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Ispanijos nacionalistai pliekia radikalus
STUMIA ATGAL I MADRI

DO RIBAS; DAUG JŲ 
NUKAUTA

NUMUŠTA DVYLIKA DAU 
GIAU RADIKALU

LĖKTUVŲ

HENDAYE, Prancūzija, 
liepos 19. — Žiniomis iš Mad
rido karo fronto, Brunete ba
re, vakarų link nuo Madrido, 
nacionalistų kariuomenė plie
kia radikalų milicijų ir stu
mia atgal į Madrido ribas.

Gausingo® nacionalistų jė
gos šiandien su durtuvais įsi
veržė į radikalų pozicijas. 
Daugelis jų paspruko į užpcw- 
kalines pozicijas, kurios taip 
pat puolamos.

Žiniomis iš Salamanca, Ma
drido fronte vakar oro laivy
nų kovoje nacionalistai 12 ra
dikalų lėktuvų numušė ir du 
sugadino. Patys nacionalistai 
prarado tik vienų lėktuvų.

Toliau pranešama, kad na
cionalistai paėmė eiles radi
kalų apkasų, vienų priešlėktu
vinę batarejų, keturias prie*, 
tankines patrankas, dvyliką 
kulkosvaidžių, daug mašininių 
ir paprastų šautuvų ir keturis 
rusiškus šarvuotus trokus. 
Tarp žuvusiųjų radikalų yra 
daug karininkų.

PAŽYMĖTINOS IŠKILMES KAUNE

Lietuvos generalinio štabo Karininkų V> tauto Didžiojo Kursų II-ji taniaeu savo vir
šininku gen. št pik. Karveliu pagerbia Nežinomojo Kareivio Kapų Kaubte.
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TOKIJO LAUKIA GREITO 
KINIJOS ATSAKYMO

padarytos paliaubos 
neturi jokios reikšmės

EUROPOJE
BLOGAS

S

ISPANŲ RADIKALAI 
PROTESTUOJA

HENDAYE, Prancūzija, 
liepos 19. — Ispanų radikalų 
režimo prezidentas Azana iš 
Barcelonos laikinai nusikėlė į 
Valencijų ir tenai kalbėdamas 
protestavo prieš “svetimų ša 
lių įsiveržimų į Ispaniją”.

/Valencijo® radikalai paskel
bė daugiau žinių apie savo 
“laimėjimus” Madrido šiaur
vakariniam fronte, Šį kartų 
jie pažymi, kad tenai 29 naci
onalistų lėktuvai ‘ ‘ numušta ’ ’. 
Girdi, nacionalistų puolimai 
“sulaikyti”.

TOKIJO, liepos 19. — Ja
ponų kariuomenės vadovybė 
Kinijoje, anot žinių iš Tient- 
sino, lankia Kinijos vyriausy
bės atsakymo į savo ultimatu
mų. Atsakymas turi būti gau
tas vėliausia rytojaus dienų 
(ant radiė/FfJ/Jei tas nebus pa 
daryta; sakoma, japonai pra
dės karot veiksmus prieš Pei- 
Pingų.

Čia pažymima, kad japonų 
karo vadų padarytos žodžiu 
paliaubos su kiniečiais kariš
kiais neturi reikšmės. Tos pa
liaubos yra lokalio pobūdžio.

Turima žinių, kad šiandien 
rytų Pekine buvo girdimi šau
dymai to miesto apylinkėse.

PEIPINGAS, Kinija, liepos 
19. — Japonų ultimatumas pa 
veikė Kinijos vyriausybę. 
Kiniečių 29-osios armijos 
vadas gen. Sung Čeh-yuan žo
džiu padarė paliaubas gu ja-

ponų kariuomenės vadu gen. 
Katsuki. šiomis paliaubomis 
kiniečių armija ištraukiama 
iš Peipingo vakarinio šono. 
Šiom® paliauboms pasitari
mai vyko Tientsin mieste, kur 
japonai įsteigė savo karo vei
ksmų centrinę stovyklų.

Šios paliaubos, sakoma, 
veiks iki Kinijos centro vy
riausybė atsakys į japonų ul
timatumų.

Savo ruožtu Japonija vis 
didesnį kariuomenės skaičių 
sutraukia į šiaurinę Kiniją. 
Kariuomenė siunčiama iš Ja
ponijos, Korėjos ir iš Man
džiuko. Tientsine steigiama 
stotis lėktuvams.

Žiniomis iš Šanghajaus, Ki
nijos vyriausybė neturi pasi
ryžimo pasiduoti japonams. 
Deja, ji kaip reikiant nepasi
rengusi į karų. Trūksta reika 
lingu ginklų, o turimų nepa
kanka ir tai abejotinos vertės.

IŠ YVASHINGTONO AT
ŠAUKIAMAS SOVIETŲ 

AMBASADORIUS

JAPONAI AUKŠTINA J. V. 
NUSISTATYMĄ

Vykdomi automobilių pati
krinimai Chicagoj visose sto
tyse. Policija nutraukė prieš 
keletą dienų vedamus arešta
vimus. i i .: '

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra; maža tempe
ratūros atmaina.

Saulė teka 5:32, leidžia
si 8:20. u

AVASHINGTON, liepos 19. 
— Maskva atšaukia iš čia sa
vo ambasadorių A. A. Troja- 
novskį. Nežinia, kokiais su
metimais tas daroma

Vietos diplomatai ir visi 
mylintieji pramogas apgaili 
Trojanovskio netekimų, kadan 
gi jis čia būdamas dažnian 
kaip kiti kurie rengė pokylius, 
vaišino Šimtus radikališkų pož 
valgų valdininkų ir kitų. Ma
tyt, iš Maskvos jam buvo įsa
kyta nesigailėti išlaidų, kad į- 
gyti sovietams ko daugiausia 
bičiulių. , ,

ITALAI ISPANIJOJE KO
VOJA PRIEŠ BEDIEVIŠKĄ 

BOLŠEVIZMĄ
LONDONAS, liepos 19. — 

Darbo partijos vadas vetera
nas George Lansbury pranešė 
apie pasimatymų su Italijos 
premjeru Museolinin Romoje.

Anot Lansbury, Mussolini 
atvirai pareiškė, kad Italija 
pasiuntusi daug savo jaunų 
vyrų ispanų nacionalistams 
padėti kovoti prieš radikalus.

Iš Mussolinio pareiškimų 
Lansbury patyrė, kad italai 
Ispanijoje kariauja prieš be
dieviškų bolševizmų.

RYGA, liepos 19. — Surink
tomis žiniomis, šiaurinėj Eu
ropoj šįmet javų derlius nu
matomas gana blogas. Bulvių 
derlius ir gi toli nepakanka
mas. Ypač Lenkija turės daug 
vargo ateinančių žiemų. Var
gas numatomas Poliesei ir 
Vilniaus kraštui, jei Varšuva 
nesuskubs M- i
gelba.

Lietuvos javų ir bulvių der
lius geresnius kaip Lenkijos ir 
iš Pabaltijos valstybių tik vie
nai Lietuva tegalės turėti pa
kankamai duonos ir kito mai
sto.

Latvija skandžiai nusivylė 
pardavusi pereitų metų grūdu 
atsargas. Šiandien Latvijoje 
kviečių ir rugių, miltai duonai 
atmiešiami komų miltais.

Estija ir Suomija privers
tos importuoti grūdus.

reikalinga pa-

ISPANIJOS RADIKALAI 
NUŽUDĖ 100 JĖZUITU

ROMA, liepos 19. — 15 jė
zuitų ordino vyriausiųjų na
mų paskelbta, kad ispanų pi
lietinio karo laiku radikalai 
nužudė 100 jėzuitų, daugiau
sia senelių kunigų ir brolių, 
kurie buvo užsilikę Ispanijoje 
radikalams išteisėjus ordinų.

ANGLIJA VĖL TIESIA DRAUGINGA 
RANKĄ ITALIJAI

Sako, Viduržemio jūroj visiems 
yra pakankamai vietos

LONDONAS, liepos 19. — 
Anglijos užsienių reikalų se
kretorius Edenas šiandien pns 
kelbė reikšmingų Anglijos nu
sistatymų tarptautiniais rei
kalais. ,

Anglija, sako jis, neturi nė 
mažiausio pasiryžimo pulti 
svetimas šalis, arba joms ker
štauti.

Anglija pageidauja su kiek
viena valstybe Europos žemy
ne, Viduržemio jūroje ir visur 
kitur taikingai ir draugingai 
sugyventi ir žiūrėti išimtinai 
tik nuosavi^ reikalų.

Anglija pasiryžusi visur 
ginti tik nuosavus interesus, 
nekliudant svetimųjų.

Edenas pareiškia, kad Vi

duržemio jūra plati, kiekvie
nai valstybei ten yra vieto< 
atviriems keliams. Tad su Ita
lija pageidaujama turėti tai
kų ir griežtai laikytis padary
to® sutarties.

Edenas nemato reikųlo, 
kad Anglija turėtų bet jokių 
nesusipratimų su Italija ir pa
čios Ispanijc® klausimu. Anot 
jo, viskas sėkmingai bus išly
ginta, tik reikalingi abiejų p i 
šių geri norai.

Edenas dar pažymėjo, kai 
Anglija nesi jungs su kokia 
nors tarptautiniai® blokai® 
prieš komunizmų, arba fašiz
mų.

Pagaliau Anglija daug dar
buojasi ir už taikos palail \ 
mų Kinijoje.

Jau atspausdinti 'Draugo” 
Pikniko tikietai. Galite juos 
įsigyti “Draugo” redakci
joj arba nuo “Draugo” ii. 
nešiotojų.

Su Šiais tikietais galite 
įeiti į daržų ir dar galite 
laimėti vienų ii trijų bran 
gių dovanų.

JAPONAI CENZŪRUOJA 
PASTĄ

TTENTSINAS, Kinija, lie
pos 19. — Japonų karo virši
ninkų įsakymu čia imta cenzū
ruoti išsiunčiami laiškai. Sve
timų šalių konsulų protestai 
neigiami.

AVASHINGTON, liepos 19. 
— Japonų spauda aukština J. 
Valstybių nusistatymų tarp
tautiniais reikalai®.

Spauda nemini, kad J. Val
stybių sekretorius Hull nusis
tatymų paskelbė ryšium su ja 
ponų kiniečių nesutikimais. Ja 
ponam® labiausia tinka tas, 
kad J. V. savo nusistatymu 
nepuola Japonijos.

GYVENTOJAMS NEATKE
LIAMA NAŠTA

Balandžio mėnesį Chicagos 
mieste apie 200,000 asmenų 
mokėtos algos. Siame skaičiu
je yra 27,000 miesto tarnauto
jų ir darbininkų. Kiti gi visi 
yra AVPA darbininkai ir šel
piamieji bedarbiai su jų šei
momis.

Šios visos armijos išlaiky
mui Chicagjo miestas turi kas 
mėnesį išleisti apie vienų mi
lijonų dolerių. Tai miesto gy
ventojams neatkeliama našta.

HITLERIS JSPCJA ME
NININKUS

BERLYNAS, liepos 19. — 
Atidarant “Vokiečių meno 
rūmus” Muniche Hitlerį® įs
pėjo menininkus, kad Jie sau
gotam naujoviniai piešti pa-

TOKIJO, liepos 19. — Gau
ta žinių, kad Mandžiuko Sibi
ro pasienyje ii naujo vyksta 
japonų susirėmimai su sovie
tų kariais.

SPORTININKŲ IŠLEIS
TUVES

Rytoj vakare Palmer Hou 
se (Red Locker Room) jvy-

veikslu® ir kitokius vaizdus, ks Lietuvos sportininkų Mi
ne® ui tai bu® baudžiami, kad lefotuvh/ bankletas. šlan-
ir sterilizavime,

Javų valymui J. Valstybėse 
trumpa darbininkų.

CEN. FRANCO LAIMĖS 
KARĄ

----------- k
LONDONAS, liepos 19. — 

Kad gen. France laimės karų 
Ispanijoje, apie tai negali bū
ti dviejų nuomonių, pareiškė 
čia kun. James Turner, D. D., 
Ph. D., Šv. Albano kolegijos 
Valladolide (Ispanijoj) vicc- 
rektoriue.

dien yra paskutinė diena vie 
tos užsirezervavfanuL Vietas 
užsirezervuokite telefonuo- 
damt CANal 1173.

