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Nežinia ką pradės Anglija 
Ispanijos reikalu

LONDONAS, biri. 23. — 
Vokietija ir Italija šiandien 
pranešė Anglijos vyriausybei, 
kad jos abi ištraukia savo ka
ro laivus iš Ispanijos pakraš
čių patruliavimo ir daugiau su 
tna nieko bendra neturės. Po
draug Vokietija-dar painfor
mavo Angliju, kari ji neimsis 
jokių žygių prieš Ispanijos ra 
dikalus dėl karo laivo Leipci
go torpedavimo.

Tuo būdu Anglijai ir Pran
cūzijai iškelta nauja proble
ma Ispanijos klausimu. Vokie
tijos ir Italijos išėjimas iš ne-

BERLYNAS, biri. 23. — 
Kilus Vokietijos nesutiki
mams su Anglija, diktatorius 
Hitleris šiandien turį pasita
rimus su Vokietijos karo pa
jėgų vadais.

Nacių spauda aštriais žod
žiais puola Angliję, kuri prie
šinga surengti bendras laivy
nų demonstracijas prieš Ispa
nijos radikalus ryšium su ka
ro laivo Leipcigo torpedavi- 
mu.

Suirus pasitarimams, rašo 
nacių laikraščiai, Vokietija y-

PLIENO FABRIKŲ DIDIKAI VOKIETIJOS KATALIKAI PROCESI 
JOMIS ATSAKO NACIAMS

šių persekiojimų laiku didėja 
katalikų ištvermė

AMSTERDAMįAS (per pašalas Faulhaberis gatvėmis nešė 
tų). — Žiniomis iš Vokietijos, • Švč. Sakramentų.

sikišimo komiteto yra jau an
trasis. Ir tas reiškia, tos vals- Kų Vokietija veiks, priklau 
tybės savarankiai veiks Ispa-jsys nuo šiandieninių Hitlerio 
■nijos klausimu. Gi savarankis pasitarimų su vadais.

Republic Steel korporacijos viršininkai (iš kairės)/. D. B. Gillies — vięeprezidentas, 
T. Girdler — direktorių pirmininkas, C. M. White — darbų vedimo viceprezidentas, ir 
E. Richardą — pastarojo asistentas. Girdler pakviestas į Washingtonų. Šie didikai nusis- 

ra laisva viena veikti prieš 1 tatė nedaryti jokios sutarties su C.I.O, vadais. (Acme, 1 hoto,)
Valencijos radikalus.

BILBAO RADIKALI! PINI
GAI BE VERTĖS

vokiečiai katalikai į nacių vy
kdomus persekiojimus atsako 
maldingomis procesijomis ir 
maldomis. Dievo Kūno šventę 
visuose miestuose katalikai su 
rengė iškilmingas procesijas, 
kuriose dalyvavo gausingiau
sios tikinčiųjų minios.

Ypač Berlyne Dievo Kūno 
šventę įvyko įspūdinga proce
sija. Dalyvavo daugiau kaip 
20,000 katalikų. Procesija tu
rėta didelėje viešoje aikštėje 
priešais šv. Jadvygos kated
rų. Šįmet šioje procesijoje na

veikimas yra pavojingas tai
kai.

Anglijos vyriausybė yra nuo 
monės, kad tuo būdu iškilusi 
krizė žymiai sumažėjo ir visas 
tas reikalas baigsis gražiuoju.

Spėjama, kad įvykį ji užda
rys savo vienos karo laivų ko 
kiomis nors demonstracijomis 
prieš ispanų radikalus. Griež
tesni žygiai bus paneigti, nes 
tas gali sudrumsti taikų Eu-

Ar taip bus, tik artimoji atei-j ropoję ir pakenkti Ispanijos 
tis galėj pasakyti. nacionalistų laimėjimui.

Vos nesuirg Lenkijos mio. kabinetas 
dol rumunu karaliaus

VARŠUVA, birž. 23. — Ru- niu aplieta. Pats prezidentas 
munijos karalius Karolis at- (Moscickis kreipės pas arkivys- 
vyksta į Lenki jų su revizitą (kupų paduodamas sugestijų, 
prezidentui Moscickiui, kurs,kad karstų su Pilsudskiu iš-

BILBAO, Ispanija, birž. 23. 
— Šiam miestui nacionalistai 
gruzino vandenį ir elektrų. 
Gatvėkariai pradėjo važinėti. 
Per Nervion upę nutiesti keli 
pontoniniai tiltai.

Maisto atvežimas užtikrin
tas. Su finansais sunkiau. Pa
likti baskų radikalų vartoja
mi pinigai pas nacionalistus 
neturi vertės. Į cirkuliacijų 
bus paleisti nacionalistų pini
gai. Prekybininkai reikalingi 
didelių kreditų.

Savo keliu, nacionalistų ka
riuomenė nesulaikomai veržia
si vakarų link.

NUO LIEPOS 1 D. POPIE-į PAŠALINTI SOVIETU AT- ' ' ' " m ' * * i —
... Lama. menei- To° budu vyriausybeŽIUS DAUGIU ILSĖSIS SARGŪS ARMIJOS VADAI Prisakė, kad ji nepalanki Ka

talikų Bažnyčiai, kad prieš jų
ROMA, birž. 23. — Patirta, 

kad nuo liepos mėnesio 1 d. 
porai mėnesių bus nutrauktos 
pas Popiežių audiencijos.

Tuo būdu bus leista Jo 
Šventenybei daugiau ilsėtis ir 
sveikatų sustiprinti.

NACIONALISTAI NEPAI
SO RADIKALŲ

ŠAUDYMO

neseniai lankėsi Rumunijoje.
Lenkijos vyviausybė tad su

taisė plačių iškilmių progra
mų karaliaus priėmimui. Tarp 
kitko buvo nužymėta, kad ka
raliais aplankys Krokuvoj ka
tedrų, kur palaidotas diktato
rius maršalas Pilsudskis, tiks
lu jį pagerbti.

Tuo tarpu Krokuvos arkivy 
skupas Sapieha painformavo 
lenkų vyriausybę, kari katedra 
rumunų, karaliui bus uždary
ta.

Varšuvos vyriausybė tuo bū 
du pasijuto kaip šaltu vande

nešti iš katedros karaliui lan
kantis, kad brangus svečias 
galėtų atviram ore pagerbti 
Lenkijos diktatorių. Arkivys
kupas nesutiko.

Į tai atsižvelgus, lenkų mi- 
nisterių kabinetas atsistatydi
no. Bet prezidentas Moscickis 
nepripažino atsistatydinimo.

Paskiau ministeriu kabine
tas nusprendė arkivyskupų 
Sapiehų pašalinti iš progra
mos ir jį ignoruoti.

Savo keliu apie tai praneš
ta Vatikanui. Iš ten laukia-1 
mas atsakymas.

GARVEŽYS SUSPROGO; 
DU ŽUVO

STREIKAS SULAIKĖ TRI
JŲ LAIKRAŠČIŲ LEIDIMĄ

NACIONALISTAI NUTVĖ
RĖ BASKŲ MINISTERJ
BAYONNE, Prancūzija 

birž. 23. — Ispanų naciomalis 
tų valdomoj teritorijoj, už 12 
mylių vakarų link nuo San 
Sebastian, buvo priverstas nu 
sileisti baskų komercinis lėk
tuvas, kuriam nacionalistai 
rado buvusios baskų “respub
likos” viešojo sveikumo minis 
terį Alfredo Espinosa ir ki
tus tris baskus radikalus.

Lėktuvas reguliniai skraidė 
tarp Santanderio* ir Prancūzi
jos.

MADRIDAS, birž. 23. - 
Madrido radikalai tiesiog bu 
vo sukrėsti vakar pavakarį pa 
matę miesto padangėse 18 na
cionalistų lėktuvų.

Tuojau prieš juos nusuktos' 

lėktuvinės patrankos ir imta',

MASKjVA, birž. 23. — Sta
lino įsakymu, “valymas” vi
sose sovietų valdžios mašine
rijos dalyse visu griežtumu 
vykdomas. Visose pramonės 
šakose viršininkai pakeičiami. 
Pašalintieji išvardinami so
vietų priešais ir uždaromi į 
kalėjimus.

Iš sovietų atsargos armijos 
“Osoaviakim” pašalinti ketu
ri vyriausieji valdininkai. 
Šios civilinės organizacijos 
vadu buvo sušaudytas gen. 
Eidemanas.

kovoja.
Muniche, Bavarijoje, ir gi 

apie 18,000 tikinčiųjų dalyva
vo procesijoje. Bet ir tenai 
nebuvo kariuomenės. Be to, 
miesto nacis majoras uždrau
dė papuošti namus, kur vyko 
procesija. O tenai kas metai 
nuo neatmenamų laikų namai 
ko gražiausia būdavo nnpuo- 
šiami Šv. Eucharistijos gar
bei. Patsai Jo Emin. kardino-

Berchtesgadene, Bavarijoje, 
kur diktatorius Hitleris turi 
savo vasarinius namus, proce
sija buvo uždrausta. Paduota 
priežastis, būk galėjusi p£U- 
kenkti trafikui.

Freiburge, Badene, katalikų 
procesijai, matyt, nacių nus
kirtas lakūnas, bandė kenkti. 
Žemai skrajojančio lėktuvo 
tratėjimas procesijos daly
viams kenkė giedoti. Dar ne
pasibaigus procesijai tas la
kūnas benardydamas pakliudė 
vienų kalvelę ir žuvo. Nacių 
spauda neminėjo šio įvykio.

Heilsberge, Rytų Prūsijoje, 
nacių policija susikirto su 
viena katalikų organizacija. 
Ji norėjo procesijoje dalyvau
ti su savo vėliava, o policija 
neleido vėliavos nešti. Paskiau 
apie 3,000 katalikų sukėlė pro 
testo demonstracijas priešais 
miesto rūmus (rotužę), Už tai 
policija areštavo parapijos du 
kunigus.

Katalikų persekiojimus na
ciai be atodairos vykdo. Išgal- 
vojami visoki katalikų pries
paudai žabangai. Ir kasdien 
tas didėja.

OSGOOD, Ind., birž. 23. — 
Baltimore and Ohio prekinio

PITTSBURGH, Pa., birž. 
23. — Apie 150 ekspeditinin-

traukinio garvežys susprogo^ sukėlė “sėdėjimo” streikų 
už dviejų mylių nuo čia rytų' laikraščių Press, Sun-Tele-

UŽGINA MANDŽIUKO IM
PERATORIAUS NU

ŽUDYMĄ

šaudyti. Lakūnai to nepaisy
dami atliko kažkokių žvalgy-,

KARIUOMENĖ PIKETUO
JA PLIENO FABRIKUS

NACIONALISTAI RAGINA JAR^S,PsS 
RADIKALUS PASIDUOTI KAUNAS. — Kaip jau bu-

________ vo pranešta, praėjusiais me-
į HENDAYE, Prancūzija, tais Seimas yra priėmęs pri- 
ibirž. 23. — Santandero, už 45 verčiamojo darbo įstaigų į8Pa
mylių nuo Bilbao vakarų link, 

YOUNGSTOWN, O., birž. | radikalų vadai šaukiasi Euro-
bų ir nuskrido savais keliais. 123 __ Streikuojantieji C.T.O. P°s valstybių parūpinti mais-

darbininkai daugiau nepikie- 
RASTA HENRIKO I GRIAU- tuoja čia plieno fabrikų. Juos 

ČIŲ DAUS

to suplūdusiems ten iš 
pusių bėgliams. Sako,

visų

nėra
grų-pavaduoja gubernatoriaus Da;^uo JUOs maitinti, jiems

Ivey prisiųsta kariuomenė. s’a badas ir ligos. 
BERLYNAS, birž. 23. —, f | o

Quendlinburge rasta Henriko* PrieS porų-dienų kompani- ‘ av r z n O-
I-ojo — pirmosios vokiečių im J°8 buvo pasiryžusios atidary- ro pajėgų lakūnai Santandare 

išmetė atsišaukimus. Kviečia1

link. Kurentojas ir vienas 
traukininkas užmušti. Inžinie
rius pavojingai sužeistas.

Traukinio dvylika vagonų 
nutrenkta nuo bėgių.

43 ŠMUGELININKA1 
IKALTINTI

NEW YORK, birž. 23. — 
Speciali federalinė grand ju- 
ry įkaitino 43 asmenis už dei
mantų šmugeliavimų į J. Val
stybes. l.

graph ir Post-Gazette spaus
tuvėse. Sulaikytas laikraščių 
leidimas. Apie 5,000 darbinin
kų priversti bedarbiauti.

• s
Streikuojantieji reikalauja 

didesnio atlyginimo.

PASKELBĖ GENERALI 
STREIKĄ

WARREN, O., birž. 23. — 
Savo jėgos įrodymui C.I.O. va 
dai šiame mieste paskelbė ge- 
neralį darbininkų streikų.

