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METAI-VOL XXI

Japonai bombarduoja ir puola Peiping
K3RĖ BEVIEUO TELEGRAFO IŠRADĘ 

IAS G. MARCONI
Šventasis Tėvas Pijus XI apgaili 

radijo tobulintoją
ROMA, liepos 20. — Nuo 

širdies ligos (paralyžiaus) mi 
rė garsus visam pasauly be
vielio telegrafo išradėjas ir 
radijo tobulintojas Guglielmo 
Mareoni, 63 m. amž.

Italijos premjeras Mussoli
ni pirmutinis šiandien rytą 
pašarvotą mirusįjį aplankė. 
|Apie perikioliką mdnutų prie 
Mareoni kūno pasimeldė ir po 
to parėdė surengti velioniui 
valstybines laidotuves. Neuž
ilgo mirusiojo išradėjo kūnas 
nukeltas į Mokslų Akademijos 
rūmus ir viešumon išstatytas.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
šiandien rytą rengėsi Mišias 
laikyti kai painformuotas apie 
išradėjo mirimą. Popiežius 
tad už mirusiojo sielą atlaikė 
Mišias. Paskiau pasiuntė kon- 
dolencijas mirusiojo žmonai, 
italų vyriausybei ir italų Mo
kslo Akademijai.

Tik pereitą šeštadienį mirus 
išradėjas buvo pas Popiežių

audiencijoje*, nes .jo priežiūro
je buvo gerinama Vatikano 
radijo stotis. Velionis lyg nu
jaudamas artimą mirtį mel
dė Popiežiaus suteikti jam ir 
jo namiškiams apaštališką lai
minimą.

St. Andre Della Fratte pa
rapijos kunigas mirusįjį ap
rūpino paskutiniais šv. Sakra
mentais.

Rytoj po bažnytinių pamal
dų kūnas bus išlydėtas į Bo- 
logna, mirusiojo tėviškę. Ant 
rytojaus ten įvyks gedulo pa
maldos ir bus palaidotas.

Velionis buvo garsus mate
matikas. Mokslus ėjo Floren
cijoj, Bolognoj, Leghorne ir 
Anglijoj. Jo tėvas buvo italas 
bankininkas, o motina airė — 
Anna Jameson.

1929 metais Italijos kara
lius velioniai- pripažino marki
zo titulą. 1909,metais jis gavo 
Nobelio i>ri«ą.

ISPANŲ RADIKALU SA
VANORIAI APIE RADIKA

LŲ KARIUOMENĘ
NEW YORK, liepos 20. — 

Tš Ispanijos į Ameriką “vi
zitai” grįžo du amerikiečiai 
savanoriai, tarnaujantieji is
panų radikalų kariuomenėje. 
Jie yra majoras H. Gailesni 
ir kap. S. Daduk.

Anot jų, Ispanijos radikalų 
kariuomenę sudaro apie 300,- 
000 vyrų, kurių viena penkto
ji dalis yra svetimšaliai sava
noriai. Iš savanorių daugiau
sia yra prancūzų ir vokiečių. 
Neminimi rusai.

Žinovai pastebi,, knd kariuo
menės (milicininkų) skaičius 
nepaprastai išpučiamas.

VALENCIJA! SAVANO
RIAI OLANDIJOJE RE- 

KROTUOJAMI
Čia vaizduojamas su žmona radijo tobulintojas G. Maroo- 

ni, kurs vakar anksti rytą mirė savo namuose, Romo;e.
v-' ■ "" " ' * ■ ' '-=■■-=

APLINK PEIPINGĄ GREIT 
KASAMI APKASAI

Kiniečiai pasiryžę ginti miestą 
ir teritorijas

TOKIJO, liepas 20. — Ja
ponų kariuomenė šiaurinėj 
Kinijoj šiandien pradeda ka
ro žygius prieš Pekiną. Kalti
na kiniečius. Girdi, kiniečiai 
yra sulaužę žodžiu padarymas 
paliaubas. Kiniečių kariškieji 
vadai žadėjo ištraukti savo 
kariuomenę iš Pęipingo e apy
linkių. Jie to nepadarė. To ne 
gana. Kiniečių kariuomenė 
pastumta arčiau japonų ir 
pradėjo šaudyti. Sužeistas ja
ponų kapitonas. Japonai susi
turėjo nuo šaudymo.

Pirmieji kiniečių susikirti
mai su japonais įvyko liepos 
7 d. Lukowkiao apylinkėse, už 
10 mylių nuo Pęipingo vakarų 
link. Tas sukėlė krizę.

TIENTSINAS, Kinija, lie
pos 20. — Japonų karo pajė
gos šiandien pradėjo puolimą 
prieš kiniečių kariuomenę, nes. 
Kinijos vyriausybė paneigi 
japonų ultimatumą.

Japonų artilerija atidarė 
nį prieš kiniečių pozicijas pie
tvakariniam Pęipingo šone. 
Kai kurie šoviniai siekia mie- 
sto ribas. Japonai pareiškia, 
kad vienas kiniečių žvalgybos 
bokštas miesto sienoje so* 
griautas.

Be to turima žinių, kad ki
niečiai skubiai kasa apkasus 
šalia Pęipingo ir įtaiso kul
kosvaidžiams lizdus.

Tangku mieste japonai už
ėmė visus vandens pakraščius. 
Laukiama prisiunčiant 32,00 >

6ANGĮIAJUS, liepos 20. — japonų karių. .
Kinijos diktatorius gen. Čiafcg Kiniečių kariuomenė kol ka® 
K^->šekas rifpnoka'i atsako-į japonų arti-

“Mes pageidaujame taikos,
bet nesiekiame taikos per pei
lį. Nenorime karo, bet jei bu
sime puolami, ginsimės”.

Gen. čiang Kai-šekas yra 
Kinijos centrinės vyriausybės 
Nankinge premjeras ir kinie
čių kariuomenės vyriausias 
vadas. Jisi yra Kinijos dikta
torius. Iki šiandien jis buvo 
rezorte Kuling kalnuose. Da
bar gi su gausinga sargyba 
grįžta į Nankingą.

Diktatorius neigia japonų'teris bando aiškinti, kad - 
statomus reikalavimus, kad ( nėra karas, bet tik “bausminS 
Kinija ištrauktų kariuomenę ,akcija” prieš kiniečius, kurie 
iš nuosavų teritorijų. Tai aki-' ignoruoja japonų reikalavi- 
plėšiškumas statyti tokį reika- mus.

NACIAI UŽGROBIA KITĄ 

KATALIKŲ ĮSTAIGĄ

BERLYNAS, liepos 20. — 
Nacių autoritetų nuosprendžiu 
Dortraundo miesto majoras 
užgrobė gailestingumo brolių 
vedamą ligoninę — katalikiš
ką įstaigą. Naciai pareiškia, 
kad šie broliai netinkami ves
ti ligoninę, nes, girdi, jų tar
pe susekti “nusižengusieji do
rovei M

Naciai be katalikų vis smar 
iau spaudžia ir protestantus 

dvasiškius, kurie atsisako pa
siduoti jų regimentacijaL

KANADOS PINIGAI SU 
DVIEM KALBOMISt

MONTREAL, Kanada, lie
pos 20. — Kanados vyriausy
bė išleidžia banknotus (pini- 
gus|) su angliška ir prancūzų 
kalbomis. Kanados prancūzai 
seniai to reikalavo.

NEW YORKO GUBERNA
TORIUS PRIEŠ PRE

ZIDENTU
WASHINGTON, liepos 20. 

— New Yorko valstybės gu
bernatorius Lehmanas, demo
kratas ir prez. Roosevelto ša
lininkas, staiga nusisuko ko
voti prieš vyriausiojo teismo 
reformas — prezidento suma
nymą.

Gubernatorius Lehmanas 
parašė laišką savo valstybės 
senatoriui Wagneriui, taip 
pat demokratui. Jis ragina 
senatorių balsuoti) prieš teis
mo reformų sumanymą. Sena
torius gi laišką iškėlė viešu
mon.