Kun. Turner atostogauja 
Anglijoje. Jis sako, kad karas 
Ispanijoje gal užsitęs dar a- 
pie vienerius metus. Ir bus 
apvainikuotas nacionalistų vi
sišku laimėjimu.

Anot jo, IValladolidas buvo 
pirmasis Ispanijos miestas, 
nusikratę® marksistų jungu. 
Kova ten vyko apie dvi paras 
ir radikalai išginti. Nuo to 
laiko mieste vyksta normalus 
gyvenimas. Tik retkartėmis 
radikalų lakūnai daro puoli
mus su orinėmis bombomis.

Šie visi iš oro puolimai lai
komi beginkliam® ir nekariau
jantiems gyventojams. Mies
tas yra atviras, neturi jokio 
kariško reikšmingumo ir ne
turi jokių saugumo priemo
nių.

Žiauriausias iš oro puoli
mas įvyko balandžio’ 8 d. Už
mušta 36 moterys ir keturi 
vaikai.

Šv. Albano angliška kolegi
ja, sako kun. Turner, turi į- 
taisytug ruiminguosius pože
mius (rūsius), kuriuose gali 
pasislėpti apie 900 asmenų. 
Puolimo laiku žmonės ten ir 
moda sau saiugių vietų.

Amerikos pašauta spamb jamta 
raudonąja propaganda

AVASHINGTON, liepos 19. 
— Žurnalas “Life” liepos 
mėn. 12 d. laidoje tarp kitko 
rašo;

“Ispanų pilietini® karas pra 
aidėjo pereitais metai® liepos 
17 d. Dauguma® J. Valstybių 
piliečių lojaJistus, arba rau
donuosius matė kaipo puspai
kius, neatsakom ingus ir žudi
kus, kurie nusisuko prieš savo 
tautos garbingųjų žmonių dn- 
lį. Karo vieneri metai tačiau 
J. Valstybes arčiau supažin
dino au Ispanija.

“Pilietinio karo priežastis 
buvo ta, kad Ispanijos gyven
tojai nusisuko prieš savo va
du® išnaudotojus dėl jų nekom 
peitentiškumo. ftie gi vadai 
žmonėms pasipriešino.

“ Prie 20,000 didžiųjų žem
valdžių reikia prijungti ka
riuomenės 21,000 karininkų ir 
100,000 kunigijos, ga.usingiau- 
®ių Bažnyčios hierarchijų pa
sauly, antrųjų po Tibeto. Val
stybė apmokėjo kunigiją. Tu
rinti milžiniškus lobius ir val
danti didelius turtus Bažny
čia, suprantama, pašlijo kapi
talistų pusėn ir užėmė pozicijų 
prieš gyventojus. Bažnyčia iki 
pa.t kaklo buvo įsinėrusi j po 
litikų, ir t. t”

. Taip rašo žurnalas “Life“ 
fr taip rašo kiti Amerikos pa
sauliniai laikraščiai. Tuo bū 
du jie sąmoningai skleidžia 
raudonųjų propagandų ir me
lu® apie Ispaniją.

Tačiau susi pratus ie j i ame 
rikiečiai kitaip žiūri į Ispaniją 
ir teisingai randa, kad tie is-

puspaikiai ir vien žudikų g’U- 
jos. Bažnyčių, vienuolynų ir 
įvairių katalikiškų įst r i 
griovimą® ir naikinimas jų ro 
kordas. Jų rekordo viršun i > 
yra kunigų ir paša ui i n inkų i n 
talikų žudymai.

Teisybė yra ta, kad prieš ; i 
lietinį kairų Ispanija turėjo ’d 
vyskupų ir apie 31,000 kunigų. 
Tik 50 kunigų iš vatetybės iž
do gaudavo iki 500 dolerių 
metinės algos. Kiti kunigai 
gaudavo apie 200 dol., arba 
mažiau — keli tūkstančiai vos 
po 100 dol. per metus.

Pradėjus 1812 metais božny 
tiniai turtai polaipsniui buvo 
konfiskuojami, o 1931 n. 
paskutiniai iš bažnyčių atimti. 
Už tuo® konfiskuotu® turtus 
valstybė pasižadėjo mokėti a t 
gas kunigams ir kas metai jus 
statytos algos buvo mažina
mos. Kaip paprastai, konfis
kuoti bažnytiniai turtai teko 
ne valstybei, bet daugiausia 
apsukriem® politikieriams.

Taip pat Bažnyčia nesikišo 
į šalies politikų, išėmu® baž
nytinius ir doroviniu® klausi
mu®. Bažnyčia daugiausia rū
pinosi sodiečiai® ir darbinin
kais vargšais, kad juos pakė
lus dvasiškai ir medžiagiškai.

Bet amerikoniška pasaulinė 
spauda neatsižvelgia į šiuos 
faktu® ir bendrai sn bolševi
kais trankia jų revoliucinius 
himnus.

5 plėšikai pagrobė 4,012 do
lerių iš Cribben and Scxkni 
Co. ofiso, 700 No. Sacrameti-

panai lojalia tai iš tikrųjų yra to ava ~
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Lietuvos Sportininkų Pasirodymas
• r •. « .7 ’J ■ • ' • ; it '

Rytoj atsisveikinsime su Lietuvos spor- 
Ž|niukaiss Chicagos lietuviai gailisi, kad juos 
per trumpai turėjo savo svečiais. Mat, jie 
ne tik geri sportininkai, bet gražiai išauklė
ti vyrai, tikri džeatehnenai. Jie pasirodė 
ifcientehiienais ir sporto žaidimuose ir susiė- 
jhnuose su žmonėmis. Ypač mūsų jaunime 
jĮo palieka malonių atsiminimų.

Lietuvos sportininkai, Kaipo sportįmu
kai visuose žaidimuose gerai pasirodė. Leng
vojoj atletikoj jie tikri meisteriai. Krepšinio 
žaidime taip pat mūsiškiams reikėjo stip
riai laikytis kol atsilaikė. Lietuvos tenisis- 
tai pasirodė esu stipresni už mūsiškius.

Mes, Amerikos lietuviai džiaugiamės bet* 
L kokia Lietuvos pažanga. Nemažiau džiaugiu- 

anės ir sporte padaryta pažanga. Mūsų vi
suomenė tų džiaugsmą parodė sporto žaidi 
Ūkuose^ Patiems Lietuvos svečiaips buvo kei
sta matyti, kad publikos siinpatija sekant 
sporto žaidimus visuomet buvo su Lietuvos 
sportininkais. Kiekvienų jų laimėjimų ji pa
sitikdavo didžiausiu entuziazmu. Tai ypač 
buvo ryšku krepšinio žaidimuose.

Tie, kurie matėme rungtynes, ilgiau ne
užmiršime Sačkaus, Puzanausko, BAkūno, 
Baltrūno, Puskunigio, Cenfeldo, Tamnlyno, 
Andrinbo, Giedrio, Jasu&o, kurie tikrai ge
rai atstovavo Lietuvos spe^t^ėūkus. Čia ne- 

•• mažas nuopelnas ir jų vado Vytauto Jtugus- 
tausko.

Trumpiau pas mus buvo du drąsuoliai 
■ Lietuvos lakūnai — sklandytojai kapt Jonas 

Pyragius ir Įeit. Bronius Ožkinis Tačiau su- 
; spėjome juodu pamėgti. Lietuvių aviacijos 

dienoj, buvusioj praėjusį sekmadienį Stin- 
. son aerodrome jiedu mus stebino. Beūioto- 

riniais lėktuvais jie skraidė ore lyg du arai. 
Tuo jiedu stebino ne tik mus, lietuvius, bet 
ir kitataučius, kurie tokio skraidymo ligškd 
dar nebuvo matę. Pyragius ir Ožkinis savo 
šauniu pasirodymu tūkstantinėje minioje su 
kėlė didžiausio entuziazmo.

Tikrai smagu yra konstatuoti faktų, kad 
Lietuvoj lakūnai tokių didelę pažangų yra 
padarę ir kad savo srity neatsilieka nuo ki
tų tautų.

Gaila, kad Lietuvos sportininkai ir la
kūnai negali pasilikti ilgiau Amerikoj, kad 
daugiau čia gyvenančių tautiečių juos galė
tų pamatyti. Tuo būdu dar daugiau Baudos 
būt buvę, dar artimesni ryšiai tarp Lietu
vos ir Amerikos Lietuvių sportinlakų būt 

. užsimeųgč . . ..
Reikia tikėtis, kad tai nebus paskutinis 

Lietuvos sportin;nkų atsilankymas pas mus, 
kad tai tik pradžia. Ateity tas gražus ir 
visais žvilgsniais naudingas sąjūdis dar labiau turėtų praplisti.

r

Bažnyčia - Darbininkę Gynėja

. Šį klausimų dažnai gvildena uolusis “Da
rbininko” bendradarbis p. T. Vėliausiam to 
laikraščio numery jis rašo:

Komunistas kalbėjo darbininkams: “Ka- tMikų Bažnyčia moko kaatrumo ir neturto; 
ji liepia žmonėms kantriai kentėti ir vargti 
po neteisinga kapitalistine priespauda; dirbti ilgas valandas už menką atlyginimų; ne
ieškoti Žemiškų gėrybių, nes kitame gyveni
me galėsią gauti užtuokasnį. Ji gina priva
tinę nuosavybę ir jau tuo pačiu paroda, kuu 
ji stoja už kapitalistus, o ne darbininkių. Katalikų tikybos ženklas yra Kryžius, u 
Kiyži.is jiems liepia kantriai kentėti ne t e u 
ringų kapitahstų priespaudą...”

Tai huvo pasakyta didžiausia neteisy
bė. Kryžius mums neliepia kentėti šių di<-

nų neteisingą priespaudą, bet ieškoti ir ve! 
kti, kad gyvenimo tvarkoje įvyktų toiaia- 
gunuu. Kryžius mus nieką padėti save gy
vybę už savo prietelius, kai yra padaręs u>ū 
sų Mokytojas. Kryžius mus moko, kad kiek 
vienas žiaogos tari įgimta* teises, kaip tai 
teisę i adoriai įgyventi, dirbti, torėti sau' — Nežiūrimi to, jog drantb-
reikalingų žemiškų gėrybių, turėti auosavy lys kur kaa už žmogų didės- 
bę. Ki yžitts nttts moko, kad visi žmonės yra nis, q betgi jo smegenys vi- 
broHrd ir ses-rys Kristuje, visi yra ‘sai mažai už žšnogaus dides-
Yienu Tėvo vaikai. ‘‘Mylėsi savo artimųJnn«Uifr 
kaip pats sav V- Atimk Kryžių ir žmogaus žuv^ visu ki£ų> žmogaus

tad kuo

teisės išnyksta
Katalikų Bažnyčia gindama privatine 

nuosavybę, kaip tik tuo ir pasmerkia da
bartinę kapitalistinę tvarkų. Kas yra apsi
pažins* su Katalikų Bažnyčion mokslu ii 
Popkžių enciklikomis, tas y»n priverstas 
pripažinti, juk ji neteisingos kapitatistinec1 
tvarkos neužgiria, bet priešingai, jų aštr.ai 
smelkia ir reikalauja, kad darbininkams bū
tų duola proga įsigyti nuosavybę. Katalikų 
Bažnyčia gina nuosavybę, nes nori, k 
daugiausia daibinmkų galėtų jų furė 
piežius Leonas XIII sako;

“'■'ksioginL darbininko šieninio tikslas 
yra įgyti turtų, kurį jis galėtų turėti kaip 
<avo nuosavybę; nes jei jis atiduodu sava 
jėgas ir dalbų kitam, tai aišku ne dėl l$o 
kito, kaip tik tam, kad gantų kuo aprūpinti 
savo ir savo šeimos išlaikymo ir gyvenimo 
reikalus, ir jis laukia iš savo darbo ne tik 
atlyginimo, L>et ir dar griežtus, teisės juo 
naudotis kaip jam pa tinka”. Ir toliau jis 
nurodo, kad valstybė privalo rūpintis, kati 
kuodangiaus.a darbininkų būtų nuosavybei 
turėtojai. Popiežius Pijus XI sako: ‘juk 
Bažnyčia visuomet vieningai teigė, kad nuo
savybės teise ŽJ'iogtti eina iš prigimties, tai
gi iš Dievo, kad kaip kiekvienas galėtų ap
sirūpinti reikalingais daiktais sau ir saviš
kiams, kad šios teisės dėka gėrybės, kurias 
Dievas visai žmonių giminei, galėtų

smegenys didesnės. Tik, su
prantama, ne visi jos lygini 
naudoti išmoksta.

