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Negalima ilgiau tylėti, pareiš
kia kardinolas Faulhaberis

MUNICHAS, ,'Bavarija, lie
pos 5. — Atėjo laikas Vokie
tijos katalikų vadams ilgiau 
netylėti — viešai prabilti a- 
pie nacių žygius, pareiškė Jo 
Eminencija kardinolas Faul
haberis, Municho arkivysku
pas, vakar kalbėdamas į ti
kinčiuosius Šv. Mykolo baž
nyčioje.

Seniau naciai savo kovų 
prieš Katalikų Bažnyčių ir 
krikščionybę dangstė įvairiau
siais išsisukinėjimais. Šian
dien jie jau aiškiai pasisako 
prieš katalikus ir krikščiony
bę.

Seniau naciai savo didžiau
siais priešais laikė bolševikus 
ir marksistus, šiandien gi Ka
talikų Bažnyčių ir krikščiony
bę.

ATIDAROMOS C.Y.O. 
VASARINĖS MOKYKLOS

CHICAGOJ

Jei jie nusitraukė kaukę, 
katalikų vadai ir gi turi vie
šai kalbėti apie jų smerkti
nus žygius, kuriais siekiama 
Vokietijoje išgriauti krikščio
nybę.

Naciai sielojasi, kad kata
likų vyskupai informuoju pa
saulį apie Vokietijos vidaus 
stovį, apie piktuosius nacių 
darbus. Jie žino, kad pasau
lis nereikalingas specialių in
formacijų. Spauda kasdien in
formuoja pasaulį apie Vokie
tijos vidaus stovį.
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Sveikame kūne, sveika siela. Lietuvos Bmnimaa kūno mankštos pratimų metu.

Ncsarandama Padfike mpsi 
amerikiete lakine Putam

PLIENO n GELEŽIES"
CENSAS VOKIETIJOJE

ANGLIJA GRASINA 

KARU ITALIJAI

Siunčia daugiau karo laivų į 
Viduržemio jūrą

raščius.LONDONAS, liepos 5. — 
Kelinta diena Anglija bendrai 
su Prancūzija grasina Italijai 
ir Vokietijai stačiai “karu,” 
jei jos toliau atvirai rems 
ispanus nacionalistus.

Anglija ypač įsitriukšmavo 
prieš Italijų, kuri įsigali Vi
duržemio jūroje. Anglija šū
kauja, kad, girdi, ispanų ka
ras galįs išsukti iš savo vagos 
ir sukelti karų Europoje. Tad 
svarbu, esu, laikytis griežto 
neutralumo. Anglijai be Vi
duržemio jūros yra dar daug 
svarbu ir nemaži jos intere
sai baskų krašte, kurie pa
tenka nacionalistams.

Kad labiau įbauginus Itali- 
jų, Anglija siunčia daugiau 
karo laivų į Ispanijos pak

Ministerių kabinetas 
posėdžiauja, tariasi, kas da
rius.

Tečiau Italija nepalaužia
ma. Italija ir Vokietija neiš
eina iš tarptautinio nesikišk 
mo komiteto ir tvirtina, kad 
jos turi laisvas rankas Ispa
nijos klausimu, kad jos nieku 
būdu neleis Ispanijoje įsiga
lėti bolševikams.

ŠVENTASIS TĖVAS KAL
BĖS PER RADIJĄ

CASTEL GANDOLFO, lie- 
po 5. — liepos 11 d. Lisiense, 
Prancūzijoje, bus pašventinta 
ir atidaryta Šv. Teresės nauja 
bažnyčia. Įvyks įspūdingos 
bažnytinės iškilmės. Dalyvaus 
eilė kardinolų, arkivyskupų ir 
vyskupų.

Sužinota, Šventasis Tėvas 
Pijus XI ryšium su šiomis iš
kilmėmis iš čia per radijų kai 
bės prancūzų tautai, kad ji 
melstųsi, budėtų ir nieku būdu 
neleistų įsigalėti bedieviškų- 
jam komunizmui.

Lieieux yra garsi Prancūzi
jos šventovė.

Žiniomis iš Ispanijos, nacio-> 
nalistų karo pajėgos pažan
gi uo ja Santandero fronte. Na
cionalistų lakūnai dažnai puo
la radikalų pozicijas aplink 
Madridu ir kai kuriuos jų vak 
domus miestus. Kol kas svar
besnių puolimų neturima, išė
mus radikalų propagandų.

SAN FRANCISCO, Cal., lie
pos 5. — Žymioji amerikietė 
lakūnė Amelia Earbart Put- 
nam skridusi aplink pasaulį

.. , . . v- 'pereitų penktadienį dingo Pa-
cinke, kaz kur Howland salos 
apylinkėse. Su ja skrido la
kūnas stebėtojas F. J. Noonan 
iš Oakland, Cal.

J. Valstybių vyriausybės į- 
sakymu, daugumas Pacifike 
esamų karo laivų ir jūrinių 
lėktuvų pasiųsta ieškoti din
gusiųjų, bet ikišiol niekur ne
surandami.

Vienur ir kitur per radijų 
gauti pagelbos šauksmai. Dėt 
nepatikrinta/ar jie yra nuo 
dingusiųjų.

Mažai vilties reiškiama juos 
kur nors rasti.

sius melstis, kad naciai išlai
svintų areštuotųjų šv. Myko
lo bažnyčios rektorių kun. R. 
A. Mayerį.

BAVARIJOS KATALIKU
MOKYKLOS PAKEISTOS

NACIŲ MOKYKLOMIS

BERLYNAS, liepos 3. — 
Vokietijos ekonominio plano 
vykdymo diitektorius gen. Ooe 
ringas paskelbė įvykdyti plie
no ir geležies atsargos cenzų.

Turintieji daugiau^pip 10 
tonų plieno, arba geležies šių 
atsargų turi įregistruoti prieš 
šio liepos mėn. 15 d.

Vyriausybė nori žinoti, kaip 
daug turima šio metalo.

Maskva pabūgo japonu, pripažįsta 
jo rūkalams . '

JE. vyskupui B. J. Sbeil 
vadovaujant, C.Y.O. (Katalikų 
Jaunimo organizacija) Chica
goj atidaro 33 vasarines mo
kyklas (centrus) berniukams 
ir mergaitėms nuo 5 iki 15 
metų amžiaus. Mokyklos bus 
daugiausia miesto parkų pas
tatuose ir žaismavietėse. Par
kų distrikto valdyba mielai 
sutiko kooperuoti, kad tuo 
būdu tūkstančius vaikų vasa
ros laiku ištraukus iš miesto 
gatvių, kur kiekvienam žings
nyje susiduriama su pavojais.

Numatyta šįmet apie 40,000 
vaikų lankys šias mokyklas.

C.Y.O. šioms vasaros mo
kykloms pradžių padarė 1930 
metais. Šie pirmieji vasari
niai centrai vaikams tais me
tais įsteigta dviejų parapijų 
mokyklose. Apie 900 vaikų lan 
kė.

Pereitais metais turėta 24 
mokyklos ir jas lankė apie 
35,000 vaikų. i

Šiose mokyklose, arba cen
truose, mokoma visokis rankų 
darbas, siuvimas, narstymas, 
dainavimas, atletinės žaismės 
(jėmus plaukimų). Prie kokių 
darbų vaikai turi patraukimo, 
jie to bus mokomi, lavinami. 
Be kitko, kiekvienam vaikui 
bus parūpinta vienas stiklas 
pieno.

Į šias mokyklas vaikų regis- 
travimųsis įvyks šiandien, lie
pos 6 d., mažesniuose parkuo
se ir liepos 12 d. didesniuose 
parkuose, kur bus turimos 
mokyklos.

AMSTERDAMAS, Olan
dija, liepos 3. — Bavarijoje 
šimtai tūkstančių katalikų vai
kų skaudžiai ištikta naciams 
užgrobus ten 966 katalikiškas

vibwULyną pakeis
PREKYBOS NAMAIS

Ištraukia savo kariškas 
pajėgas Iš Amūro upes

parapijų mokyklas ir jas CINIŠKAS ŠALIES VY-
keitus valstybinėmis nacių mo 
kyklomis.

Be to, gauta žinių, kad Ba
varijos nacių autoritetai pasi- 
savimo jau ir 11 katalikiškų 
internatinių mokyklų.

Daugumas užgrobtų mokyk
lų yra miesteliuose ir dides
niuose sodžiuose.

SUSIDAUŽĖ DU TRAU
KINIAI

Du keleiviniai traukiniai su 
sidaužė ties Davis gatvės sto
timi, Evanstone, penktadienio 
vakarų. Vienas užvažiavo aut 
kito.

Abu traukiniai turėjo daug 
keleivių, kurių daugumas vy
ko į trijų dienų atostogas į 
Wi«5on8inų.

32 asmenys sunkiau ir apie 
50 lengviau sužeista.

Nelaimė įvyko ant Chicago 
ir North \Vestern geležinkelio, 
kai vienas traukinys sustojo 
Evanstone paimti daugiau ke 
leivių.

371 ŽUVUSIŲJŲ
Per trijų dienų šventes vi

soj š'^y žuvo 371 asmuo. Dau 
giausia nuo automobilifl.

RIAUSYBfiS NEPRI
TEKLIUS

WASHINGTON, liepos 3. 
Birželio 30 d. uždaryta šalies 

‘Vyriausybės fiskaliniai metai. 
Valstybės ižde pasirodė arti 
trys bilijonai dolerių neprite
kliaus.

Tai jau septyneri metai 
kaip valstybės ižde kas metai 
didėja nepriteklius.

Pasirodo, visos kalbos apie 
biudžeto balansavimų yra vien 
tik paprastos kalbos.

MEXIC0, liepos 2. — Mek
sikos vyriausybės užgrobtų se
novės de la Merced vienuoly
nų, kurį planuota pakeisti pra 

.menės muziejum, dabar grupė 
prekybininkų nori įsigyti ir 
pakeisti prekybos namais.

ENCIKLIKA ALBANŲ 
KALBA

OROŠI, Albanija, liepos 2. 
— Šventojo Tėvo Pijaus XI 
enciklika apie bedieviškųjį ko 
munizmų ai ban i skai atspaus
dinta ir tarp albaniečių kata
likų plačiai paskleista.

DIPLOMATO ŽMONA
PERfiJO KATAJJKYBfiN

AMSTERDAMAS, Olan
dija, liepos 3. — Vokietijos 
nacių politinė policija (Ges
tapo) šįmet neleido vokie
čiams katalikams pereiti O- 
landijos sienų kartu su olan
dais katalikais dalyvauti mal- 
dininkijoje Boąmeere.

RADO “INFANTILE” PA
RALYŽIAUS PERĄ

GLENDALE, Cal., liepos 
3. — Vietos laikraštis Nęws- 
Preės rašo, kad dr. E. C. Ro- 
senowas, su Mayo fundacija 
susijęs baklerijoiogas, rado ir
išskyrė mikroskobinį perų, 

Jau keturioliktasis šimtme- kurs sukelia žinomų baisių “in 
tis kaip minėtoj olandų šven
tovėje katalikai kas metai tu-

KUNIGAS DARBO BOAR
DO PIRMININKAS

ALBANY, N. Y., liepos 3. 
— Gubernatorius Lehman 
kun. J. P. Bolandų iš Buffalo 
paskyrė New Yorko valstybės 
darbo santykių boardo pirmi
ninku.

Kun. Boland beto yra dar 
nacionalio darbo santykių 
sritinio boardo direktorium.

LONDONAS—Vietos japo
nų ambasados antrojo sekre
toriaus Terasaki žmona su 
dviem vaikais perėjo kataliky 
bėn. • M

RADIKALAI SUKALĖ 
RIAUŠES LONDONE

LONDONAS, liepos 5. — 
Keli tūkstančiai britų fašistų

ri maldininkija« birželio 14 d. 
Jau ilgi metai, kaip šiose mal- 
dininkijose dalyvauja arčiau 
Olandijos sienos gyvenantieji 
ir vokiečiai katalikai.

Šįmet apie 850 vokiečių kar 
talikų tai dienai norėjo gauti 
kolektivį pasų — pereiti sie
nų. Nacių policinė policija at
sisakė duoti pasų.

Apie 50 kitų vokiečių kata
likų su savo personaliais pa
sais leidosi per sienų į Ge- 
nnep, kad iš ten pėstiems nu
eiti į Boąmeer.

