
DRAUGAS
VTENAT1NI8 TAUTINĖS TR 
TIKYBINĖS MINTIES LIE
TUVIŲ DIENRAŠTIS AME
RIKOJE.

J

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

No. 139. 3c A C O P Y
_____ , , „..,_™-JUNE 14 D., 1937.

ENTERED AS 8ECOND-CLASS MATTER MARCH 81. 1918. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT
Telefonas: Canal 7790

3c A C 0 P Y

DRAUGAS
THE MOST INELUENTIAX 

LITHUANIAN CATHOLIC 

DAILY IN AMERICA.

METAI-VOL XX»

SOVIETU KARIUOMENĖIE PLINTA 
TERORAS IR MAIŠTAI

Sušaudytų generolų šalininkai 
tūkstančiais areštuojami

TIK VIENAM KIJEVE SUIMTA APIE 
900 KARIŲ

LONDONAS, birž. 13. — 
Žiniomis iš Maskvos, sovietų

MASKVA, birž. 13. — So
vietų vyriausias kariškas teis-

vyriausybė oficialiai paskel- mas pereitų penktadienį vaka- 
bė, nuteistiems astuoniems Į re aštuonis kariuomenės ge-
raudonosios kariuomenės va
dams generolams mirties bau
smė Įvykdyta. Nepasakoma, 
kur ir kaip tas padaryta.

Kitomis žiniomis, ryšium 
su vadų sušaudymu kariuo
menėje reiškiasi ir plinta 
maištai. Prieš maištininkus trurnPfti 
siunčiama ištikimieji pulkai.

Stebėtojai spėja, kad šį kar
tų Stalinas gal dar ir laimės.
Sako, generolų sušaudymas 
yra kariuomenės “valymo” 
tik pradžia. Areštuojama su
šaudytų vadų tūkstančiai ša
lininkų — karininkų ir karių.

nerolus nuteisė mirti už. “iš 
davybę” ir jie visi į 12 va
landų sušaudyti.

Teismų sudarė du maršalai, 
G generolai ir pirmininkas V. 
Ulrieh. Kaltinamieji neturėjo 
jokių ginėjų, tad jie paskirai 

išklausinėti, pripa
žinti kaltais ir sekė mirties 
ištarmė.

Anot oficialių šaltinių, jie vi
si “pasisakė kaltais” išdavy- 
bėje. Ar jie savo darbus ap
gailėjo nepasakyta. Viskas y- 
ra paslaptis.

PIRMADIENIS, BIRŽELIS-
OF MARCH J, 1879

IS KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS ŠVENTĖS LIETUVOJE LAUKIAMAS BILBAO 
PAĖMIMAS

Tūkstančiai radikalų milici
ninkų nukauta apkasuose

LONDONAS, birž. 13. --

RYGjA, birž. 13. — Žinio
mis iš Maskvos, visi užsienio 
diplomatai sukrėsti aštuonių 

pažiniomis iš Varšuvos, sovie-i generojy sušaudymu. Ir 
tų karo komisaras 'Yorošilo- ėioins Europos demokratiš- 
vas visoms kariuomenės da
lims per radijų “išaiškino,” 
kad astuoniems generolams 
mirties bausmė įvykdyta už 
jų išdavikiškumų, už susisie 
kimų su svetimų valstybių 
generaliniais štabais ir už 
pasiryžimų nužudyti Stalinų 
ir kitus vyriausiuosius sovie
tų viršininkus. .Jie padarė su
moksiu, sakė Vorošilovas, iš
griauti susisiekimo linijas pa
frontėse ir padėti priešui su
griauti sovietų vyriausybę 
Vokietijai žadėta Ukrainos 
dalis.

Maskvos bolševikų laikraš
čiai apie sušaudytuosius trum
pai pažymi: “Šunys žuvo 
kaipo šunys.”

Charkove ir Kijeve eilė 
jaunų karininkų nusižudė pa
būgę vykdomo plačia vaga 
teroro.

PRANCŪZIJOJ NUŽUDY- 
TA DU FAŠIZMO PRIEŠAI

koms vyriausybėms pasibaisė
jo diktatoriaus Stalino kruvi
ni žygiai.

Pasiremiant diktatorišku 
nusprendžiu 1934 metų, kal- 

| tinamieji negalėjo turėti ginė
jų. Tas nuosprendis išleistas 
po Kirovo, Stalino draugo, 
nužudymo Petrograde. Jame 
pažymėta, kad išdavikams ir 
sankalbininkams prieš sovie
tų vyriausybę 24-iomis valan
domis prieš bylos nagrinėji-

BAONOLES, Prancūzija, 
birž. 13. — Netoli čia miške 
rasti nužudyti du italai bro
liai tremtiniai Carlo ir Nello 
Roselli, atkaklūs fašizmo prie 
šai. Nello Roselli yra buvęs 
Florencijos universiteto pro
fesorius prieš fašizmui iškil
siant

Policiniai autoritetai randa, 
tas yra politinės žmogžudys
tės, kadangi nužudytieji nea
piplėšti.

40 JUODUKŲ PRIIMTA 
KATAUKYBGN

Viršuje (kairėje) vyriausybės nariai ir kariuomenės vadovybe karo aviacijos aero
drome seka kariuomenės dalių pasirodymų. Dešinėje ir apačioje kariuomenės dalių pa
sirodymai. Jį-*.

SENATO KOMITETAS 
TYRINĖS STREIKU 
PLIENO PRAMONĖJE

AVASHINGTON, birž. 12. 
— Senato paštų reikalų komi
tetas nusprendė tirti darbi
ninkų suirutes plieno pramo
nėje.

Šis tirimas yra susijęs su 
klausimu, ar paštų departa
mentas turi pakankamai svar
bių priežastį atsisakyti siųsti 
maisito ir drabužių siuntinius 
į plieno fabrikus nestreikuo
jantiems darbininkams Oliio 
valstybėje.

Paštas siuntinių nesiunčia 
ir juos leidžia streikininkams 
cenzūruoti. Komiteto posėdy
je iškelta aikštėn, kad strei- 
kuojančių plieno fabrikų dar
bininkų vadai yra sutarę su 

įduodami įkaltinimo aktai, virSininkaia siuntinių
ir jie traukiami tieson be jo 
kių ginėjų. Teisino pripažinti 
kaltais ir nuteisti neturi teisės 
apeliuoti, nėra jiems pasigai-

nesiųsti, kad siuntimu nepa
kenkti streikui.

Jei toks sutarimas padary-
Įėjimo, arba atidėliojimo vyk- ta8, paštų departamentas var
dyti teisino sprendimus.

Patiria, su nuteistaisiais 
generolais buvo trumpa prooe 
dura. Pirmiausia jiems panai
kintos karininkų rangos, po to 
pavieniui išklausinėti ir viai 
“pasisakė kaltais”.

I’rivačiais keliais iš Mas
kvos gauta žinių, užsienių 
stebėtojai yra nuomonės, kad 
sušaudyti generolai sankal- 
biavę nudagoti patį Stalinų 
ir tas buvo uždengta išdavy- 
l>ės kaltinimu.

Maskvos svetimšalių Koloni
joje kalbama, tenai numato
mas galįs įvykti militarinis 
sukilimas prieš Stalinų.

giai galės išsiteisinti ir bus iš
keltas didelis skandalas.

STALINO MOTINA PRIEŠ 
MIRSIANT GRIŽO PRA

VOSLAVŲ GERKVEN

BELGŲ PREMJERAS VYK
STA J J. VALSTYBES

COLUMBUS, O., — Šv. Ki
prijono bažnyčioje 40-iai neg
rų suteiktas Krikšto sakra
mentas.

BRIUSELIS, birž. 13. — 
Belgų premjeras Paul Van 
Zeeland išvyko į Paryžių, o 
iš tenai leisis į J. Valstybes, 
kur turės pasitarimų prekybos 
reikalais. Matysis su preziden 
tu Rooseveltu.

IŠ STREIKŲ LAUKO

CHICAGO. — Antradienį į- 
vyks keturių vidurinių vaka
rų valstybių gubernatorių 
konferencija. Ulinoiso guber
natorius Homeris kreipsis 
pas prezidentų Roose'velta, 
kad jis įsikištų į streikų plie
no pramonėje ir įvykdytų 
taikų.

YOUNGKKUVN, O. ... - - 
Streikuojantieji darbininkai 
tariasi imtis priemonių prieš 
policijų, kuri kovoja su pi- 
kietininkais.

J0HNST0WN, Pa. — Bt- 
thlehem plieno korporacijos 
Camhria fabrikų darbininkai 
sustreikavo. Dalis darbininkų 
neigia streikų.

CHICAGO. — Republic 
Steel korporacija giriasi, kad 
ji turi pakankamų darbinin
kų skaičių ir gamyba kas
kart didėja.

DETROIT, Mieli. — Fordo 
fabrikų dalis darbininkų or
ganizuojasi į nepriklausomų 
unijų tikslu nenutraukti dar- 

i bo.

ŽENEVA, birž. 12. — Ne
toli Tifliso, Kaukaze, šio birž. 
4 d. mirė sovietų Rusijos dik
tatoriaus Stalino motina. Ta
čiau apie tai tik praėjus sa
vaitei pranešta iš Maskvos.

Čia gauta žinių, kad mirusi 
79 metų senelė per 20 metų 
buvo nutolusi nuo pravoslavų 
cerkvės. Tačiau pereitomis 
pravoslavų Valykomis ji atsi
vertė, atlankė cerkvę ir cer
kvei davė, 1,000 rublių aukų.

Nugirdęs apie tai diktato
rius Stalinas įsakė motinų iš
siųsti iš Tifliso — tolėliau 
nuo cerkvės. Tenai ji ir mirė.

LONDONAS, birž. 13. - 
Gauta žinia, kesintasi nužu
dyti Mandžiuko imperatorių 
Kang Teh.

BAŽNYČIOS 100 METŲ 
SUKAKTUVĖS

NEW YORK, birž. 13. — 
Šv. Juozapo bažnyčia šian
dien pažymi savo 100 metų 
sukaktuves. laikomos iškil 
mingos pomtifikalinės Mišios. 
Jo Emin. kardinolas Hayes 
dalyvauja bažnytinėse iškilmė 
se.

GIMIMO PARAPIJOS PIK 
NIKAS PASISEKĖ

BOLŠEVIKU BEDIEVIŠ
KAS ŽYGIS NETURI 

PAVYKINO

HENDAYE, Prancūzija, 
birž. 13. — Numatomas grei
tas Bilbao miesto paėmimas. 
Nacionalistai sulaužė radika
lų svarbiausių ginimosi lini
jų — apkasų tinklus — ryti
niam šone ir nesulaikomai 
veržiasi miesto link.

Apkasai pilni žuvusių radi
kalų milicininkų. Išlikusieji 
gyvi atsimeta į 'miesto ribas, 
bet ir tenai neranda saugios 
vietos atsikvėpimui.

Nacionalistų lakūnai ir sun
kioji artilerija triuškina mie
stų. Gyventojų tarpe neapsa
koma pasianba. Nėra kur pa
bėgti, arba pasislėpti.

Trijų mylių ilgio plieno ir

konkreto sustiprinti apkasai 
sunaikinti.

ĮBilbao radikalų vadovybė 
pripažįsta savo nepa vykimas. 
Pažymi, kad milicija ištraukta 
iš puolamų apkasų ir paruoj- 
ta gintis miesto gatvėse, kut, 
kaip Madride, radikalai įtai
sė įvairios rūšies barikadas.

Dalis civilinių gyventojų 
pabėgo tiesiog į laukus va
karų link.

Anglijos keli karo laivai 
stovi šalia Bilbao upės žio
čių. Pasiryžę paimti savo glo- 
bon baskų radikalų vadus. 
Šie vadai savo moteris ir vai
kus pirmiau visų kitų. išsiun
tė iš apgultojo imieBto. ■fe' 
bar patys pasirengę dumti.