— Nore mažai kas apie tai
svarba, kad 
kaizeris tik

valdo. IM gjfeu- 
, kairų priganomas tt- 

narina ir paskui taip ir užm
ik*. Dabar tofcMMa atsitiki- 
maase gydytoj prigelbetų 
kitados, ne.

—’ T«> susįduooėję, aoaa- 
ko, jog musė yra bara seniau
sias vabataa pasaulyje. Gal
bdt. Nes kol kaa musių yra
apie keturios dešimtys tūks
tančių rūšių. Toms rūšinis at
sirasti, reikėjo ilgai laukti.

— Kaip atsirado kalba, ir, 
kuris žodis galėjo būti pir
mas, ir dabar da neaišku. Vie 
ni mena vienaip, kiti kitaip. 
Aišku tik tiek, kad visos kal
bos yra sau daug maž pana
šios. Iš kalbos vien, žmogus

tarnauti savo paskyrimui”. Taigi nuosavy- gali pažintf žmogų, nežiūrint 
bės teisė yra duota žmogui kaip priemonė1 į kltr jis j kalbėtų,
gyventi sutartinai su jo protinga ir laisva1 _____*_
prigimtimi fe taip pasiekti savo tikslų.

Taį^, rodos, aišku turėtų būti, kad Baž
nyčios ginimas privatinės nuosavybės sueina 
sa .jos pasaniežiūra, ir kad ji rūpinasi tų 
nuosavybę paimti Jš kapitalistų , rankų Ir .<&- 
dalinti darbininkams. Nuo' pat pradžios Ba
žnyčia buvo Aidžiausia žmogaus teisių gy
nėja ir tiksiau&iojj silpnųjų ir vargšų užta
rėja. Šimtia'vjus prieš Markso atsiradimą, 
šimtmečius prieš mašinų amžių ir proleta
riato klausimų, Katūlikų Bažnyčia skelbė 
žmonių lygybę, hrolybę ir socialioj teisin
gumų, visada užtardama vargšus darbinin
kus, visada reikalaudama, kad jų teisės bū
tų gerbiamos. Ji pasirodė geriausia Darbinin
kų užtarėja ir socialinio teisingumo skel
bėja.

Darbininkai ir Raudomeji

“Amerikos” bendradarbis p. Jtasys ra
šo:

Prakilnios atminties darbininkų vadas a. 
a. Samnel Gempere buvo sąžiningas žmogus, 
visų gerbiamas, šiandien, deja, užmiršti jo 
perspėjimai, pamokymai. Jo sekėjai ir dar
bininkų vadai, kaip John L Lewis ir ko.,jmo6> kaį gflViu prie didesmų 
paneigė je principo*. i šniokščia. Imkim -mūsiškę.

Atsimename, kaip Gompers baimi««aH Rai paįmi Uetuyqj nužie8tą Kai apsidairai ir matai bo-
įspėjo bolševikų taktikos žalingumą Rusįjps 
ir Amerikos darbininkų judėjime. Ji* prieš
taravo Amerikos pripažinimui Sovietų Rusi
jos. “Aš negaliu įsivaizduoti visai nereika 
linge ir žemesnio išdavinių eivilazacijos, kaip 
Rusijos pripažinimų. Darydamas šį teigimą 
turiu ąmeny tų baisių propagandų, kurta už
plūdę Amerikos visuomenės gyvenimų'’. Go- 
nipers mylėjo ir vertino Amerikos laisvę 
darbininkams. Jis matė komunistų skyaius 
darbininkus išnaudoti partijos idealams, ne 
paisant, kad darbininkų teisės ir darbo są
lygos Jungtinėse Valstybėse geriausiame kiL 
psny nei bet ku kitur, įskaitant ir Sovietų 
Rusiją. Jis pastebėjo milijonierių šulų pa
ramų darbininkų sąjūdžiui, tik ne darbinin-

raštų, nagi jis jau ant tiek 
“lietuviškas”, kad bile ame
rikietis pataikys dasiprotėti.
Na ir kas nesuprastų tokių 
brangių žemčiūgų, kai ve Ko
nvencija, Kongresas, Partija,
Bekonas, Prezidentas, Sekre
torius, Bankierius, iBibliote- 
ka, Automobilis, Mašina, Cu-

rrkos Darbo Federaciją ir jos unijas. Jisai 
iškėlė aibštėa Maskvos agentų darbus uni
jose, organizacijose. Jisai kovojo darbdavių 
unijas, kaip Raudonojo Tarptabtinio Amatų 
k m jos ^laskvoje vienetus. Jisai smerkė ko

kų klasė* gerovei. Amerikos — Anglų —' mon»stiKUR*č«ų vadų tendencija* bei pas- 
Vokiečių bankininkų grujjė sudaro^ sakė jis,' tangas atsiskirti nuo Darbo Federacija*. Bet 
pavojiagiausį elementų komunistų judėjime, kas šiandien darosi!
Juk šie kovojo ir kovoja Amerikos Darba 
Federaciją.

Matė tai ne tik Samoel Gcuipersas. Net 
C.I.O. lyderis John L Lewis buvo vien
mintis su Gompersu. Ponas I*ewi* griežtai 
pasisakė prieš dabartinius savo mokytojus 
bei rėmėjus. Jis juos vadino šalies ir žmo-
nių ėdikais bei išdavikais. Jisai gynė Ame-1 po Amerikos darbininkams artimi T

knis, Kųv^ Arbata, Mot•no, 
Religija, Matematika, Geogra 
fija, Universitetas, Profeso
rius, ir taip toliau t-. Ir kam 
da, rėdos, reikėtų rūpintis a- 
pie kokį ten Esperanto, kad 
ve tarptautinė kalba jau čia 
pat t Jei tik nori, imk ir kal
bėk.

— Ilgiausias geležinkelis, 
tai geležinkelis Rusijoj, Mas
kva - Arthuras. Tęsiasi apie 
pusšešto tūkstančio mylių. Ir 
atsėjo apie šimtų aštuonias
dešimt milijonų dolerių. La
bai pigiai. Plieną, žinoma, rei
kėjo pirkti. Betgi medžių ir 
darbininkų turėta savo. Ypač 
darbininkui mokėta labai ma
žai. Tai vienok pigiai padirb
tas, reikalaudavo ir reikalau
ja pataisų be pertraukos.

— Kitados visos kalbos ri- 
sčiuodamos viena nuo kitos 
skyrėsi. Gi dabar da. greičiau 
viena prie kitos linksta. Jau 
prie to priėjo, kad mok y k ki
jo auklėtas žmogus gali su
sikalbėti bile su žmogumi irgi 
mokykloje keptu. Plačiau va
rtojamos kalbos da siek tiek 
raivosi. Betgi mažiau girdi

terys visaip save jais apsi 
karsto. Betgi pradžioje jie 
būdavo tik bažnyčiose varto
jami. Jais apkabinėta alto
riai, stovylos, ir kita bažny 
čios daiktai. Gi šiaip jau juos 
dėvėti niekas neišdrįso. Gi

beniokiųdamas. Europa jau 
atrodė per maža. Pasileido- 
net j totoriaus kinus ir japo
nas. fknns domėn tai, kad 
savo keliones atlikinėjo dau
giausiai pėkščias, da geriau 
galima įsivaizduoti to šven
to tikėjimų ir uolumų.

Lewis atmainė *avxj toną ir veda kitų 
procesiją. Ta pvoeetąja žingsniuoja Mask
von. Neįtariant ir nekritikuojam (JO ar jos 
principų. Kalbaane tik apie vadą. Kas gali 
draugauti su Kari Browdert Kas artimas 
žydeliui David DubinskyT Kodėl CIO vadai, 
vadukai raudoni T Nuo kada raudonieji ta

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS
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Už jokius pinigus, tavorš
čiai, aš nenorėčiau šiandie bū
ti vietoj Trojano vskio, lialša- 
vikų ambasadoriaus Ameri
kai.* Rasiu jaus balšavikų sau
lė Stalinas įsakė jam grįsti 
namo ir niekas nežino kokiai 
rokundai. Nevienas Stalino 
ambasadorių, gorįžęs į Mas
kvą, turėjio sau duobę išsikas
ti ir prie jos prieš GPU fair- 
iag skvadų atsistoti. Žinoda
mas tai, Trojanovskis, kol pa
sieks Maskvą, gali pražilti ir

— Šv. Barboros tėvas, la
kai pavyzdingas stabmeldys, 
norėdamas savo dukterį tik
rai gerai išauklėti, atitrau
kia jų nuo žmeaių, uždaro 
aukštame bokšte ir žiūri, kas 
bos. Gi Barbora vien per ply
šius į padanges bežiūrėdama, 
dasiproti, jog jos pačios per 
save atsirasti negalėjo. Turi 
būt Dievas. Sužinojus apie 
Kristų, išsiunčia pasiuntinius A . 
į anų laikų labai gilaus mok-į 9 &autL
slo vyrų, Origeną, kad dau
giau sužinojus apie krikščio- 
,nijų. Matyt, daug suž:nojo, 
kadangi apsikrikštija ir pa
tampa labai uoli katalikė. Tė
vas tačiau laikosi savo. Ir 
paliepia įtaisyti jai da vienų 
kaip ir kambarėlį su dviem 
langais. Barbora prašo tėvo, 
kad prie tų dviejų pridėtų 
da ir trečių. Tėvas nenuma
nydamas kame dalykas, tai 
noriai padaro. Gi Barborai 
trys langai priminė Šventų 
Trejybę.

Jei Trojanovskiui neteks 
grįsti į Ameriką, jis, tavo ra
čiai, iki smert nepamirš tų 
gud taim, kokius turėjo ka
pitalistų Amerike. Baliais jis 
-bytino visas ambasadas sy- negalavimais. Jaunas dakta- 
kiu sudėjus. Šimtai kapitalu?-Iras, pasiklausęs jos širdies 
tiškų svečių — buožių kaip plakamo, sako,!
batšavikai sako — pas Troja- 
novskį dažnai valgė skaniau
sius valgius ir gėrė skaniau
sius. gėrimus, inimant ir šlau
nų rusiškų kaviarų, iš sidab
rinių dišių. Ambasadoj prie 
trijų barų (saliunų) dženvain

- Dabar tmpkus -laisu^ ™si8to Todka> skač’ burt>m 
galima matyti bil« kur. Nu- kit,,kil» raiviski,. Sampino ba-
Uesiami jais langai. Ypač <no.|‘eU,» korkos šaods kaiP faJer' 
. - • • • • vorkai 4 of July, ir, priede,

dar buvo geras pakeriu lošė
jas su kapitalistais. Visiems 
tiesus gud taimams jis gau
davo užtektinai pinigų iš Ra- 
siejaus, kur darbininkai va

Iki smert nepamiršiu Čika
gos lietuvių aviacijos dienos 
pereitų nedėlių. Daug savo 
amžely esu visko matęs, ak; 
tokio dyvo — skraidyti po o- 
rų virš keturias valandas be 
jokio motoro, pavėjuj ir prieš 
vėjų, ir pasiekti net debesis, 
kaip daugelis uatė Lietuvos 
lakūną Oškinį skraidant, dar 
nemačiau. Dar ir šiandie 
skauda sprandas nuo per ne- 
mier išlenkime žiūrint į aukš
tį. Kitiems airporte teko net 
daktarą šaukti, kad sprandus] 
atitaisytų. Ožkinis — mažas 
žmogus, ale galva r nervais 
gali bytinti didžiausį galijo
tą. Tai bent vyrai iš Lietu
vos!

Praėjusią savaitę pas jau
nų daktarų Bensaitį atėjo 
Klera Naglienė ir uusiskundė

— Geriausiai būtų Tamstai 
ištekėti ui vyro.

— I, gal, už tamstos, dak
tare, — linksmai paklausė 
Naglienė.

— Gaila, — sako jai dakta
ras, — mes, daktarai, tiktai 
vaistus išrašom, o juos turi 
vartoti paeijientai.

Praėjusį sekmadienį Bložie- 
jus* ir Kunigunda Užuomazgai 
šventė sidabrinį senatvės ju
biliejų. Surengė balių—parę. 
Per pietus Tamošius Bėriu
kas deda jubiliatams, linkėji-

dinam rojuj būna mulų vie-Įmuą, 
toj, badauja ir apdriskę, kur — Sveikina tave, Bložiejau,nūdien jau kaip tik priešių

fnuo kiekvieno dirbančio algos1o®1,
atmušama tam tikras procen
tas komisarų baliams.

