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NAUJAS RAUDONASIS TERORAS RUSIJOJE
ŠĮKART STALINAS “VALO 

KARIUOMENĘ

Maskvoje karo teismas teisia 
aštuonis generolus

DAUGIAU KAIP 300 AUKŠTŲ
JŲ KARININKŲ AREŠTUOTA

PARYŽIUS, birž. 11. — Iš 
Maskvos gauta žinių, įš sovie
tų kariuomenės pašalinta dau
giau kaip 300 aukštųjų kari
ninkų. Jie visi areštuoti ir bus 
teisiami.

MASKVA, birž. 11. — So
vietų kariuomenės astuoni žy
mieji vadai generolai šian
dien pašaukti į slaptą vyriau
siąjį tribunolą. Kaltinami iš- 
davybe.

Šiandien anksti rytą oficia
liai paskelbta, kad visi kalti
namieji “prsipažinę kaltais”.
Tas reiškia, kad po nuteisimo aPsau£otas 
jie visi tuojau bus sušaudyti.
Sovietų pasitvarkymu, nuteis
tiesiems nėra kur apeliuoti.

Oficialiam pareiškime pažy
mima, kaži kaltinamieji buvę 
susisiekę su svetimomis vals-

LONDONAS, birž. 11. — 
Žiniomis iš Maskvos, visa Ru
sija purtoma dėl vykdomo ka
riuomenės vadovybėje “valy
mo” išnaikinti iki paskutinio 
Stalino režimui priešo.

J Maskvą sutraukta daug 
parinktinosios ir ištikimosios 
kariuomenės padidinti Krern- 
lino garnizoną. Be to, Maskvos 
rajone yra daugiau kaip 100,- 
000 karių, neskaitant įginkluo 
tų policijos batalijonų ir gau
singų čekos (slaptosios polici
jos) grupių. Diktatorius Sta
linas tuo būdu jaučiasi gerai

RYGA, birž 11. — Kelinta 
diena diplomatiniais keliais 
čia gauta iš Maskvos kaž ko
kių apsiblaususių žinių apie 
nepaprastą slaptą sovietų są
jūdį ir nieku būdu negalėta j 

lybėmis. R. ikia suprasti, kad | |aožti ty pasjapči,. 
tas bus su Vokietija ir Japoni

1 Tik dabar aiškėja, kad soja
Kaltinamieji generolai: Tu- 

chačevski, Rutna, Kork, Ya- 
kir, Dboreviė, Eideman Feld- Tlrsan,,) “valyrau”
man ir Primakov.

IŠ KARIUOMENES IR VISUOMENES ŠVENTES LIETUVOJE
V BETHLEHEK PLIENO FABRIKUOSE 

PASKELBTAS STREIKAS
Monroe miestą valdo ginkluoti 

piliečiai budėtojai
Y0UGST()WN, O., birž. 11. f nijos fabriką, juos išblaškė ir 

— Ikišol apie 80,(XX) darbinin- į fabriką saugiai įvedė apie *’ 
kų streikavo- pli-.no pramonė-i 1,000 streiklaužių (nenorinčįų 
je. Daluir streiku"’«nčiųjų streikuoti darbininkų), kad to.

liau vesti darbus.
Miesto majoro pastangomis I 

suorganizuoti budėtojai iš sa
vanorių piliečių ir jiems pa-; 
vesta tvarkyti miestą. Budėto 
jai įginkluoti, kadangi vietos 
streikininkams į pagelbą žada! 
atvykti streikininkai iš aplin- ♦
kinįų miestų.

Majoras ir piliečiai nūs-» 
prendė imtis šių priemonių 
prieš streikininkus, kai guber
natorius Murphy atsisakė 
siusti kariuomenę, arba vals
tybės policiją.

skaičius padidintas.
“Steel \Vorkers Organi-

zing” komitetas paskelbė 15,- 
000 darbininkų streiką Betlde- 
hem Steel korporacijos fabri
kuose, Cambridge, Pa.

Ši korporacija yra viena di
džiausių nepriklausoma plie
no gamintoja.

MONROE, Mieli., birž. 11. 
— Vakar dieną čia pašerifiai 
ir įginkluoti miesto piliečiai 
puolė streikininkus, piketuo
jančius Newton Steel kompa-

1.) viršuje (kairėje) — pirmieji Lietuvos jūrininkai parade, 2) dešinėj nepriklauso
mybės kovų dalyviai — karo invalidai iš Karo Muziejaus pro minią žengia prie Ne
žinomojo Kareivio kapo pradėti iškilmių; žmonių minios jiems po kojų beria pavasa
rio gėles, 3) apačioje organizacijų ir visuomenės paradas: žygiuoja “Drobės” fabriko 
darbininkai ir jucs lydi šarvuotis, vežąs patranką.

" CARDENAS NEPATEN-
KINTAS SAVO MEIS

TERIŲ VEIKLA
MEXtC0, birž. 11. — Minis 

terių posėdyje prezidentas 
Cardenas išklausė įvairių de
partamentų raportų ir reiškė 
nepasitenkinimo kai kurių mi
nisterių veikla.

Sakoma, ypač jam nepatiko 
švietimo ministerio Vėla ra
portas. Šis ministeris rapor
tu pasigyrė, kad į socialistiš
kas mokyklas vaikų “tnip di
delis skaičius veržiasi, kad

Nacionalistai laužia 
radikalo pozicijas

IIENDAYK, Prancūzija, 
vietų tarpe bruzdėjimas buvo birž. 11. — Žiniomis iš Bilhao
ryšium su kariuomenės vado- front0, ispanų nacionalistų ka 

riuomenė šiandien pradėjo lau
Apsidirbus su troekininkais 

buvusiais komisarais ir kitais
žti paskutines radikalų pozici
jas aplink Bill>ao. Šios pozici-

Anot oficialaus pranešimo 
jų kaltė nustatyta: Paneigė
karinę priesaiką ir išdavė tė- ...nes ir tenai rado galybes 

[stambiųjų savo priešų, pasiry- 
Į žūsiu sugriauti jo galingą dik- 

Pagaliau pažymima, kad tatūrą.
kaltinamieji sistematiškaį sve-, šiandien jis bando ir šiais j vykdoma pirmiausia nuo Lė
tiniams valstybėms išdavinėję priešais nusikratyti. Nežinia,, mona kalno aukštumų. Nacio- 
sovietų karines paslaptis ir kaip ilgam, laikui jis galės ap-1 nalistų artilerijos šoviniai ar- 

sid rausti, kadangi visas 80- do radikalų stipruoeius apka- 
vietų vyriausybės aparatas su sus. šovinių sprogimai euke- 
iręs. Diplomatai randa, kai lia didžiausius dulkių kamuo- 
kurios to paarato dalys jau
griūva. Stalinas teroru bando.

Stalinas įsigilino į J°s tai tinklai konkretinių ap-
kariu-omenės vadovybes viršū-

vynę, liaudį, darbininkus, val
stiečius ir raudonąją armiją.

kasių tvirtovių, kuriose radi
kalai įsitaisę stiprius lizdus.

Prablaivėjus orui, naujas na 
cionaliatų vadas gen. F. Davi- 
la įsakė pradėti puolimus. Tas

ITALAI SAVANORIAI MO
BILIZUOJAMI ISPANIJAI

VISI KARDINOLAI DALY
VAUS EUCHARISTI

NIAM K(

raudonąją kariuomenę slopi
nę taip, kad ji būtų nugalėta 
įvykus karui. Be to, kaltina
mieji siekę Rusijoje, atgaivin
ti kapitalizmą ir atstatyti di
džiuosius žemvaldžius.

VALSTYBĖS NEĮSILEI
DŽIA SOVIETŲ ATSTOVO

LONDONAS, birž. 11. - 
Nesikišimo komiteto keturių 
valstybių — Anglijos, Pran 
cūzijos, Vokietijos ir Italijos 
— atstovai svarstė nacių ir 
italų grįžimo atgal į komitetą 
klausimą. Į šiuos svarstymus 
bandė įeiti ir Maskvos atsto
vas Maisky. Tačiau jis neįsi
leistas tuo sumetimu, kad so
vietų Rusija neprisidėjusi 
prie Ispanijos krantų patru
liavimo.

PARYŽIUS, birž. 11. — Ar 
tai propagandos, ar kitais ko
kiais sumetimais čia skelbia
ma, kad Mussolinio įsakymu 
Italijoje mobilizuojama tūks
tančiai italų savanorių, dau
giausia Etiopijos karo vetera
nų.

Sumobilizuotieji siunčiami 
j stovyklas, tenai mankština
mi ir bus nukelti į Ispaniją 
nacionalistams padėti sutriuš
kinti radikalus.

MOKSLO METŲ UŽBAIGI
MAS NOTRE DAME

liūs.
Stengiamasi plačiuoju ruo-

Karinio tribunolo pirminin
ku yra karinis jūristas Vasi
lijus V. Ulrich, kurs visados 
pirmininkauja sovietų masinė
se bylose. Tribunolo nariais 
yra generolai: Aleksnis, Blue- 
eher, Sapožnikov, Bielov, Dv- 
benko ir dar keli kiti.

sulaikyti visos tvarkos 
vimą.

griu-

ORGANIZUOJASI BUDA
PEŠTO KATALIKAI

DARBININKAI

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
birž. 11. — Šio miesto katali
kai darbininkai po ilgo pasi-l

žu pralaužti linijas ir įsiverž
ti į vidų. Radikalų pozicijos 
yra už kelių mylių nuo paties 
miesto.

Numatomas gausus kraujo 
praliejimas.

RADIKALAI PRADĖJĘ 
PUOLIMĄ

MADRIDAS, birž. 11.

NERANDA HINDENBUR 
GO NELAIMES PRIE

ŽASČIŲ

daugeliui nėra vietos”. ! paštą). — Notre Dame um- 
Tas gerai. Bet ministeris versitete birželio G d. įvyko 

nepadavė vaikų skaičiaus kiek In°kalo Mietų užbaigimas. 469 
daug mokosi šiose ypatingose studentams pripažinti mokslo 
valdinėse mokyklose ir kiek laipsniai. Kalbėjo D. F. Ke-
vaikų negali gauti jose vietos. < bieago prekybininkas.

, Be to> per tas pačias iškil
mes “Laetare” medalis užToks siauras raportas prezi 

(lentą ištrenkė iš pusiausvy
ros. Tas reiškia, nėra ko gir

BERLYNAS, birž. 11. —
Vokietijos vyriausybės paskir ja|istiškas mokyklas, jei nepa 
tas komitetas susekti dirižab- duodami svarbiausieji faktai

tis vaikų “veržimusi” į soei-

TRUKDO AUTOMOBILIŲ 
GAMYBĄ

rengimo suskato orpmiznotis-j,^.^ lnilicijos va(lovybs
geresnės buities siekimui Baž
nyčios autoritetų vadovybėje.

DETROIT, Midi., birž. 11. 
— General Motors korporaci
jos viršininkai pareiškia, kad 
darbininkų streikai žymiai 
trukdo automobilių gamybą. 
Negalima gauti automobiliams

BELGIJA PALEIS KARO 
LAIKŲ KALINIUS

BRIUSELIS, birž. 11. — 
Nepaisant karo veteranų pro
testų, belgų parlamentas pa

kai kurių dalių. Tūkstančiai galiau nusprendė paleisti iš 
darbininkų priversti bedar- kalėjimų karo laikų nuteistus 
Liauti. , visus belgus išdavikus.

I skelbia, pradėtas netikėtas 
I prieš nacionalistus puolimas 
Guadalajara fronte ir pirmą
ją dieną paimta nelaisvių, 
kiek tai ginklų ir įvairios ka
ro medžiagos.

Radikalų milicijos vadai 
pripažįsta, kad šis “laimėji
mas” atsiektas užklupus na- 
cionalisitus bemiegančius sto
vykloje.

lio Ilindenburgo nelaimės 
priežastį pranešė, kad jis ne
rado jokios priežasties. Ilin- 
denburgui nusileidžiant I>ake-
burst, N. J., stotyje viskas tikti pačiam prezidentui 
buvo tvarkoje ir saugumo tai 
syklės neperžengtos.

Oro ministerio gen. Goerin 
go įsakymu to priežastis ir to 
liau bus ieškoma.

DUBLINAS, birž. 11. — 
Airijos naujosios konstitucijos 
klausimu balsavimai įvyks lie
pos pradžią.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

— vaikų skaičiai.
Nuostabu, kad tos rūšies pi

gi propaganda jau ima nepa-

VYSKUPO McGAVICKO 
JUBILIEJUS

LA CROSSE, Wis„ birž. 11. 
— Šiandien čia iškilmingai

PARYŽIUS, birž. II. — 
Tautinis Praneūiijdfc fttl ' a- 
ristinis kongresas įvyks 14- 
sieux mieste liepos 7 iki li d.

Pažymėtina tas, Šiame kon
grese dalyvaus visi prancūzų 
kardinėjai ir daugiau kaip 60 
vyskupų.

AREŠTAVO KUNIGĄ UŽ 
ROŽANČIAUS KALBĖJIMĄ

MEXIC0, birž. 11. — Vera, 
Cruze areštuotas ir teismo nu 
baustas katalikų kunigas Or- 
tiz už rožančiaus kalbėjus* 
bažnyčioje.

Kun. Ortiz kalbėdamas ro- 
NOTRE DAME, Ind. (per buvo civiliniai apsitai

sęs. Nežiūrint- to, nubaustas 
kaipo “neįsiregistravęs” eiti 
savo pašaukimo pareigas.

1937 metus įteiktas Harvar
do universiteto pasižymėju
siam profesoriui katalikui J. 
M. Fordui.

Cbieago policija pagaliau už 
klupo parduotuvių langų stik
lų daužytojų gaują. Suimta a- 
pie 50 asmenų.

SVEIKINAME ANTANUS

Ryt Šv. Antano diena. Svei
kiname visus savo bendradar
bius, kurie nešioja šio garbingo 
šventojo vardą — KUN. AN-

minetas šios diecezijos vysku- Į TAN^ BRIŠKĄ, DR. ANTA- 
po A. J. McGavick 50 metų RAKAUSKĄ, KUN. AN- 
kunigystės jubiliejus. I AKT A ivnDirisr

.To Eminencija kardinolas 
iMundelein, Chicago arkivys
kupas, dalyvavo iškilmėse.

TANĄ ANDRIUŠĮ, KUN. 
ANTANĄ MARTINKŲ, AN
TANĄ BACEiVIČIŲ ir kitus 
Antanus.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien debesuota; vakare ir 
sekmadienį numatomas lietus.

Saulė teka 5:10, leidžiasi 
8:25.

“DRAUG 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS Įvyks

BIRŽELIO 19 D.

laivu “Berengaria”

per Cherbourgą 
ir

LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“GrlpsholnT

Ruoškitės iš anksto

I
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katalikų dvasiškiją, griauti ir deginti baž-! 
nyčias ir vienuolynus.

Visi stovintieji komunistinio judėjimo j 
priešakyje žmonės yra aršūs bedieviai, kiek-1 
vieną momentą pasirengę pulti katalikus.

Tuo būdu nė vienas sąmoningas kata
likas negali remti komunistų veikimo nei 
tiesioginiai nei netiesioginiai.