Pasienio stotyje Hassum 
nacių
stačiai klausė, ar jie

fantile” paralyžiaus ligų.

Jei taip, pažymi laikraštis,
netolimoj ateityje galės būti 
pagamintas atatinkamas seru
mas kovoti prieš šių ligų.

EXTRA
CHICAGOS VYČIŲ 

VEIKLA

Chicagos Vyčių piknikas 
praėjo labai sėkmingai. Da
lyvavo tūkstantinės žmonių 
minios.

Automobilį išlaimėjo Stan- 
policija vykstančiųjų ley Mockevičius, gyv. 1604 S.

kartais 48tb Court, Cicero, BĮ.

TOKIJO, liepos 4. — Žinio
mis iš Maskvos, sovietų vy-». 
riausybė pagaliau pripažino' 
japonų reikalavimas dėl veda-I 
mų ginčų Amūro upės saiki- 
čių klausimu. Sovietai pnš,>>- 
lina iš Balaičių savo karius ir 
ištraukia iš upės kariškus lai
vus. Salaičių priklausymo rei
kalas bus pavestas spręsti a- 
biejų šalių komisijai.

Japonų kariuomenės Man- 
džiuke vadai reiškia pasiten
kinimo sovietų nusileidimu ir 
apgaili anos dienos įvykį, kai 
Amūro upėje japonų »man- 
džiukų artilerija vienų bol
ševikų kariškų laivų nuskan
dino, o kitų sugadino.

Podraug įspėja Maskvų, 
kad ji iš savo taikingų pasi
ryžimų neiškryptų ir neliestų 
Mandžiuko teritorijų. Sako, 
japonai mandžiukai pasiren
gę ginti savo žemę.

LIEPOS KETVIRTOJI 
PRAĖJO SAUGIAI

neturi pasiryžimo vykti į mi-

KESINTASI NUŽUDYTI
PORTUGALIJOS PREMJERĄ

LISABONA, liepos 5.—Va- šalia automobilio staiga sus
progo bomba. Premjeras tik 
dnlk&nis apneštas. Matyt, 
bomba taikyta automobiliui.

Trenksmas ištrupino bažny
čios ir aplinkinių namų lan
gus. Policija sako, tai radi
kalų darbas.

kar čia kesintasi nužudyti 
Portugalijos premjerų dikta
torių Antonio de Oliveira Sa- 
lazarų. Premjeras vos išliko 
gyvas ir sveikas.

Kaip tik jis su sekretorium 
išlipo iš automobilio ir žen
gė į bažnyčių Mišių klausyti,

surengė vaikštynes. Komunis-Įnėtų olandų šventovę. Vyks- 
tai ir kiti radikalai bandė fo- stantieji atsakė, kad jie kito-
šistus pulti ir susikovė su po
licija. Daug radikalų areštuo
ta.

PLIENO PRAMONĖJE 
PRA8IDEDA JUDĖJIMAS

Per tris dienas plieno pra
monėje buvo ramu, išėmus 
triukšmingus darbininkų su
sirinkimus. Gal šiandien bus 
atgaivintas veikimas.

kiaie reikalais važiuoja. 
Policija leido jiems vykti,

bet neleido su savimi turėti 
daugiau kaip tik po tris mar
kes pinigų.

DE VALERA LAIMI
DUBLINAS, liepos 5. — Iš 

balsų skaičiavimo aiškėja, 
kad de Valeros airių režimas 
laimi rinkimus, bet maža bal
sų dauguma.

Prie išlafcnėjimo tikietų pa 
tikrintojais buvo Jonas Bren
za, Metropolitan State Banko 
prezidentas ir kun. Ant. Deks- 
nys.

IŠPAŽINĘS NUŽUDĘS TRIS 31 m. amž. 
MERGAITES

Liepos Ketvirtoji Chicagoj 
praėjo ramiai. Kol kas neįre^ 
gistruota žuvusiųjų. Sunkiau 
ir lengviau sužeistųjų yra a- 
pie 70, daugiausia vaikų.

Tarp sužeistųjų yra Rober
tas Valkas, 11 *m., Joseph Ka
belis, 6 m., ir Peter Bartkuj

LOS ANGELES, Cal., lie
pos 5. — Suimtas Albert Dy- 
er iš Inglewoodo (priemies 
čio). Policija sako, suimtasis 
išpažinęs nužudęs tris mergai
tes.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šia- 

ndien, antradienį, numatoma 
giedra ir šilčiau.

Saulė teka 5:20, leidžiasi
8:28.
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Spaudos Rėmimo Svarba

Saugokite Vaikus

Mokyklas einą vaikai turi kelių mėne
sių atostogas. Tėvams tai sudarą nemažai 
rūpesčių. Ypač didesniuose miestuose. Šiais 
laikais visokie įtartini elementai ir vaikus 
stengiasi palenkti į savo pusę, atitraukti 
nuo Dievo, sudemoralizuoti.

Anot “V. A.” vaiko siela yra kaip vaš- 
kas. Iš vaško galima nulipdyti lygiai leng
vai velniūkštis, kaip ir dailusis angelėlis. 
Taip ir vaikas galima išauklėti taip kilniai, 
kad jis bus panašus į angelų, ir galima vai
ko sielų nuo mažens taip ištvirkinti, sūdo- 
moralizuoti, kad jis bus piktas ir pagedęs, 
kaip demonas. Kodėl taip! Todėl, kad vaiko 
širdis yra minkštutė, o jo jaunutė siela yra 
labai jautri ir lengvai pasiduoda išoriniams 
veiksniams. Jeigu vaikas turi gerus tėve 
liūs, globėjus, mokytojus, tai jis iš anksto 
persiima gerais jų pavyzdžiais, elgsis taip, 
kaip gerieji auklėtojai jį mokino.

Žino apie tai Kat. Bažnyčia ir stengia
si vaikučius apsaugoti nuo piktos įtakos. 
Tėvams pati prigimtis diktuoja rūpintis vai
kų auklėjimu, kunigams Bažnyčia įsako sau
goti vaikučių sielas nuo papiktinimų, ko
kius gali duoti bedieviškos mokyklos arba 
negeri žmonės. O kad yra piktų žmonių, 
kurie, kaip plėšrieji vilkai, nori sudraskyti 
vaikučių sielas, tai tegu liudija nors ir šia 
faktas. ------- t • <

Neseniai Maskvos diktatorius (valdo
vas) Stalinas išleido į vaikus nuo 8—12 m. 
amžiaus tokį atsišaukimų:—Jūs, vaikai, —sa
ko Stalinas, — turite saugotis, kad nepakliū- 
tute svetimai, ypač religijos, įtakai. Turite 
visi taPti bedieviais.

Kas yra bedievis, tas yra tikras revo
liucionierius iv tikras komunistas. Jeigu gal
vojate apie Dievų, tai esate revoliucijos ir 
komuniano išdavikais. Aš pats esu bedievis, 
sako Stalinas, baigdamas savo atsišaukilmų.

Ar gi kitaip kalbėtų net pats antikristas ?

Ar gi šito vieno .bolševikų vado atsišau
kimo neužtenka, kad sudrebėtų mūsų šir
dys, pagalvojus, kad komunistų nuodai sun 
kiasi visokiais būdais ir keliais į mūsų vai
kučių sielas.

Vargonininkų Seimo Proga

Antradienyje ir trečiadienyje Bostone į- 
vyksta Vargonininkų Sąjungos seimas, ku
ris pažymėtinas tuo, kad jame dalyvaus J. 
E. Vyskupas M. Keinys.

Pernai vargonininkų sąjunga minėjo si
dabrinį jubiliejų. Ta proga buvo plačiai ap
rašyta sąjungos nuopelnai mūsų visuomenei. 
Ji susilankė daug sveikinimų ir linkėjimų

Nors šiemet yra eilinis, metinis sąjun
gos seimas, tačiau, lie abejojimo, jis susi
lauks daug nuoširdžių sveikinimų.

Vargonininkai vaidina svarbų vaidmenį 
ne tik religiniame, bet rr tautiniame mūsų 
visuomenės gyvenime. Be jų vadovaujamų 
chorų neapsieina nė vienas svarbesnis mū
sų įvykis. Chorai parapijose sudaro gyviau 
stų ir veikliausių vienetų. Jie savo daino
mis kebą ir palaiko liettviškumo dvasią.

Vargonininkai, bent jų daugtfma, dar
buojasi ne tik muzikos ir dainos srity, bet 
aktyviai dalyvauja ir mūsų organizacijų* gy
venime.

Mes linkime, kad po šio seimo sąjunga 
dar laibiau sustiprėtų, kad savo veiklų dar 
labiau praplėstų, kad paskiri jos nariai dar 
uoliau dalyvautų katalikiškoj ir tautiškoj
akcijoj.

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj 
organas “Garsas” rašo:

‘‘Lietuvių spaudos padėtis visais lai- ; 
kais buvo suoki. Kada Rusija buvo paver
gus Lietuvų ir uždraudus lietuviškų spau
dų, negausingi susipratę lietuviai inteligen
tai ir kaimiečiai didžiausias aukas skirda 
vo savai spaudai. Jie kiek išsigalėdami rem
davo jų finansiškai, savo raštais ir platini
mu, Jie rizikuodavo savo laisve, o nekartų 
ir gyvybėmis. Nevienas taip vadinamas kny
gnešys, nevienas anų laikų redaktorius ar 
laikraščio bendradarbis turėjo atsidurt kar 
įėjime arba ištrėmime tolimam Sibire ar 
kituose plačios rusų imperijos kampuose.

Nei Lietuvoj, nei išeivijoj iki šiol ne
turėjome ir neturime savų milijonierių, ar
ba tokių mecenatų, kurie galėtų stambes
niais kapitalais remti savo tautos kultūri
nius reikalus, neišskiriant ir spaudos. Visa, 
kų iki šiol išeivija sukūrė ir išugdė, tai bu-
vo viauomenės smulkių aukų padariniai. Tas _ ka)U ir svieto 
gražias tmžuyfios, mokyklos, svetaines, via. A|<Asan
nuolynus ir kita religines ir tautines tar- karatas Makc
loves išstatė ne kokie turtuoliai, tik sun- ... ..
kaus darbo žmonės. I ta tvirtam, jie au- ^on,J^ . ka‘ Pa
dėjo savo sunkiai uždribtus dolerius ir cen- t8- tasnlaužytlamua daugiau 
tus, savo visas dvasines pajėgas. Užtad bū
tų skaudu, kad ateity tos jų išstatytos tvir
tovės pereitų į svetimas rankas.

Išeivijoj spauda taip pat laikėsi tik pa
sišventėlių dėka. Jei didelių tautų laikraš-

Morkus

Iš Po Mano Balanos

— Kas nori apžiūrėti New 
Y orkų iš ankštai, gali įsikel
ti į aukščiatuį kreigų, ir t ai 
bile kada padaryti. Norinčių 
tiek daug būna, kad po kelis 
tūkstančius apsilanko kas 
dien ir apie tūkstantį dolerių 
palieka uždarbio.

— Keturis šimtus milijonų, 
ir su kaupu, porų autuvų ka
smet išdirbama Amerikoj.

— Gyvulių kapinyne N«w 
Yorke galima užeiti pamink
lų už tūkstančius dolerių.

košės privirė, negu istorija 
ištesi apsakytu Tai, vienok, 
iš netyčių tai vienur, tai ki
tur ir gera padarė. Jo naga.t 
paliesti kraštai išbudo sma-

čių ir knygų leidėjai, redaktoriai, rašytojai’ gesneį ateičiai. Ir dabar da 
susilaukia netik garbės, bet susikrauna ma- galima užeiti griūvėsius jo 
terialius turtus, tai mūsiškiai gali pasigirt išstatytų pilių ir miestų. Te
tik skurdu, o nekartų ir džiova. Tų geriau
sia parodo tokių plunksnos darbininkų, kaip 
kun. A. Burbos, kun. A. Kaupo, J. Adomai
čio-Šerno ir kitų gyvenimas, jų materiale 
būklė ir ankstyvos mirtys. Tokių plunks
nos veikėjų būklė ir dabar nei kiek nege
resne. 0 vis dėlto ir šiuo laiku Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuviai įstengia išlei
sti virš 30 laikraščių.

