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JAPONAI VERŽIASI LINK 
PEKINO VARTŲ

Viena japonų koliumna bando 
paimti kareivines

JAPONIJOJ VYKDOMAS PASIRUOŠI
MAS KARAN SU KINIJA

PEIPIN,GAS, Kinija, lie
pos 13. — Šalia šio miesto tri
jose vietose vyksta japonų ka
riuomenės susirėmimai su ki
niečių kariuomene.

Viena japonų koliumna ver
žiasi pirmyn paimti kiniečių 
kareivines, kita — paties mie
sto ribų link.

Kovoje dalyvauja keliolika 
tūkstančįų kiniečių. Japonų 
kol kas mažesnis skaičius, bet 
jie nepalyginamai geriau iš
mokslinti.

Kiniečiai sako, kad Pekino 
frontan žygiuoja apie 20,000 
japonų karių. Japonai siun
čia bombnešius lėktuvus.

Gausinga kiniečių kariuome
nė sutraukiama iš gretimų 
provincijų.

Patirta, kad kiniečių vyriau 
sybė pasiryžusi atkakliai ginti 
savo teritorijas. Tačiau ji 
taip pat linkusi ir pripažinti 
kurių kitų pasaulio valstybių 
pašildymų daryti taikų. Kinie
čiai pareiškia, kad japonų sta
tomi reikalavimai yra arogan
tiški ir Kinijai negarbingi.

balais (bulijonais) k naujai 
iškastų, kad tuo būdu palai
kius jenos vertę. Uždrausta 
jenas pardavinėti namie ir už
sieniuose.

Laikraštis Ashai praneša iš 
Nankingo, kad Kinijos dikta
torius Čiang Kai-šekas paskel
bė kiniečių kariuomenės mobi
lizacijų. Kiek anksčiau gauta 
žinia, kad diktatoriaus įsaky
mu Pekino link siunčiama 50,- 
000 rinktiniausių kiniečių kiu 
rių. Jie siunčiami Hankoivo 
Peipingo geležinkeliu tiesiog 
Peipingo link. Šalia Peipingo 
aplink šį geležinkelį vyksta 
susirėmimai.

Iš Peipingo pašalinami ja
ponai gyventojai. Patys japo
nų autoritetai juos iš tenai 
atšaukia. Išk raustomi vyrai, 
moterys ir vaikai.

Tokijo pramoninės įstaigos 
ir bankai pranešė savo darbi

ŪKININKŲ KOVA SU ŽIOGAIS

Kansas valstybės ūkius užplūdo žiogai, kurių visur mirijadad. Kas metai žiogų ryk
štė ištinka kai kurias vakarinių valstybių dalis. Su tais kenksmingaisiais vabzdžiais vi
saip kovojamai. Čia vaizduojama priemonė •— paprastas lovys iš lentų. Lovyje yra nuo 
dingas skystimas. Kai arkliai traukia žeme lovį, žogai ima šokinėti ir jų daugumas pa
tenka į skystimų. z. . (Acme Photo).

NACIŲ LAIKRAŠČIAI 
PUOLA KARDINOLĄ 

PACELLI

KUNIGAS NUBAUSTAS 
UŽ POROS SUTUOKIMĄ

BERLYNAS, liepos 13. — 
Per iškilmes Lisieuxe, Prancū
zijoj, pereitų sekmadienį Po
piežiausi atstovas valstybinis

ninkams ir tarnautojams Šap-, sekretorius Jo Ęnąin. kardino- 
ghajuje pasirengti apleisti tų~“" h: - —
miestų. Apie tai painformuoti

TOKIJO, Japonija, liepos 
13. — Žiniomis iš šiaurinės 
Kinijos, japonų kariuomenė 
kovoja su kiniečių kariuome
ne šalia Peipingo ir japonai 
pasistūmė arčiau to miesto. 
Tokijo mieste yra tiesiog ka
riškas nusiteikimas. Vyriau
sybė skubiai rengiasi karan su 
Kinija.

Iš kai kurių šaltinių sužino
ma, kad japonų 10-oji divizi
ja visam kariškam stiprume 
išvyko į Kinijų. Pati vyriausy
bė skelbia, kad atatinkamos ka 
riškog jėgos į šiaurinę Kinijų 
siunčiamos iš Mandžiuko ir 
Korėjos. Japonų premjeras 
princas Fumimaro Konoe pra 
nešė, kad po nepaprasto mi- 
nisterių kabineto susirinkimo 
japonai paėmė savo kontrolėn 
Peipingo Mukdeno geležinkelį 
ir kad japonų kariuomenė Pei
pingo link siunčiama iš Šan- 
kaikuano ir Tientsino. Vyriau 
sybė sušaukia čia į konferen
cijų visų prefektūrų guberna
torius tartis dėl žygių šiauri
nėj Kinijoj.

Atsižvelgus į galimus kinie
čių lakūnų puolimus iš oro, ja 
ponų vyriausybė paskelbė ne
paprastų stovį Man džiūk e ir 
Kwantungo teritorijoje. Suvar 
žomas šviesų naudojimas nak
timis, ypač miestuose, taip pat 
ant geležinkelių.

Be kitko, vyriausybė imasi 
priemonių stiprinti savo fi
nansinę pozicijų. Japonijos 
liankag autorizuotas iš preky
bininkų, korporacijų ir pavie
nių asmenų supirkti auksų ga-

ir kitų Kinijos miestų japo
nai.

Pačiam Tokijo mieste mote
rys jau pradėjo rinkti aukas 
japonų karių naudai.

Japonų vyriausybė sukvie
tė į konferencijų pramonių va 
dus, kad jie savo fabrikus pa
rengtų amunicijos ir įvairios 
karo medžiagos gamybai.

las Pacelli kalbėdamas smer
kė rasinę beprotybę. Jo Emi
nencija neišvardino nacių, nė 
Vokietijos. Bet naciai pasiju
to, kad jų rasinis žygis smer- 
kiamast.

Tad jų spauda tuojau prap
liupo pulti kardinolą statyda
ma tiesiog nachališką klausi
mų: Nejaugi padaryta sųjun- 
ga tarp Maskvos, Prancūzijos 
liaudies fronto ir Vatikanol

AMERIKA UŽ TAIKĄ 
AZIJOS RYTUOSE

10 ŽUVO ANT GELE
ŽINKELIO

BERLYNAS, liepos 13. - 
1935 m. pradžią dar prieš na
cių išleistų .uždraudimų žy 
dams tuoktis su vokiečiais 
(arijais, kaip naciai vadina) 
Šv. Pavylo katalikų bažnyčios 
rektorius JJ. Kaiseria
perėjusį Arikščionybėn žydų 
sutuokė su vokiete/-. Civiliniai 
autoritetai buvo atsisakę duo
ti jiems tuokimosi leidimų.

Nacių teismas dabar kunigų 
nuteisė tris mėnesius kalėti, 
nors kunigas turėjo teisę juos 
sutuokti, atsižvelgus į dorovi
nį poros stovį, kadangi prieš 
tai ilgų laikų gyveno be su- 
tuokimo. Nepaprastam įvyky
je sutuokimas leidžiamas kon
kordatu. Naciai gi nesiskaito 
su konkordatu.

PRANCŪZIJOS ‘BEN
DRAS FRONTAS’ SUKĖ

LĖ DAUG SKOLŲ

AVASHINGTON, liepos 13. 
— J. Amerikos Valstybių se
kretorius Hull pranešė Kini
jai ir Japonijai (Amerika turi 
vilties, kad taika Azijos rytuo 
se nebus sudrumsta. Kitaip gi 
būtų didelis smūgis pasaulio 
pažangai.

GAL PASIKEIS PAŽIŪ
ROMIS

LONDONAS, liepos 13. — 
Anglijos užsienio reikalų sek
retorius Edenas pareiškia, 
kail Anglija, rasi, tomis dieno
mis pasikeis pažiūromis su J. 
Valstybėmis japonų kinų kon
flikto klausimu.

PRANCŪZIJA ARTINASI 
SU ISPANŲ RADIKALAIS

TOKIJO, liepos 13. — Arti 
Taira keleivinis traukinis su
daužė skersai bėgių važiavusį 
autobusų. 10 asmenų užmušta 
ir 11 sunkiai sužeista

WASHINGTON, liepos 13. 
— Prez. Rooseveltas J. Vals
tybių atstovu Rumunijai pas
kyrė Franklinų Mott Gunther 
iš Virginijos.

PARYŽIUS, liepos 13. — 
Patirta, Prancūzijos vyriausy
bė nusprendė glaudesni ai s sai 
tais susirišti su Ispanijos ra
dikalais. Siųs naujų atstovų į 
iValencijų. Dabartinis atsto
vas, kurs iki šiol gyveno Hen- 
daye, Prancūzijoje (Ispanijos 
pasienyje), atšaukiamas.

LOUIS SU SCHMELINGU 
PERSIIMS CHICAGOJ

PARYŽIUS, liepos 13. — 
Įvairių rūšių radikalų “ben
dras frontas” valdo Prancū
zių. Per vienerius metus ir 
16 dienų'socjųliųto premjeio 
Bluino vyriausybė padarė val
stybės ižde milžiniškų neprite
klių. Socialistų vadai daugiau 
kaip kas kiti nuolat giriasi, 
kad jiems daugiausia rūpi 
darbininkų buitis. Jie statosi 
vargšų žmonių čempijonais.

Pasirodo, kad “čempijonau- 
ja” garsiais žodžiais, kai sto
vi nuošaliai valdžios. Bet kai 
įsigali ir paima valstybės vai
rų, jie viena ranka darbinin
kus remia, kita gi ranka nuo 
jų viskų atima.

Socialisto BĮ ūmo vyriausy
bė begerindama darbininkams 
buitį paskui save paliko dau
giau kaip 5 bilijonus, dolerių

NEW YORK, liepos 13. — nepritekliaus. Valstybės ižde
Pranešta, kad boksininkų 
Louieo su Schmelingu rungty
nės planuojamos Chicagoj ru
gsėjo 22 arba 23 d.

SAUDE POLICIJOS 
STOTYJE

Prannzija paskelbė, kad ji atidarė 
siena i Ispanija

Edenas sukvietė konferencijon 
valstybių atstovus

PARYŽIUS, liepos 13. —, Prancūzijos, sov. Rusijos Ir 
Prancūzijos vyriausybė oficia-1 Italijos ambasadorius tarsis
liai paskelbė, kad ji šiandien 
suspendavo Ispanijos pasienio 
kontrolę, tarptautinio nesikiši
mo komiteto nustatytų.

Vadinasi, Prancūzijos siena 
Ispanijos radikalams viešai a- 
tidaryta. Ikisiol per tų sieną 
iš Prancūzijos radikalai slap
ta gaudavo karo medžiagų.

Ispanijos reikalu.

Sekretorius Edenas su kiaįc- 
vienu ambasadorium1 skyrium 
turės pasitarimus. Kiekvie
nam jų praneš apie savo natt- 
jų nesikišimo planų. Paskiau, 
tie ambasadoriai Anglijos pla
nų svarsty® nesikišimo komi
teto susirinkime. —

Bet jei ambasadoriai nepri
tars lArųgJijos. naujam planui,M*
nesikišimo komiteto susirinki-

LONDONAS, liepos 13. ~
Anglijos užsienio reikalų sek
retorius Edenas sukvietė pas
save konferencijon Vokietijos,1 mas tuo klausimu neįvyks. etai1

Senate atkakli kova dėl vyriausioje 
teismo reformų

Priešininkai šaukia, kad sena
toriai turi atsiklausti žmonių

DARBININKAI GRIŽO) 
DARBĄ INDIANA HARBOR

- r - « »• — • •» —. . Llį— ■ •*- *
INDIANA HARBOR, Ind., 

liepos 13. — Youngstown 
Sheet and Tube kompanija 
šiandien atidarė plieno fabri
kus ir keli tūkstančiai darbi
ninkų grįžo į darbų.