MASKVA, birž. 12. — Ko
munistų laikraščiuose Pravda 
ir Izviestija imta raudoti dėl 
bolševikų bedieviškos organi
zacijos likimo. Pareiškiama, 
išnaikinti rusuose religijų -ji 
neturi pavyfcimo ir pati savo 
narių skaičiumi ima mažėti ir 
nykti. *

Paskutiniais laikais, pažymi 
ma lakrašty Izviestija, vis ry-1 
škiau pastebimas žmonių tar
pe religingumoi gyvumas. Pa
tys šventikai, anot laikraščio, 
bando išnaudoti situaciją — 
padidinti ir praplėsti savo į- 
taką. Retkarčiais jie pasistu
mia jau tiek toli, kad savo pa
mokslams temas pasirenka 
stačiai iš naujos konstitucijos 
straipsnių.

“Nėra mažiausios abejo
nės, kad bedieviška organiza
cija gyvena sunkių krizę”, pa
žymi laikraštis. “Prieš šeše
rius metus išrinktos provinci
nės taryboisi kone visur jau 
suirusios. Vietoje jų kuriami 
biurai ir skiriami, bet neren
kami, jų vedėjai. Dažnai pasi
taiko iš centrinio* sovieto ats
tovui nuvykti į provincinį cen
trų ir jis negali rasti to cen
tro. Dideliuose Rusijos plo
tuose, o ypač Sibire, gyvento
jai nėra nė grdėję apie bedie
viškų organizacijų”.

Jei taip raudojama komu
nistų laikraščiuose, aišku, bol
ševikams visiškai nesiseka be
dievinti rusus.

Niekas pasauly negali iš 
plėšti religijos iš žmonių šir
džių.

Vokietija ir Italija grįžta i nesikišimo 
komitetą

Valstybės ignoruoja Maskvos 
atstovo reikalavimus-

Lfi9,.keršto prieš nuftfecaTtusias 
ispanus radikaT8fc;-«rbft nacio 
nalistus be pasitarimo su kl-

LONDONAS, birž. 13..-, 
Vokietija ir Italija nuspren
dė grįžta į tarptautinį nesiki
šimo komitetų ir iš naujo im
tis patruliuoti Ispanijos pa
kraščius.

Pripažintas Anglijos vy
riausybės pasiūlymas: kiek 
vienos valstybės patruliuojan
tis karo laivas, prireikus, tu
ri teisę gintis. Tačiau nė vie
nas laivas neturi vykdyti jo-

BUS SVARSTOMOS KA
TALIKIŠKŲ LIGONINIU 

PROBLEMOS

Vakar rytų smarkiai palijo 
su griaustiniais. Neužilgo o-
ras nugiedrėjo. Gimimo para- MIRĖ DAR VIENAS VOK1E- 
pija, Marąuette Parko, turė- ČIŲ JŪRININKAS 
jo piknikų Vytauto darže ir GIBRALTARAS, birž. 13 
šauniai pavyko. Tūkstančiai i_ vietos ligoninėje mirė dar 
parapijiečių ir iš kitų para-pienas — 31-asig — vokiečių 
pijų svečių jame dalyvavo. jūrininkas, sužeistas karo lai-

---------------------- ve Deutschlande ispanų lakū-
PLATINKITE “DRAUGĄ” nų bombardavimu.

Šiandien, birž. 14, Stevens 
viešbutyje atidaromas J. Val
stybių ir Kanados Katalikiškų 
Ligoninių sųjungos dvidešimts 
antrasis metinis suvažiavi
mas. Viešosios sesijos vyks 
Stevens viešbutyje.

Prieš suvažiavimų grupių 
pasitarimai prasidėjo penkta
dienį po įvykusiųjų Švč. P. 
Marijos bažnyčioje pamaldų. 
Šios konferencijėlės tęsėsi šeš
tadienį ir vakar popiet.

Šiandien atidarius suvažia
vimų apie 2,(XX) delegatų svei
kins JE. vyskupas B. J. Sbeil, 
D. D.., V. G., Chicago vysku
pas pagelbininkas. Majoras 
Kelly sveikins dalyvius mies
to vardu.

tų valstybių karo laivų ro
dais. Kiekvienai svarbesniėi 
akcijai reikalingas bendras 
sutarimas.* w V f ' . ♦ • I

Sovietų Rusijos atstovus 
bandė įtikinti Angliju ir Pran
cūziją nepriimti atgal Vokio 
tijos ir Italijos patruliuoti Is
panijos pakraščius. Bet jo no- 
klausyta.

šiandien vėliavos 

DIENA

Šiandien yra J. Valstybių 
vėliavos diena. Sukanka jai 
160 metų.

Vėliavos diena visoj šaly 
minima. Cnicago majoras ra
gina piliečius pagerbti vėliavų.

ANDERSON, Ind., birž. 13. 
— Automobilių darbininkų 
unistų susikirtime su neraus
tais devyni pašauti ir keli 
apmušti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien debesuota, nepastovus 
oras.

Saulė teka 5:12, leidžiasi 
8:27.

MIRĖ SENIAUSIAS 
PAULIETIS

NEW YORK. — Mirė kun. 
W. E. Hopper, C.S.P., 78 m. 
amž., seniausias pauliečių kon 
gregacijos narys. 53 metus 
kunigavo.

“D R A U G 0” 
EKSKURSIJA
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 
ekskursija laivu 

“Grlpsholm” 

Ruoškitės dabar

I
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrųžina, 
>1 neprašoma tai padaryti lr ne prisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti lr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomaja 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos lr asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraštin nededamos.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet.
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 

Metams — ><kOU; Pusei metų — >3.50; Trims mėne
siams — >2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose val
stybėse prenumerata; Metams — >7.00; Pusei melų 
— >4 .00. Pavienis num. 3c.

8kelbmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Vyskupas Būčys Apie Amerikiečius

“XX Anų.” įdėjo keletą J. E. Vyskupo 
Petro Bučio, buvusio mūsų dienraščio redak
toriaus, straipsnių, kuriuose buvo gvildena
mos išeivijos problemos. Paskutinįjį straips
nį Vyskupas taip baigė:

“A. a. arkivyskupas Jurgis Matulevičius 
1926 m. vasarų kalbėjo lietuvių parapijos 
salėje Cambridge, Mass, apie nutautinio pa
vojus ir pasakė, kad atskiri žmonės miršta 
nenorėdami, bet tautos temiršta tik norėda
mos. Jis pareiškė vilties, kad Amerikos lie
tuvių jaunuomenė nenorės mirti savo tau
tos mirtim. Jis pridėjo ir priemonę ar pro
gramų, patardamas branginti ir didžiuotis 
Amerikos pilietybe, bet jų tobulinti lietuvy- 

gerumais. Nereikia prie 48 žvaigždžių
Amerikos vėliavoj jpriJdė'Ii keturiasdešimt 
devintų, bet Amerikos lietuviams reikia rū
pintis, kad visos 48 žvaigždės prie gausin
gų ir gražių savo spindulių dar turėtų ir 
lietuviškąjį spindulį. Tas joms nepakenks, 
bet į naudų išeis, o patiems lietuviams bus 
garbė, ir jie ne be reikalo gyvens Ameriko
je. Šitos mintys padarė, kad jau yra gana 
žynius Amerikoje gimusių lietuvių būrelis, 
kurie lietuviškai kalba neblogiau už mus ir 
drųsiai akcentuoja savo “lithuanian extrac- 
tion” tarp amerikiečių. Įnešdami lietuviškus 
spindulius į Amerikos žvaigždynų, jie iš
vengia lietuviškumo mirties. Jei kada nors 
Kauną, Klaipėdą ir Merkinę su Panevėžiu 
ir Zarasais užims komunistai įr užgesins 
tautinės sąmonės spindulius materialistinės 
pasaulėžiūros kaušeliu, tai lietuvybė, kaip 
stumbrai zoologijos sode, išliks Amerikoje 
— nedidelė, bet gyva ir j»gar,bos verta.

Žmogaus jėgos silpnos, bet gamta yra 
galinga. Jei mes mokėsime suderinti įvairių 
išeivijos krypčių laisvę su savo tautybės už- 
dav Iniais, jei nesitenkinsime vienu kolizijos 
vengimu, bet dar nuoširdžiai, protingai, veik
liai ir vaisingai sutaikinsime ir sujungsime 
savo tautybės pareigas su Amerikos piliety
bės pareigomis, tai susidarys sveika natūrali 
srovė. Ji bus galinga, kaip ir kitos jėgos 
gamtoje, ir ji padarys daug to, ko šiandien 
nesitikime sulaukt:. Prie tų dviejų suderi
nimų dar labai svarbu pridėti idealistinę 
nuotaikų. Yra veiksnių, maitinančių jų išei
vijoje, bet pats giluss ir pats stiprusis jos 
šaltinis turi būti pačioje Lietuvos visuome
nėje”.

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje

Du PbiladelphijOs lietuviai klebonai — 
kun. V'alančiūnas ir kun. Čepukaitis, apva
žiavę gerokų pasaulio dalį (Filipinų salas, 
Šventųjų Žemę, Europų) lankosi Lietuvoje. 
Kun. Čepukaitis, kuris pirmų kartų lankosi 
Lietuvoj (jis Amerikoj gimęs ir augęs) ra
šo savo įspūdžius “XX Amž.” Jis rašo, kad 
atvykus į Lietuvų, pirmas dalykas, kuris jį 
sudominęs, tai nepaprastas Lietuvos susido
mėjimas sportu. “Galima sakyti, kad Lletn- 
va tomis keliomis dienomis gyveno tik spo
rtu. Mums amerikiečiams tai nenaujas da
lykas, bet mums buvo ypač malonu, kad 
Lietuva pradeda suprasti sporto reikšmę ir 
tautos garbę” — jis sakė.

Toliau kun. Čepukaitis pastebėjo:
“Labai domėjomės rungtynėmis, iš da

lies gal ir dėl to, kad dalis sportininkų bu
vo Amerikos lietuviai, bet ir kitų tautų ko
mandose buvo taip pat amerikiečių. Nors 
buvome tuokart provincijoje, sekėme sporto 
eigų, ir mums 'pranešdavo pasekmes kartais 
ir vėlai naktį, ir mes keldavomės iš lovos, 
dalinomės džiaugsmingomis žiniomis, kartu 
su kitais giedodami Lietuvos himnų.

‘ Ypač mus domino rungtynės su len
kais, ne dėl to, kad jie lenkai, bet dėl to, 
kad jie visai savo spaudoje ignoravo lietu
vių komandų”. ,

Tarp kitko, kun. Čepukaitis rašo: “Esu 
aplankęs dalį Lietuvos Suvalkų krašto ir 
mačiau daug gražių vaizdų. Bekeliaudamas
po pasaulį esu matęs kitur gal ir kiek gra
žesnių vaizdų, bet Lietuvos vaizdai man ma
lonūs, kad jie yra lietuviški”.

Būt gera, kad kuo daugiausia l’etuvių 
amerikiečių inteligentų (ypač Amerikoj au
gusių) aplankytų Lietuvų. Neabejojaftne, kad 
ir jiems patiktų Lietuvos vaizdai, nes jie 
mums artimi, jie savi, lietuviški.

Surinko J. F. N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

Sulietuvino S. Lukas_________________
(Tęsinys)

Iš pranešimų, kuriuos mes 
vėliau gavome, matyti, kad 
tas susirinkimas buvo labai 
skaitlingas ir labai daug pi
nigų, Ispanijos komunistų še
lpimui, sudėjo. Panašūs susi
rinkimai buvo visuose dides
niuose Amerikos miestuose 
padaryti.

Nekurie katalikai darbini
nkai, priklausantieji prie virš

Lenkijoj Neramu

Per Sekmines Lenkijoj buvo švenčiama 
ūkininkų šventė. Iškilmėse įvairiose vietose 
dalyvavo daugiau kaip milijonas ūkininkų.

kuris tilpo lapkr. 29 dienų 
1936 metais Nevv York Times, 
George Soule mėgina apgin
ti pasakymų, kad “kapitaliz
mui fflyvuojant laisvė; yra 
neįmanoma ir tik po socializ
mu ji gali pilnai gyvuoji.”

Amerikos Rašytojų Lyga 
Amerikos rašytojų lyga y

ra įsūnyta Maskvos priesa
ga, dalis tarptautinės rašy
tojų unijos, prie kurios dau-

Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatų

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškis

Valgis

Kūnas Turėtų pBūti Užlai
komas geriausia medega

Nežiūrint kaip kilni yra 
žmogiška siela, būdama per 
protų ir laisvų valių savo

J

minsiu unijų, mum praneSS ir Amerikos bedievių
laiškais, kad prieš jų norų 
unijos atitraukė tam tikrų 
dalį nno jų uždarbio pinigų, 
gelbėjimui Ispanijos komuni
stų valdžios.