Serbai stačiatikiai kovoja prieš 
pasirašyta kankordata

Šūkauja, kad parlamento atsto
vai jo nepatvirtintų

BELGRADAS, liepos 20.1 Serbų stačiatikių cerkvės 
Jugoslavijos vyriausybė padu-Į vadai vakar surengė protesto
rė konkordatą bu Vatikaną. 
Konkordatu pripažjetama lai
svė ir teisės Katalikų, Bažny
čiai Jugoslavijoje. Parlamen
tas pasirengė tai ratifikuoti.

Prieš konkordatą pakilo Bta 
čiatikių dvasiškija, kuri iki
šiol Jugoslavijoje vyravo ir 
griežtai kovojo prieš katalikų 
veikimą.

vaikštynes, kas. policijos buvo 
užginta. Policija pastojo kelią 
stačiatikių eisenai. Keletas as 
menų parblokšta. Teko ir vie
nam stačiatikių vyskupui. 

Stačiatikiai dabar, šaukia,

KESINTASI PRIEŠ LENKI 
NAUJOS PARTIJOS VADI

Tas yra nepaprastas įvykis
_______________ 1 šalies politikoje. Preeidento

NEW YORK, liepos 20. —'sekėjai pareiškia, kad guber- 
Seismografai užrekordavo len- natoriug tuo savo žygiu skau-
gvą žemės drebėjimą Connec- 
tieute ir Long Islande.

Jau atspausdinti 
Pikniko tSUdetai. Galite juos 
įsigyti “Draugo” redakci
joj arba nuo “Draugo” ii 
nešiotojų.

Su šiais tikietais galite 
įeiti į darią ir dar galite 
laimėti vieną ii trijų bran
gių dovanų.

I

džiai užgauna prezidentą, kurs 
pasiryžęs būtinai prastumti 
per kongresą savo sumanymą. 
Taip pat pažymi, kad guber
natorius dar daugiau įlaužia 
demokratų partijos solidaru
mą.

Pats prezidentas apie tai ty 
j li. J is pasitiki turįs pakanka
mai jėgų stumti pirmyn su
manymą, nepaisant priešinin
kų skaičiaus didėjimo.

VARŠUVA, liepos 20. — 
Swidry miestelyje, netoli Var
šuvos, kesintasi su bomba nu
žudyti lenkų nacionalistų nau
jos partijos vadą Adomą Ko- 
cą. Tačiau užtaisyta bomba 
prieš laiką susprogo ir užmušė 
patį bombininką.

Policija .užmuštąjį identifi
kavo. Tai Vaitiekus Biegany, 
darbininkas iš Poznaniaus pro 
vincijoa Kėsinimosi prieš Ko- 
cą priežastis nežinoma.

MIRĖ JĖZUITAS KUN. 
ROHDE

AMSTERDAMAS, Olan
dija, liepos 20. — Policija pa
reiškia,7 kad Olandijoje sava
norių rekrūtavimas Ispanijos 
radikalams didėja, kaip Pran
cūzija atidarė sieną Pirenėjų 
kalnuose.

Patirta, savanoriai busais 
vežami į Paryžių, iš ten komu
nistų komitetas juos siunčia į 
Ispaniją.

MILIJONAI IŠLEIDŽIA
MA KELIONĖMS

IVASHINGTON, liepos 20. 
— Kongreso atstovas H. Knu- 
tson, resp. iš Minn., apskai
čiavo, kad Washingtono biū-

t . .. , rokratija pereitais trejais me-
kad iie “nubaus” tuos parla-Į. ..... , .. . ..J tais tik vienoms kelionėms įš-

Šv. Pranciškaus ligoninėje, 
Evanstone, mirė kun. A. H. 
Rohde, S. J., Chicago jėzuitų 
provincijos provincijolo pa- 
geibininkas, 60 m. amž.

mento narius, kurie balsuos už 
konkordato ratifikavimą.

NAUJAJAI ISPANIJAI NU
MATYTAS MONARCHAS

SALAMANCA, Ispanija, 
liepos 20. — Nacionalistų vy
riausias vadas savo sekėjus 
rojalistus užtikrina, kad išlai
svintai iš bolševikų Ispanijai 
bus skirtas monarchas (kara
lius). Juo numatomas buvusio 
karaliaus Alfonso trečiasis 
sūnus, princas Juan de Bour- 
bonas.

Nacionalistų kariuomenėje 
yra didelis rojalistų skaičius. 
Nepaprastas entuzijazmos 
tarp jų pasireiškė. Daugiau 
rojalistų dėsis su nacionalis
tais.

leidusi 206 milijonus dol.

Jis randa, kad tik vienas 
žemės ūkio sekretorius Wa- 
llace savo kelionėms po šalį 
kas metaį išleidžia po 7 mili
jonus dol.

Visi tie milijonai, supr&nta- 
ma, imami iš valstybės iždo. 
Ir niekam neateina mintis į 
galvą rūpintis sumažinti šias 
išlaidas.

VABZDŽIAl NAIKINA 
DERLIUS

— VEISĖJAI. B ar šičia 
km. — Vienose vestuvėse du 
mušeikos peiliais sunkiai su 
žeidė J. Mikelionį. Žiauriems 
mušeikoms gresia kalėjimas.

lęrijos šaudymus. Matyt, nesi
tikėta staigaus japonų pn< 1- 
mo.

Japonų žiniomis, japonų ar-; 
tilerija šoviniais uždegė k «- 
čių municijos sandėlį Lufcou- 
čiauo ir kareivines Wanpinge.

Be to dalinai sugriautas ir 
istorinis Marco Polo tiltas art 
Yungting upės.

Žiniomis iš Tokijo, japo 7 
ministerių kabinetas turi ne
paprastą posėdį. Karo minis-

lavimą, sako gen. Čiang.
Jei japonai pageidauja tai

kingai sugyventi su Kinija, 
kaip jie sakosi, k» jie veržia-1 gražiuoju, 
si vis giliau į Kinijos teritori
jas, klausia gen. Čiang. Ir už
baigia, kad japonai savo rei
kalavimus gali pasidėti.

Toliau pažymėta, kad Kini
jos vyriausybei trūksta nuo
širdumo ir ji vengia taikintis

DIDELES KAUTYNES 
VYKSTA

LAKŪNE AMELIA IR 
NOONAN YRA ŽUVĘ

Vabzdžiai ir kirminai užpuo 
lė ir naikina javų ir kitus der
lius laukuose šiaurinėj Illinoi- 
80 valstybės dalyje.

Ehtonomolog&i tačiau pa
reiškia, kad nedidelė žala bus 
padaryta, jei prieš naikinto
jus bus kovojama.

PAGIRYS. — Pavasari
ninkai birželio 13 d. padarė 
■ekskursiją autobusu į Pažais
lį ir Kauną. Kelionė visiems 
labai patiko, ,

HONOLULU, Hawaii salos, 
liepos 20. — J. Valstybių ka
ro laivai ir jūriniai lėktuvai 
nutraukė dingusios Pacifike 
lakūnės Amelijos Putnam ir 
jos sankeleivio Noonan ieško
jimą. Pažymima, kad abu yra 
žuvę.

PARYŽIUS, liepos 20. — 
Žiniomis iš Ispanijos, Madri
do fronte baisios kautynės vy
ksta, radikalai polaipsniui at
gal stumiami.

Nacionalistų lakūnai šian
dien skaudžiai subombardavo 
Tairragona miestą.

KORONERIO TEISMAS 
IŠTEISINA POLICIJĄ

Koronerio teismas vakar už 
bagė tirimug dėl įvykusių kru
vinų riaušių So. Chicagoj ge
gužės 30 d., kurių laiku žuvo 
10 asmenų. Šis teismas išteisi
no policiją. ,

John Keruckis, 50 m. amž., 
4222 Sn. Richmond avė., ras
tas negyvas savo namų rūsyje.