Fabrikų vartai stipriai sau
gojami. Tačiau darbininkų grį 
žimo tvarka nieku nesudrums

WASHINGTON, liepos 13. 
Senate eina atkakli kova vy
riausiojo teismo reformų 4-lan

ta. .i •/!*

VALENCIJOS RADIKALAI
APIE ŽUVUSIŲJŲ SKAIBIŲ

1 • •-
VALENCIJA, Ispanija, lie

pos 13. — Vietos radikalai ap
skaičiuoja, kad šio pilietinio 
karo laiku mažiausia vienas 
milijonas žmonių žuvę.

Siame skaičiuje, anot jų, tik 
vienų karių abiejose pusėse 
žuvę daugiau kaip 100,000. O 
sužeistųjų būsiu dvigubai dau
giau. ,

Gaila, kad radikalai neįsigi- 
liną apskaičiuoti, kiek jie nu
žudę katalikų kunigų, vienuo 
lių ir pasauliečių tik dėl to, 

kad jie katalikai.

nepriteklius padengtas nami
nėmis ir užsienių paskolomis. 
Užtrauktas skolas reikės ar 
anksčiau, ar vėliau išmokėti. 
O prieš išmokėjimų už pasko
las reikia mokėti milžiniškas 
palūkanas.

Nereikia per gudrios galvos 
suprasti, kad tas palūkanas ir 
tas milžiniškas skolas turės iš

Pasitvarkyta ir vėl dirbti 
trimis atmainomis po 8 valan
das. Fabrikų vedėjai mano, 
kad iš 7,000 darbininkų į tris 
atmainas iš pradžių bus pri
imta apie 5,000 darbininkų.

Valstybės gubernatorius 
Townsend pareiškia, kad kom
panija pripažino Sted Wor- 
kers Organizing komitetą ir 
dėl to streikas nutrauktas.

Kompanija to neginčija, tik 
pareiškia, kad ji nepadarius 
jokios sutarties.

H. Hundreiser, išgėdintos ir 
sužeistos 9 mergaitės tėvas, va 
kar Summerdale policijos sto- mokėti daugiausia darbininkų 
tyje paleido keturis refvolve- ■ maeės ir tai netiesioginėmis,
rio šūvius į uždarytų pikta
darį John Ardeleanų, 16 m. 
amž.

neapčiuopiamomis mokestimis. 
Sios miokestys tai brangus 
maistas ir visoki kiti gyveni-

Ardelean išliko sveikas. Bet mui reikalingi daiktai.
Hundreiser už šaudymų bus 
traukiamas tieson. Teks ir po 
licininkams, kurie šovikų įsi
leido į vidų ir pas jį nepada
rė kratos.

“KOVŲ VARPAI” BAIGIA
MI MONTUOTI

KAUNįAS. — Birželio gale 
baigti montuoti Vytauto Did
žiojo muziejaus bokšto varpai 
ir jų muzika, taip vadinamas 
kariljonas. Kariljcnų suda ro 
35 įvairaus didumo varpai, iŠ 
kurių didžiausias sveria 650 
kilogramų, o mažiausias — 12

NEPRIPAŽINO MINISTE- kelta. 
RIŲ ATSISTATYDINIMO

BRIUSELIS, liepos 13. —
— Belgijos premjera* P. Van 
Zeeland šiandien įteikė kara
liui kabineto atsistatydinimo 
raštft. Karalius nepripažino.

Socialistų vyriausybė padi
dino atlyginimų darbininkams kilogramų. Mažiau, kaip 35 
ir tuojau pabrangino gyveni- varpų kariljonas negali būti. 
mų. Tuo keliu darbininkijai ne nes tada negalima sudaryti 
tik nepagelbėta, bet dar dau
giau sunkumų ir negerumų šū

dam ios varpų muzikos. 
Varpai atliedinti Belgijoje,

Tuome mieste M. Micbelio 
Taip elgias sn darbininkais varpų įr karfljonų liejykloje.

jų “bičiuliai” radikalai. ---------------
------------------------ I Chicago aldermonų tarybos

MADRIDįAS, liepos 13. —.finansini* komitetas ima svar 
Nacionalistų lakūnai bomba r- styti pabranginti “laisnius” 
davo Valenoijoa krautus. I įmonininkam*. . ,

Prez. Roosevelto eunuftiymrf 
priešininkai randa, kad admi
nistracija spaudžia demokra
tus senatorius nutraukti veda-; 
mus karštus ginčus ir balnio-: 
ti sumanymo klausimu.

Priešininkai, tarp kairių vrsC 
dalis ir demokratų senatorių,. 
Šaukia, kad senatoriai nedrįs
tų balsuoti už vyriausiojo tei
smo reformas neatsiklansęi 
gyventojų, kurie senatorius 
rinko. Jie nurodo, kad daugu
mas gyventojų yra priešingi 
sumanytoms reformoms, ka
dangi vyriausiasis teismas ne 
turi būti žabojama® politiniai® 
sumetimais. Teismas turi būti 
nepriklausomas. Jei jis htm 
priklausomas pildomųjai vy
riausybės šakai, jis nebus tei
smas ir konstitucija netelS 
savo vertės.

Kai kurie senatoriai atvirai 
pareiškia, kad teismo refor
momis siekiama šaliai diktatCT 
ros, ne gerovės.

Teismas neturi būti varžo
mas jam interpretuojant kon
stitucijų.

BANDĖ IŠSIVERŽTI Iš 
KALĖJIMO

MEXIC0, liepas 13. — Ke
liolika kalinių iš vietos kalėji
mo bandė išsiveržti. 3 kaliniai 
nušauta ir 9 sužeista.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ma

ža temperatūros atmaina; ret- 
k art ė mig numatomas lietus *tt 
perkftnijomia

Saulė teka 5:26, 1< 
si 8:26.
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Padėkos Žodis

Esu gavęs ir vis dar gaunu nemažai 
sveikinimų iš savo draugų ir bičiulių de
šimties metų mano darbo prie dienraščio 
"Draugo” proga. Neturėdamas laiko padė
koti kiekvienam atskirai, reiškiu padėkų vi
siems bendrai, užtikrindamas, kad jų svei
kinimai ir linkėjimai padarė man malonu
mo ir pridavė daugiau energijos dirbamų 
laikraštininko darbų tęsti toliau. Šia pačia 
proga dėkoju ir lietuvių katalikų laikraščių 
redaktoriams, kurie taip pat teikėsi mane 
pasveikinti.

Laikraštininko darbas nėra lengvas. Ta
čiau jį smagu yra dirbti, jei aplink save tu
ri draugų, bendradarbių, bičiulių ir jei, pa
galiau, matai, kad tas darbas visuomenei 
neša naudų, jei jis yra įvertinamas.

Kaip visada, taip ir per paskutinįjį de
šimtmetį “Draugui” reikėjo ne tik paduoti 
bėgamąsias pasaulio žinias, infonnuoti, bet 
ir vadovauti daugeliui svarbių, reikšmingų 
visuomeninių, tautinių ir religinių darbų. 
Nebuvo nė vieno pradėto darbo, kuris ne
būt pavykęs. Tad ir dėl to esu dėkingai 
visiems savo bendradarbiams, už kų ir 
“Draugo”, ir visos redakcijom personalo, ir 
savo vardu tariu nuoširdų ačiū, pasitikėda
mas, kad ir ateityje vieningai ir pasekmin
gai varysime į priekį katalikiškų ir tautiš
kų akcijų. la Simutis >

Lietuvos Sportininkai ir Mūsų 
Jaunimas

ligšiol Lietuvos sportininkai šauniai pa
sirodė. Jie geri bėgikai, šokikai, jėtininkai 

. ir diskutinkai. Taip pat džentelmenai ir ne
blogi dainininkai. Iš vieno tik pasirodymo 
jau galėjome matyti, kad Lietuva turi gerų 
sportininkų, atletų ir kad žymi pažanga 
yra padaryta. Mūsų, amerikiečių, jaunimas 
turi progos įsitikinti, kad Lietuva ir sporto
atžvilgiu nėra atsilikėlė.

Praėjusio sekmadienio lengvosios atle
tikos rungtynėse mūsiškiai sportininkai pra
laimėjo. To pralailnėjimo priežasčių yra ke
lios: nebuvo sutraukti geriausi lietuvių ame
rikiečių sportininkai ir kad mūsiškiai neor
ganizuoti.

Lietuvos sportininkų atsilankymas ir 
gražus jų pasirodymas Amerikos lietuvių 
sportininkus turėtų paraginti susiorganizuo
ti. Mūsų jaunimo organizacijos, ypač L. Vy
čių ir kitos, į tad turėtų atkreipti rinito dė
mesio. Berods dabar aiškiau matome reika
lų, kad ir Chicagoj ir kitur reikia jaunimo 
centrų, kur sportininkai galėtų sistemabin- 
gai vystyti savo gabtemus. L. Vyčiai seniai 
kalba apie tokį centrų. Ar nereiktų pradėti 
eiti nuo žodžių prie darbų.

surašė Vytauto Didžiojo gimnazija nefigū 
nio ja. “Vilniaus Rytojus” pastebi, jog ga
limas daiktas, kad gali būti paskelbtas dar 
untras sąrašas. Tačiau, jei tokio surašo ne
bus, tai bus aišku, kad paskutinioji ir vie
nintelė Vilniaus lietuvių Vytauto Didžiojo 
gimnazija daugiau jau neturės teisių.

Gimnazijai teisių atėmimas, tai yra žin
gsnis prie jos likvidavimo. Ar lenkai ištik
rųjų nori paskutiniųjų Vilniaus krašto lie
tuvių mokslo įstaigų sugriauti ir palikti lie- 
tuvius be šviesos židinio — greit galėsime 
įsitikinti.

Vilniaus Storastos įsakymu “Vilnims 
Rytojaus” 4d numeris buvo* konfiskuotas ui 
dvi žinutes: iš nepr. Lietuvos iš Vilniau* 
krašto.

Laukinių Žmonių Elgęsis

“Kipa” rašo, kad Omsko apylinkėse 
Kolomsino miestely per pamaldas užsidegi 
bažnyčia. Tuojau buvo iššaukti ugniagesiai, 
tačiau susirinkęs bedievių būrys jiems ne
leido gesinti bažnyčios, Sakydami “tegul 
Dievas pats save išsigelbėja”. Kol bedie
viai trukdė gesinti gaisrų, bažnyčioje iš 300 
besimeldžiančiųjų 68 sudegė. Gaisras labai 
greitai plėtėsi ir persimetė į kitus gretimu? 
namus. Miestelio gyventojai pasipiktino be
dievių elgesiu. Kilo sąmyšis. Ryšium su tuo 
įvykiu GPU suėmė daugelį žmonių. Bedie
viai paaiškino, kad vietoje sudegusios baž
nyčios bus pastatytas komunistų klūbas.

Palestinos Dalinimas

Anglijos politikai sumanė padalinti Pa
lestinų į kelias dalis. Sis sumanymas išsaukė 
žydų pasipriešinimų ir daug protestų. Mat, 
žydai sako, kad visas tas kraštas ne kaau 
kitam, bet jiems priklauso. Jie tvirtina, kad 
jei Palestina būtų suskaldyta į kelias dalis, 
būtų įvykintas didžiausias tarptautinis kr! 
minališkūs nusikaltimas.

Klausimas ištikro yra labai opus. Ji 
padaro tokiu dvasiniai, moraliniai ir reli
giniai faktoriai. Tuo būdu padalinimo pla
nas yra komplikuotas ir jį įvykdžius, Pales
tinos politinis būvis nepagerėtų, bet pablo
gėtų.

