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VOKIETIJOS NACIAI UŽGROBĖ 
KATALIKU ĮSTAIGAS FULDOJ

AREŠTUOTA 11 KUNIGŲ RYŠIUM SU 
JAUNIMO DEMONSTRACIJOMIS

BERLYNAS, birž 7. — | BERLYNAS, birž. 7. — Va 
Propagandos ministeris Goe- kar Šv. Bonifaco dienų visoj 
bbelsas andai ne veltui grasi
no katalikams.

Puidoje, netoli Frankfurto, 
nacių autoritetai užgrobė gai
lestingumo brolių kongregaci
jos išlaikomų ligoninę ir kitas 
švietimo įstaigas. Girdi, jie 
padarę tuo sumetimu, kad to
se įstaigose susekta “nedoro- 
vei nusikaltimų”. Visi broliai 
pašalinti iš ligoninės ir kitų 
įstaigų.

Stebėtojai pažymi, kad na
cių šėlimo prieš Katalikų Baž 
nyčių yra tik pradžia. Jie pa
siryžę pulti katalikus visose 
Vokietijos dalyse.

Sunku nuspėti, kas toliau 
galės įvykti Vokietijoje. Tik 
žinoma, kad katalikų tarpe 
reiškiasi reakcija ir kai kur 
jie pasirengę sukilti į atvirų 
kovų su savo spaudėjais.

Vokietijoj katalikai minėjo 
Jaunimo dienų.
Muniche, Bavarijoj, sureng
tos katalikų jaunimo vaikšty
nės. Naciai pasiryžo pakenkti 
šioms vaikštynėms, surengę sa 
vo jaunimo vaikštynes. Gat
vėse įvyko apsistumdymai ir 
peštynės. Nacių policija areš
tavo katalikų jaunimo gru
pėms vadovavusių 10 kunigų. 
Be to, iš vakaro buvo areštuo
tas dar vienas kunigas už sa
kytų “priešvaldiškų” pamoks
lų. ;

Savo keliu Hitleris paskel
bė, kad jis “nepakęs” tos rū
šies religinių išsišokimų. Na
ciai triukšmauja ir katalikus 
kaltina.

Vokietijos Katalikų Bažny
čiai ir katalikams eina sun
kios dienos.

Metinis “Lietūkio” suvažiavimas. Viršuje, dešinėje, kalba ministeris pirmininkas ir 
finansų ministeris J. Tūbelis. Kairėje — gar bės prezidiumas. Apačioje — suvažiavimo da 
lyviai.

Kruvini mūšiai šalia Bilbau; radikalai 
atmušti Madridu šone

HENDAYE, Prancūzija, 
biri. 7. — Žiniomis iš Bilbao 
fronto, ispanų nacionalistų 
63 lėktuvai šiandien su bom
bomis išgriovė Bilbao prie- 
mieptį Lezama, kur radikalai 
turėjo įsitaisę konkretinių ap
kasų tinklus.

Be to, kruvinos kautynės 
vyksta ties Lemona, už 6 my
lių nuo Bilbao, kur susieina

ISPANU NACIONONA- 
LISTU ATSTOVAI BER

LYNE IR ROMOJE
SALAMANCA, Ispanija, 

birž, 7. — Vyriausias nacio
nalistų režimo galva, gen. 
Franco, paskyrė savo amba
sadorius Vokietijai ir Itali
jai, kurios jau seniau yra 
pripažinusios nacionalistų re
žimų.

Vokietijai ambasadorium 
paskirtas admirolas Antonia 
Magaz, o Italijai — veteranas 
diplomatas Pedro Garcia 
Conde y Meneses.

ANGLIJA PRARANDA 
DAUG LAKŪNŲ

VIENOS KARDINOLAS 
DROŽIA VOKIETIJOS 

NACIAMS,
VIENA, Austrija, birž. 7. 

— Jo Emin. kardinolas Inni- 
tzeris, Vienos arkivyskupas 
reikalauja į Austrijų neįsileis
ti katalikus šmeižiančių Vo
kietijas nacių laikraščių.

Kardinolas pareiškia, tas vi- 
supirma reikalinga teisingumo

du svarbūs strateginiai plau
tai.

Nacionalistai praneša, kad 
keliomis paskutinėmis dieno
mis Bilbao radikalai prarado 
apie 6,000 milicininkų nukau
tais ir sužeistais.

Be to, nacionalistų žiniomis, |
radikalai atmušti ir skaudžiai '""n*'"“*- Vokietijos nacių 
nukentėję ir šiaurvakariniam !spa’"la bėgliškai puola Ka- 
Madrido fronte. j'a'.kų Bažnyčią ir katalikus,

o katalikams draudžia gintis 
nuo tų jų puolimų. Vokietijos 
katalikai apsiginimui priver
čiami naudotis svetimų ša
lių spauda.

Jo Eminencija, energingai 
remia Chicago kardinolo pa
reiškimus apie Vokietijos na
cius. Sako, pareiškimai visiš' 
kai teisingi. Ir patsai aštriais 
žodžiais smerkia nacių vykdo
mus Katalikų Bažnyčios per
sekiojimus. Šiandien Vokieti
joj nacių vykdoma kova prieš 
katalikus neturi sau lygios vi
soj istorijoj, sako kardinolas.

KATALIKU LIGONINIU 
SĄJUNGOS SUVA

ŽIAVIMAS
Ateinančių savaitę Stcvens 

viešbutyje, -Chicago, įvyks J. 
Valstybių ir Kanados Katali
kų Ligoninių sųjungos (Ca- 
tholic Hospital Association of 
tbe United States and Cana- 
daj) 22-asis metinis suvažiavi
mas.

Prieš suvažiavimo atidary
mų pirmadienį J E. vyskupas 
pagelbininkas B. J. Sheil lai
kys pontifikalines Mišias švč. 
Vardo katedroje. Pamaldų 
pradžia 10:00 ryto.

Numatyta, suvažiavime

ŠIANDIEN ĮVYKSTA SAU
LES UŽTEMIMAS

Chicagos majoras įsake patikrinti stovį 
plieno faUooseA, » . % •* * *

Darbininkai apeliuoja pas
Rooseveltą streiko reikalu

Republic Steel korporacija Majoras gi sako, kad negali
So. Chicago pranešė Chicagos 
miesto majorui, kad korpora
cijos darbininkai naktimis ne
laikomi fabrikuose. Savo ke
liu korporacija kreipės į teis
mų gauti “injunetion” prieš 
majoro nuosprendį pašalinti 
darbininkus iš fabrikų — ne
leisti jiems ten miegoti.

Majoras tuojau parėdė pa
tikrinti fabrikuose stovį ir 
patirti, ar gi darbininkai ne
miega fabrikuose.

Korporacija pranešė, kati 
ji darbininkų užlaikymui ne
naudoja Pullmano vagonų.

NAUJOS ŽVAIGŽDŽIŲ 
GRUPES SUSEKTOS

VYSK. O’BRIEN AUKA LIETUY1Ų 
SEMINARUOS KOPLYČIAI

Tūkstančiai žmonių dalyvavo 
koplyčios pašventinime

VYSKUPAS RAGINO LAIKYTI' 
SAVO TAUTOS IR KALBOS

Į Marijonų Seminarijos ko- KYTTS SAVO KALBOS 
plyčios pašventinimų suvažia- LIETUVIŠKUMO. Į Eks 
vo tūkstančiai žmonių. Šuva- lencijos kalbų lotyniškai atsf 
žiavo ne tik ebieagiečiai, bet kė GERB. KUN. CIK0T(

Į buvo žmonių iš Wi«consin’o Vyskupui asistavo KUN. Al 
ir Indiana valstybių. Visi da- BALTUTIS IR KUN. Ml 
lyviai džiaugėsi koplyčia ir ŠVARLYS. Laike Mišių prea 
visa Seminarija. jbiterijoj buvo J. M. GERI

Pašventinimo apeigas atliko PREL. M. KRUŠAS, KUI 
M. URBONAVIČIUS, M.I.C 
ir keli kitataučiai kunigai. Į 
pamaldas atvyko ir Lietuvos 
KONSULAS P. P. DATTŽr 
VARDIS su žmona ir sūnai 
Buvo ir keliolika Seserų 
zimieriečių su Motina Mari, 
priešakyje.

Po pamaldų Seminarijoj 
valgykloj buvo pietūs. Po piė- 
tų pasakyta eilė trumpų, bėt 
reikšmingų kalbų. Kalbėjo J. 
E. VYSK. O’BRIEN, J. M. 
GERB. PREL. M. KRUŠAS, 
KONSULAS, P. DAUŽįVĄR- 
DIS, DR. A. RiAKAU«rAS» 
KUN. J. VAIČIŪNAS, L. ftl- 

|MUTIS IR KUN. J. MAČIU- 
LIONIS. Gale por| žfldH 
sakė GERB. KUN. ClKCxr, 
dair kartų nuoširdžiai 
damas visuomenei Už tėitdM- 
mų paramų Tėvų Marijonų 
darbams.

Platesnis įvertinimas praė
jusį sekmadienį buvusių iškil
mių Seminarijoj yra įdėtas an 
trame šios dienos “Draugo’* 
numery.

JE. VYSKUPAS W. D. 
O’BRIEN, kunigams ir klie
rikams asistuojant. Po paš
ventinimo prasidėjo iškilmin
gos šv. Mišios, kurias atnaša
vo didžiai gerb. KITN. A. 
CIKOTO, Marijonų Vienuoli
jos vyriausias vadas. Asistavo 
Kun. J. VAIČIŪNAS ir 
KUN. PR. VAITUKAITIS. 
Ceremonijų vedėju buvo KUN. 
J. MAČIULIONIS. Gražų ir 
turiningų pamokslų pasakė 
KUN. PROF. J. VAITKEVI
ČIUS, Seminarijos Rektorius. 
Trumpų, bet gražų MARIJO
NAMS IR BENDRAI LIE
TUVIAMS PRIELANKŲ 
PAMOKSLĄ PASAKĖ IR 
PATS JE. VYSKUPAS 
O’BRIEN, KURIS PASIŽA
DĖJO ĮTAISYTI VTENĄ 
KOPLYČIOJ LANGĄ (PA
ŽADĄ JAU IŠPILDĖ ĮTEI
KDAMAS 200 DOLERIŲ ČE

naudoti nė palaipinių, nes tas 
nehigieniška.

Streikuojančių darbininkų 
vadai vakar kreipės tiesiog
pas prezidentų Rocseveltų, i^Į PER GERB. KUN. CI- 
kad jis padėtų suklupdyti KOTO) TR KURIS PABRĖ- 
plieno korporacijų ir baigti ĮžĖ, KAD LIETUVIAMS 
nedarbu fabrikuose. LABAI A R,A S\ ARBU LAI-

Chicago policija ieško dau
giau kaltininkų ryšium su įvy 
kusiomis kruvinomis riaušė
mis. Keletas įtariamų suimta.

Republic korporacija vakar Utah> birž 7
apmokėjo streikininkus ir dir ... . , ,, v. . Vos tik vakar rastas \Vasatcb
banciuosius. . . , v . .kalnuose (uz 25 mylių pietry- 

tų link nuo Salt Ijake City) 
prieš Kalėdas susidaužęs Wes 
tem Air Expre«s didelis ke
leivinis lėktuvas.

RASTAS PRIEŠ KALĖDAS 
SUSIDAUŽĘS LĖKTUVAS

SUNAIKINS PAŠTO 
ŽENKLUS

LONDONAS, birž. 7. — 
Britanijos imperijos oro die
nų, gegužės 2 d., 12 britų la
kūnų, tarp jų penki kariškiai 
žuvo.

Pereitų šeštadienį ir vakar 
7 kariškiai ir 1 civilinis lakū-
nas z,uvo.

YVASHINGTON, birž. 7.— 
Rytojaua dienų įvyksta saulės

. . r™ , , . , , užtemimas. Visiškas užtėmi-p,c 1,500 delegatų dalyvaus. |mas 
- ■ — —--------------

Iko vandenyne.
1 J. Valstybių pietvakarinėse 
dalyse bus tik dalimis.

AVASHINGTON, birž. 7. 
— Kalifornijos Technologijos 
instituto vienas mokslininkų, 
dr. F. Zwieky, praneša, kad 
visatoje susekta naujos žvai
gždžių milžiniškos grupės, su
darančios nebulų. ši nebula 
nuo žemės yra už kokių 25,- 
800,000 šviesos mylių atoku
me.

a-

MIRĖ NEW ORLEANS 
VYSKUPAS PAGEL

BININKAS

KUBOS VYRIAUSYBĖ 
NEPRIIMA BASKŲ 

VAIKŲ

STREIKAS GYVULIŲ 
SKERDYKLOSE

SAN FRANCISCO, Cal., 
birž. 7. — Čia St. Mary ligo
ninėje mirė New Orleans, La., 
diecezijos vyskupas pagelbi- 
ninikas J. M. Lavai. Velionis

Per paskutines dešimts die-Jatvyko į Pacifiko pakraščius 
nų Anglija neteko 25 parinkti-į pataisyti sveikatų ir susirgo 
niausiu lakūnų. Visi užsimušė, plaučių liga.