Surinko J. F. N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

---------------------- Sulietuvino S. Lukas________________
(Tęsinys)

(12) Ispanijos Demokratijos
gas, gavimui le dinio, pasiu 
ntimui Ispanijos raudonio

Mūsų Draugijos

Amerikos lietuviai turi suorganizavę 
tūkstančius draugijų. Kiekvienoj parapijoj 
jų veikia po keliolika. Šv. Antano parapija, 
Cicero, jų turi virš dvidešimts, lr visos vei
klios, jų dauguma priklauso prie vietinio 
Federacijos skyriaus, kuris gražiai darbuo
jasi ir parapijai ir tautai.

Rytoj yra šv. Antano, Ciceros lietuvių 
parapijos globėjo, diena. Tą dieną cicerie
čiai pasirinko, kad paminėti vienos iš save 
veiklios draugijos, būtent, Šv. Antano drau 
gijos sidabrines sukaktuves. į sa
vo sukaktuvių iškilmes Šv. Antano dr-ja 
pasikvietė ir kitas draugijas. Ir dėl to ne
abejojame, kad minėjimas išeis iškilmingas, 
kad sutrauks gausingas žmonių minias.

Tai parodo, kad ne visos mūsų lokali
nės pašalpinės di^ugijos yra apmirusAs, 
nebeveiklios, savo dienas atgyvenusios. Šv. 
Antano dr-ja pasirodė esanti gyva, gausin
ga ir pasiryžusi nepasiduoti, bet ir ateityje 
naudingai darbuotis.

Kad mūsų draugijos labai daug yra 
nusipelniusios ir Bažnyčiai ir tautai, mato 
nie iš Šv. Antano dr-jos apyskaitų. Ji ne 
tik dėjosi prie visokių religiškų ir tautiškų 
darbų, bet s iutais klojo bažnyčiai, Lietuvai 
ir kitokiems kilniems tikslams. Ir daug pa
našių draugijų taip gražiai nusipelnė. Dėl 
to skaudu yra girdėti, kad tos garbingosios 
draugijos nyksta ir savo nariais ir veikimu. 
Mat, kažkodėl jaunų jėgų į jas nebepajėgia
me įtraukti. Palinkėkime Šv. Antano drau
gijai, kad ji dar ilgai gyvuotų ir kitoms ro
dytų gyvumo ir veiklumo pavyzdį.

Ar Katalikas Gali būti Komunistu?

Stalino Kinkos Dreba

Sovietų Rusijos komunistai, bcinspiruo- 
dwini revoliucijas kituose pasaulio kraštuo
se, pas save viduje susilaukė tokio triube- 
lio, kad Stalinas nebespėja suiminėti, teisti 
ir šaudyti vadinamųjų “išdavikų”.

Vakar rašėme apie tai, kad lietuvis ko
munistas Vareikis susekė visą tūlę “kons- 
piratorių”, norėjusių “sugriauti“ Rusijos 
pramonę, o šiandien tenka rašyti apie rau- 
donos’os armijos viršūnes, kuriose taip pat 
atsirado “išdavikų” ir juos teisia slapta^ 
karo teismas ir, žinoma, visi nelaimingieji 
bus sušaudyti. Jų tarpe yra lietuvis gene
rolas Kazys Futna.

Pranešama, kad Maskvoje padėtis su- 
s’darė tokia, kad Stalinas matė reikalo su
traukti šimtus tūkstančių kareivių, kad iš
naikinti visus trockininkus ir kitus “prie
šus” iki vienam. Rengiamas naujas teroras, 
naujas žmonių kraujo praliejimas.

Tie visi suėmimai ir sušaudymai aiškiai 
pasako, kad ne viskas ramu Sovietų Rusijos 
fronte, kad Stalino kinkos dreba ir kad jis 
ir savo šešėlio ėmė bijoti.

siems ginklų.
Sulig laikraščio “National 

lai yra nauja draugija, k u-, Republic” pranešimu, su 
liai vadovauja Ep skopalų jįjUo veikimu, kurio svarbiau- 
vyskupas Paddoek, prof. John sįag tkslas, kad sudaryti Is- 
Dewev, dvasiškis Harry F. panijos komunistų valdžiai 
M ard, Sanipiuel Ouy Iniman, pagap)Og fondus, tampriai y- 
Guy Emery Sliepler ir W. W j ra įrišta komunistų ir n- 
Norton, ir turi \\ ashington,: Ralistų partijos, tarptautinė 
D. C. viešą komitetą, kurio darbininkų draugija, A'meri-

Drangai Amerikoje

tikslas, teikimas Ispanijos 1 
raudonųjų valdžiai pagalbos 
Šios draugijos veikimui pa
deda Rogers Bahlwin, rau
donųjų jjagellūnės “American 
Civil Liberties Unijos” va 
das, jaunųjų bedievių laikraš
tuko “Comftnon Sence” reda
ktorius Alfred Bingham, Rei- 
nhold Niebuhr, George Soule, 
Hubert C. Herring, prof. I-a 
Colie, Overstreet, Mxdlwain, 
Dos Passor, Henry Pratt 
Fa'rehild, Nussbauni, McLeisli. 
Schesinger, Paul Douglas, bu 
vęs kongreso atstovas Mar- 
cantonio, Heywood Broun,
Walado Frank, protestonų 

Arkiv. Karevičius - Garbės Šaulys dvasiškis John Haynes He!
--------------- mes, Rabbi Israel, Curtis Bok,

šaulių Sąjungos rinktinių atstovų susi Mary Van Kleeck, laikraščio 
rinkimas Kaune Arkiv. Pr. Karevičių, MIC j “National” redaktorius Os- 
išrinko garbės šauliu. Ta proga Šaulių Są-' maW Garrison Villard, pro- 
jungos taryba įruošė šio turinio adresą: j testonų vyskupas George A. 
“Mylimas mūsų Ganytojau, Ekscelencija if daugybė kitų gan
Arkivyskupe. Jau keliolikti metai Ekseelen- wievį
cija esą pasitraukęs i tylų ir kuklų vienuolio

kos lyga prieš karus ir fošiz 
mą, Amerikos studentų uni
ja, Šiaurės Amerikos Ispani
jos demokratijos gelbėjimui 
komitetas, jaunų komunistų 
lyga, bedarbių šelpimo biuro 
darbininkai, laikraštis “Šų 
Dienų Rusija”, Amerikos da
rbininkų susivienijimas, New 
Yorko miesto No. 258 Field 
Artillery National Guard na
riai, Jr. Navai M Tiria, Nevv 
Yorko miesto bedarbių šelpi
mo skyriaus No. 42 darbinin
kai, Amerikos artistų drau
gija, Amerikos medvilnės da 
rbininkų unija, Kalifornijos 
mokytojų federacija, Tarp 
tautinė kailių darbininkų li
nija, įvairių drabužių darbi
ninkų unija, Tarptautinė mo
terų drabužių unija, granito 
piovėjų tarptautinis susivie
nijimas, darbininkų federaci
ja, Nevv Yorko miesto kroatų 
darbininkų klūbas, Amerikos

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Šiandie, tavorščiai. norėjau 
jums ant delno padėti zuikio 
pyrago. Ale atsitiko, kitaip. 
Bevydamas zuiki, užbėgau ant 
navynos, kad balšavikų “ro
juj,” Rasiejuj, revaliucija, 
kad astuoni raudonos armijos 
generolai statomi prie sienos 
sušaudymui, kad loja-

“ Supykęs teiėjas rimtai at
sistojo ir paskelbė sprendimą:

“— Dėl neprideramo elge
sio prieš teismą, tamsta esi 
nubaustas penkiom markėm, 
arba vieną dieną arešto. Dėl 
šunies užmušimo esi išteisin
tas.”

Žmona. — Juozai, duok man 
) dol. Ryt piknikas, taigi tu- 

listų maršuoja į Maskvą —Iriu eiti Į biuti šap pasigra- 
kad Maskvos garnizoną su-’ žinti.
stiprintų ir carų Staliną apsau 
gotų, ba rebelių — darbinin
kų, valstiečių ir armijos skai

sčius kasdien auga.

Vyras. — Pasigražinti! 
Ooo... Še 10 dol.

Vakar ant stryto susibarė 

vyras su žmona. Žodis po žo-
Tai tokios, tavorščiai, na-i .... ... . , ., ,

,, <lz:o ir pradėjo viens kitą ko-
vynos iš balšavikų “rojaus, 

ale tavorščius Pruseika vis 

dar ne

tos navynos eina iš dangaus

loti. Aplinkui pradėjo rinktis
. .. .. žmonės. Pagalios tiek prisi-

‘vierija: jis sako, kad • , , , • , -,’ (rinko, kad vienas stovėdamas 
užpakaly pasistiebė ir sušu- 

, ko:Kada ant Lietuvos dar sve-1 c. ., . , ,garsiau kalbėkite!
tiini ponavojo, vienas Senas I 
Jonas, sako, turėjęs tokį kei- 
są:
“Pareinu kartą iš miško 

nešinas kirvį. Beeinant pro 

malūną, užpuolė malūnininko

— Sei!

Čia nieko negirdėti!

Pirmas tos m'nėtos drau

gijos žygis buvo nukreiptas

atgijusos valstybės Vyskupą Lietuvį, ngį I prieš Katalikų Universiteto | jaunų komunistų lyga
šiol savo širdyse tebelaiko Ekscelenciją saro

gyvenimą, tačiau visą lietuviškai jaučianti 
Lietuva, anuo metu karštai pamilusi pirmą'į

Ganytoju. Šaulių Sąjunga, sekdama Eksce
lencijos palaimintais į žygį pirmaisiais lais
vės kovotojais, ryžtasi eiti jų pėdomis, kad 
būtų išlaikyta brolių krauju atgautoji Ne
priklausomybė. Lietuvos šauliai, turėdami 
prieš akis didžius Ekscelencijos nuopelnus 
tautai ir valstybei, 1937 m. kovo mėn. 6 d. 
per savo metinį rinktinių atstovų susirinki

Pastaruoju laiku tas klausimas dažnai 
yra pakeliamas. Komunistų agentai eina į 
katalikų tarpą ir jielns prikalba, kad ir ka
talikai gali būti komunistais ir jų darbus 
remti. Mat, iš Maskvos tie agentai yra ins
truktuoti, kad jie eitų katal'kų tarpan ir, 
kol jų į savo pusę nepatrauks, neužgaul'oti 
jų religinių jausmų.

ĮjBet geras katalikas negali būti komu
nistu ir negali remti jokių jų darini. Taip 
pat jie negali remti Ispanjos raudonųjų žy
gių, jei nori pasilikti Katalikų Bažnyčios 
nariais. J tai atsako pats Popiežius Pijus XI, 
kuris nealtejodanias kalba:

“Komunizmas yra klaidingas iš pa
čių pagrindų ir nė vienas, kuris nori 
apsaugoti krikščioniškąją civilizaciją, 
jokiu būdu negali su juo bendradarbiau
ti.

* Tie, kurie leidžia save s'įvilioti ir 
duoda savo paramą komunizmo trium
fui savo krašte, pirmiausia patys kris 
savo klaidos auka.

“Tai reiškia, kad valstybė visu uolu
mu turi stengtis sulaikyti savo terrtor. 
joj kampaniją prieš Dievą, kuri suju
dina visuomenę iš pačių pagrindų“.
Dėl to katalikui jokiu būdu neturi pa

siduoti komunistų viliugystėms ir neturi re
mti jų jokio judėjimo.

Kaip anų kartų trumpai rašėme, pats 
Stalinas viešai pareiškė, kad jis yra bedie
vis ir kud joks komunistas negali būti ge
ras komunistas, jei jis nėra bedievis.

Dėl to ir matome, kad Sovietų Rusjoj 
išžudyta tūkstančiai kunigų, išgriauta daug 
bažnyčių, visai atimta religijos laisvė.

Taip daroma ne vien Rusijoj. Nespėjo 
komunistai su savo talkininkais užimti Is
panijos valdžią, kaip tuoj pradėjo žudyti

kio ir perplėšė kelnias vienoj 

lyga prieš karus ir fašizmą, i vietoj. Rengėsi dar ir kitur

Alaskos skardinių darbininkų plėsti, bet aš drožiau jam kir-

kapelioną kun. John A. Ryan, įr daugybė kitų panašių drau 
kuris dažnai persergsti žino- g.jų.
nes apie Rusijos komunistų Išleistame komunistų pnrti- 
ir Ispanijos raudonųjų pavo-, jos laikraštukyje, kurio ant-

Laike padarytų
1 rasas paduotas 208 N. Wells 

‘Ispanijos Chicago, Illinois, randa-

— Zose, — sako tėvas duk

teriai, — jei ieškai gero vyro, 

tai ženikis su Maikiu Matiku. 

lis tikrai tave myli.

— O iš kur tėvelis žinai ?

— Jau šeši mėnesiai, kai aš

viapenčia j makaulę ir jis kri- skolinuos pas jį pinigų ir, ne

to negyvas ant vietos. Įžiūrint to, jis vis pas mus a-

“Už šunies užmušimą, nia- teina.
lūnininkas mane padavė teis

man. Teisme teisėjas man kal

ba:

“— Juk tamsta galėjai ir
Demokratijos Draugų Anier’- me Šiaurės Amerikos Ispa-į kitaip pasielgti. Šunį galėjai 

koje” vaikštynių, “Visucuie- Į mjos Demokratijos Gelbėji- gintis su kirvakočiu, o ne .su

mą išrinko Tamstą Garbės Šauliu. Šaulių nės Patarnavimui Metodistų mui Komiteto” skelbimą, k u- kirvio pentimi. 
Sąjungos taryba prašo priimti Ekscelenciją federacijos ir “Amerikos lluo )la ' ie< 4anids < i< e « j “ I ikrai, pone
Garbės Šaulio vardą ir to vardo simbolį — (Lygos Prieš Karus, ir Faš'z- gruodžiu 4 dieną 1936 me- būčiau taip padaręs,
auksinį šaulio ženklą“. 'mą” vadas Dr. Ward, kal-

Po adresu pasirašę keturi dabartiniai bedamas į susirinkusius, rei- 
ministeriai ir visa Šaulių Sąjungos vadovybė. 1 kalavo, kad jie dėtų pastan-

tais minėtos draugijos susi

rinkimas.

(Daugiau bus)

fimiiiililiį

sakiau jam,

teisėjau, 
- at- 

jei šuo mane

Vienam baliuky prof. Šepe

tys paklausė vienos moters, 

kiek jinai turi vaikų.

— Tris, — atsakė moteris.

Išsiblaškėlis prof. po kul

kinio laiko vėl pakartojo klau

simą. Tada moteris jam taip 

atsakė:

— Nuo to laiko, kai prof.

būtų puolęs su uodega, o ne paskutinį sykį manęs klausei, 
Įsu dantimis (dar nei vieno nesusilaukiau.

-

K,anūomenė^^nšuGmenes Šventė Lietuvoje gegužes zd a.: L) viršuje (ka.reje vyriausybės nariai ir aukštoji ka r i uo m e n ė a vadovybė Vytauto Didžio- 
jo niuzejaus sodelyje priima kariuomenės ir visuomenės paradą. Matyti krašto apsaugos ministeris brig. gen. Dirniantas, kariuomenės št. viršininkas 
gen. št. pik. Černius, aukštasis svečias, Prancūzijos- atstovų rftmų narys de G rand maison, švietimo ministeris prof. .1- Tonkūnas, susriekinio ministeris 
inž. Stanišauskis ir kt. Dešinėje kariuomenės dalinys iškilmės maršu pražygiuoja pro tribūną. 2) apačioje: 1) kairėje išsirikiavusi kar uomenė, 2) vidu

ryje iškilmės dalyviai Vytauto Didžiojo Muziejaus sodelyje, 3) dešinėje kauniečiai Laisvės alėjoje stebi žygiuojančius fabrikų darbininkus ir visuomenės 

organizacijas.
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IŠ CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO
DRAUGYSTE SV. ANTANO IŠ PADVOS
APŽVALGA 25 M. 