Policija sako, jis gazu užsi- 
troškinęs. Ilgą laiką negalė
jęs gauti darbo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir šilčiau.
Saulė teka 5:33, leidžia^ 

si 8.19.
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Trečiadienis, liepos 21, 1937

Amerikos darbininkų eilėse. Toks veikėjas 
atsirado ir juo> yra JoKn L. Lenris, suglisks- 

eių vadas. C. J. 0. yru Ltnriso padaras. 
Smarkiausi C. 1. 0. pasirodymai bavo auto- 
L»obilių iidirbystėjo ir plieno pramonėje.

C. 1 O. nuo pat pradžios nepatiko A- 
merikos Fedctarijos vadams it jis jų nifola- 
tai kritikavo.

i Kadangi dabar plieno pramonėj neįvyko 
taip, kaip John L. Lemtis planavo, tai tuo 
jo pralaimėjimu bando pasinaudoti A. Dar
bo Federacijos prezidentas Green. Jisai, lau
kia Federacijos Pildomosios Tarybos pasė
dį apsvarstymui kovos prieš Lewis if jo 
C. I. 0. Posėdis įvyks rugp. 21 d. Atlantic 
City, N. J.

Tuo tarpu A. Daribo Federacija nesė
dėjo rankas nuleidus, o Šen ten organizavo 
neorganizuotus darbininkus. Green reiškia

Morkus

Iš Po Mano Balanos
—Apie du Šimtai ir dvide • j kiam buvo sekanti proga pa 

8bnt penki milijonai žmonių likta.
vartoja anglų kalbų. Sakome, Į Tokių misijonierių ir Lie- 
•nglų, nors, tiesų sakius, taip tuvoj būta. Šventas Adatber- 
vadlnama kalba angių yra tas, Šventas Brunonas, vys- 
daugiau savastimi viso pašau- kūpąs Meinhardas, vyskupas 
lio, negu vien tik vienų an- Kristijonas ir da daugiau kt- 
glų. Labai aišku dėt ko. Lis- * tų. Niekeno nesiunčiami, c 
tuvių, sakysim, kalba yra vien tik grynai artimo mei- 
vien tik lietuviams. Toje, rei- lės švyturio vedami Lietuvon 

prasmėje, kad kiti jos (atvyko ir eia da stabnieldžia- 
apie Kristų

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

šių Metų Užderejimai

Šiaurinėje Amerikoje ir Europoje šių 
metų derlius gan nevienodas. Maloni žinia 
yra ta, kad Jungtinėse Valstybėje ir Lietu
voje šių metų derlius yra gausus. Toliau 
ypatinga tas, kad naminio karo teriojamoj 
Ispanijoj užderėjiinai taipgi gan geri.

Tarp ypatingai dejuojančių tautų dėl 
menko derliaus yra Vokietija. Prie visokių 
ekonomiškų bėdų nacių valstybėje šiemet 
prisideda javų neužderėjimas. Savų rugių 
ir kviečių vokiečiams toli gražu neužteks. 
Kad vokiečiams duonos užtektų, tai jie tu
rės importuoti tris milijonus tonų kviečių 
ir rugių. Kad valiutų nesusilpninus, tai vo
kiečiai bandys maišyti į duonų bulves ir avi
žas. {Bet ir taip darant, Vokietija be sveti
mų javų neapsieis. Apskaičiuojama, kad Vo
kietija turės importuoti apie du milijonu 
tonų rugių ir kviečių.

Apskritai imant šių metų Vokietijos der
lias bas nuo lt) iki 20 nuoš. menkesnis, ne
gu praėjusiais keliais metais.

Anglijoj iš pavasario viskas išrodė ge
rai ir tikėtasi gausaus derliaus. Bet vėliau 
Sausros pakenkė, ir ūkininkai neteko vilties 
susilaukti gerų Laikų.

Šiaurinės Europos gyventojai pusėtinai 
susirūpinę menkais užderėsimais. Susirūpi
nusios yra Skandinavijos ir Baltijos tautos.

Neužderėjimai vargjnanįr Lenki jų. Ten 
žiemkenčiai javai nukentėjo jau žiemų dėl 
sniego nebuvimo. Lenkijos vyriausybė pri
pažino, kad šių metų derlius 10 nuoš. men
kesnis už pernykštį. Polesi jo j ir Vilnijoj 
Užderėsimai tokie menki, kad be pašalinės 
pagalbos tuose kraštuose bus badas.

Tų kenčiančių kraštų tarpe Lietuva da 
to išimtį. Jos derlius yra geresnis, negu jo* 
kaimynų. ,,

Latvija, Estija ir Suomija neapsieis be 
importuotų grūdų.

I Sovietų Rusijoj užderejimai nevienodi. 
L kr auroj užderejimai labai gert, o vidurinėj, 
o ypač. Šiaurinėj Rusijoj be pašalinės para
mos žmonės kentės badų.

Čekoslovakija tikisi galėsianti apsieiti 
’oe importo javų. Vengrija, Rumunija ir Jo
ge slavi ja šiemet turi menkesnį derlių, neg o 
pernai.

Prancūzijoj derlius nepakaktinas.
Jungtinės Amerikos Valstybės it Kana

da džiaugiasi gausiu užderėjimu.
Šioje šalyje dėl sausrų ir dėl valdžios 

teikiamų taimeriams premijų už gamybos 
aprubežiavimų buvo prieita prie to, kad 
pi išėjo iš užsienio gabentis įvairių maisto 
;u od ūktų.

Dabar Valdžia jau nebekontroliuoja far- 
merių gamybos ir šių metų derlius gausus. 
Todėl nuo dabar Dėdė Šamas vėl turės ūkio 
produktų perviršį ir tų perviršį galės eks
portuoti į kitas šalis, j tas, kur užderėji
mai yra menki.

nesupranta it nepažįsta. Bet-’tma lietuviams 
pasitenkinimo pasekmėmis ir tikisi geriau taikosi šo-* pasakojo,
|ms įrodyti už Levrisų.

Taigi matome kovų ir konkurencijų tarp 
dviejų darbininkų vadų. Konkurencija kar
tais atneša gerų rezultatų. Tikėkimės, kad 
ir ši konkurencija tarp dviejų darbininkų 
vadų atneš gerų rezultatų. Toliau tikėkimės, 
kad galų gale prieitų prie to, kad abu vadai 
subendrintų savo veikimų ir vienas kitam 
gelbėtų, a nesmerktų.

Būtų tikra Amerikos darbininkų nelai
mė. jei santykiai tarp šių dviejų vadų aš- 
trėtų ir užsipuldinėjimai didėtų.

Amerikos Geležinkeliečiai Juda

Dabar pergyvename darbininkų judėji 
mo gadynę. Nespėja viena to judėjimo ban
ga nueiti, kaip prasideda kita.

Pastaruoju laiku girdime apie geležin
keliečių judėjimų ir jų galimų streikų.

Visi Amerikos geležinkelių darbininkai 
yra organizuoti. Iš viso jų yra virš vieno 
milijono.

Tie darbininkai, kurie rišasi su geležin
kelių operavJmU, yra susirišę į penkias uni
jas. Kiti darbininkai turi 18 unijų.

Jš to matosi, kad geležinkeliečiai orga
nizavosi nabašninko Gomperso nurodytais 
budais, tai yra pagal amatų, ne pagal pra 
inonę.

Penkios geležinkeliečių organizadjo?, 
kurios riša geležinkelių operatorius, yra ne
priklausomos, o kitos, skaičiumi 19, priklau
so prie Amerikos Darbo Federacijos.

Tarp šitaip organizuotų darbininkų su- 
uklausimas yra sunkus ir keblus.

džių M visų kitų kalbų pašau- j Tik tokiu būdu atvirto Ir-

Darbininkų Stoka

Dar nepasibaigė dejavimai dėl nedarbo, 
O jau girdime, kad trūksta darbininkų. Fer
meriai sušuko, kad negali, ų^uti darbininkų 
Mat šiemet Amerikoj utokaito darbai padau
gėjo. Kurmeliai padidino gfetybų ir be to 
šiemet šioje šalyje ffcurimd gausų derlių. 
Kad tų viskų suvalyti nuo laukų, tai reikia 
darbininkų. Vyriausybe, žinodama dalykų 
stovį, daro tų, kas pagelbėtų fermeriams 
FarmeriŠkose valstybėse — Iowoj, Nebra* 
koj, Kansas ir kitose — vyriausybė palei- 
dinėja darbininkus iš viešųjų darbų ir lei
džia juos eiti dirbti pas fartnerins.