ŠANGHAJUS, birž. 23. —
Kai kurie kiniečių laikraščiai 
paskelbė, kad birželio 13 d. 
Hsinkinge nužudytas Mandžiu 
ko imperatorius Pu^Yi, ir kad 
japonų kariuomenė apie tai ne
leido paskelbti. Taip pat pa
žymėjo, kad ryšium su tuo į- 
vykiu areštuota keli kiniečiai.

Iš Hsnnkingo, Mandžiuko
sostinės, užginamas imperato- kestis. 
riaus nužudymas. Pažymima, 
ten ko panašaus neįvykę.

įjiafcJ

tymų. Pagal tų įstatymų pri
verčiamojo darbo įstaigose 
bus laikomi administraciniu 
būdu nubaustieji ir sulaiky
tieji asmenys. Jie dirbs vals
tybei reikalingus darbus. Iki 
šiol sakytieji asmenys baus
mes atlikdavo paprastuose ka
lėjimuose.

Priverčiamojo darbo įstaiga 
bus Kretingos apskrityje Mi-

veikti
nuo š. m. birželio min 10 d. 

Įstaigos viršininku paskir
tas Kauno miesto policijos 6 
nuovados viršininkas Jonas 
Eigelis.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota ir šilčiau.
Saulė teka 5.15, leidžia

si 8:29. . »

perijos įsteigėjo — griaučių fabrikus norintiems dirbti; v. . , ..---- -----------
dalis. Per šimtmečius nežino- darbininkams. Taikininkų boa radla n® .gJZ1UOJU ti įtravoa dvare; ji pri

ta, koir tas valdovas buvo pa
laidotas. Perti iai buvo mini
mos 1,000 metų jo mirimo su
kaktuvės.

rdo ir C.I.O. vadų pastanga-1 mieet»- Priešingai gi Santan- 
mis sobamatorias prisiuntė dcr Krrit hns aPKulla» " W"5- 
kariuomenę ir neleido atidary.1''”' labiau nulten«’ už Bilbao
ti fabrikų.

ATSTOVAI DIDINASI 
ALGAS

LONDONAS, birž. 23. — 
Anglijos parlamento atstovų 
rūmai 325 balsais prieš 17 pa
didino sau algas nuo 400 iki 
600 svarų per metus.

“LAJSNIAI” UŽ DVIRAČIUS

.. * 1^.

ROOSEVELTAS JAU 
STATOMAS KAN

DIDATO *

INDIĄNAPOLIS, Ind., 
birž. 23. — Šio miesto taryba 
įvedė “laisnius” už įsigijimų 
ir vartojimų dviračių. Vienie- 
riems metams 1 dol. 25c. mo-

PLATINKITZ “DRAUGĄ”

pasi-
P

Tik pasidavimu bus išveng
ta kraujo liejimo ir bus dau
giau pasigailėjimo, pareiškia, 
nacionalistai. Gintis yra nesų- 
monė. ‘1. |

■baskus, kurie nenorėjo 
duoti.

HARRTSBURG, Pa., birž. 
23. — Šios valstybės guberna
torius Earle šiandien iškėlė 
prezidento Roosevelto kandi
datūrų, pareikšdamas:

“Esu už Franklin Roose
velto kandidatūrų 1940 m., jei 
jis tik pageidaus būti kandi
datu tTečiųjai tarnybai”.

PRADĖJO VEIKTI DARBO
IR SOCIALĖS APSAUGOS 

DEPARTAMENTAS

MENDOZA, Argentina, birž.
23. — Mirė seniausias Argen
tinos žmogus Teofilo Vidcla, 
ėjęs 124 metus amžiaus.

KAUNAS. — Ministeriu 
kabinetui nutarus, Vidaus Rei 
kalų Ministerijos darbo ir so- 
cialės apsaugos inspekcija nuo 
š. m. birželio mėn. 1 d. per
tvarkyta į darbo ir socialės ap 
saugos departamentų, kurio 
direktorium bus iki šiol vado
vavęs inspekcijai A. šeštakas.

“DRAUG 0” 
EKSKURSIJA
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 

“Gripsholm”

Ruoškitės dabar
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Bendradarbiams lr koreapondentama raktų negrąžina.
Jai nepiuAoma tai padaryti lr aeprleiunčtajaa tam liks.
1*1 palto lankių. Redakcija pasilaiko aau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus lr ypač ko- 
raavanduucUaa sulyg savo ouotlOroa Korespondentų 
pralo ralytl trumpai lr ailkial (Jei galima ralomaja 
mallnlla) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos lr aamenl&kumų. Pasenusios korės- 
pondencljoo lai k rai t in nededamoa

Redaktorius pritina — nuo 4 vaL Ilgi 6 vai. popiet.

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — *6.00; Pusei melų — *3.50; Trims mėne
siams — *3.00; Vienam minėsiu! — 75c. Kitose val- 
gtyMos pranumerata: Metams — *7.00; Pusei metų 
— *4 .00. Pavienis num. 3c.

Skelbmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Nauji Karo Pavojai

Spauda ir vėl plačiai rašo apie didėjau-' 
čius karo pavojus Europoje. Kai kurių dien-1 
raščių korespondentų pranešimu iš Europos, 
karas turėtų tuoj užsiliepsnoti.

Tuos karo pavojus didiua Ispanijos na-

Lietuvių tautinio atgimimo 
dainius

BirieRo 28 d. snkanka pen- ^ti Žemaičių vyskupu, tačiau 
keri melai, kai mirė vienas 
didžiausių Lietuvos poetų, lie
tuvių tautinio atgimimo dai
ri i uis Jonas Mačiulis-Maironis.minis kuras. Sukilėliams paėmus BiLbao mie- . .

stų, jų šalininkai (italai ir vokiečiai) išsi Į Maironiui sako \ aisty l»ės
drąsino duoti jiems daugiau paramos. Loja- 
ristų (bendrafrontininkų) rėmėjai bolševikai 
taip pat neatsilieka. Matydami savuosius 
pralaimėjant, gausiau juoa šelpia visokia 
karo amunicija. Tuo būdu yra didinama is
panų naminio karo ugnis. Anglai ir praa-

Prezidentas Antanas Smetona 
— buvo lemta stingriai per
gyventi visi mūsų tautos var
gingo atgimimo tarpai, jam 
buvo lemta jie nušviesti savo 
sielos ugnimi. Brėkštant “Au-

cūzai norėtų ir vienų ir kitų teikiamų par«r ^į” pažadintas, atgimimo

Petro Rimšos Parodos

Skulptorius Petras Rimša Aknerikoj “už
sibuvo“. Manė pas mus pabūti vien# kitų. 
mėnesį, bet jau antri metai kai gražiai ke
lia Lietuvos vardą Amerikoje.

'Jo kūrinių parodos, surengtos šio kraš
to didmiesčiuose, padalė didelio ir neišdil
domo įspūdžio ir lietuviuose ir kitataučiuo
se parodos lankytojuose. Dienraščiuose ir 
žurnaluose kritikai labai gražiai aprašo Pe
tro Rimšos kūrinių geniališkuilią.

Paskutinioji garsiojo mūsų tautos me
nininko paroda buvo Wyomiag Klony - • 
Wilkes (Barre, Pa. Po parodai lietuviai 
įteikė skulptoriui atsisveikinimo adresų, ku
rkime tarp kitko pasakyta:

“Kuomet teko arčiau pažinti skulpto
rių p. Petrų Rimšų kaip artistų, tai jis mums 
primena pasakiškų vaikelį, kurio kiekviena 
ašarėlė buvo brangiuoju perlu. O nuožmu
sis pasaulis, it to vaikelio pamotė, jį kan- 
kindavo, kad vaikelis verktų ir kad jinai 
kuo daugiausia ašarėlių — perlų prisirinktų.

“Mūsų artistas p. Rimša lietuvių tau 
tos įr lietuvių ašaras — nuoskriaudas at
vaizdavo savo kūryboje ir pavertė juos į 
brangius Lietuviams perlus. “Lietuvos Mo
kykla“, “Artojas”, “Gedimino Sapnas“, 
“Lenkų Unija“, “Kova už Vilnių“ mums 
lietuviams turi skaudžius prisAninimus. Ta- 
čiau, jie mums brangūs, it brangiausieji per
lai... Tad, brangus yra mums p. Rimša, ku
ris savo lakia vaidentuve taip suprantamai 
atvaizdavo mūsų praeities kovas, dabarti
nius troškimus ir tautinius laimėjimus“.

Čia pasakyta ir gražiai ir teisingai.
Būt gera, kad Lietuva daugiau tokių 

žmonių, kaip p. Rimša, pas 'mus prisiųstų. 
Svarbu, kad čia augančioj! lietuvių karta 
ir bendrai Amerika arčiau susipažintų su 
Lietuvos kultūriniais ir meniniais turtais.

mų sulaikyti, bet nesiseka. Nors ir anglai 
ir prancūzai sakosi esu neutralūs, tačiau to 
fakto negali paslėpti, kad jie simpatizuoja 
lojalistams. Dėl to su jais nenori skaitytis 
nei patys ispanų sukilėliai nei jų rėmėjai. 
Turint tų visų galvoj, laikraščių korespon
dentai ir spėja, kad kilaatieji konfliktai 
tarp aiškiai pasidalinusių į du frontu Euro
pos valstybių be karo nebus galima išnar
plioti.

Naujai čempijonas

Amerika laikinai buvo pamiršusi visus 
savo “triubelius**. Politikieriai pamiršo a- 
pie politikų, kapitalistai apie konfliktus su 
darbininkais, darbininkai apie streikus ir 
savo vargus. Visi buvo susidomėję tuo, ku
ris, negras ar airis, liks sunkiojo svorio 
kumštininkų čenipijonu. Sioi sporto didieji 
mėgėjai — airiai nusivylė, nes jų tautietis 
buvo skaudžiai juododžio sumuštas ir atimta 
iš jo čdmpijonato vainikas.

Domisi šiuo žiauriu sportu ir lietuviai. 
Tų susidomėjimų sukėlė mūsų tautietis Šar
kis, kuris prieš penketų metų buvo laimė
jęs čempijonatų. Nors ligšiol jam lygaus lie
tuvio kumštininko dar neatsirado, tačiau 
prospektų jo vietai užimti netrūksta. Rei
kia tik sudaryti jiems progų. Tų progų nuo 
dabar bus daugiau, nes prasideda Lietuvos 
ir Amerikos bendradarbiavimas. Iš to ben 
dradarbiavimo gali išaugti kandidatas juo
dodžio Louiso čempijonato vainikui nuimtu 
Let’s hope. 4

O Gal Ir Čia Trockio Kaltė

“Varpui” skambinant iš ana
pus Nemuno, jis prakalbo sa
vo galingu balsu tyrai lietu
vio guaninei. Jį išgirdo ir su
prato jaunoji karta“.

Maironis-Mačiulis gimė 18-

lenkų intrigos ir šmeižtai su
trukdė jam užimti Žemaičių 
vyskupo sostų. įsteigus Lietu
vos universitetų, Maironis bu
vo pakviestas Teologijos-Filo
sofijos fakulteto profesorumi. 
Už nuopelnus Lietuvai buvo 
apdovanotas DLK Gedimino 
II laipsnio ordinu. Jis mirė 
1932 nu birželio 28 d. Kaune 
ir palaidotas Bazilikoje.

Maironis yra parašęs nema
žai mokslo ir dailiosios litera
tūros veikalų. Plačiausiai jis 
tarp lietuvių išgarsėjo suvo 
poezijos veikalais, kurie buvo 
paskelbti“ Pavasario Balsuo
se“. ftis jo eilėraščių rinkinys

62 m. spalių 21 d. Pasandra- Į lietuvių buvo didžiai mėgia-
vio dvare Šiluvos parapijoje,
Raseinių apskr. turtingų lie
tuvių ūkininkų šeimoje. Jo 
graži prie Dubysos upės gim
tinė iš pat maželis ugdė gro
žinius jausmus ir savosios tė
vynės meilę. 1883 m. pabaigęs 
Kauno gimnaziją^ Jonas Ma
čiulis-Maironis įstojo į Kievo
universitetų literatūros studi- tto lietuviškai operai “Kame

mas ir susilaukė G leidimų. Be 
to, Maironis yra parašęs tris 
poemas — “Jaunoji Lietuva 
(anksčiau šis veikalas buvo 
pavadintas “Tarp skausmų į 
garbę“,), “Mūsų Vargai’’ į r 
“Raseinių Magdė“. Maironis 
yra žymus ir dramaturgas: 
1896 m. jis išspausdino libre-

Prel. J. Mačiulis Maironis, lietuvių tautinio atgimimo 
dainius.

juoti. Tačiau, nusivilęs uni
versiteto profesoriais^ po me
tų iš universiteto pasitraukė 
ir įstojo Kaune į Žemaičių 
Kunigų Seminarijų. Čia besi
mokant jame pasireiškė stip
rus poetinis talentas: baigda
mas seminarijų, parašė poemų 
“Lietuva“, kurių dedikavo A- 
nykščių šilelio autoriui vysku
pui Antanui Baranauskui. Be
to, tuo pat laiku, jo raštų pa-'tiek jo brikoje, tiek dramose,

išganymas“. Betgi plačiau
siai Maironis dramaturgas iš
garsėjo savo istorine trilogi
ja, kurių sudaro trys veikalai: 
“Kęstučio mirtis“, “Vytautas 
pas kryžiuočius“ ir “Didysis 
(Vytautas - Karalius“. La
biausia iš tos trilogijos yra 
pavykusi jos pirmoji dalis“ 
“Kęstučio mirtis“.