BUOTĖS

šias žinias surinko
Pr. J. Vitkus

DAR- rių: Pranas Tvajorimavičia, 
1 Leonas Vaišnoras.

Penktame susirinkime, ku
ris įvyko sausio 'm. 28 d., jau 
renkama pastovi valdyba, J

Lietuvių skaitliui 
Cieeroje. pradedama rimčiau 
tartis apie suorganizavimų vi
sų čia esančių lietuvių į sti
prių organizacijų — draugi
oj.

Tuomi daugiausiai buvo su
sidomėję tų laikų veikėjai: 
a. a. Jonas Eidintas, Karoli? 
Škadauskis ir Adomas Mažri
mas.

Ir pradžioj 1911 metų, sau
sio mėn. G dienų, sušauktas 
pirmas viešas pasitarimas Si
mono Zvibo svetainėj. Į pir-J 
mą Šv. Antano draugijos su- 
sirinkknų atėjo ne tik tos f

augant kurių pateko: pirmininku via 
nbalsiai išrinktas a. a. Jonas 
Eidintas, vice-pirm. Vincas 
Jonikas, nut. raštininku An
tanas Jonaitis, finansų rašti
ninku Karolis Škadauskis, iž
dininku Adomas Mažrimas, 
trustisais Juozas Valaitis, a. 
a. Juozas Braveckis, Antanas 
Stakėnas.

Penktam susirinkime įsira
šė a. a. Kazys Petrošius, Juo
zas {Bernotas, Kazys Andre- 
jai.skas, a. a. Juozas Ūselis, 
a. a. Stasys Fe’za, Juozas Ni- 
fas.

Penktas draugijos susirin
kimas yra svarbus, kad jamedraugijos steigėjai, bet ir ki-! .

.. . , -i* t I Jau svarstoma, jog Šv. Anta-tj jų draugai, k. t. a. a. Jonas! . .. . ’ . .
Eidintą
Juozas Valaitis, a. a. Juozas

. , ,, • -no draugija būtų tauta ir ti-Adomas Mažrimas, ... .
kėjimų mylintį draugija,

Braveckis, a. a. Juozas Vaiš
noras, Vincas Matas, Karoli; 
Škadauskis.

Pirmame Šv. Antano drau 
gijos susirinkime nutarta su 
sirinkimus laikyti kuo daž
niausiai laikinoj Simono Žvi- 
bo svetainėje, iki bus baigta 
statoma Šv. Antano parapi
jos sveta:nė.

Antras susirinkimas įvyko 
ant rytojaus, t. y. sausio m.
7 dienų.

Iš to matome, kad tos, •la
bai- stiprios Šv. Antano drau
gystės, iniciatoriai iš visos 
širdies dirbo, kad jų išaugi
nus į taip skaitlingų šioj ko
lonijoj draugijų, kuri šiandie 
mini 25 metų darbuotę.

Antrame susirinkime įsira
šė šie nariai: Antanas Stakė
nas, Antanas Krikščiūnas, a. ! 
a. Jonas dublis, Vincas Joni-! 
kis, a. a. Juozas Baltrušaitis, I

ir
kad iš tų vėžių ir tolimesnia
me gyvenime neišeitų. Tad 
vienbalsiai nutarta, kad visi 
draugijos susirinkimai būtų 
atidaromi malda lietuvių kal
boje, kiekvieno mėnesio pir
mame sekmadieny. Ir taip pat 
nutarta, kad permainyti šių 
įstatymų negali be pasirašy
mo 100 nuoš lučių pilnai už
simokėjusių draugystei narių.

* - e
Šv. Jurgio parapijos choras rytoj išpildys įdomių programų Šv. Antano draugijos (Cicero) sidabrinio ju

biliejaus paminėjime. Choristų viduryje sėdi J. M. gerb. prel. M. Krušas ir komp. A. Pocius, choro dirigentas.

Gsrb. kun. H. J. Vaičūnas. 
šv. Antano par. klebonas, ku
ris rytoj šv. Antano dr-jos 
jubiliejaus paminėjime pasa
kys kalbų. Jis ir pats yra šios 
draugijos ilgametis narys. Ry- 

i toj Cicero lietuvių bažnyčios 
globėjo šv. Antano šventė. 
Klebonas tikisi, kad atlaiduo
se dalyvaus daug žmonių.

$7,441.00 pašalpos našlėms ir 
našlaičiams; be to, draugija 
yra išmokėjusį $7,500.00 ligos 
pašalpų savo nariams. Pir
mieji mirusių iš draugijos na
rių buvo a. a. Jonas Bajoriū- 
nas, kuris 'mirė vasario mėn. 
19 d., 1915 m., ir tais pačiais 
metais mirė 2-ras draugijos 
narys Juozas Baltrušaitis. Ta
čiau influenzos laikais, 1918 
metais, tik 5 draugijos na
riai mirė.

Draugija moka pašalpų ir 
už narių moters mirtį; pii'/no-

Pirmas juirengiimas Šv. An- . jį tokio nario mirusi žmona 
tano draugijos buvo sureng
tas gegužės mėn. 28 d., 1911 
metuose, S. Zvibo svetainėje.
Tikietų kaina buvo 15c ir iš

buvo Veronika 
kuri mirė kovo 
1917 'm.

Žinoma, ligonių

Gedrikienė, 
mėn. 4 d.,

buvo jau
•šio parengimo — baliaus pa-, pirmais 1911 metais, būtent
daryta gryno jielno net 10 do
lerių.

Kovo 3 d., 1912 metais, Šv. 
Antano draugija je na į Šv. 
Antano parapijos svetainę lai 
kyti savo mėnesinį susirinki
mų, kur iki šiai dienai tebe
laiko.

Antruoju draugijos pirmi-
Kazys Kakanauskis, Simonas ninku 1912_1913 lnetanls ,)U.
Spurgus Stasys Oroibl.s, Si-I v<> Juozas stankeviaa> kur;; 
.nonas Zvibas, Jonas Baltro-1,,.^ buvo draugijos ra5ti. 
šaitis Antanas Jonaitis, Pet-! ninku p)>r 22
ras Norkevicia.

Trečiame susirinkime įsira
šė šie: a. a. Tgnas Kutis, a. 
n. Kazys Vaši bauskas, n. a. 
Mikas Zaura, a. a. Jonas Ta
mošauskas, a. a- Petras Ba
lučius, Vincas Bernotas ir Ju
rgis Pocius.

Ketvirtame susirinkime

jus metus, o A- 
nastazas Valančius buvo 3- 
čiu draugijos pirmininku nuo 
1914 iki 1929 metų, nuo tų 
metų iki 1933 m. buvo Juozas 
Grybauskas. Dabartiniu pir
mininku nuo 1933 m. yra A- 
nastazas Valančius.

Draug'ja Šv. Antano per 
į-! savo 2G metų gy vavimų išmo

si lvestras Pet rokas, Juozas 
Ūselis, Antanas Svėžikas, ku
riems išmokėta $55.00 ligos 
pašalpos.

Lietuvai kovojant už nepri
klausomybę, Šv. Antano drau
gija ir gi neatsiliko neprisi- 

I dėjusi. Nuperkami 1-mas ir 
, 2-ras Lietuvos Laisvės bonai 
už $150.00. Gi birželio mėn. 
28 <1., 1921 m., siunčiama 7,- 
600 auksinų tuometinio Lie
tuvos prezidento A. Stulgi n-

plomų už suteikimų $100.00 
aukos. Nuo 1916 metų drau
gija dalyvauja Labdaringos 
Sųjungos seimuose ir visuo 
met su $5.00 auka. Be pir.i- 
giškos Labdarybei paramos, 
dar draugijos nariai, k. t. A- 
nastazas Valančius yra tvėrė
jas Labdaringos Sųjungos ir 
yra buvęs jos pirminnku. 
Pranas Vitkus yra buvęs La
bdaringos Sųjungos pirminin
ku ir direktorių raštininku 
apie penketų metų ir “Lab
darybės Kampelio” pirmuoju 
redaktorium. Jonas Mikolai- 
nis, J. Og’.ntas, J. Motekai
tis yra daug pasidarbavę La
bdarybės lauke.

Vra aukota Amerikos Rau
donam Kryžinį $10.00.

Švento Kazimiero Akade- j 

mijos Rėmėjų seimuose visa- j 
dos dalyvauja su $5.00 auka! 
irgi nuo 1921 metų. Vienu žo
džiu, nėra to gero darbo, kur 
draugystė Šv. Antano nebū
tų prisidėjusi ar tai finans'-

Sveikinimas ► ♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦♦ <

siiašė dar keletas naujų na-' kėjo pomirtinių 43 nariams

LABDARIŲ SĄJUNGOS

IŠVAŽIAVIMAS” "SAVO ŪKĮ
Sekmad., Birželio-June 13 d.

LEMONT, ILLINOIS

Temykite kelrodį šios dienos “Drauge”

&

Atvažiuokite į labdarių ūkį pasigėrėti gam
tos grožiu ir smagiai praleisti laikę su drau
gais ir pažįstamais.

Pradžia 11 valandę ryto 

Kviečia
LABDARINGOJI SĄJUNGA

sko vardu, kuris paskirstė tų nia*> ar moralirfi.
sumą ta.p: Kareivių Priete
lių dr-jai 2,000 auksinų, Ka 
reivių kultūros ir*. Švietimo 
Sekcijai 3,000 auksinų ir su
žeistųjų kareivių pašalpai 2,- 

1 600 auksinų.
Taip pat draugija yra pri- 

s’dėjusi su $10.00 prie siunti
mo išlaidų delegato į Tautos 
Seimų, New York, 1918 me
tais, ir 1921 metais prisidėjo 
prie Aukso ir Sidabro Fondo, 
draugijos narys Pranas Vit
kus buvo siunčiamas kaipo 
atstovas nuo visų Ciceros lie-

Šį sekmadienį Šv. Antano 
dr-ja mini sidabrinį jubilie 
i'l-

Draugijos 25 metų gyveni
mo istorija pilna gražių ir 
naudingų darbų. Ar tai buvo 
tikėjimo reikalas, ar parapi-

Vertas dalykas pažymėti, 
kad draugija jau 1918 m. y- 
ra pirkusi 'mūsų dienraščio 
“Draugo” bendrovės 5 Še
rus už $50.00, kuriuos ir šian
dien tebeturi.

Be savišalpos, draugija <l.io 
da dovanas tiems nariam

RINKTYNĖS MINTYS į 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Birželio 12-ta Diena

; sį su pilnu širdies tikslu, ar
Jis girdėjo, ar mums net ik ė- 
mums netikėti, kad Jis gir- 

. dėjo? Tr jei mes žinome, kad 
iii, kad Jis išklausė, ir išpil- 
' dė šį, ’/nūsų širdies geidimų? 
Nes pas Jį girdėjimas reiš
kia išklausymų. Tat, kam 
minus abejoti, kad Jis tikrai 
priėmė mūsų gyvybes, kuojos, ar tautos darbas, drau

gystė visur buvo aktyvi: dir- “Stengkimės visuomet da- met jas mes paaukavome -- 
bo auko'o Į ryti, kas gera”. — 1 Tesal. mūsų kūnus, kuomet-juos pri-

Nar’ais draugija taip pat | stato.ne? Ar mes neškiiaudė-
skaitlinga (apie 200), nema-'' Yra kl,nu £eru hūti- Ilne 'lo ištikimumo visą laiką
žai turi ir turto, kuris sau
giai vartojamas ir taupomas.

Nuoširdžiai tad sveikinu 
Šv. Antano draugijų, jubilie
jaus proga. Linkiu ir toliau 
taip darbuotis, kaip iki šiol 
Dievo ir tėvynės darbe. Pa
tariu visiems šios kolonijos 
vyrams, ypač jaunuoliams, ta
pti nariais Šv. Antano drau
gijos.

Tlg’ausių metų ir gausių 
Dievo malonių!

Kun. H. J. Vaičūnas,
klebonas

naudingesnė ir dangau duo
danti draugija negu bile ko 
kia apdraudos kompanija už 
tuos pinigus, tik 25c į mėnesį. 

Dabar Šv. Antano draugi-

Neskaityk savo gyvenimo prakt škai, net nežinančiai, a- 
metraščiais; nes metai pra- bejodami ar malda Jį kada 
eis tau nepastebėjus, gi va- 1 pasiekė? Tr jei taip, ar tai 
landa — kuri nors maža sku- nuostabu, kad mes tikrai ne
iti valanda, pergre’tai pralei- patiriame pilno pasišventimo
sta — gali atsispausti taip visos galės ir džiaugsmo? Vie 
giliai ant tavo smegenų, kad nu ar kitu būdu Jis turi mo- 
tavo paskutiniausi duetai gy- kinti niua įreikštai pasitikėti 
vens jai ant džiaugsmo. — kiekvienu kelio žingsniu. Ir, 
Kennedy. ta.t, jei mes tikrai nepasitiki-

Jei širdis bus teisi pas Die-’'-ne Sianie dalyke. Jis turėjo 

vų, Jis atsvers visa kita ant ,ei«ti nuims pažinti mūsų pa- 
pasigaiĮėjimo svarstyklių
Kardinolas Manning.

Birželio 13-ta Diena

sitikėj'mo štokų sulaikyda
mas atjaučiamą to jialaimini- 

1 nio dūlį ii' šiaip išjudinda- 
1 mas mus sužinoti kam tai su
laikyta.

Siūlomas davinys turi būti 
arba pri'.litas arba atmestas. 

| Ar .Jis gali būti jį atmetęs, 
“A

mane aš neiš- 
Jono VI, 37).

“Lauksi manetC. -
III, 3.

“Imk mano gyvybę!”. Mes kuomet Jis yra pasakęs,
• <kl° ja kv’ečia visus lietuvius, jau1 tai esame sakę arba g'.edoję te.nanco pas 
s> ku nus vvrus prį.sirašyti. Susi-1 prieš Viešpatį, gal daug sy- stumsiu”? Šv. 

ne nėra sirgę per pirmuosius r nkini*ai iaikolnį kng pirmą kių; bet jei tai būtų tiktai Jei ne, tai jis turėjo būti pri- 
sekmadienį kiekvieno mene- pakuždėta tiktai sykį į Jo nu- imtas.vadina-110 metų. Tie nariai

mi garbės narius. Pirmieji , sj0, dažniausiai 8-ine mokyk- 
garbės nariai, gavusieji do J įos ka:,nbary ant 2-jų lubų. 
vanas 1923 metas buvo šie:, jubiliejinių metų val-
Kazys Kaknnauskas, Juozas (, y ba susideda iš sekančių na- 
Valaitis, Ignas Kutis, Kazys rjų. Anastazas Valančius pi- 

tuvių, kad išprašius Jungti-1 Vasiliauskas, Petras Balučius rmininkas, Juozas Moteka'tis 
nių Amerikos Valstybių Lie-į Kazys Petrošius, Stasys Fei- vice-pirmininkas, Pr. J. Vit- 
tuvai pripažinimą. |za, Juozas Niffas, Jonas M:- kus raštininkas, Juozas Grv

Be tautos darbų, draugija' kolainis, Jenas Petrošius, Ju- baustos kasierius, Ed. Mikii- 
remia ir parapiją. Dėl baze-jrgis Laurinavičia, Vladas Ki- tjs finansų raštininkas, Ma- 

Jocentasro 1918 m. skiria $73.00, dė! 
Dievo namelio $75.00, 1922 
metais $25.00 ir $75.00, 1924 
m. $50.00, 1925 m. $100.00, 
1926 ,n. $100.00, 1928 m. $77 
ir 1935 m. $100.00. Be smul
kesnių bažnyčiai aukų, čia 
jau pasidaro virš $700.00. 