Komunizmu Ir Apsišvie- 
toaieji

Jeigu pasaulyje nebūtų 
spaudos, kuria galima žmo
nes į kurių norg pusę pakrei
pti, komunizmas seniai jau 
būtų visai užmirštas likęs, l>e

priklauso. Tai yra naujai su 
tverta draugija, kad sujun
gus visus komunistus ir rau
donuosius Amerikos rašyto
jus. Aišku, kad “Jungtinės 
Spaudos”, “Kasdieninio da
rbininko”, “Naujos Minios”, 
“Kasdieninės Laisvės”, ir ki 
tų kdmunistųi laikraščių ir 
leidinių vadai ir žymesni jų 
rašytojai bus nuolatiniai tos 
draugijos nariai. Taip pat 
daugybė bediev’škų rašytojų,

jokios vertės ir neturįs įtek-1 kurie savo straipsniais pa
inės į tuos, kuriuos gražio 'gelbsti daugeliui laikraščių
mis apgaulingom1 s kalbomis 
galima lengvai prieš turtuo
lius sukurstyti - sukelti. Be
turčiai žmonės, naujos tvar
kos pažadais suvilioti, noriai 
klauso ir komunizmo agentų, 

jO kominterno gudriai paga
minta propaganda išrodo la 
bai puikiu dalyku net dau
gumai turtuolių ir apsišvie- 
tusiųjų žmonių, kurie dar ge-

puslapius užpildytį, bet prie 
komunistų draugijų dar ne
priklauso, šioj draugijoje jie 
bus gan veiklūs nariai.

Rusijos kohiunistų propa
gandos mašina į šį kraštų 
skverbiasi įvairiais būdais, 
prie kurių tenka priskirti 
John Reed klubus ir kitas 
draugijas, kuriose komunis 
tams užjaučiantieji su dau 
gybe komunistų partijos na-rai atsimena buvusį, carui va

Idant, Rusijoj apverktinų' rių yra tapę jų nariais. Da 
Galicijoj pirmų kart, dalyvavo ir ūkininkai, dHį 2 dai (ai t,bar tai tik reikia kiek gei-ea-
■l T n " tT SUS'"nk,Ul gerai dar atsimena, kad trys1™ jiems susitarimo... jų vei.

politines teises ir laisves, leisti nepriklauso-1 ni,hJonai » taut,ecl« . pne |kimo pranešimuose matos! į- 
mai veikti parlamentui, panaikinti diktatūri
nį rėžimų, iš kalėjimų paleisti kalinamus 
ūkininkų partijos vadus, griežtai kovoti 
prieš komunizmų ir fašizmų.

Taip pat visoje Lenkijoj tebesiaučia ko
va prieš žydus. Lietuvos Brastoje per riau
šes prieš žydus iš 30,000 to miesto žydų nu
kentėjo 22,(XX), palikdami be jokio pragyve
nimo ir lėšų. Žydai dabar gyvena tik iš pa
šalpų. Iš viso žydams padaryta nuostolių už 
9 milijonus zlotų. Varšuvos žydų kvartale 
buvo mesta bomba tuo 'momentu, kai žydai 
uždarinėjo krautuves. Padaryta daug mate
rialinių nuostolių.

Airija paskelbė savo konstitucijų. Taip 
pat ji ruošia visų eilę įstatymų, jų tarpe ir 
moterystės įstatymas. Dėl pastarojo Airijos 
prezidentas De Valera yr> padaręs tokį 
reikšmingų pareiškimų:

“Valstybė yra įpareigota su ypatin
gu rūpestingumu saugoti moterystę, ant

2. Daržovinis valgis pride
rančiai parinktas yra sauges
nis nekaip gyvulinis valgis. 
Žmonės, kurie vartoja daug 
gyvulinio valgio labiau opūs 
užsidegimui ir užkrečiamoms 
ligonis. Nekurie gyvuliniai 
produktai — kiaušiniai, pie
nas, sviestas ir sūris — galiTvėrėjo paveikslu, ji gali at

likti savo uždavinį ant žemės kartais leidžiamas prie
tiktai sąjungoje su kūnu, kurs 
yra lyg sielos buveinė, įran
kis, kurio jai reikia atlikimui 
jos darbo. Dabar, kaip tai 
padaro didelį skirtumų ar mes

daržovinio valgio.
3. Šviežias maistas yra daug 

geresnis nekaip apsūdytas 
maistas.

4. Atlmesk visa kas nesu-
gyvename tvirtuose, sveikuo• ^'leidžia burnoje, pilve arba 
se namuose arba supuvusioje 
sugriuvusioje bakūžėje, taip 
nėra visa tas pats žmogiškai 
sielai ar kūnas yra sveikas 
ir stiprus, ar sunegalėjęs ir 
silpnas. Pastarajame atsitiki
me siela būtų blogame padė
jime. Todėl tai labai svarbu, 
kad kūnas, kuo nuostabiau 
sias iš visų buveinių, turėtų 
būti tveriamas geriausia me- 
dega. Tiktai tuomet jis bus 
tvirtas ir užsiliekantis ir tik 
tai tuomet siela smagiai jau
sis jame. Nes namas gali bū 
ti gera ir ilgai besitęsianti gy 
veninio vieta tiktai, jei me- 
dega kuri tarnauja jo pasta
tymui yra be ydos ir gera. —
Kun. S. Kneipp.

seno6 tvarkos buvo vergais Į skverbta tikras komunistų 
laikomi, bet dabar jie ten įmoksiąs. Jie pasisavina, kaip 
turi lygias su visais Rusijos Į kokius turtus, visų kiekį iš-
gyventojais teises ir užima 
komunistų valdžioje net aukš
tas vietas. < l

Prirodymui, kad mokytų 
žmonių tarpe daug randasi 
bedievystės, pritarėjų, mes, 
iš 500 profesorių, protestonų 
dvasiškių, rašytojų ir redak
torių, paminėsime keliolikos 
asmenų vardus, kurie, kad pa

kraipytų tiesų, kurias viso 
kie raudonieji vartoja savo 
veikime, suklaidinmui ame
rikiečių ir išgriovimui jų vi
sokių įstaigų, kad Jungtinės 
Valstybės nešioja imperiali
zmo švarkų, kad persek:oja 
mi negrai, tautų mažumos ir 
svetur gimusieji asmens, kad 
idėjos, atsiradę mūsų civili-

Nui'cdymai Kaslink Valgio 
Pasirinkimo

1. Atmesk visa kas nema 
lonu regėjimui, uostymui ir 
ragavimui. Šis nurodymas tu
rėtų apsaugoti ješkotojų nuo 
viso valgio, kurs arti sugedi
mo. Viskas tebūnie taip švie 
žia ka'p galima ir malonu 
kiekvienam pajautimui.

gelbėjus NoUman Thomas bū- žarijoje, yra neteisingos ir
ti išrinktu į Amerikos Jung
tinių Valstybių prezidentus, 
sutiko savo vardus į rinki
mų sąrašų patalpinti. ŠtRi 
jų vardai: Van Wyck Brooks, 
Le Roy Bowman, Dr. Albert 
Spragile Collidge, Dr. Jerome 
Dav i s (Amerikos Mokytojų

Džiuginantis Sąjūdis

Į Rygą atvykęs Švedijos užsienių re.i- 
xalų ministeris Ričardas Kandler atvežė pro
jektų sulyg kurio Baltijos valstybes atšilki
me karo tirėtų pasilikti neutralėmis. Tų 
projektų stipria1 reiniųs ir anglų politikas 
lordas Plymoutb, kuris pastaruoju laiku la
nkosi Baltijos valstybėse ir darbuojasi dėl 

’ sudary.no Baltijos valstybių sąjungos, į ku
rių turėtų įeiti: Lietuva, Latvija, Estija, 
Suomija, Švedija, Danija, Lenkija ir Norve
gija.

Švedų ministeris Sandleris pareiškė, kati 
Baltijos valstybėms darosi neramu, kuomet 
jaučiamas vis didesnis karo pavojus tarp 
Vokietijos ir Rusuos. Tuo būdu reiklų su
daryti sąjungų ir toji sųjunga naujo karo 
metu turi pasilikti visai neutrali.

Tuo judėjimu Pabalty reikia džiaugtis. 
Tik, jei norima ir Lenkiją įtraukti j tų są
jungų, pirmoje vietoje reikia jaį aplaužyti 
imperializmo ragus ir priversti grųžinti Lie
tuvai užgrobtąjį Vilniaus kraštų.

kurios remiasi visa šeima. Ne tik sau
goti, bet ir ginti nuo kiekvieno panikė- Federacijos galva), Shervvood 
ginimo prieš jos nesnardomybę. Todėl j (Y. M. C. A.), Dr. Harold 
mes neprpožįstame jokio įstatymo, kuris {j Faulkner> protestonų dva- 
griautų moterystę. Niekas tenedrįsta, ki aiškis John Haynes llelmis, 

profesorius Sidney Hook, prof. 
C. H. Hamlin, Kiriby Page,

toje valstybėje išsiskyrę ateiti į Airi- fe80riu8 sid Hook , 
jų ir vėl čia sudaryti naujų moterystę
Panašus įstatymas ruošiamas ir Lietu-. _ , _ , , ..

voj. Ir jei įstatymo autoriai nori moteryste.- . „ ..............'
ryšius stiprinti, bet jų nenaikinti, j e turėtų j VU8\S alnanic'jos ’štjri-
ntkreipti savo rimto dėmesio į rimtus Airi
jos prezidento žodžius. Silpninimas moterys
tės ryšių, yra tautos ved mas į išsigimimų, ris Raphael Coben, Dr. Ed-

----------- ! ward T. Devine, Max East-
1Šv. Tėvas, priėmęs Paryžiats kard. Ver iman, Dr. John C. Graubery,

mo komiteto patarėjas), Har- 
riot Stanton (Blatch, Dr. Mor-

Dr. George W. Hartman, Fre
da KJitchwey, prlof. {Robert

kad įvairūs kriminaliai nusi
kaltėliai yra jų vadinami ‘po
litiniais kaliniak ’, kad Jung
tinių Valstybių piliečių dide
sne pareiga yra klausyti Ru
sijos valdžios, negu savo ko- 
nstitucijinės vyriausybės ir 
galų gale, kad negalima pa

žangos daryti be kruvinos 
revoliucijos. Dešimties tūks
tančių rašytojų skleidžiamos 
tokios nesąmonės jau ir be 
gilesuio galvojimo iš tikrųjų 
galima pamatyti ir suprasti, 
kad tai yra nesąmonės ir mi
šinys”. — The Vigilante.

Žurnalai Nation, The Repu
blic, Sovlet Rusija To-Day ir 
Nevv Masses nebus supranta
mi nė vieno, kad jie komu
nistų, išskiriant apsišvietu
sius.

(Bus daugiau)

maisto triubelėje. Šis nurody
mas gali apsaugoti tave nuo 
daugelio vargų. Atmesk vai
sių lupenas ir sėklas; kvie

čių kevalus; žuvų ir gyvulių 
žvynus ir kremzles; visų au
galų celiulozų arba medines 
siuleles, ir t.t. Visas valgis 
turi būti susileidęs pirm nei 
jis gali būti paimtas į cirku
liacijų.

5. Neimk daugiau sviesto, 
riebaus arba taukuoto valgio 
nekaip gali išoxidizuoti siste
moje. Jei turi mažus ir silp
nus plaučius, tu negali var
toti perdaug karbonuoto val
gio. Krakmolas, riebumai ir 
cukrus yra karbonuoti val
giai.

6. Žirniai ir pupelės yra 
turtingi nitrogene ir gali su
kelti išpūtimų, ypatingai jei 
perdaug vartojam i.

7. Soda ir visi kepimo mil
teliai (baking powders) gali 
būti išmintingai apleisti arba 
padėti į vaisių skrynelę. Iš
rauginta duona yra vertin
gesnė. Mielės tebūnie šviežios

,larba naujai padarytos. Neju
draus darbo žmonės turėtų ve 
rčiau valgyti ruginę, kvieti
nę ir kruopinę duonų nekaip 
avižinę ir kukurūzinę.