Visoje Maironio kūryboje,

sirodė ir “Aušroje“. Pabai
gęs seminarijų jis buvo išsiųs-

tiek poemose daugiausia sielo- 
janiasi įvairiais tautos reika-

vieną, bet gyvų žodelį iš seno-j kvietė mylėti visa ta, kas rie
vės laikų, tačiau jis savo po-Į tuviška,: 
ezijoje mums prikėlė garbin
gųjų Lietuvos praeitį, jis savo 
dainomis uždegė tėvynės mei
lę lietuvių krūtines, jis savo
kūryba įtikino lietuvius, kad 
atsibus Lietuva, nes neveltui 
ji tiek iškentėjo.

Maironis savo kūryboje ne 
tik iškėlė garbingųjų Lietuvos 
gamtos grožį, išaukštino rietu
vių kalbos gražumų. Jis savo 
pezijoje nuolatos lietuvius

tas studijuoti į Petrapilio lais ir reiškiamos patriotinės Į 
Kunigų Akaderp^ją. Čia jis bei visuomeninės idėjos. Pla

čiai ir skardžiai visoje Mairo-.

Mylėk, lietuvi, tą brangią že- 
mę,
kame nuo amžių levai gyve
no:
čia tavo kūną# sau įkaistą 
semia,
Čia grynai dvasiai tiek svei
ko peno.
Mylėk jos kalbą, senovės bū
dą, ;

(Tęsinys 4 pusi.)

Lenkų Ambicijos

Neseniai sĮjaudoj buvo rašyta, kad ge
gužės mėnesyje į Vilnių buvo atvykęs Len
kijos diktatorius, Pilsudskio įpėdininkas ma 
ršalas Rydz-Smiglas. Ta proga Vilniaus uni
versiteto vadovybė įteikusi jam medicinos 
daktaro garbės laipsnį.

Keistos ir kartu įdomios yra lenkų lttik> 
raščių pastabos, kurios buvo padarytos ry
šium su tomis iškilmėmis.

“Kurjer \VilenskL“ parašė, kad tuo bū
du esaDti atnaujinama glaudi vienybė, kuli 
jungusi pirmąjį maršalų su Vilniumi ir jo 
mokykla. Girdi, Lenkija be Vilniaus būtų 
tik “maža buforinė valstybė, su vasalinė
mis, o ne suvereninėmis ambicijomis, kaip 
ir daugelis po karo atsiradusių, ne savomis 
jėgomis, valstybių“. Politinį charakterį at
gimusi Lenkija įgijusi, tik “iškovojus“ Vil
nių. Vilnius Lenkijai davęs Pilsudskį, o Pil- 
sud.skiui didybę.

Toliau tas pats laikraštis rašo: “Lenki
jos atgaivintojas be Vilniaus nebūtų didis 
senos Lenkijos atgaivintojas; būtų tik kūrė
jas mažos valstybėlės, su visai kitokiomis 
ambicijomis ir kitais uždaviniais, negu ta, 
kuri nežuvo. Šį Vilnių turime lenkų poli
tinėje perspektyvoje traktuoti taip, kaip j| 
traktavo maršalas Pilsudskis. Simboliškai''.

Į šias “Kurjer Wilensl<io“ pastabas tru
mpai, bet stipriai ir teisingai atsakė Kaune 
einąs Vilniui Vaduoti Sąjungos laikraštis 
“Mūsų Vilnius“ Jis rašo: "Gail* tik, kad 
laikraštis nemato, kad arahieijoe toli pra
lenkia realius lenkų valstybės interesus, blai
vų protą ir tarptautinį teisingumą”.

Chieago Daily News aną dieną įdėjo 
tokią karikatūrų: Sovietų Rusijos diktato
rius Stalinas sėdi prie stalo ir skaito laik
raštį, kuriame didelėmis raidėmis parašyta, 
kad Rusijos lakūnams nuo galutino pasie
kimo kelionės tikslo pritrūko virš penkių 
šimtų mailių, dalia stovintis Stalino adju
tantas klausia — ar juos sušaudyta t

Tai labai gerai karakterizuoja diktato
riaus Stalino nusistatymą. Jis daug sušau
dė savo valdininkų, kurie, jo manymu, savo 
pareigų neatliko taip, kaip jie norėjo, anba 
kad kokia pramonė ar prekyba neišvesta 
taip, kaip buvo įsakyta išvesti, nors lie ne
pasisekimai ir nebuvo dėl vedėjų kaltės. 
Tokie valdi aini; ai įtariami troekininkais, pa
traukiami teismo atsakomybėn ir, žinomu, 
sušaudomi.

0 gal įr dėl tos lakūnų kelionės bus 
kalti trockininkai, kad jie negalutinai pa
siekė savo tikslo. Gal būt. Juk Trockis gy
vena visai netoli tos vietos, kur rusų lakū
nai nusileido.

Katalikų Universitetas ą

Vyskupas Juozapas M. Corrigan, Kata 
likų Universiteto Vašingtone rektorius, pra
neša, kad universitetas šiemet gąvo $94,334.- 
11 aukų. Stambiausia auka Jo Eminencijos 
Bostono Kardinolo. Jis paskyrė $50,000.00 į 
taip vadinamų “trust fund“, iš kurio bus 
skiriamos stipendijos studentams iš Bostono 
arkidiecezijos. , ,

Reikia pasakyti, kad Katalikų Univer
sitetas žymiai auga ir turtu, ir savo įrengi
mais, ir studentų skaičiumi, ir preelyMu. 
Šiemet universitetą baigė 525 asmenys. Tai 
didžiausia graduantų laida šio universiteto 
istorijoj. Pernai rudenį i Kataliku Univer
sitetą įsirašė didžiausias studentų skaičius 
nuo šios šaunios įstaigos įsisteigimo.

Būt labai gera, jei ir lietuvių didesni j 

skaičius imlų lankyti šį universitetą.

t. M V

*
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dar veikliau, energingiau ir 
plačiau pradėjo dirbti lietuvy
bei ir lietuvių tautiniam at
gimimui. Spausdino savo ei
lėraščius “Apžvalgoje“ ir ki
tuose lietuvių rusų valdžios 
draudžiamuose laikraščiuose, 
o 1891 m. S. Zanavyko slapy
vardžiu Tilžėje išpausdino 
“Lietuvos istorijų arba apsa
kymus ape Lietuvos praeigą“. 
Sis populiariai parašytas Lie
tuvos istorijos vadovėlis lie
tuvių jaunuomenės buvo mė
giamas ir daug pradėjo rietu
vių tautiniam susipratimui 
žadinti.

1892 m. Mačiulis-Maironis 
pabaigė akademiją ir buvo pa
skirtas Kaune Žemaičių Kūni

nio kūryboje skamba tautinės 
vienybės Sūkis. Jis nuolatos vi 
sus lietuvius kvietė prie ben
drą, vieningo tautinio darbo, 
Dar seminarijoje rašytoje 
“Lietuvos“ poemoje jis tą 
tautinę vienybę aukštino šiais 
žodžiais“ “Šventa vienybė, 
dangaus gražybė, tu duodi ga 
lią, gimdai galūnus“. Ir vėles
nėse savo poemose ir lir&oje 
Maironis nuolatos skelbė tau
tinę vienybę ir sielojosi, kai ji 
įvairių partijų buvo ardoma.

Maironis taip pat stengėsi 
savo1 kūryba pažadinti rietuvių 
tautinės garbės jausmų, kuri 
ilga svetimųjų priespauda bu 
vo nustelbusi. Tani tikslui la-

Beautyrest Matrasas
genuty1®® 
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gų Seminarijos profesoriumi. ’bai daug gražios medžiagos1 
Čia, jis dėstė moralinę teologi- 'duoda, garsioji Lietuvos pra-
ją ir platųjį katekizmą, kurį 
jis pirmas klierikams dėstyti 
lietuviškai. 1894 m. Maironis 
buvo paskirtas Petrapilio ku
nigų Akademijos profesoriu
mi, o kiek vėliau ir jos ins
pektoriumi. Už nuopelnus baž
nyčiai buvo pakeltas kanau
ninku. 1909 m. buvo paskirtas 
Žemaičių Kunigų Seminarijos 
rektoriumi. Vadovaudamas tai 
įstaigai, labai daug gero pada
rė lietuvybei. Pirmiausia jis 
iš seminarjos pašalino lenkų 
įtaką ir ją padarė lietuviška 
mokąlo ir jaunųjų kunigų au
klėjimo įstaigą. Pamaldos, pa
mokslai įr poteriai buvo įves
ti lietuviškai buvo. įvesta ir 
lietuvių literatūra, kurią dėstė 
pats Maironis.

Maironis buvo įtakingas ir 
daug rietuvių tautai ir katali
kų Bažnyčiai nusipelnęs vei
kėjas. Jis buvo norima pada-

eitis. Tad Maironis ir norėjo 
“prikelti nors vieną senelį iš 
kapų milžinų ir išgirsti nors 
vieną, bet gyvą žodelį“. Ta iš 
kapų prikeltoji praeitis poetui 
padėtų atrasti naują poezijos 
šaltinį“ tik nė tą šiandienį, 
kuris ir rūbą ir dvasią pasko
lintą gavo“, jis pa<lėtų atras
ti vaidelučių garsiu auksines 
kankles, kurias pirštais palie
tus, “užkaistų krutinės nuo 
balsą įstabių... Sudrebėtų ka
pai... Ne kapai didvyrių, už
migdytų tarp miškų, bet užmi- 
rasios lietuvių krutinės, be 
idėjos, 1* vado. O jau tuomet 
pr&aokėjų kalba nebe viešnia 
gal būtų po bajorų dvarus. 
Gal tiek antkeliais brolių lietu 
vių nežūtų po svetimus kraš
tus. Nors poetas ir sakos ta
me pat eilėraštyje, kad veltui 
jo troškimai prikelti senelį ik 
kapų milžinų, ir išgirsti nors

Pasaulio populiariškiausias matrasas. Jo Milijonieriš- 
kas Miegas yra visų tautų ir visų luomų žmonių varto
jamas. Suvirš 2,500,000 Amerikos šeimų vartoja Beauty- 
rest; 59% šių žmonių yra darbininkai ar kiti su apribo
tom įeigom. Beautyrest matrosas su žymiuoju “Floas 
ting Action.“ 837 atskrrąi-apsiūtų coils maloniai palai
ko miegoto ją bile mieganČioj policijoj. Skirtingas Sag- 
proof kraštas visuomet gražiai laikosi — duoda vidur- 
matraso smągumą ant pat matraso krašto — galite sė
dėti ant krašto kiek tik norėsite. Pasirinkimas kerių 
gražių, ryškių spalvų French Tapestry-Darnask uždan
galai.
Stiprios rankenos lengvam apsukitnui. Matykite Beauty- 
restai matra>ą, kuris vartojamas žymiose ligoninėse ir 
viešbučiuose — rasite jį ant puikiausių laivų kaip 
Queen Mary ir Normandie — jis endoreuojaraas Svei
katos ir Grožio Ekspertų visur. Beautyrest Box Spring 
— padaryta specialiai Beautyrest Matrasai. Turi Plat- 
formo Viršų ir Kontroliuojamą Atsekimą; 72 galios dou- 
ble-cone lanksčios colis ranka-surištos su puikiausia Ita- 
lian bemp ir daug kitų pagerinimų. Galima gauti ap
dengti pritaikintai su Beautyrest matrasu.

$39.50
BEAUTYREST BOX SPRDVG ^3f),50 

“GRAND OPENING SPECIAL”

NEW CITY FURNITURE 
MART

1654-56 VVest 4Tth Street
DYKAI! Brangios Dovanos per šį Išpardavimą 

nuo Birželio 26 d. iki Liepos 3 d.
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Pranašystes Apie 
Kristaus Gimimą

KAULAS: Jonai, kodėl tiek 
daug pranašų kalbėjo ir ra
šė apie Kristaus atėjimų?

JONAS: Dėl to, kad Jis y- 
ra tikras Dievas, mūsų Atpir
kėjas ir kad Jis atneš žmoni
jai ramybę ir laimę.

KAULAS: Koks gi buvo 
pats paskučiausias pranašas?