EAST ST. LOUIS, III, 
birž. 7. — Vietos gyvulių 
skerdyklose sukeltas darbinin
kų streikas. Reikalaujama di-, 
dėsnio atlyginimo.

HAVANA, Kuba, birž. G.~ 
Garlaiviu į Meksiku vežama 
apie 500 baskų (Ispanijos) 
vaikų. Iš sustojusio č.ia gar
laivio norėta vaikus išleisti 
“pasilinksminti.” Kubos vy
riausybė nesutiko, tik parūpi
no vaikams drabužių ir žais

CHICAGO MIESTO ČAR
TERIO JUBILIEJAUS 

SAVAITE

Vakar pradėta Cbicago mie
sto čarterio (inkorporavimo)

Gruodžio 15 d. 
Angeles skrido į

jis iŠ Los 
Salt

LONDONAS, biri 7. — 
Anglijos vyriausybė nuspren
dė daugiau nevartoti pašto 
ženklų su buvusio karaliam 
Eduardo' VIII atvaizdu. Visi 
likę ženklai bus sunaikinti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —

Lake Šiandien giedra ir vėsiau.
Saulė teka 5:10, leidžiasijubiliejaus savaitė. Vakarų sui^ty balnuose dingo. Jame 

rengtos didelės vaikštynės Mi ^uvo du vairininkai, patarnau 
chigano bulvare. Rytoj bus a-
tidaryta arklių parodėlė.

SPROGIME 1 ŽUVO, 
11 SUŽEISTA

Carbide and Carbon Cbemi 
cals Co. fabrike, Whiting, 
Ind., įvyko sprogimas. ] dar
bininkas žuvo ir 11 sužeista.

PAŠALINO 27 UNIJAS

Chicago Darbo federacija 
iš savo organizacijos pašalino 
27 unijas (lokalus), kurios 
pašlijo į C.I.O.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

toja ir keturi keleiviai.
Kai kurios lėktuvo dalys 

rastos iš sniego išsikišusios. 
Tačiau visas sulamdytas lėk
tuvas su visais žuvusiajeiais 
apie 25 pėdų giliai sniegu už
verstai. Ims keletu dienų vis
kų atkasti.

LENKIJOS PREZIDENTAS 
BUKAREŠTE

8;24.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
birž. 7. — Lenkijos preziden
tas Moscickis atvyko pas ru
munų karalių. Sakoma, jis čia Į 
užtruks keletu dienų. Po to 
karalius Jitlank|s Varšuvų.

“D R A U G 0” 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS įvyks 

BIRŽELIO 19 D. 

laivu “Berengaria”

per Cherbourgą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 
“Gripsholm” 

Ruoškitės iš anksto

<
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Tikrai Reikšmingas Įvykis

Marijonų kunigų seminarijos koplyčios 
paiventinimo iškilmės paliko tikrai gražių 
įspūdžių. Tūkstantinės žmonių minios buvo 
Rūdininkais įspūdingų apeigų. Dalyviai gė
rėjosi koplyčios gražumu, jos jaukumu ir 
skoningu įrengimu. Net pats J. lfi. Vyskupas 
V. D. O’Brien, kuris koplyčių, pašventino, 
komplimentavo Tėvus Marijonus ir archi
tektų (juo buvo M. E. Žaldokas) už tikrai 
gražų pastatų. ‘‘Tokį gradhj altorių pirmų 
kartų matau” — sakė vyskupas. “Lietuvio, 
randami iių seminarijų, pagarbos yra verti 
•— jis pabrėžė. Tiesiog visus nustebino, kuo
met vyskupas pasakė: “lr aš noriu savo 
dalele prisidėti prie šios koplyčios. Aš įt*i- 
ąyaiu vienų spalvuotų koplyčiai langų”. Va
dinas, vyskupas skiri* keletu šimtų dolerių 
lietuvių koplyčiai papuošti. Tuo būdu Jo 
Kkscelencija ne tik gražiais žodžiais pasvei
kino naudingai ir sėkmingai besidarbuojan
čius Tėvus Marijonus, bet ir savo gausia 
parama. Nėra abejonės, tai bus d.deliu aks
tinu mums, lietuviams, dar gausingiau, ne
gu lig šiol, remti lietuvių katalikų įstaigas.

Savo turiningame pamoksle Vyskupas 
O’Brien ir daugiau labai reikšmingų min
čių iškėlė. Pirmiausia jis pasidžiaugė, kad 
lietuviai katalikai rūpinasi lietuvių kalbos 
išlaikymu. “Aš meldimo®, jis sakė, kad lie
tuvių kalba visuomet liktų gyva Amerikos 
lietuviuose. Kad ši seminarija augtų ir sa
vo pastatais ir auklėtin^MtadčiiAni, nes 
dar daug trūksta lietuvių kunigų, ir vienuo
lių ir pasauliečių, kad palaikyti ir kataU- 
kybę lr lietuvių tautine® tradicija® su jų 
laiba”.

IBe to, Vyskupas nurodė reikalų rūpin
tis misijų steigimu vakarų valstybėse, nes 

• ten jau esu apsigyvenę nemaža lietuvių, ku
riems turėtų patarnauti lietuviai kunigai. 
Jis nusistebėjo, kad iš Chicagos lietuvių 
tarpo Marijonų Seminarijoj tėra tik du auklė
tiniai. Jo manymu, chicagiečiai pašaukimų 
skaičiumi pinnų vietų turėtų užimti.

Tikrai įspūdingų ir moksliškų pamoks
lų pasakė Seminarijos rektorius gerb. kun. 
prof. Vaitkevičius, kuris, nurodęs bažnyčių 
reikšmę, nuoširdžiai dėkojo lietuvių katali
kų visuomenei už gausingų paramų, kurios 
dėka ir seminarija įsteigta ir koplyčia pa
statyta.

Pašventinimo apeigose dalyvavusių žmo
nių dėmelį atkreipė celebravęs iškilmingų- 
sias šv. Mišias Jo Prakilnybė ktm. A. Cikoto, 
Marijonų Vyriausias Vadas, kuomet po Vys
kupo kalbos jis prabilo į Jo Ekscelenciją 
gražia, taisyklinga lotynų kalba. Jis loty
niškai geriau kalbėjo, negu daugelis iš mū
sų savo prigimta kalba kalbame. Taip pat 
ir lietuviškai kalbėjo, dėkodamas gerašir
džiai visuomenei už teikiamų paramų Ma 
rijonų darbams, kurie yra skiriami ne kam 
kitam, kaip tik tai pačiai visuomenei.

Gaila, kad tose istoriškose iškilmėse ne
galėjo dalyvauti gerb. kun. J. Jakaitis, Ma
rijonų Provinc jolas Amerikoj. Jis, baigda
mas statyti ir įrengti koplyčių tiek daug 
dirbo, kad prieš pat iškilmes, ligos par 
blokštas, į lovų turėjo atsigulti. Toks, mat, 
jau likimas: koplyčių pradėjęs statyti kun. 
V. Kulikauskas, pirmasis seminarijos rek
torius, po darbų ir rūpesčių našta sukniu 
bo, taip atsitiko ir tam, kuris su nemažes
niu rūpestingumu ėmė5(į pradėtąjį1, darbų 
užbaigti. Tik ačiū Dievui, kad kun. Jakai
čiui yra vilties greit pasveikti ir vėl stoti 
prie didelių ir atsakomingų darbų.

Tai parodo, kad tuos kdnius darbus 
Marijonų vadai dirba ne tik aoliai, bet u 
nuoširdžiai. Ir kai visuomenė pastebi tų 
nuoširdumų, tuo pačiu atsilygina — ji taip 
pat nuoširdi*ai paremia jų darbus ir užsi- 
mojiinua. į , , ’

Šiomis dienomis sukanka 60 metų am
žiaus žymiam lietuvių prancūzų kalba rašan
čiam poetui ir buvusiam Lietuvos nepapras- 
tam pusiuntiniui ir į ga fotam ministeriui 
Prancūzijos Oskarui VJadislavui Milašiui. 
Jis g’.'mė 1877 m. gegužės 15 d. istorinėje 
Lietuvoje, Čerejos dvare, Mohiliovo guber
nijoje. 1889 m. j s atvyko į Paryžių. Mokėsi 
Janson de Sailly licejūje. Jį pabaigęs, atsi
dėjo usirologijos ir hebr&istikos studijoms. 
Studentaudamas pradėjo rašyti eilėraščius, 
ir 1899 m. buvo išleistas pirmasis jų rink - 
nys “Poeme dės Decadences”. Š’s rinkinys 
kritikų buvo palankiai sutiktas, O. V. Mi
lašiui pripažintas poeto talentas ir j’s ne
trukus susipažino su žymesniaisiais to laiko 
prancūzų poetais. 1906 m. buvo išleistas ant
ras jo eilėraščių rinkinys “Les sept Sdi- 
tudes” (:>plyn os vienatvės).

Po tėvo mirties paveldėtas didelis pa
likimas O. V. Milašių įgalino daug keliauti. 
1910-1915 metai po O. V. Milašiaus kūry
bai buvo vaisingi. Per tuos penkerius metus 
jis išleido daug žymių veikalų: “L’Amuo- 
rense Initiation (1910), eilėraščių rinkinys 
'Les Elementą” (1910) misterija “Miguel 
Manara“ (1913), tragedija “Mephiboseth’’

Surinko J. F. N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

■i ..................... Sulietuvino 8. Lnko
(Tęsinys) I rasis jų tikslas yra sunaiki-

Upkričo mėn, 13 .ten, ni“,ns l",cnių, k,d « P“rti 
1935 metais Takoma Park Uk»l“ >r‘ >*
Fort No. 860. Veteran, of Fo-, naujos bedievy!*,
reign Wars priėmė sekantį P1™-*®1"*)*, amžinus bevilčius 
nutari,,,,: I TBr8w-

“Kadangi turime žinių, a-1 1838 “v# Pltuu>“
pie susidariusias šiandienų 
visame mūsų krašte draugi

me Maskvos kominternu:, 
Envl ;Browder pažymėjo, kad:

* ...Partija suvaidino labai 
svui bų vaidmenį, sukeliant 
tlid‘l“‘ stre'kų bangas, kurių, 
gudriai apgalvotas, tikslas 
buvo politinė ekonomijos ko
va*’

Jis pažymėjo, kad, įvykęs 
visuotinas streikas, net tu 
valstybės jėgomis turėjo su

jas ir jų pastangas, kad su
griovus mūsų šviet'mo būdus 
ir mėginimus į mūsų mokyk
las įskverbti mokymą prieš
valstybinio mokslo, siekiant 
pavergti mūsų jaunimo pro
tus, įskiepyti jiems kitų luo
mų neapykantą, negerbimų
teisėtos vyriausybės ir vyrės-1.............................. ....., , - - ,,I sitikti, kaip tai jvyko Sannių.ų, mokina ir prisiekdina _ ’ . , . .. . ,

•i*- ♦ • e-At- • | P raruske ir dabartinu laikujuos siekti atvirai spėka <r
kraujo liejimu mūsų teisėtos 
krašto valdžios nuvertimo.

Ten e llaute:

_ ,. . Kadangi mes turime ž'nių,
(iSU) Simphomcs (1915) Poemes(191.,) Coiunlbijo. Deriku mm

1 Cl 1 Ii \/ MiIouii'l! hmm ninhi livnAtnu 1etc. 1916. O. V. Milašius buvo mobilizuotas ,, , . . . .
...... j v n kyklose yra mokoma kortnvįr pr.skirtas pne propagandos biuro Pran- ___

elizijoje. Didžiojo karo metu O. V. Mila
šius tapo galutinai apsisprendusiu lietuviu.
“Kadangi Lietuva nuo 13 amžiaus buvo 
mano senelių tiesioginė tėvynė, kadangi ma

nizino,
Todėl mes nutarėm, Tako- 

ma Park Post No. 350 Vete
rane of Foreign Wars nariai,

no tėvų tėvai gyveno iš lietuvių, o ne len-Į laikytame lapkričio mėn. 13
kų, kaimiečių darbo, kadangi Lietuva buvo 
silpnesnė, ir pagaliau — sprendžiamoji prie 
žastis •— kadangi tik nepriklausoma Lietu
va, įsikūrusi Vilniuje tegali visu platumu 
apginti reikalus tų, kuriuos, rodosi, istoriš 
kas fatališkumas jungia su Lenkija — aš —•

dienų 1935 metais, Takoma 
Park, Md., sava susirink'me, 
šiuo prašyti, mūsų reikšmin 
gus, apaktinimo ir priešin
gumo ne tik dėstymui Colum-

»oaBM(HNINR®

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS cijos nei Bimbai, nei kitam 
--------— Į kalšavikui net plaukelis nuo

B raidyno Tysliavos gazieta galvos nenukrito. Tuo tarpu 
“Detroito Žiniose” įdėjo to- Clevelande išėjus balšavikams 
kių O. Pucetaitės korespon- parsidavusiam airišių “kuni- 
dencijų: j kui*’ O’Flanagan kalbėti a-

“Gabi ir pagarsėjus veikė- pie Spanijų kai vienas vaiki- 
ja, Mot. Sąjungos 54 kp. ang- nas atsistojęs salėj pasakė 
lų kalbos korespondentė O. tik: “tamsta kalbėtojau nesi 
Aksomaitienė, keli metai at- katalikų kunigas,” supuolę 
gal parašė protesto rezoliu- revoliuciniai darbininkai vai- 
c’-jų dėl lenkų persekiojimo kinų vietoj sumušė, suspardė, 
mūsų sostinėj Vilniuj gyve-

— Ar tu sukreizavojai! — 
sušuko advokatas. — Prisipa- 

neei
padaręs...