Partneriai dabar moka darbininkams ge 
resnos algas, negu per pastaruosius metus 
nuo 1930 metų.

lyja. Ir tikrai ir grynai lieta 
vilkų išsireiškimų joja nete
ksią. Vadinasi, bila kas, ir 
niekad anglų kalbos negirdė 
jęs, tegul tik ima rankon an
glų kalboje nitų, if atydžiai 
jį seka, o kai matai pradės jį 
suprasti. Apart ištarimo, en
gtų kalba visiškai lengvutė 
ir prieinama.

landi ja, Anglija ir kitos Sa
lys. Tik taip galėjo atvirsti 
ir Lietuva. Ir atvirtusį bu 
tų, jei ne įžymi atmaina Eu
ropos žmonių gyvenime, kuri 
palietė Lietuvų skaudžiau, ne
gu bile kitų šalį.

Kiekvienoj sporto šakoj, ta- 
voiščiai, mes rasim po čem- 
pijonų. Ir ne tik sporte. Visa
me gyvenime. Sakysim, daž
nai tenka išgirsti četnpijonus 
valgymo, gorimo, pavydo, ma
nijos, vietų, onoro, visokių či- 
nų troškimo; kiekvienam na
me mes rasime po čempijonų;

niekuomet tų čempijonatų ne- 
demonstruokit namuose gavo 
žmonoms, ba, atsidūrus pas 
teisėjų, iš 100 moterų 99 vi
suomet išeina savo vyrų čem
pionai.

Tavorščius Mizara Brukly- 
no btdšavikų popery pasigyrė, 
kad jų piknike šįmet buvo la
bai daug automobilių — nau- 

retrd kur vyrų, veik visuose' jų naujutėlių. Jis figeriuoja,
moterį. Bet nei aš, beeinu, nei kad čėsai pagerėję. Savo “

— Nors jau daug tūkstan
čių metų, kai Mozė gyveno, o 
betgi jo paliktų gyvenimui 
taisyklių ir po šiai dienai da 
prisilaikoma. Sakysim, Mozė 
uždraudė reikalauti paskolos 
už septynių metų. Tai yra, jei 
kitafen kų paskalijai, ir jis tau 
septynių metų eigoje pasko
linto daikto ar pinigų nesu 
grųllno, po septynių metų iš
reikalauti jau negalima. Taip 
yra dabar ir Amerikoj. Tai 
yra, su legato paskola. Ant 
notos ar morgičiaus paskola 
po septynių pietų nustoja le- 
galės vertės. Ui taigi, pirm 
negu septyni metai sueina, 
tokių paskolų reikia iš naujo 
perdarytu

— Moterų auskarai (kolei- 
kai) irgi siekia Mozės laikų. 
J r tai buvo taip. žodis vergi
ja mus šiandien šiurpu perpi
la. Betgi kitados būdavo pa
prastas dienos klausimas. Žmu 
gus pirkta ar parduota taip, 
kaip nūdien višta ar gailys. 
Vergijų užgyrė ir Mozė. Tik 
vergija jo turėjo laikų. Reiš
kia, vergija" tęsė tik šešis me
tus. Po Šešių metų vergas jau 
buvo laisvas. Betgi ne visi 
vergai tos laisvės ieškojo. Di
desnė jų dalis sutikdavo iki 
gyvos galvas vergauti. Nors 
tokis vergas paskui jau ne
buvo vergas, o tik laisvas

jūg nesate girdėję apie “pek
los pakėlimo, ar sukėlimo, 
čampijonų.” O toks čelnpijo- 

Anų laikų krikščionys sū nas yra ir da gi Čikagoj. Be
mano atimti iš turlių Šven dirbdamas visų sporto šaką 
tųjų Žemę. Išsirikiuoja gana čempi jonams taures (loviu g 
didelė kariuomenė- Pirmieji Į eups), jis pasijuto esųs 
žygiai nueina niekais. Did- “Champion Heli Raiser” ir

juj,’, Rasiejnj, darbininkai n 
žmoniškų šiušų negali nusL. 
pirkti, o Amerike naujutė
liais armabilais važinėja. Da
bar tegul tavorščius Mizara 
pasako, kur yra darbininkams 
rojus.

Kova Tarp Darbinžnky Vadų

Per ilgus metus šioje šalyje darbininkų 
priešakyje buvo Amerikos Darbo Pederari
ja. Jai pamatus ir pakraipų davė nabaŠnin 
kas S. G o m pers. Senojo nusistatymo tebe
si laiko ir dabartinių Federacijos preziden
tas Green. r

NesikišMnas polltikoų ir organizavimą 
/•s pagal amatus yra svarbiausi A. Darbo 
Federacijos punktai. Už tokį nusistatymų 
Fe icraoija seniai yra kritikuojama. Be to 
Federacija kritikuojama už peršėtų telkimų. 
Iš apie 30 milijonų Amerikos d«rbin:nkų 
Federacija savo eilėse teturi apie 3 milijo
nus.

Taigi bu ve reikalas smarkesnio veikime

Retos Šalies pinigai taip smukčiojo, kaip 
t'rnncūrijos. Prieš karų jos frankas buvo 
vertas i9c. O 1920 metais frankas bebuvo 
vertas 2c. Paskui 1926 m. pakilo iki 3.9c., o 
1933 m. pašoko iki 6de. Liepos pradžioj šių 
metų frankas nusmuko iki 3.83c. Po to vis 
dar eina žemyn. Kaip Prancūzijos frankas 
sni ūkčioja, tai taip Lietuvos litas yra pa
stovus.

• o •

Washingtono Sveikatos Departamenta* 
pataria vyrams nepaisyti mados ir per kait
ras mesti į Šalį kateterius ir kaklaryšius. 
Tas pagelbėsiu perkentėti kaitros, būsiu len
gviau eiti pareigas ir palaikyti gerų nuo
taiku.

• • •
Negras Harry Parker, kurs tarnavo kon

greso rūmuose tVasliingtone per 46 metus, 
išėjo pensijon. Atstovų buto nutarimu jo 
pensija bus tokia, kokia bavo jo alga, tai 
yra $1,260 metuose.

• * •
Illinois valstybėje per ptanųjį Šių metų 

pusmetį plytų pirduota 38,000,787, Tai 7? 
nuoš. daugiau, nega per tų patį laikotarpį 
vemsi.

Žiuma netenka gyvasties. Li 
kusieji atgal grįšta. Ir, taip, 
kaip pasaulinio karo karei
vai, neturi kur, grįžę, prisi
glausti. Kažkas pakiša mintį; 
dėl ko ant stabmeldžių lietu
viu netraukti f Sutinkat Rei.V 
kia, dalis kariuomenės, kų bu
vo surankiota nuožknius tur
kus daigoti, dabar savo gin
klų į nekaltus lietuvius at
stato.

Ito niekur nieko, tikriems 
misijonierlams paliepia lauk 
bėgt i, o jie krikštyti lietuvių 
su1 ėga.

Jei nebūtų, kelios misijonie- 
riams užkirstos, be abejo, ma-

su tokiu parašu1 pasidirbo sau 
taurę. Kai taurę parsinešė 
namo, persistatė žmonai, per-1 
skaitė jai parašų, ir kai žmo
na už tai jį sukritikavo, jis 
nutarė tų čempijonatų pade
monstruoti ir namuose sukė
lė strošnhų peklų. Būk tu pek
los kėlimo čempijonas, o aš 
būsiu čempijonas ant tavęs, 
— pasakė jam- žmona ir nu- 
drožė pas tedsėjų, kuris rado, 
kad žmona, šiur, čempijonas. 
Po visų ceremonijų teisėjas 
prie žmonos čempijonato pri
dėjo dar: divorsų, $18/J00 iš 
jo akaunto ir vasarnamį Lake 
Genevo, Wi«. Dabar žmogus

ža Lietuva būtų krikščionė1 nOrėtų nusikratyti to čempi-

4nogt». Gahtfo Umanti, kor ^.
jam geriau patiko. Tai vie 
nok Mozė reikalavo, kad to
kiam geram vergui, o dabar 
jau laisvam žmogui, būtų sn 
verti į ausis auskarai, kaipo 
pavyzdis kitiems vergams. Jei 
būsi ištikimos vergas, kai pa* 
sibaigs vergija, nereikės kur 
klajoti ir kųsnio duonos ieš
koti, o tik čia pat jos turėsi. 
Išeitų, auskarai reiškė laisvę. 
Ilgainiui h* kiti, o da ypač 
moterys, pradėjo ausis bady
ti ir auskarus nešioti taip, 
kaip matome dab^r.