Belgų Spauda Apie Lietuvą

Prieš kurį laikų belgų spaudoje vėl par 
sirodė visa eilė straipsnių apie Lietuvų. Lai 
kraštis “Le pays reel” paskelbė “Ankietų 
Lietuvoje”. Straipsnis pailiustruotas Prezi
dento atvaizdu ir dar trimis vaizdeliais. 
Laikraštis “Ecole Moyenrtė” paskelbė platų 
straipsnį apie Lietuvų, kuriame ypač. pla
čiai rašoma apie Lietuvos Belgijos prekybos 
santykius ir Lietuvos eksportų. “Chante- 
claire Litteraire” persispausdino jau anks
čiau kituose belgų Laikraščiuose pasirodžiusį 
Lietuvos bičiulio Robert de Bendere straips
nį apie Lietuvos folklorų. Laikraštis “Ga- 
zette de Huy” įsidėjo gana platų straipstų 
apie Lietuvos prekybą. Laikraštis “Chans 
bre de Commerce et d Industrie de Chari"- 
roi” pasiskelbė straipsnį “Lietuva ir mūsų 
pramonės sritys”, kuriame plačiai rašo apie 
Lietuvos Belgijos prekybos santykius.

Rusijos bedievių organizacijos, kaip ra
šo “Kipa”, užsakė 10,000 revolverių. Bir
želio ir liepos mėnesiuose jie bus išdalinti 
hed. organiz. nariams. Ginklus jie galės pa 
vartoti, jei jiems kas iš dvasininkų grasin
tų arba jei iš viso jie matys tų esant reika 
lingu komunistų diktatūros gerovei.

Uždare Paskutinę Lietuvių 
Mokslo Įstaigą

“Vilniaus Rytojus” rašer, kad birželio 
12 d. vietos lenkų spauda buvt> paskelbusi 
sąrašų privatinių gilnnazijų, kurioms Len
kijos švietimo ministerija pripažino teises. 
Iš to sąrašo matyti, kad Vilniuje pripažin
tos teisės seytynioms privatinėms gimnazi
joms, kurių tarpe yra trys įvairių vienuolių 
išlaikomos, dvi žydų ir dvi lenkų.

(vykdžius gimnazijų reformų, nuo Šių 
mokslo metų pradžios panaikinamas priva
tinių gilnnazijų suskirstymas į turinčias pil
nas ir nepilnas teises. Dabar privatinės gim
nazijos arba turės teises, arba bus visai be 
teisių. Šis suskirstymas neliečia tik aštun
tos senojo tipo gimnazijos klasės.

Minimame lenkų spaudos paskelbtame pradžioje.

V’okieti jos nacių valdžia uždarė į kalė
jimų katalikų kūnigų Ulrich Kaiše r už tai, 
kad jis davė Šliūbų perkrikštei žydelkaitei, 
ištekėjusiai už vokiečio.

Ar bereikia didesnės nesąmonės ir di
desnio žmonių laisvės varžymo. Naciai pri
ėjo prie to, kad draudžia žydams priimti ka
talikų tikėjimų ir skaudžiai baudžia kuni
gus, kuris išdrįsta žydų tautos Smogų pa
krikštyti, ar jam šliūbų duoti.

• • •
Yra pavojaus, kad kinų ir japonų susi

rėmimas gali iššaukti karų. Jei taip įvyktų, 
karo liepsnos greit galėtų plačiau pašklisti. 
Prieš Japoniją galėtų išriti Sovietų Rusija 
ar kai kurios kitos valstybės, kurios Kinijoj 
turi daug prekybinių interesų. Reikia tikė
tis, kad karo liepsna bus užgesinta pačioje

DRAUGAS
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Iš Po Mano Balanos

• z

— Nūdien ir opera kryž-| užvytfas, nei niekas tų tauti- 
kelėje stovi. Pirmieji operoe nių mazgų atverlti neįveikia.
tėvai žiūrėjo daugiau į balsų, 
negu į Žodį. Ypač italai, kai, 
ve, Verdi ir kiti. Be balso, 
nieko daugiau operoj nematė. 
Pas juos balsas pamuštas sal
džia melodija, kutenančia ka- 
denza, sudarydavo patį ope
ros branduolį. Ir tai teisybė 
Juk, galų gale, kas iš tų žo 
džiųf Kam rūpi žodžiai, galt 
pasėmęs juos perskaityti. Ne 
žodžiai, o tik balsas dainoje 
viskų nusveria.

(Betgi apsukrūs anglai visur 
mokų įlysti ir savo triskatikį 
įkišti. Lyginai dabar labai ri
mtai galvoja ir apie savos 
rūšies operų O tai raiškia, 
kad žodžiai turės būti angliš
ki. Na, o tie angliški žodžiai 
ne kų operai tinka. Juos sun
ku tarti žemoj kalboj, o ka
bus su jais, balso viršūnėse! 
Neatsižvelgiant, vienok, į tai, 
turi būt, girdi, opera anglų 
kalboje. Ir daryk kų nedaręs.

Prie to jau einama. Ir dėl 
to balso lavintojai prisispyrę 
mokinius netikusiais savo žo
džiais sprangina. Kas iš to 
išeis, teks pamatyti. Iš šalies 
stovinčiam atrodo, kad daug 
pasisekimo nebus. Juk ir len
kai ir finai, ir čekai ir hun- 
garai, nekalbant apie pran
cūzus ir germanus, savo kal
bose operas dainuoja. O betg: 
jos tarptautinio išsivystymo 
neprieina vien dėl to, kad 
tos kalbos muarai peršiurkš 
čios. Taip bus ir su anglų 
.operomis. Tikėki; mat, ope
rai reikia ne tiįt baldžių har
monijos posmų, bet ir lygios 
prieinamos kalbos. Gi anglų 
kalbai tų ypatybių labai lo
bai trūksta.

— Pirtniėji Lietuvos valdi 
ninkai lietuvių kalbos nemo 
kėjo. Nors, gal, ir patys lie
tuviai, bet vienok, iš kažin 
kur grįžę, savo kalbų jau ge
rokai užsimiršę. Buvo net ir 
tokių, kų nežinojo, kad lie 
tuvių kalboje kiaulė vadina

Anglas yra anglu, nepaisą ot, 
kur likimas; jį nustumia. Pa
viršutiniai vadinasi vardu ša
lies, kur gyvena; bet gi vi
duje palieka anglu amžinai. 
Ir tegu tik kas pakliudys An 
gli'ją, o kai matai viso pasau
lio anglai joe apgynime stos. 
Nekalbant apie kitų kiaštų 
anglus, iš Amerikos vien apie ; 
penkiasdešimts tūkstančių a 
nglų iškilmėse dalyvavo. O 
kas apsakys spaudos atviru
mų! Per kokį mėnesį vien tik 
apie iškilmes rašyta. Net ir j 
Ispanijos karas savo svarbos 
neteko. Taip dideliai Ameri
kos spauda Anglijos pu rimu 
s us i žiopli no.

Puikiausias pavyzdis mums. 
Mes ne tiek stengiamės su 
Lietuva vienaip kvėpuoti, kiek 
mes stengiamės kuotoliausiai 
nuo jos pasitraukti. Pagal 
skystų mūsų nuovokų, gyve
nti Amerike, o garbinti Lie
tuvą, — didžiausias prasižen
gimas. Ir dėl to visais keliais 
patys savyje ištautinimo dar
bų varom. Keista! Iš Lietu
vos atvykę pirmoje eilėje sto
vi. Sakysim, čia gimę ir ma
žai lietuvių kalbų pažįsta ku
nigai nors bent tyli. Gi iš už
jūrio atplaukę, nesavu balsu 
už anglų kalba bažnyčiose e- 
vangelijas šūkauja. Ar nei

— Ne pas visus daininin
kus balsas tose pačiose kūno 
dalyse esti sukrautas. Vieni 
dainuoja iš krūtinės, kiti iš 
nosies, kiti iš galvos, kiti per 
lūpas. Nustatyti visiems ly
gių taisyklę balsų lavinti, ne
apsimokantis darbas. Ir dėl 
to balso lavintojai daugiau 
gerų dainininkų sudarko, ne
gu pralavina. Išeitų, svarbiau 
šia balso žinovo pareiga, tai 
ištirti ir sužinoti, kur dau
giausiai pas mokinį balso y- 
ra. Ir tik ten balsų auklėti. 
Panorėti balsų iš nosies pev- 
rnšti į kaktų, arba iš kaktos

si kiaule, o lašiniai lašiniais, j j nosį, didžiausia nesąmonė. 
Vien dėl to užvardina lietu- Pagaliau, o kam to reikia?
viską kiaulieną “bekonu”. 
Taip kad dabar apie kiaulie
ną jau nei žodžio, o tik visi 
•‘bekoną” garbina. Amerikos 
spauda labai linkus Lietuvos 
lietuvius išbarti. Kažin dėl 
ko už šį dalyką tyli. O reikė
tų. Nes jeigu jie vadina kiau 
lienų bekonu, tai mes gal ė 
tum pavadinti kiaulę Iride, o 
lašinį džentelmenu.

— Oška, kaž žuvis, džiova 
neserga. Ir dėl to jos pienas 
sveikiausias pasaulyje. Oškos 
pieną gerianti mažai kada džio 
va suserga. Retai taikos ita
las džiova sergąs. Dėl to vien, 
kad jie geria oškos pieną 
Mokslui taip sparčiai pirmyn 
žengiant, galima tikėti, jog 
neužilgo matysim oškų dau
giau, negu iki šiol ir kad oš
kos pienas bus taip priimtas, 
kaip ir karvės.

— Aaglijos karaliaus vai
nikavimas ir da kartų įrodė, 
kokie dideli ir širdingi ry
šiai mezga Amerikos anglu* 
su pačios Anglijos. Nei am
žiai, nei brangus k$u*as, nei

Ar balsas, sakysim krūtinės 
yra kuo prastesnis už nosies? 
Ne! Nevienas balso “specija- 
listas” geriau padarytų tro 
ku važiuodamas, negu balsus 
lavindamas. Moko kitų, pats 
nemokintu būdamas.

Trūksta Lauko 
Darbininkų

KAUNAS. — Pradėjus sa 
vi valdybėms registruoti dar
bininkus, kiekvienų mėnesį ži 
notna, kokia yra darbininkų 
pasiūla ir paklausa. Birželio 
pradžioje iš viso per savival
dybes buvo pareikalauta apie 
900 darbininkų, o darbo ieš
kojo tik apie 140 darbininkų. 
Taigi darbininkų dar nema
žai vis trūksta. Prasidėjus 
sezoniniams vasaros darbams, 
sumažėjo ieškančių darbo skai 
čius. Gegužės 15—31 d. savi
valdybėms tarpininkaujant 
gavo darbo 410 darbininkų.

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

Ispaną pasakymui

Trečiadienis, liepos 14 d., 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Gazietos, tavorščiai, išdru- 
kavojo visus rekordus, kokius 
ir kokiam punkte įsistatė Lie
tuvos ir mūsų sportininkai 
pereitų nedėlių Chicago uni
versiteto stadijone. Prie tų 
rekordų aš noriu ant savo del
no padėti jums dar kelis re
kordus, kurie kaž kodėl ne
pateko į gazietas.

Pirmas rekordas: marguo
jant per stadijonų nebuvo lie
tuviškos flegės.

Antras — Belajaus “bale
to” lenkiški tanciai lenkiško
mis dresėmis.

Trečias — lenkas sportinin
kas paėmęs amerikiečių re
kordų šokime jir

Ketvirtas — pritrukimas 
medalių.

Visi tie rekordai tenka, ta
vorščiai, ne sportininkams, a- 
le sportininkų komitetui. Dėl 
pirmo rekordo mano delnas 
taip figeriuoja:

Kadangi visų komitetą su
daro tautiškai-lietuviškai nu
sistatę asmenys, kadangi sta
dijoje dalyvavo Lietuvos 
vyriausybės atstovas ir Lie
tuvos tautiško seimo atstovai, 
visa tautiška-lietuviška Chi
cagos Smetona, tai Lietuvos 
flegės nei nereikėjo, ba visi 
žinojo, kad čia lietuviai susi
rinkę. Ji tik aiskrimo ir pap
so pardavėjams butų paro
džius, kad čia yra susirinkę 
lietuviai, o ne kokie jenkės.

