. Bružas sun
kiai susirgęs ir patalpintas psichiatrinėje 
ligoninėje. 

A. Bružas buvo Talkos Spaudos Biuro 
(sutrumpintai Tsb.) vedėjas. Užsienių lie
tuvių laikraščiams pasiųsdavo gana daug 
straipsnių ir žinių. Savo laiku j is buvo " T r i 
mi to ' redaktorium ir "Mūsų R y t o j a u s " lei
dėju ir redaktorium. J a m vadovaujant " M . 
Iv. 

zacijoje paduoda sekantį tikė
j imo išpažinimo tekstą Baž 
nyčioje vartojamą: " M e s ti
kime į vieną Dievą, visagalį Im a s» J ° ^ g a l i n g u m a s , ku 
Tėvą, dangaus ir žemės Š u t v ė - | m ^ r e ika l au j ą s kitos kokios 
rėją". Ši katekiziacija maž 
daug randasi nuo 325 m. a. d 
Šie žodžiai tadgi, nors ir iš 
pradžių nebuvo tikėjimo išpa
žinime, vis v k n jie buvo įve
sti ankstvvesniame Bažnyčios 
Likotarpyj . Jų įvedikno pin
ga vistik būtų likus reikalin
ga, kad tokiu būdu būtų ga
lima atmesti pagonų, gnosti-
kų ir kitų materialistinių bei 
panteistinių nuomonių. 

Trečiasis šimtmetis mate di
dį nianiclieiznio praplitimą. 

vužnaus delno jums ištiesti. katah 
Apslabęs buvau, tavorščiai, 
ne nuo šilumos (po medžiu Pereitą nedėlią išėjau 
stovėjau), ne nuo šalto vau- isivaikščk>ts Priešais mane 
denėlio, ale nno tų triubų ant na jauna pora. Girdžiu I 
raudono troko, kai jos tarpais kant: 

sako jL 

potencialybės — jėgos, toliau, 
sutvėrimo sąvoka geriau ir 

aiškiau yra išaiškinama žo prašnekėdavo lietuvišku Uežvt-j — Juozai, 
džiais, kad Dievas sutvėrė vi- v i u i r j 0 turėjo klausyti ne Amatai, ka ip tu atsimain 
sus daiktus iš nieko "su lyg t i k ^ a l ( l desėtkas tūks tan- ! Kai nezenoti buvom, tai 
jų substancijos visumos". Pa- <••„, vi«0kio amžiau, lyties, sto- visados eidavai su umi 

no, profesijos ir žiūrėjimo linkimas, net už rankos 1 
žmonių. Anot to priklodo: di- kydamas. O dabar atšal 
delis onoras yra svetimą lie- susiraukęs. Kodėl dabar i 
žuvį mokėti, ale slabna ant si toks? 

, 
galiau, ištarmė įmša du nau 
ju gilios teologiškos ir dvasi 
nes svarbos punktus. J ie li
ko įnešti del to, kad paskuti
niuose laikuose pasirodė i:' 
praplito aiškiu klaidų, yp* 
čiai gi ta rp teologų nešančn 

širdies daros lietuvi lietuvis-
* 

kai šnekant klausyti. 

buvo pasiekęs šimto tūkstančiu skaitv 
U.jy. Paskutiniuoju laiku jis išlt ido ir r eda- įg į s l l l o k ; s i a s buv 0 dualinė sis-

Jiarbo Rūmų l a i kraš t į D a r k j ' Itenia, snlig kurios p a k u l i s bu-

B(;«tono " Darbininkas 

Žinias apie A. Bružo ligą pranešė " N / 
korespondentas. 

vo sukurtas dviejų amžinų, 

Katalikų Bažnyčioje. Pirmasis 
iš šių punktų yra Dievo aukš- ną dien išdrūkavojo tokią ki 
čiausias sutvėrimo akte lais- birkštį: 
vumas, antras, tikslas, kurį " S L A 

j Dievas turėjo omenyj sutver la])io redaktorium p. Michel 

— Kik jau eik! — atsa 
jai vyras. — Dar ką pras i 
manysi. Tegul visi bent mato, 
kad aš einu su savo pačia. 

Jurg is Taradaika pereito 
seimuose su «:elton- * -,^ ,. . , >.•' ^ 

šeštadienio vakarą pai"va>yavo 
į daugiau ar mažiau lygių prin-1 tan ias pasaulį ir tvarinius, šonu vis turi ' ' t r iube l ių" N 1 ^ W<> vakarą parvazi -

v..: :_ x. „ : .. * • v v ę s namo veža automobilių i Kiekvienas tautiškai nusi t t ikęs lietuvis : e l p ų ' l i e s o s ir tamsumos, , Santaryba išaiškina ši tikslą Strumskis rašo, kad " j i s tik 
garbe. 

PER8K.Y RIMAS IV 

kuris tik gali, turėtu dažnai a t lankvt i L i e - I š v i e s a atsakominga už dvasi-j e s a n t oievo paties 
* - ' * •* * • 1 * * 1 * 

tuvą, nes tai stiprina bendrąjį mūsų tautos j n * P a s a u l I i kuris esąs geras, j š iuos du punktus turėsi 
judėjimą. Besilankydami Lietuvoje giliau su-! tamsuma atsakominga už ma-; t a l k i a u panagrinėt. 
sipažįstame su tautos reikalais, pr is i renkame ! t-i ialinį pasaulį, kuris esen-
ispūdžių, kuriais besidalindami ki tus labiau > cialiai blogas. Žinoma, ši sis-
sudoniiname tautos reikalais. Ypač mes džiau tema pakerta pačią Katalikų 
giamės, jei keliauja Lietuvą aplankyti mūsų ! Tikėjimo šaknį ir, kada šios 
prot'esijonatai ir biznieriai. Šiandien išvyks- j sistemos greitas plitrmas tapo 
ta cliicagiecbms plačiai žinomas adv. Jonas !religijai pavojingas, Bažnyčios 
Boidenas - Bagdžiūnas, nebuvęs Lietuvoj j T e v a i susirinko Pirmoje Ben-
per L '.lietus. J į turėtų pasekti kiti, kurie L 

nv 
prieš seimą mokestį užsimoka 
arba naujai įstoja, kad galė
tų patekti į seimą. Jeigu s o 
cialistų dauguma, jis būna 
delegatu, jeigu ne, tuosyk 

Dievas Laisva Valia Sutverė ±:i n r i • • > »• 
tik Keleivio' reporteris . š j Pasauli Savo Garb . i Ir huvusiam bilijušavam 

>je Nicejos Santaryboje 

Valios laisvumas yra viena SLA. seime neapseita be triu-
iš aukščiausių Dievo suteiktų belio su tuo Alikelsonu. Man-
žmogui ir angelams dovanu, .datų komisija norėjo, kad sei-

garadžiu. Prie pat garadžiaus 
durų guli žmogus. Žiūri, kad 
tai jo kaimynais! Rapolas. 

— Rapolai, nagi kipšas ta
ve čia atnešė! Patrauk savo 
kojas, nes suvažinėsiu. 

Vos pakeldamas galvą grai
bydamas savo kojas Rapolas 
sako: 

— Tai ne mano kojos. Ma-
Lietuvos dar nėra aplankę. «--#v * , « , ^ w ^~ . . „ - . . .,. j Šioji dovana pagrindiniai ski- jme jis būtų visto labo tik M ai- no buvo su kelnėm ir šiusais, 

m*, m m j 825 m. a. d, — prideramai nu - ' r i a ž m w l t ? s lY a r i g ol U s nuojkio tėvas, ale kai seime ra- o čia visiškai plykcis. Gali sav 
Inkii čemuiionas mūsų t a u - ' s p r e n d ? s u d e d a n t tikėjimo i 5 - l h r u t a l a u s tvarinio ir suteikia dosi dan^ian eieili.tn ir W . . ™ K n n t i Buvęs boksfniiiku eempijonas mūsų tau dosi daugiau cicilistų ir baj- važiuoti. 

tietis Jack Sharkey (Juozas Žukauskas) po P e n i m ą tiesioginiai apšaukti , | j i e m s U k ^ , ) i e v u j e p a n a ^ . ^ 
kelių metų poilsio ir vėl grįžta į savo i t tė- j^ a (* ^ i e v a s b u v o ^ L s u ( i a l k ' n m . š iame klausime yra jvai- iDievuje nebuvo jokio varžto, (galybei išplauką šalia Savęs, 
S 

diskusuojant subtilius daly-

ianiąjį sportą. Spauda praneša, kad jis jau j t u ^atvėrėjas, regimų ir nere 
pasirašė kontraktą su Louisu ("baisiuoju j £ i n m ' \ fc J> t a ip kūninio, ta ip 
j u o d u k u " ) boksuotis rugpiūčio mėnesyje New j^dvasinio pasaulio daiktų. Ne-
Yorke. Gerai, kad mūsų tautietis, tiek daug |žiūrint, kaip keistas ir absur- | [ " n \ a ž a g i a 8 smulkmenas ir ne 
ir plačiai pagarsinęs mūsų tautos vardą, vėl ! diskas manicheizinas niunis at-
pasiryžo savo stiprųjį kumštį paleisti į dar-1 rodo, jis mums įrodė, kad jis 
bą, tačiau tenka abe.joti, ar jam b e p a s i s e k s i ą s jjatraukianti klaidos for-
užkopti i tas boksininku viršūnes •kur iose ' • -i v J J r I 
.. .*\ - ft ' " ' ^ K u u w e

i ' i ) i a , pasireikšdama daugeli ka-
jisai j au buvo. C) gal? Vokietvs Šmelkuras * *. u- i -

v. . . . . , , . . o omniii^a.. r t a l l l z l u begvje vienu ar ki-
grjzta, kodėl Šarkiui nepamėginti. i , • - - , , 

m 9 # ° tu pavydalu, ir, nevisiškai be
rods, visai išnykusi. Viduri
niuose amžiuose Bažnyčia li
kosi priversta kovoti įvairias 
šio sugedimo apraiškas. Taip 

rių apreiškimų, arba geriau j kuomet J i s pasaulį sutvėrt . i sutveriant tvar in ius! Dauge- || 
sakant, galima į jį atsižvelgti Kuris daiktas netur egzistęn-' lis dievobaimingų ir genijalių 
įvairiais būdais. Padedant j ša- ;cijos - gyvybės netur i r varž- vyrų į šį klausimą a tsakė tei

to. Niekybė negal nieko var- j guunai. Daugelis nekatalikiš-
žyti. Čia tai jau paprastoji ,kų krikščionių taipgi laikosi 

kus, kurie siekia už mūsų pro- klausinio pusė visiems tiems,; šios nuomonės; toks būtinu-
vincijos, galiima sakyti, kad (kurie tiki į vieną Dievą. Bet-juras visose panteistiško tipo 

New Yorke pasimirė žymus laikraštinin
kas Henry Kidder, ' 'Catholic N e w s " savinin
kas, seniau leidęs ir redagavęs vokiečių ka
talikų laikraštį New Yorke " S t a a t s - Zei-

žmogaus liuosoji valia talpina- ,gi , kyla tolimesnis klausimas, 
si varžto nepribuvime, tame [kurį žmonija nelengvai suge-
ka<l žmogus v r a savo valdy-

l»olinis mūsų tautos kvietimas prie bendro, per Stkmines Romoje priėmė šv. Krikštą. 
vieningo darbo. J i s ypač turi veikti tuos, J i s ligi šiol buvo pagonis. Atsivertė beplėš

damas Šv.č. Marijos paveikslus. Dabar pasi
ryžęs grįžti į tėvyne ir mokyti savo tautie 
čius tikrojo tikėjimo. 