8. Išvirk visus vaisius, ku
rie nenunokę ir neišsirpę.

9. Žali kiaušiniai, arba vos 
pašutinti, yra labiau virški
nami nekaip kuomet išvirin
ti.

10. Pasirink bulves, kurios 
yra nunokę ir maistingos.

11. Vengk visų dirbtinų pa- 
akstinhnų ir paskaninimu.

(Tęsinys 5 pusi.)

tl

dier, prisiminė dabartinį laikotarpį ir pa
sakė:

Šiandien kiekvienas žmogus turi mo Morris Lovett, protestonų vy- 
stis į darbų. Nelaimu būtų tas, ku- lgkupaa Francis j McConncll
ris nesuprastų savo misijrs, kad Jis s..j (Pederal 
stas Sion žeiaču tora kad pats darytus. 
geresnis ir kitus darytų geresniais. Kuo 'fo, misijos supratimo panarna ateiti.: Mokyklų vadovėkų Amen- 
Ji bus arba persiėmusį (Uis ruUgtaffu- koa P™
mo dvasia, arba žus su visa savo kul
tūra”.

testonų dvasiškis Willard U- 
pliaus ir Dr. Theresa Wolf

Šv. Tėvas tikįs, kad jo nuoširdus ragi- son
nimas visus prisidėti prie uolaus stiprinimo 
tikėjimo ir dorovės rasiąs karštą pritarimą.

Neseniai savo veikale, už
vardintame ‘Laisvės Ateitis*

Kariuomenės ir visuomenės šventės aktae. Kairėj viršui Vytauto Didžiojo universiteto 
rūmuose kalba Krašto Aps. 'min. brig. »gen. Dirmantas. Apačioje “Maistp” bendrovės 10 
kulkosvaidžių ir 280 šautuvų, kuriuos dovanojo kariuomenei. Dešinėj Kauno Audinių akci
nės bendrovės darbininkai.

sudary.no
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Mažųjų Skaitytojų Skyrius
254 MOKINIAI BAIGĖ LIETUVIŠKAS KATALIKIŠKAS 

PRADŽIOS MOKYKLAS CHICAGOJE

Vakar Vakarę Mokyklų Svetainėse Įvyko 
Mokslo Metų Užbaigimo Iškilmės

Žmogaus gyvenime reikš
mingiausias ir didžiausio 
džiaugsmo teikiąs momentas 
yra tada, kai jis atsiekia tik
slą, kurj ilgus metus siekė. 
Taigi, ar kas galėtų abejoti, 
kad vakar vakaras buvęs link
smiausias momentas 254 Chi
cagos mokiniams, baigusiems 
lietuviškų ir katalikiškų pra
dinę mokyklų, kai jiems bu
vo įteikta pradinio mokslo už
baigimo diplomai. Šiuo požy- 

iu džiaugėsi ne tik mokiniai, 
[et ir jų tėveliai; džiaugėsi 

ir mokytojos, Seserys, Kazi- 
mierietės, nes jis vainikavo 
ilgų metų, darlw> ir pasišven
timo vaisius.

Nėra abejonės, kad baigu
sieji mokyklų mokiniai visuo-

kiūtė, Adelė Rudminaitė, Juozapina 
Vilimaitė, Jeronimas Baltikauskas, 
Raimundas Čižauskas, Vincentas 
Gesh, Albertas Gricius, Juozapas 
Orinis, Juozapas Gurskis, Bronius 
Jonikas, Vladas Jurkšas, Aleksan
dras Karanauskas, Vincentas Kaz
lauskas, Alfonsas Martinkėnas, Vla
das Mačiulionis, Petras Masiliūnas, 
Edvardas Poczulp, IPovilas Pažėra, 
Stanislovas Pūkelis, Raimundas Ra- 
kaitis, Geraldas Šarkus, Aleksandras 
Šniurevičius, Povilas Suminąs, Jo
nas Totulis, Edvardas Vaišvila ir

met Ims dėkingi savo tėve- Ju??įSv?vir^li^ . .
Aukščiausią laipsnį aštuntam sky-

liams už suteiktų progų įgy
ti katalikiškų išaukėjimų." Jų
jų dėkingos širdys irgi nema
žiau plaks dėkingumu gero
sioms seselėms, kurios lieveik 
nuo lopšelio jų širdelėse skie
pijo krikščioniško mokslo dės 
nius ir Dievo meilę.

Šia proga “Mažųjų Skai
tytojų Skyriaus” vedėjai links
mindamiesi, Jūsų, Cerieji Vai
kučiai, laime, linki Jums daug 
Dievo palaimų ateityje!

Norime, taipgi, išreikšti sa
vo dėkingumų visiems vaiku
čiams, kurie teikėsi rašinėti 
straipsnelius į mūsų “Mažųjų 
Skaitytojų Skyrių.” Ypač e- 
same dėkingi Seselėms Kazi- 
mierietėms, kuriu raginami, 
vaikučiai rašė į šį skyrių.

Tikimės, kad ir toliau vai
kučiai uoliai rašinės į šį sky
rių. '4. >1

Gimimo Panelės Švč. moky-

Skllng wlthout «now Is nn excltlng new sport Just Introduced to 
(’hlcngo bovs and giriu. Skl-Skootlng, lt's called, a. new thrtll for 
klrts from 8 to 80, comblnlng the best features of skilng and roller 
nkatlng. It Is fun galoro, wlth spllls and1 thrilis.

Hkl-Skoots are 33 Inches long. mounted on wldely spaced roller 
škote wheels and the tec.hnlc of using thenx ts the šame as snow 
skllng.

Two rubher-tlpped sk, poles are part of the,r equlpment, and -w,th 
these lt ls posslble to do the thrllllng maneuvers of akiem

Bronė Kinderaitč, Eugenija Krikš- 
čiokaitytč, Stasė Kudravičiūtč, Ka
rolina Laurencaitė, Zofija Miciūnai- 
tė, Albina Mickaitė, Elena Miske-

klų, Marąuette Parke, baigė vičiūtė, Florencija NekroSiūtė, Pra
ne Paskačinaitė, Alicija Petkiūtė, 
Ona Sapinskaitė, Bronė Šedlauskai- 
to, Irena Treinauskaitė, Zofija Tve
ri jonytė, Ona Urbonaitė, Eleonora 
VaiSvilaitė ir Genė Žiniontaitė.

46 mokiniai:
Genovaitė Baltušnikaitė, Eleonora 

Budreckytė, Juozapina Čepulytė, Li- 
liana Cinskaitė, Domicėlė Dainytė, 
Stanislava Dainytė, Elena Gėrikai- 
tė, Elena Gniblauskaitė, Viktorija 
Gudaitytė, Irena Jankauskaitė, Ire
na Jenčiūtė, Albina Jonikaitė, Mar
celė Jurkaičiūtė, Elena Kardelytė,.1, « , ... „ .. naite, Sylvia Ručaitc, Valerija Ru-Juozapina KasuiauskaiU1, Bronisla-'. . . „ ... .

m i x- d x x--x- f . kiužaite, Zofija Šidlauskaite, Joanava Mačiulytė. Rūta Milašiūte, E- i ~ J , , . * „i n .i u i , , n . i • . Stankite, Ona Venslauskaite, BroneIena Petkiute. Mildreda Petrauskai- v‘j*i • •• -.r* .. a.. r -i- o v a- Ai.v n • ;Vidikaite, Marijona Viržmtaite, O- te, Lucile Raubaite, Allbina Remei- - n& Brong E,e.

riuj ir per aštuonis metus mokyk
loje turėjo Jurgis Žvirblis.

Aukščiausią laipsnį aštuntame 
skyriuje gavo Adelė Rudminaitė.

Stipendiją į Šv. Kazimiero Akar 
demiją laimėjo Rūta Milašiūtė.

Aušros Vartų mokyklų, 
West Side, baigė 9 mokiniai:

Kazimieras Beržanskis, Jonas Bu- 
račius, Ernestas Kunickas, Domini- 
kas Molis, Pranciškus Raubiškis, 0- 
na Jocaitė, Genovaitė, Kraujalytė, 
Sylvia Laurinaitė ir Eleonora Ra- 
meikytė.

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės, Švč. mokyklų, Brighton 
Parke, baigė 42 mokiniai:

Alfonsas Auulskis, Antanas Agly- 
nas, Bronius Aglynas, Vincentas 
Balunas, Jonas Balnis, Vincentas 
Burinskas, Bronius Daubaras, Vy
tautas Jasunas, Petras Jurgelionis, 
Antanas Jurkevičius, Juozas Juška, 
Alfonsas Knsinskas, Adolfas Miciū- 
nas, Vladas Mikužis, Antanas Naug- 
žemis, Juozas Pocius, Jonas Ras
tenis, Raymundas Zoberis, Genė A- 
domaitytė, Elena Enčerytė, Lilija
na Gaižauskaitė, Stefanija Gečaitė, 
Joana Jurkcvičitūė, Adolfina Kas- 
mauskaitė, Elena Kavaliauskaitė,

Šv. Jurgio mokyklų, Bridge
porte, baigė 65 mokiniai:

Joana Milkintaitė, Zofija Rube-

na Liutkevičiūtė, Stanislava Lukai- 
tė, Bronė Lušytė, Ona Makuškaitū, 
Valerija Rutkiūtė, Agota Samaus- 
kaitė, Elena Zalagėnaitė, Morta Bu- 
žinskaitė, Agnietė Dužinskaitė, Bi
rutė Kazragytė, Marcelė Eekytė, Ci
ną Malonytė, Antanas Rekašius, 
Jonas Rukuižas, Jonas Sadbaras, 
Albertas Seckus, Jonas Vaičekaus
kas, Edvardas Valančius, Kristina 
Anzulaitė, Albina Balvočiūtė, Aldo
na Bastytė, Virginija Dambrauskai
tė, Palmera Dausinaitė, 'Zofija Dati- 
sinaitė, Agnietė Kazakevičiūtė, Teo
doras Sutkus, Jonas Urba, Bronius 
Viešota, Kazimieras Bakis, Alfon
sas Banis, Raimundas Briedelis, Ro
bertas Galis, Justinas Kinčius, Sta
nislovas Kodis, Mykolas Lukas, Ed
vardas Mačys, Vladislovas Milašius, 
Andrius Ramanauskas, Leonardas 
Adomavičius, Julius Balčiūnas, Ed
vardas Barčas, Antanas Kedminas, 
Antanus Grigonis, Bronius Jakas, 
Edvardas Jakas, Česlovas Kanušas, 
Edvardas Nausieda, Steponas Pa
kalnis, Antanas Rudminas, Alber
tas Salavėjus, Albertas Stravinskas. 
Leonardas Adomavičius, Julius Bal
čiūnas ir Edvardas Barčas.

TAI BUVO PASKUTINE MOKSLO 
METŲ DIENA...

Adomulis visados anksli ei- siu. T,u suskubsi nueiti pa- 
davo į mokyklų. Jų mokykloje į mokoms. - > •
buvo toks paprotys, kad gale 
mokslo metų būdavo apdova
nojami visi mokiniai, kurie 
per ištisus metus nebūdavo 
pavėlavę nueiti j mokyklų ir
nebūdavo praleidę nė vienos (mokslo metų dienai Jeigu pa
mokslo dienos. Tr Adomulis 
rūpinosi būti toks mokinys, 
kuriam turėtų tekti tokia do
vana mokslo metų pabaigoje. 
“Jei aš kada bent kartų per 
metus pavėluočiau, tai negau
čiau jokios dovanos,” saky
davo au Adomulis.

Vienų rytų maža mergytė 
pabeldė į Adomulių duris. 
Motina atidarė duris.

— Ko nori, mergyte? — 
paklausė Adomulienė.

— Tamstos sesuo susirgo ir 
prašė, kad tuojau nueitum 
pas jų, — pasaikė mergaitė 
ir nuėjo sau.

— Turiu tuojau eiti ligo
nės pažiūrėti, — tarė moti
na. — Tu, sūneli, pabūsi na
mie prie broliuko, ligi sugrj-

BRitrnis

Šv. Mykolo mokyklų, North
Ride, baigė 3 mokiniai.*

Viktoras Šimkas, Jonas Bitautas, 
Ludvina Malinauskaitė.