Tarp kitų gerų darbų, šv.

škunas, Jocentas Srogenis. 
Laurynas Martinkus, Petrą.* 
Albr kas, Endrėjus Janulis, 
Vincas Vaišnoras, Martinas 
Linkus, Domas Naruševičia, 
Jonas Jončius, Antanas Bra
zauskas, Vladas Lukštą, Do
mas Valiackas, Anastazas Va
lančius, Juozas Stankevičia. 

Ir kas met išmokama to- 
10

metų nariams po $10.00, o 
kurie nėra sirgę per 20 me
tų gauna po $15.00 dovanų. 
Šv. Antano draugystė yra

tas Dambrauskas, Jonas Kn- 
siulaitis, Juozas Tekorius, 
trust’sai; .Tonas Mikolainis, 
Laurynas Martinkus, maršal
kos; Juozas Prelgauskas, Ju
rgis tourinaitis, vėliavos sa
rgai; Povilas Putrimas teisė 
jas.

Antano draugijfa. nepamiršo
ir Labdarybės darbo. 1918 kiems nesirgusioms per 
metais aukoja $20.00 vietiniai 
vaikučių dieninės prieglaudos 
naudai. Taip pat 1926 metais 
gauna iš Lietuvos garbės di-

Šv. Antam> dr-ja yra viena 
didžiausių vyrų draugijų. Na 
rių turi apie 200. Kasoje ne
toli $4,000.00.

Draugijos konstitucijoj y- 
(Tęsinys 4 pusi.)

Bus sušaudyti. Kairėj sovietų Rusijos kariuomenės mar
šalas Nikolajevič Tukliačevsky, buvęs karo vice komisaras; 
dešinėj generolas Kazimierovič. Putna, buvęs sov. Rusijos 
militaris atašė Londone (suhutas rugp. mėn.; 1936 in.) Sta
lino apkaltinti “išdavystėj” ir perduoti inilitariam tribuno
lui, kad nuteistų sušaudyti. Sykiu su juis bus sušaudyti dar 
suimti šeši sovietų armijos generolai: A. T. Kork, T. E. Yakir, 
L P. Vhorevič, R. P. Eideinan, B. M. Feldman, V. M. Pri- 
mftkov. Bolševikų caras Stalinas, kad išsilaikyti soste, pa
siryžęs nelaimingą Rusiją fmversti skerdyklomis — išžudyti 
visus, kurie tik pasipriešina jo kruvinai diktatūrai.
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS ltkojis (sausio 15, 1926), An- vaikštynės, kurias ves keturi Klioris. Įžanga j koncertu60c, parūpintas kambarys vėlin- 
o j šokius (8 vai. vak.) 35c. votim ir kitokiems daiktam'-'

SV. ANTANO DRAUGIJA

tanus Laurinavičių (rugp. 16. benai
1926), Kazys Selenis (rūgs 5 vai. lygiai prasidės kon- Narių dėmesiui 

J Stankevičiaus, J. 19-^)» j°na* Eidintus (la- vertas, kurio programų išpil- ! Šv. Antano dr-jos nariai

(Tęsinys iš 3 pusi.

ra įrašyta, kad nuliai i 
narius biznier us ip profesi 
jonuli s. Profesijonalų draugi
ja turi: dr. J. Simonaitį, dr. 
P. Atkočiūnų, adv. L. Kizų. 
Iš biznierių: A. Bernadišių, 
P. Putrinių, A. Pov ų, A. Za
karų, J. Clnnieliauskų, J. Zi 
gmontav’ičfių. It Kjičauskų, 
Pr. Zajauskų, J. Saniuolį, S. 
Bukauskų, A. Liutkų, A. Bu
kauskų, J. Anglickį, Al. Ma
siliūnų, A. Petkų, S. Laka- 
vičių, A. Sirevič.ių, A. Ma
tulį. Draugijai taip j«it pri-

Jubiliejinio Koncerto 
Programapasidėti. Be to, visus kuogra 

ž ausia priimsime.
Kviečiu 1. Connecticut Mareli (Nas- 

son) ir Poet aml Peasant, o-
būti 9 va-'sus biznierius, profesijonulusĮ'el4ure ^‘‘Pl*’) Pinnu S*- 
svetainėje? dalyvauti mūsų draugijos 25 ( Ult<>n*j°s orkestrą, 

knygutė j metų jubiliejaus paminėjime,'
•aži jubiliejini kuris t krai bus gražus. Ne

DubašinVko, Wm. Grigaliūno, pk, Wo l4’ 1927)’ JuozaK Bru d>* 6v* Jur#io Par*P- <*°- |Per .....................................
A (lerdžiūno A Janušausko veck’s 1928), Vladus ras ir-simfoninė orkestru, va- prie Hv. Komunijos. Visi nu-' Kviečiu visus lietuvius, vi-

Mišias eis bendrui

saicio.

2. Lietuva tėvynė mūsų 
(Kudirka), Linkėjimas (Bru-

19, 1930), V. Gedvilas (birž. Chicagai Daugžvajdis, teisė- knygutė apie draugijos vei- kiekviena dr-„a gali surengti ^as)» Gloria (Mozart) — šv 
28, 1931), Jonas Kisielius (ko- jas J. Zūris, kun. H. J. Vai-'kimų per 25 metus. Knygoj tokį paminėjimų, nes tai di- Jurgio choras ir orkestrą.

3. Temsta dienelė (Monius
zko), Svajonės ir geismai 

(Tęsinys 5 pusi.)

vo 16, 1932), Pranas Statkus čūnas, kun. A. Valančius, vra daug pave'kslų ir dr-jcv • delis darbas, 
(lapkr. 8, 1932), Kazys Ž 1- kun. S. Valuckas, kun. A. De-Į istorija. Jų kiekvienas gale 

----------- jvitis (kovo 7, 1933), Vincas ksnis, kun. Cikoto, Tėvų Ma-|įsigyti.
Bajoriunas (vas. 19 ^ta Borai tis (gruod. 3, 1933), rijūnų virš uinkas ir kiti. Pro

Mirę Dr-jos Nariai

Jonat
d., 1915), Juozas Baltrušaitis Aleksam!. Putrameibtas (gr. gramo vedėju 
(grucd. 25, 1915), Jurgis Zal- 18’ 1934)> Dominikas Valiu
kus (lapk. 25, 1916), Just'nns cka* (ru"s- 6’ 1934>» •J’’oza*
Tamaliūnas (kovo 2, 1918), Jokūbauskas (vas. 8, 1934),
Jonas Tamašauskas (bai. 10, kartinas Liakas (bai. 1_
1918), Andriejus Ūselis (lap.11935>’ Antanas Aliozaitis (ge 

1918), Ig. Kerbedis (lapk 1 Ku“*s 30’ 1935>’ Vladas 1<iš

bus kun. J.
Iš kitur atvykusiems

Atvykusiems svečiams b’.;

Beje, draugijų vuikš y;.ė.- 
gatvėmis bus filmuojamos.

, A. Valančius, pinu. LIE I UVIAI DAKTARAI

klauso kleb. kun. Vaieūnas, ,n,o/ JJ Petrošius f i: kūnas (kovo 30, 1936), Bro- 
ku,, A. Valančius ir k,n. V. “ %’į/ XvU nius Johnsonas (spaliy 1.,

1 a’ . v čia (vas. 2, 1919), Juozapas ^93^)> Pranas Petraitis.

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.

ROOFLFSS
•PLATĖS

Irt.
WEXT.

7442

Nupigintos kainos ant visko. 
Smulkūs ir lengvi išmokėjimai

DR. B. H. SCHEFFER
lientlMas imt 25 m- tus 

0223 SO. HALSTED STREET 
Aee Tticalrc Bldg.

LIETUVIAI DAKTARAI
lai. Ganai 254b

Dfi. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2158 VV. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakari 

Ketvergais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANai 0402

Rez. :
2426 W. 69 St.

Kasmet prieš šv. Velykas 
draugija užprašo šv. Mišias 
už nėrusius narius.

Draugija gerbia ne tik mi
rusius narius, bet ir visus gy
vuosiu.^ kurie pasidarbuoja 
draugystės labui. Ju turime

Januševičia (geg. 29, 1919), 
Kostas Makaras (geg. 10, 
1920), Mikas Zaura (rugp. 9, 
1920), Juozas Sabaliauskas
(iapkr. 16, 1921), Jonas .Jur
kūnas (kovo 24, 1922), Jonas 
(laidemavičia (rūgs. 15, 1922)

daug. Be valdybos, negaliu' Jonas Trakšelis (bai. 5, 1923),
pralei.-ti nepažymėjęs šių na
rių: .1. Bertašiaus, L. Žukau-

Rytoj Mūsų Diena

Šv. Antano draugijos sidab- 
irinio jubiliejaus paminėjimas 
įvyksta rytoj, birželio 13 d 
Julūliejaus minėjimas prasi-

Kazys Vasiliauskas (sausio. 10:30 iškilmingomis šv.
M išidmis.22, 1925), Mikas Eeiza (ba!

sko, A. lvabačiausko, J. Va-|7, 1925), Antanas Jaškūnas 3:30 vai. po piet pras <lės 
la'čio, K. Andrejausko, J. Po 1 (rūgs. 17, 1925), 1 z'dori us Ba-', dr-jų rikiavimasis, o 4 vai.

LIETUVIS
OPTOMETKICALI/Y AKIU 

HPKCTAJ JOTAS
Suvirš 21) metų praktikavimo 

Mano Garantavimas
Palengvins aklų Įtempimą, kur) 

esti prieia'-timi Kulvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
iiio, skaudamą akly' karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregyslę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią iuuž-uusias klai
das. Specialė atyda utkre'platna Į 

I mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'i-ndoc nuo 10 iki X v. 
Nedėlioj pagal .sutartį. Daugely 
atsitikimų akys atih I <nnos Im- ūki
nių. Kainos pigius ka i» .-irnUau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7oo9

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai vak.
Tel. CANa] 0523

Ženk/a/ p 
fuoję •

Byloj važiuojame į Lietuvių K. K. labdarių jšvažiavi nių į labdarių ūkį. Čia dedame kelrodį, kad ten dar 
nebuvusioms lengviau būtu kelia surasti.

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC... TEN JŪ S 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 DYKAL

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. n n nu,:
HEMlock 6286

DR. A, D. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pairai sutarti

OR. P.. ATKOČIŪNAS
DA NTTRTAA

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mene-1 Utarn., Keti. ir Pėtn. ]0—9 vai. v 

l siais nebus valandų popiet, bet nuo 3147 So. Halsted St., Chicago 
Į10—12 ryto. Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Į VIRgir.ia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus scredą, 
sekmadienį susitarus.

AMERIKOS LIETUVT’T DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Seeley »32#
Dr. 14. Njirkuitis 

italMir yra su
Dr. VV. Pas

1747 W. Chicago Ave.. 8510 Com- 
inerclal Ave. Ho. (*hlcago. III. PjI- 
laiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
»akaro. •

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. RockvveH S1. 
Telefonas REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke 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

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
Tel. LAFayette 8016 

VALANDOS:
2- 4 fiopiet — 7—9 vakare 

rreėindienais ir Sekmadieniais
pagal sutarti.

Tel. Ofc. KEPuhltc 7«i»«
Slelrose l‘»ik S2U

UR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąnette Road 
Ąjitrad., kulviit.aU. ii uenkladit-nlal
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 

šeštadieniais nuo 9 v. r. tkl 1 p. p
161 Broadway 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

lo v. r. iki 9 vai. vakaro
A. štadiemais nuo 2 v. iki » v. v 

Sekinau lema m pagal sulaiiiea

Tel. LArayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

_________ Pagal Sutartį_________

Tel. Office Wentwor1h 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
aprotlomifi ir

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS
SS North L* Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1M0 

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

Vai. pagal sutartį

6322 So. Western Avenue 
PROspeet 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPuhlic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
0F18A8

4726 So. Ashland Ave.
2 Inboa

CHICAOO, ILL.
Telefoną* MIDvny 2880

OFISO VALANDOM: 
vakaro. Nadčliomia n no 10 iki 1? 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vąl imi |>ietų ir nao 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARde 0994 
Rea.: Tel. PLAza 2400

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

Nedėliomia nno 10 iki 12 dieną

Tel. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

OR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILK

"es. 0958 So. TaJman Ave. 
les. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

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

Vsl. 2—4 u 7—9 vak 
Ketv. ir Nedėlinm-H nusitarus 

Suhaloins Ciceroj 
14 4« So 4ftth Ct.

________ Nuo B 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 vnk. 

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMlock 3977
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
______________ Tel. HEMlock 4848

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

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

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak 
Nedėliomis paenl sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspeet 1930

I

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Res. KENwood 6107

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

756 VVest 35th Street

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis' ir Nedėl. pagal autart)
REZIDENCIJA

6631 S. Callfornia Ave. 
Telefonas REPnblic 7868

Offiee Phone Res. and Ofiiee
PROapect 1028 2359 S. Leavltt 8t
Vai. S-4 pp. ir 7-« tek. OANal 07U«

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8) 

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

Nedėtlom Ir TreCladlenlais 
Pagal Rotartl

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

OR. 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.
 Nedėliomis pagal sutartį

Tel. CANa’ 0257
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

1821 So. Halsted Street
Itezidenei ja: 6600 So. Arteninn Ave 
VALANDOS: II ryto iki 3 popiet 

6 iki 6 vnl veknro

Chicagos lietuvių Sv. Kryiiaus li
goninė, kaip ją pripažino American 
Medical Association ir Amer.can 
College of Surgeons, yra Cla s A 
rūšies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th St., 
tel. HEMlock 6700.

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

kulviit.aU
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fflSCONSINfl LIETliVIŲ ŽINIOS
1 po gražios darbuotės, pasigro-1 
želi Micli'gano paežerės vilio ! 
jaučia gamta. Birželio lo d., j 
po 8 vai. Mišių, t. y. apie 9 
vai. ryto, jie visi pasiėmę už
kandžių, vyks į paežerę pi- 
kn; kauti.

Vedybos
Birželio 5 d., Šv. Petro ba- 

įiijėioje, Robertas WiU‘ams 
ir Ona Demenčiūtė 9 vai ry 
lo priėmė Moterystės Sakra
mentų. Taip pat jų intenci
jai 9 vai. buvo laikomos šv. 
Mišios. O 3 vai. popiet, toje 
pačioje bažn., Antanas Lygu
tis iš Cicero, 111. ir Juzefina 
Min'otaitė, mūsų parapijietė, 
Taipgi priėmė Moterystės Sa
kramentų. Abiejų porelių iš
kilmės bažnyčioje buvo labai 
gražios. Lai Aukščiausias a-

menu prilygs Amerikos J 0,<?'n P°re^n Jū vedybiniame | 
gyvenime laimina lamingai 
gyventi ilgiausius metus.

gius, įvyks koncertas, kurį 
duos Genovaitė Kleviokaitė, 
O na Jociūtė ir šv. Petro pa
rapijos choras, kuriam muzi
ka lę dalį išpildys varg. Ve
ronika Bitautaitė. Parengimo 
programoje dalyvaus Autam, 
Barausko vaikai ir linksmins 
sveė’us muzika.