• * f 
Šiemet Kunigų Vienybės seimas bus 

rugpiūčio U d. Marianapolio Kolegijoj, 
Thompson, .Conn. Reikia linkėti, kad seimas 

kur ie pradėjo pamiršt i savo tėvų žemę, arba 
kur ie nusigręžė prieš ją ir tarnauja sveti
miesiems. Užtai liepas 17 d., minint liūdną 
Dar iaus - (Jirėno mirties 3 metų sukaktį, gi
liai apmąstykime, a r mes t ikrai suprantame 
ir vykdome Didvyrių norą. Viešai sakome, 
kad gerbiame Darių ir Girėną dėl jų didvy
r iškumo. N'ebūkime veidmainiai ir savo kai 
bą paremkime darbu. 

vadinamą — American Home Monthly. Ve-
lionies asmeny Amerikos katalikai neteko 
seno, patyrusio, gabaus ir veiklaus laikraš
tininko. 

Antrąjį buvusių Lietuvos prezidentų pa
reiškimą p. Smetonai aktualiais tautos ir 
valstybės reikalais kairiųjų spauda tik šio 
mis dienomis paskelbė, kuomet 'mūsų dien-
įaštyje jis jau buvo įdėtas prieš tr is ^mėne
sius. 

• 9 9 
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Garsusis Indijos dailininkas Le Vau De 

t u n g " . Taip pat j is leido mėnesinį žurnalą, j P a v - ' 1*7*9 dvyliktame šimt
metyje, kuomet Ketvirtoji La-
terano Santaryba 1215 m. a. 
d. turėjo išdėstyti t ikrą tei
singą tikėjimą prieš albigen-
sus ir kitus eretikus. Šioji Sa
ntaryba paplatino senuosius 
tikėjimo išpažinimus ir apšau
kė, kad Dievas yra "v ienas 
visų daiktų principas, visų 
matomų i r nematcuių, dvasi
nių ir kūninių Sutvėrėjas, Ku
ris savo visagalinga jėga lai
ko pradžioje iš nieko sutvėrė 
taip dvasinius taip kūninius 
daiktus, būtent, angelus ir pa
saulį r pagaliau žmones kaip 
bendrai iš dvasios ir kūno su
dėtus. 

bėjo išaiškint. Jr net tuomet, 
tojas, kad nieks negali priver-1 kada šis klausilnas yra tinka-
sti jo vykdyt tą arba kitą da- jinai išaiškintas, jis nėra t a ip 
lyką prieš jo norą. I r niekas. \ lengvas suprast i r gvildent. 
kitas, kaip t iktai pats žino Pripažinta kad Dievas apar t 
gus gali nustatyt i savo valią savęs nėra priverstas, veržia-j Santaryba atmeta visus tuo?, 
toje vagoje, kurioje pats nu- mas kitos išorinės jėgos su-j kurie sako, kad Dievo valia 

filosofijose yra papras tas ele
mentas. Tadgi, Vat ikano San
taryba nutarė reikalinga iš
aiškinti šią tiesą tiesioginėse 
ištarmėse. Santaryba nurodo, 
kad Dievas sutvėrė viską, ab
soliučiu liuosos valios aktu . 

stato. Pirmiausia, jis tur i pa
sirinkimo laisvę t a r p veikmės 
ir neveikmės, t a rp noro ir ne
noro; antra, jis turi laisvą pa

tverti . Tai gal J o paties pri- sutvėrimo akte nebuvo liuosa 
gimtas arba kuri nors iš J o nuo viso būtinumo, kad Die-
ypatybių pav. Jo meilė, pri
vertė Jį sutverti f Arba jei 

vui buvo reikalinga sutvert i , 
panašiai kaip ja!m yra reika-

sirinkimą ta rp vieno ypatin- padėsime žodį priversti į šalį, llinga save mylėti. Tolians, Šv. 
Pareigų Kongregacija,, 1887 
m. pasmerkė t$ nuomonę kad 

nustatytos ribos, ka ip pana- 'si tokia tvir ta būtina tenden-įnieilė priventė Dievą sutver t i 
šiai jų yra visose sutvertose cija -

go daikto ir kito. Žinoma, 'a r galima bent pasakyti , kad 
laisvumui vra kai kurios Iper J o prigimtį, J ame randa-siam 

Pagaliau Bažnyčia likosi pri 
versta iškilmingai apšaukti ir 

tobulvbėse. Suvis, atsižiūrint savo galią ir gerumą tvari-
kad šis klausimas yra pozi- jniuose kad pagaliau, sutvė-
tyviška tobulybė, aišku tuo-j rimo aktas tampa lig morali-
•met, kad aukštame laipsnyje, uis būtinumas? Taip ka ip per 
arba būde, ir be jos žmogiš
kų aprėžimų, ji tur i rastis 
Dievuje. Laisvumo šaltinis sa
vyje turi būt absoliučiai l a i 
vas. Kadangi Dievas yra v--

palinkimas apreikšti pasaulį ir visa kas tame pa-
šaulyje yra. Čia bekalbant a 
pie Dievo meilę, referuojame 
skaitytoją prie 3-ojo sių TL 
kybinio iždo serijų tomo " D i e 

dieviškąjį būtinumą J i s eg- lvas ir J o A t r ibu ta i " , kame 
zistuoja — yra, panašiai per J jis gajės sau gražiai pasiskai-
tą patį būtinumą J i s myli. Ar tyt apie Dievo dėd savęs mei-
yra tadg* koks daiktas Jo 
dieviškoje prigimtyje, kuris 

ų daiktų, kuriuos sutvėr" priverstų J o dievišką meilę 
būtų gausingas ir kad savo nutarimais p r a _ I išaiškinti jos tikėjimą prieš [Pirmoji Priežastis, gaišintum-.-ieškoti kitą objektą — daik 
lenktų visus kitus sejmus% . i 19-tojo šimtmečio bedievių, j laiką tohaus aiškindami, kud ' tą , kitą savo perteklingai be

le. Užtenka dabar pastebėti , 
kad šioji Dievo dėl savęs mei
lė visiškai skiriasi nuo žmo
gaus savyuiylos. 

(Daugiau bus) 

. ' 
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"AMER. LIET. KAT, JAUNIME —. 

VIENYKTS IR DTRBKl" 
REDAfcTOfclUS, JUOZAS P O i S A 
RASTAI tURI MUS PASIEKTI 
NE Vlit lAtl PIRMADR^NIO. 

AMŽINO ATILSIO... 

Jis turėjo grįžti mūsij tar-
pan u i dviejų savaičių. 

Jau ir laukti buvome prado -
k-

Rot lankti nustojome. AtP-
jo žinia iŠ Lietuvos, kad ne-
huiktnmo. tfis nekris. 

Jonas Knašas, kada gavo 
pranešimą, kad paskirtas Chi 
ra^os lietuvių rinktinen spor
tininke koiTiaitdon, kuri va
žiuos Lietuvon, buvo laimin
giausiu žmogufm pasauly. J\į 
pats taip mums prisipažino. 

Iš visn važiavusių, jis la
biausiai norėjo Lietuva išvys
t i . •,m 

"Nežinau, ar geras ar blo
gas ten manęs laukia, bet jau 
riu dideli traukimą"... saky
davo Jonas. 

Apleisdamas Chieagę, jis 
Ida r nežinojo, kad gaus progjj, 
p.ietuvoj apsilikti ilgesniam 
laikui, bet išsireikšdavo: 

...būtų gera, kad galėčiau 
Lietuvoj ilgiau pabūti. Geriau 
pažinčiau kraštą, pramokčiau 
kalbos, grįžčiau geresniu lie
tuviu « • 

Per tą artį metą, Jonas ti
krai patapo geresniu lietuviu, 
|bet mūsij tarpan negrįš. Lie
tuvos žemė jį pasilaikė... 

Naujoji Laime 
c •••w Pr. Ž. 

Nesistenki man laimę sukurti • 
Aš jąją kitur suradau; 
Nebandyk žavesiais dar užbu-

m 
Visvien nebegrįšiu daugiau... 

Srove vieną kart nutekėjus 
Negrįš prie krantą tą pačią, 
Nors beržas juoku ją lydėjęs 
Apie laimę kalbėtą dausij!.. 

Į klumui pakelti, kurie taip gra 
žiai nusako mūsą veiklą, jog 
tuos patarimus perspausdino
me jūsų malonumui (ir piasi-
mokymui!): 

10 patarimų kumpos veiklu
mui pakelti 

1. Niekados nelankvk susi-
rinkimą. 

2. Jei jau nutarei į susirin
kimą eiti, tai būtinai pasivė
link, i 

3. Jei oras blogas, tai ypae 
į susirinkimo salę nosies ne
kišk. * f j 

4i Besirengiant kokiai dide
snei iškilmei ar vakarui, įti
kinėk visus, kad joks pasiren
giamas iš anksto nėra reikalin
gas; jeigu tavęs nepaklausys* 
ir vistiek iš anksto ruošis, ta
da skelbk, kad visi parengia
mieji darbai yra negerai at
likti ir kad tu būtum geriau 
atlikus. i 

5. Nesiimk jokio, nors ir 
mažiausio, darbelio, nes leng
viau yra kritikuoti, negu pa
čiai dirbti. 

6. Jei kartais nebūtumei iš
rinktas Į valdybą, tai tuojau 
apsirk. Jeigu gi būtum renka
mas, sutik į vaidybą įeiti, bet 
i valdybos posėdžius nesilaa-
k y k . ' t ;---' 

7. Jei kuopos pirmininkas 
klausia tavo nuomones, susi
laikyk nuo savo širdies išlie
jimo, bet vėliau pasakok, vi
siems kaip tas ar kitas daly
kas turėjo būti padarytas. 