Dievo Apvaizdos mokyklų, 
18 kolonijoj^ baigė 24 tnokin.:

Antanas Bučys, Alfonsas Butri
mas, Juozapas Butvilas, Algirdas 
Česna, Edvardas Daugirdas, Tanias 
Daugirdas, Kazimieras Dovidauskas, 
Antanas Kinderas, Albertas Grišius, 
Jonas Martinas, Edvardas Miežis, 
Edvardas Papievis, Tarnas Rumi- 
shek, Antanas Vidugeris, Juozapas 
Vištartas, Stanislava Barauskaitė, 
Bronis'lava Dermontaitė, Stanislava 
Daugirdaitė, Stanislava Damanskai- 
tė, Elena Ivanauskaitė, Marijona 
Pukšmytė, Dalora Sabonytė, Stefa
nija Stonytė ir Ona Stulginskaitė.

Stipendiją į Šv. Kazimiero Aka
demiją laimėjo Elena Ivanauskaitė.

■Visų Šventųjų mokyklų, 
Roselande, baigė 17 mokinių:

Juozas Aliošius, William Murphy, 
Richardas Norušis, Viktoras Šimke- 
vičius, Antanas Stakulis, Roger Ži
lius, Marcijona Gronskytė, Kazi
miera Gudaitė, Lilijana Laudanskai- 
tė, Bronė Leskytė, Petronėlė Mic
kevičiūtė, Virginija Pilipavičiūtė, 
Alesė Skrabutenytė, Stasė Stasevi- 
čiūtė, Aldona Stočkiūtė, Ona Zikai- 
tė ir Lucija Žukauskaitė.

Šv. Petro ir Povilo mokyk
lų, "VVest Pullman, baigė 12 
mokinių.*

Jonas Andruška, Pranciškus Gur
skis, Raimundas Lekavičius, Albinas 
Slukas, Ričardas Sadula, Jonas Ur
bonas, Pranciškus Sorokas, Elena 
Kazlauskaitė, Aldona Nakrošiūtė, 
Ona Verbylaitė, Vanda Tarandaitė 
ir Veronika Tarandaitė.

Motina išėjo. Berniukas li
ko trioboje broliuko supti.

Berniukas supa mažų bro
liukų ir nerimauja. Jis gal
voja*. “šiandien paskutinė

vėluosiu, tai negausiu dova
nos. Būtų nemalonu. Nė kar
tų dar nepavėlavau...”

Berniukas sėdi knygas šalia 
pasidėjęs ir supa broliukų. 
Supa, laukia motinos ir žiū
ri į laikrodį. Jau pusė po 
astuonių. O motinos nėra. Jau 
10 minučių beliko... ir motinos 
dar nematyti. I^aikas moky
kloje būti. Bet mažas broliu
kas. Jo vieno1 palikti negali
ma. Bet į mokyklų pavėluoti 
taip nesinori. Tai kas daryti?

Berniukas paėmė skarų, su
sivyniojo broliukų, paėmė 
bonkų. pieno ir skubiai išėjo. 
Kai jis įėjo į mokyklų, jau 
buvo tik kų po skambučio ir 
mokytoja jau ruošėsį pamokų 
pradėti.

Diplomai geriems vaikučiams. Diplomai, vaikučiai, duodami ne tik už baigimų mok
slo, bet ir už gražų elgimąsi. Čia matome Šv. Luko ligoninės, Chieagoj, mažus pacijen- 
tus, kuriems ligoninės viršin. Chas A. Wardell, padedant mokytojai E. Bontield, dalina vai
kučiams diplomus ,už mandagumų ir gražų elgimąsi

KAIP JUODODIS IŠGELBĖJO VAIZBO- 
NO GYVYBĘ IR TURTUS

— Kų tu čia ant rankų at
sinešei, Adomuli? — paklau
sė mokytoja.

— Tai mano mažas broliu
kas. Mano teta šiandien su
sirgo ir mama išėjo jos pa
žiūrėti. Aš, nenorėdamas pa
vėluoti, atėjau į mokyklų kar
tu su broliuku. Jis geras vai
kutis, daug neverkia ir turi 
čia savo bonkutę su pienu.

Mokytoja sustatė dvi kė
des ir paėmusi paguldė .Ado
mui io broliukų.

— Vaikai, mes padainuoki
me kų šitam geram berniu
kui, — tarė mokytoja į mo
kinius.

Visi mokiniai padainavo 
dainelę “Aa, aa, vaikutėli.”

Adomulienė namo parėjo 9 
vai. pasibaigus. Neradusi trio
boje abiejų vaikų, ji nubėgo 
pas kaimynę pasiklausti. Toji 
pasakė mačiusi vaikų į mo
kyklų einantį su broliuku ant 
rankų. Motina nuėjo į moky
klų. Vaikų rado miegantį. Pa
dėkojo mokytojai už patar
navimų ir išėjo.

Po pietų parėjo Adomulie- 
nės berniukas iš mokyklos la
bai nudžiugęs — su dovana.

— Matai, mama, ar ne gra
žu! Aš nė kartų nepavėlavau 
į mokyklų, ir štai kokių kny
gų mokytoja man davė. Tai 
gražiausia iš visų dovanų.

Motina pabučiavo sūnų ir 
prispaudė prie savo krūtinės.

{“K”)

Kazys blogas mokinys. Ne
siseka jam skaityti, rašyti, 
skaičiuoti, bet sekasi išdy
kauti, apgaudinėti. Vienų die
nų 'mokytojas, išėjęs iš kan
trybės, tarė: “Tau mokslas 
neina į galvų. Kų gi tėvas 
dėl to sako? ” Kazys atsa
kė: “Tėvas visados klausia 
manęs: Kazy, kų gi tau mo 
kytojas dėl to sako?”

Vėlai vakare atėjo j namus 
pas vaizbūnų (pirklįi) senas 
juododis ir verkdamas ėmė 
skustis.* “Ponas, kuriam išti
kimai tarnavau per dvidešimt 
metų, dabar mane atstatė, nes 
pasenau ir nebegaliu daugiau 
darbo dirbti. Netekęs pasto
gės, turiu valkiotis po svietų, 
elgetaudamas pas ger.us žmo
nes duonos kąsnelio. Pasigai
lėkite manęs, duokite truputį 
duonos ir priimkite nakvy
nėn.”

Vaizbūnui, jo žmonai ir vai
kams labai pagailo vargšo juo
dojo žmogaus. Mažoji Marytė 

(betgi pasergėjo: “Kad jis bū
tų ne taip juodas! Mane net 
baimė ima. Patalo jam nerei
kia duoti, labai susuodins.” 
Marytės sesutės juokėsi ja. 
Bet tėvas pamokė jų ir, pasi
šaukęs juododį senį, liepė jam 
duoti valgyti ir nuvesti į ka

lmarų paguldyti.
j Vidurnakty girdi juododis 
kažin kų pamažu selinant. Žiū

KIDS

ri, kas yra... ogi du galvažu
džiai įlindę pro langų į karna 
rų, o rankose dideliausi tuti
nai švytruoja mėnesienoje. 
Juododis tik šast ši lovos ir 
kad suriks visu balsu, kiek tik 
gali: “0 ko jums čia reikia?” 
Išsigando plėšikai juodos bai
dyklės, manydami piktųjų dva
sių jiems vaidinantis, irVgaL' 
votrūkčiais iššoko pro langų. 
Bet į gatvės grendimų taip 
smarkiai susikūlė, kad iš vie
tos nebegalėjo paeiti; sugavo 
vargšus ir už blogus darbus 
uždarė į kalėjimų.

Ant rytojaus vaizbūnas ir 
sako juododžiui: “Pasilik ma
no namuose amžinai, turėsi 
senatvėje prieglaudų. Už ma
žų paslaugų, tau padarytų, at* 
mokėjai mums labai didele. 
Dievas .šimteriopai atlygino 
mums už duotų ;ų nakvynę ir 
tave, gerag juododi, paskyrė 
angelu sargu, išgelbėjusių 
mūsų gyvybę bei turtų.

LITTLĖ BUDDY*

- tai *



VISI LIETUVIAI TURI BOTI KARIAI

Lietuva maža valstybė, lo-! nes gynimo komitetus auko- 
tlėl vis dar tenka išgirsti nuo
monių ne tik iš tokių žnio-ne tik is 
nių, kurie iš viso norėtų, kad 
L etuvos nebūtų, bet ir pačių 
lietuvių, gyvenančių tėvynė
je ir visame pasaulyje, kad 
Lietuvai nėra ko ginkluotis 
arba rengtis pavojaus metu 
ginti savo valstybę, nes (ji 
vistiek neatsilaikytų prieš di- 
džiųs'as valstybių kariuome
nes. Su tokiu galvojimu nė 
vienas susipratęs ir savo tė
vynę ir tautų mylįs lietuvis, 
žinoma, sutikti negali.

Juk buvo ir daug daugiau 
tokių galvočių, kurie 1918 - 
20 metais skelbė panašių mi
nčių. Bet kas tada būtų buvę 
iš Lietuvos, jeigu ji nebūtų 
turėjusi savo kariuomenės, i 
prieš kurios atkaklumų ir 
dvasių sugniužo dešimtį ir 
šimtus kartų didesnės Ber- 
monto, rusų ir lenkų kariuo
menės! Jeigu 1919—1920 m. 
Lietuva būtų nespėjusi suor
ganizuoti kariuomenės iš su
sipratusių lietuvių, garbingų 
jų savanorių, išėjusių ginti 
tėvynę nuo priešų be jokių 
išteklių ir modernių ginklų, 
tai šiandie ir mūsų tautų bū 
tų slėgusi, jei nė ^ermonto, 
tei/rusų ar lenkų vergija. Tam 
tiki ne tiktai visi Lietuvos 
gyventojai, bet ir visi užjū 
rių broliai lietuviai, kurie A 
menkoje nepriklausomybės

ir prašė Amerikos Presiden 
tų pripažinti Lietuvos valsty 
bę.

Taigi, tik per atkuklių ko
vų ir pasiryžimų lietuviai iš
kovojo savo tautai neprikluu- 
somybę ir atstatė valstybę, 
lr tie visi lietuviai, — ar jie 
su ginklu rankoje šliaužiojo 
fronto tranšėjomis, vydami 
priešus iš Lietuvos žemių, ar 
jie žodžiu ir aukomis prisi
dėjo prie bendro tėvynės gy
nimo darbo tėvynėje ir Ame
rikoje, — buvo tikrieji tau
tos sūnūs, buvo tikrieji Lie 
tuvos kariai. Juk nė vien gi

nietu dar didesnės reikšmės 
turįi žodis, kultūrinės rung
tynės dėl savo tautos vardo 
ir garbės, pastangos ir valia 

1 pareikšta savo tautos prūsini- 
me, švietime ir pasirengime
visokiems netikėtumams.* ’ > »

Nors Lietuva yra nedidelė 
valstybė, bet jos teisės gyve
nti nepriklausomų gyveninių 
negali būti (mažesnės už kitų 
valstybių. To siekė visi už
jūrių broliai daug aukų su
dėję jos laisvei stiprinti, to 
siekė ir už tai galvas padėjo 
keli tūkstančiai lietuvių sa 
vanorių, to siekia ir visom

kovų motu organizavo tėvy- Į dvasinėm ir fiztnėra jėgom ei 

• *•«*«♦«•••••••• pQSį lab’au panašus į Kristų

i RINKTYNĖS MINTYS jir i6tobulte 
KIEKVIENAI DIENAI

Kun.
vertė

Ant. M. Karužiškis

Birželio 14-ta Diena

Tu turi įreikštų pasitikėji
mų, bet Jis suteikia Savo pi
lnumų tiktai ištuštintoms ši- 

;; jdiins; kurs prašo Jo meilės 
gaus daug daug’au neklaip 
liežuvis gali pasakyti, arba 
mintis įsivaizduoti.

“Jūsų Tėvas žino, ko jums 
reikia”. — Sv. Mato VI, 3.

Jis Žino

Nutilk, vaikeli! ar tavo Da
ngiškas Tėvas nežino? Meilė 
taip niekad be priežasties ne
įžeistų tavęs. Kartais nubau
stieji glandž'asi prie Jo krū
tinės, ir raudodami randa sa
ve daug arčiau pritrauktais.