— Nieko nepadarysi. Ma
no žmona pasakė.* jei aš ne
busiu pasodintas į kalėjimų, 
tai jinai ims divorsų ir aš 
turėsiu jai alimentus mokėti.

nančių lietuvių.
“Protesto sumanymas buvo

.. kritikais komunistų par autorgg nusįų8tas adv. Vala-’ žinai prie kaltės, kurios 
,j« „moko “n. t,k kaip strei sjnui chi kur atsirado

kus pradėti, bet taip pat ir , ... ,, . . \ , daug netikrų autonų ir re-kaip juos dalinai ar pilnai! .. .. . . ’* * • r zoliucijos pasisavintojų.laimėti”?’
Viso pasaulio komunistai 

yra raginami duoti piniginę 
pašalpų streikuojantiems dar 
bininkams. Dauguma katali
kų gyvena miestuose, kur ra
ndasi didelės dirbtuvės. Ka
dangi jų dauguma dirba dir
btuvėse, todėl nėra stebėtina, 
kad daugelis iš 'jų tapo ko
munistų aukomis ir pakliuvo 
į JŲ spąstus pirmiau, negu 
jie buvo galima persergėti.

bijos Distrikto mokyklose 
sako O. V. Milašius — nutariau ginti lietu-į bet ir kitOBe jungtiniy Vai
v:Ų reikalus” 1918 n,, jis susipažino su j fc. k klose kwm,H*«r-—-.--
lietuviais, o 1919 m. sausio men. jis daly-j .. * ... . .. Dėka Amerikos darbo fe-•w-» «• . •« > /» ••• «• D r RIlCiS 111111K pfttlKnmi. I « • • • »• « . •vavo Versalio taikos konferencijoje kaip, m , . ! dertcijai, galima pasakyti,, . . i , ;• , . • 7n i i 1 Toliau mes nutarėm, kad, I , ...... ® •Lietuvos delegacijos sekretorius. Taikos ko • _ . . i kad ji iki š;okai buvo labai
nferencijai pasibaigus, jis buvo paskirtas, ,llokinan 1UUS# jaunimą^ ne | priešinga, įsileidimui komuni- 
is pradz ų neoficialiai, o vėliau ir oficialiai,
Lietuvos nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministerių Prancūzijai. Tas pareigas- jiųf ėjo 
iki 1925 metų. Dabar jis yra atstovybės pa
tarėjas.

Kuriantis nepriklausomai Lietuvos val
stybei ir pirmaisiais nepriklausomybės me
tais O. V. Milašius yra daug nusipelnęs Lie
tuvos propagandai. O. V. Milašius yra išlei
dęs ne t:k poezijos, bet taip pat filosofijos 
ir politikos raštų. Prancūzus jis supažindė 
su lietuvių dainomis ir pasakomis. Kai ku 
rie svarbesni jo poetiniai veikalai yra iš
versti į lietuvių kalbų.

Šių sukaktuvių proga Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos filosofijos fakultetas 
jam suteikė garbės daktaro titulų.

------------- 1---------------

Ne Cento Komunistams!

Vakar vakare Chicagos komunistai bu
vo sušaukę masinį susirinkimų Ispanijos rei
kalais. Sekmadienį, birželio 6 d., surengi': 
“tag day”, kad padėti ‘ Ispanijos liaudžiai” 
kovoti su faš stais.

Prie šių darbų dedasi ir lietuviai komu
nistai. Praėjusių savaitę jie skleidė tarp 
lietuvių lapelius, kuriuos užvardino: ‘Išklau
sykite Ispanijos katalikiškos liaudies bal
so!” Kad geriau paveikti katalikus, juos 
suklaidinti ir iškaulyti iš jų aukų, komunis
tai savo atsišaukime panaudoja ne tik sue-

ra reikalo, kad jis butų mo , ••• T, . , . ’ , - zmo i savo sritis. Jos prezi-komas, kokios ten kitokios . . 1 „ ,A.w. . .dentas Green 1936 metaisvaldžios sutkarynio sistemos 
ir būtų prisięįcdintas, steng 
tis prievarta mūsų valdž’os 
sistemų suardyti.

Mes nutarėm šio nutarimo 
nuorašus pasiųsti Frank IV. 
Ballou, Colurribijos Distrikte 
mokyklų viršininkui”.

Panašius nutarimus ir rei
kalavimus buvo padarę kovo 
3 d’enų 1936 metais Takoma 
Park Post No. 28 American 
Legion, ir Ladies of the Gra
nd Army of the Republic, 
V.’ashington, D. C.

(7) Komunizmą® Darbo 
Srityje

«
Daug streikų atsiimi.ša į ko

munizmo duris ir beveik iš 
kiekvieno streiko komun’slai 
turi naudų. Panašūs streikai, 
kutic buvo komunistų sukel
ti, buvo pereitų pavasarį jū
reivių rytuose ir laivų darbi- 
1 ’r.kų streikai du metai at
gal rytuose ir vakaruose ir 
vėliau 1936 metais tapo vė,

kreipėsi į demokratų ir res
publikonų platformės komite 
tus, kad jie darytų pastan
gas, su Rusija ryšius nutrau
kti, bet šie jo sumanymų at
metė.

Buvusi karšta komunistė 
Dorotby Day, savo straipsny
je, ti'pū^iaiae bai. 29 d. 1933 
metais laikraštyje ‘America’, 
nupiešia būdus, kokius ko- 
muiiiamo skleidėjai darbinin
kų tarpe privalo vartoti, kad 
mažiau užgavus jų tikybinius 
jausmus. Ji rašo:

“Marksistas privalo streikų

penduoto kun. O’Flanagan vardų, bet ir pakartoti.
Em. Chicagos Kardinolų Mundele n. Įdeda ir 
jo atvaizdų.

Mat, prieš keletu savaičių Kardinolas 
Mundelein pasmerkė Vokietijos nacius, ku
rie persekioja katalikus. Tų faktų komu
nistai stengiasi išnaudoti savo akcijai ir 
Ispanijos lojulistų naudai. Tai aiški komu
nistų šelmystė. Katalikai turi suprasti tas 
komunistų agentų “gudrybes”, nesiduoti 
apgaud nėjimui ir nė cento neduoti jiems, 
nes ligšiol jie dar nepaskelbė, kur jie pa
dėjo Ispanijai surinktas aukas.

Kiekvienas sąmoningas lietuvis šiandien 
turi žinoti, kad Ispanijos lojalistai, “denio 
kratybės gynėjai”, tai komunistai ir sočia 
lietai, kurie išžudė pusę Ispanijos kunigų 
ir ryskupų, kurie išgriovė daugybę gra 
žiausių to krašto bažnyčių ir vienuolynų, 
kurie panaikino visokį katalikų ve kinių. Ir, 
dėl To, kas aukoja lojalistų paramai, tas 
dedasi prie katalikų žudymo Ispanijoj.

Komunistai nepageidauja į- 
monių srityje taikos, bet vi
suomet stengiasi naujus strei
kus taip greitai pradėti, kaip 
tik v:eni kur nors pasibai
gia. Jie žino, kad malūnų ir 
dirbtuvių nepatenkinti darbi
ninkai prisiima didesnę dalį

“Ačiū Federacijos Centrui 
Chicagoj už pripažinimų tos 
revoliucijos vertės ir iškėlimų 
aikštėn. Šiais metais buvo nu
tarta skaityti protestų Mot 
Sųjungos 54 kp. Motinų Die
nos paminėjime, bet aplinky
bėms neleidus, buvo nusiųstas 
į Detroit News, kur minėtas 
laikraštis jį gražiai aprašė ir 
nusiuntė League of Nations.”

Bruklyno Bimbos popera 
strošniai pasipiktinus New 
Yorko švč. Vardo draugija. 
Esu, po maldų, po komunijos 
Queens pavieto prezidentas a- 
gitavęs vardiečius griebtis 
guminių paipų ir mušti revo
liucinius darbininkus.

Man patikrinus pranešimų, 
pasirodė, kad nuo tos agita-

Pabudęs naktį vaika® prašo 
vandens.

— Mama, noriu vandens.
— Apsiversk ant kito šo

no, tai ir noras pereis.
Po valandėlės vėl vaikas 

prašo:
— Mama, gerti noriu...
— Tylėk man, ba jei ne

duosi ramybės, tai atsikėlus 
paimsiu diržų ir kailį išdirb
siu.

Po valandėlės vaikutis ty
liai sako;

— Mama, kai atsikelsi pa
imti diržų, kad man kailį iš
dirbti, sykiu atnešk ir van
dens atsigerti.

ŠĮMET LIETUVOJE BUS NUSAUSINTA 35 TŪKS
TANČIAI HA ŽEMĖS

Žemės Ūkio Ministerija pa
ruošė šiems metams nusausi
nimo darbų planų. Pagal tų 
planų sausinimo darbai jau 
vykdomi. Esant ankstyvam 
pavasariui ir palankiam orui
tikimasi nusausinimo planų

pasisekimų pirmaeiliu dalyku 1 pilnai įvykdyti.
laikyti, griežtai prieštarauti. ,, , , . , , . . , Sjmet bus nusausinta apiebet kokiam pasiskirstymui da- ,vu, . . - ,, . . . . , . ... 35,(XX) ha žemes, drenažu apieįbinmkų j bedievius ar krik- ,* ‘ loOO ha ir per 33,000 ha ze-ščionis, ir privalo jis drąsiai 
prieš tokius pasiskirstymus 
net kovoti... Mes privalome ne 
tik tvirtai į Dievą tikinčius 
darbininkus savo partijon 
priimti, bet taip pat pasiste
ngti, kad juos į jas pritrau
kus. Mes privalome visiškai 
prieštarauti, kad ir mažiau 
šiam š ų darbininkų tikybinių 
jausmų įžeidimui... Mts nesi 
skel Įname ir neprivalome sa
vo veikime niekur minėti, 
kad mes esame ‘ bedieviai”.“

mės atvirais grioviais.
Gegužės pirmomis dieno-

Kauno apygardoj (Kauno 
ir Trakų apskr. — Tolimesnis 
Mėklos upelio nusausinimo 
projekto vykdymą® Ven- 
džiagolos apylinkėje ir bus 
tęsiama® Luomeno® upės nu
sausinimo projekto (Kaišiado
rių apylinkėje) kapitalinis re
montas. Šiems darbams iš vi
so šįmet yra skirta 50,000 lt.

Ukmergės apygardoje, bus 
tęsiama® Melkos ir Pusnės u- 
pelio sutvarkymas, Šešuolių-

mw 160 žemės tvarkymo de- bams skirta 30 tukst. lt.partainento kulturtechnikų iš
vyko į įvairias apygardas šių 
metų nusausinimo darbų vyk
dyti.

Didieji šių metų nusausini
mo darbai apygardomis taip 
atrodo Marijampolė® apygar
doje (Alytaus, Marijampolės, 
Stinų, Šakių ir Vilkaviškio 
apskri). Pradėtas tolimesnės 
Pilvės (įVeveirių apylinkėje), 
Šilupės, Aukspirtos, Morka- 
vob, Vilkaujo® ir Paikio bei

Utenos apygardoje (Utenos 
ir Zarasų apskr,) Bus tvar
komas Lapavertės upelis, Ku- 

(Tęsinys 3 pusi.)