—- Kristus paliepė savo mo
kytiniams visas tauta* moky
ti ir krikštyti. Ir tik tekiu 
keliu pirmieji, misijonieriai ė- 
jo. Reiškia, ĮiOkė Visus ir vi
sur. Kas išmoko, suprato, ap
sikrikštijo i< galutinai kata
liku paliko. Kas neapėjo iV 
ujvkti ii- suprasti tuojau, te

Už poros metų palikusi. Bet 
gi šiems vyrukams ne krikš
tas rūpėjo. Ir dėl to gi jie 
net veik per du šimtus metų 
Lietuvų krikštijo. O gal, ge
riau sakant, kankino. Patys 
gabiausi lietuviai, kai, ve, Mi
ndaugas, Vylėms, Gediminas, 
Kęstutis, Algirdas visokia - 
būdais tų “kūmų“ mėgino 
atsikratyti. Ir vis veltui. Ka 
ntrybės netekę, net pas patį 
popiežių kreipėsi. Ir tai nie
ko negelbėjo. Kol galutino! 
Jogaila veda už moterį lenkų 
karalaitę; apsikrikštija pats 
ir visų Lietuvų; ir taip kry- 
žuočiams į Lietuvų kelių pa
kerta. Žodžiu, Lietuva tai 
vienintelė valstybė Europoje,

jonato, prie kurio velnias jį 
prikasi jo, ale jau po piet 
šaukštai. ,

Šitų, tavorščial, aš dedn 
jums ant savo delno priklo- 
dui; galit būti visokiais cem- 
pijonais, galit būti net ir pek
los suktelimo čempijonais, ale

Paeakojama, kad Anglijos 
generolas Chorafordas labai 
priešrndavos kareivių apsiže- 
nymiti. Kada sykį vienas ka
reivis paprašė generolo leis
ti jam apsiženyti, gen. Cbors- 
fordas pasakė:

Ateik nž metų, jei tavo 
pasiryžimas iki to laiko nepa
sikeis, gausi leidimų.

Po metų ateina kareivis ir 
pakartoja prašymų.

— Tai ištikrųjų tu nori že- 
nytis-f — sako generolas.

— Taip.
— Fainl Vestuvėms duodu 

tau:da ir dovanų: svarų ster
lingų, nes nemaniau, kad ka
reivis galėtų būti taip ilgai 
ištikimas savo sužieduotinei.

Kareivis linksmai paėmė 
pinigus ir išeidamas genero
lui tarė:

— Labai jums dėkoju, bet 
turiu prisipažinti, kad ši ma
no sužieduotinė jau yra tre
čia.

LIETUVOS PREKYBA SU UŽSIENIAIS

at
nešė. Visoms kitoms teko ne 
tik mokslas Kristaus, bet ir 
didžiausi sklypai Europos že
mių.

Pereitas linų prekybos se
zonas, prasidėjęs 1936 m. spa
lių mėnesį, birželio pabaigo
je pasibaigė. Ligi šio laiko <» 
ūkininkų supirkta ir ekspor
tuota užsienin 17,500 tonų li
nų ir pakulų, už kuriuos gau
ta per 26 milijonus litų. Pri
dėjus sėmenų eksportų, ku
ris davė apie 5 milijonus II-

jas. Tuo tarpu Suomija ir 
Švedija linų pirkimų padidi
no, o Belgija ir Prancūzija 
sumažino.

Reikia pastebėti, kad jau 
šiemet eksportinių linų koky
bė žymiai pagerėjo, tačj 
užsienio pirkliai vis dar 
stebi Lietuvos linų plnoš 
šiokį tokį šiurkštumų. Turint

•r

tų, iŠ viso linų ūkis davė a tai galvoje, Lietuvoje plačiu 
pie 31 milijonų litų.

Turint galvoje, kad pas 
ūkininkus dar yra likę apie 

DEBEIKIAI. — Nuskuro- 1,000 tonų linų bei pakulų,
šiame ždoniškio dv. gyvena 
garsus savo laikų buvęs mu
zikas smuikininkas Kazlaus
kas. Kitados buvo teatro įžy
mybė, o dabar pasenęs, praži
lęs, klumpėmis apsiavęs vaik
što. Dar lr dabar kai kada 
Giedraičių bažnyčioje pagric 
žia “Avė Maria”, bet pats 
skundžiasi, kad rankos jau 
atsisako, nepajėgia stygų pra
virk dlūtL

Tai dvasiniu atžvilgiu tur
tinga ir tauri asmenybė, nors 
gyvena nepaprastame skurde, 
bet niekad nesiskundžia, tik 
dažnai naktimis tenka užtik
ti tų sulinkusį senelį besimel
džiantį prie bažnyčios durų.

kiekybės atžvilgiu šiemet eks
portas buvo didesnis apie 5 
nuoš., o vertės atžvilgiu apie 
15 ntioš. B užsienio šį sezo
nų už linus gauta daugiau 
dėl to, kad užsienyje buvo 
aukštesnės kainos ir daugina 
eksportuota aukštesnių rūšių 
linų.

Didžiausias Lietuvos linų 
pirkėjas yra Anglija, toliau 
Čekoslovakija, Prancūzija, 
.Belgija ir Švedija. Maže<mį 
linų kiekiai eksportuota į 
Vokietijų, Austriją, Itali jų, 
Vengri jų ir Suomi jų. Anglija 
ir Čekoelovakija per pasta
ruosius tris metus buvo pa
stovus Lietuvos linų pirkę-

mastu pradėtas linų kokybes 
gerinimo darbas. Krašte geri
nama pagerintų linų sėkln. 
Su pašalpomis pernai pasta
tyta 130 patobulintų jaujų ir 
įrengta apie 1000 linų ’mirky- 
klų. Tiek pat jaujų ir mirky- 
klų bus įrengta ir šiemet.

Be to, 2emės Ūkio Rūmai 
steigia specialę linų apdirbi
mo įmonę, kurlvje bus atlie
kami įvairūs linų apdirbimo 
bei paruošimo bandymai. Jei
gu tie bandymai pasiseks, tai 
galimas dalykas, kad tokių į- 
moftių bus įsteigta ir dau
giau įvairiose krašto vietose. 
Jos supirktų iŠ ūkininkų nu
rautus linus ir juos tinkamai 
perdirbtų ir paruoštų ekspor
tui.

Šiais metais Lietuvoje linų 
pasėta apie 10 nuoš. daugiau
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ATEIVIAI BUS PASALINTI IS WPA 
DARBŲ

Darbo pašalpos reikale, Ko- nti nuo dartx» pašalpos sr.ra- 
ngresas nutarė duoti pirmo- šų.
nybę Amerikos piliečiams. Į Svetur gimę darbininkai 
Tas reiškia prašalinimų iš \Y prie WPA projektų turės pri-
PA darbų visų ateivių, nepai- statyti tinkamus įrodymus,
sant ar jie pareiškė noro tap- kad jie yra Amerikos pilie
ti Amerikos piliečiais, ar ne. čiai.

Emergency Relief Appro- 
priation Act, neseniai abiejų 
Kongreso Butų pravestas ir 
prezidento užgirtas nepalieka 
nieko kito tiems viršininkams, 
kurie veda pašalpos darbus, 
kaip tik pildyti nau^ų įsta
tymų.