Nei vienas Amerikos laikraštis neišsi
verčia vien savo leidėjo ar leidėjų lėšomis.
Ir čia visuomenės pagalba yra reikalinga.
Radikalai — komunistai, prisidengdami ne
va darbininkų reikalų gynėjais ir užtaryto
jais, įvairiom pramogom ir ardrų -riidrimars 
stengiasi savo krypties spaudų palaikyti.
Jų agitatoriai nuolat lankosi po lietuvių 
kolonijas, agituoja ir renka aukas. Socia-

kis, sakysim, Jarash miestas, ^mas-

Kaipgi atrodytum be jo! Ne 
tik jį remti reikia, kad kar
tais nenudžiūtų, betgi da ir 
jo turiniu susirūpinti reikė
h-

Visos tautos turi savo ne 
dėlinius leidiniu*. Dėl ko neiš
galėtum ir mes nors vienų 
lokį nedėlinį leidinį įsigyti T 
Galėsim, jei tik norėsim.

Nors “Draugo” leidėjų ne
pažįstu ir su jais mažiausio 
ryšio nepalaikau, tai vienok, 
skaitydamas “Draugų”, ir jų 
nuomonę nujaučiu. Jei tik 
daugiau jėgų ir ištekliaus at
sirastų, jie su mielu noru prie 
dienraščio nedėlinį skyrių pri
dėtų.

Ir, ot, tegul nedėlinis sky
rius būtų ir Federacijos iš
raiška. Vadinasi, tai šiame 
skyriuje Federacijos reikalai 
būtų talpinami.

Taip įvykus, ant syk, ne 
tik Federacija, bet ir patsai 
laikraštis jau ant kitų kojų 
atsistotų. Ir, tai ne pasaka, 
o tik galimo daikto perma-

-ė
■~i;,7 ? '•« i <
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Nežinia. kur nusileido. Lakūnė Amelia Eerhart ir navi
gatorius Noonan, kurie baigia kelionę aplink pasaulį laiky- 
damies žemės vidurio juostos (ekvatorio), pranešama, buvo 
priversti nusileisti Parifiko vandenyne. Pasiųsti laivai jų 
ieškoti apie Hovrland ir Beker salas. Dedant šį atvaizdų, dar 
negauta žinių, kurioj vietoj nusileido ir kotks lakūnų likimas.

susilaukė apie šimto tūkstan
čių gyventojų ir buvo tikiu 
pramonės įkvėpimu Palesti
nos žydams per tūkstantį me
tų.

— Seimų gadynė jau čia. 
Ruošiamasi, net ždmė dundA. 
Bet kad iš to didelio! debesio 
nors šiek tiek ir lietaus būtų, 
reikėtų pagalvoti ir apie 
mbesnį tikslų, Aįnooua, čia ka
lba eina vien apie Federacijų.

Kitos mūsų draugijos ir di
džiulis Susivienijimas, jau

listai ir tautininkai irgi vartoja tas pučias ^ek tikro ir bendro vei 
priemones. kimo pasitrankė, kad daugiau

Katalikiškoji spauda atlieka labai sva- 
rbų vaidmenį. Jos uždavinys šviesti, auklė
ti, atremti laisvamanių puolimus, išaiškinti 
jų klaidas ir teikti teisingas žinias ir infor
macijas. Katalikiškai spaudai nelengva kon
kuruot su taip vadinama geltonąja spauda, 
kuri jokių varžtų nesilaiko. Jai rūpi tik vi
sokiomis, dažniausių prasimanytomis, išpūs
tomis sensacijomis žvejoti sau kuo didesnį 
skaičių skaitytojų. Tokiai spaudai nerūpi 
žinių tikrumas^ švietimo tikslai, sąmonės 
gilinimas, o rūpi tik minios “pagavimas”. 
Tuo tarpu katalikiškoji spauda turi laiky 
tis rimtumo, padorumo ir kitų kilnių dėsnių

“Tartų žodį girdi mažas ibūtetls, rašy
tas pasiekia tolimiausius užkampios. Šian
dien dangus it pragaras kovoja tarp savęs 
popierių, rankinis, raštais... Begalinės žalos 
daro žemos vertės laikraščiai, nepadorios 
knygos. Daug nusipelno tas katalikas, kuris 
platina gerų spaudų”, taip sako vyskupas 
Paltarokas.

Negalima Užsisakyti Keletą

Pašaminės kaimo, Švenčionių apskr., gy
ventojai, dėl savo patogumo, buvo užsisakę 
“Vilniaus Žodžio” 17 egzempliorių vienu 
vardu, būtent, Anupro Zabarausko. Kurį lai
kų jie taip laikraštį ir gaudavo per Zaba- 
rauskų. Bet gegužės mėn. viduryje Pasauli
nės policija ėmė tardyti Zabarauskų, kam 
jis savo vieno vardu gauna visus laikraščri 
egzempliorius, jei jie skirti paš&tniniečlams. 
Zabarauskas buvo iškviestas net Švenčionys
na, storastijon.

Po visų tardymų Storasta Zabarauskų 
nenubaudė, bet ateityje uždraudė savo var
du imti didesnį skaičių egzempliorių.

Tno būdu visi pašant in iečiai dabar turės 
patys kiekvienas rašyti laiškus redakcijai, 
turės siųsti kiekvienas atskirai pinigus ir 
kita. Vienas asmuo per lenkus negalį užsi
sakyti kalėtos laikraščio egzempliorių.

atrodo svetimu, negu savu pa
daru. Tikėtis ar laukti ko iš 
jo, jau būtų tik burnos auši
mas. Vien Federacija da ga
lėtų šiokį-tokį pavėsį sunkiai 
nu&iprakaitavusiam lietuviui 
katalikui užleisti.

Federacija! Taip, kaip sto. 
vi, laikosi rankoje didelį tikė
lę, bet neturi jėgų jį tinka
mai išnaudoti. Kitaip sakant, 
atrodo kur kas mažesnė už sa
vo tikslų; o betgi neturėtų 
taip būti. Kad kaip nors iš
galėtų iš nelemtos savo padė
ties išsiraivyti, jai būtinai 
reikia laikraščio. Kaip jį jai 
įteikti ?

Nereikėtų jokių ginčų vari
nėti už tat ar prieš. Ypač 
šiuo tarpu ir da vienam laik
raščiui vietos jau veik pri 
trūksta. Apart pittsburgiečių, 
visų kitų kampelių lietuviai, 
sau v-ietoje po laikraštėlį tu
ru Kas pittsburgiečius pažį
sta, nujaučia, jog ir jie ilgai 
už nosies vedžiotieji. nesileis. 
Turės laikraštį įr jie. Kitaip, 
tik meksikonas dalūsti galė
tų-

Vadinasi, kur Federacijos 
laikraštį kiši, ir, ar jis išga
lės su badu kaniuotiesif

Ant pirmos pažiūros, tie 
siog negalima. Arčiau pagal
vojus, na tik galima, bet ii 
pageidautina.

Turim tik vienų dienraštį 
“Draugų”. .Jo padėtis ant 
tiek, matyt, kebli, kad atei
tis ne kų skaisti. O betgi jis 
mums būtinai reikalingas.

Vietiniai laikraštėliai geras 
daiktas. Betgi jie ir silpnų 
pusių turi. Vietiniai lietuviai, 
vien prie vietinės spaudos 
prišliję, vargiai prie bile be
ndro klausimo rangysis. Sa
kys, mums užtenka ir atlik 
tas kriukis. Kas tada? Vai gi 
pavojus. Atsikliūsim prieš is- 
torinian Lietuvos keblumam 
Būta ir dzūkų ir žemaičių ir 
aukštaičių, ir da daugiau, bet 
kas iš to T nebūta lietuvių. Tr 
dėl to gi kas tik norėjo, visi 
Lietuvon briovėsi ir jos tur
tų savinosi, o pačius lietuvius 
vergais išsivarydavo.

Žodžiu. Mums būtinai rei
kia brandesnio dienraščio. To 
kio, kuris apimtų savo glė
biu draugijas, parapijas, mo
kyklas, o net ir smulkesnius 
vietos leidinėlius.

Tokį užsimojimų Federaci
ja parodžius, lengvai galėtų 
tikėtis svečių iš arti ir toli. 
Būtų, mat, tikras žygis pa
daryta prie išėjimo į galingų 
vienybės 'jūrų.

SPECIALIAI ATVYKO | 
LIETUVĄ SUSIPAŽINTI 

SU JOS SPORTU

Paskutiniuoju laiku vie dau
giau į Lietuvų atvyksta ir to
kių užsienio lietuvių, kurie a- 
pie Lietuvų beveik tik iš lai
kraščių težino. Dabar nese
niai, pav., atvyko vienas An
glijos lietuvis, iš Mančesterio, 
kuris yra profesionalas spor
tininkas ir Anglijos laikraš
čiuose užtiko žinelę, kad Lie
tuvoje aukštai esąs pastatytas 
sportas. Sportu besidomauda- 
mas, tai jis nutaręs atvykti į 
Lietuvų. Lietuviškai kalba ga
na silpnai, tačiau kiek pabuvęs 
Lietuvoje mano gerokai lietu
viškai pramokti Jo tėvai yra 
kilę iš Karklupėnų, pats yra 
dar tik 22 metų amžiaus, ra
šosi Jurgje Bulčev.

Man labiau patinka tasai 
žmogus, kuria gina tieaų dory
bėmis, kaip tasai, kuris ją <i 
na argumentais. Palvu, J. S.

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų 

Vertė Kun. Ant. M. KaružUkie

Linksmumas

Linksmumas Neklastingame 
Gyvenime

(Tęsinys)

Kuomet Goldsmith’as para
šė gerai žinomas eilutes, ‘Žmo 

Į gus nori tik biskutį čia že- 
jmian, ir jis to biskučio ilgai 
nenori’, jis pasakė amžinų 

'tiesų; ir išmintingas ir ištiki- 
Įnias buvo tas kitas dainius, 
Įkurs dainavo: “Kukurūzų lau 
kas, šaltinis, ir miškas yra 
visas turtas, kokį gamta su
pranta”.

Kų nors valgyti, kų nors 
gerti ir ką nors palaikyti mus 
šaltais yra visas kas yra tik- 

, rai reikalinga patenkinimui 
pirmų mūsų žmonijos reikala
vimų.

Tokia yra gamtos papras
ta programa ir tūkstančių me
tų patyrimas tiktai tarnauja 
parodyti, kad taip dažnai 
kaip mes pasitraukiame nuo 
gamtos neklastingumo mes 
esame tikri nukentėti už tai.

Kuo toliau mes pasitrau
kiame nuo gamtos programos, 
tuo sunkesnė ta bausmė, ku
rių mes turime užmokėti. Al- 
kanumas ir nuogumas ir šal-

iš pildo tų įsakymų nei jo ne
pereina, bet sustoja, kur ga
mta paliepia jam sustoti ir 
ten pasilieka.

TėfcMngesttld žodžio kaip 
Tborean žodis niekad nebuvo 
ištarta: “Pertekliaus turtas 
gali perteklius nupirkti. Ga
na yra netiktai taip gera 
kaip puota, bet daug geriau”.

Kitas išmintingas žmogus 
yra pasakęs: “Kuomet aš pa
svarstau, kaip mūsų namai 
statomi ir uAnokami, ir ne
užmokami, ir jų vidujinę eko
nomijų, aš stebiuos, kad gri
ndis nesulūžta ir nepaleidžia 
juos į rūsį ant kokio tvirto, 

(Tęsinys 4 pusi.)

Lietuvių R. K. Darbi
ninkų Sąjungos 

Seimas

Išrinkta valdyba
NASHUA, N. H. — L.D.f 

seimas įvyko birželio 28—29 
d. d., Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje.

Birželio 28 d. seimas pra
dėtas iškilmingomis Mišiomis, 
kurias atnašavo kun. J. Švag- 
ždys, L.D.S. centro pirm. Asis
tavo kunigai Pr. Juras, Bui

tis yra, be abejonės, sukėlę ir S. Kneižys. Iškilnu n
daug kentėjimo pasaulyje, bet Mišiose dalyvavo ir J. E 
tai yra klausimas ar jie su- vyskupa« J. Peter soti. Pamo
kėlė tiek daug vargo visur, (pasakė kun. Pr. Stra- 
kiek buvo sukelta tuo daly-, kauskas ir J. E. vysk. Peter- 
ku, kurį vadiname perteklių.
Ir jei nies pasvarstysime sku
rlio karakterį, kurs sukeltas

son.
Seimo prezidiumų sudarė: 

pirm. J. Kumpa, vice pirm
įvairių palaidunysčių, skriau- Venčius, raštininkai S.

da pasauliui nuo perviršiaus 
nusvers tų, kuri paeina nuo 
stokos.