TYRINĖS ALASKĄ

(8) Amerikos Spauda
Kadangi didmiesčių laikra- 

jų programos, Kaip taip rei-1 ščiai yra išleidžiami žmonių, Tamošupio upelių tvarkymas, 
kalinimas d'dėsnio atlygini- priklai.sanč.ių turtingųjų luo Taip pat šįmet Marijampolės 
mo, kolektyvaus derėjimosi 'mui, todėl jų vedamuose strai apygardoje pradedamas šešu- 
darbe, industrinės apdraudos psniuose nesimato jokio ko- pės aukštupio, aukščiau S.
ir t.t. žinoma, dafbininkų li

nijos paprastai yra vedamo.- 
šiais tikslais ir aišku dėl šioi-’ 
priežasties daug darbninkų 
nesupranta, kodėl komuniz
mas ir jo programa yra labai 
pavojingi. Komunistai nepa
sako darbininkams, kad tik-

munizinui pritarimo, bet jie Kalvarijos malūno, tvarky 
visi talpina laisvamaniškų ra Į mas Tam, darbui šįmet skirta
šytojų raštus, kurie padaro į 
m nias skaitytojų daugiau į- 
tekinės, negu kuris nors re
daktoriaus vedamas straips 
nis.

(Bus daugiau.)

70,000 lt. Šį nusausinimo pro
jektą įmigus, bus nusausinta 
apie 1,606 ba žemės. Iš viso 
Marijampolės apygardoje šį
met nusausinimams yra skirta 
270,000 lt.

Kun. Raymond 
W. Murray, No 
tre Dame uni
versitetų antro 
pologijos pro fe 
sarius ir socio
logijos aepartn 
mento viršinin 
kas, šiomis die
nomis išvyko 
ekspedicijoj j

Kw. R.W. M«r»«i»Alaskų, kur Ma 
stodon fajone, netoli Fair- 
bank, vadovaus tyrinėjimams 
įrodymui, kad pirmieji į A- 
merikų atsikėlę gyventojai 
buvo iš Azijos.

I
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SVEIKATOS KELIU
Rago Dr. A. G. Rakauskas

20DI3 APIE ŠVARĄ Į vabzdžių veisimosi vietos o- 
pie namus naikinti.

Jau niekas taip skaitlin-Švara yra didžiausiu • svoi. j
katos principu. Pinuos rūšies! . . «

p f . , . i gaa ir iki isislvkstijimo nenž-
lisroninėse, dirbtuvėse ir ki-l .& , . . . ! plusta namus, kaip muses,
tose viešose įstaigoje švara j, . • • , ,* ... kurios vieną minutų laksto
yra užlaikoma ru dulz.ausu, [ flnt įvairias
rūpestingumu. A patinga šva-, viet>jj Q k mimi
ra turėtu pasižvmėti kiekvįe-:. . . ,iuiv v F i;j _l po ant stalo padėtas
nas pagyven.tno namas, sėst-! žmogaus ra-
sižiūrint i jo piniginę vertę. nkas įr net drjs(a n .
ir i tai, kurioj vietoj be. op I , T •1 ... ant lupų. Jeigu panašus prie-
linkimioj jis būtų pastatytas, v „

... * sas formoje ar asmeny zmo-
Labai gerai, jei kam vra ga-į . . v, . .». .' gaus įsiveržtų j namus, ais-
lfmybės pasirinkti gyvenimui
butų ar įsigyti nuosavus na
mus švaresnėje miesto daly. 
Bet aišku, visi ten nesutilps. 
Pagaliau, jei kuris butas ar 
aplinkuma pasižymi nešvara, 
ialtės tenka ieškoti vietinių 
Bcventoją tarpe. Toji kaltė 
™isad yra randama apsileidi
me.

Susigrupavus tokiems gy
ventojams kur'on nors Svare- 
snėn gyvenamon aplinkumon, 
jei tik apsileidimas ims vir
šų, švara neilgam bus ir čion. 
Švara negali pati savaivni iš
silaikyti gyventojų tarpe, jei 
jie patys nebus uoliais šva
ros šalininkais, prisidedan
čiais ne vien bergždžiais So
džiaus, bet aktyviu darini, o 
jei yra reikalo, savo centais 
kuriuos anksčiau ar vėliau 
didesnėmis ar mažesnėmis su
momis priseina išleisti svei
katos gelbėjimo reikalams.

Sulaukus šiltesnio sezono 
draug su juomi atgija įvairūs 
mūsų sveikatos priešai. Jais

k u, visi kas gyvas šoktų jį 
ant vietos nudėti. Panašiai 
reikia pasielgti su visais ne
švaros ir nesve’katos gyviais. 
Patartina visur ir visad šva
rą laikyti .pirmoje vietoje.

Šiandie saulė užtems. Brūkšneliais pažymėtu ruožu šian
die bus matomas dalinis, o juoda linija pilnas saulės užte
mimas. Paskutinis toje vietoje matomas saulės užtemimas 
yra buvęs prieš 1,200 metų. Daug astronomų yra išplaukę 
į PacTiko vidurį stebėti šį gamtoj reiškinį.

PASAULINIS EUKARISTINIS 
KONGRESAS

Sekantis Eukaristinis (viso( priešpastatyti Dievo pasiilgi- 
pasaulio katalikų) Kongresas; mo ir artima meilės idealus, 
įvyks 1938 m. Vengrijos sos | Kongreso gražiausiu mnme- 
tinėj, Budapešte, gegužės 26 ntu bus puiki Eukaristinė pro 
— 29 dd. Į cesija laivais Dunojum; ap

Vengrijos kraštas yra iš
rinktas tam kongresui tikslu 
pagerbti šv. Stepono, Veng
rijos Karaliaus ir Apaštale,

(darbų pasisekimas ir vykdy
mas daug priklauso nuo oro 
sąlygų. Pernai nusausinimo 

'darbams buvo ypatingai gera 
vasara ir nusausinimas atvi
rais grioviais palietė. 12,212 
ūkių (1935 m. — 12,055 ūkių). 
Buvo nusausinta 34,147 ha že- 

. "T Imės (1935 m. — 33,2GO ha).
Nusausinimo darbams buvobus milžiniška procesija An- 

drassy gatve. išleista 2,119,839 lt. (1935 m. 
1,942,795 lt^) Pernai prie

mirties 900 metų sukaktuves. I N'‘° ’92! *' y . I’’’°, nusausinimo darbi, dirbo apie
i Kongreso Amsterdam m este, 3,000 darbininkų, bet buvo 

Kongreso obalsm ir troš-. Olandijoj, tai bus pirmas ta- jaučiama darbininkų stoka.
'rptautinis kongresas Europos'“ Laukų nusausinimo ir re- 
vidury. msonto darbams apie 600,000

litų šįmet ūkininkai gaus nes 
grųžinamų pašalpų ir apie 1,- 
400,000 litų paskolų, išsimokė
tinai per 25 metus. Tsb.

kimu bus: dabartiniam pa
saulio dvasiniam sumišimui

darbams 11 apygardų yra kanalų remontus turės atlikti 
skirta 1,635,000 lt., o bendrai! patys ūkininkai.

M. B. iš Cicero, III. rašo: 
Jau veik apie metai laiko 
kaip mana žmogui skauda ko
jas, ypač jis nusiskundžia 
kairės kojos sąnarių skaudė
jimu. Sako, jei tai būtų at
silikę proliibicijos laikais, tai 
žinotume kame kaltė, bet da
bar sunku spręsti. Tiek pasa
kysiu, kad jis daug vartoja 
tomačių sunkos iš kenų. Aš 
jam vis buvau priešinga, sa
kiau, prisikels! ligų; taip ir 
buvo. Gerbiamam daktarui 
būsiu dėkinga už teisingų pa
tarimų”.

Atsakym3®: Tomačių sunka 
yra sveika vartoti. Jos yra 
duodama mažiems — meno 
šio ir pusės ar dviejų mėne
sių kūdikėliams. Ji turi rei
kalingus vitaminus. Tai pri
pažįsta visi medicinos nioks-l

ŠIEMET LIETUVOJ BUS 
NUSAUSINTA 35,000 HA 

ŽEMĖS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ktiškio apylinkėje. Šiems dar 
barnis skirta 30 tūkst. lt.

Panevėžio apygardoje (Pa 
nevėžio ir Rokišiko apskr.) — 
Aluontės, Opstainių, Šuojos 
(su Tjulio — Kurio intakomis) 
Ežerėlės, Upytes, Istros, Lin- 
kuvė, Nevėžio aukštupio, Mo- 
lainios, Neretėlės, Vaižuonos 
ir šatekšnos žemupio tvarky
mai. Šįmet šitiems darbams 
yra paskirta 500 tūkst. lt.

Biržų apygardoje (Biržų 
apskr.) — Agluonos ir Kama 
tės upelių tvarkymui šįmet 
skirta 70,000. Be to šioje apy
gardoje bus daromi Juodupės, *■“<»»

nusausinimams — 2 mil. lt. 
Prie šių visose apygardose 
dirbamų nusausinimo darbų 
gaus darbo 5,000-6,000 darbi
ninkų, daugiausia vietos ūki
ninkų. Beveik visi nusausini-

. mo darbai dirbami akordiškai.
ir Kretingos apskr.) — Bus
vykdomi Markijos, Varnelės ' ši'ne‘ d»r-
Krlo. ir šlavėtos upelių mi-> dėmėeio buskm

sausinimo projektai. Šiems
darbams šįmet yra skirta 117,-

Reikia pažymėti, kad daug 
nusausinimo darbų savo jėgo
mis ir lėšomis atlieka patys 
ūkininkai, kuriems vadovauja 
apygardose dirbu kultūrtecb- 
nikai.

Visi nusausinimo darbai šį
met baigsis apie spalių mėn. 
Rudeniop, kai nusausinimo

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

Kaip Jaučiate?
| Al Vakarą—"Išvnlyklt Vidurius*’—Jausklta 

Geriau Kytsjl

piama į ankstyvesniųjų kana
lų remontus ir jų tinkamų

000 lt.

Iš viso šįmet nusausinimo

flnrKni inn nic nrin jyoln Inis. Meukhe nuovargi. Duokite Garfield Ar- liai oai jau eis pue gaio, IdlS-•. blURl |#va|ytl „eeumaltue likučius. Veikla

vesnis laikas bus sunaudotas 
tyrinėjimui naujiems nusausi-

greitai lr maloniai. Gerkite kaip paprastą arbatą. 10c — 25c.

yra visokios rūšies vabzdžiai,
kuriais ypatingai yra turtin-Į lo žinovai. Taigi tamstos įta- (Islikio ir Apsčios upelių pa- 

dr išti-! rimas ap e vyro Ligų yra be grindiniai remontai, kuriemsga pavasario pabaiga ir 
sa vasara. Pagyvenimo narnai! pamato. Patarčiau, kad tams 
tuo laiku reikalauja apsau- tos žmogus atsikreiptų prie 
ges, kitaip tie sveikatos prie
šai pagyvenimo namuose jau
čiasi susispietę kur nors į 
parką. Tais priešais tenka 
skaityti musės, uodai, tara
konai, blakės ir jiems pana
šūs. Kas mėgsta palaikyti vi
sišką švarą namuose ir tuo 
būdu saugoti savo sveikatą, 
svarbiausiu daiktu yra ne
duoti šiems gyviams vietos 
namuose, o prie progos, ben
dromis jėgomis ūr tinkamo
mis priemonėmis pasistengti

šįmet skirta 105,000 lt. Iš vi
so šįmet Biržų apygardoje 
nusausinimo darbams skirta 
175,000 litų.

Šiaulių apygardoje (Šiaulių 
ir Mažeikių apskr.) — Audru- 
vio, Švėtės, Ramytės, Elgesio 
ir Šušvės npių tvarkymai. 
Šiems darbams skirta 180,000 
lt. Šioj«e apygardoje šįmet bus 
pagrindiniai remontuojamas 
Dabikinės aukštupis ir Ašvos 

— Kad Kristus būtų ir tū- upeiįs. Remontams skirta 30,- 
kstantį kartų gimęs Betleju- ()(X) lt Taip pat gįm€t bug

sąžiningo gydytojo, kuris pa 
tikrintų padėtį tonsilų ir da
ntų. Esu tikras, jo ligos prie
žastis slepiasi tose vietose.

— Tik po didžių darbų ga 
rbė ateina, bet ji visada atei
na. Buffon

.je, o ne manyje, vis dėlto aš
T. W. Foerstcrisžūčiau.

♦♦♦♦♦♦♦ ♦ -<1 ► <
į RINKTYNĖS MINTYS! 

KIEKVIENAI DIENAI !
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis 4

Birželio 8-ta Diena

‘‘Tu laimingas”. — Psalm. 
CXXVII, 2.

yra tasai žmo
gus, kurs turi tą savo sielo 
je. kas veikia ant nuliūdus’ų 
kaip balandžio lietus ant pi- 
jonkų šaknų. Daviniai iš ra
nkos yra sidabras ir auksas; 
bet širdis duoda tą, ko nei 
sidabras nei auksas 'negali 
nupirkti Būti pilnas geru
mo, būti pilnas linksmumo, 
pilnas vilties, pilnas sųjaus- 
mo, priverčia žmogų nešioti 
palaiminimus, apie kurių e- 
simą jis pats taip než'no kaip

1 .n įmingąs

giško gyvenimo, kaip žvaigž
dės juda ant tamsių jūrų pa 
klyditsienis jūrininkams; kaip

tirtas Ventos aukštupis. Tyri
nėjimai bus Kuršėnų, Šaukė
nų ir Užvenči apylinkėse.