Šitų, tavorščiai, aš dedu ant 
delno tam, kad parodžius lie-

— Šventasai Ksaveras nors 
jaunas mirė, bet vienok savo 
gyvenime net apie šimtą tflk-

mylių apibėgo kitus įtavlšla» >«'k
pas balšavikua yra lygybė.

iš priežasties išgyvenimo 25 
m. su savo žmona — gražiu 
aniuoleliu.

J tai seleaizaatas atsakė: 
— Tamatoe teisybė. Išgyve

nus 25 metu* su savo anicc- 
lėtitt su ragais, tikrai esu ver-

P&tys dabar pafigeriuokit^ ta* tolrio pasveikinimo.

Mažai šieno

Dzūkijoje pavasaris buvo 
sausas, tai pievose yra labai 
mažai žolės. Ūkininkai
turės 50 nuoš. mažiau, negu

Griaustinio Aukos 
Klaipėdos Krašte

Klaipėdos krašte siautė au- 
šiezo <^ra 8a >r perkūnijo^

mis. Mažųjų Barvų ūkinin^ 
Juškaičio buvo uždegti t 
tai ir daržinė. Iš tvarto di
džioji dalis gyvulių išgelbė
ti jau negyvi, apdegė. Tik 
didelėmis pastangomis pasi
sekė išsaugoti nuo ugnies ir 
gyvenamųjų trefcą. Tų pačių 
dienų žaibas nutrenkė ir Brui 
šių km. flkininKės Jurgaitie
nės melžiamą karvę.

žnyeias veik ant kožno kam- pertoj. Daugumas jau dabar 
po, rudos, da aiškia* supra-1 Jryžę raguočių sumažinti. 
nti ir įvertini prasikaltimo
didumą pas tą, kų apleidžia * , . , .

A 1- • • -j- damiegojęs, susirgęs dulbizamišias sekmadieniais nūdien.
O da sunkiau įsivaizduoti ir,darba“ “ i*“®’,

suprasti, kaip ir kokiu būdu ^lia tarpu be jokios prie- 
jis už tat save išdrįstų pan- žostia* palieka bo mišių, ir 
teisint. Išalkęs, pusgrynis, ne- ož tat save mano pateisint.

Ne, Sainuel Getnpers mirties patale gu

lėdamas pasakė: “Pasakykite jiems, kaip aš 
išlaikiau pasitikėjimą, taip tikiuos ir jie tų 
pasitikėjimų išlaikys. Jie turi kovų tęsti. 
Pasakykite jiems, kad unijos narys, tarįa 
unijos pažymėjimų, negali būti geru pilie
čiu, jei nepalaiko Amerikos institucijų”. .

Taip, darbininkas, prieštarauja Ameri
kos principams ir institucijon*?, nėra gere- 
vės siekėjas, bet griovikas. Gink Dieve nuo 
komunizmo utopijos ir duok Dieve laisvo 
siekinio darbininkų gerovės. Težiūri į saro 
vadus ir jų draugus. Teišlaiko išmėgintą 
Darbo Federaciją čielybėje. Atsargiai su 
naujybėmis.

Kauno Mieste Yra 
apie 135,000 gyvento jy

KAUNAS. — Mieste ir prie 
mieseiuose yra apie 135,000 
gyventojų, iš jų Naujamies
tyje ir Senamiestyje apie 43,- 
000 gyventojų, Žaliakalnyje 
— apie 45,000, Šančiuose - 
apie 21,000, Vilijampolėje -- 
apie 14J)00, Aleksote —- apie 
6J5OO ir Aukštojoje Panemu
nėje — apie 5,000 gyventojų.
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

viduriai netvarkoje ir kartais 
galvos skaudėjimu. Vėliau, 

! daugiau ar mažiau išblykšta 
Kroatiško pobūdžio inkstų ligonio veidas. O tuomet li- 

ligos sudaro dvi klinikales rū-Į goniui tenka kamuotis ne tik 
Šis, būtent, ligonius, kuriuose dėl ligos, bet kur kas labiau 

dėl įvairių pastabų iš lanky
tojų pusės. “Tik žiūrėk kūma

KRONIŠKOS INKSTŲ 
LIGOS

trpasireiškia kūno tinimas 
tuos, kuriuose tinimo ženklų 
nepasirodo. Ir vienam ir ki- arba kaiminka kaip ligonis
tam atsitikime liga praside
da išlengvo, be ypatingo ne
malonumo savo aukai ligos 
pradžioje. Ligai tęsiantis, ji 
turi progos įsisenėti, įsigalė
ti ir daugiau žalos inkstams

blogai atrodo! Jau jo nėra; 
jis jau su anuo svietu kalba
si arba tik jį mato. Paliks 
vaikus siračiukajs”. Panašiais 
ir dar kitokiais ligonio dva
sių slopinančiais ir į beviltį

padaryti. Kuomet tai įvyksta, stumiančiais išsireiškimais 
pasirodo ligos simptomai ir “tiešyja” ligonį kai kurie ln-

I
ženklai. Pradžioje jie būna 
mažesnio laipsnio, bet sykį

nkytojai. Tokiu savo pasiel
gimu atima ligoniui paskuti-

pasireiškę, jie kas kart didė- ’ nes pajėgas, reikalingas ko
ja. Ligonis, Lšpradžių tikėję
sis, kad gal nieko su jucmi 
bloga nėra, kad gal liga sa- 

vaiini praeis, galutinai, bai
mės apimtas ir kamuojančių 
jį simptomų sunkinamas, krei 
piasi prie gydytojo. Ir kaip 
ntuialonu yra išgirsti iš gy 
(lytojo lūpų, kad perilgai lau
kta, kad liga per daug turė
jo progos įsisenėti ir kad pa
galba su didelėmis išlaidomis 
yra sunkiai galima arba vi
siškai nėra vilties sveikatų 
atgauti.

Kroniška inkstų liga, pa
sižyminti tinimu, palygina
mai, suserga nedidelis skai
čius žmonių. Sutinimas yra 
įžymiausiu ligos simptomu. 
Tai gali pasireikšti įvairiose 
kūno dalyse arba kurioj ypa
tingoj vietoj, ar vidurių tuš
tumoje. Tinimas lytinių orga
nų dalių teikia savo aukai 
negalės išeiti tinkamai ant 
šlapumo. Tinstant kojoms, o- 
da kartais gali plyšti ir ne 
užtenka tuomet iš jų skysčių 
tekėti, bet prie to dažnai pri
sideda infekcija ir paprasta 
žaizda virsta į pūliuojančių 
bei pūvančių žaizdų. Jeigu 
tinimas pasireiškia plaučiuo
se, tuomet jie prisipildo pu
totomis, skystomis lyg van
duo seilėmis ir ligonis, tie
siog sakant, prigeria. Ir ne
žiūrint kurioj kūno daly ti
nimas reikštųsi, ligonį dar be 
to pradeda varginti kiti sim

vai su liga ir tokiu būdu pa
skubina įkalti paskutinę gra
bo vinį. Kas dėl ligonio ne
turi gražaus, padrąsinančio 
žodžio, geriau kad toks as
muo ligonio nelankytų.

P. S. iš Chicago, III. rašo: 
“Mano žmona skundžiasi da
žnu galvos skaudėjimu. Ji 
sako, kad pirmiausiai prade
da marguoti akyse; paskui 
jaučia galvoj sunkulmo, kuris 
vėliau pasikeičia į skaudėji
mų, Pastarais astuoniais mė
nesiais skaudėjimas pasidarė 
didesnio laipsnio. Ji yra ketu
riasdešimties vienų metų. Kas 
per priežastis, kurios dėlei 
jai galvų skauda!”

ATSAKYMAS: Galvos skau 
dėjimo priežasčių yra daug. 
Viena ar daugiau iš jų gali 
liesti tamstos žmonų. Nuro
dyti tikroji priežastis reikia 
daugiau informacijų, kurias 
geriausia gali duoti apie sa
ve tamstos žmona Panaši uo 
se kaip ir daugely kitų atsi
tikimuose reikia egzaminuoti 
patį ligonį ir jo šlapumas, 
nes tik tuomet galima prieiti 
prie tikros diagnozos. Iš ta
mstos laiško esu linkęs ma
nyti, kad čia greičiausiai įei
na akių, inkstų ligos arba 
kraujo spaudimo klausimas. 
Patariu kreiptis prie savo

“Jaunosios Lietuvos” s-gos dešimtmečio sukaktuvių sąskrydžio Kaune, kuriame dalyvavo apie 16,000 organizuoto jaunino 1937 m. birželio 29 
sporto ir tautiškų šokių šventės vaizdeliai.

Kiek Lietuvoj Draugijų

KAUNAS. — Draugijų į- 
statymu persitvarkiusių ir re- 
gistran įrašytų iki 1937. V. 1 
d. yra 675 draugijos su 2,817 
padalinių. Šitų padalinių skai 
eiuje yra 1234 vyrų ir mer
gaičių pavasarininkų kuopos. 
78 draugijos dar neįrašytos, 
bet jos dar gali veikti iki 
VIII. 1 d., kaip numato drau
gijų įstatymas. Lietuvių įre
gistruotų draugijų yra 277 su 
2464 padaliniais.

Neparceliuotų Dvarų 
Likimas

KAUNAS. — Projektuoja
ma neišparceliuotų dvarų že
mėse steigti kaimų darbinin
kų kolonijas. Kiekviename 
dvare bus įkurdinta po ke- 
liasdešimts apylinkės kaimų 
darbininkų. Gautuose sklype-

gydytojo asmeniui ir tai be linose bus sudarytos sąlygos
ilgesnio atidėliojimo, nes tik 
tokiu būdu galima užkirsti 

ptomai. Ligonis skundžiasi j beįsigalinčiai ligai kelias ir 
jaučiasi blogai, esųs silpnas, atgauti sveikatą.

pasistatyti namelius ir taip 
pastoviai gyvendami galės už 
darbiauti pas apylinkės ūki
ninkus.

UNITED STATES GOVERNMENT
AGENTŪRA

APDRAUDŽIA
SAUGUMĄ JŪSŲ INVESTMENTŲ 

MŪSŲ ASOCIACIJOJE IKI

$5000.00
SAUGUMAS JŪSŲ TAUPINIMŲ DABAR YRA APDRAUSTAS

Jums nieko nekaštuoja įstoti. Nėra nei nario arba knygučių kaštų sulig mūsų 
planu, nei jokios bausmės uždedamos.

Indėliam, ar jie bus padėti su $1.00 ar su $5000.00, kreipiama tokia pat at
sargi atyda. Atsilankykit ir leiskit supažindinti jumis su mūsų įvairiomis formo
mis taupymo investamentais.

Investuok saugiai su šia Asociacija, kuri turi rekordą mo
kėjimo dividendų nemažiau kaip 4% per metus, per pasku
tinius dvidešimt aštuonis metus.

Metus

DABAR LAIKAS gos. Bet kartais pasitaiko, PAGĖGIAI. — Pagėgiuose
Dėl to, kad daugelis kūdi

kių užkrečiamų ligų, kaip 
škarletina, difterija ir tymai, 
paprastai, nepasirodo vasaros 
laiku, tėvams tos ligos visai 
nei nerūpi, koj neprasideda 
šaltesnis oras.

Imkime difteriją. Jau šian
die medicinos mokslas gali 
sėkmingai tą ligą sulaikyti, 
gi vasara kaip tik yra tinka
mas laikas tėvams apsaugoti 
nuo jos savo vaikus. Dabar 
laikas vaiką nuvesti pas gy- 
dytojk ir jam duoti apsaugo
jant} “toccoid”. Reikalinga 
tik du įšmirkštimai, o tik kai 
kuriuose atsitikimuose reik 
trijų. Po dviejų mėnesių vai
kas vėl turi eiti pas gydyto
jų dėl garsiojo vadinamo 
“Schick tęst”, kad sužinojus, 
ar tie įšmirkštimai sėkmingi 
ir ar vaikas apsaugotas nuo 
difteri’jos. Daugely atsitikimų 
toks įšmirkštimas ant visa
dos apsaugoja vaiką nuo li-

kad toji apsauga po dviejų, muitin^8 valdininkas Kančai- 
ar trijų, metų sustoja ir to- ^jg suiaifcg Šveicarijos pilie- 
dėl patartina vėl atkartoti Įę, fcurį noPėjo išvežti Vokie

tijon 1500 popierinių reichs
markių. Pinigai buvo įsiūti 
rūbuose. Už pasikėsinimą iš
vežti tokią sumą pinigų kon
trabandininke! uždėta 8000 lt. 
bauda. Kontrabandininke to
kios baudos sumokėti negalė
jo, tad sulaikyta.

vai-“Schick tęst”, kuomet 
kas sulaukia trijų arba ketu 
rių metų. Jeigu bandymas y- 
ra pozityvia, tai svarbu iš 
naujo jam duoti apsaugojan- 
čio vaisto.