JONAS: Šv. Jonas Krikš
tytojas, kuris yra vadinamas 
Pirmtakūnu Kristaus: “Yra 
Balsas šaukiantis tyruose: tai 
Įsykite kelių Viešpaties’’. Iza- 
(jas pranašas aprašė net apie 
šv. Jonų su dideliu aiškumu. 
Pats Jėzus Kristus vadino šv. 
Jonų pranašu ir daugiau ne 
gu pranašu, sakydaimas: “Ko 
išėjote regėti... Pranašo. Ištie
si] sakau jums, daugiau negu 
pranašo...” Dėl to, kad šv. 
Jonas yra arčiausias prie Jė
zaus, Kuris prirengė kelius 
Kristui, prirengė sugedusias 
žmonių širdis, kad klausytų 
Dievo žodžių.

KAULAS: Jonai, kaip tie 
trys Karaliai galėjo sužinoti 
apie Kristaus gimimų,

JONAS: Iš pranašysčių, 
nes pranašas Balaam, apreiš
kė karaliui Moab, kad ateis 
Atpirkėjas, pasirodys nauja 
žvaigždė, kuri ves Išminčius 
pas Jj (Atpirkėjų). (Numb. 
XXIV)

KAULAS: Kaip Kristus ga
lėjo būti išgelbėtais nuo Ero
do karaliaus persekiojimo?

kiai aprašė apie Kristų, Jo 
persekiojimų, kad turės bėgti 
į Egiptu, kad daug nekaltų 
kūdikių bus nužudyta etc.

RAULAS: Kur gali rasti 
tuos aprašymus?

JONAS: Sv. Rašte (Jer. 
XXXI. 15). Ir daug kitų pra
našų kalbėjo apie Kristų ir 
Jo ypatybes. Nathanas pra
našas, Dievo įkvėptas kalbė
jo Dovidui, sakydamas: “Jis 
(Jėzus Kristus) vadins mane 
Tėvu, o aš vadinsiu Jį mano 
Sūnumi” (2 King VII. 14). 
Izajas pranašas apreiškė, kad 
Jėzus Kristus bus Dievas ir 
žmogus tuo pačiu kartu; sa
kydamas: “Kūdikis (Jėzus) 
gimė dėl mūsų ir Sūnus yra 
duotas mums: Jo vardas bus 
vadintas Visagalis, Sutvėrė
jas, Dievas ir Žmogus. Tėvas 
atsiųs savo Kunigaikštį Ra
mybės. (Izajas IX, 6).

RAULAS: Kaip galėjo ži
noti žmonės, kad Kristus bus 
Dievas?

dabar kas dienų atsikartoja 
šv. Mišių Aukoje. Pats Die
vas apreiškė Mozei, kad Kri
stus bus tikrasis Pranašas, sa
kydamas: “Aš atsiųsiu jums 
Pranašų, kuris bus tarpe jū
sų ir bus panašus į jumis 
(žmogus). (Deut. XVITI, 18).

RAULAS: Kodėl izraelitai 
vadino Kristų Messias?

JONAS: Dėl to, kad žydų 
kalboj reiškia “Messias”. 
Pranašas, kuris ateis į jūsų 
tarpų. Ir, tiesa, Kristus yra 
tikrasis pranašas, nes Jis iš
pildė visas pranašystes; kų 
tik jis pasakė, tų išpildė, nes 
jis yra tikras Dievas. J.V.S.

Kas Link Vaizbos 
Buto Išvažiavimo

paskutinėj vakarienėj; toji 
grindys. Klebonijos fondnn 
per savaitę atėjo sekančios 
aukos: Albert Trautman (žy
das) $10.00, Joeepb Samon 
$25.00, Tretininkai $4.00 (pir
miau yra davę $16.00); nuo 
Simono Aleliūno, jauno vai
kino, gauta toks laiškas sn 
$5.00: “Gerbiamas Klčbone! 
Supratęs klebonijos statymo 
reikalų, aukoju $5.00. Nors 
nesu dar parapijietis, bet grei 
tu laiku tikiuos būti. Reiškiu 
pagarbos. Simonas Alelifinas, 
2129 Tustin Str., Pittsburgh, 
Pa. ’ ’ Džiuginantis dalykas, 
kad mūsų jaunimas pradeda 
susiprasti. Garbė Simukui, 
rodo gražų pavyzdį kitidms.

džios mokyklos vaikučiai pa ir kun. E. Vasiliauskas. Prieš
šoko.

Ant galo, klebonas pakal
bėjo į susirinkusius. Džiau
gėsi vaikų programa.

“Auksinę Kurpelę” vaidi
no: Princo rolę — Motiejus 
Miskevičius, Pelenės — Elo
na Žilioniūtė, Motinos — Ele- poti jungtuvių metu ir ji pir

savaitę rekolekcijose buvo 
kun. A. Jurgutis, kun. J. Skri 
pkus ir kun. V. Sadauskas.

Kurpelė”. Vaidinime dalyva
vo: Motinos rolėje Bujokiūtė, 
Aldonos — Jaunuliūtė, July
tės — Šilminskiūtė, Pelenės 
— Luniūtė ir Fėjos — Mu- 
raškiūtė. Šokėjos kunigaikš
čio dvare labai gerai pasiro
dė Caste, Lukšiūtė, Gurskiūtė, 
Svaranavičiūtė, Sherman ir 
Mayberry.

Kun. J. Skripkus pasakė

norą Valukevičiūtė, Aldonos
— Cecilija Chubytė, Julytės
— Pranciška Obiecūnaitė, Fe- 
fos — Ona Rečiukė, Tarnų — 
Edvardas Baltrėnas ir Vytau
tas Žiaukas.

Emilija Lukoševičiūtė per
ka D. Žengimo bažnyčiai gra- 
iv suolelį jaunavedžiams kld- lur,mnK» kalbą. Ragino va,- 

kučius nepamiršti Sv. Vince
nto mokyklos ir dažnai eitimoji nori tų suolelį vartoti 

liepos 5 d. Mat, Emilija lio- 
pos 5 d. susituoks su Leonar
du Urlakiu iš Baltimorės.

Emilija Lukoševičiūtė yra 
mokytoja ir northsaidiečiai 
apgailestauja, kad jos neteks,Pirmam akte pašoko: “Che 

bagh” — 1 skyrius, “Amą- Baltimore jų pavylioja. 
ryllis” — 2 skyrius, ir “Ny
kštukai” — 3 skyrius.

Antram akte dainavo cho-
Tam pačiam tikslui uoliai I ras — Aukš. mokyklos moki-

Prisirengimai prie Vaizbos 
Buto, 25 d. liepos, išvažiavi
mo eina visu smarkumu. Vis 
daugiau verslininkų priside
da prie išvažiavimo rengėjų.

Kad būtų daugiau laiko at
spausdinimui ir išdalinimui 
tikietų, Vaizbos Butas pagei-

rbus Jis darys — tai yra di
džius stebuklus. Izajas pra
našas labai nuodugniai apra
šė, sakydamas: “Pats Dievas 
ateis jūsų gelbėti. Tada ak
lųjų akys bus atidarytos ir 
kurtinių ausys atsikiš. Tuo
met raiši vaikštinės, nebyliai 
kalbės” (Iz. XXX. 5-7). Aiš
ku, kaip diena, kad žmogus 
tokių stebuklų negali daryti, 
tik vienas Dievas, todėl Kri
stus bus tkrasis Kunigas, sa
kydamas: “Tu esi Kunigas 

JONAS: Pirmas dalykas, Į ant amžių”. (Ps. CIX, 4). Kri 
kad Jeremijus pranašas aiš- stus paaukojo duonų ir vynų

dau ja, kad visi verslininkai, 
JONAS: Kada dieviškus da norintieji dalinti savo kostu- 

meriaftns išvažiavimo tikietus, 
pasirūpintų užsimokėti lėšų 
padengimui $5.00 iki 28 d. 
birželio. Pinigus reikia pa
čiam ar per kitų priduoti
Vaizbos £uto susirinkimui, 
kurs įvyks birželio 28 d., 8
vai. vakare, Lietuvių ūkyje 
(Lith. Country Club), taip 
pat galima mokėti Vaizbos 
Buto, ar išvažiavimo komite
to nariams.

Liet. Vaizbos Buto 
Spaudos Komisija

JT

Mfestintffcuše MASTER IRON1

TIKTAI

£1.00
įmokėti

Pakl&n.Hkltc apie mfinų 
biudžeto pirkimo p!an.

Herc » a MOMtknaDy better deetric 
Ironerl It*, a baantiful all-Steel kitehen 
table with acid-reaisting top — than 
presto/ it opens into an amasing effi- 
cient ironer. You šit comfortably 
while the ironing is done for you, 
eaai7y — in atmoct half the time. 
Let ua demonstrate this marveloua 
Westinghouae Master Ironer. Drop 
in today or phone for a FRBB dem- 
onstration in your kitehen.

“GRAND OPENING SPECIAL”

NEW CITY FURNITURE 
MART

1654-56 VVest 47th Street
DYKAI! Brangios Dovanos per šį Išpardavimų 

nuo Birželio 26 d. iki Liepos 3 d.
i o o RUDIB V B B Y

darbuojasi: J. Gailys, S. Tu
mas, S. Simanavičius (jauna
sis) ir J. Tumas. Dėka Povi
lo Dargio, Radio klūbo pikni
ke tie jaunuoliai uždirbo kle
bonijos fondui $35.00. Girdėt, 
jaunimas rengiasi surengti pi
knikų Adomo sode liepos 18 
d. klebonijos fondo naudai. 
Važiuosime visi. Plačiau apie 
piknikų bus pranešta vėliau. 
Tėmykite Pittsburgho! Žinias.

Šių savaitę mūsų klebono 
nėra namie, išvykęs į meti
nes rekolekcijas Šv. Vincen
to seminarijon. Parapijos mo
terys taįp pat laiko rekolek
cijas Šv. Pranciškaus vienuo
lyne. Jų ten nuvažiavo gana 
skaitlingas būrys.

Mūsų mokyklų pradžios ir 
aukštesnės mokslo metas bai- 

■ ges praeitų sAvaitę gražia 
programa.

niai ir 8 skyrius. “Sugar 
Bo.wl” atliko 5 ir 4 skyriai, 
“Daina” — 5 ir 4i skyriai, 
“Tap dance” pašoko Patri- 
cia Darragh, Ruth Kudokas, 
Robertą Ulis — 5 skyriaus. 
“Tum Around me” — 6 sky-. 
rius, “Virginia Reel” — 6 
skyrius, “Danish dance” — 
6 skyrius, “The Gardener” 
— 7 ir 8 skyriai, “Alice Blue 
Gown” — 7 ir 8 skyriai, ‘Ka
rališkoji minueta’ — 7 ir 8 
skyriai.

Trečiam akte “Tap dance”

Pora moterų iš North Side 
važiuoja rekolekcijoms į Se
serų Pranciškiečių vienuoly
nų. Rekolekcijos bus birž. 25, 
26 ir 27 d. Ves tėvas Bruži- 
kas.

prie šv. Komunijos.

Klebonas išdalino diplomas 
baigusiems 8 skyrių: Švėgž
dai V., Žukauskui V., Pliuš
kiui F., Zabielai S., Blauz- 
džiui H., Gražiuliūtei, Šumin- 
skiūtei, Luniūtei, Paškauskiū- 
tei, Eisiflniūtei, Muraškiūtei, 
Jakeliūtei ir Staduliūtei.

Girdėjau, kad mūsų klebo
nas išvažiavo į metines kuni
gų rekolekcijas. Vietinis

šis - Tas Iš West End 
Padangės

PIRMAS LIETUVOJE MA
TININKŲ SUTVARKYTAS

MIESTELIS

LUOKE. — Lietuvos mati
ninkai tvarko daugybės kai
mų, naikina bendras ganyk
las, netaisyklingus rėžius, 
sklypus, sudaro naujus kai-

Birželio 20 d., Šv. Vincen
to parapijos motinėlės, po šv.
Marijos Neperstoįančios Pa
galbos globa bendrai ėjo prie1 raus. Tačiau iki šiol tėra tik
šv. Komuiuijos.
mėnesį žymiai padidėjo. Ge
rai motinėlės daro, kad skai- 

pašoko Adelaide Chubytė -- tlingai artinasi prie Dievo 
6 skyriaus. Progratanų baigė Stalo, nes tas daro nepaprn-
choras — Aukš. mokyklos mo 
kiniai ir 8 skyrius.

Kas Girdėt North Side

stų įspūdį ir kitas paskatina 
dažniau eiti prie Dievo Sta
lo. Sykiu vaikučiai, baigusie
ji 8 skyrių, ėjo bendrai prie 
šv. Komunijos.

Šv. Kazimiero Parapija

Prieitų sekmadieni mirė 
|| a. a. Ignas Vainalavieius. Bi

rželio 22 d. palaidotas iš šv. 
Kazimiero bažnyčios parapi
jos kapinėse.

Praeitų sekmadienį pakri
kštyta Petro ir Paulinas Le
kavičių maža dukrelė vardais 
Barbora - Ona. Kūmais buvo 
Jonas Nobaras ir Ona Pužic- 
nė.