Antru rekordu norėta Lie
tuvos svečiams parodyti Chi
cagos lietuvių tautiškas menas

kuriam gali pavydėti net ir 
pats Kaunas. Tautiškas komi
tetas niekaip negalėjo išfige- 
riuoti, kad tokioj Chicagoj 
galėtų kas subytinti Belajaus 
“baleto” tautiškus kostiumus 
ir tautiškus šokius.

Trečiu rekordu Lietuvos 
sportininkams ir seimo atsto
vams norėta parodyti, kad pas 
mus nėra demakracijos linijos 
ir kad nesame pamiršę Liubel- 
skų čėsų. Beto, jei ne tasai s po r 
tininkas, sporto komitetas bū- 

! tų turėjęs į savo sportininkų 
taškus pro padidinamąjį stik
lų žiūrėti.

Ketvirtu rekordu parodyta 
amerikiečių taupumas, kuris 
visiems yra priklodu. Stadijo
ne viešai atsiprašyta, kad mo
terų sekcijos prezidentei trū
ko medalio, nors ji ir nedaly 
vavo nei bėgime, nei šokime, 
nei šokime.

Galima būtų dar paminėti, 
sakysim, amerikiečių sporti
ninkų kelnaičių įvairumo re
kordas, ba kuris kokias turė
jo, tokias ir užsimovė. Vieno
dumas. mat, sudaro memoniš- 
kumą, o kur marga, ten gra
žu. Jei genys margas, tai ir 
mūsų sportininkai turėjo bū
ti margi kelnaičių atžvilgiu.

Kadangi mūsų sporto olim
piada dar tik įpusėjus, tai 
tikiu, kad bus ir daugiau pa
našių rekofių, kurie Chica
gos Sporto Komitetui suteiks 
didžiausio onoro akyse Lietu
vos svečių: sportininkų ir jų 
palydovų, turinčių bent po 
kelis činus.

NEPAŽINTUMĖM LIETUVOS ŪKIŲ

Kaimų skirstymas 
viensėdMMs

Žemės Tvarkymo Departa
mentas vykdo visus žemė3 
tvarkymo darbus pagal pa
ruoštąjį penkmečio darbų pla 
nų.

Viensėdžių ūkiais Lietuvos 
ūkininkai pfedėjo domėtis 
maždaug nuo XIX šimtmečio 
pradžios. Pirmieji buvo su
valkiečiai, kurių ligi Lietu
vos atstatymo perėjo į vien
sėdžius 3,040 kaimų, 570,000 
ha ploto. Ūkiniu požiūriu Su
valkijos viensėdžiai buvo su
daryti visai patenkinamai, ta 
čia juridiniu bei nuosavybės 
atžvilgiu tas darbas ligi šiol 
liko nesutvarkytas — žemės 
planų arba visai nėra, arba 
jie yra netikslūs; nuosavybė 
liko neipoteikuota. Kaunijos 
ūkininkai ligi rusų žemės tva 
rkymo reformos maža tesido
mėjo. Nors Žemaitijoje ir da
ug kaimų perėjo ligi tol į 
viensėdžius, bet visi jie buvo 
sudaryti netvarkingai ir juos 
beveik visus tenka pertvar
kyti tiek ūkiškai, tiek jūri- 
diskai. Patenkinamai buvo 
čia tesutvarkvtas 150 kaimų 
apie 40,000 ha plotas. Bet 
rusams įsteigus žemės tvar
kymo komisijas, 1907 metais,

Aukštaitija suskato skirsty
ta viensėdžiais ir ligi nepri- 
klausdmybės atgavimo buvo 
išskirstyta dabartinėje neoku
puotoje Aukštaitijos dalyje 
1,770 kaimų, 533,000 ha plo
to. Šių viensėdžių apie 20 
nuoš. reikia laikyti netinka
mais ir reikalingais pertvar
kymo.

Nuo 1918 iki 1937 metų 
pradžios Lietuvos vyriausy
bės rūpesčiais buvo išskirs
tyta viensėdžiais 5,056 kai
mai, apie 1,280,000 ha ploto. 
Likusių neišdalintų į vien
sėdžius kaimų didesnė pusė 
yra pareiškusi norų skirsty
tis.

Pamečiui numatoma skirs
tyti kaimus viensėdžiais to
kiu būdu: 1) 1937 m. dirbs 
184 matininkai, sutvarkys 
101,000 ha ir sudarys 10,960 
viensėdžių.

Kiti žemės tvarkymo 
darbai

Be kaimų viensėdžiais skir
stymo per atrinantį penkme
tį teks atlikti ir kitų neati
dėliotinų žemės tvarkymo da
rbų, būtent: teks Įmigti ser
vitutų likvidavimų, reikės da 
ryti žemės atsienojimą nuo 
gretimų žemių, teks sutvar-

(Nukelta į 3 pusi.)
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KOVA SU ĮVAIRIAIS KENKĖJAIS

metus vidurinėse Atlantiko 
valstijose. Projektai jų naiki
nimui su WPA pagalba da
bar veikia Delaware, Mary- 
land, Virginia valstijose ir 
Dietrict of Columbia.

Per 68 metus “čigoniškas 
kandis” (gypsy moth) mil
žiniškus nuostolius darė miš 

Bet tai daug kainuoja. Per jiains šiaurinėse ir vidurinė
se Atlantiko valstijose. Kovai 
su juo Bureau of Entomology 
pasiuntė į 2,000,000 akrų už
krėstų medelynų armijų pa- 
šalpinių darbininkų, kurie iš
kirto 25,400 medžių, apibars
tė nuodais 151,400 akrų me
džių, kuriuos buvo galima iš

Įvairūs kenkėjai visada 
mus atakuoja. Jie naikina mū 
sų maistą, pavojun stato mū
sų sveikatų ir plečia savo ka
ralystę.

Mokslas mums davė galin
gų ginklų kovai su tais ken
kėjais. Bet kova turi būti sė
kminga ir nuolat vedama.

depresijų nebuvo pinigų tai 
kovai vesti. Dabar tų kovų 
veda Fęderalė Darbų Progra
ma (WPA).

WPA darbininkai nuodais 
apdulkina “Mormorn svirp
lius” (Mormon crickets) Ida- 
ho valst. Erkių užpultus gal

Lietuvos Saulių Sųjung°s 18 m. sukaktuvės. Joninių išvakarės Kauno pilyje, kuriose dalyvavo apie 40,000 žmonių. 1. Bendras iškilmių vaizdas. 
2. J. Graičiūno fragmento iš “Mūsų Aukuro” scena: vaidila ragina senovės lietuvį ginti savo tėvynės. *

vijus jie maudo tam tikram1 gelbėti, išnaikino milijonus
mišiny Texas valstijoje. New 
Yorke, Massachusetts ir ki- 
z>se valstijose sulaikoma pli- 
^nasis “bolandiško skirpsto 
igos” (Dutch elm disease)

genėjant nesveikus medžius.
•

WPA degina žiogus Wyo- 
ming valstijoje ir Mississippi 
valstijoje sulaiko smarkų puo 
limų “argentiniškų skruzde
lių” (Argentine ant). Nega
lima net apkainuoti to jų da
rbo, kuris begalo svarbus gel
bėjimui javų ir saugojimui 
sveikatos.

Ūkininkai, gaunantieji pa
šalpų, prisidėjo prie naikini
mo svirplių Idaho, Nevada, 
Washington ir UtaJi valstijo
se. Jie išgelbėjo javus nuo 
tų kenkėjų, kurie greitai nai
kina komų laukus.

Wyoming valstijoje, kur

kirmėlaičių ir kiaušinėlių. 
Šiam milžiniškam projektui, 
FERA ir WPA praeitais 
dviem metais išleista net $4,- 
108,250.

Pašalpiniai darbininkai pe
ržiūrėjo 3,000,000 akrų Nau
jos Anglijos miškų, kad iš
naikinus “žieminius tinklus”

NEPAŽINTUMĖM LIETU
VOS ŪKIŲ

(Atkelta iš 2 pusi.)

kyti senus bei pavesti naujus 
keltus ūkiams ar jų giupėms, 
kurie neturi susisiekitmo arba 
turi nepatogų susisiekimų, 
teks užbaigti miestų ir mies 
telių činčo teisėmis valdomų 

“brown-tail” kandžio, kuris sklypų bei sodybų apmatavi-
yra labai pavojingas obuolių 
ir laukinių vyšnių medžiams.

Arizonos ir Floridos vatos 
laukuose kovojama “thurbe- 
ria weevil” ir “pink boll- 
worm”. Šiaurry tuose ir did
žiulių Ežerų valstijose WPA 
peržiūri 32,000 akrų komų 
laukus, kad sužinoti, kaip to
li įsigavęs europiškas “com- 
borer”. Ir West Virginija tu
ri projektų prašalinti “cerior 
gali”, kuris išsivysto cedro

lininkai dirba lauke. Per va 
sąrą atlikti matavikno ir ju
ridiniai darbai, iš kurių gau 
narni žemės tvarkymo proje- 
kli pianai, projekto skaičia
vimai ir juridiniai sudaryti 
dokumentai. Šie visi žemė* 
tvarkymo padariniai žiemos 
Litu turi būti tikrinami te
chnikiniai kitų matininkų. Ti 
nkamai atlikti darbai tvirti
na.a.ze n* s tvarkymo komi 
sijoje. Pat .artintų projektų

ir indėlių suma per 266 mil. 
litų. Tuo tarpu prieš metus 
bankai buvo išdavę tik 394 
mil. litų paskolų ir juose bu
vo padėta per 199 mil. litų 
indėlių.

Stankevičiūtę nubaudė 125 lt., 
o vaikų tėvus — A. Markau
skų, B. Krukauskų, Ig. Vait

vyksta gyva privatinė staty
ba. Karo metu sugriauti na
mai kapitališkai roiontuoja-

kevičių ir P. Kačinskų po 35 Į mi. Taigi, kas metai at.siran- 
lt. Kalbama, kad slaptai mo-. da daugiau butų. Deja, butų

mų, teks tiesinti sienas, lik
viduoti gretimų kaimynų rė
žius
darytį .... vjena,n bnfvnikytos žemė?

Tų darbų yra nemaža, jie vjnjnjcuį išduodamas žem's
buvo vykdomi irriki šiol, bet nuosavyixjB dokumentas drau 
tik atliekamu Jbiku^ Cinco gu sutVfrkyto ūkio planu.

v _ . * . , . planų nuorašai siunčiami atižemes įsiterpimus, teks , . . ..., , ... .tinkamoms j-hrioms, o kici-i žemes sukeitimus ir t.t. . . . i . .

Slaptai Mokė Vaikus

PABAISKAS, Ukmergės a- 
pskr. — Vinkšniškių kaime 
privati mokytoja, neturėdama 
leidimo, slaptai mokė lenkiš
kai kai kurių vietos gyven
tojų vaikus. Ukmergės apskr. 
viršininkas “mokytojų” A

koma ir Ukmergėje, ypaė tas 
pasitaiko Smėlių priemiesty
je. Už mokslų šie “privatūs 
mokytojai” jokio atlyginimo 
iš tėvų neima.

Sparčiai Auga Miestas

JONAVA. — Didėjant gy
ventojų skaičiui, mieste jau
čiama butų stoka. Kas met

atsiranda daug mažiau, negu 
gyventojų. Sųryšyje su tuo 
butų nuoma gerokai pakilusi.

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

žiogai yra didesni priešai už rudžio pintyje ir kuris grei- 
“Mormon svirplius”, WPA 
darbininkų kova apima visų 
valstijų. Jie naikina žiogus 
barstydami nuodingas sėlenas.
Kova yra sunki, nes tie ken
kėjai lekia ir mokslas dar nė
ra išiadęs būdo, kaip sulai
kyti lekiančių gaujų.

Florida, Louisiana ir Tė
vas valstijose, kur nuo 1906 
m {Bureau of Animal Indus- 
try rimtai bando išnaikinti 
erkes, kurios užpuola galvi
jus, AVPA darbininkai prisi
dėjo prie to darbo.