8. Prisidėk tik prie būtinai 
neišvengiamo darbo. Jeigu ta
vo drauges nuoširdžiai aukoja 
kuopos žydėjimui pakelei ir 
savo laiką ir savo darbai, tai 
tu būtinai įtark, kad jos tai 
daro iš garbėtroškos. 

9. Nario mokestį mokėk ga
limai vėliau arba visai jo ne
mokėk. 

10. Mažiausia rūpinkis nau
ją nariu pritraukimu į kuo
pą. Tą atliks kiti. 

Perskaičiau Leon Kobrino 
" A Lithuanian Village". Iš 
pradžią nudžiugau, manyda
mas, kad tai kita svetimtau
čio parašyta knyga apie Lie
tuvą. Bet visai ne. Tai ne kas 
kita, kaip tik grynai žydiškas 
veikalas, parašytas anglą ka
lba. Nėra nei vieno lietuviško 
karakterio, tipo, vietovardžio 
ar įvykio. Vien tik žydai. Kai 
kurie svetimtaučiai, perskaitę 
šią knygą, gali klaidingai sprę 
sti, kad žydai sudaro didelę 
didžiumą gyventoją Lietuvoje, 
lygiai kaip, perskaitę Rupert 
Brookeo drama "Lithuania", 
gali spręsti, kad lietuviai yra 
išimtinai gašlūs, godūs ir žmo-
gzudziai. 

Iš Julian Huxley'o "We Eu-
ropeans": 

"The Lithuanians speak the 
most arehaic of the Aryan 
langu'ages and \vere the laši 
people in Europe to accept 
Christianity (in the 13th een-
tu ry)" 

KRONIKA 3) Pažymėkite, kaip atvyk- antrašą su $1.00 depozito re-
state — privačiu automobiliu, gistracijai siuskite: Miss Joae-

Nuvykę į Providence, su
stokite parap. salėj — 34G 

KnaŠO Mirt i s S u j a u d i n o failtomisu a r traukiniu. phine Matuza, 72 Goddard £t. jormth st., kur seimo rengimo 

Chicag S 
Pereitą penktadienį Chicagą 

pasiekus žinia iš Lietuvos, kad 
Nemune prigėrė Jonas Kna-
šas, sujudino Chicagos lietu
vius, ypač jaunimą. 

J. Knašas buvo geras spor
tininkas (boksininkas ir bė
gikas) ir Lietuvon nuvažiavG 
kaipo narys Chicagos liet. o-
limpiados komandos. 

Chieagoj velionis buvo įsi
gijęs daug draugą ir jiems 
žinia apie nelaikię atnešė skau 
džią prislėgimą. 

Kiek lietuvią kai kuriuose 
Amerikos miestuose ir mies
teliuose: Chicago, 111. — 63,-
918; Dayton, O. — 800; Ak-
ron, O., — 792; Indianapolis 
Ind. — 210; Nashua, N. H. — 
1206; Binghamton, N. Y. --. 
1045; Wilmingtofn,, Del. -— 182; 
Aurora, 111. — 467; Kewanee, 
111. — 574; Bockford, BĮ. — 
1681; Springfield, 111. — 1603; 
Providence, R. I. — 1676; Li
ncoln, Nebr. — 

Marquette Vyčiai 
Virs Bangų 

Aštuoniasdešimt penki ak
menys dalyvavo pereitą sek
madienį laivo ekskursijoj į 
Milwaukee, kurią rengė MJar-
ąuette Parko 112-toji kuopa. 

Viskas buvo gerai, visi tu
rėjo linksmą laiką tik... Die
vuli kad tas vanduo būtą bu
vęs kiek ramesnis ir nors ne
būtą reikėję už valgį mokėti 
Milwaukėj. 

Reikia visgi pabrėžti visą 
ekskursantą drąsą: — 85 iš 
Chicagos laivu išvažiavo ir 
visi Chieagon grįžo laivu. 

Kor. 

Kaip Jaunimui Veikti 

Lietuvos "Pavasary' ' ran 
daune 10 patarimą kuopos vei-

West Srdčs Vvčiai 
Paaugo 

Paskutiniam 24 kp. susirin
kime įvykusiam pereitą ket
virtadienį, liepos 16 d., pri
rašyta 9 nauji nariai. Tai di
delė pajėga. 

Pastebėta viename Ameri
kos lietuvią leidinyje: 

"Nedaug teturime lietuvią 
jaunimo! nemokančio lietuviš
kai skaityti 

Nejaugi! 
u 

THINGS' THAT'NEVEBfHAPPĖN 

Kelios definicijos "angliš
kame - lietuviškame žodyne'': 

Anomaly — anomalija 
anonymous — anonimiškas 
aberration — aberacija 
abstraction —į abstrakcija 
atavism — atavisJmas 
bait — užkanda (kelionėje)! 
Žydą, slavoką, čeką, lenką, 

1 — visą didžiąją svetimąją 
kalbą laikraščiai turi savo an
glą kalbos skyrius. Tos tau 
tos supranta gyvą reikalą pa
siekti savo jaunimą ir suvie
nyti jį per anglą kalbą. Ar 
mūsą lietuvią tauta yra tau
tiniu atžvilgiu atsparingesnė, 
daugiau susivienijusi, ir pat-
ritiškesnė, kad mes galime ti
kėtis atsiekti tą patį tikslą 
be tą pačią priemonių? 

Naujas Liet. Choras 
Chieagoj 

Iš patikimi} šaltinią teko 
patirti, kad Liudvikas Ten-
zis, buvęs L. V. " Dainos" cho 
ro solistas ir Juozas Sauris, 
buvęs to paties choro vedė
jas, organizuoja naują lietu
višką chorą. Toks žygis sun
kiai suprantamas, kadangi ir 
dabar esamieji seni chorai su
nkiai finansinius galus sudu
ria. Tai jau paprastas daly
kas Chieagoj, kad geras cho
ras koncentruoja 50—60 žmo-
nią. X. 

Vyčių Seimo Atstovų 
nnai 

Amerikos lietuvią jaunimui 
būtinai reikalingas lietuviškas 
laikraštis anglą kalboje. 

Ne Saulės Sausfausieji 
Spinduliai, Ne Lietaus Drėg
numas Negali Atimti Skonį 
ir šviežumą g Old Gold Ci
garete 

SKAITYKITE IR PUTIN
KITE "DRAUGį" 

L. V. XXIV Seimas įvyksta 
š. m. mgpiūčio 4, 5 ir 6 d. 
Atstovai rezervacijas siųs-

kitę nevėliau liepos 25 d. Už
siregistravę prieš tą datą su
taupysite $1.00, t. y. vieton 
$6.00 tereiks mokėti $5.00. 

Už šį registracijos mokestį 
gausite: nakvynę, valgį, visus 
ženklus ir bilietus į sekančius 
šeiminius parengimus: 

Pirmadienį (rugp. 3 d.) — 
delegatą susipažinimo vakarė
lis. 

Antradienį — Mėnesienos e-
kskursija Atlanto vandenynu. 

Trečiadienį — Bankietas 
Biltmore viešbuty. 

Ketvirtadienį — semi-for-
malis šokią vakaras garsiam 
Rogers Willaams Park Casino. 

Kada siąsite savo rezerva
cijas, 

1) praneškite, ar esate de
legatas ar svečias. 

2) jei norite apsistoti pas 
draugą, ar pažįstamą — pra
neškite jo vardą bei adresą. 

4) Savo vardą, pavardę ir Providence, R. I. komisija jūsų lauks. 

BUDRIK FURNITURE MART 
NAMŲ RAKANDAI PIGIAU NEGU KITUR 

3 3 4 7 S o . Halsted St . 
Tel. BOUlevard 0181 
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[PORCELAJNTC 
SWINGING 
CASINET 

CONVENIENT 
PULL-OUT 
SHELF 

BEAUHFUL 
WHITE 

CONSOLE 
GABI NET 

ABC 
KNEE 

CONTROL 

TWO-SPEED 
tRONER 
ROLL 

fHE 1R0NERTHAT HAS 

TIKTAI $49.50 IR AUKŠTYN 
Naujas ABC Deluxe Console Ca-

binet Ironer Modelis YA buvo tik
rai užvardintas! "Manglis, Kuris 
Turi V I S I L 4 , ^ . . Niekuomet pir
miau nebuvo galima gauti tokios 
vertybes, aukštos kokybes Eilektri-
kinej Prosijimo mašinoj už tokią 
mažą sumą [pinigą! 

Moderniškai išrodo, užbaigta bliz
gančiai baltai, ABC DeLuxe Con
sole Cabinet ^Manglis Modelis YA 
turi daugybę naudingą ir skirtin
gų, kiurių kiti Mangliai neturi. 

Nerūdijantis Porcelain Top Kabi
netas atsilenkia padarant patogią 
vietą užbaigtiems arba neišprosy-
tiems drabužiams . . . Atdaras, auk
štos kokybės ABC Deluxe Manglis 
. . . Uždarytas, puikus Console Sta-

MAŽAI ĮMOKĖTI 
PATOGŪS MEN. MOKESČIAI 

las su patogiu Porcelain Viršų. 
Kam nepasinaudoti patogumą, 

daugiau liuoso laiko ir sutaupymą, 
kurie bus jūsą vartojant ABC Mo-
del YA Mangliu? Galite išprosyti 
"VISKAM skalbiamą, inimant vy
ru/ marškinius, plytuotas dreses, 
raukšlėmis feronkus ir t t. ant Šio 
ABC per TREČDALĮ laiko ir visą 
laiką SMAGIAI SĖDĖSITE! 

Drabužiai prasyti ABC Būdu y-
ra užbaigti taip, kaip ranka prosi-
jant negalima padaryti. 

Pi rm ateinančios prosijimo die-
nos? leiskite mums pr is ta ty t i šį pui-
kij naują ABC vpatvbėmis . . . PIL
NAI .AUTOMATIŠKĄ . . . Gerai 
Padirbtą. . . Deluxe Console Cabinet 
Manglj į jūsą namus išbandymui 
dykai. 