Laimingas gyvenimas yra 
tas gyvenimas, kurs yra skru- j

Ulčikas ir L Kumpa.
Seime atstovauta 11 kuopų

ir I apskritis; buvo 35 ats
tovai ir keli svečiai. 

Popietinės sesijos pradėto®
pūlingai ištikimas gamtos garbingi s’e««i.
sakymui — kurs nei nepilnai (Tęsinys 5 pual.)
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Vilniaus krašte iš pagrindų 
naikinamas lietuvių

švietimo darbas
Lenkai jau galutinai uždaro kia tik lenkų valdžios laiko-

Švenčionių lietuvių gimnazija

Jau ilgoka eilė metų, kaip 
.Vilniaus krašto okupacinė len
kų valdžia siatematingai politi 
nėmis priemonėmis naikina 
lietuvių švietimo įstaigas Vil
niaus krašte. Jau daug laiko, 
kai Vilniuje .uždaryta lietuvių 
mokytojų seminarija, gi pas
kutiniais keleriais metais su
duotas didelis smūgis ir to 
krašto lietuvių pradžios moky
kloms. Lietuvių pradžios mo
kyklų dabar tenai jau beveik 
visiškai nebeliko.

Sugriovę nieku nekaltų lie
tuvių pradžios mokyklų švie
timo darbų, lenkai tuo dar ne

pasitenkino, o pasiryžo visiš- 
pakirsti Vilniaus krašto 

lietuvių švietimų.

Nuo Švenčionių “Ryto” 
gimnazijos

Tolimesnį lietuvių švietimo 
naikinimų lenkai pradėjo nuo 
Švenčionių “Ryto” Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Kęstu
čio gimnazijos. Apie šių gimna 
zijų Vilniaus lenkų ir Varšu
vos spauda bei radio jau iš 
anksto varė tam tikrų, su la
bai ryškiomis tendencijų žy
nėmis, akcijų. Taip savo lai
ku Vilniaus lenkų laikraštis 
“Kurjer AVilenski” nurodė, 
kad ta Vilniaus krašto lietuvių 
gimnazija esu uždaroma dėl 
šių priežasčių.- esu gimnazijo
je nepakankamai mokoma len
kų ir lietuvių kalbų ir mate
matikos, gimnazija nepakan
kamai aprūpinta mokslo prie
monėmis ir dirbtuvėmis, gim
nazijos jaunuomenė savo pa
sirengimu netinkanti viduri
niam mokslui eiti, ir apskritai, 
esu, auklėjama priešvalstybi
nėje dvasioje.; ’

Kaltinimai

Į šiuos kaltinimus, kuriuos 
lenkai paskelbė vien tik dėl to, 
kad galėtų apkaltinti tų visai 
nieku nekaltų ir ramių lietu
vių švietimo įstaigų, tuojau 
reagavo Vilniaus krašto lietu
vių spauda, argumentingai nu
rodė, kad lenkų metami kalti
nimai neturi jokio pagrindo.

Kaltinimo, kad kandidatų 
parinkimas į gimnazijų yra 
blogas visai negalima primes-

mos pradžios, vienklasės su 
vienu mokytoju, mokyklos. 
Tos mokyklos ir duoda dau
giausia kandidatų į gimnazijų, 
todėl ištikrųjų gimnazijos va
dovybei yra didelis vargas 
parinkti kandidatus. Tačiau 
čia kalta visai netikusi lenkų 
mokyklų sutvarkymo sistema, 
bet nė lietuvių gimnazijos va
dovybė. Lenkų švietimo vado
vybės kaltę padidina dar ir 
tas reišknys, kad lenkų kura- 
torija neleido prie gimnazijos 
atidaryti pradžios mokyklos, 
nors kitoms Lenkijos privati
nėms gimnazijoms tokias mo
kyklas atidaryti yra leidžia
ma.

Gimnaziją revidavo nemokan
ti lietuviškai

sunku. O visgi tai tikra tiesa. 
Argi to lenkų kuratorija neži
no!

Patys lenkai kalti

yra lenkų kalbos mokėjimas, 
yra irgi patys lenkai kalti, nes

šių gimnazijų paskyrė netikusį 
lenkų kalbos mokytojų Radze- 
wicz, kuris apleido šių sritį. 
O juk yra žinoma, kad lengva 
mokyklų užleisti, bet sunku y- 
ra pataisyti. Tad kuo čia ga
lima kaltinti Švenčionių gimna 
zijos vadovybę.

1936 metais prieš Kalėdas 
Švenčionių lietuvių gimnazijų 

ti gimnazijos vadovybei, nes, revidavo ne Zubelevičiūtė, bet 
1933-1934 mokslo metų i kitas vizitatorius, kuris gimna- 

miaus krašto kaimuose vei- zijos vadovybei dėl esamų

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karnilškii

tūkstančių sielų buvo sur<v- 
mintos ir pagelbėtos pareina
nčia krikščioniškos giesmės į- 
tekme.

dainavo dainų 
didžiulis pa

saulis išgirdą ir verkė; nes 
jis dainavo apie bėgančių me
tų skausmus ir viltis, kurias 
mirusi praeitis turėjo; ir a- 
pie sielas, kurios nešė savo 
naštas sielvartoje ir pasaulis

v '“.'*"*'**'*į buvo liūdnesnis nei pirma,gftrade,lingu jėgų žmogiškame|

Liepos Šešta Diena

“Giedokite jam naujų gie 
smę”. — Psalm. XXXTI, 3.

Krikščioniškos giesmės ga 
lybė buvo viena iš didžiųjų

gyvenime. Yra beveik nega
lima jų perdaug įvertinti. Li
teratūra ir menas ir iškalbu
mas paveikia žmogaus jaus
mus ir pasielgimų. Bet ištiria 
nčiuose gyvenimo kriziuose — 
pagundoje, arba nelaimėje, a 
rba ligoje, arba skausme, ar-
ba net mirtyje — tūkstančiai ir nuėjo sau dainuodamos.

(Vilniaus kuratorija reviduo
ti Švenčionių lietuvių gimnazi-, dai 
jų kasmet siuntė visai nemo
kančių lietuviškai Zubelevieiū- 
tę, nors toje gimnazijoje daug 
dalykų dėstoma lietuviškai.
Dėl šito dalyko buvo kreiptas, 
kuratorijos dėmesys, tačiau 
reikalas nebuvo pataisytas. 
Nereikia daug aiškinti, kad vi
suomet moksleiviai geriau at
sakinės ta kalba, kuria jiems 
yra dėstomas dalykas, o nė ki
ta. Pagaliau labai yra naivu, 
kaip visai nemokanti lietuviš
kai egeaminatorė galėjo egza
minuoti moksleivius iš lietu
vių kalbos ir dar atrasti, kad 
moksleiviai per maža moka

Pietų Amerikos garnys. Su daugybe įvairių paukščių į Lincoln park žvėrynų atgabentas 
ir šis Jarabow garnys. Tur būt, nėra didesnis už Lietuvos garnį.

gimnazijos mokslo priemonių zijos laikytojų, moksleivių, tė- UKMERGĖJE PER GAISRĄ 
ir dirbtuvių pareiškė visiškai 
priešingų, negu buvo Zabule- 
vičiūtės, nuomonę, kuri kaip 
tik kalba tos gimnazijos nau-

. ! i 'Ii
Dėl auklėjimo sistemos trū

kumų faktais nebuvo nurody
ta. Gimnazijos vadovybė 
stengėsi taip auklėti jaunimų,
kad jis būtų naudingas vals-; kuratorijos sprendimas, ki- 
tybei ir lietuvių visuomenei, j tariant, kuriuo galutinai 
Jeigu pasitaikydavo kokių iš- į uždaroma Švenčionių lietuvių
sišokimų, gimnazijos vadovy
bė visuomet kaltininkus atitin
kamai nubausdavo. Taigi, ar 
čia galima kaltinti gimnazijos 
vadovybę ?

Nežiūrint į tai, pereitų metų 
pabaigoje Vilniaus apygardos 
mokyklų kuratorija oficialiai 
pranešė Švenčionių “Ryto”

lietuviškai. Tokie reiškiniai ga'švietimo draugijos vadovybei,
Įėjo būti viduramžiais, bet ti- kad kuratorija nuo 1937-1938 liko tik viena Vilniaus Vytau- ; 60,000 litų nuostolių, 
keti, kad dabar taip būtų, yra1, mokslo metų praduos uždaran to Didžiojo lietui ^gimnazija. į:

ti Švenčionių lietuvių gimna
zijų.

Neleido egzistuoti 

Dėl ši-o kuratorijos žygio
Dėl kaltinimo, kad menkas'Švenčionių “Ryto” draugijos

valdyba kreipėsi į Lenkjjos 
švietimo ministerį, prašyda-

jie patys prieš porų metų į! ma leisti lietuvių gimnazijai ir
toliau egzistuoti. Ministeris 
ilgai delsė duoti atsakymų. 
Buvo siųstos specialios gimna

Dvi Daini

Dainininkas 
apie ašaras ir

Dainininka# dainavo dainų 
apie linksmumų ir didžiulis 
pasaulis klausėsi ir šypsojosi; 
nes jis dainavo apie brangaus 
Tėvo meilę ir apie mažo kū
dikio pasitikėjimų; ir sielos, 
kurios buvo pirma užmiršu- 
8ios kaip melstis, dirstelėjo

Prancūzijos premieras Cbau 
temps, radikalinis socialistas, 
kurirJhn abieji parlamento rū
mai davė diktatoriškas teises 
tvarkyti valstybės finansus.

crctrorrs

vų ir gloliėjų delegacijos, ta
čiau tas nieko nepadėjo.

Galutinai patvirtinta

“Vilniaus Rytojus” 43-me 
numeryje praneša, kad dabar 
jau yra gautas švietimo minis
terio atsakymas, kuriame pat
virtinama Vilniaus apygardos

gimnazija. Ateinančiais mok
slo metais ji jau nebeveiks. 
Šis Lenkijos Švietimo minis
terijos parėdymas paskelbtas 
tos gimnazijos moksleiviams 
ir jų tėvams bei globėjams. Jų
tarpe kilo didelis susirūpini- į atremontuoti, bet 4 sudegė li-
mas ir susijaudinimas,

Tuo būdu, nuo 1937-38 mo-
kslo metų Vilniaus krašte be- jama, kad ugnis padarė apie

Smūgis Vilnijos lietuviams »

Vilniaus krašto lietuviai 
šiuo kuratorijos žygiu neteko 
didelės kultūrinės įstaigos. 
Lietuvių švietimui Vilniaus 
krašte suduotas dar vienas di
delis skaudus smūgis, nes 
daugeliui lietuviškojo jaunimo 
uždaromos durys į šviesų. Ta
čiau okupantams lenkams ir 
to dar negana. Lenkai jau yra 
pasiryžę kėsintis ir paskutinę 
Vilniaus krašto lietuvių gim
nazijų. “Vilniaus Rytojus” 
praneša, kad Vilniuje jau pla
čiai kalbama, kad nuo 1937-38 
mokslo metų Vilniaus Vytau
to Didžiojo gimnazija jau ne
beturėsianti valstybinės gim
nazijos teisių.

Tuo tarpu, kai lenkai Ne- 
| priklausomoje Lietuvoje turi 
net tris savo gimnazijų ir 
nuolat šaukia apie lenkų spau , 
dimų Lietuvoje — Vilniaus 
krašte jie, neatsižvelgdami i 
vietos lietuvių prašymus, me- | 
morialus ir kata, sunaikina jau ' 
priešpaskutinę lietuvių švieti-' 
mo tvirtovę ir kėsinasi net į 
pačios paskutiniosios teiseR. 1

ENERGIJOS KOMITETO 
ATSTOVAS TARPT.-ELEK

TROS TINKLŲ KONFE
RENCIJOJE

Į Paryžiuje birželio 24 d. — 
liepos 3 d. įvykstančių tarp
tautinę elektros tinklų konfe
rencijų Lietuvos Energijos Ko 
mitetas pasiuntė savo atstovų 
— elektras ir ugniagesybos 
reikalams referentų inž. Pr. 
Drųautį.