Geriausias kūdikiui immu- 
nizuoti laikas yra jam sulau
kus 9 mėnesių, nes įšmirkšti- 
mai prieš tą laiką kartais ne
būna sėkmingi, fluvo mano
ma, kad vienas “alum-preci- 
pitated toxoid” įšmirkštimas 
buvo užtektinas kūdikiams 
apsaugoti. Bet dabar mano 
ma, kad du arba trys daug 
geriau.

Knygutės apie apsaugojimą 
kūdikių nuo difterijos gali
ma gauti pasiuntus laišką į 
Room 342, Department of 
Health, New York City. Į lai
šką reikia įdėti tik pašto že
nklą persinntitnni.

PADAUGINKITE SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS 

VIETAS
Mes visi katalikai šį tą ži

nome apie krikščionių šven
tąsias vietas. Esame girdėję 
apie Jeruzolimą, Betlėjų, Na
zaretą, Alyvų Daržą, Taboro 
kalną, Jordano upę, Rymą, 
Liurdą ir 11, ir Lt.

Kiekvienas pripažįs, kad y- 
ra labai įdomu ir labai svar
bu ko plačiausia susipažinti

MES TURIM FONDUS ANT RANKŲ DEL INVESTMENTŲ TIESIOGINIAMS SUMAŽINIMAMS PIR
MŲJŲ MORGICIŲ PASKOLŲ ANT NAMŲ IR MAŽIEMS APARTMENTAMS B U DIN K A MS IŠLYGO

MIS 5 TKI 20 METŲ ' ,

PROSPECT FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Antrad., Treč. ir šeštad. iki 9 vak

LA D. VACEK, SEKRETORIUS
OARTERIUOTA IR PRlZlORŲbfA JUNGTINIŲ VAUBTIJŲ VALDŽIOS

1751 WEST 47-TH STREET

su minėtomis vietomis. Kad jau yra puiki, didelė ir ne
sn jomis susipažinti, tai ge
riausia būtų jas aplankyti. Tą 
padaryti tegali labai retas. 
Bet iš knygų susipažinti, tai 
kiekvienas galt Ar yra tokių 
knygų lietuvių kalboje? Jū
sų džįaugsmui, jūsų pasigerė
jimui ir jūsų žinioms padau
ginti apie šventąsias vietas

brangi knyga.
“Kelionės Įspūdžiai,” kun.

J. A. Pauliuko parašyta, yra 
minėtam tikslui parašyta.

Tai didelė knyga — turi 
328 puslapių. Popiera labai 
gera, spauda Ikbai aiški, ge
ruose apdaruose.

Bet svarbiausias šios kny

Telefonai: YARDS 3895
3896
3897

gos papuošalas yra jos pa
veikslai. Lietuvių kalboje nė
ra kitos tokios knygos, kuri

Šią knygą skaitantiems ir 
jos paveikslus žiūrintiems gar
siosios šventos vietos stoja 

turėtų tokią gausybę paveik-'pilnoje aiškumoje, kaip iru
sių, kaip ši. O svarbiausia, tai tarnuose paveiksluose, 
tas, kad paveikslai didžiai
svarbūs, įdomūs ir dailiai at
spausdinti. Visi žinome, kad 
geri paveikslai užvaduoja il
giausius aprašymus.

Visi įsigykite šią įspūdingą

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, III.
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KOKIA UEMET LIETUVOS OKIO 
PADĖTIS

11 pačių bendrųjų reilkittių 
žįeihet ryškiausiai išsiskiria 
pasireiškęs žemės ūkio pro
duktų ir kai kurių pramonės 
ga<itihių kailių pakilimas, fa- 
niša Akie produktų kainų pa
kilimas IS dalies išlygina, su- 
m&zAjttrias ūkininkų pajamas 
už javus.

IŠ pramonės gaminių dau
giausia pakilę statybos me 
džiagta — geležies, jos dir
binių ir miško medžiagos kai
nos. Tačiau jų pabranginime*, 
bent pradžioje, žemės ūkio 
plačiųjų sluoksnių žymiau ne 
palietė. Tuo tkrpn kylančio 
kaiūolygio pasekmes miestų 
vartotojai daug greičiau pa
juto. ' »

. Pramonėj iš dalies ir pre
kyba, sekdama pagyvėjusių 
konjunktūrų ir pasireiškusias

nešimų, ūkininkų perkamoji 
galia padidėjo. Pastebima ū 
kininkus daugiau besirūpina
nt likviduoti užsilikusias sko
las, didėja, ir ūkininkų su- 
taupos kredito įstaigose.

Apskritai, žemės ūkio bū
klę šiemet sunkino pereitų 
•metų nederlius.

Prekyba, apskaitai šiemet 
ėjo normaliai, su nežymių te
ndencija didėti. Pastebėtas 
didesnis pirkimas žemės rei
kalingų reikmenų. Kai ku
riuose rajonuose žymiau pa
didėjo trųšų ir žemės ūkio 
mašinų pirkimas.

Javų rinka, reiškiantis ki
limo tendencijai, palygintų 
buvo gyva. Pradžioje motų 
buvo pastebėtas spekuliacinis 
javų supirkinėjimas.

Pradžioje, apskritai, buvo

mdygis peršoko paskutiniųjų manės gaminių ir žaliavos pre
dvejų mietų kainolygį ir prisl- j kių kainų indeksas per tų pa
avimo 1937 metų kainoiygini tį laikų šiemet pakilo 3 pnn 
Tik 1934 metų kainolygio au ktais ir yra dar 5 punktMs, 
kštumui (didesnę įtakų turė- arba ll naoš., žemesnis nei 
jo pramonės gaminių kainų 1934 metų pradžioje, 
aukštumas, o šiemet, Pėdi
nti, daugiau sveria **"*»« kailTOfi glem*t pakilo'žemės ūkyje daugiausia pak,
kie produktų kainos. Tošim-, peamoaAs garnį- l« javų ir linų grupės indek

tik 1930 metų pirmojo pusėje 
Kovo mėnesį “žinklės” ne 

besiglaudė, išsilaikė Vietoje,
noro žemės ūkio produktų 
kainos vis dar teberodė kili
mo tendencijų.

Vo vienu punktu žemesnis nei Šioje grupėje, per vasario k 
gruodžiu mėnesį. j kovo mėnesius, išskyrus cetne

Silkių, druskos, cukraus ir1 ntų rr kalkes, indeksas paki- 
kitų masinio vartojimo pre- lo visų statybos medžiagų
kių ir gėrimų kainų indeksas 
nepasikeitė. Taip pat žjftniau

Tuo būdu žemės ūkio ga- ft atskirų prekių grupių neP®«ik«itė kur<> S™pės kai

t*4« svarbesniųjų žemės ūkto nių karnos ir 
produktų kainų indeksas Šie. žemės Akio ir 
met pakilo net 6 punktais lakamosios galios, vadinamųjų 

pasidarė lygiai toks pat, kaip. '‘Žirklių”, per sausio ir vasa-

atstumas 
pramonės per

sai, o pramonėje — statybos

nų indeksas. Manufaktūros 
grupės kainų indeksas vienu 

'punktu pakilo.

(geležies, vinių, lentų, gontų 
ir kt.).

Centraiinio Statistikos Biu
ro duomenimis, Lietuvoje pra 
gyvenimas, lyginant su ati
tinkamais pereitų metų mė-

medžiagos. Javų ir linų gru-Į Statybos medžiagos grupės i negįajg, buvęs pabrangus: sai»-
pės indeksas pakilo net aš-jindeksas vienu punk 
tuoniais punktais. Gyvulių ir.pakilo, 
paukščių grupės kalnų indek

Žaliavų kainų kritimo tendeh- į dirbama, kaip ir pereitų mc 
cijas, rūpinosi susidaryti di- tų pradžioje, kai kuriose ša- 
desitcs prekių atsargas. Ta koše daugiau. Dėmi veikė b- 
eiau vartotojų petkamajni gk- nų pefdirbimo fabrikai. Dau
bai dėl kuinų kilimo atitin- giau negu pertai buvo gami- 
kanrifci mažėjant, kai kurių no nta ir odų pramonėje. Dfcu- 
pittė reikalingumo prekių pi- guma plytinių šiemet nespės 
r k imas nepadidėjo ir todėl išpildyti užsakymų. Klaipėdos

: kai kurie neatsargesni pirk
liai tuo tik pasunkino savo 
padėtį.

lentpiūvės, celiuliozės ir fa
neros fabrikai šiemet dirba 

į apie 15 nuoš. daugiau.
Apskritai, pačiu didžiausio! Aplamai, šiemet daugiau

vartotojų J4®Įuvega^y#ar kak 
rtos. Nuo jo perkamo pajėgu
mo daugiausia pareina mūsų 
pramonės ir prekybos apyva
rtų didumas. Per pirmuosius 
šių metų mėnesius, kaip ma-

4

dirbama. tose -'pwų«en»s- šako
se, ^kurios apdirba žabat'ų ek 
sportui arba dirba statybai.

Bendrai prekių kainų inde
ksas per šių metų pirmąjį ke
tvirtį pakilo visais 3 purk

šti iš daugumo rajoiių pra- tais. Ttto būdu bendrasis kai-

1934 metų pradžioje. rie mėn. dar sumažėjo. Tekį
Dešimties pagrindinių pra- nedidelį atstumų

Lign Deboūrgki, kuris gnii ligoninėj ginkluotų banditų 
sužeistas. Salia jo stovi jo žmona. Užpultas Debowski vienų 
banditų pašovė mirtinai, kitų sužeidė.

o**.*-* i.a -----

......... ♦»♦♦»♦♦♦♦»♦»»»»** o, tng melas! Jis didė
li jo, nė nestabtelėjo naktį nė 

dienų ir dauguma žiūrėjo į jį 
lekiantį ir jei jis trukdėsi, 
kaip bet kas netoli 'mirties, 
jie pūtė jį pirmyn savo kva 
pu.

Ir ant jo pėdsakio krito a 
maras ir buvo liudėsis ir gė
da ir daugybė nesuteptų he
li jjų varpelių suvyto kaip

. . .. „ . nuo liepsnos. Sparnai, kurie“Štai, kokia maža ugnir, , ... , ... ,
j • T j i; xi - "uvo tokie maži ir balti bu

vo dideli, ir tvirti, ir juodi 
kaip naktis.

Vienų dienų moteris stovė-

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karnžiškis

Liepos 20-ta Diena

kokį didelį miškų uždega!
*- Sv. Jok. HI, 5. į

Ji pasakė melų, mažų melų į 
jis buvo toks mažas ir bal

tas, ji sakė, “Aš negaliu ki
jo nusigandus ir drebėjo sa-

. . . . ... ... . . . va vietoje, nes kas nors lc-te,p, kaip t,k nurt, p™ kk ti#ntis to). .t enlBrtiift.
los nakties”. Ir tuomet p ,.x ,______ ___
juokėsi matydama jų einan

gė jų j Veidų — kas nors su
šuko griaustinio garsu, aš a- 
teiftU! aš ateinu! Atsiimk kas 
tava! — Alena M. H. Gožės.

ten,atome’8418 Pakilo 3 punktais. Odų 
it kailių grupės kainų indek
su rodė nežymių kilimo ten
dencijų. Gyvulių maisto pro 
dūktų grupės kainų indeksas, 
kiek kritus kiaušinių ir pie
no kainoms, karo mėnesį bu

Statybos medžiagos grupės 
kainų indeksas nuo gruodžio 
mėnesio pakilo 7 punktais.

įsi© mėnesį 11 nuoš,, vasario 
15 nuoš., kovo mėnesį 16 nuoš.