Šeimininkės visados būna patenkintos skalbdamos ir prosindamos dra
bužius namuose. Atlieka darbą į trumpą laiką. Mokėti reikia tiktai 
po $ -f .00 j savaitę. 

JOS. F. BUDRIK Ine 
3 4 1 7 So. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 

BUDRIKO PROGRAMAI 
WCFL Nedėliomis 7 vai. vakare, su nauja Orkestrą; WAAF Kasdieną 7 vaL vakare; WHFC 
Ketvergais 8 vai. vakare. 
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KIEK NATŪRALIZACIJA KAINUOJA 
Neseniai Louisiana val*t. Kada natūralizacijos virsi-

vienas teisėjas atsakė piliety- »ink»s patikrina aplikanto le-
be keturiems ateiviams dėlto, galį įleidimą, jam asmeniškai 
kad jie buvo valdžios Šelpia- praneša atvykti ir paduoti in-
mi. Daugelis žmonių žiūri j .tenciįos deklaracija. Kuomet 
ta teisėjo sprendimą su bai
me. I r negalimas daiktas, kad 
šios šalies žmonės remty tokį 
nusistatymą. Sunku tikėti, kad į privalo laukti mažiausia du 
ir kiti teigėjai taip pat dary- metus ir ilgiau, jei jis nėra 
tų. Jei i'jaogus nenorėtų dirb- išgyvenęs J. A. Valst. mažiaus 
ti, visai neprisidėtų prie savo penkių metų, pirm negu gali 
šeimos užlaikymo ir nenorėtų imti antrą žingsnį, tai paduo-
atlikti visuomeniškų pareigų, ei natūralizacijos peticiją. Tą 

jis gauna ' p i r m a s popieras , 
užmoka kitus $2.50. 

Po to pilietybės aplikantas 

būtų vienas dalykas, bet ne
duoti pilietybės gerų ypatybių 
ateiviui, kuris virš visko nori 
dirbti, jeigu tik gautų darbą, 

darydamas jis nžmoka pasku
tinį mokestį iš $5.00. 

Be to, yra diar ir kitų smul
kių išlaidų. Reikia prie "p i r 

ir kuris yra priverstas prašy- jmų" ir " a n t r ų " popierų pri-
ti pašalpos sau ir savo šeimai, /dėti dvi fotografijas. Jos kaš- ĮP^ ' 1 1 1 laiku 

pratinti gerti stiklą pieno, su 
duona ir sviestu viduryje ry
to ir po piet. Svarbu jiems 
duoti pusryčius iš vaisių, grū
dinio nmisto su pienu ir svie
stu su duona. Vidurdienį jiems 
duokite gerą užkandį, visuo
met su žalios daržovės salo
ta. O vakare karštą valgį iv 
dviejų lapuotų daržovių, ža
lią daržovės salotą ir stiklą 
pieno, apart mėsos, bulvių, 
duonos ir sviesto. Augantis 
vaikas turi valgyti ką augo 
selnynos nariai valgo. 

Pratinkite vaikus kasdien 
maudytis, valyti dantis po 
kiekvieno valgio. Jie turi mie
goti net dešimts valandų į 
dieną. Prižiūrėkite, ar kas
dien jų viduriai veikia tuo 

tai yra kitas dalykas. Neina- tuoja nuo 20 centų iki 1 dole 
nykime, kad galima ateivius rio, tas priklauso nuo foto-
kaltinti už darbų stoką. 

Šis teisėjo sprendimas iške
lia klausimą apie natūraliza
cijos lėšas. Dažnai girdima, 
kad ateivis nori tapti piliečiu, 
bet neturi iš ko užmokėti lė
šas. Jeigu tik yra noras, tai 
tokio ateivio nieks neturėtų 
sulaikyti, nors reiktų ir pasi
skolinti pinigų tam tikslui. 
Jam vertėtų taip daryti, bei: 

grafo. Paprastai, aplikantas 
trumpam laikui turi pasiliuo-
suoti iš darbo, kad išsiimtų 
' 'pirmas popieras", bet kuo
met pasirodo prieš natūrali
zacijos kvotėją, kad išlaikyti 
kvotimus, jis sugaišta pusę 
dienos, o kartais ir daugiau. 
Jeigu jo du liudininkai dirba, 
tai ir jiems turi atlyginti. 

Daug ateivių patys negali 

Taip darant, ne tik vaikai, 
bet ir motinos linksmai pra
leis vasarą ar tai namie, ar 
kur išvažiavę. F LIS 

Lietuvos Vokietijos 
Prekybos Derybos 

Tęsiamos Atskirtas nuo pasaulio. Madridas, Ispanijos sostinė, kuri dėl kilusios involiucijos atskirta nuo pasaulio. Nei 
traukiniais, nei laivais, nei kitomis priemonėmis negalima su tuo miestu susisiekti. Vienatinis susisiekimas — 
radio, tačiau ir čia pagrobtos kitos stotys kliudo susisiekimą. Karo stovis veikia mieste ir apylinkėje. 

nemesti progos tapti piliečiu, iišpįldyti " p i r m ų " ir " a n t r ų " 
Visi žirnine, kad darbuos? šio
je šalyje šiandien pirmenybę 
turi piliečiai. Senatvės pensi
jos taip pat duodama tik pi
liečiams. 

Prieš kiek laiko natūraliza
cija kainavo tik $5.00. Paskui 
buvo lėšos pakeltos net iki 
$20. 1934 m. kongresas, maty
damas kad tokios didelės lė
šos sulaikė labai daug žmonių 
nuo pilietybės, tą sumą perkir
to pusiau. 

Šiuo laiku visi mokesčiai, 
apart specialiuose atsitikimuo 
se, yra $10. Šią sumą nereik 
ant syk užmokėti, bet trimis 
dalimis, per du metus: kuo 
met ateivis prašo '"antrų po
pierų", kitais žodžiais, parei-f 
škia intenciją tapti piliečiu, 
jis turi užmokėti $2.50 už jo 
' ' atvažiavimo certif ikatą •J > 

popierų aplikacijos blankas, 
jie pasamdo advokatą arba 
notarą. Teisybė, kad reikia 
kuo atvdžiausiai atsakvti į vi-
sus klausimus, bet vistiek nė
ra reikalo samdvti advoka-
tą arba notarą tc'ais blankom^ 
išpildyti. Beveik kiekviename 
Amerikos mieste yra "sočiai 
workers" ir mokytojų, kurie 
kaip tik išsilavinę tam darbui 
ir kurie maloniai pagelbės iš
pildyti popieras be jokio mo
kesčio. Galima tokias moky
tojas ir darbininkus rasti vie
šose mokyklose, viešuose kny
gynuose ir panašiose vietose. 

Jei ateivis tiki, kad jam ge
ro atneš Amerikos pilietybė, 
tai natūralizacijos lėšos lai 
nesulaiko nuo to. 

Skaitytojas ras smulkesnių 

Lietuvių vokiečių prekybos 
derybos, kurios buvo iš nau
jo pradėtos š. m. 30 d. tęsia- kalėjimus susipratusius lietu- įjuos iš gyvenamų vietų. Šaky 
mos gana sparčiai toliau. A- vius, kurie nieku nėra nusi- sime, išvaro iš ūkio šeimyną 
biejų delegacijų sudėtyje di- dėję lenkams. Pagroininiai le-juž kokių 20-30 kilometrų, kui 
dėsnių pakeitimų nėra, Vokie-; nkų veiksmai tiek toli nuėjo, j jį yra pasmerkia skursti ii 
čių delegacija yra tik žymiai kad ir dabar jau draudžiama ibadmiriauti. Tremia kai ką is 
sustiprinta. Pilnaties posėd- j Vilniaus krašto lietuviams lai- (Lenkijos. Tokį Įsakymą nešt 
žiai eina vokiečių užsienių rei- kyti radio priimtuvų, nors jniai gavo Dūkšto zakrastinin-
kalų ministerijos rūmuose. DL 
legacįjos yra pasiskirsčiusios 
į gausias komisijas, kurių po
sėdžiai vvksta įvairiose vokie
čių įstaigose. Tačiau tiek pil 
naties posėdžiuose, tiek atski-! klas po kelis kart uždarinė-

tie imtuvai ir yra valdžios;kas B. Raštikis, l'ž ką? JUK 
•leisti. Lietuviškų mokyklų už- tas žmogus yra nieku neką 
darinėjiinas virto lenkams ka- tas, turi gausią šeimyną l)ū 
žkokiu nesveikatos reiškiniu, kšte gyvena per 30 metų 
nes jie ir uždarytąsias mok y-

MISIJŲ REIKALU 
Paskirta du Tėvu Marijonę kunigai misijoms Amerikoje 

— kun. j . Ma&ulionis, M.I.C. ir kun. A. Markūnas, Mjt.C. 
Su misijomis pradės važinėti rugsėjo mėnesį. 

Visi gerb. klebonai, kurie nori gauti niisijomerif prašo
mi kreiptis sekančiu adresu: 

KUN. J. MAČIULIONK, MAC, 
2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois 

tai yra pranešima, kuris pa-, paaiškinimu, apie naturalizaci-
rodo, kad jis legališkai įleis- jos lėšas, ir apie kitus pilie
tes į J . A. Valst. nuolatiniam'tybės dalykus, 04 puslapių 
apsigyvenimui. Nuo tų, kurie knygutėje "How to Beccme 
atvyko prieš birželio 29 d. , 'a Citizen of the United Sta-

rose komisijose tebėra aiški
nami prineipaliniai klausimai. 
Tuo tarpu vokiečiai rengia 
mažojo susisiekimo prekių są
rašą. Kaip iš gerai painfor
muotų šaltinių tenka patirti, 
derybų nuotaika abejose dele
gacijose yra gera. 

ja. Pav. Švenčionių apskr. sta-
rosta tokiais veiksmais itin 
pasižymi, neseniai jis įsake 
uždaryti jau jo uždarytas še
šias " R y t o " mokyklas. 

1900 m., nereikalaujama " at
važiavimo eertifikato'" ir to
dėl tokiems nereik siųsti pi
nigų, kuomet jie siunčia apli
kaciją "pirmoms popierouns". 

tes" , kurią išleido angių kal
boje Foreign Language Infor
mation Service, 222 Fourth 
avenue, New York City. 