Ateityje tu geniau suprasi 
kokia drausmė buvo reikalin
ga iš Jo rankos. Būk kantrus, 
tat, ir Jo valiai pasidavęs, o

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac • LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

na į jos, savo valstybės stip
rinimų visa lietuvių tauta. 

Šių metų gegužės mėn. 23 
ms rinkti, kurie rinko aukas d. įvykusi Kaune ir visuose 
ir kurie aukojo Lietuvos Ka-1 IJetuvos miestuose, mieste- 
riuomenei dolerius, 1 tuose ir bažnytkaimiuose,

kur stovi kuriuomenė, visuo
menės ir kariuomenės šventė, 
kuri virto Lietuvoje gražia 
tradicine visos tautos švente, 
parodė, kaip Lietuvos kariuo 
•menė yra mylima visuomenės.

Džiaugsmo ašaros daug u 
mui ritosi iš akių, kai pro 

1 šalį pražygiuoja šaun'eji Lie 
tuvos kariai, husarai, jūrini
nkai, darbininkų kolonos, sa
vanorių, kurių daugumo krū
tines puošia kovų už nepri- 
klausomybę pasižymėjimo kry 
žiai... Dar mielesnį įspūdį da
ro, kai Lietuvos jaunimas, 
moksleiviai ir mažos mergai

nklu ginama tėvynė: taikos tės karius apiberia gyvom gė-

o-
va-

lėm, o tūkstantinės minios 
žmonių kelia milžiniškas 
vaoijas ir nenuilstamų “ 
lio”.

Š. m. kariuomenės ir visuo
menės šventės proga lietuvių 
tauta dar kartų parodė mei
lę ir kritusioms už Lietuvų 
broliams, kai iš Klaipėdos, 
Radviliškio, Širvintų, Gied
raičių, Alytaus ir Vilniaus, 
pačių jaunuolių rankomis es-

J

K LAIKAS LEMONADUI

Užėjus vasaros karščiams, visi daro ir geria 
gardų lemonadų. Tas lemonadas bus gardesnis, jei 
gersite jį iš viršuj atvaizduojamų aluminių pun
delių. O gražus aluminis uzbonas užlaikys lemona
dų šaitesnį ilgesniam laikui. Apart uzbono ir pun
delių, yra ir pritaiknita taaa, kad patogiai nešioti.

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

Tat, duok Jam vaikus, na
mus, tavo rūpesčių sunkumų, 
jje yra persunkus tavo stip
rumui panešti. Gailestingas 
Tėvas palengvins tavo bai
mes ir apriš žaizdas, kurias 
Jo vaikai turi susilaukti. — 
Ona M. Huntley.

“Sūnau, leisk man daryti 
su tavim, kų noriu: aš žinau 
ko tau reikia.

Tu muštai kaipo žmogus; 
daugelyje daiktų tu jauti pa 
gal žmogaus palinkimų”. —
Tomas a Kempis, Knyga III, 
Skyrius XVII, 1.

PBIPBIS
tafetmiu bėgimu atneštomis kituose kraštuose... Gal nic- tuvis darosi karys, kad pavo- kurios taip pat dabar daug 
gėlėmis papuošė Neiiūotuojo kas lietuvio taip neatitraukia jaus metu kiekviena krašto aukoja.
Kareivio kapų, o su juo ir 'nuo pilko gyvenimo tikrovės' pirkia būtų tvirtovė. Tam ti-1 T tik : RU drase8ngni
visus kritusius. Gėlės iš di- į dvasinį ir prasmingų paki-' kslui kasdienų plaukia gau-1 ,.... , ’ * “ •
džiųjų nepriklausomybės ko-1 Urnų, kaip Nežinomojo Lie-* singos aukos Ginklų Fondui,’ V ,UU SU \
vų vietų, atneštos ,taumnio tuvos Kareivio dvasia, apglo- atskiri visuomenes kolekty-i . , . .... . v- ... A X X X..- • • IX • • 1 • .1 n y ! suoiiienė, kariuomene ir dar-raikonas, ar nėra grasiausia biant net nutauteų ir pikta- vai perka ginklų. Per sios
pagarba ir meilė tautos gynė-

Baisaus pasaulio ginklavi Į c*n® Maisto b-vė įteikė 
mosi akivaizdoje, Lietuvos vi kariuomenei už 50,(XX) lt. gi- 
suomenė supranta, koki jaiį11^^* kulkosvaidžių ir 2.,0 
gali gręsti pavojai kilusio ka-( ^au^uvū- Amerikieč.ų lietu- 
ro metu, todėl kiekvienas lie- V*U “Drobės” fabrikas pa

aukojo Ginklų Fondui 6,0001

jame f
Taigi, prieš 3 metus pradė

tas visuomenės su kariuome- 
glaudus santykiavimasne

Lietuvai neša naujų rytojų, 
naujų jėgų ir ugdo visuome
nėje naujų karių, kurie e:na 
į bendrų talkų tėvynės gynė

jams savo meile ir laisvės i- 
dėjų sųmonintojais.

Ne vienas lietuvis galvojo, 
žiūrėdamas į visuomenės ir 
kariuomenės šventės iškilmes 
prie Nežinomojo Kareivio ka 
po, kokia Idžiaugsmo ašara 
nuplautų skruostus, jeigu tai 
pamatytų visi lietuviai, ku
rie dabar gyvena Amerikoje, 
Brazilijoje, Argentinoje ar

80 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egaaminaojamoa — akini* 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kandim nao 0 iki 12}

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0623

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMKTKICAIJ.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Oarantavlmaa 

Palengvina akių Įtempimą, kurj 
esti prteža-tlml galvos skaudėjimo, 
avalgimo. aklu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų kar&t), atltalao 
trumparegyste tr tollregystę. Prlren- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 

I kinuose egzaminavimas daromus su 
elektra, parodanėią mužti.uuias klai
das. Specialė atyda atkr.<‘planu J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'nndos nuo 10 ikt 8 v. 
Nedalioj pagal sutarti. Daugely 
atsitik Intų akys atltal.Muno^ he aki
nių. Kainos pigios kalu utnnlan.

4712 S0. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7tx>9

Keeley ®32»
Dr. K. Nurkaltis 

daliai- yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė./ gB19 Com- 
merciaJ Avė. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se- 
nusj , Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki S 
Panedėlio, Seredos ir Pčtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Talefonaa CANal 1175 

Naiwii: 0<9&§, Roškwell SL 
Telefonas REPnblic 9600

KAL & ZARETSKY
' LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vnkare. 

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

Tel Prospect 1012 
Rea. TeL Republic 5047

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADV0KATA8

33 North La Šalie Street
Chicago

Telephone CENtral 1840 
Rea. 3351 Irving Pk. Blvd. 

Tel. KEYstone 5286 
Vai. pagal eutartį

6322 So. Weitem Avenue 
PROsneet 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street 
Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

TaL OANal 8121

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaadoe i 1—3 ir 7—• 

Seredomie ir Nedėl. pagal eatartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonai REPnblic 7883

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
I laboa

CHICAGO, ILL 
Telefonai MIDway 2880 

0FI8O VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomia nao 10 iki 12 
Nao 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tai YARda 0004 
Boa.: Tol PLAaa 2400 

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

Nedėliomia nno 10 iki 12 dieną

' lt., neskaitant kitų įstaigų,

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIR.gir.ia 1116 4070 Archer Are.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus serialą, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.
TaL OANal 234b

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

Ketvergais pagal sutart)
2305 So. Leavitt St. 

Tel OANal 0402

AMERIKOS LIETUVI’’ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Ofc. REPubllc 1696 
Melrone Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Weat Marąuette Road
Antrad,, ketvirtai!. U uenktadieiilalr 

9-12 v. rytą: 1-6 p. p.: 6-9 v. v. 
fte&tadienlais nuo 9 v. r. Ikt 1 p. p. 

161 Broadvray 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais Ir trečiadieniai* nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

gefitadlonlala nuo 2 v. iki 9 v. v. 
Rekmadlenlala pagal autartiea.

TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS: ;

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

Pagal Sutarti _

rei. Oalumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.________

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValanOoe

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėlinmis papsi sutartį 

Ofiao Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1930

Offioa Phone Ree. and Offiee
PROapoct 1028 2359 8. Loavitt St
Vai. *-4 PP. Ir 7-t vak. OANal 0766

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8XA8)

OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedaliom Ir Trečladlenlala 
Pagal Rutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAPayette 8018

VALANDOS: ' x
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.

Pirmadienis, birž. 14 d., 1937

sų darbas — Tau Tėvyne; 
arba: “Jūs ginklu, — mes 
darbu tėvynę ginsim”.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P., ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., fiered. ir Knbat. nno 2—9 v

ei. G
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMloek 6286

DR. A, G. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Rea.:
24C6 W. 69 St

Ras. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMloek 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomie susitartu

Subatoms Cicero!
1446 So. 49th Ct

Nuo 6 Iki 9 vai. vak.

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ot., Cicero, IIL 
Tel. Cicero 2573

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

CHICAGO
$^z. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMloek 3977 
Trečiad. ir Sekntad. pagal autartį 

Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
________________Tel. HEMloek 4848

Tai. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Tel. Ofiao BOUIevard 5913-14 
Rea. KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiao vai. auo 1—3; nuo 8:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Reaidencijoa Tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reaideneija
8939 So. Claremont Ava,

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutarti

Tai OANa' 0U7
Rea. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Resideneija: 6600 So. Artaaian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

8 iki 8 vai, vakare_______

TaL Offica Wentworth 8330 
Raa. Hyde Park 3395

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

Valandoe 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
Ifglrrma ••radom.a ir auhatnmia

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kaip ją pripaiino American 
Medical Aeaociation ir American 
College of Sargoons, yra Class A 
rtiies. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mftaų li- 
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėa 
joa patarnavimo 2700 W. 69th St, 
tol. HEMloek 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentisty, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE
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(Tęsinys iš 2 pusi.)
12. Ieškok apetito pasiman- 

kštininie atvirame ore, o ne 
vaistų skrynelėje.

13. Nespirk apetito.
14. Tyras vanduo yra ge

riausias gėrimas. Citrinos 
skystimas ir vanduo yra svei
kas, ypatingai karščiuose. Pie 
nas, pasukos ir saldžios iš
rūgos yra taipgi sveika.

15. Grynas paprastas val
gis yra geresnis nekaip miši
nys. Valgis tetarnauja apeti
tui. — Dr. Dutton.

Vaisiai
Vaisiai, būdami labai sva

rbiu valgiu, reikalauja smulk- 
meniškesnio apipiešimo. Jie 
yra neužginčijamai kuo gar
džiausi ir seniausi mūsų val
giai. Grįžtant į ankstyviau
sias pasaulio istorijos dienas 
mes sužinome, kad Adomas 
ir Ieva gyveno svarbiausiais 
vaisiais ir nuo to laiko iki 
š am jie buvo svarbiu daly 
k u kasdieniniame žmogaus

valgyje. Jie yra malonaus 
skonio; jie turi saldų kvaps
nį ir turi mišinį acto ir cuk
raus, visa kas daro juoe gar
džiais.

Geroji motina Gamta aprū
pino mus vaisia's didesne me
tų dalimi, kiekvienas metų 
laikas prisideda jų gaminimo, i 
Yra sakoma apie vaisius, kad 
jie sukelia nesveikumų, bet 
aš nesu šios nuomonės. Aš 
nesakau kad blogas vais ų 
naudojimas nesukelia ligos; 
bet ar mes turime juos blogai 
naudoti? Dievas nesutvėrė 
vaisius tam tikslui. Jis nio 
ko nesutvėrė blogam naudo
jimui. Aš esu nuomonės, kad 
teisingas vaisių vartoj’mas 
sumažina ligas labiau nekaip 
jas sukursto. 'Galutinai yra 
tai geriau valgyti gerų nuno
kusį vaisių nekaip praryti 
chemikalų įvairumų. — Knn. 
S. Kneipp.

Vaisių Valgymas

Jei žmonės valgytų daugiau 
vaisių, jie imtų mažiau vais
tų ir turėtų geresnę sveikatą. 
Yra senas posakis, kad v at

šaukiamas Didelis 
Miestų Atstovų

Suvažiavimas

feio mėnesio pabaigoje mie. 
stų sųjunga Kaune šaukia di
delį visos Lietuvos miestų 
atstovų suvažiavimų. Pakvie
sti visi Lietuvos miestai: ir 
sųjungos nariai ir nenariai. 
Pakviesti ir kaimynų — Lat 
vijos ir Estijos miestų sųjun
gos atstovai.