Paprasta medžio erkė, ar
ba šunies erkė, yra nešiotojai 
“Rocky Mountain taškuoto 
karščio” (Rocky Mountain 
spotted fever). Toji liga yra 
mirtinga žmonėms. Erkių plė
timasis pasirodė per pereitus kas.

tai užpuola ir naikina obuo
lių medžius.

Nuo vieno šalies krašto iki 
kito, pašalpos darbininkai ko
voja juodų rudį (black rust), 
balto pušio “blister” ir pa
našius augalų kenkėjus. Jie 
prakirto kelių per suvirš 4,- 
000,000 akrų pušynus apau
gusių kalnų visose 48 valsti
jose, kad išnaikinti to me
džio parazitų.

WPA pinigai ir darbas tai
pgi kovoja “coddling” kan 
dj, gniusų* raudonųjų vorų, 
medžio žievės vabalų ir šake
lių rudį.

Daug pinigų reikia kovai 
su šiais kenkėjais. Bet neko
voti jų dar brangesnis daly-

likvidavimo ir kitų skubių 
žemės tvarkymo darbų atei
nantį penkmetį visi matinin
kai sutvarkys apie 65,000 ha 
žemės ploto.

Bendrosios nuosavybės 
dalinimas x

Bendrosios nuosavybės ar 
ba šeimas bendrai valdomų 
ūkių dalinimas atskirai nuo 
kaimų viensėdžiais skirstymo 
ligi 1936 m: žemės tvarkymo 
įstaigų nebuvo vykdomas. Li
gi paskutiniojo 1935 m. žemės 
tvarkymo įstatymo paskelbi-

Visų šių uarbų kiekis per bū 
rimų penkmetį turės kasmet 
didėti, nes didės matininkų 
skaičius l be to, amulketuii* 
vidutinis tvarkomų ūkių dy
dis.

Lietuvos Bankuose 
Didėja Indėliai Ir 

Mažėja Pačių Bankų
Įsiskolinimai

Krašto ūkio būklės pagerė
jimas vaizdžiai atsiliepia į 

mo tie darbai buvo vykdomi bankų apyvartų. Padidėjus pi
i teismų, kviečiant matavimo 
darbams matininkus, kaip ek 
spėrius. I>abai dažnai teasmoi 
ūkius dalindavo ir visai be 
matininkų.

Nuo 1936 m. bendrosios nu 
savybės dalinimas, kai ben
droje nuosavybėje kiekvienas 
dalininkas nuosavybės doku
mente yra dalis arba teisės 
nurodytos, arba jeigu dalinin
kai dėl teisių tarpusavyje su

WPA sitaria, turi būti atliekamas 
žemės tvarkymo įstaigų, ku-

Kur

i RINKTINĖS MINUS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M Karužiškis 

Liepos 14-ta Diena

sveikatų, savo ligų, savo ypū-

niginei apyvartai ir uždar
biui, padidėja bankuose in- , 
dėliai ir išduotos paskolos, i 
Mat, daugiau atsiranda lais
vų pinigų, kuriuos taupyto-! 
jai neša į bankus padėti. O 
įvairios įmonės bei įstaigos, | 
plėsdamos savo apyvartų, sko 
linasi iš bankų,pinigų.

Taip šių metų pradžioje vi
si Lietuvos bankai buvo iš
davę 409 mil. litų įvairių pa 
skolų, iš tos sumos per 35b 
mil. litų ipotekinių, apie 166 
ir pusę mil. specialia einamų- 
ja sąskaita ir apie 62 ir pusė 
•mil. litų diskontuotais vek
seliais. Visuose bankuose bu-

rių žinioje yra matininkai, 
tingas pareigas, savo auklė- į 1936 m. tiems darbams į kic- 
jimoi laimingumų, šviesos ir kvienų apygardų buvo skirta 
pamokinimo laipsnį, kurį esi po vienų matininkų, bet ne 
apturėjęs, įspėjimų, kurį esi
gavęs, pasitaisymo pasikeili- 
njmus, kuriuos esi taip daž-( malonia šiems darbams ski-1167 mil. litų privatinių ir per 
nai sulaužęs, ir sųžinės sulai- riamų matininkų skaičų ati-195 mil. valstybinių. O jau šių

visur jie galėjo ūkininkų pra- Į vo padėta apie 262 ir pusė 
šyir.ns patenkinti. Todėl nu- mil. litų indėlių, iš jų per

kymus, kurių tu nežiūrėjai. 
Tai iš šio perkratinėjimo kie
kvienas turi sužinoti jo pa
ties kaltumo saikų ir didumų. 
Dažnus apgalvojimas privers

“Mėgink mane, Dieve, ir 
pažink mano širdį, tardyk 
mane ir pažink mano takus 
ir matyk, ar yra manyje ne- mus ieškoti atleidimo ir stip-

taikumai padidinti. 'metų antrojo ketvirčio pra-
Kameraliniai darbai Įdžioje išduotų paskolų suma

Vasarų per 7 mėnesius ma- pasiekė beveik 413 mil. litų,

DETECTIVE
teisybės kelias”. -
CXXXVin, 23, 24.

“Ar Dievas neištirs šitų? 
nes Jis žino mano širdies pa
slaptis”. Kaltės didumas pa
kyla svarbiausiai iš Dievo ge 
rūmo kiekio link mūsų, iš ma
lonių, šviesų ir pamokinimo,

Psalm. I rūmo iš Dievo.
Gilų apgailavimų praėjusių 

kvailumų, išeikvotų talentų, 
laiko blogai praleisto, — šir
dis pasauliniais rūpesčiais 
subiaurinta, nedėkinga už pa
skolintus palaiminimus; — 
šias ir visas slaptas kaltes,

i pripildyti budėsiu ir gėda, 
kuriuos esame aptukę nuo mes iSpaiį8tonM. nttsiJeminę
Jo. Kad žinotumei savo pa
ties kaltę, turi apsvarstyti na
vo paties aplinkybes, savo Tavęs vieno.

rnės lenkiamės ties Tavo ko
jomis, ieškodami stiprumo iš
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“VILNIAUS KALNELIUS” - SUNSET PARKĄ 
135th ir Archer Avė., Rte. 4A 

KUR ĮVYKS

“DRAUGO”
VASARINIS PIKNIKAS

Bus visokių sportų ir įvairenybių

Taipgi bus duodamos 
brangios ir naudingos do

vanos kaip tai:

$69.00 vertės skalbimui 

mašina, atvaizduojama 

čionai, iš Jos. F. Budrik 

krautuvės, 3417 So. Hal

sted St. ir floor lempa, 

taipgi iš Budriko naujos 

krautuvės, ir daugybė ki

tų.

mu*9bo 
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS Į
Lietuvis Pasižymėjo

HARTFORD, CONN. — A 
pana v irius iš Bloomfield (ne
toli Hartford), kuris dirbu

Sveikiname lietuvius susi
pratusius lietuvių dienų re
mti.

Lietuvos Vyčių veikla
Hartfordo Lietuvos Vyriui

prie orlaivių, rad<»., &.st Ha pastara|H(, BUsirinkin,e „uta.
rtforde, buvo nuvykt l «- rt atnaujinti aavo kiūto kam. 
■in, New York, kur paaau- barij ,ur(.ngti išvažiavimų į 
l.o sklandytojui siekė vempi- Lake Conga,„,nond ir t.t. 
jonato. Apanavičius geltoj., Hartford ir Waterbury ba- 
lietuviams sklainlylojams Ož-,įnytiniij cllonj metinis ifive- 
kiniui ir Pyragiui, kaipo ver- davimas l)U8 Lake Col„p„„n.
tėjau - interpreter ir t.t. A- 
pie jį ir lietuvos lakūnus bu
vo gražus aprašymas Hart
fordo laikraščiuose.

Lietuviai gavo valdžios 
vietas

ce, Bristol, liepos 18 d.
CLC (Connecticut Litliuani-

an Catliolics) susirinkimas 
bus Waterbury liepos 25 d. 
CLC rengias prie metinės o- 
limpiados. Būtų gera pakvie-

Lietuviškas socialia - drau- dalyvauti ir Lietuvos spo- 
giškas klubas South Wind- kurie vieši i
sor (netoli Hartfordo) nese- .Amerikoje.

Lietuvis “brain trustee“ 
Daugelis girdėjo apie pre

zidento lioosevelto “brain 
trustee”. Tarpe jų, sulyg Ša

mai susiorganizavęs jau ro
do gražius vaisius. Klubas iš
statė į Valdiškas vietas du 
lietuvius: Stone (konstabeliu) 
ir Pranų Blužų (probation turduy Evening Post, yra ir
officer). Anų sekmadienį klQ. j lietuvis Bean. 
bas turėjo antrų pikniką, i kur tų lietuvių nėra?

Visur jie ima daugiau ir dau
giau pasižymėti. Lietuviai y 
ra Dievo apdovanoti gabu- 

i mais. Tiktai reikia juos iš
vystyti.

Hills’ grove, tBuckland.

Lietuviai labiau ima orga
nizuotis ir įvertinti vienybės 
galių.

Valio, lietuviai! Jau ir lai
kas. Čia nereikia, kaip Rusi- Hartfordietis ^sJauašiini- 
joje, slapstytis, jeigu norima’nkas Mike 'Morley-Maziliaus- 
vienytis ir vieningai veikti, kas Hartford Times rašo sa-

Lietuviai Skautai judamuose vo atiminimus, 
paveiksluose

Atostogoms parvažiavę stu
Paramount Movietone News denlai Sv Burnard(> auk5_ 

mdė m,. pnnanlio skautų sų-1 Kot lio^-
ekridį (jamboree) Wasliing- 
tone.» Nors sųskridy visi tu
rėjo savo atskiras palapines, 
visgi Paramount News rodė 
tiktai tris, būtent Louisiana, 
Texas ir Lietuvos. Garbė lie
tuviams.

Marianapolio Lietuvių 
Diena

Hartfordo laikraščiai gra
žiai aprašė Marianapolio lie
tuvių dieną. Minėjo tūkstan
tines minias, ištisų dienos pro 
gramų ir t.t. Marianapolio 
lietuvių diena daugiau ir dau
giau ima patraukti ne tik lie
tuvių, bet ir svetimtaučių dė
mėsi. Iš Hartfordo vyko du 
bosai ir daug automobiliais. 
Iš Waterbury buvo 3 busni, 
iš New Britain du, iš Thomp- 
sonville vienas.

ter, New York, Juozas Ko 
ciūras ir Kazys Barolis, da
lyvauja vyčių susirinkimuose 
ir nemažai yra pasidarbavę 
parap. karnivale.

Daugiausia karnivalo tikie- 
tų pardavė Kazys Šimkus. 
Jis neseniai susituokė su lie
tuvaite ir dabar gyvena Ha
rtforde.

Nemuno Vagai 
900,000 Litų

KAUNAS. — Jau keli me
tai kaip vykdomi dideli Ne
muno tvarkymo darbai Įva
žiavimui į uostus apsaugoti

*

DRAUOAS

Karstų dienų. Ben Nerenberger ir Ronie Rk>wney pikie- 
tuoja vienų New Yorke firmų.

nigų pasistatyti savo šeimy-' lai yra dideli ir jų turi ai- reikalaujantiems. Tik sugedęs 
nėlei numų. Juk kolonijose, bes. Ir tokie be bažnyčios, be žmogus jai pavydi žmonėms
kur lietuviai gyvena, namai mokyklos neapseina. To nio- 
nėra vakarykščiai jiastatui. kas negali užginčyti, kail nie

tarnauti, mokinti, valdyti, tu 
rėti ko duoti prašantiems,

Dur reikia gerai įsidėmėti ir kas kitus žmogaus dvasinių trokštantiems. Pats žmogaus
| tai, kad lietuviai savo vei- reikalų neaprūpina kaip tik 
|kus išleido mokslus, net ir bažnyčia. Bažnyčia visko tu- 
; aukštuosius. Tai kokie buvo ri, ko tik. žmogui reikia. Ji 
skalsūs lietuvių tie maži už- pradeda žmogui tarnauti nuo 
liurbiai. Lietuvių

gyvenimas rodyte rodo, kad 
jis “nevien duona gyvena’’.