Praeitų ketvirtadienį Mote
rystės Sakramentų priėmė Lo
uis Peria su Aldona Simona- 
vičiūte.

Mokslo Mėty Baigimas 
šv. Kazimiero 

Mokykloj

Birželio mėnuo, mokslo me
tų baigimo mėnuo. Šv. Kazi
miero pradžios mokyklos vai
kučiai, sykiu su aukštesnės 
mokyklos mokiniais, išvien 
dirbo ruošdami mokslo metui 
baigti programų. Ne tik mo
kinosi savo dalis, bet ir pla
tino tikietus, nes pelnas bu 
vo skiriamas naujos kleboni
jos fondui.

Gražų veikalų vaikučiai vai 
dino. Tikriau sakant, opere 
tę “Auksinė Kurpelė”. Svar-

Klebonijos statyba progre- biausias roles turėjo aukžtes 
• suoja. Jau dedama ant rūsio nės mokyklos mokiniai. Pra

I RINKTINĖS MINTYS I 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karuiiikig

Birželio 24-ta Diena

“Jis jų globėjas”. — Psal. 
XXXVI, 39.

Aš' norėčiau perstatyti ju
ms tikrų šventenybę kaip tvi
rtų Dievo akyvaizdos žmoni
joje retežį, bėgantį per visų 
istorijų ir darantį, vienybę iš 
jos, duodant jai didelį ir sta
ngų stiprumų, galintį paneš
ti didelius daiktus ir atlikti 
didelius daiktus. Vienybė, ko 
rių šventumo eilė duoda isto
rijai, yra didis dalykas pa 
rodos savo stiprumų. — Phil
lips Brooks.

Bet per visų gyvenimų aš 
matau kryžių, kur Dievo sū- 
nai išduoda savo kvapų; nė
ra jokio gyvenimo kaip tik 
per mirtį, nėra jokio reginio 
kaip tik per tikėjimų, jokios 
garbės kaip tik per godoto pa
nešimų, jokio* teisingumo per 
kaltės priėmimų; ir kad Am
žina Kančia sako, išsituštink 
iš garbės ir teisės ir vardo.
— OlMg Grangs.

Aukščiausias iš mūsų esti 
tiktai sargas ant sargybos.
— Whyte Mdvill*. #

Apsiskliansk, dangau! dar 
aukščiau virš mano galvosi 
Atgal! atgal, apirege! prapla
tink mano pasaulį? Įbėgkite 
Berybės Nežinomojo jūros, 
nes nors Jis mane užmuštų, 
aš pasitikėsiu Dievu. — Jur
gis Madkuald.

Parapijos komitetas ne juo
kais pradėjo ruoštis prie me
tinio parapijos pikniko, ku
ris įvyks liepos 11 d., Frank- 
lin Grove. Birželio 20 d. tu
rėjo svarbų pasitarimų klebo
nijoj. Tarp kitų dalykų, ap
kalbėta ir pikniko reikalai, 
išrink^ darbininldai ir nu
statyta visa tvarka. Atrodo, 
kad sėkmės bus geros, jei tik 
oras bus gražus.

Franklin Grove yra graži 
vieta. Yra maudyklės (swim- 
ming pool) ir lengva, ypač 
northsaidiečiams, pasiekti 
Reikia važiuoti Ohio bulva
ru ir pasisukti dešinėn Joseph 
Home Camp kelia. Už kokių 
penkių mylių ir Franklin 
Grove.

Orkestrą pasamdyta ir ge
ra, regis, Pete PauUukonio. 
Belieka tik visiems northsai
diečiams .paremti komiteto pa 
stangas, gerai tų piknikų iš
garsinti, kad parapija galėtų 
pasidžiaugti geromis sėkmė
mis ir galutinai pradėti dar
bų prie priešakinių durų per
taisymo. Apie taa duris jau 
seniai kalbame, tačiau nedrį
stame darbo* pradėti. (Baugu, 
kad nepritrūktų kapitalo. Tai 
gi visi kviečiami į nuoširdų 
darbų. Daug galime nuveikti, 
jei bus sutarimas ir vienybė. 
Kai du stos, visados daugiau 
padarys”.

Skaičius šį vienas naujos gadynės mati
ninko pertvarkytas miestelis, 
būtent Luokė, nes miesteliams 
tvarkyti nėra jokio teisinio 
pamato. Bus vienas nepaten
kintas, paduos skundų, ir vi
sas darbas nueis niekais. Ir 
Luokė pervarkyta be jokio 
teisinio pamato, o tik laisvu 
su piliečiais susitarimu. Luo
kės miestelio gatvės buvo siau

Birželib 20 d., Šv. Vlhcen-irok, sklypai maži, netaisyklin- 
to mokyklos vaikučiai labai gi. Mažieji sklypai is savinin-.
gerai išpildė mokslo metų 
baigimo programų “Auksinė

t

kų visai išpirkti, sklypų sie
nos visiškai pakeistos.

VIS DAUGIAU ČIKAGIEČIŲ
užvaduoja kitų-madų 

šaldytuvus su

SERVEL ELECTROLUX

Girdėjau, kad tonusų klebo
nas kitų sa vaitę išvažiuoja 
rekolekcijoms į Šv. Vincento 
seminarijų, Latrobe, Pa. Su 
juo kartu sėdės kun. V. Ab
romaitis ir kun. J. Pikntis. 
Šių savaitę rekolekcijose kun. 
J. Vaišnora, kun. M. Kazėnas

Imokėjimas kelių dole
rių duos Electrolux jūsų 
namuose. Balansą ga
lima išmokėti mažais 
mėnesiniais mokesčiais. 
Jei norite, galite imti iki 

3 metų išmokėjimui.

Jokių judančių dalių 
išdilti

Sutaupykite daugiau 
su Electrolux 

TYLIUOJU GESO 
REFRIGERATORIU

• Vartokite Kleetrolux 
vienų mėnesį—tuomet ir 
jūs žinosite, kad Electro- 
lux nekainuoja—jis apsi
moka.

Electrolux save apsi
moka sutaupydamas jums 
pinigų. Jis duoda jums 
sutaupyti daugiau negu 
paprastas automatiškas 
šaldvmas. FJectrolux kai
nuoja mažiau operuoti. 
Jis per ilgus metus kai
nuos mažiau operuoti, nes 
Electroluv neturi jokios 
mašinerijos isdilimui — 
pertaisymui!
Tik Electrolux duoda vi
sus šiuos pagerinimus
• .Tokiu judančių dalių 

išdilti
• Nuolatinė žema opera- 

vimm kaina
• Ilgiausia* veiklumas
• Nuolatinis tylumas
• Pilniausias saugumas 

maiatui
• Rntaupvmas, kuria už

.ii užmoka ir užtektinai
Ledo Smoteliy

mooisn coocirr. conItamt mot watis .. mint MittoiSAnoN . oai miat^o

Hf PEOPLFS GAS HGHf AND COKE COMPANY^S
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DRAUGAS Ketvirtadienis, birž. 24, 1937

PRO ORLAIVIO LANGĄ 
Rašo J. J. Bielskis

reikia tik gerų žmonių ir van
dens”.'Būrimaa&i pirkėjas pa'LIETUVIŲ TAUTOS

darydavo, o dabar ji “pstkin- 
1 k y ta” žmogui tarnauti. Pa
stačius užtvankų, viršutinėje 
upės daly sulaikytas vanduo 
sūdaiff didelį ežerų -— ‘‘Lake
Mead”, kuris siekia apie ši
mtų mylių ilgio ir užliejo 227 
ketvirtaines mylias tyrlaukių. 
Apskaitoma, kad toji užtvan
ka turi galimybės padaryti 
elektros jėgos daugiau negu 
Niagara Falls.

Be elektro jėgos, ši užtva

(Tęsinys)

Boulder Dam ir Grand 
Canyvn

Pa.skridę apie valandų ir 
pusę pasiekėm California - 
Nevada sienų, ir jau esame 
virš pagajuėjusių “Bouklcr 
Dam”. Matosi Las Vegas mie 
etukas ir naujausias Boulder 
City miestukai, išaugęs sta
tant pasauly didžiausių už
tvankų — Boulder Dam. Hoo- 
veriui prezidentaujant buvo
^vadinta “Hoover Dain”,'nka taipgi suteikia 0^. 
bet jalui pasitraukus vėl grų-Į 
žinta senasai vardas, Ši už
tvanka pastatyta ant Colora

žiūrėjo į jj ir atsakė: “Jok 
to tik ir pragarui tereikia”.

Orlaivy esantis altmetenis
— aukštį rodųs instrumentas
— rodo, kad skrendam vie 
nuolikų tūkstančių pėdų virš 
jūrų paviršio. Piloto pavaduo 
tojas paaiškino, kad skren 
dam apie 200 mylių greitumo 
į valandų. Tanai milžinas
‘‘Boulder Dtfm’ ir

do upės ir yra naudojama e- 
lektros gaminimui. Prieš tai

nia ir Arizona valstybėms 
taip labai reikalingo vandcn*’. 
Kalbant apie vandenį, prisi
mena anekdotas: apsukrus že-

toji milžiniška upė retkarčiais • mės sklypų pardavėjas aiški- 
žemesnioj daly išsiliedavo ir J na žmogeliui gėrusias puses; 
daug nuostolių apylinkėms pa girdi, “California ir Arizona

Sutaupysite 40%

Mead” iš orlaivio atrodo tik 
graži minijatūra. Kauno Uni 
versiteto prof. Kolupaila prie? 
kiek laiko lankėsi Jungtinėse 
Valstybėse ir rodos yra ap
rašęs šių užtvankų ir elektro? 
stotį — šį dvidešimto šimt
mečio stebuklų, bet man dar 
neteko to aprašymo skaityti 

Gamtos Įdomybių Vietose
Orlaivio priešaky pasirodė 

elektra apšviesaas skelbimas: 
keleiviams tampriau pri si juo 
sti prie sėdynių. Šeimininkė 
paaiškino mums, kad, be abe
jo, netrukus užtiksim oro tuš- 
trtinų ir skridimas nebebus 
taip lygūs. Štai, netrukus pa
jutom kų reiškia “oro tuštu
mos” — “air pockets”. Pa
jutom sensacijų panašių į au
kštame name smarkiai žemyn 
besileidžiantį keltuvų. Mums 
paaiškino, kad orlaivis pate 
nka tarp oro srovių, staiga 
ir tiesiog krinta žemyn. Kaip 
kada ^ęlelų^įiuti^pėjdų j 
staiga sustojęs pradeda ly
giai aukštyn keltis. Tas pa
sikartoja dažnai. Tasai že
myn ir aukštyn kėlimas — 
kritimas sudaro visai nema
lonų jautimų Galva pradeda 
svaigti, burna prisipildo sei
lių, skilvis pradeda “keistai” 
veikti J— keleivis aj^Kga

ATGIMIMO DAINIUS

<Tęsinys iš 2 pusi.) 
jos gifių kvapų, žuliąsias pie
vas, "
į jos dirvelių* parijęs grūdų, 
iinai, jog vaisių palaimins 
Dievas.
Mylėk prabočių kapus gar
bingus,
kur amžiais iidis Tėvynės 
sūnūs.
Mylėk tuos amžius, vardais 
garsingais, ’ 
kurie išugdė tautos galiū
nus.

Maironis savo jautria poe
to siela jautė besiartinantį lie
tuvių tautos atgimimo pavasa
rį, besiartinančių Lietuvos lai 

• svę. Todėl jis ugningais savo 
poezijos /.ėdžiais ir kvietė vi
sus etoti į darbų už mylimų 
šalį. Jis lietuvius ragino pri
kelti savo darbais Gedimino 
Tėvynę, priminti
Vytauto Didžiojo 
plačiąsias ribas, 
kalbų, kurių protėviai gynė 
ir išaukštinti Europoje Lietu
vos vardų. Visa tai reikalavo 
daug darbo ir brangių aukų, 
tačaui:

Gražiu už tėvynę panvargti, Įgebėjo stipriausiai išreikšti ir 
kentėti, 'plačiausiai išgarsinti atgims-
Palaimmtas darbas šalies ’tanČios Lietuvos tautinius ide-
prigimtos,
Laimingas, kurs, pradedant 
aušrai tekėti,
Su broliais į darbų, kaip mil
žinas sios.
Poetas smerkia visus tuos, 

Ponuliui kurje nedirbo lietuvių tautinio 
'ąljdjbės Ypač jis smarkiai pla-

prižadinti ka lietuvius nutautėlius. “Ra
seinių Magdės” poemoje jis

alus. Daugelį jo dainų harmo
nizavo geriausi mūsų kompo
zitoriai, ir tos dainos per cho
rus plačiausiai Lietuvoje ir 
tarp užsienio lietuvių paplito. 
Kas iš lietuvių nėra pats dai
navęs arlia bent kitus dainuo
jant girdėjęs šių Maironio 
dainų: “Jau slavai sukilo”. 
“Kur bėga Šešupė, kur Ne-

munts rodo nutautimo pavyz- mun®e teka”, “Ramios, malo-

madeespeciaUy 
for inner-spring 

mattresses
Tm tesUJencv
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galėtų tapti rojum, joms te- 
“jūros liga”. Taip būna, kuo
met vandens bangos smarkiai 
laivų siūbuoja. Ne visi kelei 
viai vienodai tai atjaučia: vie 

, ni suserga smarkiau, kiti tik 
ne visai gerai jaučiasi Bet 
pasprukus iš tų oro tuštumų 
vėl atsigaunania ir greitai pa
mirštama kas yra atsitikę. 
“Jūros liga” sudaro visų ne
malonumų, o šiaip jau jokios 
baimės nėra, kuomet onaivis 
krinta ir kyla.