Suvažiavimas, numatyta, 
truksiąs dvi dienas. Be eTi 
nių sąjungos įeik alų jame

šiai yra auksas ryte, o švinas 
naktį. Tikrenybėje jie gali 
būti auksu abu sykiu, bet jie 
turėtų būti nunokę, sveiki ir 
visais būdais geros kokybės, 
ir jei galima jie turėtų, būti 
valgomi nevirinti Vietoje, 
kad valgius Lėkštę kumpio a- 
rba kiaušinių ir lašinėlių pus
ryčiams, didžiuma žmonių 
būtų toli sveikesni, jei jie 
imtų k ek nors vynuogių, 
kriaušių arba obuolių. — Si 
ncerus.

RAKANDŲ, PARLOR SETŲ, KARPETŲ

Graduation dovanos. June Bride Dovanos. Naujos 1938 Radios.

R J 
M
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bus aptarta daug bendrų vi-1 
sos Lietuvos miestų, reikalų. 
Tai iš anksto numatyta. Vi
sais tais klausimais rengia
mi ir atitinkami referatai. 
Jau dabar numatytas Kauno 
miesto Savivaldybės finansų 
skyriaus vedėjo J. Audickio 
referatas apie savivaldybių 
finansus ir jų pagerinimų, 
burni. A. Merkio referatas a- 
pie didėjančių vaistyk nių 
funkcijų kompensavimų. Kre 
tingos miesto burmistro re
fera as apie antraeilių mies
tų teises ir pareigas. Žagarė* 
burmistro apie antraeilių m'e- 
stų finansus, Kauno (miesto 
Savivaldybės socialės apsau
gos skyriaus vedėjo J. Dagi
lio apie biednuomenės šelpi
mų bei gydymų ir 3 metų 
stažo vietos gyventojo teisė
ms įgyti nustatymų, kanali
zacijos ir) vandentekio sky
riaus vedėjo inž. S. Kairio 
apie miestų sukanalizavimų 
ir vandentekio įrengimus, ne- 

; kilnojamų turtų skyriaus ve
dėjo Radvllaviciaus apie pra
džios mokyklų patalpų nau
dojimų ne mokyklų reikala
ms, inž. Baublio — apie mie
stų įmones, Kauno Miesto Sa
vivaldybės inspektoriaus Ka- 
minskio — apie savivaldybių 
tarnautojus, tarnybos statutų 
ir kt.

Plačiau numatyta aptarti 
ir savivaldybių mokesčių į 
statymo pakeitimo reikalus, 
statybinių sklypų dydžio nu 
statymų, priešlėktuvinės ap
saugos reikalus, tos apsaugos 
nuostatų vykdymų ir išlai
das, savivaldybių už siunčia
mų korespondencijų mokesčio

klausimas, elektros reikalai, 
savivaldybių reforma ir kt.

Apskritai, suvažiavimas Ša-į 
da būti toks, kokio ligšiol 
dar nebūta.

ŠVEDAS FILMININKAS 
FILMUOS LIETUVOS

VASARVIETES

KLAIPĖDA. — Į Klai pėdų 
atvyko švedų filmininkas 
Bengstonas filmuoti Lietuvos 
vasarviečių. Ta filmą vėliau 
turizmo propagandos tikslu 
bus demonstruojama Švedijos 
kino teatruose. Filmų gamina 
Švedų-Amerikog laivininkys
tės bendrovė, kurios laivai pa- 
laiko nuolatinį susisiekimų su 
Klaipėda.

FOR 
ITCHING 

SKIN

r
 Ar kenčiate nieiiejūnų, V 
nudegimu arba odos ligą? V 
Nekentė kiti Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa- 
Aalina ecstma, iibėrimns, 
spuogus ir kitokius odoe 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien 1 Visuose aptieko- 
se. 35c. 60c. $1.00.__________žemo

FOR S K. I Ni I & RI TU7

PLATINKITE “DRAUDA'

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

Į Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 
Bank lėtam*— Laidotuvėms — 

Papuoši mama,
PliaM LAPAYETTK MOd

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

$48 00
ir lekcijos dykai

Rašoma mašinėlė yra naudinga dovana. 
Naujos mašinėlės po

£29.50
Geriausios Royal išdirbystės

JONAS PRANCIŠKUS 
PALIONIS

mirė birželio 12 d.. 1937, 4:60 
vai. ryto. sulaukęs 62 metų 
amžiaus.

Kilo 1S Panevėžio Apekr., 
Naujamiesčio parap. Povllaus- 
kų kaimo. Amerikoje išgyve
no 36 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moter) Kazimierų, po tėvais 
Rlmkūnaltė, sūnų P.ranciftkų, 
2 brolius; Mateu&ų Ir Juozą, 
pų. Ir kitas gimines, o Lietu
voj 2 brolius: Kazimierų lr 
Povilų, seeerj Onų lr pamotę.

Kūnas pa&arvotas 2801 So. 
Oakley Ave.

Laidotuvės Jvyks antradien). 
birželio 15 d. 19 namų 3:30 
va'., ryto bus atlydėtas j Au9- 
•ros Vartų parap. bažnyčių, ku
rioj Jvykfl gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.

NuoSIrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pa
žystamus-mas dalyvauti Šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę Moteria, Sūnus, Bro
liai Ir Giminės

Laidotuvių direktorius La- 
chavvlcz Ir Sūnal. Tel. CANai 
2615.

A. i A.
SIMONAS BARCIAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

birželio 11 d., 1937 m., 10:25 
valandų vakare, supaukęs pu
sę amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Eržvilko 
parapijoj, Raseinių apskrityje, 
Pansčių kaime.

Amerikoj išgyveno JO metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Juozapų, marčių Malvi
ną, 2 anūkus Donaldų lr Pal
myrą, Garukų Šeimynas, pus
seserį O. Urbanavlčla ir gimi
nes.

Kūnas paSarvotas randasi 
Ridiko koplyčioj 3354 So. Hal
sted St.

Laldotnvė* Jvyks antradien), 
birželio 15 d., 8:00 vai. ryto 
IS koplyčios | Sv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už Mėllo- 
nlo sielų, o IS ten bus nuly
dėtas ) Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a, Simono Berclaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoSirdžial kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir sutelki 
jam poekuUn) patarnavimų lr 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Sūnus,
Marti. Anūkai, Puasenepfts ir 
Gimtinės.

laidotuvių direktorius P. J. 
Ridikus. Tel. BOUIevard 4089.

Jau 1938 metų Radios iškrautos dėl parodos. 
RCA Victor, Zen th, Philco. 

Automobilio radios po
£1950

Sena radio išmainoma

June Bride yra gera dovana 
Skalbiama maAina, naujos 

1937 metų už
£39.50

po $1.00 į savaitę

Elektrikinės Ledaunes
Sutaupykite nuo $30.00 iki $50.00. Visų gerų išdirbysč ų. Kelvinator, General 

or, Westinghoi 
£89.50 ir aukščiau

Electric, Crosley Sbelvador, Westinghouse, Norge ir kitų, po 
' ŠČif

lengvus išmokėjimai. Nepadarykite klaidos užeidami į svetimų krautuvę. Bud
niko Krautuvė yra v enoj vietoj kolei bus gatavas naujas namas.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 S. Halsted St. Tel. Blvd. 7010
WCFL — 970 Kil., Nedėliomis nuo 7:JO Iki J vsl.vakare.
WAAK — 920 KU.. Pirmadieniais Ir Penktadieniais nuo $:0A vai., po pietų.
WHFC — 1420 Kil., Ketvirtadieniais nuo 7 Iki S vtU., vakare.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4005-07 So. Hemltage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

TeL LAFAYETTE 0727

Dyk • koplyčios visoseai Chicagos dalyse

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

VENETIAN MONUMENT CO , INC,
Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
— o

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj

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 AVE.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M PC PATARNAVIMAS 
HmDULAriOL DIENĄ IR NAKTĮ

FA W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I Knl MIESTO DALYSE

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

LaMcz ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 

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

I. Uden

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petka
S. M. Skudas
I. J. Zolp
Ezerskis ir Sens
Juozapas Eudeikis

4348 So. California Ave. 

Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703

IR 4704 So. VVestern At 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausiai 

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

Atsakantis darbas 
3958 We»t 11 Ith SL, 

Telefonas BBVerly 0005
skersai ftv. Kazimiero kapinių vartų.

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
9000 620 W. 15th Ave.



DRATTOAR Pirmadienis, birž. 14 d., 193f

VIETINĖS ŽINIOS

Aviacijos Diena Prasi
dės prie Dariaus-Gi

rėno paminklo

Nacijonalio Lietuvių Aero 
klūbo aviacijos diena, birž. 
20, prasidės 1 valandų po pie
tų prie Dariaus - Girėno pa
minklo, ant kurio bus ber'a- 
mos iš orlaivių gėlės. Prie 
gėlių bus prisegti lapeliai su

V. Mikolaitis Baigia 
Prep. Seminariją

T0WN OF LAKE. — Qui- 
gley Preparatory seminarijoj 
mokslo metų užbaigimas Į- 
vyks birželio 15 d., 10:30 ry
to, Šv. Vardo katedroj iškil
mingomis šv. Misomis ir pa
laiminimu. Tarp jų bus ir vie
nas iš Town of Lake jaunno 
lis, Vytautas Mikolaitis. Ru-ištraukomis iš didvyrių tęs-

tamento. Be to, bus pasakyta <Jenį jis kutina vykti į Mun. 
viena, kita kalba, sugiedatna? 
tautos himnas ir po to trau
kiama į Asbburn aerodromų 
(83 gatvė ir Cicero avė.). Čia 
bus didelė programa, suside-Į 
danti iš dainų, kalbų, sporto 
skraidymo.

Užkviesta visos lietuviškos 
draugijos ir ’ organizacijos; 
daugelis savo sus'rinkimucsc 
nutarė organizuotai dalyvau
ti, kai kurios išrinko ir dar
bininkus tai dienai. Kviečia
ma ne tik draugijos, organi
zacijos, bet ir visa lietuviška 
visuomenė pasigerėti lietuvių 
gabumais. iBe lakūnų, kurie 
orlaiviais raižys erdves, bus 
parašutininkų-kių. Kai kurie 
tų lakūnų ir parašutininkų 
yra 4dūbo nariai.

„ Kurie neturi automobilių, 
galės lengvai patekti į aero
dromų. Manoma paimti kele
tu trokų, kurie pigiai nuves 
ir parveš. Be to, galima bus 
nuvažiuoti gatvėkariais 63 ir 
Cicero avė., o iš ten yra su
sitarta su busų kompanija, 
kuri vežios žmones į. aerodro
mų.

V. Rėkus, klūbo sekr.

deleinų ir baigti s ekt pašau
kimo. Rap.

North Sidės Žinutės

Karnivalas ėjo visu smar
kumu. Darbininkai dirbo sa
vo palapinėse išsijuosę. At
rodo, jMularys nemažai pelno. 
Karnivalų lankė ne tik pa- 
rapijonai, bet ir svetimtau
čiai. Visi stebėjosi lietuvių 
mandagumu ir patarnavimu. 
Dovanų buvo visokiausių.

Northsaidiečifcuns padarė 
surpryzų Frenkis Smitas. Bi
rželio 19 d. su Onute Ramoš
kaite rengiasi prie didelės su- 
žiedotuviųparės. Moterystes 
Sakramentų ketina imti 10 d. 
liepos, Šv. Mykolo parap. ba 
žnyčioje.

Parap. choras išsiskirstę.’ 
atostogoms vasarų mano su- 
rušti ekskussijų Michigan e- 
žeru. Iš anksto kviečiami ir 
choro prieteliai, parapijonai 
sykiu pasigrožėti ežero pavir 
šiuin. Kada, kur ir kaip tas 
jvyks, sužinosime vėliau. Bet

RADIO
Bartkų šeimynos radio pa

saka netrukus užsibaigs. Ne
pamirškite šį vakarų pasi
klausyti kaip Bron’ui seksis 
su Stefanija rūsčiu tėvu, tur 
tuoliu Corlingtonu.

Kuomet išrodė, kad Bronius 
su Stefanija ištikrųjų žengs 
prie altoriaus, grųsina juos 
perskirti.