Mokyklos Parengimas 
Šv. Petro mokyklos moki-

Didelis Parengimas

KENOSIIA. — Rytoj, 1 v. 
popiet, Šv. Petro parap. sve
tainėje įvyksta didelis pare
ngimas jmgerbimui daugelio 
vardų, ypač Antanų, kurių 
(llobėjo birželio 13 d. pri
puola šventė. Kazimieras - A- 
ntanas ir jo pagelbininkai de- j
d« |M«tanK« pn<laryt! Sį )jriicit, „,k.
r"n»n,'» pampi/Į i peltottgu nlingaj lali^ kvoUllUs ir !lir.

’žt lio 20 d. rengiu metų moks
lo baigimui programų. Žino- 

Ii) iš kalno jau yra parduotų vai tvirflla> kad Sis raokiniy 
virš poros Šmitų. Užsakyta

ir atsilankiusiems maloniu. Ir 
jiems gerai sekasi, nes tikie

skanių valgių ir gardž’ų
rimų. Gauta gerai išsilavinu
sios šeimininkės ir vikrios 
prie stalų patarnautojos.

Pietūs prasidės punktualiai 
1 vai. popiet. Visiems pivul-

parengimas, vadovaujant S«‘- 
selėms mokytojoms, savo gro-
71 u r
garsiausių parengimų progra-, gyvenime
imu.

Išvažiavimas
Mūsų Tretininkai susitarė,

B'

1
k

Mažiausiai Elektros Vartojanti ir Ekonomiškiausi 
Šaldytuvai Markete

PEOPLES KRAUTUVĖSE
Parsiduoda

UŽ SPECIALIAI ŽEMAS KAINAS 
Lengvais Išmokėjimais

Kainos Prasideda Išmokėjimas
nuo nuo

£114.50 15c
ir aukščiau į dienų

Geriau yra pirktis \Vestinghouse Refrigeratorį iš šių 
krautuvių, kur galite pirktis ir viskų kitų savo namam

Rakundus, Rūgs, Pečius, Skalbiamas Mašinas, 
Radios, ir tt. Tai yra ne vien saugiau, bet ir

parankiau ir ekonomiškiau.
DVI DIDELĖS KRAUTUVĖS

fURNITURe
HANUFACTUBINS COM^ANV

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAEayette 317,1 

S. Nakrošis, vedėjos
CHICAGO.

Tel. HEMIock 8400 
M. T. Kežas, vedėjas

ILLINOIS
Krautuvės atdaros Antradienio, Ketvirtadienio ir Seštadianao vak.

Mintys Apie Lietuvos 
Sportininkus Ir 

Olimpiadą

PIKNIKAS PIKNIKAS
Metinis

Lietuviu Raudonos Rožės Pašelpos ir 
Sporto Kliubas, Cicero

Sek., Birž.~June 13, 1937
GRAŽIAME LLBUSE PARKE

4301 S. Harlem Avenue, Stickney, Hknois 
Pradžia 10 valandą ryto

Gerbiamieji: Kas norit smagiai laikų praleisti ir bran- 
g'ų dovanų laimėti, atvažiuokite. Gros gera orkestrą. Bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. Jeigu tų dienų lytų, tai vi
sas kermošius atsibus Lietuvių Liuosybės svetainėje.

KOMITETAS

lūs, “Lietūkis” sustatė ba
lansų 16,185,191.21 lt. sumo
je su 717,322.55 lt. pelnu.

J suvažiavimų atsilankė ir 
kalbas pasakė Lietuvos .vy
riausybės atstovai: ministeris 
pirmininkas ir finansų mini
steris Juozas Tūbelis, žemės 
ūkio ministeris S. PutvinskL. 
Taip pat buvo atsilankys ir 
kalbų pasakė Lietuvos Pre
kybos, Pramonės ir Amatų1 J 
Rūmų pirmininkas VI. Kur- \ 
kauskas.

apie 5,5 mil. lt. Praėjusiais 
metais rekordiniai daugiau
sia parduota trųšų (82,152,9 
t. v.ž 8,057,337.07 lt.). Žemos 
ūkio mašinų apyvarta padi
dėjo 80 nuoš. daugiau, negu 
1035 m. Jų praėjusiais me- 
tais parduota už 2,197,805.73 
lt. Daugiausia parduota grū
damus valyti mašinų, šienpiū- 
vių, kertamų, grėblių, ipe to, 
plečiama prekyba pramonės 
ir transporto mašinų. Dideli 
kiekiai parduota cukraus, ce
mento, akmens anglių, drus- 

Į kos, silkių, tabako, degtukų, 
geležies, muilo. Naftos ganu

da aplink pasaulį. Pagarsėjus Amerikos lakūnė Ame- 
Į1'a Earlmrt su savo vyru G. P. Putnam. Neseniai ji brangiu 

.. . . . i lėktuvu bandė apskristi pasaulį greitumo rekordui, bet Ha
li ųjį kontinentų. nuo naujojo, | va;| sudaužė lėktuvų ir pati vos neužsimušė. Dabar
skilia ii lietuvius vienus nuo -į įjjrent|a< Vakar pranešta, kad randasi virš žemyno, 
kitų. Genamame kontinente, ., „ . —
po ilgųjų darbo metų, peri-' do kad lietuviai ir sparte nea t Kažin koks rašytojus pa- nių apyvarta padidėjo

Platusis okeanas skiria se

šventimo ir aukų, išlaikytas silieka nuo kultūringų tau-1 sakė, kad “Amerika dėl spo- nuoš. daugiau, negu 1935 m.
lietuviškas žodis. Pagalios, tų. Netenka abejoti, kad ir' rto yra netekus galvos”. Ir 
pavergtoji Lietuva persijuosė Amerikoj dengiama lietuvių ištikrųjų. Rodosi, kad ame- 
laisvės juosta, atsistojo ant olimpiada gražiai pasiseks. rikiečių gyslose bėgioja ne 
savo kojų ir, didesniam <Ji-'; Išeivijos lietuviams teks pi- kraujas, tik beisbolas, futbo- 
džiųjų valstybių nusistebėjl- ; rilių kartų pamatyti malonius las, kumštynės, tenisas ir t.t. 
mui, drąsiai žengia pirmyn, svečius, pamatyti jų miklu Tad ir lietuviai jaunuoliai su 

Nors laisvoji Tėvynė nau- mų sporte. Kiekvienam tai tuom amerikonišku sportų 
jojo kontinento lietuviams ta-i bus labai įdomu. Čia pas'.ro- taip susigyvenę, kad jie nie

ZARASAI. — Zarasų ežero 
didžioji sala, vasarvietės ra- 
’onas šį pavasarį apsodinta 

pat nemaža
medelių pasodinta Prezidento 
šilelyje ir pačiame mieste. Iš 
viso šį pavasarį Zarasuose

,, , ... . ... • ,, • medeliais. TaipBendra “laeliikio visų pre- 1
kių praėjusiais metais apy
varta siekia 73,714,476,25 lt.

i Ji via d desnė 21,8 nuoš., ne
pi 1935 m. Baigdamas me- daigų.

pasodinta 125,600 medelių

po lyg saulė, kuri karštais 
savo spinduliais gaivina, ta
čiau visuomenės veikėjų rū
pestis dėl lietuvybės išlaiky
mo nesumažėjo.

dys lietuviai jaunuoliai, išau kad į tai nenumos ranka. Tad
gę ten, kur ošia žaliosios gi- ir Amerikos Lietuvių Sporto 
rios, kur liūliuoja rugelių šventės rengimui deda'mcs pa-
laukai, kur vingiuoja srau
nieji upeliai ir tviksa sidab-

Šių vasarų būsijua Ameri- rinės varsos ramieji ežerai.
kos Lietuvių Sporto Šventė'Iš ten dabar atvyks mielieji
domina Amerikos Lietuvius, sveteliai, kalbantieji lietuvi- • •• • • • . . ! ’
Laisvoji Lietuva didžiuojasi škai. Visiems nialonu bus f 
"engiamomis sporto šventė juos pasitikti, su jais pasi-’ 
mis ir rungtynėmis. Tas paro sveikinti. j

CICERO ŽINIOS Chorų ir orkestrų veda
S. Pocius.

stangos ifenueis veltui; jos 
atneš vaisių.

Eleonora Bortkevičiū-č,

Brooklyn, N. V.

Lietuvos Ūkininkijos 
Ekonominis Pajėgumas 

Vis Didėja

ŠV. ANTANO DR—JA 
Koncerto programa

(Tęsinys iš 4 pusi.) 
(Cliopin) — Antifonalis cho
ras.

4. Aria iš operetės “Syl- 
v'a” (R. Herhert), — Adol
fas Zambacevičius.

5. Colden Scepter, Over- 
ture (Schlepegzell) — orkes
trą.

6. Vytauto maršas (Pocius), 
Pamylėjau vakar (Pocius), 
Ei, pasauli (Vanagaitis) — 
Šv. Jurgio choras ir orkes
trą.

7. Tap dance ■
Brazaitytė.

8. Molinis puodas, drama
tizuota liaudies daina — Ona 
Valangaitė.

9. Rusrian dance - Geno- 
va tė Brazaitytė.

10. Serenada (Schubert), 
Anksti rytų kėliau (Liau-

Novenos į Šv. Antanę 
Užbaiga

(1936 m. “Lietūkio”
apžvalga)

veiklos

DIDŽIO JI “DRAUGO" EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Išplauks moderniškam motorlaivy

GRIPSHOLM

K New Yorko 1937 m. 

Liepos-July 2 d.

NEW YORK — KLAIPĖDA
Per Gothenbiugą-Kalmarą

Šių dienų ekonominiame gy 
veninie “Lietūkis” (Lietuvos 
žemės ūkio kooperatyvų sų
junga) vaidina nepaprastai 

VO globėjo 6v. Antano Sven-. svarb|J vaij,„eni< .h.lyvsuda- 
111a didele dalimi Lietuvos

Šv. Antano parapija šį sek
madienį iškilmingai minės sa

lę. Rytų šv. Mišių bus dau
giau, negu paprastai sekma
dieniais. Pirmos bus 6 vai., 
atlaidinės 9 ir .10:30 vai., o 
12 vai. paskutinės.

‘akys didžiai

įvežimo ir išvežimo prekybo
je.

Gegužės 14 d. Kaune buvo 
metinis “Lietūkio” narių į- 
gal'olinių suvažiavimas, kuPamokslus

gerb. kun. A. Cikoto, Tėvų rianie dalyvavo apie pusnnt- 
Marijonų generolas. Per šv. Į10 šimto atstovų.
Antano draugijos jubiliejaus Suvažiavime priimta 1936 
Mišias 10:30, pamokslų sakys m. “Lietūkio” apyskaita ir
kun. A. Valančius, narys tos apsvarstyti kiti aktualūs jo

Genovaitė draugijos.

Šv. Antano novenos ir at
laidų užbaiga įvyks sekma
dienį, 1:30 po pietų, nes vė- 
l'au dr-ja Šv. Antano turės 
vaikštynes ir programų.

Per šv. Antano užtarymų, 
galima daug malonių nuo 
Dievo apturėti. Šv. Antanasdies) — Antifonalis choras.

11. Mano sieloj šiandie šve- yra didelis stebukladaris. Ku
ntė (T. Kelpša), Yilanella rie Jo 
(Del’Aųua) — Genovaitė Gic- nebūna apvilti, 
draitienė.

reikalai. “Lietūkis” dabar 
turi 108 kooperatyvus nariu-, Į 
15 skyrių ir krautuvių, 2 ele
vatorius ir vienų medelynų 
Plėsdamas ūkininkų aprūpi
nimų reikalingiausiomis pre
kėmis ir pirkdamas bei par
duodamas jų gaminius “Lie
tūkis” praėjusais 'metais pa
siekė rekordinės apyvartos.

j 12. Eiinaljetto iŠ operetės
“The Yagabond King” (Fri-

•rnl), Italų daina (Herbert) --•

4*

Varpinių grūdų išvežta UŽ 
užtarytu, itieltlžiat:,! 17>300)WK| „ ir vi(laus rin.

koje parduota už 4,000,000 lt. 
Šį sekmadienį kaip cicerie- “Lietūkis” į saro darbų yraĮ 

numatęs įtraukti ir bulvių 
prekybų ir tinkamų išvežimui 

j>rogx>s pasinaudoti Dievo bulvių sėklų platnimų. Linų

čia i, ta p ir apylinkės kata
likai lietuviai turės geros

solo Jonas Curas, G. Giedrai- malonėmis. praėjusiais metais išvežta 3,-
tienė, choras ir orkestrą. 1 KuB. H. J. Vaičūnas 555 t., išmokėjus ūkininkams

Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laike. Laive mandagus 
pu tarnavimas, skanus maistas, nepaprasta švara. (domi keiloni 
per Švediją: iš Gothenburgo geležinkeliu j Kalmarą, apie 6 va
landas, iš Kalmaro laivu "MAKIEHOLM" ( KLAIPfiDĄ apie 18 vai.
Manantieji šią vasarą aplankyli Lietuvą — kviečiami dalyvauti šioje 
skaitlingoje ekskursijoje. Užsisakykite laivokortes dabar.

LAIVOKORČIŲ KAINOS
Trečiąja klase--------------------------------------- — $97.50
Turistu klase--------------------------------------------$134.56

(valdžios mokesčiai atskirai)
Sutaupysite pinigų pirkdami laivakortę 

ten ir atgal
Informacijų ir laivokorčių kreipkitės 

Draugas Publishiug Oo., Ine.
Travel Department

2334 So. Oakley Avė., Chicago, DI.

SWEDISH AMERICAN LINE

Gerkit ir Reikalaukit

I
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ĮVAIRYBIŲ PIKNIKAS - PASIRASYMAS SV. ANTANO PARAPIJOS CICERO, ILL.
SEKMADIENYJE, BIR2ELI0 (JUNE) 20 DIENA, 1937 M. 9 9

jVytauto Panke 115 g. tarp Cravvford ir Cicero avė.

Bus visokių grožybių, dovanų, imtynių, Puiki Muzika, Chicken Pietūs. 
Ims Judamus Paveikslus. Bus Aro Planas iš Lietuvos, etc. Kviečiame visusĮg
Ciceros, Bulvarų, Chicagos ir Apielinkes Lietuvius. - Good Time - Sure!^

KLEBONAS IR KOM'TETAf *

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. AVestern Avė., Chicago

KLAUSIMAS. Pirkau na
mą, bet jokiu popierų nega
vau. Už pusantro mėnesio nu
ėjau pas realestatininką, ku
ris man pardavė namą ir pa
ėmė ant rankos pinigų. Jis 
reikalą vilkina. Ką turiu da
ryt!

ATS. Jei naimą pirkote, tu
rite turėt vadinamą kontra
ktą su namo savininko pa
rašu ir taip pat pilną sutar
tį tarp pirkėjo ir pardavėjo. 
Pirkėjas turi gaut vieną ko
piją' kontrakto. Patarčiau 
kreiptis prie savo advokato, 
kad dalyką ištirtų.