Rea.:
S4Ž9 W- MBA

ULTVVlAl & AK TAPAI

wye apamaaapmam “ ■na

OH john SMETANA
OFTOM€TMSTM 

laM & AMM tarne
toto eta • ta 12. 

tatai «ak

fu. CAita Ima

DR. F. C. WINSKURAS
GYDYTOJAU II OHIBURGAS 
2158 W. Cermak Rttad 
foL: 1-4 faf 7—9 V»l. vakare

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St

»et, OANįl Mpž

DR. X X MANIKAS
gydytoja* n oDratuaaAa

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

Kandie* išskyrus eeredų, 
gektoadienį gusi t a rus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mčne- 
giais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

art'iUiimrtr ■■•■»» t nažt

Tel. Ofiao:
LAFayette 4017

tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAM OI CMl&U&GAS

4142 Archer Avenue
Ofiso cal.: 2—4 ir 6—S P. M. 
Rez. ofiso vai.: 10—12 A. H.

A 8-6 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

LfElUVlAI DAKTARAI
TTOMnAT

DANTISTAS

1446 So. 49th CU Cicero, M 
litam,, Ket\. ir P8tn. 10—9 vuL ♦.

8141 go. Halsted St. OBlettb 
Paned, Sertd. ir tabu*. Mo 9—0 *-Seeley H3S 

IVr. U. Mirrkuitia 
dahnr yra m

Dr. U. Fm
1747 W. CMca«o Ave.. 861» Cem- 
Aterčtal Ave. so Chicago. Iii. Prt- 
taHco naujue akinius Ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI
’ _ - .i

AMERIKOS LIITUVT* DAKTARŲ DRAŪGIJOS NAKIAI

BR. B, J. ZDBR1CKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 8. 49th Ct., Otoern, m. 
TeL Cicero 2576

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

GERKIT Tllt nE” ALŲ

Smbrosia 
SOUTH SIDE BREW1NG COMPANY
Viai geria if mėgsta AMBBO- 
91A ALŲ, les jie lino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į ottnea ir kitos įstaigos.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų if teisingų po- 
tamavinlų. .

2415 West 64th Street
U. M. KaRKU8čių, ir matė jį baltų 

or.iegas. >
kaip

bovlevaro irti •346

<

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

JOHN B. B8RKN
lietuvis advokatas
2201 W. Cermak Rbad
Mefrdpofifaa State Bank kame 
Valandos kasdien had 9 Ai 9 
Panedėlio, Seredos ir Pėfcnydiee 

vakarais bud 6 iii 9
Tetofenas GANat 1178

Namai: M59 Su Rodwefl St 
Telefonas BBPnfeitt 6600

KAL A ZARETSKY
* LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Panedčl|, Utarninkė ir Ketverge 
tuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj ano 2 iki 6 ▼. v. 
Sonatoj nno T2 flri 6 v. v.

tel Prbapert 1019
TeL Rapablic 6047

Telephone: BOUlmtd 2800
iJk/hfa. ~~i a JUOtMUfeJOSEPH J. GRISH

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 Soūtfc Ashland Avcirtfc

Tek LAFayette 8016

BR, U. SVENCISKAS
DENTtSTAB

4300 So. Eairfleid Aveime
OFISO VALANDOS:

16 vai. ryto iki 9 voL vakafe 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

....
M. CalttOrt 6974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išakiriant ati,

imdMMtito U ftVčiadieniiB

DR. A. r, STBL6A
oawu uydttojaš

3259 S. Halsted Street 
, . c@CAQ0. nj.--------

Offiee Houra 
Y to 4 and l te 9 B. K. 

KMday AgpOirtlnMit

DR. STRIKOL’IS
PHYttttAH aad SUBGBOH 

4645 So. Ashtaud Aveikie 
Ofiao VahadM

Wu« 2 iki 4 ir aka ♦ iki 8 «A 
NedSNemia pagal sutarti 

Ofiao Telef. BOUIevard t8W 
Kiau Tewr. PBoapoet 1999

TeL 0AKU 61H

BR.S.IMEŽIS
GYDYTOJAI fil CUKMlGAt 
2201 W. Cemuft ftoad 

Vabadoo: 1—6 ir 7—8
jfea. 6515 S. Krtckw«W StreetI Seredomia ir BadčL pagal ttitart} 

I Telephone: REPublia 9723 j

(VAIRŪS DAKTARAI

8EZWCU1
003 ■ AVC.

YrtOĮonka tBPkbMc 7868

ICAGO A*

DR. CHARLES SEGAL
4729 So. Ashland Ave. 

i totas
utticaoot

orrso
«DWy IMS 
VM4NHM:

tatara. Nedėtomis ase 19 Irt 17 
Nua lfi irt IT vul. ryte, mo 2 Irt 4 
vai. pu pistų ir MM 7 iki 8 #9 a ♦

IrTBokamT

GHflei Pkeoe to Md Offtoe
PfeOvpeet 19» SMO S. MGftt St. 
FaL 6-4 pp. Ir »-• vak. OANal MUS

Dfl.XJ.IdWM
(KOtrAtotAS) 

GY»TWnkt m fiaasSBGAS 
2403 W. 63rd SU CMcago

Vadinom tr Trečiadieniai*
 ihtmal Mataro

4684 So. AsStand Ava. 
TeL T ABd* 0M4 

to.! tkt PLAka C6M
VlLAtfbO8:

Nuo 10-12 C. lyto; 2-3 it 7-8 v. vak. 
NedaRomie nUo 10 iki 12 dianų

IR. J. SMNGLMAN
KĄ YIR BU&ftĮfcOu

KeolcUoe Mokalo Seimo, Atlantic City 
PtairtH<o6}a to mėty

Keaaiaaaua Ir MtUOa L*oe 
Jo 8U«M«akyMVelęrtlot 11-14 Ū. ML, M, 7-1 P. K. 

Recld«hcl]a ISIS So. tdth ACa.

DR. A. X SMUIKUS
GYDYTOJAI ZB CSntUlGAl 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ava.
M LAPupnu Mla 

VALAKDOfi:
2—4 popiet *- 7—9 vakare 

Trtčiadiakaia if Sektnadieoiaia 
________pegfH "rt-eta

OvA «fe. MSKbMe TOM

"te rruouAiiB
uiruifAi

1428 Weet Marųuette MG
Antrad.. ketvirlad. tr sankUdlenlalr

CfitOAGO 
to. 6951 S.

TeL
Trečitrt. ir SektUad. Mgal sutarti 

*e$t,ftdicnini9 nno 7-S l vai. vtk.
24S3 W. Marintu BA 

.....................TAtofltodS*
TeL BoUtotard

M. C. Z. VEZaiS
DANTISTAS

4045 So. Ashtond Ave.
arti tf th Bttuet 

VaL: aUb 9 ryta M 8 vrtnee 
------- SęrędęĮ pagal tatytj ..

Tel. Ofiso BOUIevard 8918-14 
to HBNVoetl Brtt

DR.LJ,
Ofiso vaL uuo 1—3: nuo 9:39—84M

736 Wts( 3toi StitV
Ofiso Tel. VlBmnia 9036totdMMJM TkL filvėrIY WM

OR. T. DUNDULIS
gydytojas n ghbUbgas 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vaL: S—4 ik B—9 p. M 

Racideaeija
8939 Ba OtoMMUt AWi 

VaUatae 6-10 JL M.
-----
tek »ANs’ 0SB7

to PltOslMft MI

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB OHUtUBGAS

»«21 Se. HatoMd 9tfiM«
Braidenni.ia: 6600 So. Artariao 
VALANDOS: U ryto iii I

. 9 irt,8 tai vuOrtę
VIA (Hto fftaftrortft «9W 

to Hpta Paek 8996

DR. SUSANNA SIAUS
Motos lr raita IR tfHYMJA 

GODA Or* MnUtoa <4

takvrmi
1—4 po pietų, 
MMNnoHk tr i

Tel. OfcnrU
W«t ilthOfiMM 4MO

Cleert, IM.

161
MBLROSE PABH, tLL

Pirmadieniais Ir tredtadleniaik nua 
10 f. f. MM » vuL vakar* 

BeMadleniala aUo I f. Iki I v. e. 
MkiVaAMnMa kaitai eutartata

to. 0988 8d. Tklatab Atk 
to TeL GKUtaMO 9017 
Office T«L HSUeok 4869

BR. X J. SIMONAIS
GYDYTOMS A UtnHUMAfi
2423 W. MsrųpetU (tortf 

Vai. 2—4 lr 7—9 rak.
Brtt, ir NedAfiomia stori tina 

UnftkUMM C16MMU 
144« Be. aru. Ctw.»» t un i yrt. rtta. _ _

tfhitattti Bkturtų Ak. tottkta B- 
OdrthA kaif Jų Griprttab Amertoeb 
Medlcal AunciaUon ir AaericOU 
flbfieta of 89»«MW, yra Obės i 
rMiae. Tai yrt, kttkMtaurii ArtStk 
kos medikaliai adtorltetai m«aq B- 

jmfirvrfi pri*
FdlntfTr 1 

Jos patarnavimą 2700 W. m. manuck ms. «eta Ba.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatu ir bume* 
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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KOKIA PROGRAMA BUS CLEVELANDE

Sekmadienį, liepos 25 d., -i 
vai. po pietų visi olevelandie- 
f iai ir apylinkių lietuviai au
tomobiliais renkasi aut Supe
rior avenue, Lietuvių salės 
srityje, važiavimui į KuHūr. 
Darželį. (Automobiliams vė- 
liavukes reikės pirkti čia 
pat).

Pėstieji renkasi prie Dar
želio. Darželyje dalyvaujan
tieji turės nusipirkti ženkle
lius vietoje įžangos.

Darželyje programa prasi • 
dės apie 5 vai. Bus kalbos, 
dainos ir t.t., Lietuvos svečių 
ir sportininkų.

Bankietas. Po iškilmių Da
igelyje, Šv. Jurgio parapijos 
salėje bus bankietas (apie 8 
vai. vak., tikietas tik $1.00)

Bankiete bus parodyta iŠ 
Lietuvos judamieji paveiks
lai.

Pirmadienį, liepos 2G d. sve
čiai aplankys miesto majorų. 
Clevelando parodų ir kitas.

įdomesnes vietas.
7 vai. vakare — basketball 

rungtyuės Lietuvos sportinin
kų su clevelandiečiais. Vieta 
— Kast High School, B. 82ad< 
st. prie Superior avenue. Įža
nga tik 25c.

8 vai. vakare, Lietuvių sa 
Įėję, išleistuvių vakaras i šo
kiai, dainos, etc. Įžanga 25c.

Kas pirks b&sketbolo ir iš
leistuvių tikietus — į abu pa
rengimu išsyk, gaus 50c ver 
tės tikietų už 40c.

Jau Išdegė 215,56 ha 
Miško

KAUNAS. •— Miškų Depa
rtamento žiniomis šiemet per 
miško gaisrus įvairiose vie
tose jau išdegė 215,56 lka mi
ško. Tik balandžio — gega 
žės mėnesiais ‘miškuose buvo 
GG miško1 gaisrai, kurie pada
rė 5,249 lt. nuostolių, o iš vi
so. nuo metų pradžios šiemet 
miško gaisrai padarė 8,047 
lt. nuostolių.

SatoPHbF
SEMINARIJOS KOPLYČIAI AUKOS 

BIRŽELIO MENESYJE

Seminarijos Vadovybe Nuoširdžiai Dėkoja 
Visiems Savo Geradariams

ISI50IS

Philadelphia minėjo 150 metų sukaktuves nuo paiikel- 
Uimo Jungtinių Valstybių konstitucijos. Ta proga buvo su
organizuota paradas. Atvaizde 'matomas policijos vežimas, 
kuris buvo vartojamas 1907 m.

nė, P. Bučjs, O. Oepulioaienė,
_______ _______ P. Valetskienė, A. Vengriūtė, p alant ejus iš Waterbury

SO BOSTON -\ūn. Kul.!* A. Ve»gras, Ber-! *«» <» P. Laurinaitienė «
raieraa Urbonavičius MOO.OO;, no‘ien*- 8 »ys po 25c. " aterbur5' $540, Juozus Ka

(Tęsinys)
MA&S ACHU3E TTS. $5.00, Pranciška Daria, N. B.

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 it 430 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocyldes)

VENETIAN MONUMENT GO., INC.
lAdiiMjai aukštesnės rūšie* paminklų ir 

Oraboanuų
■ •

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagej
Saūfž gfl metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

- ■ • ■ - ■
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

»7 nmtOeIoi avenue
ARTI GRAMD ava.