FLIS 

Okupanta i Lenkai Ver
čia lietuvius būti 

jų šnipais 
Iš okupuotosios Lietuvos a-

teina kas kart vis blogesnes 
ir blogesnes žinios. įsisiūba
vusi lenkų administracija ten 
vis dar tebesmaugia lietuvių 
kultūros įstaigas, uždarineda-
ma jas ir kimšiiama į gmisius 

Garsus mūsų tautos trans-
L. 

atlantinis lakūnas kapitonas 
Steponas Darius paliko tik 
vieną dukrelę Nijolę. Dabar 
ji yra 11 metų amžiaus ir mo
kosi Kauno, mergaičių gimna- i 
zijoje. Nijolės motina yra pra- ty 

Plačiai lenkai naudoja biauįdžias mokyklos mokytoja. Bi- '.; 
riai edikišką paprotį varu ve- r z e l io mėnesi Lietuvos Prezi-
rsti lietuvius būti lenkų šni- dentas Mažajai Nijolei pasky

rė pensiją kas mėnuo JK) 100 
litų, kol mokysis mokykloje 
ir po 150 ligi eis aukštuosius 
mokslus universitete. Pensiją 
Nijolė gaus, ligi jai sueis 24 
metai amžiaus. Tsb. 

P.S.: Prašome gero. klebonų kaip galima anksčiau savo 
prašymą atsiųsti, kad būtų galima geriau sudaryti misijų 
maršrutą. 

KUH. J. MAČIUUOKIS, MJX., 
misijų tvarkytojas. 

pais ir rankioti visokias pas
kolas tarpe .savo kaiinynų ir 
paskiau jas pranešinėti lenkų 
žvalgybai. Ne tik į kalėjimus 
lenkai grūda nieku nenusikal
tusius lietuvius, bet ir tremia 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

ATOSTOGŲ LAIKAS IR VAIKAI 
Kaso John L. Rice, M. D., 

New York o miesto Sveikatos 
Komisijonierius. 

Leiskite Jonuką ir llfcarytę 
lauke žaisti per visą vasarą. 
Drabužiai jų tegul būna to
kie, kuriuos lengvai galima 
išskalbti ir kurie netaip greit 
susipurvina. Ar vaikai bus 
namie, ar kur išvažiavę, va
sarą yra jų atostogų laikas 
ir juo ilgiau jie būna ore, tuo 
geresnė bus jų sveikata, Žais
dami jie išmiklina kūnus, švie
žias oras ir saulėkaita jiems 
teikia sveikatos. Visi norma
lūs vaikai nori žaisti ore. Ra
ginkite, kad jie taip darytų. 

Jeigu i*er pavojaus, reikia 
lėkt i jiems nusiauti. Tegul ba
si braidžioja vandenyje, tegul 
sušlampa. Iš pat jaunystes mo 
klokite plaukti. Ne tik jaunos 
mergaitės ir vaikai privalo 

mokėti plaukti, bet ir visi au-
gusieji. 

Vartojimas daug vandens ir 
muilo yra kitas labai geras 
vasarinis pripratimas. Pratin
kite vaikus po kiekvieno žai
dimo nusiprausti. Tegul jie 
patys tai atlieka. Tegul neima 
į rankutes jokio maisto, jei 
jos nešvarios. 

Kiekvienas augantis vaikas, 
ir mergaitė1, turi gerą apeti
tą. J ie reikalauja daugiau niai 
sto, negu augę žmonės. Dėlto 
labai geras pripratimas juos 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR, JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 8. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 0 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
Tel OAJfal 0523 

LIETUVIAI DAKTAKAI 
Res. 6924 S. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

OR. J. J, SIMONAITIS 
2423 W. Marąuette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VeĮ 2.-4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ir Nedelioinia susitarus 

TeL CANal 2345 

OR. F. G. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. L e a v i t t St . 

TeL CANal 0402 

Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR. J . J. K0WAR 
<KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

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

DR. P . ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—6 vai. 

3147 So. Halsted St , Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. 2—% vai. 

DR. A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43id St. 
Valandos: 9—10 ryto ir 6—6 vak. 

Tt^HaUieniais ir SeknjadoBSLii*ut 
rungui artacii 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliouiis pagal sutari \ 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį 

REZIDENCIJA 
6631 & California Ave. 

Telefonaa REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect o<559 

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

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

6 iki 8 vai, vakaro 
Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
kSeredoj ?wgal sutartį 

Važiuokite į Lietuva 

EKSKURSIJOS 
Ant VisŲ Laivy 
Greitas Patarnavimas 

1 

l 
B. R. PIETKE WICZ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 

J 

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

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

756 VVest 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 00S6 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedoliomis pagal sutartį 

Į V A I R Ū S D A K T A E A I 

OR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
telefonai MIDway 2680 

OFISO VALANDOS: 
M «o 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeiiunūs nuo 10 iki 12 

»aL IMJ ųirtu >r uuo 7 iki B M vaJ. 

DR. MADRIDE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Rez.: TeL PLAsa 2400 

VALANDOS. ' 
FttSrlf-13 e, ryUj, 2 H Iv 7-3 v. r«k. 

Medėliumif uuo 10 iki 12 diea» 

GERA 2INIA CHICAGO LIETUVIAMSl 
Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d., 

193G, Simano Daukanto Federal Savinas and Loan As-
sociation of Chicago, vel perbalsavo 4 % dividende ant 
visij taupymo skyrių. 

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmo (July 
Lstt). 

Štai ir vel 8imano DauJvanto Federalė Spalka per
tikrina Chieagofc lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
ti savo pinigus yra Simano Daukanto Federal Savings 
and Loan Association of Chicago, kur kiekvieno asmens 
pinigai yra apdrausti iki $5000.00 -pei Federal Savings 
and Loan Jnsurdnce Corporation, Washington, D. C. 

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

i 

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų tnor-
gičių mažais, mėnesiniais atmokėjinmis. Paskolos daro
mos nuo 5 iki 15 metų. 

NamŲ savininkai reikalaujantieji morglčty visados 
kreipkitės { 1 

'EDERAUAVINCS 
tNO LOAN A5JOC1AT10* 

Of CHICAGO 

l 2202 W. Cermak Road 
BEN J KAZANATOKAB, Eažt. 
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS 
Pirmas Su Auka Tirkš
lių bažnyčiai atstatyti 
Radęs " D r a u g e " žinia, kad 

liepos 1 d. gaisras sunaikino 

Nelaime 
-

Liepos 15 d. Stasys Kren-1 
eius nuvyko į Des Plains upę 
žuvautų. Nusiavęs batus, bri-J 

Tirkšlių bažnyčia Aleksand- ūt> ^ t a i k"? a n t k a ž k o ' 
ras Bružas, 1426 So. 49 ave., 

DASH DIXON 
' 

M ffiJOON ttAN MAUES A 
nffl&rry LUNGE FOR DASH 

•J 

Cicero, IH., atsilankęs į 'Drau 
go ' administraciją dideliai a-
pgailestavo tinkšliečius d?l 
įvykusios nelaimės. J i s pats 1 Bcrwyn ligoninę. Pašaukta 

aštraus, labai perplaudamas 
tiesios kojos padą. Pribuvus 
policija skubiai nuvežė ligonį 

i 

yra tirkšlietis. Sake, toje baž
nyčioje jis buvo krikštytas, 
išmokęs mišioms tarnauti, 
Dievą garbinti. Gavęs daugiau 
informacijų, jis pirmas Tirkš
lių parap. klebono vardu pa
siuntė auką sudegusiai ba£-
nvciai atstatyti. 

dr. Rakauskas. Apžiūrėjęs su
žalotą Koją, rado didžiojo pi
ršto sausgyslę nupiautą. Pa
dare kojai operaciją sėkmin
gai. Ligonis sveiksta ir tie
siąją koją galės pilnai valdy
ti. Rap. 

_̂ 

'HE. OTHER TWO Î OON MEN 
ID.ANDGRftBPOrAND-niEDOCBfi 

T l t l THEM 
TDGETHER ANDWE 
SHALL BE ON OUR/~ 

^^LLlSKnr^^ GUESS 
WE'RE DONE 

JW,DASHZ 

•JiMJJ 

-st 

&fo* 

R A LONG MARCH 
STOP BEFORE AN 

S WALL OF ICE/ 

NOWTLOOK/) IN THE SIDE 
y ^ A T . ^ ^ M ^ O P THE , , 

mOONTWN.V 

BSu-

_ _ _ _ _ _ By Dean Cair 

THROOGH MERE.' 

* / 
< ^ - - ;-

*T NEXT/> IS THERE 
IGDOM INSIDE 

THE MOON PPP 
• # • 

RENGIA KLEBONUI 
JUBILIEJŲ 

XEWAEK, N. J . — Visie
ms žinotina, kad Šv. Trejybes 
parapijos draugijos rengia ju
biliejinę vakarienę pagerbimui 
kleb. kun. Ig. Kelmelio dvi
dešimts metų kunigystės ir 
penkiolika metų klebonavimo 
Šv. Trejybes parapijoje. Vis
kas įvyks sekmadienį, r ugpi li
čio 2 d., 7:30 vai. vakare, pa
rapijos salėj. 

Ši vakariene tikrai bus gra
ži, nes pakviesta visos apylin
kes dvasiški ja, inteligentija, 
biznieriai, visi parėpijdnai ir 
visi apylinkes lietuviai. Rytą 
šv. Mišias laikys pats klebo
nas. Per "Ofertoriją" giedos 
svečias solistas. Vakare bus 
programa, kurią išpildys' Šv. 
Cecilijos choras, ved. muz. A. 
Stanišausko, taipgi bus ir vie
tinių solistų: R. Jurkaitiene, 
8. Venckiene, Juociūte, Dems-
kiūtė, M. Daukšiene, seniaus 
buvusi choro nare Petruliene 
ir kiti. Tadgi visi, o visi, bū
kite tą vakarą ir pagerbkime 
mūsų vadą. Visi įsigykite ti-
kietus iš anksto; galima gauti 
pas rengėjus, kad paskui ne
reikėtų pas duris stovėti arba 
grįsti narmo. Per vakarienę 
patarnaus moterys sąjungietes 
ir jaunos paneles. A. A. 

— • • — 

SPORTAS 
L. Vyčiij Baseball 
Tymas Prieš De

troito lietuvių tymą 

Liepos 4 d. L. Vyčių base
ball tymas lošė su Detroito, 
Michigan, lietuvių tymu, Tol-
leston parke. Žaidimo rezul
tatai : 
St. Caslmir A B . R. H E . 