KLAUS. Norime pirkt dvle 
jų pagyvenimų namą, už ku
rį esame palikę depozitą ir 
taip pat pasirašėme kokios 
tai popieras. Pardavėjo agen
tas kalba mums sakydamas: 
“Buy tliis liouse under a 
Contraet”. Ką tas reiškia?

ATS. Pirkimas namo kon
traktu reiškia tai, kad pir
kėjas negauna nuo pardavėjo 
‘deed”, arba vadinamo “O 

■wner’s policy”. Skirtumas y- 
ra tas, kad pirkus kontraktu 
namą reikia mokėti mėnesi 
nę. Jei išmokėsi 2 ar 3 tūks 
tančius dolerių ir, dėl kokios 
nelaimės negalėsi toliau mo
kėt, pardavėjas prašalins iš 
to namo, kaipo nuomininką 
(randauninką) be didelių iš
laidų. Jei perki namą ir gau

ni “deed” ir tada, jei, dėl vie 
nos, ar kitos nelaimės, nega
li mokėti skolos, namo savi
ninkas turi daug bėdos ir iš
laidų, kad galėtų prašalint. 
Tada jam reikia forklozuoti 
namas. Aš nepatariu pirkt na 
ino kontraktu.

KLAUS. Turiu paskolinus 
vienam draugui $700. Depre
sijos metu jis gaudavo pa
šalpą, bet dabar dirba kar- 
penteriu, tačiau man skolos 
negrąžina. Sako, jei relietf de
partamentas žinotų, kad jis 
moka skolą, tai nubaustų.

Ar tas teisybė?
ATS. Skolą iš jo gali išrei- 

kalaut. Relief klausimas nie 
ko bendro su tuo neturi. Ka
da jis buvo bedarbis, tada jį 
maitino taksų mokėtojai ir 
nieks iš jo nereikalauja, knd 
atmokėtų relief skyriui. Su 
nota galima sulaikyti jo al- 

j g<7-
j KLAUS. Geras draugas pi
nko eilę drabužių (siūtą) iš- 
jmokėjimui. Aš už jį paliudi
jau. Po to jis išvažiavo į 
Clevelandą ir nebegrįžta, taip 

'pat nemoka skolos. Krautuvė 
gazdina, kad aš būsiu pri
verstas užmokėti. Duodu ju
ms suprast kad aš to siūto 

į neturiu, bet mano draugas jį 
turi. Kaip galiu išeiti iš tos 
nelaimės?

ATS. Be abejonės, turėsi 
už jį užmokėt.

Lietuvoje Perpus 
Atpigintas Alus

Kainų tvarkytojas nuo ge
gužės 16 d. nustatė naujas 
alaus kainas. Vartotojui iš- 
neštinai visose maisto par 
duotuvėse, restauranuose, a- 
linėse ir baruose turi būti pa
rduodamas ne brangiau kaip: 
stalinio alaus trys aštuntos 
dalys litro butelis 32 ct., pu
sės litro butelis 41 ct., y^ bu
telis 60 ct.; pilzeno alaus trys 
aštuntadaliai butelis 40 ct., 
stipraus alaus butelis 60 et.

Atitinkamai sumažinta a- 
laus kaina ir krautuvėms, re
storanams, bufetams, valgyk
loms, barams, perkant alų iš 
daryklų ir iš alaus didmenų 
sandėlių.

Tuo būdu alaus kainos su
mažintos 40-60 nuoš. žiūrint 
alaus rūšies, pardavimo vie
tos ir kt. Toks žymus kainų 
sumažinimas, be abejo, pa
didins alaus suvartojimą. Va
rtotojai alaus atpiginimo jau 
seniai laukė.

Tuo pačiu įsakymu kainų 
tvarkytojas nustatė alaus 
standartus, kad nepablogėtų 
alaus kokybė.

PADAUGINKITE SAVO ŽI
NIAS APIE ŠVENTAS 

VIETAS

SPARČIAI PLĖŠIAMAS SĖKLŲ AUGINAMAS 
LIETUVOJE

Žemės ūkio organizacijų j 323 sutartis 502 — dviem ba 
suvažiavimų Kaune metu, bu- visokioms sėkloms auginti, 
vo susirinkę ir sėklų auginto- Dalis1 tų sutarčių jau reali
jų draugijos “Sėklininkas“'zuota. Dalis bus realizuota 
nariai. Iš viso suvažiavime per kelerius metus. Šiais me-
dalyvavo apie 70 sėklų augin
tojų atstovų.

Metinį valdybos vardu pra-

Prasidėjo Žemuogių Sezonas
rašo

BARBARA B. BROOKS

Namų Ekonomijos Skyriaus 
Kei ogu Kompanija 

Buitie Creek, Ml'iilgun /

Yra daugelis būdų sutaisyti žem- rouml si,les 
uoges, kuriuos pašnibždėjo mums į ! Chill before

tais tokių sutarčių numatyta 
padaryti per 270, bendrame 
plote 529 ha.

Viso draugijos nariai pra-
• eitais metais paruošė sėklių tirSt?' Grietine; žemuogės “su džia-Kr 

AiaiS- Į v . . , . Į ketais” padažytos )m>w<I<»iv<1 sukro: i % <
Tallat-|Pal< U°t ’ pa^Hrinių ruilkcllŲ I uogos su ccrealuis, visi šie ir kiti 

— 154,628 kg, pašarinių mor

padarė

ausį gerų valgių mėgėjai. Tui bus 
mokslas žemuogių primosime tiems, 
kurie sunaudoja jas tik paprastais! 
būdais. Pajei su saldžiom-rūkšėtom 
žemuogėm; tarta, pajų giminė; skort- 
cakes; skanios, ružavos uogelės su j

and bottom o f 
adding filling.

pau.

Yield: One 8, 9 or 1(1 inch sbel
Note; Koll or grind 

oru flakes to yield 
rumba.

4 eups 
1 eup

o f 
line

SIIORTCAKE BTSCUITS
up all ?»rnn 
up buttermilk 

1 < upM Hour
1 thp. hakltiK |>ow<b r

Aslhma Cause
Fought in 3 Minules

By dlssolvlng and removlng mucus or 
phlegm that causes strangllng, choklng. 
Aathma attaeks. the doctor's prescrlption 
Mendaco ramoves the cause of your tgony. 
Ho smokrs, no dopes, no Injecttons. Ab- 
aolutely tasteless. Starta work ln 3 minutes. 
Sleep soundly tonlght. 8oon feel well. years 
younger. stronger, and eat anythlng. Ouar- 
anteed «completely satlsfactory or money 
back. If your drugglst la out ask hlm to 
order Mendaco fo.- you. Don’t sufter another day. The guarantee proteeta you.

— Visa, kas parašyta, yra 
mąstančių žmonių mintis.

Carlyle

— Tas yra bailys, kuris 
mato gera, bet jo nedaro.

Ispanų pasakymai

Iš U. S. A. karo lėktuvų manevrų, štai, ką padaro tik 
viena bomba paleista iš lėktuvo, f) tokių pragaro mašinų 
lėktuvas vežasi ne vieną.

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 1.1, ir 1.1.

Kiekvienas pripažįs, kad y- 
ra labai įdomu ir labai svar
bu ko plačiausia susipažinti 
su minėtomis vietomis. Kad 
su jomis susipažinti, tai ge
riausia būtų jas aplankyti. Tą 
padaryti tegali labai retas. 
Bet iš knygų susipažinti, tai 
kiekvienas gali. Ar yra tokių 
knygų lietuvių kalboje? Jū
sų džiaugsmui, jūsų pasigerė
jimui ir jūsų žinioms padau
ginti apie šventąsias vietas 
jau yra puiki, didelė ir ne
brangi knyga.

“Kelionės Įspūdžiai,”
J. A. Pauliuko parašyta, yra 
minėtam tikslui parašyta.

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

Bet svarbiausias šios kny
gos papuošalas yra jos pa
veikslai. Lietuvių kalboje nė
ra kitos tokios knygos, kuri 
turėtų tokią gausybę paveik
slų, kaip ši. O svarbiausia, tai 
tas, kad paveikslai didžiai 
svarbūs, įdomūs ir dailiai at
spausdinti. Visi žinome, kad 
geri paveikslai užvaduoja il
giausius aprašymus.

Šią knygą skaitantiems ir 
jos paveikslua žiūrintiems gar-

nešimą susirinkime 
valdybos pirmininkas 
to“ pirmininkas J.
Kelpša. Kaip iš pranešimo
matyti, sėklų auginimas Lie
tuvoje, ypač pačiu paskuti
niuoju metu, labai sparčiai 
plečiamas.

Jau kiek reikia vietoje iš
siauginama pašarinių runke
lių sėklų, Kasmet vis daugiau 
vietoje išsiauginama ir kitų 
reikiamų sėklų. Sėkmingai da
bar vietoje auginamos jau 
net ir tokios sėklos, dėl kurių 
galėjimo vietoje auginti pra
džioje reikšta didelių abejoji
mų.

Praeitais metais vietoje bu
vo auginamos pašarinių dar
žovių sėklos, (pašarinių run
kelių, pašarinių morkų, paša
rinių ropių ir pašarinių sėti
niui), cukrinių runkelių sėk
los, valgomų daržovių sėklos, 
keliolika jų rūšių, penkių rū
šių pašarinių žolių sėklos 
(tos sėklos, kurių kasmet mū
sų krašte daug reikia užsėti 
naujai įrengiamoms gany
kloms ir pievoms) dobilų sė
klas ir pagerintų linų sėklas.

Visoms čia išvardintoms sė
kloms auginti, išskyrus linus, 
draugija su augintojais suda
rė sutartis. Pati draugija pa
rūpino veislinę sėklą. Viso — 
praeitais metais draugija su 
augintojais buvo sudariusi

PRASTA IŠŽIŪRA DAŽNAI 
YRA UŽKIETĖJIMO 

PASEKA

kų — 989 kg., cukrinių runke
lių — 64,130 kg., pašarinių 
žolių — 34,990 kg., dobilų — 
4,170 kg. ir t. t. Pagerintos li
nų sėklos buvo supirkta ir 
paskleista tarp augintojų 311. 
000 kg.

Sėklos auginimo darbą, tuo 
pačiu, draugijos darbą, visą 
laiką aktyviai remia žemės ū- 
kio rūmai. Rūmai apmoka al
ga draugijos agronomams — 
instruktoriams, skiria pašalpų 
veislinėms sėkloms Įsigyti ir 
premijų už išaugintomis, vie
tose dirbantieji rūmų agrono
mai padeda instruktuoti sėk
lų augintojus, išplatinti, iš
augintąsias sėklas ir pan.

Plečiantis sėklos auginimui, 
kitiems draugijos darbams, 
tuo pat didėja ir draugijos pi
niginės apyvartos. Praeitų 
metų metinis draugijos balan
sas suvestas Lt. 122,395,72, 
(1935 m. Lt. 74,842,72). Pra
eitais metais padarytos apy
vartos siekia Lt 849,619,56. 
Šių metų sausio-balandžio m

būdai bus naudojami ant Amerikos 
stalų šių vasarų.

Štai receptas dėl pajaus, kuris j 
iškelia žemuoges j aukštų vietų ir togetber.

H tsp. Moda 
1 tMp Malt 
1 tbnp. MUgar 
1-3 eup fat

Soak all bran in buttermilk. Sift 
our, baking |«tw<ler, soda and su- 

Cut in tat until mix-
ture is likę coarse eornmeal. Add 
siakcd all bran; tsir until dough 
folous fork around bowl. Turu 011- 
to floured board; knend lightly a 
fetv scconds; roll or nt to inch 
tbiekness and cnt with floured eut
ter. Spread top of unbaked bis- 
cuit witb soft butter aml jilace se- 
cond biscuit on top. rusk top with 
milk. Bake on lightly greased pan 

sliee in Imt oven (450° F.) about 12 min- 
’ the | utes.

Yield: G biseuits (21/, inches in 
diameter).

sugar aml eornstarch, stirring eon- Note: SWEET MII.K RECIPE. 
stantly. Cook and stir until tliieli Jf sueet milk is used instead of 
and elear. Add gelotin uhicli Ims buttermilk, omit soda aml inereuse 
been soaked in 1-4 eup wa te r. Cool baking ]xiwdcr to 3 teasjioons. 
until mixture begins to tliieken; add :

iššaukia ovacijas visų tu, kurie ,ų 
paragauna. Čion seka ir receptas 
dėl sborteake. Skaitykite dienas ir 
ieškokite žemuogių krautuvėse, ir 
tuomet sutaisykite juos sekančiai. 

FRESH STRAAVBERRY PIE
1 nuart RtrnuberrlfH 
1 V* rupu water 
1 rup sugar

1 tbspR. rnunstarch 
rup watęr

1 tl>Rp KelHtin
1 corn flakp rrumb pleshel

Wash and steni strawberries; 
or eliop berries. Cook 1 eup o 
berries witli eups water until
soft. Strain aml add bot liquid to

lYush and steni 1 quart of ber-
flake cbun.b pie sl.ell. Chill. Serve!1'''’8’ ,,hev ''"‘N then be slieed, 

maslied or served wbole, aeeording 
to personai preferenee. Berries 
should stand witli sugar on them 
for Severai hours, aml then be ge- 
nerously spread bctween kalves of 
buttered biseuits and lieaped over 
top. Aniount of sugar used on ber
ries varies from. J/2 fiup to 1 eup, 
aeeording to peisonul preferenee, al
so.

reniaining berries. Turu, into corn

with sueetened whippcd elieam, ifi 
desired.

Yield: One 10 inch pie.

CORN FLAKE CRUMBPIE SHELL
1-3 rup butter % rup Rurar

* fino corn flak«» cruuibR 
Mėlt butter in pie pan. Add su

gar and erumbs; mix tborougbly. 
Press mistnre ėvrnlvl and firmlv a-

KAIP STATOMAS ŠVEN- nai nameliai. Iš Liepojaus pa-
TOSIOS DVIEJŲ MIESTAS kviwti 6pccialistai Ptafo du 

motorlai-įtrderrrr.s ::vc.,ybai
Nuo pat. ankstyvo pavasa-.vius. Po trijų mėnesių motor- 

rio Šventosios uoste eina sta-j laivių statyba bus baigta ir 
tybos darbai. Uuoste statoma jį(. hUs atiduoti naudotis žve- 

‘2 jnauji troliėsiai, kuriuose bus
j įrengtos urssto įmonės. Be to,
(planuojamas žvejų miesteliu 
į tvarkomas kelias į uostą. Vė-'
jo pustomam smėliui užlaikyti i ... .
, „„„„ v ... ! pagilinimo darbai, o ateinan-kopos apsodinamos pušaite-j1 ’
mis. Gražiai išplanuotame žve/iais Inetais šventosios uos- 
jų mieste netrukus bus prade-! tas bus gilinamas iki o metrų 
ta statyti žvejams išsimokėti- 'gylio.

draugijos apyvartos pasiekė' " ~ Janis

Nepatraukianti, suvytus i oda ir 
atbukusios be gyvybės akys dažnai 
reiškia, kad užkietėjimas apsunki- kft]nnuj, 
no jūsų sistemų. Jūs jaučiatės blo- ‘
gai ir be jausmų, gal turite ir gal
vos skaudėjimų.

Tokia padėtis paprastai yra dėl 
stokos kiekybės maisto. Papildyk 
kiekybę au Kellogg's All-Bran.