Telefonas SEEIey 6103Chkago, DliaoU

t
Veronika Kasparavičienė $5, 
Juozas Kybartas $3.00, E. Ga 
lvydienė $3.00, Ona Tileris 

i $3.00, K. ir M. West field

Per Marę Kiha«niūtę: Po valiaaskas iš New Britaiu $5,
$5.00 — R. Pivariunienė, M. J; Povilionis £ Hartford $5,
Kardokienė, C. Valenauskie- Hotrina Kaun^skaitė iš Sim-
nė. Po $2.00 — M. Grimienė, *bulT t’T.OO, J", Stočkus iš Wi-
Dr. P. Jakimavičius. Pb $1.00 ndsor $5 00’ Mrs- L- Den,ski" 

iš Tkriflville $5.00, Lcuis Fau-

Canada $1.00.

(Bus daugiau)

IGNACAS
IVANAUSKAS

mir* Liepos 19, 1937, 1 vai. po 
pietų, sulaukęs 68 metų amž.

Kilo iš Tauragės apskr.. Kal
tinėnų par.. šliužų kaimo. . A- 
merikoji; išgyveno 45 metus.

PaHko dideliame nuliūdime 
moterį Marcelę, sūnų lgnaca. 
aaflką Joną ir daug kitų gi
minių, » Lietuvoje seseris: Jo
aną, Palionį jų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 122 Ken
ai n gto n Avė., Roseland, 111.

laidotuvės Įvyks Ketvirtadie
nyje, Liepos 22 d.. 1937, iš na
mų 8:39 vai. ryto bus at.y- 
dėtas j Visų Šventų par. baž
nyčią, kurioj Jvyks ge.«uMngo», 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų .uuLoėUuc 1. 
KaaUniero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys
ta mus-mas dalyvauti šiose lai 
dotuvėse.

$10.00, Mhrijona Bernotienė 
Į $5.00, Juozas ir V. KavalėaaiJ, Jankauskienė, Ona Ku-
$5.00. j ęurtienė, L. Mačiulienė, V. _

Per S. Smigelskienę: Po $-V Balušaitienė,’M. Norbutas, O f $2.00.
’— J. Čiurlionis, Valerija Ba !na Gaputienė, A. Grabijaliū-' 
rišieuė, J. Crybaitienė, S. Į iė„ R. Juška, Barauskienė, A- 
Smigelskienė. Juzė Gudaitė t etanas ir Ona Pauliukomiai iš

cher iš Grovenersdale $10.00, 
M. Blažauskienė iš N. Rr ita in

t

$2.00. Po $1.00 — P. ĮBalnkie- 
nė, S. Geležienė, Ona Brown, 
C. J. Kalinauskas, Ur. Btobi- 
lienė, O. Kibiskienė, K. Pa-

Dorchester $5.00, Ona Gele
žienė iš Brockton $5.00, I. ir 
Antanina Tutliar iš Dorcbes- 
ter $5.00, Barbora Znatinienė 

žvaseskienė, Veracka, M. Cu- jg [Boston $1.00, Ona Jan-
batorienė. Po 50c — J. Caka- kauskienė iš So. Boston $1.00.
rauskintė, J. Jokūbauskas, M 
Urbonas, Lipskienė, E. Ra;»- 
vadauskas, Ona Sinkevičienė. 
4 asmenys po 25c ir mažiau. 
Šv. Pranciškaus Tretininkai 
$10.00.

Per Oną Vengrienę: — Ona
Vengrienė $5.00. Po $1.00 — 
Ona Vengrienė, G. Karlonie- 
nė, E. Valentaitė, M. Šidlaus 
kienė. Po 50c — B. Znotinie-

Nuliūdę Moteris, Kūnus, A- 
nūkas lr Giminės.

Laidtuvių Direktorius K. M. 
Skudas. Tel. MONroe 3377.

Dr. Jean Piecard, garsusis hahmistas, šiomis dienomis 
buvo iškilęs 11,000 pėdų padangėn stratosferos tyrinėjimo 
tikslais. Nusileido Lansing, Ia ________ ,

NBW JERSEY
Jonas Černauskas iš Phuls- 

boro $5.00, Kot-ryna ‘Šarkienė 
iš Irvington $5.00, Ona Bliū- 
nienė iš Bayonne $5.00, N. 
Sasnauskienė iš Paterson $1, 
S. Markevičius $5.00, A. Mar
kevičius $5.00.
ELIZABETH:

Per Bcrthų Tmaaaaaitę: — 
Švč. Marijos P. Sodalietės — 
$10.00. Po $5.00 — Jonas Da
mbrauskas, Prietelis, Pečiu
kaičiai. Po $2.00 — Jasaičiai. 
Po $1.00 — Marė Matusienė, 
B. Bennettienė, S. Cihitytč» 
E. Martin, B. Tumasaitė, Do- 
minikas Tumas, Valencija Tu 
mienė.

Per Agotą Degutienę — A- 
gota Degutienė $5.00. Po $1.00
— E. Vaitkevičienė, F. Čepsi
nienė, J. Vaioiulevičieaė, M. 
Radzevičienė, Juzė Zabkxkie
nė, A. Martin, B. Zalipukie-1 
nė, Marijona Remeikienė 75c, 
A. Radzevičienė 50c. 
IRVINGTON: į

Per K. tarktanę: Po $1.0flų:
— Ona Daukša, Ona Starte 
nė, (Barbora Adomaitis, A. 
Burokienė, Ona Orimas, Ona 
Arelinaa, D. Stader, Uršulė 
Busliūnė, B. Daukšienė. Po 
50e — Ona Stamilienė. Kele
tas asmenų po mažiau.

Viktorija Jasevičienė IŠ 
Harrison . $5.00, Ona Kaspa- 
rieaė iš Harrison $5.00, A. 
Kace vi čius iš Provideaoe, R. 
I. $5.00, Švedų šeima iš Pro- 
vidence, R. I. $5.00, Petras 
Navickas iš Baltimore $2.00. 

OONNECTTOUT
THOMPSON: Po $1.00 — 

Marė Kvekšienė $5.00. Po $1
— Jonas Tatulis, Abdonas Ra 
dzevičiue, K. Radzevičiūtė, M. 
Kviekšiūnė ir Petronėlė Stn»- 
gutė, Ona Jankauskienė iš 
Waterbury $5.00t kun. J. J.

Per K. Armalavičicnę: K.' 
Annalavičienė iš New Britam; 
$5.00. M. Spodulienė $1.00.1 
Po 50c — P. Cooke, J. Ce.sk e-! 
vičius. Ona Stogus $5.00.

HARTFORD: Per E. Ka | 

lendienę — ikonas ir E. Ka
lendai ir P. ų* M. Burpee po 
$2.00. Po $1.00 — A. ir P. 
Nevardauskai, Pranas Braš 
kis, Jonas Braskis. J. Barški* 
$10.00.

NEW YORK — M. Urmo
naitė iš Rah $5.00, kun. Jo
nas Bakšys iš Rocbester $10, 
A. B. labučiai iš Yonkers $5, 
O. S. $14.00, kun. K. Paulio- 
nis $5 .00, Paulina Kacevičie
nė is Rochester $5.00, Sofija 
Lauruskaitė iŠ Brooklyn $10, 
Ona Steponaitienė iš Roches- 
ter $2.00.

CANADA
Mrs. M. Dųmpney, Toronto

A. | A 
AUGUSTINAS 

BALCAITIŠ
Mirė liepos 19 ė., 1937 m.. 

1:30 vai. popiet, sulaukęs pu
šų amžiaus.

Kilo iš Šiaulių apskr., lr pa
rapijos, Gudelio kaimo.

Paliko (Udeliąjue ru*HQdln»e 
moterį Juzefą, po tėvais Pau
lauskaitė, sūnų Joną, dvi duk
teris: Marian Doefeler. žen»ą 
Mago, Thereea A,chen, žentą 
Charles, du brolių: Petrą Ir 
Antaną Balčaičisa. ir jų šei
mynas. dvi seseris: Barborą 
Mikalaitlenę ir Elžbietą StadeL 
nikienę, lr jų šeimynas tr daug 
kitų gLainly.

A- a. Augustinas prigulėjo 
prie Chicagos Lietuvių Draugi
jos

Kūnas pašarvotas 3216 So. 
Emerald Avė. Laidotuvės Įvyks 
penktadienį, liepos 23 d. Iš 
namų 8 vai. ryto bus atlydė
tas J Bv. Jurgio parap. bažny
čią, Kurioj . Įvyto gedulingos 
pamaldos už velionio sietą- Po> 
pamaldų bus nulydėtas J ūv. 
Kazluiiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gtmineą draugus-ges ir pažy- 
st&mus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Dukterys, Žentai, BsoMsl, Se- 

tr
Laidotuvių direktorius S. P. 

Mafeika. Tel. YAR-ds 1138.

II|E(TQII*I
NARIAI OBCAOOS, CICEROS LKTUVIU 
LAIDOTUVIŲ DWQrroWŲ ASOCtACIJOS

BUD III III f1 C PATARNAVIMAS 
AmDULAIlbt DIENĄ IR NAKTĮ|

TY W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U Y KAI MIESTO DALYSE

* R 47W Se, Wm*m» A’ 
IS TBVAS TU. vingiai. 0683

HMAs
Is2cbswicz ii Sbkh

»r» * t* b t”

S354 So. H*bt«d SI. 
Etom BOTOrori M0»

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenur
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — j 

Uankietams — Laidotuvėms —• 
Papuošimams.

Phone LAFAYETTE 5800

2314 W«st 23rd Placa 
Phone CANnl 2519 

Skyrius 42-44 E. 100 St 
Phone PULlman 1270

I I Ummmhs/■ LvmIv v • 1 /S •
—a

4348 So. Galifonia Ava 
Phone LAFfcjetta 3372

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
f HBALTH-MOR

VACJVTTM-CLEA NĖR
ATLIEKA 32 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus lr Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišku, •> 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pwde- 

“ 3ALTH-
MOR magika. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 2

iHonstruoti, ir per kelias minutes išaiškina HE 
Šaukite pardavėjų J. F. DANIS 
203 No. Wabash Avė., Chicago.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Sa Hemftage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

LP.Ibafa
A. Masalskis
1 Petkas
S. M. State
ĮIZįĮ
EhsIb irtas

8319 Litua«iea Avk 
Phone YARds 113A-U9

3307 Lituanica Avė. 
ftean JBOUtsnurA 4139

1410 So. 49th Ct, Cioero 
Phone Cicero

718 W«»t lftb 84ro* 
Phonte MONroe 3377

Wwi 48U 8Um4
Phone BOUterord &2O3^56«

10734 Sn. Miehigan Ai 
Tat PULfataB sroa

MBA.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IBDIBBAJj
Dabar aifllo didžiausias 

paminklų vertybes. Dideli 
pasirinkimas paminklų vi 
tokių akmenų ir madų. 
Kainos auo |15.66 ir auk. 

Atsakantis darbia 
3938 West lltth St, 

t Tel<ona« BEVerly 0006 
skersai &▼. Karimiaro kapiaėų vartų.

n«M

oabt, nr>. LAroonnrrv mbmtomai 
KELNER— PRUZIN 

OexUn*M tteUnvuinM — Meteū p»t*rn*ujn

l

A«a
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VIETINES ŽINIOS

LIETUVOS SKLANDYTUVAI CHICA- 
GOS PADANGĖSE

Oškinis Su Sklandytuvu “Biržiečiu” Ore Išbuvo 
Virš 4 Valandas

Lietuvos sklandytuvai ‘Rū- čio ir sklandė lyg paukštis 
ta’ ir “Biržietis”, lakūnų Jo- labai gracingai. Gražiai ir °e-
no Pyragiaus ir Bronio Ož
kinio vairuojami, praėjusį se
kmadienį raižė Chicagos pa
danges. Jų pažiūrėti suvažia
vo iž Chicagos ir apylinkių 
apie dešimts tūkstanhių žmo
nių ir visi gyvai domėjosi 
Lietuvos drąsuolių lakūnų 
sklandymu ir gražiais sklan
dytuvais.

Lakūnų. B. Ožkinį su “Bir-

kmingai nusileido žemėn a- 
pie žcžtų valandų. Jonas Py
ragius su savo sklandytuvu 
“Rūta” buvo iškeltas apie 
i vai. Jis ore, tiesa, nebuvo 
ilgai, tačiau žiūrovus stebino 
tuo, kad sklandytuvu darė o- 
re visokius šposus, vartėsi ir 
sukinėjosi. Žemėn nusileido 
sėkmingai. Nespėjus sklandy
tuvams nusileisti, juos aps+o

Mikliai skraidė ir vartėsi 
ore ir Elraer Mockevičius, 
jaunas lietuvis lakūnas, Žino- 
>m6 biznieriaus sūnus. Tiesa, 
jis skraidė ne sklandytuvu, 
bet reguliariu lėktuvu, tačiau 
matyti, kad jau turi patyri
mo ir, kaipo lakūno, jo laukia 
graži ateitis.