Kėdainių apygardoje ((Kė
dainių apskr.) — Bus toliau 
sausinami: Barupės ir Lanke-

lempa apie savo pačios spin 
dėjimą. Toksai juda ant žmo- Sara K. įBolton

saulė ritasi, atnešdama visus 
nietla'kius su savim iš pife-Į®0^ upeliai. Skirta 50,000 lt. 
tų. — BcecheL j Raseinių apygardoje (Ra-

Užmiršk praeitį ir gyvenk šeinių apskr.) — Bus tvarko 
dabartinę valandų; dabar yra
laikas dirbti,- laikas pripil
dyti sielų kilniausiomis min
timis, laikas norėti didvyriš
kų darbų, vartoti pasogų ku
rių dangus suteikė, ištirti mū
sų galutinų galybę. Dabar y- 
ra laikas mylėti, ir dar ge
riau, tarnauti mūsų mylimie
siems; keltis laimėtojas ant 
praeinančio blogo. Šiaip to
bula gyvenimo gėlė susilauks 
vaisių; krauk turtų puikiau
siam davimui pirm nei laikas 
yra praėjęs. Būk linksmas 
šiandien, rytojus gali atneš
ti ašaras; būk drąsus šian
dien, tamsiaus’a naktis pra
eis, ir auksiniai spinduliai į- 
ves aušrų; kas pergali dabar 
valdys ateinančius metus. --

mi Kražantės ir Luknės .upe
liai. Skirta 50 tūkst. lt. Šįmet 
bus tvarkomi Prabaudos ir 
Mukės upelių projektai ir 
G ry žuvo s-Šiušės nusausinimo 
projektas, šiuo projektu nu
matoma nusausinti didžiųjų 
Tyrulių durpynus ir prie jų 
prieinančias ūkininkų žemes. 
Šitiems nusausinimo darbams 
vykdyti paskirta 75,000 lt. vi
so Raseinių apygardoje nu
sausinimo darbams šįmet skir 
ta 156,000 lt.

Tauragės apygardoje (Tau-I
ragės apskr.) — Bus baigtas 
Nemylos upelio tvarkymas ir 
pradėtas Žiuršbočio (apie Ši
lalę) upelio tvarkymas. Nu
sausinimo darbams skirta 
22,000 lt.

Telšių apygardoje (T.elšių

priežiūrų. Visose apygardose
bus daromos kanalų revizijos, nimo projektams sudaryti. 
Kanalų trūkumus pašalinti ir — šių metų nusausinimo

fį WrlU-7or SAMFIC of OorA.kf 
W HeodocheFowder—el»GorAel4Tea, 

.1 uiedfor coeitjpfltion^eid iedife—ioe. 
'—oed*, kee? cleoe leaida." WtlTE 1 

GAIFIELD TEA CL .< Dsot-E. IIOOKLyN, N.V.

Šiandie — jus galite gauti
Pinigų pirkti

žemiausia metų
namą
kaina

JOS turbūt nuo seniai norėjote įsigyti 
namus ir pajusti tą saugumą Ir ne
priklausomybę. kuri eina su namų 

tur&Jimu. Bet ar esi aprokavęs — Iki 
pilnybes — kaip patogiai dabar gali 
finansuoti namų pirkimą? Jei gali pa
daryti pirmą (mokėjimą, tai išlygos da
bar gali būt sudarytos lengvesnes ir 
nuošimčiai žemesni, negu bet kuriais 
metais praeityje.

Ar esi aprokavęs, kiek sutaupysi, jei 
paskola bus tik vienu nuošimčiu piges
nė? Prtielsklm, kad vietoj 6 nuoš. te
mokėki 5 nuok Dešimties metų bėgyje 
už $7,000 paskolos su $40 mėnesinių 
(mokėjimų sutaupysi ant nuošimčių 
veik $500!

Kiek iStikrųjų Šiandie sutaupysi ant 
nuošimčių, žinoma, priklausys nuo to, 
kok| nuošimti mokėsi, kokie bus mėne
siniai mokėjimai ant numos ir ant kiek 
metų paskola bus paimta.

Kainos geresniųjų namų sustiprėjo. 
Bet progą nusipirkti tinkamų nuosavy
bių pačioj Chicagoj ir priemiesčiuose 
dar randasi.

Kai renklcs namą pirkimui, tai iš
tirk jj nuodugniai — tą atlik taip, kaip 
darydamas bet kokj kitą investmentą. 
Gal tai bus jūsų svarbiausias pirkimas 
jūsų gyvenime. — Jsitlkyk, kad mano
mas pirkti namas atsakys jūsų reika
lavimams, tai yra kad namas rastųsi 
tokioj apylinkėj, kurioj Jūs ir Jūsų šei
myna norčs gyventi per metų metus 
ateityje.

Yra įvairių būdų finansuoti real es- 
tate pirkimą. Mes patartame Ištirti vi
sus, kad išsirinkus ekonomiškiausią pie
ną, kurs derintųsi su jūsų turtu ir ln- 
elgomls. Išmokėjimus taip nustatyk, 
kad juos galėtum Išpildyti laikui atė
jus. Atlik plrkln’us per savo real es- 
taie brokerj. Jis jums gali pagelbėti 
daugeliu žvilgsniu. Galų gale būtinai 
reikalauk Tltle Guarantee Policy. Tas 
apgins jūsų teises prie jūsų i n vest - 
mento.

Kodėl Jūs nepienuojate pirktis namą 
šj pavasari? Jūsų brokeris, su kuriuo 
turite pažinti, mielai aprodys jums pro- 
pertes, kurion yra pardavimui Ir Išaiš
kins, kaip lengviausia galite Jfls finan
suoti pirkimą.

Namii «4okn srtėls. kol stn’ybn n-'S imlios 
Per depresiją statyba apmirė. 1933 me
tais Chicagoj naujų namų tepas*ntyta 131, 
o 1928 m. pastatyta 41,148! Tūkstantini 
senų namų sugriauta. Gyventojų akali'lus 
padidėjo. Rezidencinių užimtų namų v a 
98 nooš., o 1932 m tebuvo 72 nuoš. Da
lykams tęsiantis ta pnt kryptimi prives 
prie to, kad pritrūks hutų. rpndos dar 
laidau pakils, o namų kainos Irgi kils.

NnoRfivyhėa po linai ap«(Mir<w jin* nuo namo 
netekimo dėl nennmnkėjlmo a«e»mrntų

Jei buvuala nuo^Avybė* RnvInlnkRR neuž
mokėjo viny Rpecljailų nnontiientų. pavyt- 
ižlal ui imt vių patAlrynią. tai JOwų “tRIe” 
kaipo pirkėjo nebua alAkun. JAr furAatte 
uiRlmokėtl toklUR aRoRmentUR Chlcaro 
Tltto TrtiRt Y’o. Tltle Guarantee Policy 
ant JflRų nuonavybAR apraiiroJr Jur nuo 
pavoJaiiR IA ton piiRėa lyalai Ir nuo ki
tokiu pavoju dėl “tltle” nealAkimių To
dėl reikalauk "tltle” apRaugoa Juru ad
vokatai lAalAklna Juma Altą reikalą

•a

CHICAGO TITLE & TRUST COMPANY
69 WEST WASHINOTON STREET • CHICAOO; ILLINOIS

1»M

Devon ir W«t- 
em Avenues 

1920 m. ir šiendie
šie vslsdsl stiklai 
parodo lėslptėtojlma, 
kuris Įvyko šioje 
svarbioj vtetot nno 
1920 metų. Ir ki
tuose Chicago pun
ktuose |vykn pana
šios atmainos, ksd 
tnšttos vietos virto 
veikimo apylinkė
mis. Ku« pirmiau 
huvs darini arha 
pustynės. dahar pa
virta | augančias 
kolonijas IMT

CHICAGOS APYLINKĖJ REAL ESTATE. 
PIRKTA SU APSVARSTYMU, ĮRODĖ 
ESANTI SAUGIAUSIU INVESTMENTU
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ŠIEMETINIAI ARCHEOLOGINIAI KASINĖJIMAI 
LIETUVOJE

Vytauto Didžiojo Kultūros'metaliniai papuošimai turi ar- 
Muziejaug priešistorinio Sky-, timų svastikai formų. Tame 
riaus direktorius dr. Puzinas' jiat kalnelio šlaite rai-ta dau- 
jau pradėjo šiais metais nu-* gybė molinių puodų likučių, 
matytus archeologinius kasi-,Puodai ir kiti indai buvę pa- 
nėjimus. Prieš kurj laikų dr, puošti geometriniu ornamen- 
Puzinas, dr. Račkus ir muzie- tu. Puodų ir indų likučiai, gu- 
jininkas Pr. Kulikauskas bu- Įėję keliolika amžių žemėse, 
vo nuvykę į tA. Panemunės gerokai pajuodę ir surūdiję, 
valsčių, kur ieškojo senienų. Geležiniai ir žalvariniai daik- 
Apžiūrėjo Laumėnų smėlynų, tai palyginti išsilaikę gerai, 
kuriame vietos gyventojai ra- Per dvi dienas Purvinų kaimo 
sdavę daug žmonių kaulų, puo- kalnelio šlaite pavyko rasti 
dų šūkių, titnaginių ir geleži- net apie 300-400 atskiriu dai
nių įrankių. Mat, Laumėnų ktų. Dr. Puzino tvirtinimu, ras 
smėlynai yra vėjo nešiojami, tos senienos priklauso XI- 
tad beveik kasmet juose už- XIII amž. kultūrai. Tai stab- 
tinkania prieš tūkstančius me- meldystės gadynės kapinynai, 
tų užkastų daiktų. Vienoje neg. ten rasta degintų žmonių 
vietoje buvo rasta didelio vy- kaulų likučiai. Anais laikais, 
ro griaučiai. Matyti, vyro bu- pagal senovės papročius, mi
tą milžiniško didumo. Greta rusieji buvo deginami su dra 
griaučių rasta akmeninis ga- (Kužiais, ginklais ir papuoši- 
lastuvas, peilis ir metalinių mais. Purvinų kalnelyje ras 
sagų. Be to, keliose vietose tieji metaliniai daiktai liudija, 
rasta puodų šūkių, kuriose kad jie buvo deginami. Vieno- 
prieš daugelį šimtmečių buvo je vietoje dr. Puzinas rado
sudėti sudeginti žmonių kau
lai. Dr. Puzino nuomone, ras
to žmogaus griaučiai ir se
nienos yra iš XV-XVI amž. 
Tačiau tame pat smėlyne ran
dami akmens i» titnago daik
teliai liudija, kad Laumėnų a-

puodų šukių, o jose sudegintų 
žmonių kaulų. Toje pat vieto
je rasta nuo ugnies ištirpusių 
ar susiliejusių žalvarinių apy
rankių, antkaklių ir kt. meta
linių daiktų.