Viduriuose All-Brnn sugeria van
dens du sykiu daugiau, negu pats 
sveria, sudaro minkštų košelę, kuri 
švelniai mankština ir valo šatenių.
Ar šis augmeninis būdas nėra ge
resnis už silpninančias pilies ir vai
stus?

Bandyk Kellogg’s All-Brnn savai
tę laiko. Jei nebūsi patenkintas, tai 
Kellogg kompanija sugrąžins jums 
jūsų pinigus.

Vartok All-Bran, kaipo augmeni- 
nį maistų su pienu, vaisiais ar ki
tais valgiais. Vartok kasdien po du 
šaukštu. Tris sykius dienoj sunkiuo
se ntsitikmuose. Parduodama groser
nėse. Pagamino ir garantavo Kellogg 
iš Battle Creek.

Šventosios uosto statyba 
vykdoma ūkio būdu, Šįmet at
liekami parengiamieji jūros

siosio® šventos vietos stoja 
j pilnoje eiškumoje, kaip kru- 
tamuose paveiksluose.

Visi įsigykite šią įspūdingą 
knygą! Kaina tik $2.00.
DRAUGO KNYGYNAS 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, III.

jau Lt 1.302,053,57.
Viso š. m. sausio 1 d. 

draugija turėjo 266 narius. 
Pernai į Draugiją įstojo 19 
narių, išstojo 14. Dabar drau
gijoje yra 271 narys. Praeitus 
metus draugija baigė su lt. 
6,573,92 gryno pelno.

Atskirus pranešimus susi
rinkime dar padarė revizijos 
komijos atstovas ir draugijos 
instruktoriai.

Susirinkimas praeitų metų 
draugijos darbų apyskaitą ir 

patvirtino, priėmė
šių metų sąmatą, iš praeitų 
metų gryno pelno 250 litų 
paskyrė jaunųjų ūkininkų ra
telių sąjungai, 250 litų Gin
klų Fondui, 2,500 litų sėklų 
gerinimo fondui, po 25 nuoš. 
atsargos ir pagrindiniams ka
pitalams ir kt.

Susirinkime buvo aptartas 
ir specialaus sėklą auginimo, 
kontrolės ir prekybos įstaty
mo reikalingumas. Pripažinta 
tokį įstatymą esant reikalingą. 
Jis turėtų numatyti priemo
nes palaikyti nuolatinei sėk
los kokybes pažangai, apsaugo 
ti patį geros sėklos auginimą 
ir kt.
Suvažiavimas perrinko drau

gijos valdomuosius organus.

BIZNIERIAI, GARSINKI
TĖS “DRAUGE"

Greiti traukiniai prie pat laivą BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 

Kelionę į Kauną.

Alba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

k :

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iŠ 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijos klauskite pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH‘GERMAN LLOYD3

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO



šeštadienis, biri. 12 d., 1937 draugas

VIETINES ŽINIOS

Šiandien Laidojamas 
Danielius Gricius

Minios žmonių Lankėsi 
šermenyse

i jei j jo šermenis ats. lankė | Birželio 10 d., Aušros Va- 
I šimtai žmonių. Visi gailė- ,(y pUl. įvyko Čikagos apski 
josi gero tautiečio, sėkmingo j Vyčių susirinkimas, 
biznieriaus ir dar jauno žino- ‘|>rulnti choro ir Vyčių 
gaus; visi reiškia užuojautų Dienos Rengimo Komisijos

ČIKAGOS VYČIŲ 1 gų ir teikdavo paskolas savo ty. Išbandymas to bus sek- 
VTIKI A 'narams moksleiviams ir ant uiadienj, birželio 13 d., pikni-

nuosavybių už mažus nuožim- j kas liepos darže, Justice l’a-, 
čius, ir be nuošimčių. i rke, kur tikimos sulaukti du-

\ isų draugijos veikimų, su-ug senųjų veikėjų. Draugija 
laikė nelemtoji depresija,
nors ir dabar da

“Draugo” Radijo Progiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC O 210 Irilocykles)

I liūdinčiai žmonai Onai ir vai- raportai :r nutarta toliau

stengsis visus svečius pateli-
, , , SUK Ilk11, kinti. Piknike grieš gera or
kas met po- koncertų.

o :i ♦ i •• kęst ra.-Bus ir Peoples Furni-Po ilgų atostogų draugija'

Ki rytų 8 vai. plačiai žino ' kuciams, kurių vyraiusias A’ jjurbų. varyti. Be to, nutarta 
mas visoj Chieagoj kontrak-'bertas šiemet baigė Gimano dalyvauti Lietuvos Kport’nhi- 
torius Danielius Gricius bus pa-r- mokyklų. kų priėmime ir surengti bir-
išlydėtas iš namų j amž'no jjįeks negalėjo manyti, kad žel'o 26 d. “Rūtos” daržely 
poilsio vietųt Į Svč. Panelės ‘>Dan*’ pasimirs sulaukęs tik > (prie Aušros Vartų) “So- 
(■imimo par. bažnyčių bus'47 ni amžiaus, nes jis buvo
nulydėtas apie 9 vai. Bažny-’

nutarė pabandyti grįsti prie 
darbuotės, kok ų rodė praei-

ture Co. garsiakalbis.

A. Tumavich

VENHIAN MONUMENT CO., INC
Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

eioje gerb. kun. Baltutis, ku
lis velionį aprūpino paskuti
niais šv. Sakramentais, atlai-

stipraus fiziško sudėjimo, at
rodė sveikas ir (liktas. Ne 
vienas jam primindavo, kad

cial” dėl visų Vyčių kuopų. 
Išrinkta, tam tikslui komisi
ja, pasižadėta parkaiti ren
giamų 36 kuopos birželio 27

jo išeitų geras kumštinin- d- ekskurs jų laivu į Mihvau-
kad

j organizmų vėžio liga pak’.r- pi^uin nko Petro Bložio su-
kys iškilmingas gedulingas šv. I kas ar rjstikas. Bet, jsimetnsi | kee» taiP P»* nutarta 
Mišias. Bus ir daugiau šv. Mi
šių ir taip pat egzekvijos. ls| f0 f.j žaliukų, kuris dar taip
bažnyčios bus nulydėtas | Šv., reikalinga8 buvo 5Bimj.nėi,.i, 
Kazimiero kapines, kuriosereikia užlaikvti. auUls. 
(vra |»la,di,ta .10 dvieji, motą y ir luoliintl. Jis lvika|ingas

buvo ir mūsų visuomenei, kai
po geras ir apsukrus lietuvis.

'dukrelė Glorija

Marųuette Parko apylinkėj 
a. a. Gricius buvo žinomas 
kaipo “Dan.” .Jį žinojo visi 
ir lietuviai ir nelietuviai. Mat, 
jis buvo kalbus žmogus, su 
visais gražiai sugyveno, biznį 
vedė teisingai, visiems buvo 
pasirengęs patarnauti ir pa
gelbėti. l>ėl to nestebėtina, i

tuoktuvių iškilmėse vardu a- 
pskiičio dalyvautų ir nauja- 
vedžius tinkamai pasveikintų 
vicepirmininkas Juozas Gle
bauskas.

5-Iy METŲ SUKAKTUVES

Didžiausiu paminklų dirbtuvė Chieagoj 
■— 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 GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Ulinois

Liūdinčiai žmonai Onai ir 
vaikučiams dar kartų reiškia
me užuojautų. Rep.

Skaitykite Biznierių 

Bargenus

NoNsdkW(nnuiM
VVHEN YOU 0WN 4N

ABC
UJRSHER

mMMrV ĮcT.V

įsigiję naujų ABC Plovyklų aiba Prosinimui Mašinų 
galėsite gėrėtis švariais drabužiais lx» sunkaus darbo. 
ABC Plovyklos šiandien yra popui iariškiausios mar
kute, gražios mados, greitai drabužius išplauna, ir ilgai 
tarnauja. Kainos labai mažos ir lengvi išmokėjimai.

Progress Krautuvėj rasite ABC Plovyklų ir 
Prosinimui Mašinų. Pasirinkimas nuo
M5 5O iki ?99.50

Kaip parodyta $79.50 
Len/Į ra i s Iš m akė j i nia i s

Didelė nuolaida už senų plovyklų mainant ant 
naujos ABC

bl'MKk ^0 <@
3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, Vedėjas 

Tel. VICtorv 4226 Chicago, Illinois

kti mū'H uiHŽnii-t Lietiivinkn Programo ryloj, nedėlioj, 
11 vnl. rvtc, is stoties W0ES, 1300 kilocyklcs

Draugija Grįsta Prie 
Veikimo, Koks Seniau 

Buvo

Draugija Palaimintos Lie- 
' tuvos yra viena seniausių 
'draugijų Chieagoj, taipgi skai 
| tlinga nariais ir turtinga.
' Praeity draugija susidėjo 
vien iš vyrų. Prieš tris metus 
pradėjo priimti ir moteris.

Draug’ja yra pasižymėjus 
įvairiais parengimais ir lab
daringais darbais. Jos pra
mogos tiek sutraukdavo pu
blikos, kad paprastos svetai
nės buvo pei’mažos. Pradėta 
baliai rengti net Colizėjume 
(prie 16 st. ir Michigan av.). 
Ji buvo pirmutinė lietuvių 
dr-ja Chieagoj surengus kau
kių balių (1909 nu, Pulaskio 
svetainėj). Ir per eilę metų | 
rengdavo tokius balius, kurie 
buvo sėkmingi. Pirmo tokio 
baliaus komitete buvo: J. be
meta, Ed. Čepulis, A. Linkus 
(dabartinis \Vest Pullmano 
parap. klebonas), K. Kkadau- 
skis ir aš pats. Po to tos rū
šies parengimus pradėjo re
ngti ir kitos lietuvių dr-jos.

Draugija taipgi aukodavo 
įvairiems labdaringiems rei
kalams nemažas sumas pini-

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

LUuik le tams— I Jlldotiivėms — 
Fa puošima n

Phone LAKAYETTE 5800

PADĖK0NĖ 
ANDREW GEDRIMAS

Kuria ntlre birželio 6 d., lr 
lapo palaidotas biržeio 10 d.,
10X7. o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jam pa- 
škulinj patkrnavimą Ir palydė
jo jj j tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami tr apgailėda
mi jo prasišalinlnią iš inūfM, 
tarpo dėkojame mūsų dvaslš- 
kam tėvui kun. Jonui Statkui 
už at lydėjimą ) bažnyčią, at- 
laikymą Įspūdingą pamaldų už 
Jo sielą ir pasakymą pritaikin
to pamokslo.

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, gėlių aukotojams, gėlių 
nešėjoms, grabneMams, Sv. Ka
zimiero seselėm šv. Kryžiaus 
parap. už altorių papuošimą; 
Nancy Balsis už gėles lr Jų 
sutvarkymą.

IžCkojaine laidotuvių direk
toriui J. F. Kudelkiui, nuris 
savo geru tr mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo JJ 
( amžinastj, o mums palengvi
no perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius. Dėkojame vlaiems. ku
rie paguodė mus mūsų nuliū
dimo valandoje ir pa<allos, dė
kojame visiems dalyvavusi^ na 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
a. a. Andretv, lai Dievas su
telkiu amžiną atilsi.

Nuliūdę lieka: Tėvai, Sesuo, 
Brolis, Tetos tr Giminė*.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III A kl P C PATARNAVIMAS 
AmDULAribt dieną ir naktį

n V v a T KOPLYČIOS VISOSE LJII\/\1 MIESTO DALYSEBOLESLOVAS LESZCZYNSKAS

Nors jau daug metų prabėgo nūn-te ik-drenos,-kai ma
no mylimas sūnelis, vos tik pradėjęs gyventi idealais, 
pačioje savo jaunytėje, atsiskyrė su šiuo pasauliu, ta
čiau jis nuolatos gyvena mano mintyse.

Turėjau vilties, kati atėjus senatvei, jis bus mano 
suraminimas, bet Dievo ranka viskų kitaip sutvarkė. 
Jis mirdamas paliko skausmų ir nebeužgyjančių žaiz
dų, o kas gali suprasti tų kausmų, kuris krutinę taip 
kilnoja? Visa tai, tačiau nesugrųžins Boleslovo iš tos 
šalies, į kurių jis penkeri metai iškeliavo. Lieka gy
venti mintimi, kad kada noTS mes tenai vėl susitiksi
me. Artinasi diena, būtent birželio 14 d., kurioje su
eis lygiai penkeri metai kai įnirtis užmerkė Boleslo
vui akis. Šioje dienoje noriu ypatingu būdu jį prisi
minti. Tad prašau visus mano gimines, draugus, pa
žįstamus tų dienų sykiu su manimi atvykti į gedulin
gas pamaldas birželio 14 d., 8 vai. ryte, Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, kur bus giedotos ekzekvijos ir 
atnašautos trejos šv. Mišios už jojo vėlę. Širdingai 
kviečiu visu teiktis dalyvauti šiose pamaldose. $v. Mi
šios bjis taipgi laikomos Marijonų koplyčioje, Hins
dale ir Šv. Kazimiero Seserų koplyčioje.

O brangusis Boleslovai, nors mano motiniška širdis 
norėtų turėti tave arti prie savęs, bet žinau, kad tavo 
gyvenimas yra laimingesnis negu šioje ašarų pakal
nėje. Lai Dievas duoda tau atleidimų visų tavo kal
čių! Tesuteikia tau išvysti Jojo' Veidui Mes čia ant 
žemės nuolatos tave maldoje prisiminsime. Ramybė 
tau, Boleslovai!

Motina Antanina.

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 Falrfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

tapąs Eudeikis IR 4704 So. AVestern A\ 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Lachawicz ir Sunai
2314 \Vest 23rd Place 
Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

i. tinlevicius 
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skute
1.1. Zolp
Ezerskis ir Šonus

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46tb Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703 Ž!

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 VVest 11 lth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

• •*« iav* • •: n*;

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
PhoM 9000 820 W. 15th Avė.
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Vytauto Parke 115 g. tarp Cravvford ir Cicero avė.
Pradžia 10 vai. ryto, o Įžanga tiktai 25c y patai

»»
šiame Piknike bus visokių įvairumų, kaip tai ristynių, lenktynių, žaislų, fa

gardžių valgių ir gėrimų. Bus galima draugiškai ir linksmai pasišokti prie g
šaunios muzikos. Jeigu visą dieną lytų, tai vakare visas šurum burum bus «

g 
■svetaine je. NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS, KLEBONAS IR KOMITETAI

SKLANDYTUVAI JAU ATPLAUKĖ IŠ 
LIETUVOS

no žinomas sklandytuvų kon
struktorius Br. Oškinis pa l 
gal savo paties brėžinius. SRla 
ndvtuvas skirtas unkštajam 
pilotažui ir išlaiko nepapra
stai didelį išvilkimo greitį. 
J’s buvo išbandytas ir ati tin-

• v
iš

plaukimą ilgon kelionėn ir 
reikšmingam tautos darbu'. 
Šis sklandytuvas pavadintas 
“Rūta”.

Nuo birželio 26 ligi liepom 
10 d. Elmiroje (New Yorko 
valstijoje) įvyks Amerikos 
sklandymo sąjungos ruošia
masis aštuntas sklandytoju 
sąskrydis, kuriame dalyvau
ja ir Lietuvos sklandytojai!
J. Pyragius ir B. Oškinis su karnai apkrikštytas prieš 
savos gamybos sklandytuvą’s 
“.Biržiečiu” ir “Rūta”. Skla 
ndytuvai iš (Kauno išsiųsti 
j, Amerikos Jungtines Valsty
bes gegužės 29 d.