Visi mūsų parapijonai nori 
jaunimas pat atėjimo ant svieto; jo naujos bažnyčios, nes niobyk-

turi savo galvas lenkti savo neužmiršta ir užgrabiniame los kambariuose nepigu karš-
tėvams už išleidimų juos mo
kslus, už namų pastatymų, 
kas juos padarė lygius su visus žmones, kurie ieško pa 
svetimtaučių jaunimu ir mok gailios. Bažnyčia savo ižde
slo ir turtu žvilgsniais.

Kad žmogus ir menkiausias 
ir biedniuusias yra, bet jo 
reikalai ir medžiaginiai ir dva

ŽINIOS IŠ WAUKEGANO

Gyvieji Reikalai

Parapijos reikalai auga. 
aksjipa-s,; be kurio,, gaj, 

niekas neprisplrtų klebono rū 
pintis, galvoti, kaip čia per- 
stačius patiems parapi jonams 
jų pačių reikalus ir gavus 
pinigų parapijos reikalams.

Nudien parapijoj vis atsi
randa daugiau reikalų. Žmo-

gyvenime. Kui kas nenori ži- čiuose susti. Vienok ne visi 
noti, kad bažnyčia aprūpina parapijonai moka savo kvo

tas, kad būtų pinigų pasta-'
(Tęsinys 5 pusi.) 

visko turi, Dievo palaimos j“į|ETUV|A1 DAKTARAI

LlLTUVlAI DAKTARAI

-ORTĄ. J. MANIKAS
DR. P.. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct. Cicero, Iii.
Utarn., Keti. ir Pėtn. 10—9 vaL v.

3147 So. Halsted St., Chicago žmogaus. Yra žmonių, kurie Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. pane<j.t Bervd. ir Rubat. mn 2—9 v
Kasdien išskyrus seredą,------------------------------------- -

sekmadienį susitarus.
Birželio, Lic|>os ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.

... • ,-X OYDYTOJAS IK CHIRURGASSimai yra dideli kaip ir kito VIRginla 1116 4070 Archer Avė.

neturi savo namų. Ir jų reika-

Iš nuovargio kelias dienas 
būtų niekam netikęs. Bet trau 
kiniu nuvažiuoja iš Wauke- 
gan į Chicago per vienų va
landų. Ne kų ilgiau ima nu
važiuoti ir automobiliu.

Pranui Rumšai tetikėjo 
dešimt dienų iš AiVaukegan 
nuvažiuoti į Lietuvų. Jis ių 
galėjo padaryti su pagalba 
greito traukinio ir laivo. Mu
ms kontraktoriai žada bažny -

gus savo ir visuomenės rei- čių pastatyti per devynias-
kalus atlieka tinkamiau ir 
greičiau, nes jis turi ir ge
resnius įrankius ir tinkame
snes priemones. Jeigu reikė 
lų pėsčiam nueiti į Chicago, 
imtų tris ar keturias dienas.

Kaune ii trys Smaliukuose. 
Be to, apie 20 būnu jau bai- 
gi'.jna statyti kitose vietose.

Kaune netrukus pradės Ne
muno krantus tvirtinti. Kau
no Smalininkų ruože šių va
sarų liūs reguliuojama Nemu
no vaga. Bus baigtas tvar
kyti Kauno žiemos uostai. 
Vandens kelių rajonas stato 
Veršvos upeliui pro pylftnų iš
leisti pralaidų. Nemuno tvar-įiuc užnešimo, šiomis dieno

mis pradėta statyti 5 naujos į kymo darbams šiemet paski-
’jūnos. Dvi būnos statomos ’ rta 900,000 litų. Tsb.

dešinit dienų. Žinoma, nž pi
nigus.

30 METŲ PRITYRIMAS 
Aky a egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

Tel. CANai 2Mb

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

Ketvergais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St. 

Tel OANal 0402

Seeley »32»
Dr. K. N ur kultu 

dabar yra .-u
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
mercial Avė. So Chicago. III. Pri
taiko naujini akinius ir pataiko se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Ikt 9 v. 
vakaro.

Lietuvių šeimynų padėtu 
visai kitoniška, negu seniau. 
Šiandie dauguma šeimynų gy 
vena nuosavuose namuose: 
ne jie kitiems rendas moka, 
ale kiti lietuviams moka. Be 
to, už galo namo yra gara- 
džius su puikiu automobiliu. 
Šeimynoje jau ne vienas dar
bininkas, bet du, trys, kai 
kur ir daugiau; ne burdingie- 
rių, ale sūnų ir dukterų. Se 
nieji papasakoja, kad didžiu-

Tel. Ofiso: 
LAFayette 4017

Tol. numų:
HEMIock

Rez.:
2416 W. 691

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8-9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVT’t DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tei. Ofc. REPubllc 76M 
Mclraae Park 620

LIETUVIAI ADVOKATAI

“im. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nno 6 iki 9
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas REPubiic 9600

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketvlilad. Ir joenktadientalr 

♦-12 v. rytą: 1-6 P- P-J 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniai* lr trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki » vai. vakaro 

ŠeStadieniais nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sulartiea

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

__________ Pagal Sutartį_________

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

Vai. 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis sueitame

Subatunta Cicero]
1446 Bo. 4 9th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
Rei. Tel. Republic 6047

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. ni*

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH L GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS ,

ma darbininkų dirbdavo už’4631 South Ashland Avenue! * ’
penkiolikų centų į valandų, į Res. 6515 S. Rockuell Street 
dienų uždirbdavo dolerį ir Į Telephone: REPubiic 9723 
pusę, jis iš to pragyveno su' =“t*- ' ‘ —1
šeimyna, ir dar susitaupė pi- ĮVAIRŪS DAKTARAI

Offiee Houra
2 to 4 and l to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namą Telef. PBOspect 1930

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

UI. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 hibos

CHICAGO, ILL.
Telefonai MIDvray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
▼ai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 ▼. ▼.

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

TaL YABds 0994 
Bei.: Tel. PLAaa 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vaL 

Nedėliomiu nno 10 iki 12 diena

DR. J. SHINGLMAN
H Ą TIK SUGRĮŽO 

la
Meuklnos Mokslo Ketino, Atlantic City 

Praktikuoja 20 metų 
Reumatizmas h* ftlrtftes Ligos 

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

Rezidencija 1638 So. SOth Avė.
Tel. Chm itoi.Vi 

Ofisą* 4*30 WaM 13th Street
Cicero, III.

TeL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Road
Valaados: 1—8 ir 7—8 

Seredomis' ir Nedek pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubiic 7868

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

CHICAGO
Res. 6951 S. Maplewood Av.

TeL HEMIock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

fteštadicniai.i nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

 TeL HEMIock 4848

Tol. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Tel. Ofiso BOUIevard 5913-14 
Rea. KENvood 5107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Resideneija
8939 So. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliomis pagal sutarti

Res. end Offiee
2352 8. Leavitt St 

VaL 1-4 pp. Ir 7-* vak. OANal 0104

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

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

Nadėllom ir Trečiadieniai* 
Pagal nutarti

Offiee Phone 
PROepeet 1028

Tel. CANa’ 0257
Ree. PROepeet 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 0600 So. ArteeiaB Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LATayiMe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir 8ekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Perk 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir veiką ligą gydytoje 
6900 So. Halsted St 

Velendos 2—4 po pietą, 7—8 v. vak. 
•fctkrrn* neredomis ir snhntnmi*

Chicagos lietuvių iv. Kryiiaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medicel Anocletion ir American 
College of Sorgeons, yra Class A 
rūiies. Tai yra, ankėčiaui Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsą li
goninę priskyrė prie geriausią Ame
rikos ligoninio. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th SL, 
tel. HEMIock 6700.

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



DRAUGAS nTrečiadienis, liepos 14 d., 1937

Iš A. L. R. K. Labd. 
Sęjungos Centro 

Susirinkimo

mui, su įvairiomis lenktynė
mis vyry ir moterų, senų, jau
nų ir vaikų. Lenktynės bus su 
dovanomis laimėjusiems lenk
tynes.

Komisija surengimui min. 
pikniko: B. Nenartonis, Gry
bas ir P. Fabijonaitis.

J. Šliogeris

Fondas Padidėjo

Birž. 30 d. įvyko labdarių 
susirinkimas Dievo Apvaizdos 
parap. svet. Iš įvairių Labd.
Sę-gos kuopų raportų pasi
rodė, kad Šv. Kazimiero ka
pinėse, kapų puošAuo dienoj“, 
geg. 30 d. rinkliava ir tų jmv-
«» dieną piknikas Vytauto' |alKlariy priJa
parke prieglaudų statybos fo-• y5 Vllinikų (lienos
ndui davė pelno arti $2,0<X).

Už tai centras nuoširdžiau
siai dėkoja visų kuopų dar
buotojams už nuoširdų pasi
darbavimų kapinėse ir pikni
ke Vytauto parke. Aukų run

oms, visiems darbininkams 
visai geraširdžiai visuome- 

už nuoširdžių medžiaginę 
paramų. Ypač širdingai cen
tras dėkoja mūsų gerb. kle
bonams ir jų asistentams už 
nuoširdų paraginimų bažny
čiose paremti labdarius ir už 
patarnavimų pamaldomis ir 
rinkliava kapinėse ir Vargo
nininkų chorui ir visiems kuo 
mi nors prisidėjusiems: au
komis, darbu ir žodžiu prie 
sukėlimo min. sumos. Taipgi 
širdingai centras dėkoja dien
raščiui “Draugui” ir radio 
skelbėjams už moralę para
mą.

Ligonė, K. Sriubienė, didi 
ir nenuilstanti veikėja Lab
darybėje ir abelnai Katalikų 
akcijoje, po sunkios operaci
jos ligoninėje, pranešta, keti 
jau eina geryn. Labdariai jų 
lanko. Centras prašo lankyti 
K. Sriubienę iki pasveiks kam 
leidžia aplinkybės. Ne tik la
bdariai, bet ir visa visuome
nė linki ir laukia, kad gai
lestingasis Dievas greičiau su 
grąžintų K. Sriubienei svei
katą'.

Laidotuvės
Mirus a. a. Jonui Krotkui, 

daug parėmusiam Labdarybę 
net keliais šimtais dolerių, 
nutarta už velionies sielų už
prašyti šv. Mišias.

Rudeninis piknikas
Nutarta suruošti šaunų ru

deninį piknikų labdarių ūkiu 
miškuose ūkio mortgičiu si* 
deginimui ant didelio lauže 
su įvairiu ir įdomiu progra
mų, tinkamu ip mūsų jauni-

ket
nkliavos ir pikniko:

3 kuopa — $246.00. 
IS kp. — $219.47.
5 kp. — $100.00.
7 kp. — $75.00.
1 kp. — $40.00.

baigoje. Suprantama, ims po-: Zolp, M. Vaznis, J. Sudeikis, 
ra savaičių kol patys kontru- M. Karklelis, P. Maldžius, J. 
ktoriai pagaanins mums skai-' Lešinakis, B. Sireikis ($2.00), 
tlincs; jeigu viskas seksis, tai. J. Lisauskia, Macai i s, (J. Sta- 
apie rugp. mėnesio vidurį pra kauskis, P. Levickis, J. č’e- 

| pulis, Peculevičius, Puče lis, 
Į Urba, B. Šamas, P. Vitkus,

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

dėsime statyti bažnyčių.