(Bus daugiau)

AKIŲ GYDYTOJAI

H»>cb>y S83S 
Dr. K. Nurkaitis 

dabar yra “n
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė.. 8519 Coin- 
mercla) Avė. So. Chicago, 111. Pri
taiko naujus akinius tr pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
Vakaro.' A

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETR1STAS 

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

nuo tai. rak.
Tel oras

GERKIT TIK 0E"* ALŲ

glmbrosia
SOUTH SIDE BREM COMPANY
Viri geria ir mėgsta AMBBO- 
S1A ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholes&le) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS 
Rea. HEMLOCK 9240

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

EMIL DENEMARK,
Buick * Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Cravvford 4100

džius praeityje ir dabartyje.

Maironis mūsų tautiniam 
atgimiui turėjo milžiniškos rei-į 
kšniės. Jis savo poezijoje su-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OFTOMETJUCALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių {tempimų, kur| 
esti priežastimi galvos skaudAjlmo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karšt], atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Vlsuoae atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažu.usias klai
das. Specialė atyda atkre'piama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos uuo 10 iki 8 v. 
NedėšloJ pagal sutarti- Daugely 
atsitikimų akys aiItai-omo,, be aki
nių. Kalint* ,ilgios kalu uirmian.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Pitone Boulevard 7do9

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus seredų, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebos valandij popiet, bet nno
IH -I-* ryto.

TsL CANai 2346

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutarti 
2305 So. Leavitt St.

TeL CANai 0402

nios vasaros naktys”, “Miš
kas ūžia, verkia, gaudžia”, 

(Tęsinys 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI
U. p. motista

DANTISTĄ*
1446 Sa 49th Ct.. Cicero, IM. 
Utam., Keti. ir Pėtn. 10—9 rak r. ( 

3147 So. Balsted St., Chicago 
Paned* Rered. ir Subat. auo 2—9 ♦.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tei. namų:
HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

* 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Rez.:
24C6 W. 69 St

AMERIKOS LIRTŪVT” DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir PėtnyČioa

vakarais nno 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175 

Namai; 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Panedėlį, L’tarninke 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. TsL RepnbUc 5047

Tel. Ofc. REPublic 769«
Melrose Park eae

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
A.ntrad., k ei vi r lad. ir Benkt&dlenlair 

9-12 v. rytų: 1-5 P- P-I «-• v. ’•
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 ». p. 

161 Broadvar 
MELROSE PAKE, ILL.

Pirmadieniais Ir treflisdlenlais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro

šeštadieniais nuo 3 v. iki 9 v. v. 
Sekmadieniai, pagal autartlea _

. TųL LATayette 8016

DR. C. J. SVEHCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

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

______ Pagal Sutarti_________

Res. 6958 So. Talman Avė.
Rez. TsL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 if 7—9 Vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatoms Clcoroj 
1448 So. 49th CtNto t liti 9 vai, vak. 

CLEMEHT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
88 North La Šalie Street

Chieago
Telephone CENtral 1840 

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

Vai. pagal sutartį
6322 So. VVestern Avenue

PROspect 1012

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

OR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. IIL_______ _

Office Honrs
2 to 4 and t to 8 P. M.
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN and SŪROKOM

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Gt, Cicero, UL 
TsL Cicero 257S

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

CHICAGO
fcez. 6951 S. Maplevrood At.

Tel. HEMIock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd. 
__________ TsL HEMIock 4848

TsL BOUlevard 7641

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stroet 

Vai: uuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS' j 4645 Ashfaml Avenue 
4631 South Ashland Avenue’ T „ J*80 V’1“®08 
Bes. 6515 S. Rocktvell Street Nū0 2 ** * ” nū° ” ’%1 ’ ** 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Nedaliomis pagal sutartį 
Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Narni} Telef. PROfpsct 1990

DR. CHARLES SEGALonsAs
4729 So. Ashland Avė.

2 tnhos
CHICAGO, ILL.

Telefonas mDvay 2880
OFISO VALANDO8: 

vakaro. Nedėliotais uuo 10 iki 12 
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. ]>o pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

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

T«L YARda 09M
R«<: TeL PLAsa MM

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų

DR. J. SHIN6LMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

M
Medkeaos Mokslo Mmo. Atlaatlc City

Praktikuoja 30 metų
ftcnmallznian Ir širdim Ligos 

Jo SpnrlalyhA
Valandos 11-12 A M , 2-4. 7-8 P. M. 

Restdencija 1838 So. SOth Avė.
Tel. Cicero MM 

Ofisas 4930 Wwt I.Mh Street
Cicero, UI.

Tai. CANai 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* n 0HRUBGA*

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1-4 ir 7—• 

Seredomis' ir NedSI. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telsfonsa REPablis 7888

Offiee Phone Res. and Offiss
PROspect 1028 2369 S. Leavitt St.
VaL t-4 pp. tr f-t vak. OAMal 07SS

DR. J. J. M
(H0WARSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago

Nsdčllom lr Trečiadieniais 
Pasai Rntartl

DR, A. J. SHIMKUS
GYDYTOJA* IR CHIRURGĄ* '

Ofisas 4300 S. Fairfleld Avė. 
TsL LArayetts Ml*

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sbtirtį.

TsL Oftao BOUtomi Mlt-14
Ras. KENvrood 0107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. auo 1—3; nuo 6:30—8:36 

736 WesĮ35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0086

Rezidencijos TsL BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso v*L: 8—4 ir 6—8 Pr m. 

Rezideneija
8930 So. Claremont Ava .

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal aptarti

T< OAMa’ 0M7
Rea. PROspect 6656

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA* IB OHIRURGAS 

1821 So. Hftfsted Street
Resideneija: 6606 8o. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai vakaro_____ _
TsL Office Wentworth 6330

Rsc. Hyde Park 3191

DR. SUSANNA SLAKIS
Motoru ir vaikų ligų gydytoja
0900 So. Halsted SL

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

!—4 po pietų,
aerodneįie ir anhatomia

Chicagoe Hetuvių iv. Kryžiaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Aaaooiatisn Ir American 
Osllsge of Surgeona. yra Class A 
rftžise. Tat yra, aukščiausi Ameri
kos medtkaliat autoritetai misų li
gonius prtskyri prte goriausių Ame
rikos Ngontnlų. Reikale nandokitds 
jos patarnavimu 2700 W. 69th

1 UL HEMIock 6700.
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DVI STAMBIOS LIETUVIŲ ĮSTAIGOS
Naujoje Anglijoje nemažai 

yra lietuvių bianierių ir lie
tuviškų biznio įstaigų, 1x4 
stambiausios įstaigos, tai a- 
laus bravarnfis — CREMO 
BREWINO CO. ir BROCK
ERTS BREW1NO CO.

CREMO alaus brovarnė į- 
steigta 1903 m. New Britain,
Conn., kurios prezidentu yra 
suvalkietis Jonas Skritulskis, 
atvykęs į J. Valstybes 1880 
m. Jis yra šios įstaigos prezi
dentu iruo pat jos įsisteigimo.

CREMO alaus brovarnė iš
dirba pagarsėjusį CREMO a- 
lų, kuris yra mėgstamas ne- 
vien lietuvių, bet ir svetim
taučių. Joje dirba daug dar
bininkų, kurių tarpe didžiu
moje yra lietuviai. CREMO 
alus yra gaminamas iš Lietu
vos pargabentų miežių, už tai 
jis ir turi tikrai lietuviškų 
skonį.

CREMO varykloje dabar y- 
ra dirbama dienų ir naktį —

Įant 3-jų šriftų, nes nespėjama 
alų daryti ir patenkinti visų 
klijantų. ftio alaus yra reika
laujama iš visų valstybių a- 
ludžių.

Kad patenkinus visus kli-
jantus, šios įstaigos direkto-' miteto pirmininku jam teko 
riai nutarė padidinti — pri- t>Qti per keletu metų. 
statyti plantų, kad galėjus di

jis pamatė, kad iš darbo ne
gulima prasimušti į švieses
nę ateitį — jis stoja į biznį. 
Užsidirbęs pinigų, atvyksta į 
New Britain, Conn. 1903 m. 
ir suorganizuoja Cremo Brew-1 
ling Co., kurios tampa prezi-j 
(lentų. Jis būdamas preziden
tu per 33 metus, išaugino 
i CREMO Brewing Co. į udli- 
| joninę įstaigų, kuri daro virš 
dviejų milijonų dolerių apy
vartos į metus.

Jonas Skritulskis užaugino 
tris dukreles, kurios* yra iš
tekėjusios. Viena iš tų yra iš
ėjusi už adv. p. Lajiatbos, ge
rai žinomo visuomeninko. Rei
kia pastebėti, kad viena iš jo 
dukterų p. Traccsldenė yra be 
galo gabi artistė — tapytoja, 
portretystė. J(» kūrinius gu
lima statyti į bile kokį mu
ziejų bei parotlų.

Brockerts Brewing Co. 
Worcester, Mass.

MR. O. BRCCKERT, 
brew-masler

M r. O. Brockert yra gimęs 
ir augęs Lietuvoje, Jurbarko 
miestelyje. Į Amerikų atvy
ko 1907. m. Baigė Naticnal

JONAS SKRITULSKIS.
Crenio Hrvwing Co. pracltk-iitas

Jonas Skritulskis bene bus 
vienas seniausių lietuvių A-
Ski^&uJlkann^ Sukos ,net,l an,°-' J,’s 1’>ciato- aukštuosius mokslus, buvo in- 
m/sSkiS I VmSika riai« ir organizatoriais yra struktorium Brewer’a Acade- 
atvvko 188(1 n/ir ansiirvveno Jonas Skritulskis ir Antanas my, New Yorke. Paskui pra- 
5h n ni ,i Pn Afvvkel ° Į Pinkevieius. Nors BROCK- dėjo dirbti Cremo alaus jstai- 
Shtnandoah’ tertk) vol tik JeRTS BREAVINmJ CO. yra goję. Kadangi ji s labai aek- 
pie 50 lietuvių Limu, kurių jaunutė’ sparčiai auga. mmgai alų darė, ta. jo vardu
tarpe daugelis buvo sulenkė
jusių. Jonui teko pirmutiniam 
stoti j darbų ir organizuoti 
lietuviškų parapijų, kurios ko-

Sugrąžinimas Ateivio Į (Tęsinys iš 4 puri.)
° - - - fUž Raseinių ant Dubysos” irĮ Savo šalį

KlauŪBtH. Imigrantas, ku
ris ilgų laikų gauna valdžios 
pašalpų, dabar nori grįžti į 
savo šalį, bet netari iš kn. 
Neturi pinigų kelionei. Viai 
jo draugai ir giminės gyve 
na Europoje ir jis žino, kad 
jam ten būtų daug geriau 
gyventi. Į Amerikų atvyko 
prieš dešimts metų. Ar šios 
šalies valdžia negalėtų apmo
kėti to žtnogaus išvažiavimo 
išladų T

Atsakymaa. Nauju įstaty
mu, kų tik Kongreso priimtu 
ir prezidento užgirtu, valdžia 
yra autorizuota užmokėti tra-

daugelį kitų. Dėl savo gilių ir 
kiekvieno lietuvio nieki i bran
gių idėjų ir grakščio formos

Maironio poezija dar daug 
metų bus skaitoma, o jo dai
nos bus dainuojamos visur, 
tik plaks savo tėvynę mylinti 
lietnvio širdis.

6i įstaiga yra jaunutė — Breuer’g Aeademy. Baigęs nsportaeijos lėšas bile netur-
f.^»» T,in r m kMUilsi nu I m v n in_ a?  • • i__ • __ •  t

Per metus laiko nuo įs kuri-1 VVoroeąter, Mass. naujai šu
nie padarė taipgi virš 2 mi-.organizuoto,i įstaga pavadin- 
lijonų dolerių apyvartos. Į (ta — Broekert’s Breuing Co. 
porą metų laiko, mano daryti I B,.ikia praaugti, kad pp.
metinės apyvartos jau virš 0 
milijonų dolerių. Jos prezi
dentu yra patyręs biznierius 
A. Pinkevieius.Jonas Skritulskis, kaip ir

Plauto padidinimas su įrengi- daugelis iš mūs, atvykęs į A- -. . . .
mais kainuos 730 tūkstančių merik, sankiaį dirbo anglių
dolerių.____________________ kasyklose per i metus. Bet patenkinti alaus, reikalau

to jus. Brockerts

dėsnį alaus kiekį padaryti. Šių vasarų BROCKERTS

J. Skritulskis ir A. Pinkevi- 
čiius, kaipo ateiviai sugebi ves
ti milijonines įstaigas ir net 
pralenkia kitataučius. Ski.