Šias visas senienas, rastų-

, laukė meno kritikų aukšto į joje tarnavo apie 80,000 iš Į Jie buvo pasiryžę apsiginkluo 
vertinimo. Garsūs meno mu- etnografinės Lietuvos kilusių ti ir vykti kovoti dėl Lietuvos 
ziejai (pav., Bostono) sten vyrų. Kadangi Petrapilyje j nepriklausomybės. Tik kai dėl 
giasi įsigyti jo kūrinius. Lietuvių seimas suskilo į dvi | nekuriu kliūčių to padaryti

Vietos ir kaimyniškų kolo <lalis ir viena da,i* *twv5j° už nepavyko. Bet apie 4,000 vyrų 
nijų lietuviai kviečiauni gau federaeltt 811 Klu”ja, kariai suorganizuota į lietuvių ka
siai lankyti šių parodų. Jei ypa<* kanninkai» su tuo ne8uti riška» grupes. Didesnėmis 
kitataučiai įdomauja ir aukS k°’ Jle,n‘s Pra8ant sudarytas grupėmis grįžo į Lietuvų ir 
tai įvertina mūsų gabaus tau- komitetas dr- K- Griniaus., sudarė pirmuosius savanorių 
tieč'o memSkus kūrinius, tai 1>r Ma»10t° 'f (,r- Jablons- kūrėjų būrius. Jeigu būtų 
savieji juo daugiau turėtų tų k,o_J,s sukvietęs visuomenė* pavykę visiems grįžti su gin-
atjausti ir įvertinti. ^veikėjus atliko parengiamuo- klais, tai, neabejojama, kad

c j rr • «• n,ursius darl,u« įkviesti tau- jiandien būtų kitokioje būklė-
pttttaos j* tos tarybai. Inoj po to at«ki-,je Vilniaus ir Gardino klausi-

rose vjpįose pradėta organi-
j KALINĄ SUVAŽIUOS zuoti lietuvių karių vienetai '

BUVĘ RUSIJOS ARMIJOS 
KARIAI LIETUVIAI

Jau 20 metų, kai dalyvavu
sieji carinės Rusijos armijo- 

Du išgelbėti. Vėjui apvertus burinę jachtų vos neprigėrė je lietuviai karininkai pradė- 
Michigan ežere d ui žmonės. Juos išgeJbė'.V) čia parodomas jo organizuoti pirmųjų ka- 
pakraščių sargybos laivelis. (riuomenę, kuri buvo pasiryžu

si atkurti nepriklausomų Lie-
SKULPTORIAUS PETRO RIMŠOS 

KORINIŲ PARODA

Prasidės Birželio 5-tę, Baigsis Birželio 13-tą

Šeštadienį, birželio 5-tų, Hi- tų civilizoto pasaulio akyse 
storical Society Muziejaus sa- ir dėlto vertas paramos. Jis 
Įėję, 78 Franklin Str., Wilkes savo kūriniuose tarp ko kito 
Barre, buvo atidaryta skulp- atvaizduoja lietuvių tautos 
toriaus Petro Rimšos kūrinių kovas už savo tautinę būtį, 
paroda, kuri baigsis sekma- už laisvę ir nepriklausomy- 
dienio vakarų, birželio 13-tų. bę. Jo toki kūriniai, kaip

tuvos valstybę. Rusijos arini

LIETUVIAI DAKTARAI 
Ttu. u AM ai 234b

OR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavltt St. 

TeL OANal 0402

I
LIE I UVIAI DAKTARAI

Rez.:
2426 W. 69 St.

pylinkėse, kairiajame Neinu-'šias__ Aukštadvario apylinkėse 
no krante, jau prieš 350Č- ilr. Puzinas pargabeno. į Vy- 
3000 metų gyveno žmonės, to-'tauto Didžiojo .Kultūros Mu
se'apylinkėse būta gyvenamų-Į ziejų. Sutraukęs šias rastas 
jų vietovių. 1 senienas dr. Puzinas ruošiasi

įvykti į kitas provincijos vie-

Jžanga veltui.
Paroda bus atdara nuo 2- 

fos 5-tosJpo juėlų iF frjĮč 
7-tos iki 9-tos Vakarais.

Petras Rimša savo meno 
kūriniais garsina lietuvių tau

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamo* — akinia' 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus seredą,
i sekmadienį susitarus.
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. nnmų:
HEMiock 6286

DR. A, G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. cfiso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti__________

OR. P.. ATKOČIŪNAS
B A WTTHTA A

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v

AMERIKOS LIETUVI’7 DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Seeley 9329 
Dr. R. Nnrkaltis 

(laluir yra su
Dr. \V. Pas“Lietuvos Mokykla”, “Vy

ties kova si adų”, “ Arto-: 1747 AV Chlc“’ro *''e' 8519 ' om"f ’ merclal Avė. So. Chiea®
-jas.’ ‘ ‘ Djųnų. ię, N.a^tl&7 dau
pasako lietuviui ir kitatau- į vakarę.

Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius lr pataiso se- 

** ' ntis. Valandos: 9 .vaL ryto Iki 9 v.

čiui apie tas lietuvių tautos i LIETUVIAI ADVOKATAI 
kovas ir pastangas.

DR. A. J. SHIMKDS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7-*9 vakare 

Trečiadicnais ir Sekmadieniaia 
pagal sutarti.

Taip pat d r. Puzinas sm 
muziejininku aplankė Aukšta
dvario apylinkes, kur, pasak 
vietos gyventojų, buvo ran
dama daug vertingų 
Purvinų kaimo apyl 
vieno kalnelio šlaite, dr. Pu
zinas aptiko didžiulį senovės 
kapinynų. Vietos ūkininkai, 
ardami savo laukus, pamažu 
nuardavo kalniuko šlaitų, kur 
rasdavę ginklų ir net žmonių 
kaulų. Jau, gegužės 10 d. dr. 
Puzinui kalnelio šlaite pavyko 
rasti žmonių kaulų ir kai ku
rių geležinių daiktų. Kitų die
nų palyginti nedideliame že
mės plote atrasta keliolika kir 
vių, kelios dešimtys keistų y- 
lų, storų geležinių iečių, pei
lių sagų ir kt. Be to, kalnelio 
šlaite rasta žalvarinių antkak
lių ir apyrankių, geležinių 
pentinų, diržų sagų, žabuoklių 
ir arklių aprangų. Kai kurie

tas, kur numatyta šių vasarų

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
’šabvma serpdomin ir atlhatomia

Ras. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road 

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

Snbatoms Ciceroj 
1446 So. 49th Ct 

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, III. 
Tel. Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMiock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
_______________Tel HEMiock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENtvood 5107

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

756 VVest 35th Street

Tel. Ofc. REPubllc 7b9«
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvln&d. ii senktadlenlalr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

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

ėeAtadienlals nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonas REPublic 9600

Petras Rimša savo kūrinių 
parodas turėjo Europos sva
rbiausiuose centruose, taip 

mo tų laimikį paliko vienam 1 pat ir Jungtinių Valstybių į 
iš Marijonų ūkio darbininkų. I didmiesčiuose ir visur susi 

t—— ‘

skrybėlė. Jis savo giliukiii
padaryti didesni archeologi- laimi džiaugėsi ir is džiaugs 
niai kasinėjimai. Iš pradžių 
bus kasinėjamos tokios vieto
vės, kurioms gresia pavojus 
sunykti. Mat, šiuo metu yra 
nemaža piliakalnių, pilkapių 
ir kitų archeologinių vietovių,
•kurios ariamos, tad tas vietas Į 
tenka skubiai kasinėti. Dr. I 
Puzinas šių vasarų yra numa- i 
tęs< net keliolika tokių griū
vančių vietovių kasinėjimui.

J?

Giliukingas Saldainių 
Biznierius

Kazimieras Wertelka, pla 
čiai žinomas olselinis saldai
nių pardavėjas, 4558 So. Wa- 
slitenaw avė., “Draugo” pi
knike gavo vyno butelį, o 
praėjusį sekmadienį Marijo
nų ūkyje jam teko eow boy

GERKIT »'« ALŲ

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

%

L. M. MORRI S 
Res. HEMLOCK 6240

KAL & ZARETSKY
‘ LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. YVestern Avenue
VALANDOS:

Panedflj, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012 
Rez. TeL Republic 5047

Tol- LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

__________Pagal Sutarti_________

J

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS
SS North La Šalie Street

Chioago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd. 
Tel. KEYstone 5286 

Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012

Tel. Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS 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... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK,
Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS*

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Roekuell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MUhray 2860

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

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tel YABds 0994 
Rea.: TeL PLAsa 2400

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

Nedėliomis nno 10 iki 12 dienų

Office Houra
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointrnent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7866

Offiee Phone Res. and Offiee
PROspeet 1028 2369 S. Leavitt St
VaL 1-4 pp. Ir 7-» vak. CANaI 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nadėllora Ir Trečiadieniais 
Pa«al Sutarti

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutarti

Tel CANa’ 0267
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 Ro. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro
Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li

goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th H t. 
tel. HEMiock 8700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE



Antradienis, Biri 8 d., 1937

B

Artėja Mūsų Iškilmes žada kuogražiausia pasirody
ti. Šios vaikštynės parodys,

šv. Antano draugijos jubi
liejaus 25 metų Rengimo Ko- 
'uiis'jos susirinkime, buv. 2 
d. biržei o, padaryta svarbių 
pranešimų. Jubiliejaus prog
rama bus tikrai graži, įspū
dinga: rytų pamaldos bažny
čioj, bendra dr-jos šv. Komu
nija, 4 vai. po piet vaikšty
nės* gatvėmis; vaikštynes ves 
būųys poficijuntų, taip pat 
benui 5 vai. koncertas, ban- 
kietas, sveik nimai ir šokiai - 
pasilinksminimas.

Pažymėtina vaikštynės. Jos 
bus tokios, kokių seniai Ci
cero nėra matęs. Vaikštynė
se dalyvaus daug draugijų. 
Yra užsiregistravusių, pavy
zdžiui, iš Vaukegano dvi dr- 
jos, o melroseparkieėiai užsi
sakė net 10 ‘ karų”. Bus ir 
iš Chicagos. Ciceros dr-jos, 
kurių yra apie pora desėtkų,

VIETINES ŽINIOS
NORTIt SIDE. — Tų pa- Į noms ir gerėjimą visokiam 

sakė vietinės spulkos di rėk-; bizniui, pramatoma, kad ir 
toriai metiniam susirinkime,' spulka pradės dideliais žing- 
kuriame buvo renkama dire- sniais žengti pirmyn, žinoma, |tl0, uuo laikrodininko John 

A. Kass, 4216 Archer avė.
Krank Žebrauskas, 2222 \V. 

23 PI. gavo “desk clock’’ vc-

ktorių valdyba. Pradžioje tos jei visi jų' rems, viens kitų 
savaitės buvo didelis ir svar- Į ragins prie jos dėtis.

kuriame į atsisakiusių J. Rė
kaus ir J. Kupčiūno vietas 
išrinkti du nauji direktoriai. 
Kaip žinome, ši spulka per
gyveno sunkius ir skaudžius
laikus. Depresija buvo taip I kas penktadienį, parap. sve- 
sužnybus, kad, nežiūrint dide- ta nėj. Liet u vyt i s
lio direktorių pasišventimo
ir pastangų, valstybė prive
rtė šėrininkus numušti 35 nuo 
šimtį ir tokiu būdu padary
ti spulkų vėl šimtą nuošim
čių gera. Nors tas įvyko, spu
lka tapo perorganizuota, vis 
gi iki šiol buvo varžoma ir 
reikalaujama visokių įrody
mų, kas nedavė jai žengti pi 
rmyn.

Dabar, kuomet atlikti vi
sokie formalumai, valdžios 
autoritetas leidžia spulkai 
veikti. Matydami tai direkto
riai sušaukė šėrininkų susi
rinkimų, kur išaiškino visų 
dalykų stovį. Dabar vėl kvie
čia šėrininkus ir visus nortb- 
saidiečius ' pradėti taupyti 
spulkoj savo centus. Spulka 
dabar yra visiškoje valdžios 
kontrolėje. Kylant namų kai

A. I A
MARTINAS PILIPAVIČIUS

Mirė Birželio 5, 1937, 9:55 vai. vak. sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo iš Raseinių Apskr., Karklėnų parap., Ejučių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Antannų, 2 duk
teris: Elena ir Onų, du sūnus: Petrų ir Aleksandrų, 
marčių Jadvygą ir brolienę Teklę Pilipavičienę ir 2 
sesers dukteris: Domicėlę Kittnarauskienę ir Zofija 
Wiličkienę ir daug kitų giminių. O Lietuvoje 2 bro
lius: Juozapų ir Leonų, 3 seseris ir gimines.

Velionė gyveno po adtesu: 4502 S. Honore St.
Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4605 

So. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks Trečiadienį, Birž. 9 d. iš J. F. 

Eudeikio koplyčios 8 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas 
i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę moteris, dukterys, sūnai. broliai, seserys, 
marti, brolienė sesers dukterys ir giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. Eudeikis, Telefonas 
YARds 1741.

LIETUVIŲ 2INI0S
knd lietuviai nėra nykštukai 
Be to, bus išleista graži kny 
ga dr-jos 25 metų jubiliejui 
paminėti. Joj tilps dar.g pa
veikslų, mūsų biznierių bei 
narių sveikinimai ir dr-jos 
istorija.

Visiems dr-jos nariams pa
siųsti laiškai ir po du tikie
tus, kuriuos turi suvartoti. 
Taip yra nutarta draugjos 
susirinkime. Tai dėl to ir pra 
šom kuo daugiausia lietuvių 
tų dienų dalyvauti.

Aš manau, kad lietuvių vei 
kėjai neatsisakys nuo mū.<ų 
didelio užsimojimo. Visi ta
da pamatys, kad lietuviai tu
ri daug jėgų, kuriomis gali 
ma didžiuotis; pasirodys, kad 
lietuvių išeivija Amerikoj te
bėra dar gyva.

A. Valančius, pirm.

rtės $5.00 nuo laikrodininko 
valdžia spaudžia, kad juos R Andreliūno, 6324 So. We
tuojau parduoti. Diirektoriai 
tų stengiasi atlikti.

Spulkos susirinkimai būna

I
Džiaugiasi Dovanomis

Pav. “Draugo” piknike, į- 
vykusiame gegužės 30 d. Su 
nset Parke giliukingieji ga 
vo dovanas, kurias buvo su
teikę Chicagos lietuvių biz 
nieriai.