-==
Tačiau yra kitų nuostolių:] Dėl ko kilo gaisras tuo tar- 

sunkiai apdegė vienuolis Juo- pu nežinomų. Gaisro kilimo
zas Steponavičius, 27 m. am
žiaus. Jis buvo išsitepęs terpe- 
tinu ir prieš saulė kaitinosi. 
Liepsnos pasiekė jo kūnų, už
sidegė terpentinas, ir vienuolis 
sunkiai apdengė. Be sųmonės 
nugabentas į ligoninę. Sunkiai 
apdęgė ir vienuolyno virėja. 
Be to, gesindami degančius 
namus sužeidė ir sunkiai ap
degė trys ugniagesiai. Visi 
penki per gaisrų nukentėję 
žmonės nugabenti į Ukmergės 
ligoninę.

APDEGE 5 ŽMONES

Sudegė vienuolyno, kleboni
ja, sinagoga ir 8 namai.

Birželio 12 d. Ukmergėje a- 
pie 12 vai. iš vienuolyno kle
bonijos kilo gaisras. Ugnis 
tuojau persimetė į vienuolyno 
bažnyčios bokštų, o iš jo, nors 
ir mažas, vėjas žiežirbas nune 
šė ant gretimų namų. Vienuo
lyno klebonija visai sudegė. 
Dalį turto spėjo išgelbėti. Be 
to, sudegė sena, dviejų aukštų 
medinė žydų sinagoga, 6 me
diniai privačių gyventojų na
mai ir 2 negyvenami. Kai ku
riuos namus dar bus galima

gi pamatų. Bažnyčios bokštų 
pavyko užgesinti. Apskaičiuo-

LAIKAS LEMONADUI

Užėjus vasaros karščiams, visi daro ir geria 
gardų lemonadų. Tas lemonadas bus gardesnis, jei 
gersite jį iš viršuj atvaizduojamų almminių puo
delių. O gražus ahuninis uzbonas užlaikys lemona- 
dų šaltesnį ilgesniam laikui. Apart uzbono ir puo
delių, yra ir pritaiknita taoa, kad patogiai nešioti.

Pirkti šį setų krautuvėj, labai brangiai kainuo
tų, bet DRAUGO skaitytojams duodamas dykai. 
Reikia tik užrašyti DRAUGUI vienų naujų ąjčaity- 
tojų metams ir pristatyti jo vardų, pavardę, adresų 
ir $6.00. šį gražų setų gausite dykai.

3409 ir 3411 So. Halsted Street
tai nauja Budriko Rakandų krautuvė. Streikai trukdė 
būdavojimų, bet dabar krautuvė jau gatava, prekės, 
kurių buvo daugybė užpirkta dabar bus parduodamos 
su didele nuolaida ir kiekvienas pirkėjas aplaikys gra* 
žiu dovanų.

Mainykite savo senų PARLOR SETĄ dabi;r ant nau
jo, modemiško. Kaina tiktai £54*50, gražus karpetas

• dykai. ELEKTRIKINES LEDAUNES po £69*50 
ir po £99*50. SKALBIAMOS MASINOS Thor, 
vertos £125.00 po £69*50. * Maytag keturkampės

• po £39*50. Mažos radios po £6.95. Visos 1938 me

tų Radios išstatytos parodon.

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

Tel. Boulevard 7010

Budriko programai: Nedėlioję WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 iki 8 vai. vakare. 
Pancdėliais ir Pėtnyčiomis WAAF — 920 Kil., kaip 5:00 vai. vak.
Ketvergais WHFC — 1420 Kil., kaip 7 vai. vakare

di

Čįp

priežastį tiria vietos krimina
linė ir viešoji policija. Gaisrų 
gesinti buvo atvykę Ukmergės, 
Širvintų, Jonavos, Kauno sa
vanorių ir Vilijampolės sava
norių ugniagesių komandos.

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



SETONAS NEMIEGA

Uristol ),(įJ monoplanas, kuriuo britų lakūnas M. J. 
dam padarė naujų į aukštį iškilimo rekordų.

Komunijai ir kitokie istal į Susipratusioms katalikams 
įgyvendino silpnavaPuoso ui- n’įeko nėra pasenusio (jlažny- 
metinių: “nieko, naujo, vjs čios Šv. moksle. Nežiūrint, 
vienas ir tas pats”, lr pas kaip ilgai katalikas žemėje 
daugelį apsileidėlių katalikų gyvena, jam niekad nėra per- 
jau pradeda reikštis tas. Ba- senas Bažnyčios mokslas; nle- 
žnyčia šv. nuolatos stovi sar-Į kad nesijaučia, kad jau ga- 
gyboje ir visiems nurodo, kaip na to mokslo.
reikia pažinti šėtonas ir kaip Ar komunistai ir socialistai 
nuo jo apsiginti. Tas buvo 
nuo Jos įsteigimo, yra ir bus.

Antradienis, liepos 6 d., 1937

NACIAI NUTIIMi KITU- , 
RIS KATALIKŲ KUNIGUB !

KARAI JAUČIUS, R. Prfl. 
sija, Liepos 4. — Nųeių teis
mas nuteisė kalėti keturis ka
talikų kunigus ir šeš's Kata
likų Jaunuolių orgaijizncijo 
narius.

DRAUGAS atlieka vi
sokius spaudos darbus. 

Kunigai nuteisti nuo i iki |Tad, paveskite mums 

savo spaudos darbus.3 metų, o jaunuoliai nuo 6 iki 
1) mėnesių kalėti.

teismo pripažintiv.si

Ęužnyeics kova su antikristu- 
pi i bus vedama iki pasaulio 
pabaigos.

Verta pasistatyti sau klau
simų: ar gį visi tie izmai yra 
koks tai naujas išradimus* 
Ne. Jie buvo, yra ir bus. Juk 
šėtonas nemiega. Jis buvo, 
yra ir bus Dievo priešas,

Niekas kitas, kaip tik šė
tono dovanų įkūnyti mintį — 
laukti iš Bažnyčios, kat&lik. 
spaudos ir iš Federacijos ko
kio tai naujo mokslo. Tai šė
tono nauji planai Dįevui ke
ršyti. Ir tais planais naudo
jasi šių dienų komunistai. 
Tais planais šiandien apjaki- 
nti ir visi' tamsuoliai, apsi-

yra to^ie g^ri?

Komunistai nuduoda kovo 
jų su kapitalizmu ir žada bro
lybę. lygybę, meilę, vienybę 
— “rojų” ant žehnės. Bet Ru
sijos, Meksikos, dabar Ispa
nijos pavyzdžiai Liudija visai 
kų lptų. Rusijos komisarai

Padarė naujų rekordų. Bri
tų lakūnas leitenantas M. J. 
Adam padaręs naujų į aukštį 
iškilimo rekordų. Jis iškilo 

(varui) visų šalies turtų iš 53,937 pėdas aukščio. Iki šiol 
žmonių išplėšė ir susikrovė rekordų laikė italų lakūnus
į užsienių bankas. Štai kad 
ir Trockis. Stalinas jį ištrė
mė iš Rusijos, bet Trockio į

eol. Mario PezzL

rų pilkų ir kiekvienas iš šių
už»ienius išvelia, auksas op.' nor« »al« Plieka b“-

būnąs, kurs kala ir sunaiki-saugoja nuo badavimo ir dar 
turi jėgos kaišioti bombas po 
Stalino sostu. Gi darbininkai 
kenčia badų ir skurdų. Ot, 
tau laisvė, lygybė ir brolybė.

J. Šliogeris

feako Kai'ol's Wagneris, 
“ Paprasto Gyvenimo” rašy
tojas: “Kuomet žmogus yra 
pažinęs faktui, kad jis turi 
siekį ir kad tas siekis yra 
būti vyru, jis organizuoja sa- 
;o mintis sulyg to”. Ir tas 
organizavimas bus labai lep, 
gvas, lengvas ir paprastas, ir 
sutarime su “kukurūzų lau
ku”, “šaltiniu” ir “mišku” * •
—- Kų nors valgyti, kų nors 
gelti ir kų nors palaikymui 
mus šiltais, kuomet mes rū 
panamės svarbiuoju gyvenimo 
reikalu — gyvenimo dalyku.

— Sincerus

kaltais “už žmonių kursty
mų prieš viešųjų tvarkų ir 
priešinimusi policijai,“

PLATINKI TR “DRAUGĄ*'
urruviAi DAKTARAI

ŽMONIŲ PRIETELIS

(T^slnyš iš 2 pusi.)

teisingo, nors ir žemiško, pa
mato”. Tiek daug daiktų! 
Tiek daug sukrauta aplink 
mus! Toks supainiotas, sumai
šytai, daugpusis buvimas! Ne 
nuostabu, kad tas mano pro-

Į krimtimo sekioįjąnii^^jiagauti
Jfrkl.ę jų pačių verpimo ir vi-

! siškąi suklajoję tarpe jų pra
keikto priemoniškumo.

Gamta liepia mums valgy
ti paprastų, maistingų valgį

na mūsų tikriausių ramybę. 
Sokratas sykį, praeidamas

pro didelį bazarų jo gimti
niuose Atėnuose, sušuko dirs
telėjęs netikėtai į nesuskaito
mus blizgučius ir menknie
kius: “Ačiū Perkūnui! kad 
yra tjųk-4į#H«--daiktų, kurių 
Sokratui nereikia!”

Yra šimtai tūkstančių vy
rų ir moterų šiandien, kurie 
via nelaimingi, ne kad jiems 
reikia kokių daiktų, bet kad 
jie nori kitokių daiktų — pai

— Bet daugelis ir žūva per 
daug pasitikėdami pirmu pa
sisekimu.

— Daugelis šiandieninės 
kultūros ir civįlizųcijos vajjų 
buvo beturčiai vaikai* v

ir nevalgyti daugiau nekaip 
reikia; o mes darome lėbau kų daiktų, daiktų, kurie nėra

— Progos stoka yra amži 
nas silpnapročių ir ištižėlių 
pasiteisinimas.

ninkus ir rijūnus iš savęs

U,T , Gamta įsako mums žiūrėti drasumaišo. Nenuostabu, kad , ,
. , , . buzių ir prieglaudos, o mesprieglaudos yra pilnos paini-

Šėlių ir lavonbučiai savžud- 
ž?ų. Nenuostabu, kad tiek 
daug vyrų, apleisdami savo 
pačias, ieško “draugių”, ar 
ba kad tiek moterų, palikda
mos savo vyrus, bėgioja šen 
ir ten ieškodamos “giminys
čių”!

Jie pamišę!

užsispiriame turėti lizdelius 
drapanų kambarius nenaudi
ngų drabužių ir didelius pa- 
locius, kuriuose drapanų ka 
mbajf.ai gali rpstis. Gamta 
kužda į mūsų ausis būti lai
mingais ir ji teikia gausių 
priemonių mūsų didžiausiam 
džiaugsmui, o kaip tįek daug

Nusisukdami j silpnapročių mes paniekiname 
npr paprąsto gyvenimo, su jo 1 priemones gamtos parūpin- 
paprasta būkle ir aukštu ma-1 tas, sumanome daugybę mūsų 
ujimu, su jo namie išverpto- pačių planų, kurie ant galo 
mis pareigomis ir džiaugsmu, tikrai padaro mus neapsako

kuru paeina nuo pasišventi
mo toms pareigoms, ir bėgio
dami be tvarkos paskui netei- 
sijigas tuštybes ir puikybės 
mintis, jie randa save, susi

mai nelaimingais!
Gamta pasodina mumyse

tūlų skaitlių reikalų; <mes 
turime eiti dirbti ir, taip sa
kant, išperėti musų tuštybės 
perinyČiose visų nebūtinų no-

jokiu būdu reikalingi jų tik
ram linksmumui.

Kas išnaudoja patogių pro
gų, tas sėja grūdue, kurie at
neša vaisių ir jam, ir kitiems.