Šiame dalyke Foreign La- 
nguage Information Service 
pasiuntė prašymų WPA vir
šininkams laikytis naujo įsta
tymo, kaip tik žmoniškai jie 
gali. Foreign Language In- 
fonmation Service nurodė, kad 
šioje šalyje daug yra Ame-

Ateiviai, kurie nelegaliai j rikos piliečių, kurie negali 
randasi Jungt. Valstijose, ir greitai pristatyti įrodymų a-
ateiviai, kurie dar neprašė 
“pirmų popierų”, nebus sa
mdomi prie pašalpos projek 
tų ir tokie ateiviai, kurie prie 
tų projektų dirba dabar, bus 
atstatyti.

bet reikia ir pagalbos įrody
mams gauti. Daug žmonių pa
metė, arba nežino, kur randa
si jų pilietybės certifikatai. 
•Svetimtautė moteris gali bū
ti pilietė ištekėdama už pilie-

.... „ . , . čio prieš rūgs 22 d., 1922 m.,
reikalauja pašalpos; paskui, „ . ,
a i Tr • i ■ arba P*1“ J08 pilietybę,

Toliau, pirmenybę WPA da 
rbuose pirmiausia gaus pa
saulinio karo ir Amerikos - 
Ispanų karo veteranai, kurie

Amerikos piliečiai, kurie pa 
šalpos reikalauja ir ant galo, 
tie ateiviai, kurie pareiškė 
noro tapti Amerikos piliečiais 
(tai yra, ateiviai kurie jau 
išsiėmė “pirmas popieras”)- 
prieš birželio 29 d., 1937 m., 
kada tas Aktas tapo įstaty
mu.

Kuomet šis dalykas buvo 
Senato pravestas, jame buvo 
pažymėta, kad ateiviai, kurie 
išsiims “pirmas popieras” po 
priėmimo įstatymo, negalės 
dirbti prie WPA darbų. Nors 
daug protestų buvo prisiųsta, 
kad dabar tokie ateiviai galės 
būti samdomi, bet vistiek pir
menybė bus duota veterana
ms, Amerikos piliečiams ir 
savininkams ‘pirmų popierų’, 
kurie tas popieras išsiėmė 
prieš įstatymo priėmimų, ši
tos pirmenybės ir apribavi- 
mai veiks tik nuo liepos 1 d
1937 m., iki birželio 30 d.,
1938 m. nes tokiam laikui ak 
tas priimtas.

Daugelyje vietų daugiau 
žmonių turės būti atstatyta 
nuo WPA darbų, negu yra 
ateivių prie WPA projektų. 
Kadangi naujas įstatymas 
duoda pirmenybę Amerikos

BHATOAB

Jaunosios Lietuvos” sų-gos dešimtmečio sųskridžio viršuj skudu tininkai, apačioj bendras choras, dešinėj dalyviai. Ketutrkamby kalba prez. Smetona

pie pilietystę. Toji pati orga
nizacija prašė, kad ne tik 
tiems žmonėms duotų užtek
tinai laiko gauti įrodymus, ’ t© įstatymo, šiuo laiku, 

ateivis, kuris paduoda apli 
kacijų dėl pirmų popierų 
(form a-2213), turi laukti il
gų laikų, kartais penkis ar 
šešis mėnesius, kol jam duo
dama atvykimo certifikatas, 
ir tik tada jis gali paduoti

pinimo, įkuria duoda trečių 
pirmenybę tiems, kurie prašė

prieš prie

TAIP GYVENTI BAISU

“pirmų popierų”

ypatingai atsitikimuose, kur 
našlės, arba moterys, atsisky
rė nuo vyrų.

Daug yra svetur gimusių 
prie WPA projektų, kurie į- 
gijo pilietybę tėvo natūrali 
žavimu. Labai mažai tokių 
žmonių turi “certificates of 
derivative citizenship”. Tokie 
certifikatai buvo autorizuoti 
tik aktu, kovo 2 d., 1929. Ima 
daug laiko gavimui tokio ce- 
rtifikato ir susidaro didelės 
išlaidos, kad surinkus reika
lingus rekordus ir popieras. 
Jeigu žmogus nežino, kada

prašymų dėl pirmų popierų 
Foreign Language Info 
tion Service ragina, kad atei- 
piai, kurie jau padavė Form 
a-2213, ir kurie laukia atvy
kimo certifikato nebūtų pra
šalinti nuo darbų, kol pal- 
džia neužbaigia patikrinimo 
proceso (atvykimo certifika 
to reikale) kas leidžia atei
viui paduoti prašymų dėl pi
rmų popierų.

Atstatymas ateivių nuo W 
PA darbų, galutinai, blogiau
sia atsilieps šeimynų ateivių. 
O tose šeimynose yra daug 
ir Amerikos piliečių. Atei-

Taip gyventi baisu, taip gyventi baisu,
kai savimeilė siaučia visur,
kai naikina svajas, mylimųsias svajas
atsibastęs šiaurys iš kažkur,
kai naikina džiaugsmus, jų išrauna diegus,
pasireiškiančius tyliai bet kur!

Kaip gyventi šiurpu, kaip gyventi šiurpu, 
kai išjuokiamas žodis — auka — 
kai vadina kvailiu, toli lenkia keliu,

-jei ne pinigas — tavo svaja, 
kai išjuokia jausmus, kurie gimdo džiaugsmus, 
kai jausmams — pinigų negana!

Taip širdužei baugu, taip širdužei baugu, 
be širdužės kitos, be draugų, 
atsidūrus vienai tarp rijikų, šiurpu 
tarp geribėjų šaltų pinigų; 
taip pakelti sunku, taip pakelti sunku, 
tų vainikų vienatvės dienų, 
kai keliauji su klykiančiu dvasioj badu, 
bet visiems privalai šypsenų!

Arėjas Vitkauskas
Chicago, III., 1937 m. .

M. Petrausko opera “egle žalčių karalienė” 
ateinantį sezonų bus valstybės teatre

ir kur jo tėvas buvo natūra- Tįaį lygiai taksus kaip
lizuotas, jis turi siųsti į Im- jr piliečiai. Taigi pamatas pa-
migration and Naturalization 
Service, Washington, D. C., 
pilnų ir teisingų vardų tėvo, 
jo metus, gimibio vietų ir vi
sas žinomas informacijas apie 
laikų ir vietų, kur jis buvo 
natūrai izuo-tas, kad galėtų 
gauti reikalingų įrodymų apie 
natūralizacijų. Kartais kom
plikuoti dalykai tiek, kad rei
kia kreiptis prie vietinių ge
rovės organizacijų pagalbos.

Kad apsaugoti interesus a- 
teivių, kurie ieško Amerikos 
pilietybės, Foreign Language

šalpos privalo būti reikalas 
ir legalė rezidencija, o ne pi
lietybė. Tame reikale reikia 
interesuoti visus kongresmo- 
nus. Tai yra visų užduotus.

Direktorius >V. Žadeika apie 
teatro veiklą pereitą sezoną 
ir kio sezono (užsimojimu s.

Kalbant apie Valstybės Te
atrų, reikia visuomet turėti 
galvoje, kad vienam teatrui

vincijai dramos spektaklių, 
tačiau didelės dalies provinci
jos Teikalavimių neįstengė pa
tenkinti. Iš viso provincijoje 
buvo 27 dramos spektakliai,

žiai pasirodžiusio bai e t ini n ko 
Kelbausko.

Pereitų sezonų vaidinta 1( 
baletų, iš viso 30 spektakliai, 
kuriuos žiūrėjo apie 18,(1

kuriuos aplankė apie 11,000 Balet^ 3 gftS.
žmonių.

Prie valstybės dramos pra
dėtas organizuoti teatro mu
ziejus. Per praėjusį sezonų 
muziejų suspėjo surinkti per 
3,000 eksponatų.

Valstybės teatras savo fojė 
surengė 8 parodas.

Atskirai reikia pažymėti, 
kad jau antras sezonas rūpi
namasi lietuvių kalbos gražu
mu scenoje. Atsidėjus dir
bant, šioje srityje pasiekta 
gražios pažangos.