Peoples Furniture kompa 
nijos, 4183 Archer avė., do
vana — radio — gavo Jo- 
sepli Legnugaris, 4621 S. Ma- 
rshfield avė.

Antrų dovanų — “flooi 
lainp”, kurių suteikė Prog
resą Furniture Co., 3222 So. 
Halsted st., gavo Ona Alek 
niūtė, 4356 So. Rockwell st.

Minėtos dovanos ėjo su į 
žangos tikietais.

Serijų dovanas gavo šie:

PRStrayg

Graduantai Da Paul universiteto. Baigiantieji De Paul 
universitetų studentai (viso 450) in corpore eina Šv. Vin
cento bažnyčion į iškilmingas pamaldas. Rytoj jie gaus di
plomus.

Petronėlė Bauženė, 136 E.i-Ct., Cicero, Ilk, gavo galionų 
107 st. gavo gitarų, vertės Į maliavos vertės $2.50, nuo 

'(Jregory ^Bros., 1901 W. 17 
st.

stem avė.
J. Motekaitis, 1310 So. 49

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės MylInUrniH — Vestuvėms-— 

ItaJiklelanm — I.akintu vė-OLs — 
Papuošimam*.

Phqne LAl'AYETTK 5800

ANDREW GEDRIMAS
Mirė Birželio 6, 1937, 6 vai.
ryte, ttulaukęs 21 metų ainž. 
Mirė Ingleside, Jll.

Gimė Rūgs. 14. 1915, Chi
cago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Agniešką, po tėvais 
Kauktaitė, tėvą Andriejų, se
serį Oną. ir brolį Petrą ir 3 
tetas: Anastaziją Adomaitienę, 
Petronėlę Rudienę ir Bronls- 
lavą Uogienę ir jų šeimas, o 
Lietuvoje 4 tetas ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas 4 622 So. 
Wood St. Tel. LAEayette 6282.

laidotuvės Įvyks Ketvirta
dienį, Birželio ln d. iš namą 
8 vai. ryto bus atlydėtas į 
flv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka- 
zin.iero kapines.

Nuoširdžiai kvleėlame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-ma8 dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę tėvai, hcmuo, brolis, 
tetos ir giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis Tel. YARds 1741.

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Teel full of pep and posmas the 
nlender form you erave—you can’t 
lf you listen to gosslpers.

To take off ercess fat <o llght on 
fatty meats, butter, eream and su<- 
ary sweete— eat more frult and 
vegetablee and take a half teaspoon- 
ful of Kruachen Salta ln a glass Of 
hot water every mornln< to ellml- 
nate cxcess waste.

Mrs. Eltna Verille of Havre de 
Grace, Md., wrltes: "I took off 20 
lbs.—my clothes At me fine now."

No drastlo cathartlce—no oonetl- 
patlon—būt bltssful dally bosrel ao- 
tlon when you take your Uttle dally 
doae ot Kruachen,

BOLJBTAMS IFt CHORAMS !
DklžIaiiKlaM Muzikos, Dainų Ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MUZIKUS 4INIO8”
1*18 N. Dannii A ve., Chicago, m.

K. Lukošaitis, 3311 Ever- 
green avė., gavo marškinius 
vertės $2.00 nuo krautuvinin
ko T. K. Ališausko, 4706 So. 
AVestern avė.

Leo Lileik, 4918 W. 14 st. 
Cicero, Tll., gavo vyno bute
lį vertės $2.00 nuo* biznierių 
Jokantų, 4138 Archer avė.

f

AMERICAN 
LEADER AT

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

T\ i • koplyčios visose
uyKai Chicagos dalyse

MII
A. BITTIN

PAMINKLŲ UDIRBUAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybė*. Dideli* 
pasirinkimas paminklų vi* 
šokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 915.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St, 

Telefonas BTVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

OART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausia* patarnavimas — Moterį* patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

Pastarame Vyčių Dienos 
Rengimo Kom sijos susirinki- i 

me jmaiškėjo, kad jau apie Į 
1000 tikietų išparduota. Jie- 
visi, įgyję tikietus atsilankys 
j piknikų, jau bus gražu, o 
juk tikietų platinimas tik pra 
sidėjo.

Tame sus’rinkime, kuris į- 
vvko vaišingos p-lės Lukas 
namuose, 7212 S. Talman avė., 
nutarta, taip pat, kad iš kie 
kvienos kolonijos 10 jaunikai
čių eitų kokias nors pareigas
Vyčių Dienoje ir visi nešios) Lietuvių Baltos Žvaigždės 
tam tikrus ženkite, pagal ku- klubas laikys pusmetinį sū
rų bus lengva juos atskirti sirinkimų birželio 11 d., 3
nuo paprastų dalyviu.

Sekantis Rengimo Komisi-j““^“ ^3rd PI. Bus įenka 
jos susirinkimas įvyks Wesr 
Side — trečiadienį, birž. 9 
d., 8 vai. vakare.

Dolores Byliūtė, 1435 So. 
48 Ct., Cicero, 111., gavo 
“Draugų” pusei metų.

Krank Stanislovaitis, 1347 
So. 48 Ct., Cicero, Ilk, gavo 
‘ Laivų” metams.

Ona Budaitienė, Panevėžie
čių choro vedėja, 2316 So. 
Hoyne avė., gavo įdomių kny 
gų iš “Draugo” knygyno.

Anna Šoris, 1309 G rovė st., 
Aurora, Ilk, gavo pianų-play- 
erį, vertės apie $300, auko 
tas Liutgandos Vaičekauskai
tės iš Brighton Parko. Da
bar randasi “Draugo” ofiso.

Kubaičių daržo savininkų 
dovanas gavo šie:

Agota Giedraitienė, 4501 S
i. o ~ --.-71- „--Įr.1 ■ =

Fairfield avė., gavo gyvų pa
ršiukų. Savo šių gyvų dova 
nų ji paliko ant farmos iki 
vasarinio “Draugo” pikniko, 
kurs įvyks sekmadienį, rugp. 
1 d., Sunset parke.

Elena Bružienė, 42 E, 100 
st., gavo didelį sūrį, sveria n 
tį virš penkių svarų.

Tie, kurie dar tų dovanų 
negavo, prašomi kreiptis į 
“Draugų”, arba pas bizn:e- 
rius, kurie dovanas yra sky
rę.

Pranešimai

valandų vakare, salėj adresu

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
lidii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių
O-------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
—■ o—

Suvirš 50 metų prityrimo 
--------o--------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus ——o---- —-

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRANO AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Ohieago, Illinois

t

i

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III AlinC PATARNAVIMAS HmDULAIlUL DIENĄ IR NAKTĮ

TA W A T KOPLYČIOS VISOSE U I K Al MIESTO DALYSE

Inas Eudeikis IR 4704 So. AVestern Aa 
TĖVAS Tek VIRginia 0883

P. J. Ridikas
Lachawicz ir Sunai
I. Lkilevičiiis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Skadas
I. J. Zolp
Ezerskis ir Sūnūs

ma komisija pikn-kui, kuris 
įvyks rugpiūčio 15 d., Dam
brausko darže, taipgi klūbas 
rengia 25 metų sukaktuvių 
paminėjimų. Klūbas įsteigtos 
lapkričio 12 d., 1912 m. Šia
me sus-me -bus kalbama, ka
da rengti tų sukaktuvių pa
minėjimų. Galime pas didžiuo 
ti šiuo klūbu, nes tai vienas 
didžiausių ir turtingiausių 
lietuviškų klūbų. Klūbas mo
ka ligoj jaišalpų ir pomirti
nę. Turi sportui ir atletikai 
instrumentus tiems nariams, 
kurie mėgsta sportų. Kvie
čiami jaunuoliai įsirašyti.

Dom. Olų

BIZNIERIAI, GARSiNKI- 
TĖS “DRAUGE”

’ * i

3354 So. Halsted St. 

Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Avė. 

Phone LAEayette 3572

8319 Litnanica Avė. 

Phone YARds 1138

8307 Litnanica Avė. 

Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 

Phone MONroe 3377

1546 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tai. PULhnan 5703
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PAŠVENTINIMO IŠKILMES LABAI 
GRAŽIAI PAVYKO

Minios Žmonių Dalyvavo Kaip Pašventinime 
Taip ir Surengtame Piknike

Praeitą sekmadienį įvyko j galutinai savo tikslą atsiekė 
Tėvų Marijonų Seminarijos kuo gražiausiai ir visus at- 
koplyčios pašventinimo iškil- Į silankusius svetelius kuo grū
mės, apie kurias rasite 2-rnm 1 ž’ausiai pavaišino ir pasoti 
puslapy — editori'jale. Čio-' no.
nai noriu paminėti, kad po pjnną vietą šio taip dide- 
pašventinimo koplyčios įvyko įjo užima valgykla, ku-
labai gražus ir jaukus pasi- rjaį jabaį gražiaj įr sumaniai 
linksminimas piknikas, ku- vadovavo nenuilstanti ir žy- 
riame dalyvavo daugybė žmo- ,jnį veikėja (bulvar'škė) Ona
nių. Tarpe jų 'matėsi daug Krasauskienė, kuri turėjo su- 
dvasiškijos, profesijonalų, bi
znierių ir svečių iš tolimes
nių kolonijų, kaip tai: Clin- 
ton, Pa., Raeine, Wis., Keno
sha, Wis., Rockford, III. ir ĮBtirbora Kueienė,
Aurora, III. ir kitų apy linkės | Givildauskienė, 
miestų. 'Krausą, Veronika Mockienė,

Šių iškilmių proga, sunkiau : Saikienė, St. Bruožiukė, Ra
sią našta teko Tėvų Marijo- žinskaitė, Ražinskienė, M. Ba

organizavus gražų būrelį tik
rai ir nuoširdžiai atsidavusių 
su gražiausia šypsena smar
kių patarnautojų, kaip tai:

Liudvika 
Josephine

nų Bendradarbių draugijai, 
kuri, ištikrųjų, buvo kuoge- 
riausiai prisirengus priimti ir 
pavaišinti atsilankusius sve 
Čius. Bet, reikia pasakyti, 
kad tūkstantines minias pa
tenkinti, tai kad ir prie ge
riausio prisirengimo, jokiu 
būdu nėra galima. Užplūdus 
lietuviams katalikams Tėvu 
Marijonų ūkį, prisipildė val
gykla, apgulė visus kolonijų 
skyrių parengtus standus, ir 
rodos, kad daugiau kaip per 
tris valandas, darbininkai di
rbo nukaitą, išrodė, kad iš
tikrųjų jokios pertraukos ne
įvyks. Bet reikia pasakyti, 
kad kolonijų skyrių Marijo
nų bendradarbiai, iš praeitų pjaus pirm. Pr. Vaičekauskui 
parengimų praktikos įgiję, ir šeimininkių skyriuj,1 ku-

lčiūnienė ir kitos, kurių var
dų neteko sužinoti; už tai la
bai atsiprašau. Valyklos dar
bas buvo vienas sunkiausių, 
bet p. Krasauskienės patyri
mu ir sumanumu, kuo gražiau 
šia buvo atliktas. Gryno pel
no padarė $194.48. Tai graži 
ir didelė parama Tėvams Ma
rijonams ir už gražiausi triū
są didelė garbė tenka visoms 
šeimininkėms ir patarnauto
joms, Onos Krasauskienės va
dovybėj.

Antrą vietą iš eilės užėmė 
Brighton Park Marijonų be
ndradarbių 35 skyrius, vado 
vaujant veikliam ir sumaniam 
visuomenės veikėjui ir to sky

riam vadovavo nenuilstanti, 
nors ir daug amžiaus mete-' 
lių prispausta, bet visa širdi
mi atsidavusi, Marcijona Na
vickienė su savo dukrelėmis. 
Tai kilni šeimynėlė, kuri tni p 
gražiai susiklauso ir prie vi- 
sok’ų darbų prisideda. Brigh
ton Parko darbuotojų sąrašą 
sudaro begalo veiklūs asme
nys, kaip vyrų taip ir iš mo 
terų. Štai jie: Marcijona Na
vickienė, T. Atrcškienė, Anna 
Jasper, Agnės Novicki, John 
Novicki, Pr. Vaiekauskns, 
Juozas Valskis, Gubysta, Mi- 
ciūnienė, Sadausk’enė, Mari
jona Grincaitė, Svenciskienė 
ir Žolynienė. Pelno padarė 
$107.38. Garbė jums brangūs 
brightonparkiečiai už tokį at
sidavimą ir parodytą dėkin
gumą Tėvams Marijonams-.