Vyrai kas bust Parapijos Stugis, V. Sudaitė, V. Dauk- 
piknikas jau čia pat, t. y. lie- ša, Birbilaitė. Po 50c.: P. Ale
lius 18 dienų, Serbų darže. ksandravioius, Pečeliūnas, Sta 
Kviečiu visas punpijos gerb. nkiene, B. Astrauskis, J. Ka
di augystes ateiti į talkų, kad ntauskienė.
piknikas pasisektų. Kuri tu
rite pikniko tikietų knygutes

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.

ir nesate dar užsimokėję, pra
šau netrukus užsimokėti. Bu- 
janauskae pasižadėjo dykai 
piknikierius į pikn'kų nuvež 
tiI
(

_ p>
Elizabeth OU, pirmoji japo- *r šiemet,

nietė advokatė, gavusi leidi-' i piknikų kviečiu visus bro
mų vesti .bylas federaliuese '*us lietuvius. Pikniko vieta 

miškuota, vietos daug, bus.

Valgių ir gėrimo aukojo: 
J. Počulp, W. Kareiva, G. 
Stakauskis, A. Česna, Vaič
kienė, Skinderineė, Kupetie- 
nė, Sireikienė, Markovient,

Išdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
— ..<>—

Suvirš 50 metų prityrimo
O

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus■ O.......

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Cliiragos Lietuvių

527 NORTH WESTĖRN AVENUE
AltTI GRAND AVK.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

teismuose Chicagoj.
Iš Labdaringos Są-gos, ""rr~

3 Kuopos Veikimo Žinios iš Waukegano

(Atkelta iš 4 pusi.)

runiene, F. Urhelis, E. Mo-
cus, Vitkauskis, VV. Sinkay,
Al Krauklis, Al. Šnurevičius,
Čerkauskienė, J. llesasparis

, .... . , , Balčiūnienė, Šukevič, Beržiukui- pažaisti, pašokti, links ’
. . . . • i skis, Bovvman Dairy, VVilsonmai tyrame ore laikų pralei-1 ’ ,

sti. Kas gerų linkį turi, lai- Co., N. N., Jack and Davi^
Fruit Store. Komitetas

Labdarių 3 kuopos susirin
kimas liepos 11 d. buvo skai- tymui bažnyčios. Dievas teži- 
tlingas, nežiūrint karštos die- no, ar visi parapijonai ati- 
nos. Padaryta gerų nutarimų, duos savo kvotas. Jeigu jie 
Pasirodo, kuopa turi šaunių' ir neduos, nepaliks nei tur- 
darbuotojų. Sergant pirm. K.' tingesni, nei gudresni. Kad
Sriubienei, vice pirm. A. Jo. ir neturime visą pinigą, o te- Maksvytis

mės pinigų ir įvairių daiktų
daikteliUKuB. J. J. gaustas! ŠĮMET LIETUVOJE BUS 

_____________ , VIENA APYGARDINĘ ŽE
MES ŪKIO PARODACHICAGOJE1

varauskas vedė sus-mų. Kast.( žnyčių statysim.
V. Vanagaitei neatsilankiusį Praeitų penktadienį buvau 
tam sus-mui išrinktas A. \a- konsultorių susirinkime: ’ški- 
lančius. Be eilinių narių, sus- užgyrė, o apie paskolų vė 
me dalyvavo ir 3 dr-jų atsto-Įliau jal&ku praue5. Taip pat 
vai. Geistina, kad labdarių })Uvau įr pas mūsų arcliitek-
susirinkimuose dalyvautų ir 
kitų dr-jų atstovai.

Nutarta dar sykį kreiptis 
į centrų reikale J. Lapinsko, 
taip pat išrinkta daugiau at
stovų į centrų. Kuopa žada

tų, jam įsakiau, kad padary
tų bažnyčios planų kuo grei
čiau; sakiau, kad būtinai tu
ri būti gatavas liepos mėne
sio pabaigoj. Jam akcenta
vau, kad bažnyčia neturi kai

daryti kas galima, kad pagel-!»uoti daugiau kaip penkias- 
bėjus ligoniui. Jei atsirastų j dešimt tūkstančių doleTių. Kt- 
geraširdžių, norinčių pagelbū-1 ta’P nebus galima statyti, 
ti J. Lapinskui, aukas gali’^ums paskolos teduos pen
teikti per Labd. 3 kp., kuri 
sus-tnus laiko kas antras sek
madienis kiekvieno mėnesio, 
1 vai. po piet, parap. mok. 
kambary.

Mūsų kuopa visados šelpia 
vargšus.

Raportas M. Česienės iš ce
ntro priimtas. Pasirodė 3 kuo
pos kapų dienų pelno padarė 
$247.64, o bendrai tų dienų 
L. S. laimėjo $1,800. Tai gra
ži parama. Pasirodo, katali
kai viena diena gali šimtus 
sukelti, tik reikia noro.

Nutarta užprašyti mišias už 
pirm. K. Sriubienės sveikatų.

Liolikų tūkstančių. Taigi dar 
mes patys turime būtinai pe
nkis tūkstančius dolerių gau
ti iš jiarapijonų. Manot rei
kalavimų priėmė, kad planas 
gatavas bus šio mėnesio pa-'

Šv. Kryžiaus Ligoninėj
---------- t

NORTH SIDE. — Ūmai 
susirgo 11 d. liepos, vakare 
nuvestas į ligoninę ir naktį 
11 valandų dr. A. Rakauskas 
padarė apendikso operacija.

Skaudus įvykis Maksvyčių 
šeimoje. Tik kų sūnų Juozų 
parvežė iš ligoninės, o tų pa
čių dienų tėvų išvežė.

Reiškiam užuojautos Maks
vyčių šeimai ir linkime Do
mininkui greit pasveikti. Ma
ksvyčiai visur ir visuomet 
prisideda ir remia parapijos, 
Bažnyčios ir tautos reikalus.

Raporteris

KAUNAS. — Krašto ūkiui 
atvaizduoti tam tikrais laiko
tarpiais rengiama Kaune Lie
tuvos Žemės Ūkio ir Pramo
nės parodos. Rajoninės paro 
dos), atskirų rajonų žemės ūkio 
pažangai atvaizduoti, rengia 
mos kasmet.

Šįmet Žemės Ūkio Rūmai 
nutarė suruošti apygardinę 
žemės ūkio parodų Ukmergėje. 
Joje dalyvaus rytų Lietuvos 
ūkininkai ir pramonės įmo
nės. Paroda bus rugsėjo mėn 
12-13 dienomis.

LAIDOTUVII! 
DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ ,4 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M PC PATARNAVIMAS 
HmDULANlL dieną ir naktį
DYKAI KOP^-CIOS V,SOSE

— Daugelis šiandieninės 
kultūros ir civilizacijos vadų 
buvo beturčiai vaikai.

P. I. Ridikas
MIESTO DALYSE

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

Jinai labai daug darbuojasi 
labdarybės dirvoje. Grįžusi iš 
ligoninės dabar sveiksta na
mie (1313 So. 50 ave.)

Nutarta rudeny surengti va 
karėlį kuopos reikalams. Tam 
tikslui išrinkta komisija.

Kleb. pakvietus, nutarta pa

sidarbuoti parapijos pikniko.
Praeitų mėnesį kuopa išlai

dų turėjo $16.00, o pajamų tik 
$2.60. A. Valančius

Širdingai Ačiū
---------- I

Visiems aukotojams Šv.. 
Kryžiaus parapijos piknikui. |
Aukojo: kun. A. Skripka $5, 
A. Viskont $5.00, K. Kama
rauskas $5.00. Po $1.00: J.

— Bet daugelis ir žūva per 
daug pasitikėdami pirmu pa
sisekimu.

laMczirSmai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlėn Mylintiems — Veatuvėma — 

Uanklctams — laidotuvėms — 
PapuoSImams.

Phone LAFAYETTTE 5800

Mažeika
Masalskis

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave.
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phoae BOUIevard 4139

FRANCES GETZ 
(Gečaitė)

MATYKIT! JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUUM-OUKANER 
ATLIEKA 32 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. D ANIS, krau
tuvė Roqih 618, 203 Nė. Wabash Ave., Chicago.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemltage Ave.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

J?

A. Petkus
S. M. Skudas
1.1. Zolp
Eztrskis ir Simus
Juozapas Eudeikis

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 Ai 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883 tH

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNĘR — PRUZIN
Ooriaoaiag patarnavimai — Moterių patarnauja 

PhMtf M00 . «20 W. lfith Aro.

1
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VIETINES ŽINIOS

ŠIANDIEN SVEČIAI SPORTININKAI 
BUS VYTAUTO DARŽE 

Kumštynės ir Piknikas

Kass (Kazakausko) 
Žmonai Padaryta 

Operacija

išvežios po' namus. Girdėjau, 
neužilgo turės “opening”. A- 
tidaryme naujo biznio žadu 
dalinti savo kostumeriams do
vanas. Linkime pasisekamo se 
nam “Draugo” bičiuliui. Po 
žymėtina, kad Stankai yra 
Amerikoj gimę ir augę, bet 
“Draugą” skaito ir remia j

1 ką, kuris įvyks rugp. 1 d., 
Sunset parke, F. Zajauskis 
taip pat žadėjo didelę dova
ną. Rap.

šį vakarą nuo septintos va
landos j Vytauto daržą ren
kasi ne tik jaunimas, bet vi- 

bokso mėgėjai. Mat, tensi
boksuosis geriausi Chicagos 
lietuvių boksininkai. Šio spo
rto pasižiūrėti ir pasisvečiuo 
ti atvyks ir Lietuvos sparti 
ninkai. (Be to, bus šokiai ir 
daug kitokių įvairenybių.

Vakar visą dieną sportinin
kai buvo svečiais pp. Brenzų. 
Svečiai turėjo progos aplan 
kyti Chicagos didmiesčio žy-

Už Nesilaikymu
Taisyklių Nubausti 

Po £100

Apskr. teisėjas E. K. Je- 
recki nubaudė po $100 kiek
vieną tris 20 vardos, 39 pre- 
cinkto teisėjus balandžio m., 
1936 m., primary balsavimų 
už nesilaikymą taisyklių. Nu
bausti Fred Adduci, rep., AVi- 
lliam Smith, dem., ir Julia 
Benett, negrė, rep.

miasias įstaigas, o po piet 
gėrėtis gražiuoju Olympia Fi- 
elds klubu, prie kurio seniai 
priklauso Jonas Brenza, Me
tropolitan State* banko prezi 
dentaa. Jis ten žaidžia golfą, 
polo ir užlaiko keletą gražių 
žirgų, kuriais svečiai pajodi
nėjo. Vakare klube iškelti 
šaunūs pietūs.

Apie devintą valandą sve
čiai grįžo į Gage Park, kur 
įvyko vandens sporto karni- 
valas.

Prašome Nelaukti 
Paskutinių Dienų

Cliicagietis kumštininkas P. Vistortas su sūnumi.

Praėjusį šeštadienį po va
karienės staiga susirgo žino
mo didelės auksinių daiktų 
ir įvairių puošmenų (jewelry) 
krautuvės 4216 Archer ev« jie nesako, kad mums “Drau-
sav. J. Kass (Kazakausko) go” nereikia, kad mes skai- 
anona. Pašauktas gydytojas i tom anglišką popierą. Kai
rado trflkusį apendiką. Grei 
tai nugabenus į Šv. Kryžiaus 
ligoninę padaryta operacija 
Krizis jau praėjęs.

Kazakausfkienė yra pusse
serė žinomo mūsų vedkėjo J. 
Mickeliūno. Rap.

kurie lietuviai numeta bėdą, 
kad jie turi pirkti vaikams 
džioksus ir lietuviškų laikraš
čių nepaiso*. Gaila. Rap.