BALETAS

Teatro tikslas-išugdyti savą
jį balemeisterį, savo baleto 
solistus, pakelti techniknį kar- 
debaleto lygį ir ruoštį jaunų 
baletininbų prieauglį. Baleto 
jaunimas ruošiamas prie teat- 

vo statomos 127 kaulus ir j ro įsteigtoje baleto studijoje, 
jas atsilankė arti 70,000 žmo- įj^rią, lanko 37 mokiniai. Ba
nių. I ajamų gauta apie 200.- jetmeigterį Valstybės Teatras

WPA viršininkai tori pi!-1 tirtoje patalpoje telpa ketu- 
dyti įstatymų taip, kaip Kon-jr*°s meno šakos: opera, dra- 
gresas jį priėmg. TUS.’”^ baletas ir koncertai. Todėl 

prie tokių darbo sąlygų, nega-

Brangios Iškasenos 
Vyskupinėje

VILNIUS. — Bevykdant 
piliečiams, tai, suprantamas1 Information Service ragina kanalizacijos darbus Vilniaus 
daiktas, ateiviai bus prašali- ' liberališkų užlaikymų aprū- miesto gatvėse, dažnai randa

ma visokių atkasenų. Šiomis

RINKTYNĖS MINTYS;
KIEKVIENAI DIENAI i

vertė ;
Kun. Ant. M. Karužiškis 3

Liepos 21-ma Diena

“Sėk sėklų anksti rytų ir 
tenepaliauja tavo ranka va
kare”. — Pamokslininkas XT, 
6.

Sėk sn dosnia ranka; ne 
stabtelėk nei dėl vargo nei 
skausmo; nepavargk per va 
saros karštį; nepavargk per 
šaltų pavasario lietų; bet 
lauk Iki ruduo neateis su au
ksinėmis grūdų varpomis. Sėk 
ir žiūrėk pdrm>n, aukštyn, 
kur žvaigždėta šviesa pasi
rodo ir kur, nežiūrint bai
laus abejojimo, arba tavo pa
ties širdies drebančių baiknių, 
tu džiaugsme pjausi pjūtį,

kurių šiandien ašarose sėjai. 
— Adelaide A. Procter.

Laikas nuo laiko aš prisi
menu savo mažų pamarančių 
medelį, kurį turėjau prieš ke
letu žiemų. Jis buvo labai

dienomis labai vertingų da
lykų buvo rasta Vyskupinė
je, kur buvo atkasta visokių 
senovės lietuvių rankų darbų, 
iš akmens, geležies ir net gi
ntaro. Kai knrie archeologi-

mažas, mažame puodelyje, bet j niai vienetai yra dar nuo 700- 
jis turėjo tiek daug pamara-1400 metų prieš Kristaus gi
nčių ant savęs, aš stebėjausi
ar jie augs ar suvys ir kris 
nuo medžio. Jib nekrito ir 
jie, rodos, neaugo, bet jie gy
veno... Aš pamėgau savo mažų 
pamarančių medelį. Vienų die 
nų kuomet aš stovėjau juo 
besigėrėdama, aš įsivaizdinau, 
kad jis sakė, “0, aš esu nie
kas dabar, bet pamatytumei 
tu mane mano namuose Kali
fornijoje, tuomet matytumei 
pamarančių medį”. Jis nie
kad ten nepateko. Bet... mes 
kurių nors dienų būstine kar 
me mūsų aplinkybės bus to
bulai pritinkamos mūsų pri
gimčiai ir mes atsieksime sa
vo geriausių. — M^rgMeta 
Bottome.

mimų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Įima suintensyvinti atskirų 
meno šakų darbų, o taip pat 
iš anksto numatyti tikslų dar
bo planų. Darbo sųlygos pa
lengvinti šį sezonų buvo iš- 
numuota atskira salė dramos 
repeticijoms.

OPERA

Valstybės teatre jau pasta
tyta per 50 operų, kas sudaro 
visų statomų Europos scenose 
operų 75 nuoš. Bet iš tų 50 o- 
perų, gaisrui sunaikinus deko
racijas ir kostiumus, kiekvie
nų sezonų tenka išrinkti ver
tingesnes operas ir jas atnau
jinti. Praėjusį sezonų valsty
bės teatras turėjo 29 pakaito
mis rodomas operas. Jos bu-

000 litų. Šįmet buvo išplėstos 
operos gastrolės provincijoje. 

DRAMA -J
Valstybės teatro vadovybė 

rūpinasi, kad drama tarnautų 
krašto interesams, kad teatre 
būtų atvazduota šių dienų Lie
tuvos pažanga ir t. t Dramos 
repertuaru rūpinasi prie Val
stybės teatro sudaryta specia
li komisija. Repertuaro komi
sija posėdžiavo visų sezonų ir 
peržiūrėjo 23 lietuviškus ir 
keliasdešimts svetimų veikalų.

Per sezonų suvaidinta 23 
veikalai 151 kartų. Dramos 
spektaklių žiūrėjo apie 80, 
000 žmonių. Palyginant su 
ankstyvesniais metais, dramos 
lankytojų padidėjo 50 nuoš.

Dramos gastrolės provinci
joje yra vienas būtiniausių už 
davinių, ypač, ten, kur nepa
siekia Klaipėdos teatras. 
Nors praėjusį sezonų tValsty- 
bės teatras davė daugiau pro-

tikisi susilaukti iš jau gra-

KENTĖJO 40 METŲ NUO 
I UŽKIETĖJIMO

-us-

traliavo provincijoje.

KONCERTĄ!

Valstybės teatre rengiami 
jau antras sezonas. Be viete 
jėgų, kviečiamos žymios už
sienio jėgos. Taip pat sureng
ta 2 religinės muzikos koncer
tai. Iš viso praėjusį sezonų 
buvo surengta 22 koncertai, 
jų tarpe 9 didieji edmfe 
koncertai. Koncertus aplant 
apie 9,000 žiūrovų.

Spektakliai organizacijom i

Palyginti su ankstyvesni; 
sezonais yra dvigubai padidė
ję. Spektaklių kariams snron- 
gta 11, kurių žiūrėjo apie 9,- 
000 karių. Gimnazijoms, mo
ksleiviams ir organizacijo: 
suvaidinta 23 spektakliai cen 
tre ir provincijoje. Į juos at
silankė apie 17,000 ja 
žiūrovų. Operos ir 
spektaklių darbininkams 
ruošta 15, į buriuos atsilankė 
pe j 11,000 darbininkų. Tai 
išfiso kolektyviai teatrų ap-j 

:ė apie 37,000 žmonių.

Pasibaigus teatro sezonui
tuojau pradėta rūpintis te
kančio sezono repertuaru. R 
pertus ra s jau nustatytas. Y-’ 
patingai tenka pažymėti, k 
ir A. Vienuolio-Žukausko sce
nos veikalas, kurio vardas da 
nežinomas.

h

“Per 40 metų ųi ięSkojųa vaisto, 
kurs mane pagydytų nno vidurių už
kietėjimo ir jo sopulių. Pagalios aA 
pabandžiau Kellogg’g All-Braft. Nuo 
to laiko (veik prieft 10 metų), ai ne
vartojau jokių vaistų. Buvau sveika 
ir visai liuosa nuo užkietėjimo.“ 
Mrs. I. H. Kending, R. F. D. No 2, 
Lancaster, Penna.

Nedaleisk, kad paprastas nžkietė* 
jimas suardytų jūsų gyvenimų. .Tūs 
galite saugiai pabalinti be vaistų, ku
rie netenka veikmės.

Tik valgyk kaadien po du Šaukš
tu Kellogg’s AU-Bran — prie kiek
vieno valgio sunkiuose atsitikimuose. 
Vartok, kaipo augmeninį maistų sa 
pienu ar vaisiais, arba gamink iŠ jo 
gardžius valgius. All-Bran sugeria 
vandens du sykiu daugiau, negu pats 
tveria ir Švelniai padalina atmatas, 
kurios sukelia galvot skaudėjimų, 
nuovargį ir pavojingų sirgimą.

•
Vitaminas B, kurio turi All-Bran 

sugyvina visus vidurius. Pilkis All- 
Bran groeernėse. Garantuoja Kellogg 
iŠ Battle Creek.