GERKIT ™ALŲ

Smbroaia 
SOUTH SIDE BREMING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Whol esate) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų. i md

2415 West 64th Street
L. M.K. NORKUS

HEMLOCK •240Binto Tetef BOULEVARD 7178 Ju
lf

SO MATŲ PRITYRIMAS 
Akys egaaminuojauios — akinis 

pritaikomi

OR, JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo S iki 12; 

nuo 1:30 iki 8 vaL vak.
Tai OANal 0523

Scc|cy 8320 
Dr. K. Nur kui( is 

dabar ,r» hu
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercia-1 Avė. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius lr pataiko se
nus. Valandos: 9 vai. ryto lkl 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

"IūhTb. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir PėtnyČiof

, vakarais nuę 6 iki 9
’•> Telefonu CANaI 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell SL
Telefonu REPubiįc 9600

LIETUVIAI DAKTARAI

"SrTa. IMAMAS"
GYDYTOJAS IR DHIRUR0A8 

VIRguis 1118 4070 Archer Avė,
Valandos: 1—-3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kaadieu išskyrus seredų, 
sekmadieni susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto. __________
TaL CANaI 2346

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

Ketvergius pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANaI 0402
=====

DR. P„ ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III,
l’Mrn.. Kep ir R|n. 10—f rak Y, 

3147 So. Halsted 9k, Chicago 
Paned., Sered. iv Subat. ano B—9 »-

Tel. Ofiap,
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMloek 6284

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 3—4 ir 6—8 P. M. 
Res. ofiso vai.: 10—12 A. M,

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

24C6 W. 69 St,

AMKBIKOS LIETUVA daktarų DRAUGUOS nariai
1 HUl.Hįl l»|W»W»'ii| i—

1. Ofc. REPubllc 7«8«
Irose Park 820

DR.A.R. LAURAITIS qr. j, j. siMONAIBS

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVestern Avenue
VALANDOS:

P&nedėlį, Utarpinke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petpyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tet Proapoct 1012 
Rea. TeL Republic 6047

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
83 Mortb La 8alle Straat

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Raa. 3351 Irving Pk. Blvd- 
Tel. KEY stone 5286 

Vai. pagal sutartį
6322 So. YVestern Av«nw

PROspect 1012

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

<wr

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S- Rochwell Street 

Telephone: REPublio 0723

ĮVAUUH PJUCTAIUU

DR. CHARLES SEGAL
<729 So, Ashland Avs.

OMSO Valakuos i 
V«WhMM4 dm 10 tkd u

Nos 10 ilgi U vai. ryto, nuo 8 iki 4 
vai. pa pietų U UU« 7 MU 1:30 v. v.

H. MMina UHN
Tsre&ssrr

M. TAMl 0004 
Boki Vok HAm moo

VALANDOS:
Nuo 10-18 f. rytai 2-3 ir 7A v. >*k.

Mana °r tž ik iSdav
OR. J. SHINGLMAN

<4 TIK OUOEĮIO
u

M eutctaoc Makalo eatmo, AUaaUcCltr
Praktikuoja lo matų

Urna* tr MnUac Ligos 
Jo epaotairba

11-11 A. M , ž-4. 7-8 P. M.Valandoc
Rezidencija 1(88 80. BOth Ava. 

Tel. Cleem
Ofisas 4030 W’ast lath Straat

Cicero, III.

DENTI8TA8
2423 Weat Marąupttc Road 

Antrad., Kelvlilad. ,lx nęnktadlenlal, 
?-l? v. rytų; 1-5 p. p : 4-9 v. v. 

Aeitadienlals nuo 9 v. r. lkl 1 B- P-
161 Broadwa?

JdĘLROSE PARK, ILL.
Plrmadlenlaie lr trečiadieniais nuo 

10 v. r. lkl 9 vai. vakaro 
8c4tadtenįals nuo 1 v. lkl 9 v. v. 

Hekniądlenlals pagal sutartlsa

TcL LAFayette (016

DR. C. J. SVENCISIAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 va,, vakaro 
Sekimriipniaia ir Trečiadieniais 

Pagal Sutartį

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDO81 

9 ryte iki 8 vakare išskiriant aek- 
madieniua ir trečiadieniu*

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. IIJx.9 ( t ——e—

Office Houra 
2 to 4 and / tu 9 P- M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSI01AN M>d SURGEON 

4645 So, Ashland Avenue
Ofiso talanffos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PBO<P8ct 1930

TeL CANaI 6111

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAJI 

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

Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublĮo 7868

Offiee Phone Res. and Offioe
PROspect 1028 2369 S. Laavitt St
VaL 1-4 pp. Ir 7-0 vak. OANal O70C

DR. J. J. KOWAR
(KOVARSKAS) 

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 83rd St, Chicago-

Nedėllom Ir Trečladlenlala
Pacai Sutarti

DR. A. J. SHIMKU&
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TU. LATayatte 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečisdienais ir Sekmadieniais 
paųąl sutartį.

GYDYTOJAU IR ORIRI 
2423 W. Marquette Ro£

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Rety. ir Nadūlinmia susi tarus 

Subatoms Ciceroj 
1448 8o. 49th Ot 

Nuo 8 Iki I vai. vak.»■ <.i

OR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 s. 4Qth <?t„ Cicero, IU. 
TeL OUaro 2573

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

Ru. 6951 S. Maplewo<od Av. 
Tsl. HEMloek 3977

Tyčiai)- ir Sekmad. pagal sutartį
Šęštpdicniaįs pųo 7-9 vai. vak.

2423 W. Marąuetta Rd.
TaL HEMloek 484S

1 1 " » rr ' * *
TeL BOUIevard 7041

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė, 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
. ssjSsUseLa1!*—...

TaL OflM BOŲlarard 6913-14 
KENRas. V<MU 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL ano 1—3 Į nuo 0:30—8 

756 West 35th Street
ir.rmr

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Residendjos TaL BEVsrly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL; 2—4 ir 6*-8 p. 

Raaideasija
8939 So. Olnranont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis W»1 «ptart|

TaL CANa’ 0887 1~V (k 4 494

DR. P, Z. ZAI TORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Residsneįja: 6600 So. Arteaian Ar* 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

• » <*L vakaro

TeL Office Wentworth 6330 
Ras. Hyda Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.

:8«kvm* ■eredontia ir enlMt.>nii«

Chicagos lietuviu >r. Kryžiaus li
goninė, kaip Ju prlpsiina American 
Madical Asaociation ir Amertcaa 
Oollaga of Surgeons, yra Olas* A 
rfliiaa. Tai yra, aukščiausi Ameri- 
kea medikalial autoritetai mflsu H- 
gonin« priakyri prie geriausių iae 
rikoe ligoninių. Reikale nandokltšs 
Jas patarnavimu 9700 W A0th Bt. 
tai- HEMloek 6709.

6669

Naudokitės pstarnavimu tŲ daktary, dentistŲ, advokatų ir bisnia* 
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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SEMINARIJOS KOPLYČIAI AUKOS
GEGUŽES MENESYJE

- •

Seminarijos Vadovybė Nuoširdžiai Dėkoja Savo 
Visiems Geradariams

Hamtramck:
P.t S. Sičiūnienę aukoj0:

Tretininkai Šv. Jurgio para
pijos $6.00. Po $1.00 — T). 
Jasaviėiene, Ona Yečienė, A. 
Ablužinskas, C. Mytz, M. Jo- 
kulienė, fL Josulionienė^ J. 
Stanevičienė, J. Škulis, M. 
Švedienė, A. Sičiūnas, Cassie 
Sičiūnas, S. Sičiūnienė. Po 50c 
— K. Degutienė, P. Valatke- 
vičienė, A. Samuel, O. Škulie- 
nė, M. Urbonienė. 2 asmenys 
po 25c.

Per Kazimierą Jokūbai tę: 
Po $1.00 — K. Jokūbaitis, J. 
Arlauskaitė. Po 50c — Vik
torija Jurgutienė.

NEW JERSEY
Viktorija Remeikienė iš 

Bloowfield — $10.00; Ona Mi- 
kelinskaitė iš Bernardsvilla
— $2.00; J. Bei i ana s iš Bay- 
onne — $2.00.

Per Steponą Agentą: Po 
$5.00 — Steponas Agentas. 
Po $1.00 — Juozas Venskus, 
Petras Kinderavičius, Barbo
ra Sablevičienė.

NEW- YORK
O. S. — $20.00; Kazimie

ras Baltrušaitis iš Maspeth — 
$20.00. , •. ;

Per Seselę M. Bibijoną iš 
Binghampton: šv. Juozapo
Seselės — $4.00. Aleks Lesko
— $2.00. Po $1.00 — VU CoL 
vito, Stasys Sidagis, Cecilija

- Drip Coffee Pot.” Dykai' E- (Bramley, Tanias
VVatson.

(Tęsinys)
MICHIGAN

Detroit:
Per G. Ivanauskienę auko

jo.- G. Ivanauskienė $5.50; I. 
Ivanauskas $5.00; Adolph Kli 
nton $2.00. Po $1.00 — Mrs. 
D. Brazis, Ona Bacvikienė, 
V. Mažaitienė, A. Andrulio
nis, Lawrence Salsky, H. Bai- 
bak, K. Pariinskienė. Po 50c
— J. Burokas.

Per Petrą Benderį'. Po $5
— Petras 'Benderis, P. Gry
bas. Po $L.OO — Marcella Smo 
lėk, Wallak Family, donas ir 
Ona Pyragiai, J. Žilinskas, 
Jonas Žyrinas, G. Saplis, P. 
Padolskas, J. Tumšia, J. Je- 
rusevičius, D. Kaspariūtė, S. 
Paukštis, O. Shultz, A. Con- 
rad, M. Šimonis. Po 50c - - 
Juozas Pyragas, J. Andre'vs, 
F. Stankus. 1 asmuo 25c.

O. Segaitienė iš VVhite 
Cloud $1.00.

DYKAI!

tam, kurs suras “Draugui” 
vieną naują skaitytoją ir pri
sius $6.00/ " ***•' r

“Sauce Pan Sėt.” Žino
kite: Dykai tam, kurs su
ras vieną naują “Draugui” 
skaitytoją pusei metų ir pri
sius Š3.50.

PBXT7gas

Padėka Mūsų 
Geradarėms

Sovietą ambasadoj. John L. Lewis (dešinoj) vadas nau
jos darbininkų C. I. O. organizacijos, ir kongreamonas W.
L Sirowich aš New Yorko nufotografuoti Sovietų Rusijos palankumus.M A . i _ i vii ,*i i • • ■*ambasadoj, Washingtone, per suruoštą bankietą pagerbimui 
rusų lakūnų iš Maskvos pro šiaurinį žemės ašigalį atskri 
dusių į Ameriką.

mis statomas didvyris mūsų 
tautinės garbės paminklas. 
Penkeri didžiuliai “Liet. En
ciklopedijos” tomai per še
šerius su trupučiu metus yra 
stambus laimėjimas, kūrino 
gali pasidžiaugti ne tik reda- 
ktoriai su savo bendradar
biais ir leidėjais, bet ir viso 
pasaulio lietuviai, visa pla
čioji visuomenė.

Penki tomai sudaro trečią
ją dalį visos “Liet. Enciklo
pedijos”. Penki tomai, tesėti 
sunkiausiais ekonominės de
presijos metais, prikišami į- 
rodo jos redaktorių ir leidė-

WIS00NSIN
Racine:

S. L. R. K. A. 67 kuopa 
per Oną Sabai ienę — $5.00. 
Barbora Mockaitė — $2.00; 
Agota Zizminskaitė — $1.00.

Per Oną Sokelienę aukojo:
1 Po $5.00 — Karolina Karec- 
kienė. Po $2.00 — Pranas Va
siliauskas, Teklė Petkienė. N. 
Steponock — $1.50. Po $1.00
— Ona Vasiliauskienė, Vero
nika Piepulienė, A. Vasiliaus
kas, B. Vaiskus, E. Schome, 
Amilija Jurgaitienė, Jonas Vi 
ntis, Jonas Petionis, Antani
na Gališauskienė, Bronisa 
Surtaut, Magdalena Valickie- 
ni, Jonas Dovidaitis. Po 50c
— Magdalena Andruška, Mrs. 
Lilton, M. Agivckienė ir A. 
Vasiliauskienė 30c.