Vienas sklandytuvas “Bir
žietis” yra šiek tiek senesnis, 
o antrasis sklandytuvas yra 
ką baigtas statyti. Jį pagami

piknikas, Vytauto Parke. Vi- ku važiavimu žudo žmones, 
si, kurie iš anksto’ tikietus Tokie draiveriai turėtų būt 
jsigya, galės tikėt’s laimėti aštriausiai baudž'airu. 
labai gerų dovanų. Viso yra
penkios brangios dovanos. Ko 
mitetas ir dr-jos darbuojas, 
kad piknikas pavyktų.

Ateinančią savaitę grįš n- 
tostogoms j>as tėvelius; VI. 
(linčauskas (Ginčas) iš Ma
rianapolio kolegijos, P. Du-

Lietuvių Aviacijos 
Ir Sporto Diena

Lietuvių Nacionalis Aero( 
Klubas, su paskalba draugijų 
bei įvairių klubų, rengia a-

RADIO DYKAI!

PROGRESS KRAUTUVĖS 
NEDĖLDIENIO PROGRA 

MA BUS GRAŽI IR ĮDOMI

Praėjusį sekmadienį, apie zįnskas (jįrard' Pa., A. če-iviap^op ’r sPorto <l,en{l pn *n" 
12 vai. naktį, keletas vaikė-1 panis - šv Marijos'nūs'jo- cininga programa. Joj daly- 
zų, lėkdami be proto automo- nierių vienuo|yno> yisi gerai
biliu, smogė į J. J. Ežerskio menasi. Stotis T.O.F.L. laKuna>, Keliolika para 
taverną, 46 ir Paulina g-vė. nkų-ių, geriaus'eji mūsų ris-
Sužeidė ketur’s asmenis. Tš

Liet. Konsulatas Chicagoje ;

Town of Lake Žinelės
Birželio 27 d. įvyks Šv. 

Kryžiaus parapijos pirmas

tikai ir kumštininkai, kurių
(jau yra sudarytos net septv-

------------ I nios poros. Be to, dar ren-
Tukštanciai Amerikos lietu-; giama ir muzikalė programa, 

žeisti mirtinai. Visi nugabe- vių yra girdėję Vinco Uždą- Komp. A. Pocius vietoj šu
nta į l’ganinę. Iš sužeistųjų viriio prakalbas. Tūkstančiai darys didelį chorą, kuris pa- 
trys lietuviai. Amerikos lietuvių žino, kaip ! dainuos keletą liaudies dai-

automolūliu važiavusių tik 
vienas pakliuvo į policijos 
rankas. Iš sužeistųjų, du su-

TŪKSTANČIAI JĮ PAŽĮSTA

Ryt 11 valandą prieš pi«*t 
užsistatę savo ind o ant sto-

varna net keturi jaunuoliai li,‘s W<iKS- turfsi,e ,"alo"n' 
lakūnai, keliolika parašiutni- ’"“«•« Paleisti rytą be- 

klausydami žavėjančių daine 
lių, smagios muzikos, patari-

, mų ir svarbių pranešimų. Šios 
I progralmos pasižymi gerais 
talentais. Taip ir ryt daly
vaus žymios dainininkės, dai
nininkai, muzikai ir kalbėto-• w . > vuz-jai. Patartina nepamiršti

Skerdyklose mušami gyvu- gražiai jis kalba. Visi jo pra-Į pelių, 0 jaunosios Birutės fo-'s'statytj sav(> ratlio ir pasl
liai. Automobilistai beprotiš-

RAKANDU, PARLOR SHŲ, KARPETŲ
Išpardavimas

Graduation dovanos. June Bride Dovanos. Naujos 1938 Radios.

kalbomis susižavi. Bet ar vi- kių mėgėjos paįvairins prog
ai žino, kad jis yra lygiai ga-frantą šokiais. Bus keli akor- 
bus rašytojas ir kad jis yra dinistai. Garsiakalbiai bus iš- 
parašęs keletą knygų. Knygų vesti po visą aerodromą, kad 
ir apšvietos mylėtojai Vinco visur būtų viskas girdėti. Pa- 
Uždavinio raštais lygiai taip kviesti ir pasižadėjo dalyvnu- 
susižavi, kaip ir jo prakalbo- ti kons. P. Daužvardis, įna
mis. joras Kelly, County Clerk M.

knygjne turime Fl-Vn"’ 13-‘° ”1'1' X
parašytas, E"a"' t*‘i'*-ias J- Zfiris- 5en-

knygas “Europa S Automo-1fas T°*"an ir kitL 
bilio” ir “,0,000 Kilometrą”; Programa prasidės 1 valan-

Abi knygos yra kelionių ap-id« Pr,e n°r a,,s lr
rašymai * ' j Girėno paminklo. Keturi lie-
' Knygoje “10,000 Kilomet-1 tuviai laktknai skraidys virš

» i i- 1 paminklo ir atiduos pagarbą ru autorius aprašo kelionę f ,
T, .... ,. . . zuvusiems didvyriams, bars-per Europą ir Siaurinę Afri-| . • .

ką. Ją ji, atliko 1932 metais! ty,tenl gfl<'s' Pne Kfh'! 1,1,8

DRAUGO 
Vinco Uždavinio

klausyti. Rap. J.

RADIO PROGRAMA

Budriko gailio programa 
nedėlioję, birž. 13 d., nuo 7:30 
iki 8 vai. vakare, eis iš sto 
ties WCFL. Dainuos naujas 
daininiikas ir grieš didelė or
kestrą lietuvių l’audies me 
lodijas. Programa bus girdi
ma aiškiai ir visur, nes lei
džiama ir ant “sbort wave”.

JOS. F. BUDRIK, INC., 
3417 So. Halsted st., teleplio- 
ne Boulevard 7010, leidžia 
tas programas, Klausytojas

‘ Drip Coffee Pot.” Dykai 
tam, kurs suras “Draugui” 
vieną naują ska'tytoją ir pri-

— Nereikalauk, kad kitas 
iškęstų tai, ko tu pats nega
li jiakęsti. P. Syrus

Kaip Jaučiate?
ftį Vukart}—“Ifcvnlyklt Viduriui*’’—JuuMklte 

Gerluu Itytejl
Menki te nuovargi Duokite Oarfleld Ar* 

‘ batai Išvalyti neaumaltufl likučius. Veikla 
gi eltai lr maloniai. derkite kulp papras
ta arbatą. 10c — 26c.

l Wr». FREfc SAMFIČ of oorfloU 
i Heodoc.be Po wd«r —alio Garfleld Tea, 
utedfer conitipotioo.acid indi^ostion, 
ond z keep cieon intide." WRlTEi 

GeJlFICLO TBA CO OeotE, BKOOKL7H. M. 7.

CLASSIFIED
NAMŲ VAIDYTOJAS IK 

KVOTOJ AS
POPIE-

K.ts norite namu, išvalyti lr tš- 
popieru-oti, tai kreipkitės ) ;

J. Purtokas 
6425 So. Klchmond St.

Tel. Hemlock 2573 

Akordionas yra geriausia 
dovana jaunai dukrelei ar
ba sūneliui. Visokios kai
nos, pilnos mieros išmokėta

?48OO
jr lekcijos dykai

Rašoma mašinėlė yra naudinga dovana. 
Naujos mašinėlės po

#29-50
Geriausios Royal išdirbystės

P •

vykdamas su Lietuvos maldi
ninkais į Eucharistinį kongre
są Kartagenos mieste Šiaurės 
Afrikoj. Knyga yra su žemla- 
piu ir 167 paveikslais. Turi 
412 pusi. Aprašoma Vokietija, 
Austrija, Italija, audiencija 
pas šventąjį Tėvą, Roma, Af
rika, Ispanija, Liurdas, Pran
cūzija, Belgija. Tai įdomybių j 
įdomybės. Kaina $2.00.

“Europa iš Automobilio”
autorius aprašo apie Vokieti
ją, Čekoslovakiją, Austriją, 
Vergriją ir Pietą Slaviją. 
Knyga taipgi gausiai paveik
sluota. Kaina $1.00. i

Šiomis knygomis visi gere-į 
sis ir žavėsis. įsigykite iš 
DRAUGO kny vyno, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, III.

prisegtos mūsų didvyrių tes
tamentas, kad “sparnuotas 
lietuvis privalo nugalėti klas
tingą okeaną ir be sustojimo 
nuskristi iš New Yorko į 
Kauną”.

Kviečiame lietuvius susiri
nkti prie Dariaus ir G’rėno 
paminklo.

Po to visi sykiu važiuosim 
į Asliburn aerodromą, prie 83 
ir Cicero avė. tenai pasigro
žėti programa.

Taigi birželio 20 d. visi 
kviečiami į aviacijos dieną.

Valdybos ir Reng. Komite
to vardu,

Dr. J. P. Poška,
L. N. A. K. pirm.

Pranešimai

Manant statyti sau naują namą 
ar pcrtaisvti seną, paSaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PRO pert 1185.

KARO VETERANAI PA- 
KVIESTI TVARKĄ

IŠLAIKYTI
Jau 1938 metų Radios iškrautos dėl parodos. 

RCA Victor, Zen'tli, Pbilco. 
Automobilio radios po

#19-50
Sena radio išmainoma

June Bride yra gera dovana 
Skalbiama ma.šina, naujos 

1937 metų už
#3950

po $1.00 į savaitę

Elektrikinės Ledaunės
Sutaupykite nuo $30.00 iki $50.00. Visų gerų išdirbysč'ų. Kelvinator, General 
Electric, Crosley Sbelvador, Westingbou se, Norge ir kitų, po

#89.50 ir aukščiau

Lengvus išmokėjimai. Nepadarykite klaidos užeidami į svetimą krautuvę, 
riko Krautuvė yra vienoj vietoj kolei bus gatavas naujas namas.

Bud-

JOS. F. BUDRIK 9
3417-21 S. Halsted St. Tel. Bivd. 7010
WCFI, — 970 Kil., Nedėllomle nuo 7:30 iki 8 vai. vakare.
WAAF — 920 Kli., Pirmadieniai* Ir Penktadieniai* nuo |:00 vai., po pietų. 
WHFC — 1 420 Kil., Ketvirtadieniais nuo 7 Iki 8 vai., vakare.

MONROE, Mich., birž. 9 
i— Čia yra Newton plieno fa-1 
brikas, Republic Steel korpo
racijos subsidijuojamas. Sus
treikavę darbininkai pradėjo 
nesiskaityti su autoritetais. 
Gubernatorius Murphy atsisa
kė atsiųsti kariuomenę, arba 
valstybinę policiją.

Tad miesto majoras D. A. 
Knaggs pakvietė policijai pa- 
gelbon karo veteranus ir juos 
įginklavo.

Tf RE O, NERVOUS, EKHSUSTEOl. .. Look (o your stomach
Stert tekine Hoetetter’e Stomachic Bitteri riaht now 
and you wlll qakkly note how ita medicinai herbą 
•ad roota help to revitaliie your dicestive (landa 
•ad aiva nata aigor. energy and appetite. Pamoua 
for M yaari. At all drug storea. Idos. bottle. $1.50.

HDSTETTER’S
Stomachic BITTER5

— Tas, kuris neturi būdo, 
yra ne žmogus, o daiktas.

Chamfcrt

Kas pasiaukavimo išmokė, 
jei ne Kristaus ir Jo pasekėjų 
darbaif

■■■■■■■■■■■a
REUMATIZMAS

SAUSGELE
Neglkankyklte savęs skaus

mais: Roiimatlamu, Saungšle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kflno gy
vybe ir dažnai ant patalo pa
guldo.

CAPSICO COMPOUND mos- 
tls lengvai prnšalina viršmlne- 
tas Ilgas; mums šiandien dau
gybė žmonių siunčia padško- 
nes pasveiks. Kaina 50c, per 
paštą 5Be. arba dvi už 11.05. 
Knyga: “flAETINIS SVEIKA- 
TOS” augalais gydytis, kaina 
60 centų.

Justin Kulis
3259 80. HALSTED ST. 

Chicago, DL

WEST SIDE. — Aušros 
Vartų draugija laikys pusme
tinį susirinkimą birželio 13 
d. Visi nariai-ės prašomi a t 
silankyti į šį susirinkimą. Tu 
rime daug svarbių reikalų a- 
ptarti, ypač apie pikniką, ku
ris bus 4‘Rūtos” darže, bir
želio 20 d. Už neatsilankymą 
į susirinkimą ir į pikniką na
riai bus baudžiami po 1 dol.

Komisija

BRIDGEPORT. — Draugy
stės Šv. Onos pusmetinis su
sirinkimas įvyks antradienio 
vakare, birželio 15, 7:30 vai. 

i Kviečia visas nares atsi lan
I kyti, nes vra labai svarb ų Bargenas! Pardavimui 10 apartmen-

. * * U namas su 3 krautuvėm. Brigh-
raikalų svarstymu’. Valdyta ,on i’arke. Kreipkitės į p. sioger.

TAVERNA PARDAVIMUI

Tuoj parsiduoda gerai Įrengta tr ge
rai išdirbta taverna. Priežastis — 
silpna sveikata.

1005 W. 71 St.
Tel. Vincennes 1025S

FORKUIZAUMO BARGENAS

Pardavimui 2 flatų plytinis, 6—6, 
.lamas. Furnace šilima. Naujai iš- 
dekoruota.

2446 W 39 St.

PAIEŠKOJIMAS
Paleškau M. lr Agnleškos Urbanų. 
Gyveąo 4612 So. Waahtenaw Avė. 
Chicago, III Patys ar Juos žinan
tieji rašykite: Joana Bukauskienė, 
35 Hewey St., Waterbury, Conn. 
PARDAVIMVI AK IflRF.NDAVIMUI

Taverna pardavimui ar išrendavlmul 
kartu su visais Įrengimais. Geras 
kampas. Norime parduoti, kad lik
viduoti palikimą.

Joseph J. Radomskl 
2259 W. 23rd PI,

PARDAVIMUI NAMAS

'ANal 1956.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

PAKDAVIMIT ĮJOTAS

Pardavimui lotas pigiai. Arti Wau- 
ikegan, IU.. prie gražiaus ežero. Su- 
I tinoklte “Drauge."

SUTAUPYKITE SIUOS KASTUS
Tai \ ra pilnos kainos už finansavimn jūsų vartoto kart 
GENERAL MOTORS INSTALLMENT PLANU, inimant 
pilną suprantamą apdraudą, padengiant ir “collision.”
Nemokėtas
Balansas

12 Mėn. 
Fin. Kaina

12
Notų

$15.35
20.39
24.88
29.17
34.24
35.06
37.69

18 Mėn. 
Fin. Kaina

75.12
75.52 
75.68
79.52

18 
Notų

20.84
24.20
24.76
26.64

$150.00 $34.20
200.00 44.68
250.00 48.56
300 00 50.04
350.00 50.56
370.00 50.72
inn nn ko oq

KAM MOKĖTI DAUGIAU KITUR?
Pirkite čionai garantuotą GEROS VALIOS vartotą 

automobilių šiomis žemomis kainomis.

MILDA AUTO SALES
BUICK IR PONTIAC AGENTŪRA

806 VVest 31 st Street Tel VICtory 1696
Chicago, III.

Heodoc.be