Geleott 5 1 2 

čiųs ir Pyragius, į Rygą iš-1 rijampoles amatų mokyklo 
skrido Lietuvos aero klubo 
keleiviniu lėktuvu. Tsb. 

Lietuviška Koplytėle 
Soldinan 

Birželio mėnesio pabaigejo 
Dariui ir Girėnui paminklui 
statyti komiteto nariai buvo 
nuvykę į Marijampolę priim
ti ten padirbto lietuviško kry
žiaus koplytėles, skiriamo* 
statyti didvyrių žuvimo vie
toje —Soldine. Ją dirbo Ma-

mokytojai Karalius ir Vėbra.; 
Koplytėlė — Kryžius padirb-J 
tas labai gražiai ir tikrai pri-^ 
mena Žemaičių koplytėles, 
ndamas Telšių ir Raseinių 
pylinkėse. Ši koplytėle jau iš 
siųsta Soldinan ir netruk 
bus pastatyta transatlantinių 
didvyrių žuvimo vietoįe. Kop
lytėlė stovės toje vietoje, kur į 

buvo rastas St. Dariaus kūnas., 
Tsb. 

PL ATINKITL DRAUGĄ H 

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 

A. A A 
VINCENTAS 

PASTARNOKAS 
20 d., 1936 m.. 

sulaukęs puses 
Mirė liepos 

9:20 vai. ryto. 
nuižiaus. 

Kilo iš Yilkaviškės apskričio. 
Virbaiių parapijos, Nevadulės 
kaimu. 

Amerikoj išgyveno 33 metus. 
Paliko dideliuuiv nuliūdime 

moterj Magdelena, po tėvais 
Veheliunaitė, sūnų Joną. 4 
dukte.ris: Oną ir žentą Petrą 
Bitinus, Elena. Adelę ir žen-
tą Jurgj i 'upkus, ir Magrdeie-
na, 2 anūkus: Ričardą ir Syl-
via. seserj Marijona ir švogerį 
Vincenta Anuškcvičius, jų šei
myna ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 4329 So. 
VVaahtenavv- Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, liepos 23 d. Iš namų 8 
vai. .ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Pan. ŠvenČ. 
Marijos parap. bažnyčia, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero Kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, diaugus-ges ir pažy-
s lamus-as dalyvauti šiose lai
do tu vėne. 

Nuliūdę: >lt»lei-;-.. SūąiĄis, 
Ouktvrys, /<-utai. \ u ūkai. !«*•-
~ t i " ->\ x< i i - I r «• i imi)«—.. 

Laidotuvių direktorius S>. 1*. 
Mažeika. Tol. i 'Allds 1138. 

S. Nemtuda 4 1 
Bilunas 4 1 
Dakin 4 0 
Kaminski 4 0 
Costea 2 0 
Kauninski 3 2 
Filkowski 2 0 
Gudinąs 3 1 

Detroit A.B. R. 
Malensky S 0 
Litwaitis 3 1 
Saboloski 3 1 
Yasaitis 4 0 
Semimtis 4 1 
Zemnickas 2 1 
Shimkus 2 0 
Snaves 2 0 
Jarusin 42 1 

1 
2 
•> 
o 

0 
1 
Ii 
0 
o 

H.E. 

Turės mirti ekktros kedej. Cliieagietė Mildred Bolton • kriminaliam teisme. Už 
savo vyro nužudyme, džiure išnešė sprendiniu — mirti elektros kėdėj. 

RADIO 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Detroito lietuvių tymas su
sitverė 1936 metais iš senų 
pasižymėjusių basebolininkų. 
Susitveręs tymas lošė su De
troit Nationals, Detroit Alo-
tor Coaeli. Bresson Jevvelers 
ir University of Detroit High 
School. Visus nugalėjo. Vie
nas narys, Alex Jasaitis (Al 
Blaky) yra prot esi joną las, da
lyvavęs New York — Penn-
sylvania League. 

Tymo menedžeris yra Ant-
liony Labond, 23 metus buvęs 
tymo menedžerium. Pastaruo
ju laiku buvo menedžeriu Ras-
dtui Creamery baseball tymo. 
pasaulinių amatorių tymo, ku
ris du kart buvo eempijonas, 
8 kartus jo tymas yra daly
vavęs pasauliniam basebolini
nkų turnamente. 

8v. Kazimiero parap. L. Vy
čių basebolo tymas suorgani
zuotas prieš 2 metus. Pirmiau 
lošdavo vardu "Šv. Kazimk-

C. Y. O. (Catholic Youth 
Šiais metais, 

atgaivinus L*. Vyeių kuop^, 
tymas t«po L. Vyčių kuopos 
tymu ir jau lošė 8 kartus. Pi-
idnus du pralošė, o kitus 6 iŠ-, 

j lošė. Išlošė su Immaculate 

gybė 

Budriko radio programos 
sekmadieniais iš stoties WCF 
L, 7 vai. vak., kas kart btina 
įdomesnės ir įvairesnės; gali
ma sakyti, tai vienintelės n* 
dio programos lietuvių kalba, 
kurios pasiekia tolimiausius 
plotus ir linksmina šimtus 
tūkstančių mūsų išeivijos. Dau 

ladėkos ir sveikinimo 
ių ateina iš visur Juozo 

Budriko adresu; tas įrodo ne
paprasta mūsų visuomenės su-

* 
sidomėjinių. I r kur gi nesige-
rėti, pavyzdžiui, kad ir pra
eito sekmadienio programa. 
Nauja Budriko radio orkes
trą, susidedanti iš 8 muzika
ntų gražiai išpildė rinktinius 

Rugsėjo 7 d. Gary, Ind., ty
mas vyks į Detroitu atsidėkot 
brangiems svečiams. 

muzikos kūrinius. Be to dai
navo Naujos Gadynės kvar
tetas ir maišytas trio. 

Pirmadienio ir penktadie
nio vakarais nuo 7 iki 7:30 
vai. yra progos išgirsti labai 
gražaus tarptautinio popuri 
iš stoties WAAJP, o ketvirta
dienio vakarą! nuo 8 iki 9 vai. 
įdomi programa iš stoties W 
JIFC. Visos jos yra leidžia
mos Juozo Budriko pastango
mis. Hic 

PRAMOGŲ 
KALENDORIUS 

Čia dedune dykai pranešimus tų, 
kurie savo spaudus darbus Ir skel
bimus duoda "Drausui" . 

sėj Kean ave. Šalę kelio prie 
Roberts Rd. matysite iškabas 
ir lietuviškas vėliavas. Kas 
neturi automobilio galės va
žiuoti troku dykai nuo 69 ir 
Roekwell st. 12:30 vai. po 
pietų. 

Komisija rūpinasi, kad vi
siems būtų užsiėViiiinio ir bus 
daug dovanų įvairioms lenk
tynėms. Bus ir įžangos dova
na už bilietus, kurie dabar 
pardavinėjami po 10c. Kvie
čiu visus. J. L. J. 

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamiu 

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

—o 
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 N O R U T W Ė Š T E R N AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

— • — ^ " ^ 

Ateinantį sekmadienį 13 wa 
rdo Lietuvių Demokratų klu
bas rengia piknikų. Roberts 
ūky, 91 st. ir. "ftoberts Road. 
Vietų, iš mūsų kolonijos ga
lima pasiekti per 10 mimitų. 

Kleb. kun. 8. Draugelis ati- j Važiuojant 79 arba 95 gatvė-
darė šios dienos žaidimų pir- [mis, reikia pasukti į Roberts 
mas išmesdamas sviedinį. [Road, kuris randasi šioje pu-1 

Pabaltijo Oro Kliiby 
Konferencija 

Liepos 4: d- į Rygų vyksta 
lietuvių ir estų oro klubų de
legacijos dalyvauti Baltijos 
oro klubų konferencijoje. 

Konferencijų liepos G d. 
prieš piet atidarys latvių oro 
klubo pirmininkas susisieki
mo ministeris Einbergas. 

Mūsų delegacija, kurių su
daro prof. Žemaitis, Špokevi-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

J-F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ] 

YARds 1741-1742 

ro 
Organi^ation). 

r i iom; UOOO 

GAKY, IND. LAIDOTUVIV DLUUKTOiUAJ 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
620 W. 15Ui Ave. 

E JUOZAPAS f* UDEIKIS 
TĖVAS +m 

JįConcepUoJi (lenkų), WnitLn& 
Ind. (mišras), Lake Eliza, In-
diiana, Assiuuption, Ind., Ha-
rbor, Ind., C. Y. O. eempijo-
nais ir dabar Detroito lietu
vių tymu. Gary lietuvių jauni 

R E P v b U C Q34Q! m a " žengia pirmyn. 

Sveikatos Apdrauda Nusilp-
nėjusiems žmonėms Apie 

3c Dienoj 
NUGA-TONE įrodė esąs sveikatos 
apdrauda daugeliui nusilpusių vyrų 
ir moterų. Tu* tikras tonikas, kuris 
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusil-
pnejusius organus. Atrodo, kad visas 
kūnas reaguoja si stebėtinų trytmen- I 
tų. Jaunystes dvasia sugrižta nusil
pusiems ir senienas. NUGA-TONE 
stimuliuoja nervus, raumenis ir nu
silpusius organus, kurie tapo neran- | 
gūs arba tik dalinai aktyvūs. Nervin- i 
kūmas pašalinama, nes NUGA-TONE 
turi gyduoles, kurios veikia kaip to
nikas į nervų sistema. Ši tikrų to
nikų parduoda visi aptiekoriai su 
garantija sugrųžinti pinigus nepaten
kintiems rezultatais. Pilno mėnesio 
trytmentas už Vienų Dolerį. Gaukit 
bonkų šiandien. NusistebSsite kų ji 
jums padarys. 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liiuosuotojų vidurių 25c 
ir 60c. 

l ac to icz ir Simai 
J. F. Eudeikis 

• ji . • 

S. C. Lacbawicz 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So, Jlermitage Av« 
Phone YAEds 1741—1742 
Skyr.-^4447 S. Fairfield Ayt 
42-44 E. 108th Street 
rnone PULlman 1270 
arba CANal 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S . P . M a M a 
k. Masalskis 
A. Petkos 

3319 Lituamca Ave. 
Phone YABda 1138 

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevąrd 4139 

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phope ClCero 2109 

E V E S 
VYrife for Free Book 
"A Vorld of Camfort for Yowr Ey«»" 

Night and Morning 
Dėl ukii.i |i;narmi.siŲ nuo Saulės, 
Vėjo a r Dulkių, vartokite kelis la

šu.-. Murinę: Paleugviua uuvargu-
fcias akis. 
Sausus Kūdikiams ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse. 