Kazimieras Kartazas aš

“Glow Lamp”

Kam nėra reikalinga gera 
lempa! Štai jums gera lempa 
dykai. Yra tai graži, metalinė, 
nesukuliama lempa. Yra 9 co
lių aukščio. Šilkinė virvutė 
5Vi pėdų. Tinka pastatyti ant 
radio, ant rašomojo stalo, ant 
svečių kambario stalo, mie
gamajam kambary. Dykai 
tam, kas gaus naują “Drau
go” skaitytoją pusei metų ir 
prisius $3.50.

vi nepalaužiaanos energijos 
vyr. redaktorius prof. Vacį. 
Biržiška. Redakcijos darbas 
buvo visada sunkus, ypač pra 
džioje, pirmuosius tomus spau 
dai ruošiant. Neturint po ra
nka jau surinktos lituanisti
kos, kuri yra išmėtyta ne tik 
tėvynėje, bet ir po visą pa
saulį, kur tik lietuvių gyve 
narna ar gyventa, lituanisti
kos medžiagos rinkimas bu
vo ir palieka didžiausia re
dakcijos sunkenybė. Tik pas 
kutiniais laikais suorganiza
vus lankstų “L. E.” bendra
darbių kadrą, žymiai pagerė 

j jo ir lituanistikos medžiagoj 
I nn ruoši mas. nors visiško to

l^abai esame dėkingos mū
sų geradarėms Chicago.e už 
prisiimt imą gražių dovanėlių 
metiniam piknikui, kuris į 
vyks liepos 4 d. Sekančios 
moterys aukojo: S. Šimkienė, 
E. Gedvilienė, M. Martušlenė, 
J. Stugienė, B. Ogontienė, E. 
Ogenta'tė, B. CLaenienė, B. 
Urbonienė, A. Vaznienė, Alu- 
žienė, Zablavičienė, J. ftiaud- 
vitienė, A. Sriubienė, M. Do- 
rša, V. Katauskienė, M. Su 
deikienė. Aukas prisiuntė mu 
sų uoli veikėja M. Sudeikienė

Mes šias dovanėles labai į- 
vertiname ir prašome Aukš
čiausiojo, kad Jis gausiai ju
ms visoms atlygintų ne tik 
už dabartinį, bet ir praeitus

ly. Pranciškaus Sesaryi

LIETUVIŲ R. K. DARBI
NINKŲ SĄJUNGOS 

SEIMAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

J. E. vyskupui M. Reiniui. 
Garbės prezidiumą sudarė J. 
E. vysk. M. Reinys, kun. K. 
Urbonavičius ir kun. J. Va- 
lantiejus.

Garbingojo ganytojo paša 
kyta ugninga kalba nuteikė 
atstovus labai entuziastiškai.

Seimą sveikino daug L.DJ3. 
organizacijos prietelių žodžiu 
ir telegramomis.

Kadangi kai kurie seimo at
stovai tegalėjo dalyvauti sei
me tik pirmąją dieną, tad 
tą dieną išrinkta ir valdyba 
kitiems metams: pirm. kun. 

pasitaiko vienas kitas pralai- J. Svagždys, yice pirm. kun.

jo — “Spaudos Fondo” pa-
• »• * y-! paruošimastvarumą, pasiryžimą teseti sį f ,

, . t, .. •__ ■ • bulumo dar nepasiekta, to-darbą iki galo. Reikia priai- . .
• i- , j nr- t -i • ti dėl ir enciklopedijoje kartais minti, kad “Lietuviškosios E- . .

nciklopedijos” pirmieji penk 
ti tomai leidėjui atsiėjo (spau 
da, klišės, redaktorių atlygi
nimas, honorarai, administra 
cijos, reklamos ir kitos išlai
dos) 967,000 litų arba beveik 
visas apskritas milijonas. To
kiu būdu vienas “Liet. En
ciklopedijos” tomas leidėjui 
atsiėjo 193,400 litų, vienas są
siuvinis 16,120 litų, o vienas 
puslapis apie 250 litų. Suor
ganizuoti tokį kapitalą, rei
kia sugebėjimo tvarkyti, va 
dovauti ir tesėti tokį sudėtin
gą ir painų darbą, koks yra 
Enciklopedijos leidimas. Kal
bant apie “Liet. Enciklope
dijos” leidimo materialinę 
pusę, reikia nepamiršti ir to 
lakto, kad leidėjas šį darbą 
vykdo tik savo vieno inicia

dimas.

Visuose penkiuose tomhose, 
kurie apima nuo “a” iki ‘d’ 
— (“darbininkų žodžio”) — 
raidės, jau išaiškinta apie 
40,000 žodžių. Likusieji apie 
10 tomų apytikriai pareika
laus dar apie metų darbo. To
ksai laiko tarpas betgi netu
rėtų gąsdinti, nes ir kitos tau
tos, daug pajėgesnės, savai 
enciklopedijas leido daug il
giau. Tsb.

LIETUVOJE DIDĖJA AUTO 
SUSISIEKIMAS

Sheboygan — $5.00; Pranas tyva ir savais resursais* be
Venckus iŠ Kenosha — $1.00. 

(Bus daugiau)

Penki Lietuviškosios 
Enciklopedijos Tomai

Kraunant plytą ant plytos 
išauga puikūs architektūros 
pastatai. “Lietuviškos Enci
klopedijos” sąsiuvinis po są
siuvinio rikiuojant susidaro 
staunbūs tomai, tos reikšmin
gos, kultūros plytos”, kurio

KAUNAS. — Per šių metų 
pirmą ketvirtį leidimų ruožuo
se važinėjo 110 autobusų. Vie-

pašalinių įstaigų finansines 'nuošė ruožuose autobusai per 
paramos. Tuo tarpu latvių Įvažiavo 946,400 kilometrų ir 
“Kultūros Fondas” savosios
enciklopedijos “Latvijos Ko- 
nversacijos Vardnica’s” vie
šoms bibliotekoms prenume
ruoja 2000 egzempliorių, už 
kuriuos leidėjui pinigus su
moka iš anksto.

Kalbant apie leidėjo tesė
jimą būtų neteisinga nutylė
ti “Liet. Enciklopedijos” re
dakciją, kurios priešakyje sto

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M L C. “KELIONE APLINK PA 
ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTIMĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bfičini teko. Jis moka savo kelione vaizdžiai aprašyti: 
Poslapių 244. Audeklo apdarais $1.00. 1

Kun Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 4S. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisau $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS

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

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

Grabnamių
'' ' \ . ■ ■ 0

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■- ■ O-------

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai if dirbtuvės ir taupykite
pinigus

-o-
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chieagoe Lietuvių

527 NORTHWEŠTERN AVENUE
ARTI GRAMU ava.

Telefonas SEEIey 6 i 03
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III A M PC PATARNAVIMASHRIDULANul dieną ir naktį
W A T KOPLYČIOS VISOSE 

U I KAI MIESTO DALYSE

Pr. Jūras, prot. rašt. A. 
Kncižys, finansų rašt. A. Pil
džius, ižd. O. Siaurienė; kont
rolės komisija kun. Pr. Juš
kaitis, L. Kumpa ir D. J. A- 
verka.

pervežė 293,700 keleivių. Už 
keleiviams parduotus bilietus 
gauta 681,200 litų pajamų:

Pernai tuo pačiu metu vai- 
kščojo 100 autobusų. Per pir
mą metų ketvrbį autobusai 
pervažavo 829,100 kilometrų 
ir pervežė 228,100 keleivių. Iš 
bilietų surinkta 556, 800 litų 
pajamų.

Urba FIowcr Shoppe 
4180 Archer Avenue

I/AVATEOTU UMM

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
laidotuvių dibektobius

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemitogt Ava.
4447 South FalrfleM AvtmM

Tel. LAFAYETTE 0727

TX i koplyčios visose
y Ct 1 Chicagos dalyse

P. I. Kilikas 3354 So. Halsted St. 
Pbone BOUIevard 4089

ladmncz ir Sanai
2314 West 23rd Place , 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

J. Liukus
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Stato
LĮZoIį

Ežerskis ir Sus
llIAfAIIAA CllflotlLlAJuozapas tuoeuus

4348 So. California Avė. 
Pbone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Pbone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Pbone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. Western Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar Riūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest Illth St, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

axat, utd. laidotuvių direktoriai 
KELNER-.PRUZIN 

0«riM«ia« HUnMMTŪaM — patarnauja
n«S» MOS tot W. ĮMB Ava
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VIETINES ŽINIOS

North Side Žinutės

Varg. Nikodemas Kulys su 
savo žmona išvyko j Vargo
nininkų Sųjungos seimų, Bo
stonan. Su jais sykiu išvyko 
ir varg. J. Kudirka.

Vietinė spulka pasiryžo nu
sikratyti kai kūnų namų, pa
imtų už morgičius. Prie to ir 
valdžia pradeda spirti. Tat 
praneša visuomenei, kad ku
rie, ypač spulkos nariai, no
rėtų tuos namus įsigyti už 
prieinamų kainų, jiems bus 
teikiama pirmenybė. Kas no-

icRxiJax8

ri kokių nors formacijų dTilienė> & 8imkiaIlS j Sin>,. 
gauti, tesikreipia į direkto 
rius.

Iš Seserų Pranciškiečių
Rėmėjų Susirinkimo

TOWN OF LAKE. — Sv,
Pranciškaus vienuolyno rėmė 
jų 3 skyr. susirinkimas birž.
29 d., buvo skaitlingas. Pirm.
M. Sudeikienė pranešė, kad 
seselėms pasiųsta 47 dovanos.

Nutbrė rengti išvažiavimų 
į labdarių ūkį. Komisijon iš
rinkta: pirm. M. Sudeikienė, __„. _ __ _____________ , . ________
B. Ogentaitf, B. Urbonienė, Ūku* kenksJai- Kai kurias pietines valstybes užplūdo 
O. Srinbienė. Išvažiavimui nu >'•» kenkėjai. Dr. H. II. Bennett, « Federalės
kojo: O. Vainienė, Sudeikie- f?".*8 ATarnybos, studijuoja kenkėjus ir svarsto

ne, E. Ogentiene, V. Kataus- 
’kienė, A. Snarskienė, E. Ge

RADIO

nutarė kreipti dėmėsį į dar
bininkų pageidavimų ir dar
bininkams statyti atskirus na
melius - sodybas.

Nameliai darbininkams bus 
duodami išsimokėtinai, dvide
šimčiai metų. Jau sudaryti 
projektai ir nustatyta, kad 
nameliai bus statomi nemaže
sni 7 metrų piečio ir 8 ilgio 
taip, kad turėtų apie 56 kva- 
dratin. metrus grindų ploto. 
Tokio dydžio butas bus įren
gtas pirmame aukšte; salkose 
antras butas bus kiek mažes
nis. Būtas susidės iš dviejų 
kambarių ir virtuvės, o sal
kose bus įrengti butai (ik 
vieno kambario ir virtuvės. 

Taip pat numatyta, kad 
Bendrovės valdyba teiravo-' prie kiekvieno namelio bus po

Vakarinių valstybių 
Lietuvių Diena

Vakarinių valstybių Lietu
vių Diena Marijos Kalneliuo
se, III., gražiai ir jabkiai pra
leista.

Suvažiavimas pradėtas Šv. 
Mišiomis seminarijos koply
čioje.

Tikėtasi didesnio skaičiaus 
svečių iš Chicago ir apylin
kių, bet daugelį jų namie su

laikė popiet kilęs didelis lie
tus su perkūnijomis.

Tačiau įvykusių dienų rei
kia skaityti prie pasisekusių
jų

Parap. chorus rengiasi eks
kursijai per ežerų. Kurie no
ri važiuoti sykiu su choru, 
prašomi užsiregistruoti pas 
choristus-es, nes Teikalinga 
žinoti, kiek bus ekskursantų.

Metinis parap. piknikas į 
vyks liepos 25 d., Vytauto 
parke. Komitetas daro planus, 
tinkamam prisirengimui. Me 
tinis parap. piknikas yra di
džiausias parapijos parengi
mas. Nuo jo priklauso geres
nis parap. reikalų aprūpini
mas. Visi parapijonai priva
lo tai turėt omenyje ir skait
lingai dalyvauti piknike.

dvitienė, R. Urbonienė. 
Nutarta surengti bunco pa

rty. Pramogų į savo namus 
priėmė A. Snarskienė. Komi
sijon įėjo: A. Snarskienė, M. 
Sudeikienė ir E. Ogentaifcė.