Bartkų šeimyna yra leid
žiama kiekvenų pirmadienio 
vakarų pastangomis “Stan
dard Federal Taupymo ir Sko 
lininio įstaigos”, 2324 S. Lea- 
vitt gat. Pirm. J. Mackevi
čius praneša, kad Bartkų šei-

Pralaimėjo, Šiomis dieno
mis Illinois valstybės senatas 
atmetė sumanymų, įstatymui, 
kad valstybėj ir moterys bū
tų renkamos į prisiekusius 
teisėjus (jury). Šios moterys: 
Mrs. R. W. Liss iš Cbicago, 
ir Mrs. C. H. Bartling iš Rc- 
ckford buvo nuvykusios į 
Springfieldų,' kad paveikus 
priešingus taku sumanymui

LAIKINOJI LIETUVOS SOSTINE
_________ 1 berniškus

Lietuvos tuvai, Kaunas pradėjo smar-'-Rūmus ir prie jų įrengė did

I vyriausybė pastatydino mo- 
MornJSLncK Kauno Kultūros

Kaunas, laikinoji
sostinė, yra vienas didžiausių kiai plėstis ir augti. Kas Kau-l^u^ visoms sporto šakoms

nų matė prieš karų, tas dabar, ®ikštę. Vasaromis Nemunas 
nebegali jo bepažinti. PerJr Neris teikia daug malonu- 
dvidešimt nepriklausomo gy-1 mų vandens sporte mėgėjams. 

Vilnius savo didumu ir gražu- venimo metų Kauno plotas Kaunas savo gražiomis upy- 
beveik keliolika kartų padidė-' Unkėmis, savo naujoviška 
jo. Pavyzdžiui, 1914 m. Kau-' statyba ir nuolatiniu smarkiu 
nas teturėjo 386 ha ploto, 01 tobulėjimu įdomus visiems

ir gražiausių nepriklausomos 
Lietuvos miestų. Tik lenkų o- 
kupuotoji Lietuvos sostinė

mu pralenkia Kaunu.

Kaunas turi nepaprastai 
gražias apylinkes: jis guli 
dviejų didelių upių Nemuno 
ir Neries santakojo, o paskui
iš visų pusių jį supa gražūs ... .

a i’L a kTji- • didelių rūmų. Centralines gatAleksoto, \ vtauto Didžiojo _

jau 1932 m. — 2983 ha. Pa- pamatyti 
ciame centre ir jo pakraščiuo
se pastatyta daug gražių ir ,

ir Žaliasis kalnai. Vytauto Di- į 
džiojo ir Žaliasis kalnai ap
augę šimtamečiais ąžuolais ir 
vasaromis šventadieniais į j

įves išmeksfaltuotos ir jose, 
vietoje senosios konkės, susi
siekimų palaiko moderniški 
autobusai. Mieste įrengta 
daug puošnių aikščių, kuriose

myna sugrįš į tamstos namus i®^ve įtraukia (^au^ mie.tie kaunįęčįai pa (jarfo0 galj pa
si vnL-nrn ii- -Tun Viln ninn». C1U Prisėti ir graZla gamtašį vakarų ir dar kitų pirma 
dienį, o po to išvažiuoja į a- Įvožėti. Kaunas turi gra-
tosogas iki ruden'o. Pasiklau
sykite 10 vai. iš WHFC sto
ties (1420 kil.).

Programo pranešėjas, P. ša 
ltimieras. Klausytojas

Lietuviai Rašytojai Ir 
Dailininkai Amerikoje

Amerikos lietuvių rašytojų 
antologijos (sudėtinės kny-

pilVOIU^U.T VCAHli OU111C111J 1111 i I i *•' e . .
senatorius. Tačiau nelaimėjoJ&os) darbų baigti, kreipiuos 

į tuos Amerikos Lietuvius, ku
rie rašo arba rašė, (kai kas 
gal, dar niekur nespausdino), 
eilėmis arba proza, atsiųsti 
po kelis geriausius savo raši
nius tai knygai — drauge su 
savo fotografijomis, savo ra

kas jau manote važiuoti, tuo
jau regstruokitės pas choris
tus.

Vietinė spulka kviečia vi
sus pradėti taupyti savo cen
tus. Spulka prladeda naujų 
veikimų. Dėl informacijų 
kreipkitės bile penktadienį, 
adr. 1644 "VVabansia avė.

žiu ir garbingų praeitį. Dar 
ir dabar pačioje Nemuno ir 
Neries santakoje tebestovi di
dingi garsiosios Kaune pilies 
griuvėsiai. Ta pilis gynė lie
tuvius nuo kryžuoČių ordino 
užpuldinėjimų. Rusai, okupa
vę Lietuvų, ilgainiui Kaune 
įrengė pirmosios rūšies savo 
tvirtovę (krepostį). Tos tvir
tovės įrengimas rusų valdžiai 
kaštavęs daug šimtų milijonų 
rublių. Ji taip pat turėjo gin
ti imperijų nuo vokiečių. Ta
čiau ji tos savo paskirtos ne
atliko. 1915 m. vokiečių gen. 
Litzmannas Kauno tvirtovę 
paėmė beveik be didesnio mū
šio.

Rusai Kaunui neleido plės
tis, todėl jis daug metų buvo

ilsėti. Svetimtaučiai, matę 
Kaunu pirmaisiais nepriklau
somo gyvenimo metais ir da
bar, negali atsisteliėti jo pa-

DYKAI!

=Z-S

‘ Drip Coffee Pot.2’ Dykai 
žanga ir nuolatiniu moderne- Įain> kurs suras “Draugui’ 
jimu. Paskutiniu metu Kaune vjen^ naujų ska’tytojų ir prfl

ČIKAGOS VYCILJ 
VEIKLA

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

nkos parašui prie jų, ir su 
biografijomis. (Norintieji gau j paprastas gubernijos miestas.

Susikūrus nepriklausomai Lie

Niekas negali pasakyti koks 
bus oras Vyčių dienoje, lie
pos 5, bet jau aišku, kad ne
paisant oro, kas nors gaus 
ten gražų Terraplane automo
bilį, nes nieks negalės sulai
kyti to laimėjimo. O nebūtų 
reikalo jo sulaikyti — nes ti- 
kietai labai gerai platinami 
visame mieste. Pavyzdžiui, 
West Side, t.y., 24 kuopa, jau 
savo k? rtų netik išpildė, bet 
ir pralenkė.

Kaip Jaučiate?
*| Vakar*—“l&vtalykM Viduriui”—Jauuklta 

Geriau Rytąjį
Meskite nuovartcl Duokite Garfield Ar
batai ISvalytl neaumaltus llkuflua Veikla 
greitai Ir maloniai. Garkite kaip papraa- 
t« arbatą. 1®° — ,6c-

■ Wfi| - or Mft SAMFlC oi OoiHsid 
J Hsodochskowder—alio Garfield Tau,

TT eMdtorcaaitiaalIea.acidlndlautioa,
’ w ond • . 'keep clean Imido." WtlTE ■

OAintlOTCACCh 0ee*.E. MOOKLVM. H. y.

CLASSIFIED
MAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

Ri; OTOJAS

*1 <ti atgal knygai nepaimtus 
raš'nius, ir* reikalingam su
sirašinėjimui toje knygoje da- “stamps”). 

Lietuvytis lyvftvimo reikalais, pridekite

Visiems Čikagos Vyčiams 
pakankamai pašto ženklų, imalonu bus sužinoti, kad jų 

vadų — pirmininkų p. Petrų 
Bložį vakar apie 4 vai. gerb. 
kun. J. Vaičiūnas šv. Antano

Kas norite namu, ISvalytl Ir 15- 
popleruotl, tai kreipkitės j ;

J. Purtokas 
6425 So. Rlehmond St.

Tol. Hemlock 2578

“Draugo” Didžiuli 1937 Metu

Amerikos lietuvių rašytojų 
antologija bus leidžiama Lie
tuvoje. Prašomi atsiliepti Ino .bažnyčioj surišo šventos mo
jau, nes šis atsišaukimas du-. terystė.s ryšiais su p-le Juo- 
rornas tik papildyti jau su- zapina Vasiliūnaite. 
rinktų medžiagų. Piešėjai pra- Iškilmėse dalyvavo ir Či- 
šomi atsiųsti tai knygai vir- kagos Vyčių dvasios vadas, 
šelio projektus, nes knygų a-

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Bnilder,

6739 So. Map1ewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

Į KLAIPĖDĄ PER ŠVEDIJĄ 

MOTORLAIVIU

GRIPSHOLM 
Liepos 2 d.

"Chicago IH

arba šaukite CANai 7790

Nežiūrint, kada manote važiuoti į Lietuvų, pradė
kite ruoštis iš anksto. “DRAUGO” laivakorčių 
agentūra išrūpins visus kelionei reikalingus doku
mentus. Darykite sau rezervacijas krooanksčiausi&i.

Norintiems važiuoti anksčiau, patartina vykti 
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ Motorlaiviu GRIPSHOLM 
GEGUŽĖS 29 DIENĄ.

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums 
laivakortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiau
siais laivais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į

( 4 DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

pe Amerikos lietuvius turi 
puošti Amerikos lietuvio dar 
bo viršelis.

Antologija jokios politinės 
srovės neatstovauja, todėl šis 
atsišaukimas taikomas visu
ma.

Arėjas Vitkauskas, 2138 W. 
Coulter st., Chicago, III.

kun. M. Urbonavičius. 
Vestuvėse jaunavedžius var

du Čikagos Vyčių pasveikino 
žodžiais ir dovanėle vice pir
mininkas p. J. Glebauskas.

Norėdami mylėti tėvynę tik
rų, aukšta meile, turime duoti 
jai mūsų pačių asmenyje to
kius piliečius, dėl kurių jai ne
reikėtų nurausti, bet kuriais ji 
galėtų pasigirti.

TAVERNA PARDAVIMUI

Tuoj parsiduoda gerai Įrengta lr ge
rai ISdlrbta taverna. Priežastis — 
silpna sveikata.

1005 W. 71 St.
Tel. Vlncennes 10258

FORKLOZAVIMO RARGENASi.n-
Pardavimui 2 natų plytinis, 6—6, 
namas. Furnace Šilima. Naujai 15- 
dekoruota.

2446 W, 20 St.

PAIEŠKOJIMAS

PaleSkau M. lr AgnleSkos Urbanų. 
Oyveno 4612 Ro. Wa»htenaw Avė. 
ChĮcago, III. Patys ar Juo„ žinan
tieji rašykite: Joana Bukaunklenė, 
85 Hewey St, Waterbury, Oonn.
PARDAVIMUI AR IftRENDAVIMirĮ

Taverna pardavimui ar lfirendavlmul 
kartu su visais Įrengimais. Geraa 
kampas. Norime parduoti, kad llk-

i ’ DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam /

dividentas ttž
PADĖTUS PINIGUS.

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

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

,O Pplirn vlduoti palikimą O. t ento Joseph J

Žemesnės klasės yra tos, ku-

Radomskl 
2259 W. 23rd PI.

PARDAVIMUI NAMAS

•rios nieko nedaro žmonijos la- ,.TSSt
bui. H. Marion

PLATINKITE “DRAUGĄ’

ton Parke. Kreipkitės Į P. Sloger, 
CANai 1966,

PARDAVIMUI 1-OTAS

Pardavimui lotas pigiai. Arli Wau- 
kagan, 111., prie gražiaus ežero. Su
žinokite "Drauge.”

SUTAUPYKITE SIUOS KASTUS
Tai yia pilnos kainos už finansavimų jūsų vartoto kart 
GENERAL MOTORS INSTALLMENT PLANU, inimant 
pilnų suprantamų apdraudų, 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

75.12
75.52 
75.68
79.52

18 Mėn. 
Fin. Kaina

20.84 
24 21:
24 7( 
26.64

fed 50.00 $34.20
200.00 44.68
250.00 48.56
300 00 50.04
350.00 50.56
370.00 50.72
400.00 52.28

IKAM MOKĖTI DAUGIAU KITUR?
Pirkite čionai garantuotų GEROS VĄLIOS vartotą

|n u tomobilių šiomis žemomis kainomis.

MILDA AUTO SALES
BUICK IR PONTIAC AGENTORA

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