Baigiantis dienai, buvo pa
sakyta keletas sveikinimų. 
Kalbėjo Lietuvos svečiai ir 
vietos veikėjai. Aviacijos die
na visais žvilgsniais pavyko.

Baigiasi Sportininkų 
Dienos

kžtyn. Begalo įspūdingas re
ginys buvo lakūnui leidžian- 
ties į aerodromo aikštę. Vi
sa minia net kvapų sulaikius 
žiūrėjo, kaip tuo pat keliu, 
kaip ir motoriniai lėktnvai, 
gražiai nusileido.

Oras sklandymui, pasak 0- 
žkinio, buvo palankus ir galė 
jo net visut dienų skraidyti 
padebesiais.

Lak. Pyragius mažesniu 
sklandytuvu “Rūta” iškeltas 
į orų žemiau pademonstravo 
šiurpulingų triksų.

Kitas įdomus numeris bu-

Tribūno Muzikos 
Festivalas

Chicago Tribūne kasmet re
ngia dainų ir muzikos festi
valių atviram ore. Šįmet toks 
festivalius bus rugp. 21 d., 
Soldiers Fielde. Rezervuoti 
tikietai jau pardavinėjami.

PRANEŠIMAS
Šiuomi su linksmybe prane
šame jums, kad N. Stevens 
atidaro pirmos rūšies aptie- 
kų ant 24-tos ir Leavitt St. 
N. Stevens yra teisingas ir 
atsakomas žmogus, su 20 
metų išsilavinimu Chicagoj. 
Jūs tikrai galite, be jokios 
baimės pasitikėti į šį žmogų 
dėl proifesionalio patarnavi
mo.

CLASSIFIED
Manant statyti saa naują namą 
ar pertaisyti seną, pajaukite

JOHN VILIMAS
Contrąctor and Bnilder, 

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

P.MUMCTMn GROSKRNft
Pardavimui grosernė ir bučernė ar
ba mainysiu ant tavernos. 1967 W. 
Canalport Avė.

PARSIDUODA NAMAS

Pranešimas

BRIDGEPORT. — D. L. K. 
Vytauto draugijos pusmetinis 
susirinkimas įvyks šį vakarų, 

vo — šokimas su parašutn iš liepos 20 d., 7:30 vai. vak.,

žiečiu” motorinis lėktuvas iš- davo didžiausios žmonių mi 
kėlė į aukštį apie pirmų va • uios ir stebėjosi, kaip gali 
landų. Jis ore išbuvo netoli ma skraidyti ore tokiais lėk-

Lietuvos sportininkų viešė
jimo dienos Chicagoj jau bai
giasi. Ryt vakare, Palmer 
House atsisveikinimo bankie
tas (tikietas $3.00 asmeniui), 
o ketverge išvyks į Detroit.

10,000 pėdų aukštumos, apie 
20 minntų ėmė lėktuvui skre

Chicagos Lietuvių auditorijos 
svetainėj. Susirinkimas yra

ndant ratu iškilti į tokių au- svarbus, todėl kiekvienas na-
rys būtinai privalo dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų 
svarstyti. P. K., sekr.

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 West SSrd Street 
Užlaikome KUMPUS lr kitus 
skanumėlius Importuotus iŠ Lie
tuvos. Visi produktui yra tikrai 
lietuviški, nes jie yra gauti per

BALTIC IMPORT CO.
809 West 19th Street

Parsiduoda pigiai namas, penki 
kambariai su basementu ir dviejų 
ka.ru garadžlua. Naujai įrengtas. Tik
tai >1800. įnešti tereikia >500. o ba
lansą anl lengvo išrnokeačio >22.00 J 
mėnesį. Adresas 2247 W. 21st Plaee 
Chicago, 111. Dėl Informacijų Saukit 
Melrose Park 3090.______________1*1 ■ SI

PARSIDUODA NAMAS
7143 8*. Claremont Avė. 6 kamba
rių namas, su nauju furnace su au
tomatišku Šilumos valdytoju ir hum- 
idifier, inlald llnolėja. porėtus su 
stiklais aplink, Šturmo langai per 
visą namą. Mėnesiniai mokesčiai tik
tai >29.65. Pusė bloko nuo krautu- 
vlų lr transportacljoa.

RE3KAUNGAS DARBININKAS

penkių valandų. Buvo iškilęs 
kelis tūkstančius pėdų aukš-

tuvais, kurie neturi nei mo
torų, nei propelerio.

CUNARD WHITE STAR LINIJA STATO NAUJĄ 
GARLAIVĮ

kšlumų. Pagalios iš vos gry
na akim matomo lėktuvo pa
sirodė dūmų juosta — para- 
šutininkas iššoko iš lėktuvo

T x • c . ir kai kamuolys krito žemyn, Cliicago lietuvių SporU f
Komiteto surengtoji aviacijos, x • - ... __. ,- • • pėdų nuo žemės atidarė paradiena praėjusį sekmadienį

;r"-
Stinson aerodrome sutraukė 
tūkstančius lietuvių iš Chi
cago ir apylinkių pamatyti 
Lietuvos lakūnų B. Oškinio 
ir J. Pyragiaus sklandymo 
sklandytuvais “Rūta” ir ‘Bi
ržiečiu’.

Lakūnas Oškinis, kuris su 
savo kolega Pyragium tarp
tautinėse sklandytuvų lenkty
nėse Elmira, N. Y., iš 200 
sklandytojų aukštumu laimė
jo dešimtų, vietų, su “Biržie
čiu” ore išbuvo 4 valandas 
ir 41 minutų. Kaip gulbė val
domas Oškinio “įBiržietis” 
lėtai skraidė aplinkui aero
dromų tarp 6000-7000 pėdų 
ankštumoje. Tūkstančiai žmo
nių iškėlę galvas sekė sklan
dymų ir stebėjosi, kaip gali
ma lėktuvu be jokio motoro 
laikytis ore, skristi prieš vė
jų ir kilti tai žemyn, tai an-

šutų. Šį numerį atliko sve
timtaučiai.

Bendrai aviacijos diena vi
sais atžvilgiais pavyko. Ma
čiusieji niekados nepamirš 
gražaus Lietuvos lakūnų skla
ndymo. Rap.

Tėvų Marijonų Rėmėjų 
Chicagos Apskrities 

Susirinkimas

c*"

RADIO
DAINUOS SABONIŲ ŠEI 
MYNA, ANTANAS ČIA

PAS IR KITI

CHARLES YUSHIS
CARPENTER 

IR
CONTRĄCTOR

2223 West 23rd Piace
Ltlieka visokius medžio darbus,! 

Ididelius ir mažus, už prieinamą j 
■kainą. Apkala namus šingeliais f 
[Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

Reikalingas darbininkas dėl farmos 
darbo. Patyrimas nesvarbu. Atslftau- 
kite į Mr. Stanley, adresas; 423 E. 
64th Street, Chicago, III. ant pirm, 
aukėto.

NAMŲ TAISYTOJAS
Kam reikalinga weatber str i pa arba 
durų arba langų ištaisymas, kreip
kitės ) J. Puidokas, jis turi geru pri
tyrimą tame darbe.

Adresas:
6425 So. Richmond Str.

Tel. HEMloek 2578 _______

■
RErKAIJNGA MERGINA

Reikalinga mergina iždininkės (caah- 
ler) darbui. AtsiSauklt adresu; 3631 
So. Halsted Street.

Clydehank Scotland. — 1940 m. laivas Queen Mary tu
rės sesers-laivų, kuris bus gal didesnis už Queen Mary. Šis 
Cunard Wliite Star laivas, vardu No. 55p, dabar yra sta- 
tomas John Brown Kompanijos. Paveikslas rodo kiek to 
laivo jau yra baigta, Cunard Linija mano, kad laivas bus 
užbaigtas 1938 m. ir pradės plaukti pavasarį 1940 metais.

BUDRIKO RAKANDŲ KRAUTUVE
3417-21 So. Halsted St.,

DIDELIS PASIRINKIMAS RAKANDU UŽ 
PRIEINAMAS KAINAS

Gražūs dining room setai atpiginti po.... ^4800 
Ant paveikslo $95.00.
Elektrikinės Ledaunės po........  07950
Thor Skalbiamos mašinos vertės $119. po £59.00

Jos. F. Budrik, Ine.,
3417-21 So. Halsted St 

3409-11 So. Halsted St.
Budriko Radio Programai:
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 5:30 vai. vak., ii stoties W A AP
— 920 Kil.,
Ketvirtadieniais ii stoties WHFC — 1420 K. nnd 7 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ii stoteis WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 vaL vak.

Šiandie 7 valandų vakare 
patartina užsistatvti radio ant 
stoties WGES ir paklausyti 
gražaus ir įdomaus lietuvių 
radio programų, kuriuos lei
džia savo pastangomis ir lė
šomis Peoples bendrovės ra
kandų krautuvės, 2536-40 W. 
63rd str. ir 4179-83 Archer

’Seečiadjenį, liepos ŠI d. į- Kaip visuomet taip ir 
vyks Tėvų Marijonų Chicagos j šiandie progTamo išpildyme- 
apskrities bendradarbių Auš- gyvais žymūs ir populia- 

rūs dainininkai —. Sabonių 
šeimyna, A. Čiapas, Peoples 
Parlor kvartetas, kurie visi 
išpildys rinktinių kompozicijų 
ir žavėfaneių liaudies daine 
lių. Prie to bus daug kitų 
įvairenybių. Rap. XXX

Kaip JaučiateP
A| Vakar.—-Išvalyklt Vidurius”—Jauskite 

Gertuu Kytojl
Meskite nuovargi. Duokite Oarfleld Ar
batai lAvalytl nesumattus likusius Velkis 
greitai ir maloniai, (derkite kaip papras 
t* arbatą. 10o — Ha.

RENDON KAMBARYS
Rendon Šviesus kambarys prie 
mažos lietuviškos Šeimynos. Pa
matyti kambarį atsišaukite po 6I vn lf o f•<>

Adresas 2606 W. *6th Street. 
Antros lubos priekyje.

ros Vartų - parap. mokyklos 
kambary susirinkimas, 7:30 
valandų. Prašomi kolonijų 
skyrių atstovai ir nuo bulva
rų, skaitlingai atsilankyti, nes 
susirinkimas'1 begalo svarbus, 
tat būtinai,' pageidaujama 
kuoskaitlingidnsiai jame da
lyvauti. Apskr. rašt.
======================

, Wril.-,o» FKt SAMne of Garėsiu ' 
F Hsadocherewdsr-alu>Gar«sMTea.
, SMdfsreeMtisetioa^eidinSiseiNoe.

_ ___ oedi, kas. tiesa iealde." W«ITC.GašBCLD TfA CC.< OsatM. •aooio.y N, K y.

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui taverna geroje vietoje 
dirbtuvių apylinkėj. Pardavimo prie
žastis yra ta, kad turiu du bisnius. 
Atsišaukite 2424 So. VVeatern Avė. 
Telefonas SEEIey 9581.

PLATINKITE “DRAUGA’

Visi Važiuos
RUGPIOCIO-AUGUST 1 DIENĄ?

-i-
“VILNIAUS KALNELIUS” - SUNSET PARKĄ 

135th ir Archer Avė., Rte. 4A
KUR ĮVYKS

“DRAUGO”
VASARINIS PIKNIKAS

Bus visokių sportų ir įvairenybių

Taipgi bus duodamos 
brangios ir naudingos do

vanos kaip tai:

#69.00 vertes skalbimui 

masina, atvaizduojama 

čionai, iš Jos. F. Budrik 

krautuvės, 3417 So. Hal

sted St. ir floor lempa, 

taipgi iš Budriko naujos 

krautuvės, ir daugybė ki

toj-
4*

BUICK 

&
PONTIAC

(§r
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiui:
OAVBIS, SABONIS, BUKAW, BANKEVIČIUS, BAČKYS

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 

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, 
Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGICIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

INSURED

ederal Savinos
|aND loan ASSOCIATION 
’ or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

J

ka.ru