Skaitytas seselių laiškas, 
kuriame prašoma, kad sky
rius nusifotografuotų ir pri
siųstų paveikslų į Pittsburgų. 
Norima paveikslų įdėti į žu
rnalų. Nutarė tai padaryti. 
Visos tat rėmėjos ir rėmėjai 
bei darbuotojai seselių labui, 
malonėkite susirinkti liepos 7 
d., į Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainę, 7 vai. vakare. Iš čia 
važiuosime į Prečinausko stu
dijų, 4309 Archer avė. Pra
šoma nesi vėluoti.

Dainuos Mrs. S. 
kanklininkas K. 
Čiapas ir kiti.

Giedraitienė, 
Shimkus, A.

Šiandie, 7 vai. vakare užs- 
tatykite savo radio ant stoties 
WGES ir turėsite malonumo 
pasiklausyti gražaus ir tortin
go lietuviško radio programo, 
nes jo išpildyme dalyvaus žy
mi dainininkė Genovaitė Gie
draitienė, Antanas Čiapas ii 
gros lietuviškas kanklininkas 
Kazys Shimkus. Be to, bus 
ir kitų įdomių įvairenybių 
tarpe kurių namų užlaikytojai 
girdės svarbių pranešimų iš 
Peoples Krautuvių iš preky

Rėmėja bos, kuomet čia dabar eina 
didis July Clearance išparda
vimas siūlijantis labai dide 
les vertybes ant visokių ra
kandų, refrigeratorių, radio ir 
kitokių namams reikmenų., 
Patartina nepamiršti pasi
klausyti.

si pas darbininkus, ar jie no-1 
rėtų, kad būtų. statoma ‘Mai
sto’ darbininkė kolonija, ar 
atskiri, nameliai - sodybos. 
Daugufna darbininkų pareiš
kė pageidavimų turėti atski
rus namelius, kuriuose jie 
patys galėtų gyventi ir kad 
nors vienų butų galėtų išnuo- 
muoti. “Maisto” vadovybė

500-600 kvadratinių metrų že
mės sklypai. Prie kiekvieno 
namelio bus pastatyti sande 
liai - tvartai, bus užvestas 
gerųjų vaismedžių sodas. Na
melių sklypai bus aptverti 
vienodomis gražiomis tvoro 
mis. Jau galutinai nusistaty
ta, kad nameliai bus statomi 
mūriniai. Jie bus statomi prie 
pat “Maisto” fabriko, tuojau 
už stadiono. Tenai yra kele

to hektarų žemės sklypas, ku
ris jau atitinkamai išplaniio-| 
las. Pravestos svarbiausios lr 
šalutinės gatvės, visa žemė 
suskirstyta sklypais. Tame 
plote numatoma pastatyti &- 
pie 60 darbininkų namelių.

Tai pirmas Lietuvoje dar
bininkų miestelis, įkurtas vie 
nos iš didžiausių Lietuvos e- 
konominių organizacijų ir 
geriausiomis sųBygomis ati
duotas darbininkų nuosavy
bei.

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
OONTRAOTOR

2223 West 23rd Place
Ltlieka viaokitu medžio darbus,

I
didelius ir mažus, už prieinamą 
kainą. Apkala namus žingeliais. 
Dedame stogus.

Tori SS metua patyrimo.

Tel. CANai 7514
CHTCAGO

CLASSIFIED
MAMŲ VALYTOJAS IR 

RUOTOJA8
POPIE-

Km norite narnu* ilv&lyti lr 
popleruotl, tai kreipkitės i •

J. Purto k a*
•426 So. Richmond 8t 

Tel. Hemlock 267$

ia-

Vietinis politikos klubas re 
ngiasi prie išvažiavimo. Kur 
ir kada tas įvyks, vėliau su 
žinosime.

Norėjo Pasigauti 
Žuvies, Pats Įkrito 

Į Ežerų

Vyčiai visu smarkumu ren-1 Prie Montrose avė. meske 
giasi prie tradicijinės dienos riodamas paslydo ir įkritęs į

Kiekvienam žmogui pasitai
ko laimė, bet jos neįgyja, jei 
prie jos nebūna prisirengęs.

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pakaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder, 

8739 So. Mapleirood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

PARDAVIMUI NAMAS

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

6930 S. Aberdeen 8L 5 kambarių 
narna*. Kieto medžio grindys. Aly
va Šildomas. Z dideli kambariai 
belsmonte. 2 karų karadžlua. Gat
vė lr elė lSgrjstoa ir apmokėtos. 
Nėra skolų. $3600 cash arba gali
ma pritaikyti sąlygas. Arti 63-flos 
ir Halsted.

PARDAVIMUI ORORERNfc

— metinio pikniko, kuris į- 
vyks liepos 5 d., Vytauto pa 
rke. Tikimasi sutraukti tūks
tantines minias žmonių. Taip 
ir reikia. Darbuokitės, jaunie
ji

NORTH SIDE. — Praėju
sį šeštadienį Onutei RamoŠ- 
kiūtei jos mamytė ir draugės 
buvo surengusios “shower pa 
rty” parap. svetainėj. Onutė 
apdovanota brangiomis dova 
nomis. Už tai ji visas savo

Michigan ežerų prigėrė An- 
ton Tahoma, 40 m., 1525 Cul- 
lom avė.

KAUNAS. — Birželio 14 d 
Japonijos nepaprastas pasiun
tinys ir įgaliotas ministeris 
Šakuma įteikė valstybės Pre
zidentui savo skiriamosius 
raštus. Ta proga pirmasis Ja
ponijos ministeris Lietuviai 
pasakė kalbų į kurių atsakė 
Valstybės Prezidentas Anta
nas Smetona.

drauges pavaišino. Nors “alio smi"“i s" savo dnul8ais’ £
ulinėmis ir prieteliais.

Uetuvytis

“Maistas” Prie Kauno
Statys Darbininkų 

Miestelį

KAUNAS. — Kaip jau an 
ksčiau buvo pranešta akcinė 
“Maisto” bendrovė iš 1936 
metų pelno paskyrė 100,000 
litų darbininkų nameliams 
statyti. “Maisto” bendrovės 
vyr. direktorius agr. Tallat- 
Kelpša painformavo, kad 
“Maisto” bendrovė esanti nu
sistačiusi dar šiais metais pa
statyti apie 15-20 darbininkų 
namelių.

Wve*. mofhers, akąen ftsy're oFtoa - 
torced to poni* to hatr
beakti to tbeir metvjolkl For «*ome<* 
know that a heaithy head producM 
handtome hairl Uod Ihat't why 
women ev«cywhere are poinfing to 
Fom-ol, the remarkable foaming od 
shampoo which krto nourithe* Ibo 
scalp, then take* the durt, parched 
hair ood brirtgt it back to ųlovring 
Health. Fom-ol is so economicalt a 
Bule goes a long way. Atk your 
druggist for the regular 50e (ižo. 
Or, write for a generou* triol bot- 
de, endoting IQc to cover pocking 
and postoge.

FOM-OL

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 
4% dividendą ant visų taupymo 

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje ben
drovėje, kur indėliai apdrausti iki $5,000.00 Per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Wa$Mngton, D. C. ’

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGICIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

Pardavimui grosernė ir bučernė ar
ba mainysiu ant tavernos. 1967 W. 
Canal port Avė.

RENDON VASARNAMIS

INSURED TMrenduoJa 3 kambarių cottagre ant 
Green Bay arti Menominee. Mich. 
$1(1 J pavalte. Dėl informacijų rą
žykite GREIČIUS, 4533 8. Wood 8t.
Chicago. Tel. BOUIevard 4983,

TAVERNAS PARDAVIMUI

Geras kampinis tavernas. Nauji flks- 
Ccrlal. Pardavimo priežastis, kitas 
blznla. AtslSauklte po 7 vai. vak. 
3901 Archer Avė. *

REIKALINGA VIRĖJA

Reikalloga virėja 
rapijos klebonijoj, 
tuanica Avė.

r. Jurgio 
3230 So.

RENDON PIETAS

Ižrendavlmul Getas 6 kambarių, nau
jai ISdekoruotaa IS visų pusių Švie
su. Visi patogumai. 3117 Union 
Avė. Savininkas antramaukSte.

PARDAVIMUI GROS ERNA

wer party” visuomet daly
vauja tik moterys ir mergai 
tės, bet šį kartų vėliau ma
tėsi ir vyrų, vaikinų, atėju
sių parsivest savųjų. Tat, ir 
jie buvo pakviesti į vidų, ir 
sykiu pasilinksmino, pasivai
šino.

Sekmadienį Smithai dauge
lį pasikvietė pas save ir iš
kėlė pabroliams, pamergėms 
ir svečiams puotų, kurioje da 
lyvavo ir didelis skaičius Smi 
fhų ir Ramoškų draugų, gi 
•minių ir prietelių. Visi linkė
jo jaunai porelei laimės.

Kai kurie jaunojo Smithc 
artimieji drangai pirmadienio 
vakare surengė jam “bache- 
lor party” Smithų baldų dir
btuvės patalpose. Puotoje da
lyvavo ir visi Syithų darbi
ninkai ir didelis būrys Nortl:
Side vyrų, kurie Smithų šau
niai pavaišinti. Žodžiu, dabar 
pas Smithus ir Ramoškus 
vien porės, pinotos, pasisve
čiavimai. Viskaa rišasi su jų
vaikų ruošimųBi į naujų gy- Studijuoja kumštynes. Joe Lomia, sunkiojo svorio Čem- 
venimų į 'moterystės luomų, pį jonas,po išėjimo laimėtoju, studijuoja kumštynes. Jo smar 
Džiaugdamiesi vaikų laime lt fcūs dešinės rankos smūgiai į žandų 8 rounde paguldė opo- 

%vai kelia puotas ir sykiu link- nentų James Braddockų.

Asfhma Cause
Foughi in 3 Minules
,»y

Arthma attaeks, Um Soclor'. pnserlptbm 
ĮSandaco ramoves tb. sause of your stone.

.*?°ę**i tope. no tolrtUana Ab- solutely tartelaea. ataria work In 3 minute. 
m«ep aoundly toalght. Soon feet nll.mn 
youngvr, Mron<er, and Mt anythlnc. Ouer-

order Mandaee for yon.Dont 
day. Tha cuarantaa pratarta j

hlaa to

EDERALSAVINGS
(and LOAN ASSOCIATION
’ or chicago

2202 West Cermak Road
Telefonas CANai 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

Pardavimui grosernt geroj vietoj ar
ti HetuvlSkoa bažnyčios. Su pragy
venimu Ir lįstų, renda pigi. 4346 
So. Fairfield Avė.

Kas ilgų laikų iešmų dro- 
tam, kuris moka jų sunaudotu 
žia, tam šuo kepsnį nuneša.

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

Ankstyboji varna dantis, vė
lyboji akis krapšto.

— Pas.seKimas visad ap
mokamas pasisekimo verta 
kaina.

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS 
SANDELIS

911 Weit 33rd Street
Užlaikome KUMPIUS Ir kitus 
skanumėlius importuotus 18 Lie
tuvon. Vist produktai yra tikrai 
UetuvlAki, nes Jie yra gauti per 

BALTIO IMPORT 00.
809 Weet 19th Street

Buy gloves wlth wha« 
lt savęs

Nerelg mnfcėtl 60c ui i 
dantų mosti. Llsterine j 
Tooth Pašte gaunama po j 
26e. Ttmyk, kaip gerai JI 1 
veikla. Ją vartodamas per < 
metua šutaupaa $1.00. 1

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c . |

rfaatultd.
naĄy _______

* / e

TkoriSet.

XrECONOMY ind 

SATISFACTION ua 
Doubk ksfcd/DoubkAdionf

BAKING ILV POWDER
Imk hhe

25ounces for 25*
Full Pack — No Slack Flllin^

MILLIONS OF POUNOS H AVI B F ( N 
UStDBYOUP COVFRNMirti

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 32 DARBU8

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

BUICK 
&

PONTIAC
A G E N TO R A

Milda Auto Sales
VIENINTELE YlETUVIŲ 
MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
OAUBI8, SABONIS, BULAW, SAMKEVIdlUS, BA0KT8

PIRMA IR 
GENERAL