Trečią vietą paėmė garbin
gas Melrose Parkas. Melrose- 
parkiečiai, mums lietuviams, I 
labai gerai žinomi; iš praeitų 
pranešimų pastebėjotte, kad 
jie įamžino Melrose Park lie
tuvių vardą Tėvų Marijonų 
Seminarijos koplyčioj, įdėda
mi gražų spalvuotą langą už 
500 dol. Tai darbščių ir su- 
'manių žmonių kolonija. Kaip 
žinome, Melrose ' Parke ran
dasi pirmas Tėvų Marijonų 
rėmėjų skyrius, kuris turi iš
rinkęs gabią valdybą, būtent: 
pirm. Kazimieras Kantautas, 
rašt., Antanina Švilpauskie- 
nė ir ižd. p. Janušauskienė. 
Iš matymo, tai, rodos menki,

DPATTO4S

Aty J'**; >•••' 4 jį

” > -į.; . •• • -.

-v.."X

Dabar Jūs Galite Turėti

PIRMOS RŪŠIES
REFRIGERATORIŲ

r Taupyti Trimis Būdais

Automatic

THRIFT UNIT
Sealed-in-iltel in all modtlt

You cao now hav« the fineat. 
thriftiest of all refrigerator* ana 
tave on price, on operating 
cost, on uplteep. It alwaya coat 
les* to Otru a General Electric 
and now it coata leu to buj oaes 
Compare the coat,conveniencea, 
cold-producing capacitiea, styl- 
ing and endurance—and you’ll 
find a General Electric ia the 
biggeat refrigerator buy of the 
year. Every minute of every 
4ay aomebody buy* a G-B.

Naudokitės milžinišku išpardavimu 
refrigeratorių ir rakandų

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

Tel. BOUIevard 7010

BUDRIKI) žymus programan sekmadieniaia WCFL— #70 
|R1I. nuo 7:30 Iki S vaJ. vakaro. Pirmadieniai* Ir penktadieniais 
WAAK — #20 kil. B vai. vakare Ir ketvirtadieniai* WHFC — 1420 
kil. nuo 7 Iki 8 vai. vakaro.

č.iai. Priimkite nuoš rdžiau 1 pavojuj trys jaunuoliai, ka
sius dėkingumo žodžius kaip rių vienas, tur būt, lietuvis 
nuo Tėvų Marijonų, taip ir Alfred Zeima, 19 m. amž. 
nuo apskrities valdybos ir Juos išgelbėjo čia parodoma 
jūsų Me'rose Park lietuvių! pakraščių sargyba savo lai-

(Bus daugiau) veliu.

LONG LAKE NUSKENDO 
H. GEDRIMAS

Esant smarkiam vėjui, pra
ėjusį sekmadienį apvirtus lai
veliui Long ežere, už 3 my-

Prj.n ntina radio klausyto
jams, kad šiandie 7 valandą 
vakare iš stoties VVGES eis

lių nuo Fox Lake, prigėrė reguliarė antradienio radio 
chicagietis 11. Gedrimas, 21 programa, kurias jau 8 me
ni. amž., 4622 So. VVood st.; tas linksmina klausytojus. Jas 
Sykiu taip pat prigėrė ir ki- leidžia Peoples bendrovės 
tas vaikinas M. Jacek, 20 m.Į krautuvės, 4183 Archer avė. 
amž., 4610 So. VVood st. ir 2536 W. 63 str. Progra

mose visuomet dalyvauja žy-

DYKAI!

Laimė, kad nebuvo žmonių. Praėjusį sekmadienį smar
kus vėjas daugely vietų Chicagoj išvartė medžius, nuplėšė 
iškabas. Čia matome nulaužtą medį užgriuvusį ant automo
bilio. Žmonių tuo metu jame nebuvo.

maševičius, St. Juodis, Morta čios garbės neieškote, jūsų
Janušauskienė, Ona Skuod- 
žienė, Vikt. Skuodis, Pr. Ba
cevičienė, Antanina Švilpau- 
skienė.

darbų va:siai už jumis kalba,

Nėra žodžių jums brangio 
ji Tėvų Marijonų bendradar 

ilpni, bet veikime ir dvasio- padėkoti, bet aš žinau,
je, tai milžinai. Melro^epar- 
kiečiai, sumanios vadovės An
taninos Švilpauskienės, pasi
rūpino visą tūkstantį graž ų

kad jūs to ųenorite, jūs tuš-

REAL ESTATE BIZNIS 
GERĖJA

v , Mūsų skaitvtoiams malonu
ženklelių, kuriuos platino ta-!bus išgirsti, kad real estate 
rpe atsilankusių svetelių ir transakciiofi. kaip Escrow De-
padarė pelno $53.418. Įsivaiz
duokite, ar čia mažai įdėta 
darbo. Bet jie tuo nepasiten
kino; jie turėjo taipgi ir sta
ndų, prie kurio irgi padarė 
$44.65. O kiek dar jie ir do
vanų išdalino, nuo kurių li
ko taipgi $7.45. Viso sudaro 
$105.58. Tai žymi ir graži 
parama Tėvams Marijonams 
Sveikiname už tai jus mel 
roseparkiečiail

Darbininkų sąrašą sudarė. 
Kazimieras Kantautas, J. Du

‘Temperance Stanley’. Tai
viena Chicagos burtininkių, 
kurias dabar policija gaudo 
ir areštuoja. Norima surasti

Micliigan ežere vėjui ap
vertus laivelį buvo atsidūrę

‘ Urip Coffee Pot.” Dykai 
tam, kurs suras “Draugui”

mūs talentai. Šiandie girdė
sim G. Giedraitienę, A. Čia- 
pą ir kitus. Kalbės Amerikos 
Lietuvių Daktarui draugijos 
pirm. dr. M. Strikolis. Be to, 
bus ir kitokių įvarių įdomių 
ir gražių dalykų pasiklausy
ti ir smagiai valandėlę pralei
sti. Nepamirškite užsistatyti 
savo radio. RaP. XXX

ir tik vienas Dievulis už tai v*en$ naują ska.tvtoją ir pri-
gali jums suteikti gražiausią 
palaimą uteityje ir po mir

TIRCO, NERVOUS, CKHAUSTCDt
. . . Look to your stomach

Start ta kiną Hoatetter’s Stoma chic Bitters right oow 
and you w$U quickly nota how ita medicinai herbo 
and roota help to revitalize your digeative glauda 
and ai ve new vigor. energy and appedte. Famoua 
for M yeara. At all drug Stores. 18 oz. bottle. SI.30.

siąs $6.00.

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ

Chicagoje ir apielinkėse, 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

partment of 
tbe Chicago 
Title and tru- 
st Co. skelbia, 
vis didėja. Y- f 
pač pardavi-į — 
mai už cash 
pakdo. N e i 
vienais meta:s 
nuo 1933, ka
da depresija 

Joseph Skelly žemiausia bu
vo nupuolusi, 

nebuvo taip pakilę “cash” 
pardavimai, kaip šiais metais.

Štai palyginimai: 1934 me
tais pardavimų real estate už 
“cash” buvo 17 nuoš. dau
žau, negu 1933. 1935 meta;s 
55 nuoš. daugiau neini 1934. 
1936 m. 61 nuoš. daugiau, ne
gu 1935 m. 1937 m. 74 nuoš. 
(langiau, negu 1936 m.

Taigi šios skaitlinės aiškiai 
rodo, kad real estate biznis 
gyvėja.

Šiais laikais žmonės perka 
nuosavybes daugiausia už 
“cash” arba su dideliu jimo | 
kėjimu. Taip dedasi dėl to. i 
kad depresijos metais taip I 
daugelis žmonių/turėdami di
delius morgičius, neteko savol 
nuosavybių ir invesmento. Bet, 
ir depresijos metais buvo | 
žmonių, kuę’e gerai uždirb
davo ir kuriu taupmenos ne-' 
žuvo. Tokie tai dabar ir nau
dojasi bargenai s ir savo su
taupytais pinigais perka nuo
savybes už ,‘casli.”

Antras dalykas, kaip Jos
eph Skellv manadžierins Es- 
crow Departrmento Chicago 
Title and Trust Co., yra tas. 
kad dabai “cash” mokant 
gaunama daug pingiau.

Tolimesni tyrinėjimai rodo, 
kad daugiausia dabar perka
ma vidutinio didumo gyve
namieji namai. Apart vieti
nių namų pardavimai didėja, 
bet ne tiek kaip mažesnių 
namų. Prekybinės nuosavy
bės stovi ve k ant vietos.

Toliau Mr. Skelly nurodo.

HDSTETTER'S
Stomachic BITTERS

Buy gloves with what 

it savęs
Nereik mokėti 50c už 

dantų mostj, IJsterlna 
Tooth Pašte gaunama po 
25c. Tėmyk, kaip gerai JI 
veikla. Ją vartodamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

‘Coektail Sliaker,” talpina 
tris paintes. Dykai tam, kuris 
suras vieną naują metinį 
“Draugui” skaitytoją ir pri
sius $6.00.

Išmokam

DTVIDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Eederal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į 

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CIIICAGO.
2202 VVest Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
Uzbonas. Talpina dvi kvor

tas. Tinka visiems. Dykai tam 
kurs gaus vieną naują “Drau 
gui” skaitytoją pusei metų ir 

i prisius $3.50.

NAMŲ VALYTOJAS IR 
RIOTOJ AR

POPIE-

Ka» norite namu, ISvalytl lr 18- 
popteruotl, tai kreipkitės J ;

J. Purtokas
6825 So. Richmond SL 

Tel. Hemlock 2 573

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMS!
Dabar pa* mus galite gauti tikros Lietuviškos Valstybinės Degti

nės importuotos 18 Lietuvos.
(Mes ir visi mūsų darbininkai esame tikri lietuviai.)

LTILITY I.IŲVOR BISTRIBVTOR.S, INC.
5031-33 N. Ashland Avė.

Telefonuokite blle laiku. Prospect 0740

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, paSaukite

JOHN VILIMAS
Contraetor and Bnilder,

67.39 Ro. Mnplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

TAVERNA PARDAVIMUI

“Mme Ross”, turėjusią biK 
tinyčią adresu 1444 N. Clark kad nuosavybių transakcijų 
at., kur toji burtininkė vieną' ^^‘cagOs m’e'
merginą, H. Singer, 837 N. | °
Karlov avė., apgavo ant Man labiau patinka lasaiavė., apgavo 
$1000. Kai policija nuvyko j 
tą burtinyčią, “Mme Ross” 
jau nebuvo.

žmogus, kuris gina tiesą dorv 
bėmis, kaip tasai, kuris ją gi | 
na argumentais. P alau, J. S.1

SUTAUPYKITE SIUOS KASTUS
l’ni Ma pilnoj kainos už finansavimu jūsų vartoto kart 
GENERAL MOTORS INSTALLMENT PLANU, iniruan* 
pilną suprantamą apdraudą, padengiant ir “collision.”
Nemokėtas 12 Mėn. 12 18 Mėn. 18
Balansas Fin, Kaina Notų Fin. Kaina Notų

M 50.00 $34.20 $15.35
200.00 44.68 20.39
250.00 48.56 24.88
3<XIOO 50.04 29.17 75.12 20.84
350.00 50.56 34.24 75.52 24.20
370.00 50.72 35.06 75.68 24.7f
400.00 52.28 37.69 ' 79.52 26.64

KAM MOKĖTI DAUGIAU KITUR?
Pirkite čionai garantuotą GEROS VĄLIOS vartotą 

lutomobilių šiomis žemomis kainomis.

MILDA AUTO SALES
BUICK IR PONTIAC AGENTŪRA

806 VVest 3lst Street Tel VICtory 1696
Chicago, III.

Tuoj parsiduoda gerai įrengta lr ge
rsi išdirbta taverna. Priežastis — 
silpna sveikata.

1005 W. 71 St.
Tel. Vlncennes 10258

FORKI/OZAVIMO BAROENAS

Pardavimui 2 flatų plytini*, 6—6, 
.tanias. Furnace Šilima. Naujai 18- 
dekoruota.

7!44« W 3# St.

PAIFAKOJIMAS

Pa.leSkau M lr AgnleSko* Vrbanų. 
Ovveno 4612 So. Wa*htenaw Avė. 
Chieago, Tll Patys ar Juor žinan
tieji raSyklte: Joana Rukainskienė, 
3 5 Hewey St,, Waterbury, Conn,
PARDAVIMI I AR IftRENDAVIMLI

Taverna pardavimui a.r iSrendavimuI 
kartu su visais Jrenrimals. Oer,» 
kampas. Norim* parduoti, kad lik
viduoti palikimą.

Joseph J. Radomskl 
2269 W. 23rd PI.

REIKALINGAS DRAIVERIR
Tuoj reikia Aralverio dralvytl dak
taro maSiną Alga, kambarys ir 
valgis. Kreiptis tarp 12 ir 1 vai. 
dieną. DR. C. 8. O'NEILL, 4740 
Drexet Bl. /

PLATINKITE “DRAUGĄ'4