Duosnus, Pavyzdingas 
Biznierius

TfKFD, MHV VOU8, CKUAUSTCOl

Maft taktas Haatettar* a Stomachic Mtton risk* aatf yaa w0l «alcktr kata ha* ka atil IrtnaTkarka 
aak reata kai* ta rarttaMaa raar (landa

UJO.

i

HOSTETTER'S
Stomachic BITTERS

CLASSIFIED

ATIDARYMAS
NAUJOS

BUDRIKO
KRAUTUVES

3409-11 S. Halsted 
Street

Pakėlimo į D. L. K. Gedi
mino ordeno Rikijus ženklų 
(medalių) kun. Ig. Albavičini 
ir L. Šimučiui įteikiamas įvyks 
penktadienį, liepos 30 d., Pi- 
ccadilly viešbuty. Norintieji 
dalyvauti tame pagerbime žy
mių mūsų veikėjų, prašomi iš 
anksto užsirezervuoti vietas 
komisijoj (pas kun. M. Urbo
navičių, MIC., Ig. Sakalą, J. 
Brazaitį, K. Sabonį, A. Pikio 
lytę ir P. Valuckį). Rezerva
cijos priimamos taip pat. ii 
“Draugo” administracijoj, te 
lefonuojant Canal 7790.

Visus sveikinimus: laiškais 
ir telegramomis reikia siųsti 
Federacijos Chicago apskr. 
pinm. Ig. Sakalui, 2334 So. 
Oakley avė., Chicago. R. Kom.

“Hole In One”

Praėjusį sekmadienį Julius 
Brenza, Metropolitan State 
banko iždininkas, žaidė golfą 
savo klube ir vieną duobę 
(170 jardų distancijos) nušo
vė vienu kirčiu, arba, kaip 
angliškai sakoma, padarė 
“hole in one”. Tokių atsiti
kimų yra labai, labai mažai. 
Julius Brenza yra geras gol- 
fininkas ir bendrai geras ne 
tik bankininkas, bet ir spor
tininkas.

Dr. E. Frankovsky, turįs 
leidimą praktikuoti osteopati- 
ją, teismo nubaustas 60 d. 
kalėjimo nž peržengimą val
stybės medicinos praktikavi
mo akto. Jis kaltinamas už 
padarymą operacijos P. Smi- 

Trijų katal. organizacijų,’ thud, 52 m., 5309 Berenice av., 
kuris vėliau mirė nuo infek
cijos.

I. Lukošiūtė Praleis 
Vakacijas New Yorke

Draugijos “Lietuvos Ūkini
nko” finansų raštininkė, IR 
KSA 163 kp. rašt. ir visuo 
menės veikėja, Ieva Lukošiū
tė, 7011 So. Artesian avė., 
pabaigoj liepos išvažiuoja va- 
kacijoms su De Paul univer
siteto studentėmis į New Yo
rką.

Pakelyj* žada sustoti Detro
ite, Clevelande, Pittsburghe, 
Niagara Falls, Brooklyne ir 
kituose miestuose. Grįžus iš 
atostogų žada aprašyti savo 
kelionės įspūdžius. S.

PLATINKITE “DRAUDA’

Taip Eina Gyvenimas 
Suirusioj* Šeimoj

Pasimetęs su savo žmona 
Frank Lekan, 1025 Mihvau- 
kee avė., ruošdamasis atosto
goms pakvietė sykiu vykti ir 
savo sūnų Edvardą 14 m., 
kuris gyveno su motina. Mo
tina neleido. Išgirdęs tai sū
nus užpakaly namų bandė nu
sižudyti (pasikarti). Kaimy
nas užėjo jį dar gyvą. Nuga
bentas į ligoninę. Padėtis, sa 
koma, kritiška.

CICERO MOS
Į Naują Vietų

W. Stankus pieno išvežio- 
tojas pardavė savo reziden
ciją, o nusipirko namą su biz
niu adresu 1325 So. 50 Court. 
Dabar W. Stankus savo krau
tuvėj turės visokių valgomų
jų dalykų.__Taipgi ir pieną

Artinas Mūsų Diena

F. Zajauskis, 1440 So. 51 
avė., kuris užlaiko lietuvišku 
užeigą, labai pasižymi dova
nomis geriems tikslams. Ka
da buvo parapijos piknikas, 
aukojo didelę dovaną. Lietu
vos Kareivių dr-gijos paren
gimui irgi aukojo. Lietuvų 
Vyčių piknikan atvažiavęs pa 
klojo visą penkinę. Prisimi* 

inus “Draugo” vasarinį pikni-

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

Manant statyti sau naują namą 
ar prrtaisvti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

<5739 So. Mapletrood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

PARDAVIMUI MAMAS

5930 S. Aberdeen St. S kaml 
namn«. Kieto medžio grindys. Ali
va Šildomas. 2 dideli k&mbaria 
belsmonte. 2 karų karadžius. Gat
vė lr elė lSgrlstos lr apmokėtos. 
Nėra skolų. 18500 cash arba gali
ma pritaikyti sąlygas. Arti 63-člos 
lr Halsted.

pardavimui

Pardavimui grooernė Ir buče’-n* ar
ba malnvetu ant tavernos. 1967 W. 
Canal port Avė. 

FF5UOM VASARNAMIS

TMrenduoja S kambariu cottajre ant 
Green Bay arti Menomlnee, Mich. 
lin J savaite. Dėl Informacijų ra- 
Svkite GRETCIUS. 4583 8. Won<l St. 
Chlcaao. Tel. BOUIevard 4988.

PARDAVIMUI BUčPRNfc IR 
GRORERNE

Parsiduoda bučernė Ir grosemė, pil
nai Įrengta. Lietuvių kolonijoj. Par
davimo prležaatj patirsite ant vletoa. 
Adresas 4504 S. Washtenaw Avė.

PARSIDUODA NAMAS

Vėliausios mados ir sty- 
liaus rakandų už prieina
mas kainas.

Kiekvienas pirkėjas aplai- 
kys gražią dovaną

Visos 1938 mados radios iš
krautos ant parodos. Phil- 
ko, Zenith, RCA Victor, 
General Electric, Grunowir 
Radionas. £5O-°° nuolai’ 
doe už jūsų seną radio.

Naujos 1938 m., skalbyk
los: Norge, Apex, Thor, 
Maytag, General Electric ir 
Crosley. Kainos po

^30-00 ir aukščiau.

Elektrikinės Ledaunės. Kai
nos sumažintos po
£69,5° ir #99’50’

lengvais išmokėjimais.

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

Tel. BOUIevard 7010

Chicago apskričių bendras pi
knikas bus rugp. 29 d., Dam
brausko sode, Willow Springs, 
111. Tai bus ne tik eilinių: Su
sivienymo, ‘Moterų Sąjungos 
ir Federacijos narių, bet ir 
visų veikėjų išvažiavimas pa
silinksminti ir pasitarti tų 
organizacijų reikalais. Be to, 
laimingieji gaus gerų dova
nų: elektr. šaldytuvą iš Peo
ples Fumiture Co., 1937 m. 
akorddną iš Progress Furni- 
ture Co., rankinį laikrodėlį iš 
Kass Jewelry Store ir sep
tynias kitas dovanas. Tikin
tai, kurie jau paskleisti po 
Chicagą ir apylinkes, parda
vinėjami tiktai po 15c. Jie 

1 bus geri įžangai ir laimei.
1 R. K.

Agota Jankovski, 77 met. 
amž., 1342 Webster st., iškri-

nudriko radio programai;
WCFL, 170 kll. Nedėliomis nuo 

- 7:80 Iki 8 P. M.
WAAP, 920 kll. Pirmadieniais lr 

Penktadieniai* 8:00 v. vak. 
WHFC. 1420 kll. Ketvirtadieniais

nuo 7 iki 8 vai. vakare.

"ALL-BRAN IŠGELBĖJO 
MANE NUO KENTĖJIMO 

VISA GYVENIMĄ”
"Aš kentėjau nevirškinimu per 

tris metus. Mano padėtis darėsi tik
rai rimta, kuomet skaičiau apie Kel
logg’s ALL-BRAN.

"Nusipirkau pakelį. Į dvi savai
tes, viduriai veikė reguliariai, ir vėl 
paaidarė malonu gyventi. Jis mane 
išgelbėjo nuo viso gyvenimo kentė
jimo."—Mrs. Llovd Baird, 384 S. 
Bannock St., Denver, Colo.

Patys pamėginkite ALL-BRAN. 
Jis pataiso paprastą nevirškinimą. 
Kūne, jis sugeria du kart savo svo
rį vandeniu, padaro minkštą masą, 
švelniai išvalo sistemą. Tik suval
gykite du šaukštus jo kasdieną. Tris 
kart į dieną sunkiuose atsitikimuose. 
Kaipo cerealą sn pienu ar grietine, 
arba receptuose.

Gavo metus kalėjimo. Zintako “jury” narys G. Ander- 
son, kuris iškėlė papirkflmą ir tuo papirkimu kaltino R. W. 
McKinlay, teismo nuteistas metams kalėjimo. McKinlay, kaip 
žinoma, išteisintas. Atvaizde, Sale G. Anderson, deputy še
rifas Roy Ross (dešinėj).

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS 
SANDELIS

911 Weet 3Srd Street
Užlaikome KUMPIUS lr kitus 
skanumėlius Importuotus 16 Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
Uetuvl&kt, nes Jie yra gauti per

BALTIO IMPORT 00.
809 Wect 19th Street

CHARLES YUSHIS
OARPENTER 

IR
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus, 
didelius ir mažus, už prieinamą] 
kainą. Apkala namus šingeliais.

H Dedame stogus.
Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHTCAOO

i Parsiduoda pigiai namas, penki 
kambariai su basementu lr dviejų 

, ka.ru garadžius. Naujai jrengtas. Tik
tai $1800. ĮneSti tereikta 8500. o ba
lansą ant lengvo iSmokeečlo 822.00 } 
mėnesj. Adresas 2247 W. 21st Place 
Chicago. III. Dėl Informacijų šaukit 
Melrose Park 3090.

PARSIDUODA NAMAS

714 3 So. Claremont Avė. 5 kamba
rių namas, su nauju fumace su au- 
tomatlAku žilumos valdytoju tr hum- 
ldlftefr, lnlald linolėja, porėtus su 
stiklais aplink, Šturmo langai per 
visą namą. Mėnesiniai mokesčiai t*k- 
tai 829.65. Pusė bloko nuo krautu
vių lr transportacljos.

Žmogus, nors pasitaikytų 
geriausių progų, jeigu netu
rės gyvumo — neiškils.

— Jėga, kuriai dvasia ne
priduoda gyvybės, yra berei
kšmė. Maršalas

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

Chamfcrt

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Ar ne gerian valgyti šį naudingą 
. , . maistą negu imti pilsns ir vaistus,

tus pro langą IŠ miegaftnojo kurie gali būti kenksmingi ir daž-
kamiiario antro aukštų • sun- "į P™ran<1a sav° veiklumą? ALL- 

. . 7 ' BRAN yra parduodamas visose gro-
kiai: SOSlŽfcidė ir nugabenta į'semėse. Kellogg’o daromas ir ga-
ligoninę mirė. rantuojamas Battle Creek.

H0W OFTEN CftN YOU 
KISS AND MANE OP?

C«W hnSbeada ean and 
P wky e wlto ihoakl tara

Ton ean say "I'ss sorry’'

atarrlage thao aftar Be wts». If you 
yrant to boM your husband. yon 
sroa'tbeethrm-ąusrtar vila.

. be* to"Jo"'sm5 

’ «lth Lydle B. Plak
it

Doa't be e '
seka LTDIA B. _____
V rogTABUr OOMPOUND | 
Oa'

Sp&cialūti, -tuJurma/ct,* - J • d d a-noc/uztę- ,
Tbcoc&t..

<Spd<^ OUrukd/

4ecohomy and 
SATISFACTION us, 

TbuUe TėstedfDoubkAction!

■f^BAKING ■VV POWDER
iaae hite

25 oances for 254 
Full Pack •••No Slack Fillind
III | ONS OF POUHDS HAVt Rr t M 
usfd s v oiim r,nvi pnmfht

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:
OADlia, SABONIS, BULAW, BALKEVIČIUI, BAČKTS

PRANEŠIMAS PINIGŲ X
TAUPYTOJAMS W

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 
4% dividendą ant visų taupymo

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje ben
drovėje, kur indėliai apdrausti iki $5,000.00 Per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

’EDERALoAVINGS
|anb loan auociation 

or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt.

k

ka.ru