J

MALDAKNYGĖS
'- W. /».•"

_______ _ alus taipgi
vi daromas iš lietuviškų miežių. 

Alus yra visų mėgstamas ir 
reikalaujamas. Naujoje Angli
joje nėra tavarno ar pikniko,

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais viršeliais
paauksuotais lap. kraštais, ............................ $3.75

Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš. paauksuo
tais lapų kraštais, kaina ...............................  $4.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos virš. paauk
suotais lap. kraštais ....................................... $1.75

Angelas Sargas, juod. virš. pauk................................ $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................ $1.25
Maldaknygė ir Baž < Vad. raudr lap. kraštais. ..... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš.................  $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.......................... 75c
Šventas Dieve, juod. gerais viršeliais didelėmis

raidėmis ............................................................. $2.50
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ..............$2.50

(Agentų nepageidaujame)
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Ave. Chicago, Ulincis
t

Š I s
Puikus

NORGE
REFRIGERATORIUS 

GALI BŪTI JŪSŲ

ĮMOKĖKITE MAŽĄ 
DEPOZITĄ 0 BALANSĄ 
GALITE IŠMOKĖTI 
BĖGY

DVIEJŲ METŲ

NORGE Pats Save Išmokės, Nes Jūs 
Ant Ledo Per Mėnesį Išleidžiat Tiek Kiek 
Jūsų Instalmentai Pareitą.

Jeigu Norite Turėti Geriausią Radijušą 
Rinkoje —

Būtinai prieš pirkimą užeikite pas mus 
pamatyti naująjį 1938 m.
7FNITU Jrs PATS UŽ SEVE <i n PAKALBĖS

Roosevelt Fumiture Co., Ine.
2310 West Roosevelt Road

Phone: SEEIey 8760

merikos Lietuvių Piliečių Pa
šaipiom klūbo piknikas. Visi 
Chicagos lietuviai žino apie 
Sunset Parko gražumų ir šva
rumų. Piknike bus daug įvai
rumų, gera šokiams muzika,

tingo ateivio, kuris nori grį 
žti į savo šalį. Iki šiam lai
kui tik ateiviai, kurie gyvo- j 
na Suv. Valstijose mažiau 
kaip tris metus, galėjo pra
šyti grųžinimo. Dabar gi ne
svarbu kaip ilgai ateivis gy
veno šitoje šalyje. Bet rei
kia aiškiai suprasti, kad to
kie sugrųžinfenas įvyks tik ta
da, jei ateivis pats jo prašys. 
Jeigu valdžia gruziną ateivį 
ir apmoka jo kelionės lėšnc, 
tolus ateivis jau niekad nega 
lės sugrįžti į Suv. Valstijas, 
nebent tik gaus leidimų nuo 
Valstybės Sekretoriaus arba 
Darbo Sekretoriaus. FLIS

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

Orabnamių
■ ■■ »■»

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj

Suviri 50 metų prityrimo 
■ ■■ o —

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
• pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
arti gramo avk.

Telefonas SEEIey 6*103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M Dili AMPC PATARNAVIMASAmDULANol dieną ir naktį
W A T KOPLYČIOS VISOSE 

U I IX Al MIESTO DALYSE

tiP. LRifflas '

kad apseitų be Brockerts a- k0 tik atvykusieji svečiai tro- 
lėbus — visi jo reikalauja. | kš. Visi klūbo nariai ir visi 

Prieš keletu mėnesių Brock-1 lietuviai iš Chicagos ir apy-
erts įstaiga padidino savo 
'plantų ir įsitaisė naujų bu- 
teliavimo mašinų, kuri kaina
vo virš 50 tūkstančių dolerių. 
Ji į minutę s-ubuteliuoja — 
pripilia ir užkemša 120 bute
lių.

I Cremo ir ‘ Brockerts t*b. ve
dėjai neužilgo mano expor- 
tuoti savo alų į Pennsylvani- 
jo6 ir lllinojaus valstybes.

I Urba Flowcr Skoppel
linkių širdingai kviečiami ai-114180 Archer Avenue 
važiuoti į Sunset Parkų atei
nantį sekmadienį ir smagiai 
praleisti dienų. XX.

ANTANAS PINKKVIMTTS, 
llpockerte* Brvwln® Co. prezidentas

A. Pinkevieius atvyko iš 
Lietuvos 1910 m. Padirbęs 
vos porų mėnesių įstojo į 
duonkepyklos biznį, kurių sėk
mingai varė per keletu metų. 
Paskui nusipirko automobilių 
taisymo ir pardavimo įstaigų.' 
Dabar jis turi net dviejuose, 
miestuose tos rūšies įstaigas, 
— vienų New Britain, Conn.. 
ir kitų Southington, Conn. Jo, 
įstaigose parduodama: Cadil
lac, La Šalie, Grabam, Stude- 
baker, \Villis, Crysler ir In
ternational trokai.

P-naa A. Pinkevieius yra 
sėkmingas nevien automobilių 
biznyje, bet ir alaus gamybo
je. Jo vadovaujama Bioclerts 
Co. pralenkė net svetimtaučių 
alaus įstaigas. Reikia priim
ti, kad p. Pinkevieius turi ge
rų pagelbininkų p. T. White, 
kuris energingai jam padeda.

Klūbo Piknikas 
Sunset Parke

Ateinantį sekmadienį, bir
želio 27 d., Sunset Parke, prie 
135-tos ir Archer ave., įvyk- 
sta pirmas didelis metinis A-

Gėlės MylbMtems —VerturėM—| 
Uaaktetams — f

Pbooa LAFAYETTB M00

So. HSlšted St. 
Phone BOUIevard 4089

LAIDOTUVIŲ PADĖKA 
JUOZAPAS ŽILVITIS

Praeitą šeštadienį, birželi© 19 d., tapo palaidotas Juozapas 
Žilvitis, kuris mirė birželio 16 d., sulaukęs senatvės. Kilęs 
Lietuvoje — Naujamiesčio parapijoje, Panevėžio apskrityje, 
Mazgai galio kaime. t ,

Ui velionio sielą buvo atlaikytos gedulingos pamaldos žv. 
Jurgio parap. gažnyčiej-, o paskui kūnas nulydėtas į Šv. 
B-azimiero kapines ir laikinai padėtas kryptoj.

A. a. Juozapas Žilvitis paliko liūdinčius: žmoną, sūnų, 4 
dukteris, žentus, ir gimines.

Velionio Juozapo Žilvičio šeima reiškia kuosirdiagiausią 
padėką giminėms bei visiems draugams, kurie atsilankė į 
šermenis ir dalyvavo laidotuvėse suteikdami paskutinį pa
tarnavimą mylimam tėveliui. Dėkoja visiems už puikius 
gėlių vainikus — gerb. advokatams Lapinskui, Vaselle ir 
Strikol, p-lci Marijonai Brcazaitei, Moterų Piliečių Lygai ir 
jos pirmininkei p. M. Zolpienei, kvietkininkui Loviekui ir 
kitiems. Dėkoja grabneštams: Aleliunui, Palakui, Vizbarui, 
Grybui, Pushinskui ir Garuckui. Dėkoja ponam* A. Kve
darui ir A. Pociui už gražų pagiedojimą bažnyčioje. Dėkoja 
taipgi ir laidotuvių direktoriui Antanui Phillips, kuris labai 
sumaniai ir mandagiai vedė laidotuvių tvarką.

SENIAUS1A IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Sa Hemitage Ave.
4447 Soulh Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Lacha wicz ir Snai
2314 West 23rd Place 
Phone CAN ai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

J. Liikn
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S.M.SMas

tankis ir Suk
Juozapas Eudeikis

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Ave.
Phone YARda 1138-1139

3307 Lituaniea Ava. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULIman 5703

IR 4704 So. Western A’t 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

. - MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ lADUtBAJAI
Dabar sifilo didžiausias II 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 315.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest 11 Itti St, 

f Telefonas BEVerly 0005
skersai dv. Kazimiero kapinių vartų.

OAKT, nn>. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausiu patarnavimas — Moteris patarnauja 
9000 «®0 W. lMh Ava
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VIETINES ŽINIOS

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

Ir Mes Pradėsime 
Kalbėti

Čikagos Vyčiai tikrai gali 
didžiuotis savo apskrities pi
rmininku Petru Bložių, kuris 
net ir pošLiūbinėj kelionėj rū
pinasi savo mylima organiza
cija. Štai ką, jis iš Muskegon, 
Mieli, rašo Vyčių Dienos De
ngimo Komisijai:

“Tikiuosi, kad Vyčiai pro
gresuoja savo planų vystyme. 
Gailiuosi, kad negrįžtu taip 
greit, kaip buvau žadėjęs... 
Kada sugrįšiu, turėsiu dar 
daugiau energijos ir vėl dir
bsiu dėl Vyčių iDenos. Pra
šau paskelbti sekančiame su
sirinkime, kad vyčiai jau ga
lės įgyti tikietus tokiomis pat 
sąlygomis, kaip ir biznieriai 
— platinimo tikslu”. Tas se
kantis Rengimo Komisijos su 
sirinkimas įvyks šį, vakarų 
pas vytį Al. Vasaitį, 1814 So. 
50 avė., 8 vai. Dėl sukėlimo 
dar geresnės nuotaikos Vyčių 
kuopose West Side — Auš
ros Vartų darže yra rengia
mas sukatoj birželio 26 d. va
karėlis Čikagos apskričio va
rdu dėl visų kuopų vyčių vei
kėjų.

• ■ f

Iki šiol tylėjome, bet neuž
ilgo ir mes pradėsime kalbė
ti apie didelį “duing”, kuris 
rengiamai rugpiūčio 29 d., 
Dambrausko darže, Willow 
Spring, t. y. apie bendrų tri
jų Chicagos apskričių, bū
tent L. R. K. Susi vienumo 
Am., Moterų Sųjungos ir Fe
deracijos.

Be viso to, kas paprastai 
būna piknikuose, šis pikni 
kas patrauks visų dėmesį tuo, 
kad tų dienų laimingiems teks 
nepaprasta laimė: vienam ele 
ktrikinis šaldytuvas imtas iš 
Peoples Furniture krautuvės, 
kitam 1937 m. modelio akor- 
dinas, imtas iš Progress Fur
niture Co., trečiam rankinis 
laikrodėlis, imtas iš Kass Je- 
welry krautuvės, o kitiems 
septyniems kitokios dovanos.

Viena draugija, arba vie
nas apskritis jokiu būdu ne
galėtų tokių dovanų savo pi
knike laimingiems skirti. (Bet 
kur du, trys stoja, visados 
daugiau gali ištesėti. Vienai 
tų dovanų laimėti ir įėjimui

kio bargeno dar nebuvo gir
dėt.

Tikietų galima gauti pas 
visus paminėtų organizacijų 
narius-es. Jei kas neturi, rei
kalaukite kad gautų pas re
ngimo komisijų (J. Micke- 
liūnų, P. Fabijonaitį, M. Šm- 
plienę, O. Nevulytę ir I. Sa 
kalų). R. K.

Kas Bus Rytoj?

Kad šiandien šv. Jono die
na, arba, kitaip sakant, Joni
nės, tai daug kas žino. Bet 
kas bus rytoj vakare, tai ži
nos tik tie, kurie nuvažiuos 
į Vytauto parkų, kurie sep
tintų vakaro valandų prasi
dės Amerikos Lietuvių Sporto 
Komiteto sportiškas piknikas. 
Jis tikrai bus vertas pama
tyti visiems: seniams ir jau
niems.

Tai bus piknikas, koks ne 
visiems kada nors pirmiau 
teko matyti. Čia lietuviai jau
nuoliai demonstruos savo mi
klumų, kurį jie rengiasi pa
rodyti Amerikos Lietuvių Spo 
rto Dienoj. Tai bus lietuviai 
jaunuoliai ne tik iš Chicagos, 
bet ir iš kitų valstijų. tBus 
daug žaidimų, kurių nemačiu
sieji tikrai gailėsis.

Be visų žaidimų, svečiai

•mintais sumaniausių virėjų ir 
gėrimais, parinktais tos rū
šies žinovų. Smagumo ir lin
ksmybės patirs visi, kurie tik 
atsilankys į Vytauto parkų 
ryt, — Joninių vakare, čia 
susirinks visi Jonai ir Jonu
kai švęsti savo vardines.

Tad, rengkitės visi, seni ir 
jauni, ir važiuokite į Vytau
to parkų šį vakarų, o nuva
žiavę nesigailėsite.