MURINĘ CDMPANyc°h^TAGū 

MAKES YOU LOSE 
UNHEALTHY FAT 

A young woman of Norwich, Conn., 
writes: "T lošt 16 Ibs. with my nrst 
bottle of Krusohen. Being on night 
duty it was hard to sleep days but now 
sinc« I am taking Kruschen I sleep 
plenty. eat as usual and lose fat, too. 

To tako off fat—take ono half tea-
spoonful of Kruschen Salts in a glasa 
of hot water in the morning beforo 
broakfast—ono buttle that ląsta 4 
weeks costs but Ilttle—get it at any 
drugstore in America. If- this first 
bottle fails to convinca you this is the 
SAFB and HARMLESS way to loso 
fat—your money gladly returned. 

Don't accept anything but Kruaohen 
If you want to reduee aafely. 

J. F. Radzius Phone CAJJal 6174 
668 West 18th Street 

S. M. Skydas 718 West llSth Street 
Phone MONroe 3377 

1 • 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUlevąrd 5203 

Ezerskis ir Sunūs 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

^ ^ V ! mtm^Bm^*^^—"*^* 



B -*• — 
r. r> * it r i s * 

— — — — — — — 
^re^įąuienis, iie^os 2^, I$3o 

VIETINĖS ŽINIOS 
Ir Pasinaudokite 

Ateikite, Pasimokykite* gvečiai> ° *»****&* K* 
' žiene padainavo P. Sarpali'aus 

4 'Dukružėle" i r J . Žūrono 
"Jaunoji Mergele". Akompa
navo komp. Pocius. 

Klob. kun. Briska savo kal
boj pažymėjo: "Tur in t mok
slą, nereikia fizinių jegu. Ma
žos tauteles su mokvtais žmo-
nemis gali daugiau pasiekti, 
negu dideles tautos be moky
tų žmonių. Japonija ir Kinija 
—• gyvas pavyzdys". 

Taigi, turime džiaugtis, kad 
iš mūsų, lietuvių, tarpo išėjo 
naujas lietuvis profesiona
l a s ' \ 

Liinksmiausieji pokylio da
lyviai buvo d-ro Svencisko \ 
tėveliai. Jų šypsenos kiekvie 
na užimponavo. 

Dr. Sveneiskas padėkojęs 
publikai pasakė; 

"Stengsiuos, tapęs profesi-
jonalu, kelti lietuvių garbin-

Ateikite Į Dievo Apvaizdos 
parapijai Kiekvieną dieną, ry
te ir ypač. vakare jus kviečia 
Toji, prie kurios kojų taip 
dažnai klūpojo Ta, kuri turė
jo garbės tapti Išganytojo Mo
tina. | 

Pasimokykite iš Jos nuola
nkumo. Ta, kuri buvo kitų 
nickinatfna, kad neturi šeimy
nos ir del to laikoma Dievo 
atmesta, nuolankiai iškentusi 
pažeminimus tapo išaukštinta. 

Pasimokykite iš Jos gailes
tingumo. Kartu su savo vyru 
šv. Jokim u savo turtelį jie 
paskirstė Į tris dalis: vieną 
dalį jie atidavė bažnyčiai puo
šti, antrą dalį dalindavo var
gšams ir tik trečia dalimi tu
r to naudojosi saviems reika
lams, stengdamiesi kuo pras
čiausiai gyventi. 

Mokykitės iš Jos Dievo ir 
artimo meilės. Ši dorvbe vra 
gražiausia' Dievo akyse. Die
vo meilėje gyvenus, J o meile 
degdama J i mirė. ant Išgany
tojo Motinos, savo dukreles 
šv. Marijos rankų. 

Ar atsiras toks tėvas ar 
motina, kurie nenorėtų, kad 
jų vaikeliu asmenyje išaugtų 
graži dorybių rožė? Ateikite 
pas tą Didžiąją Auklėtoją, ku
rios auklėjimo vaisius pradžių 
gino dangų. 

Ar atsiras jaunuolių tarpe 
tokių, kurie nepanorėtų, kar
tu su Šv. Marija — kūdikiu 
glaustis prie šv. Onos kelių, 
kad J i padėtų išlaikyti gra
žią, tik pražydusią jaunyste? 

Visi, tad, prie Didžiosios 
Auklėtojos kojų. J i tėvų ir 
motinų garbė. J i jaunimo do-
rvbės žiedeliu vvstvtoja. J i 
ligonių gydytoja. J i tikras pa
klydusiųjų sielų kelias. J i vi
sų prie Jos šaukiančiųjų pa-

Neatsiėmę dovanų prašomi [Buvau nustebinta, kai rinkti-
ateiti į klubo susirinkiniaj, lie
pos 26 d., Walter Neffo salėj, 
2435 So. Leavitt st. nuo 2 iki 
4 vai. po piet. S. Baranauskas 

ŠIRDINGA PADĖKA 

nis būrelis narių užpildė ma-
B<6 menką namelį, sveikino, į-
teikė brangias dovanas ir iš
kėlė puotą, vadovaujant M. 
Paukštienei, A. Erteienei ir 
M. Pratapienai. 

_ . Taigi, brangios mano drau-BMGHTON PABfft. - No- > ^ u J a , iums ats i ly. 
riu išreikšti širdingiausi* pa- g i n t i ^ ^ T e g n , V i e 8 p a t g 

dėka narėms dr-stės Nekalto &t]yghm š i m t e r i o p a i ) 0 a% n u o 

Prasidėjimo S. M. P., kurios t a v ę s teriu n u o S i r d ž i a u s i a l i e . 
surengė liepos 17 d. mano va- .vl • _=, _ . ,.. . 

j j - • ..-i • <. _i tuvižka aoiu. BU Pakeltiene 
rdo dienoje netikėt* puotą. "•• . » 

^ 

Savotiškos lenktynės. Prieš keletą dienų Chicagoj buvo taip vadinama geležin
kelių savaite. Ta proga per patį vidurmiestį buvo suruošta rankinių ratukų lenktv 
nes, kurias North Western geležinkelis laimėio. 

• •- • • • . I « 

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ 
ADV. BORDEN 

galba. 
Noveneles mišios ir pamoks

las kasdiena ryte 8 vai. Va-
karais 7:30 vai. Giesme prie 
Šv. Marijos, pamokslas, nove-
nales maldos, palaiminimas, 

Šv. Onos relikivijos pagerbi
mas. 

Išpažinčių klausoma kas
dieną rytais ir vakarais. 

Novena baigsis procesija ir 
Šv. Tėvo palaiminimu Šv. O-
nos dienoje sekmadienyje lie
pos 26 dieną 7:30 vai. vakare. 

Novenos vedėjas, 
Kun. Albinas Drazdys, 
Lietuvos Saleziečių 
Milijonierius Amerikoje 

Iš Vakaro Dr. Svencis-
kui pagerbti 

BKIGHTON PARK. — Dr. 
Kazys J . Sveneiskas, baigęs 
dentisterijos mokslą pagerb
tas bankietu pereito šeštadie
nio vakare, X. P. P . Š. para
pijos salėj, kur susirinko gra
žus būrys žmonių; įų tarpe 
buvo ir kleb. kun. A. Briška, 
kleb. kun. J . Šanlinskas, Dr. 
Strikolis, dr. J . Šimkus, komp. 
A. Pocius, 'art. J . Kudirka, 
dainininke Ona Piežiene, klie 
rikas Popeliuškis i r daug ki
tų. 

Stasys Pieža, Chieago Ame
rican reporteris, vedė vakarą. 
Per bankietą kalbėjo paminė-

ąjį vardą!" 

Dr. Sveneiskas vra ir v 

zv-

Šiandien 10:40 vai. ryto iš 
t/ 

La Salle stoties Niekei Plate 
traukiniu išvvksta keliems me 
nėšiams Lietuvon žinomas vei 
kejas adv. Jonas Borden, A-

P n a n e š i m a s kas> 213° w/couiter st.; 2 -
. joverkotą D. Masulis, 1438 So. 

WEST SIDB. — Lie tuvhi Į 5 0 c t > C i c e r o > Mt | 3 — font 
PiKečhj Darbininkų Pašalpos 
klubo piknike skirtas dova
nas laimėjo: 1 dovaną $40.00 
— S. Dobra, 4445 So. Wash-
tenaw ave.; 2 $20.00 A 

mus dainininkas, ta t susirin- m e r i k o s l i e t u v i u *Vort° olun' Kazlauskas, 2239 W. 21 pi.; 
kusieji palinkėjo jam t a p t į Elados komiteeto pirmininkas. 3 __ $ 1 5 0 0 J o h n N j a usėda, 

rsin "s in^in* dentis t" I J i s i n a n o i š b ū t i h h t u v ^ P ° r * 2 garsui 
Po bankieto šokta ligi vė

lios valandos. 

Pasisekimo, Dr. Svenciske! 
Andriui 

Sęjungiečių IšvaiTia-
vimas 

mėnesių ir atgal grįžti spalių 
mėnesyje. Lietuvoje tarsis su 
sportininkais, kad 1937 metais 
geriausieji iš jų atvyktą į A-
meriką persiimti su Amerikos 
lietuviais sportininkais. 

Laimingos keliones! 

MELROSE PARK, ILL. — 
Moterų Sąjungos 60, kuopa 
laike mėnesinį susirinkimą lie 
pos 13 d., kuriame nutarta su
rengti šeimynišką išvažiavimą 
liepos 26 d., TTest Melrose 
Park parke, kuris randasi 
prie 35 gatvės (du blokai j 
žiemius nuo Lake str.). Nu
tarta j pikniką pakviesti ir 
šias vietines katalikiškas drau 
gijas: šv. Onos, Šv. Jono Kri
kštytojo, Šv. Vardo. Kviečia
me ir visus vietinius ir apy-

LIETUVIAI ADVOKATAI 

,2227 W. 23 s t ; 4 — $10.00 
A. Aleksiūnasj 3422 W. 63 st., 
5 — $5.00 Stella Lamon, 2052 
W. 23 s t ; 6 — $5.00 M, Erb-
rederis, 2335 So. Leavitt s t ; 
7 — $5.00 Wilkienas, H327 Ca-
nalport st. 

Ivitas dovanas laimėjo: 1 
dovaną — siūtą A. Vaičekaus-

I0HN B. BORDEN 
IIETIIVTS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

rWest 22nd S t ) 
MetrorK>litan State Bank nasne 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panędėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

va ."asais nuo ti iki 9 
Te le fonas CANal 1175 

Narna?: 6459 S. Rockwelf St. 
Telefonas RKPab ie 9«0O 

Telephone: BOUlevard 2800 

m^FPH |. GRISH 
TJKTFVTS ADVOKATAS 
4f>31 Soutb Asbland Avenue 
ReK. 6515 S. "Ro*»kwelI Street 

linkės miestelių lietuvius da- Telephone: REPublic 9723 
lyvauti išvažiavime. Bus dauc 

I CLASSIFIED 
IEŠKOMA 

PAMĘSTV DALYKV 

PAMESTAS geltono aukso ranki-
niv«? laikrodis 70-tos lr Wflshtenaw 
^atvin apyJinkej. M. V. C. raides 
ant laikrodžio. Atlyginimas. Kreip
kitės šiuo antrašu: 6528 So. Talman 
Ave. arba telefonu: HF.Mlock 5518 

KPĄTTTTTVfeg RENBON 

HVT -KRAUTUVAS, viena tinkama 
benutv* shop nrba ofisui, nntva h\]p, 
kdruim bizniui. Kampas, 2058 West 
"i"+ Street. 

visokių p a m a r g i n t ų ir base- ^ ' i " nAT>vVQirV 
ball žaidimas (žais West Mel- ^ ^ ^ « ZAKClaM 

T> i \. i. ii ± i I ATTORNEYS AT LAW 
rose Park baseball tymas, ku- 6322 so. western Ave., 
r i a n i p r a n d n s i rl-ano' i r l i p t ų - Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
u a i i i t la imei , L nctu^ JI į i t i u i k l g : 3 0 v v a k S ubatoj nuo 12 iki 
viu pasižymėjusių žaidėjų). l g g ̂ jįįjįį su 

S a i n n f i f i c t e Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
^J s iki 3:00 po piet. EMIL DENEMARK INC. 

Autorizuoti Pardavėjai 
RII ICK - CADILLAC - LA SALLE 

ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

T?F,TKATiATT.TAlW4 menrina ar iau-
*>a moteris -nfl^beti mokinai. Ma
žas apartamentas. Pirmeivbė nritv-
rnsiai. R RIECtAL. 4210 W. Gren-
»naw. NE Vada 8773. 

PAPTiAVTMTTT FATTRAĮ 

PARDAVIMUI 3 puikūs American 
Oviental kaurai. Puikūs paternai ir 
smlvos. Lahai pieriai — po .*fil5.00. 
Kreipkitės 6147 So. Mozart St. 

PARDAVIMUI ARKA MAINYMUI 
Real Estate 

PARDUOSIU pigiai buncralow sn 
dviem maudynėm. Priežastis: liga. 
Kreipkitės telefonu PO 6-tos valan
dos vakare PROspect 2045. 

f̂iiRTi stakas atsakančiu vartotu karu Sino laiku vra 
kuopiluiausias. i r kaiuos sumažintos taip. kad šiuos 
karus ereit išpardavus. Ateikite šiandien i r išsirin
kite sau karą. 

nincK *S4. 7 Sedan. tobulas, g-arant iuwa. 
CADTLrLAC '34, — 5 Sedan. puikiai išrodo 1095. 

1098. 

geram stovy 

BUICK '80, — 5 Sedan, gerai bėgantis 
PAriTTJ.AC *ST. — 6 Town Sedan 
CADILLAC '30. — 5 Town Sedan, 
CADTLLAC '29, — 5 Town Sedan . 
CHEVROLET '30. — 5 Sedan, gražus mažas karas' 
DODGE *34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys 
FORP '3n. — 2 Coupe, gerai bėgantis 
LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga 
LA SALLE '30. — 5 Sedan, geroj tvarkoj , 
LA SALLE *30. — 7 Sedan 
T.TVCOLN '31. 7 Limo. tobulam stovy 
T.TNf^T.N '33 — 7 Sudari tobulam «tow 
i TVrriT.V *S1 — Rnort Pha*»ton kair» nsnlna 
• TVPOT N *sn — 7 Town r*ar lahai Svama karna . . . 
PACTCARP 120 rS5, — 5 Sedan. mažas 8. kaip naujas 
P 4 P K 4 R P '34. B S<?dan. labai nutkus prarant 
PIERCE '33, 7 Sedan, labai puikus 

195. 
S95. 
195. 
125. 
195. 
445. 
145. 
675. 
275. 
195. 
495. 

I1TR 
49* 
S95 
875. 

1095. 
1075. 

Įmainykite savo sena karą liberališkom sąlygom, ant 
sangaua a taškančio karo. Balansą galite temokėti leng
vais išmokėjimais, lnitnant pilna aodrauda. vartojant 
ma?a1 kainuojanti O M. A. C. planą. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chieago 
Ci*awfor»d 4 1 0 0 

PARDUODAMAS medinis namas, 
su šešiais flatais, 2 krautuvėm ir 3 
karų garadžiura. Randasi pietinėj 
miesto daly. Prieinama kaina. Lo
tas : 50 ' x 125 \ Pardavėjų nereika-
lauiama. Telefonuokite savininkams 
BEVerlv 7360. 

PARDUODU mano Seses prapertes: 
lotus, namus ir duonos kepimo biz
ni. Kainas aS pats nenustatau; a-
tiduosiu pirkSjui už tikrai teisingą 
vertes pasiūlijimą. PrapertSs randa
si mieste — keturiose dalyse: 1) 
trys lotai su biznio vietomis ir gy
venamais namais randasi 28-toje gat
vėje ir So. Emerald Ave., vienas 
blokas į rytus nuo Halsted S t : 2) 
gyvenamas namas — 3726 So. Wal-
lace St., mūro namas: 2 flatai po 
4 kambarius ir medinis namas, už
pakalyje, 2 aukštai, 6 rūmai; 3) 
4355 So. California Ave., prie 44 
fot'j'Ps. T^r'cbton PflrlfA mflro r>» 
~>as- 9, finfH T>O n kambariu*, lota*-

IR n5dn niobio pp.Tn<»ntuotasi be1««-
montoji pp l̂fl̂ s SiMomna: 1»* 4> mfl 
Hnlnr K ir 6 kamb«i*bi flatol. bol 
lArio iSiidomi. r*»mentunt«a beism«»n 
tas. 2 karu rudinis araradžius — ran
dasi po antrašu 2912 W. Lexington 
St., tarp Sacramento Blvd. ir Fran-
riaco Ave., du blokai i pietus nuo 
Harrlson St. Parduodu visus ant 
kart arba navieniui. Taipgi parduo
du ir bizni — duonkenvkla. Par
davimo priežastis: PSU naSlvs ir se-
nns — 67 m. amžiaus — noriu na-
^ia?H nf>s duonkepio biznyie e«u 
29 metus. 

T>A1 I n f o r m a o H i i a.nip v»r»S mit>Stn<-
T>TK» o«rio« lrroiT>v1*»« i T<OTTfS fJO-
TOWTT 2«08 EmeraJd Ave . Chi
eago, Illinoia. 

plunksną L#oreta Zelis, 6122 
So. Koclcweir st. 

TAUPYKIT PINIGUS UŽTIKRINTOJ 
ĮSTAIGOJ 

U. S. Government įstaiga. F. S. 
aiud L. Ins. Corp apdrausta kiek
vienos ypatos iki $5,000.00. 

Mokam dividendą kas 6 mėne
siai. Praeityje išmokė jom Ą%. 

Tartas siekia virš $1,800,000.00 
DUODAM PASKOLAS AJfT PIRMŲ MOBGIČIŲ 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8C LOAN ASSOCIATTON of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St Tel. CANal 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
^ 

BUDRIK FURNITURE MART 
VISKAS DEL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS 

3347-49 S. Halsted St. 

WE HAVE GONE THE LIMIT-
the biggest Kelvinator Value in History! 

.'^v»*fr>Csi<(«e»o^«t«^«oo<«''i^^«'^1cfr^w^, 

I 
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mi'tMfm 
. r -f-r-r- < . -r /• 

mio, 
TIKTAI $• 

ir aukštyn SU ĮRENGIMU! 
Taip—mes darėm ką, tik galėjom, 

kad duoti jums šį tikrą, šeimos-dy-
džio Kelvinator fių žemesnę kainą ne
gu kada manėte būtų galima! J is 
didelis, turėdamas visas ypatybes pa
darytas Kelvinator kokybes! Štai 
proga būti tikrais apie SAUGŲ šal
tį, net per karščiausias vasaros die
nas! 

Bet turėsite pasiskubinti! Šis pa
siūlymas galioj apribotam laikui! 
Nevehiokite! Nuvykite šiandien! 
ŽIŪRĖKITE l ŠIAS 4 YPATYBES 

Pasiūlymas Operavimo žemos KaiH&s... 
Penkių Metų Apsaueros P l a n a s . . . Sušaldo 63 
šmotelius ledo . . . įtaisytas termometras . . . 
temperatūros kontrolė . . . automatiška švie
sa . . . nauja prietaisų dėžutė . . . ir daug kitų 
laiko ir pinigų-taupančių ypatybių. 

F R E E 
AT O U R 
S T O t I 

G«t roor eopy of ehc beofc "How to Select 
•a Electric Refrigerator", It is an imparriaJ 
study by «o ouiside rescarch orfanizarioa 
and telli autboritatively the ihio«* (o look 
for ta seleetine a refriferacor. 

Visos Elektrikinės Ledaunės VISŲ žymių išdlrbysčlu parsiduoda numažin
tomis kainomis ir lengvais mėnesiniais išmokėjimais 

J 0S. F. BUDRIK Inc. 
3 4 1 7 - 2 1 S. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 
BUDRIKO PROGRAMAI: Nedėliomis WCFL, 970 k. nuo 7 iki 7:30 valandą 
Panedėliais WAAP, 920 k. nuo 7 iki 7;S0 valandą vakare. 
Ketvergais WHFC, 1420 k. nuo 8:45 valandą Vakare. 
PStnyčiomis WAAF nuo 7 iki 7:30 valandą vakare. 
BUDRIKO Radio metinis piknikas gegužės 17 dieną, Birutes darže. 

. • i i ^ J 