ALSK Korespondentas

Sveikiname Jonus

Šiandien šv. Jono diena. 
Visus tuos savo skaitytojus, 
rėmėjus ir bendradarbius, tu
rinčius tų brangų vardų nuo
širdžiai sveikiname ir linkime 
ilgiausių metų! Jonų tarpe y- 
ra: gerb. kna. Jakaitis, kun 
Kloria, kon. Statkus ir daug 
kitų mūsų dienraščio bičiulių. 
Mūsų spaustuvė yra pilna Jo 
nų: spaustuvės vedėjas br. 
Peldžius, lynotaipininkas Ku
likauskas ir zeceris br. Seibu- 
tis.

aCERO ŽINIOS
Masmitingas

Šv. Antano parapijos Namų 
Savininkų klubas, 25 d. bir
želio, parapijos salėj, 8 vnl. 
vakare šaukia mas-mitingų, į 
kurį pakvietė gerų kalbėto
jų. Bus {Bus aiškinama van
dens klausimas, apie laikymų 
automobilių ant gatvių per 
naktis, kad šunes būtų išgau
dyti nuo gatvių, nes dažnai 
žmones užpuldinėja, ypatin
gai mažus vaikus, taipgi kad 
iš smuklių būtų prašalinti ne
švarumai ir kad nustatytomis 
valandomis būtų uždaromos, 
kad žmonės galėtų naktį ra
miai pasilsėti. Mūsų mieste
ly dabar nėra taip kaip turė
tų būti. Dėl to esam privers
ti šaukti masmitingų.

Visus kviečia Komisija

Pull Easy Studio Couch
Beautyrest Putt taAų Spring-Up 

SI1

5

į daržų tikietas tik 15c. To-1 ĮjUS vaišinami valgiais, paga-

PRANEŠIMAS DALYVIAMS

OLD GOLD KONTESTE
Čion seifo teisingi išrišimai pirmų 90 mįslių 

OLDCOLD $200,000.00 KONTESTE:

1—Noah Webster 31—Stephen Crane 61—Eugene Victor Debs
2—Geoffrey Chaucer 32—Lillie Langtry 62—Marcus Loew ,
3—John Stuart Mill 33—Victor Hugo t 63—Grover Cleveland
4—Henry Clay 34—Lucy Stone 64—William Hovvard Taft
5—Juliet Capulet 35—Barbara Frietchie 65—EI bert Hubbard
6—Admiral Dewey 36—Cyrus W. Field 66—Martin Van Buren
7—Artemus Ward 37—Paul Revere 67—Tobias Smollett
8—Napoleon Bonaparte 38—James Bosvvell 68—Benjamin Altman
9—William Shakespeare 39—John Tyler 69—Carl Scburz

10—Charles L am b 40—Christopher Columbus 70—Warren Hastings
11—John J. McGraw 41—William Gladstone 71—Davjd Belasco
12—Daniel Boone 42—Enrico Caruso 7 2—Chateau briand
13—William F. Cody 43—Jeanne Eagels 73—Joel Chandler Harris
14—Sam Houston 44—Knute Rockne 74—Morgan Diz
15—Alezander Hamilton 45—Ann Hathaway 75—Maria Chapman
16—Bet s y Ross 46—Roscoe Arbuckle 76—Marat „
17—Caesar Borgia 47—Mark Twain 77—Howard Pyle
18—August Belmont 48—Thomas Hardy 78—Eliaa Howe
19—Becky Sharp 49—George Sand 79—Oliver Wendell Holmes
20—Anatole France 50—Aaron Burr 80—Reginald De Koven
21—Montague Glass 51—King Solomon 81—De Win CLinton
22—Andrevv Jackson 52—Alezander Grabam Bell 82—Jenny Lind
23—Rudyard Kipling 53—James Buchanan. 83—Robert Peel
24—Oscar Wilde 54—Anthony Comstock 84—Mithridates
25— Wallace Reid 55—Ari stotie 85—Frank Stockton
26—Jefferson Davis 56—•Abraham Lincoln 86—John Noble
27—Hetty Green • 57—Marųuis de Montcalm 87—Jacob Wassermann
28—Nathaniel Hawthorne 58—Tom Savvyer » 88—General Lafayette
29—Alphonse Bertillon 59—Louisa M. Alcoa 89—Garibaldi
30—John Quincy Adams 60—John Keats 90—Cassius

VISO 1,000 dovanų buvo siūloma Siame 
konteste. Atsižvelgiant į tai, kad su

virs 1,000 kontestantų prisiuntė teisingus 
atsakymus į visas viršminčtas 90 mįsles, pa
gal sąlygų ,visos dovanos rezervuotos tiems, 
kurie teisingai isriSė visas 90 pirmąsias mį
sles.

Pagal Sąlygas No. 6, kaslink išėjimo ly
giomis, naujas lakštas 90 mįslių buvo pa
siųstas registruotu laišku kiekvienam kon- 
testnntui, kuris teisingai išrišo visas pirmą
sias mįsles.

Tie kontestantai, kurie gerai išriko pirmas 
90 mįsles, ir kurie negaus naują mįslių lakš
tą iki, trefiadienio birželio 23 d., turi praš
nekti OLD GOLD CONTEST, P. O. Įlox 
9,,Varick Street Station, New York, N. Y., 
ne vėliau Vidurnakčio šeštadienį, birželio 26, 
1937.. Nė vienas reikalavimas nebus OLD

GOLD KONTESTO pripažintas jeigu pak
to antspaudo bus vėliau birželio 26 d., 1937. 
Siunčiant pranešimą, kontestantas turi pri
dėti pilną vardą ir adresą,

y isi kontestantai, kurie neišrišo visų pirl 
mųjų 90 mįslių negali laimėti dovanos šiame 
konteste, nes pagal kontesto sąlygų, 1,000 
dovanų yra rezervuotų tiems, kurie išėjo 
lygiomis prisiųsdami 90 teisingų išrišimų, ir 
skaičius laimėjusių kontestantų yra didesnis 
negu dovanų skaičius.

Jeigu jūs išrišote visas pirmąsias 90 mįs
les teisingai ir NEGAUSITE naują lakštą 
90 mįslių iki Birželio 23 .d., susirašykite su 
OLD GOLD CONTEST, P. O. Box, Varick 
Street fStati«n, New York, N. Y., iki ar pirm 
vidurnakčio, šeštadienio, birželio 26 d., 1937. 
JOKIE REIKALAVIMAI NEBUS PRI
IMTI JEIGU PAŠTO ANTSPAUDA BUS 
VĖLIAU NEGU BIRŽELIO 26 d., 1937.

• Užsibaigus kontestui, lr pralietus laimėtojų vardus, pilnas ižaiškinimas 
kiekvienos mįslto, kartu su visų mjslių ilrifimo raktu, bua pasiųsta kiek
vienam, kuris dalyvavo konteste.. Vardai ir adresai visų laimėtojų taipgi 
bns pridėti.

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA

Harmoninga Budriko radio 
orkestrą pereitų sekmadienį 
šauniai išpildė keletu (muzi
kalių numerų per Budriko ra- 

Moterų Sųjungos 67 kuopa ’dio programų iš stoties WC

Iš Sęjungiecių Sus-mo

MARQUETTE PARK. —

laikė mėnesinį sus-mų birže 
lio 15 d. Sus-me svarstyta 
daug reikalų, liečiančių bū
simų seimų.

Buvusios buneo party ko
misijos pirm. A. Poškienė iš
davė raportų. Pramoga paja
mų davė apie $30.00, bet, ap
mokėjus išlaidas, pelno ma
žai liko. Pelnas paskirtas ne 
seimai, kaip pirmesnėj kores
pondencijoj rašyta, bet kuo
pai. A. Poškienė pareiškė dė
kingumo visoms atsilankiu
sioms, o kuopa Poškienei nž 
gražų pasidarbavimų. Ji ir 
toliau žadėjo pasidarbuoti.

Narių intencija, geg. 27 d. 
mūsų parap. bažnyčioj buvo 
atlaikytos šv. Mišios.

Į šį sus-mų buvo atsilan
kius viešnia iŠ 21 kp. — Ti- 
variūnienė pakviesti kuopų 
skaitLingai dalyvauti M. S.

FL, nuo 7:30 iki 8 vai. vaka
ro. Be orkestro®, malonu bu
vo pasiklausyti ir dainų, pa
dainuotų S. Rimkaus. Kadan
gi WCFL yra didelės pajė
gos stotis, tai šios programos 
kas sekmadienį girdimos ne 
tik Chieagoje, bet visoje A- 
merikoje ir Kanadoje.

Primintina, ir patartina pa
siklausyti kitų Budriko lei
džiamų programų kas ketvir
tadieniais iš WHFC, 1420 kil., 
nuo 7 iki 6 vai. vakaro, taip-' 
gi penktadieniais ir pirmadie
niais iš stoties WAAF, 920 
kil. nuo 5 iki 5:30 po pietų. |

Chicago apskr. dvasinėj puo
toj, liepos 4 d., Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj.

Po sus-mo buvo jaukus pa- 
sivaišinimas. J. J. Osinskienė

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

V.ACVT'M-CLF.ANER 
ATLIEKA 32 DARBUS

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

-P
Spauda — tai galinga jėga. 

Tų jėgų gerai panaudoję, su
kursime kultūros židinius, ap
ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus. Susipratę kata
likai rdmia pinigais ir raštais 
katalikiškų spaudų.

SKAITYKITE “DRAUGI”

CHARLES YUSHIS
0ARPENTER

IR
OONTRAOTOR

2223 West 23rd Place
Atlieka visokiuR medžio darbut,! 
didelius ir mažus, už prieinamą! 
kainą. Apkala namus žiogeliais, j 
Dedame stogus.

Turi 36 metus patyrimo.

Gražus užpakaly ramstis ir apmušti šoniniai ramsčiai 
rankom padaro jį smagiu sėdėjmui dienos laiku; paduš- 
kos laikomos taisyklingoj pozicijoj, nesiremia ant sie
nos. Pull Easy trauktuvas duoda lengvai ištraukti ir 
padaryti lovas. SIMMONS inner-spring 'matrasas ir 
coil spring base užtikrina didžiausį patogumų miegoji
mui. Gražūs spalvuoti uždangalai; gerai apsiūti kraš
tai, apdengti guzikai. Išdrožtos kojos. Atsidaro į dvi 
pavienes lovas ar į vienų didelę. Greičiausiai visų 
SIMMONS Pull Easy couch’ių kainos ateity bus žymiai 
pakeltos dėlei greit kylančių išdirbinio lėšų. Šis žino
mas couch yra puikus pirkinys šia žema kaina.

$4950
“GRAND OPENING SPECIAL”

NE W CITY FURNITURE 
MART

1654-56 West 47th Street
DYKAI! Brangios Dovanos per šį Išpardavimų 

nuo Birželio 26 d. iki Liepos 3 d.

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ

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

Išmokant

DIVIDENTAS U2 
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

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

KVOTOJAS

Kaa norite namu, išvalyti 
popleruotl. tai kreipkitės J :

J. Pu įtekau 
<425 So. Richmond SL 
 Tel. Hemlock 2578

ir li-

Mariant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti seną, pažaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas vyras farmos darbui. 
Senas ar jaunas. Patyrimas nerei
kalingas. Turi mokėti draivytl tro- 
ką. Atsišaukite laišku pranešlaml 
amžių ir kiek norite algos. Box 
J 88, DRAUGAS, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago.

PARDAVIMUI RESTORANAS

Pardavimui Barbecue lr restoranas. 
47th ir Halsted. Labai prieinama 
kaina. Turime tuojau parduoti. 
BOUIevard 5374 po SeStal vai, vak.

PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 3 aukščių mūrinis na
mas, po 4 kambarius. 1810 W. 
Cullerton. $3900. Pilnas aukštas. 
Geram stovy. Kreipkitės 2315 So. 
Damen Avė,

PARDAVIMUI GROSERNft

Pardavimui grosern® Ir bučernė 
5545 So. Wlnchester. Gerai išdirb
tas biznis. Prležastj patirsite ant 
vietos.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

w. p. STEPHAN 
ELECTRIC CO.,

Not Ine.

Scnlauataa lietuvis elektros kon- 
traktorlua Chieagoje. IS m. vi
sus patenkinu (vedimu elektros 
namuos* Taipgi parduodu vi
sk*. kas tik elektrai relkaJIn- 
«*• - dtf i

Šviesų ir jėgos įtaisymai
Įtaisome Motorus

2310 So. Hoyne Avė. 
TeL OANal 7614

Tel. CANaI 7514
CHICAOO

NAUJAI ATIDARYTAS

LIETUVOS
SANDELIS

911 WeM SSrd Street 
Užlaikome KUMPUS Ir Utus 
skanumėlius Importuotus 1* Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes Jie yra gauti per

BALTIO IMPORT OO.
809 Wert 19th Street

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
OAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVI6IU8, BAČKYS

i •