Dramos repertuare Ing. 
Šeiniaus 5 verksmų komedija 
“Diplomatai”, P. Vaičiūno 
nauja pjesė “Aukso gromata” 
dinama K. Binkio veikalas jau 
nimui, Jarašiūno inscenizuota 
liaudies pasaka ir keletas ver
stinių dramų, Atskirai pažy
mėtina A. Mickevičiaus “Vėli
nės”, veikalų išvertė Liudas
Gira. Tsb.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Richard Let
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Kę Daro Lietuvos
Bttergi jos Komitetas

Susisiekimo ministerio įso-, 
mu vyr. geležinkelių direk 
rios inž. Jurgis Čiurlys, jam 
VŠant, iš Energijos Komi- 
|į pirmininko ir nario pa-

t atleistas. Komiteto pir
ko susisiekimo vniniste- 

paskyrė susisiekimo in-ni- 
rijos generalinį sekretorių 

J. Jankevičių. Vietoje 
įusio komiteto nario inž. 
Novicko Lietuvos Inžinie 
Draugijos atstovu Ener 

M Komitetan atstovu 
rtas inž. L. Kaulakis.

T- 1
pa-

Tiename Komiteto posėdy- 
pirrnininkavęs susisiekimo 

Jrtstcrts Inž. J. 3tanišaa3 
i painformavo p:s?_žio da 
rins apie sumanymus ir rai
tą statyti Šiaulių rajoninę 
Bętrou stotį, kori aprūpintų 
udiua, Radvil'škį, Lnkai 
w, Šeduvą ir Kuršėnus. Ele- 
ros energijai gauti ir apiii 
liti kum tame rajone esan 
lc dirbtuves, numatoma iš- 
tsdoti Šiaulių apylinkės du 
ynai: Did. Tyruliai, Reki- 
ras ir kt. Apytikris meti 
B durpinio kuro pareikala- 
mas 70,000 tonų. Išaiškinti 
ehnikines detales ir toliau 
o klausimu rūpintis paski- 
B komisija.

Šiauiių rajoninės elektros 
oties ir durpynų eksploala

Prieš rodant filmų iš streiko riaušių. Pa ramonnt studijoj, Chicagoj, koronerio jury 
buvo rodoma filmą iš Republic Steel Co. darbininkų riaušių per streikui. (1) Orlando Li- 
pert, kuris riaušes nufilmavo, (2) Deputy ko roneris James Whalen, (3) koroneris Frank 
Walsh ir (4) kaltintojas M. Coghlan.

Pradžioje 1907 m. čia at
keliavo ir KazimieTas Plecau-

vo visi jaunuoliai lietuviai, yra kamivalas. Vakarais da- 
Reikia pažymėti, kad Detroit ižas būna pilnas žmonių. Pa- 

skas. Jis tuomet buvo ir da-lietuviai Vyčiai turi gana tvi- rapijai, be abejo, liks gra- 
bar yra staliorins. Jis di'bo rtų tymų. Jie grįždami namo, žai.s pelno. Tai vis rūpesčiui 
bestatant pirmąsias šio m i e-į išsivežė ir gražų sidabrinį pe-! vietos gerb. kleb. kun. Simo- 
sto be pamatų mažas medines rgalės ženklų. Svečiams iš De no Draugelio ir jo geradarių 
stubas ant vėjo nešiojamų troit ir žaidėjams abiejų ty-* parapijonų.
smėlio kopų. Antanas Baukus mų buvo suruoštas įspūdin- 
jam pardavė sklypų žemes, gas bankietas vietos Šv. Ka
prio kasamos Broadway gat- j zhnioro jiarapijcn svetainėje, 
vės, kur Plesauskas vėlinu pa- Bankiete dalyvavo pilna sa-

Adv. N. Valasina

statė savo mūrinį namų.

Pionieriai Kūgis ir -.Raukus, 
jan mirė. Plesauskas dar vis 
teoegyvena šiame mieste.

Čia neseniai lankėsi Detroit 
lietuvių baseball tyihas. Pir 
mų žaidimų laimėjo mūsiš
kiai, o antrų išlcšė detroitie- 
čiai. Abiejų tymų žaidėjai bu-

>0 METŲ FB.IT7BU4A8 
Akys esžaininunjaooe — akinis

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

sau 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0523

lė lietuvių 
lio.

gražaus jauninu

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju- 

i je, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. W. Poerstcris

Dabar vietos Šv. Kazimie- Tel. Ofiso:
i ro parapijos dideliame darže- LAFayette 4017 

Į Tel. namų:
HEMIock 6280L.trUViAi DAKTARAI

l’eL OANal 2X46

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

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavltt St. 

Tai OANal 0402

Rea.:
24C 6 W. 69 St

tarta, kad ta stotis bendram 
energijos ūkiui kliūčių nesu
daro, techniškai ir ekonomiš
kai tinka.

Komiteto prezidiumo ir ko
misijų pirmininkų posėdyje 
komisijų pirmininkai painfo- 

finansavunui numatoma irniavo ai)*e savo' darbus:

Vandens jėgos komisijoje 
parengtas “Mažų ir viduti
nių upių topografinių tyrinė
jimų instrukcijos” projektas. 
Apžiūrėta Minijos upė, kur a- 
rtimiausiu laiku numatoma

.ryti Lietuvos elektrifika-
»s b-vė su pagrindiniu ka- 

talu apie 6 milijonus litų. 
llistybės iždas turėtų pel

nuos. bendrovės akcijų. A- 
ityje b-vė imtųsi tvarkyti

s Lietuvos elektrifikacijos statyti hidroelektrinė stotis.
[alus. B-vės įstatai ir fi- 
įsavhno planas jau rengia-

ŽINIOS IS GARY. IND.

Pirmieji Lietuviai

GARY, INDIANA. — Pir
mieji trys lietuviai, kurie at
vyko čia į paežerį ir dabar
tinį Gary miestų, buvo šie:

klius ir savo arkliais vežė 
smėlį, bekasant kalnelius ir 
užpilant pelkes, toje vietoje, 
kur dabar randasi B road va y, 
miesto svarbiausioji gatvė.

Taipgi, 1906 m. atvažiavo
Kazimieras Kūgis, Antanas čia ir Antanas Baukus. Jis 
Baukus ir Kazimieras Plėšau-, atvykęs pardavinėdavo, kaip 
akas. amerikiečiai sako lotus, pir-

Kazimieras Kūgis čia buvo miesiems tuomet čia pustymų

Seeley SS28 
Dr. K. Nnrkultls 

dabar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago AVe., 861# Cora- 
merclal Avė. So Chlcag-o, III. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
v akaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ta stotis aprūpins elektros 
energija Telšius, Plungę, Kre 
tingų ir Palangą. Dar šį mė-

Svarstytas ir Viekšnių Iii- nesį siunčiama į Minijos slė- 
•oelektrinės stoties Virvytės nį tyrinėtojų grupė. Išskai

dė statymo klausimas. Iš čiuoti Minijos debitai.

pirmutinis lietuvis gyvento
jas. Jis atvyko- čia pavasarį 
1906 m. kada buvo dar tik 
kasamas smėlis dėl pirmosios 
būsimos miesto gatvės. Jis 
atvažiavęs nusipirko du ar-

neskaitlingiems gyventojams. 
P&skiau Baukus atidarė savo 
aludę ir pradėjo veikliai po 
litikuoti. Jis tapo išrinkta? 
naujai susitvėrusio miestelio 
pirmosios tarybos nariu.

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonu CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonu REPubiic 9600

radžiu bus išnaudota 3,5 m. 
tsvo kritimo. Jis bus visiš-

Elektros komisijoje baigia
mas rengti energijos įstaty- 

išnaudotas, statant iš pra-'mo projektas. Dirbamas elek- 
ų 1 mašinų agregatų 75 trifikacijos planas. Tiriamas

galingumo. Didint nu- 
Ntoma 2 kartas. Pirmų ka

Šiaulių rajone apkrovimas ir 
suvartojimas ateičiai, 

ų ne padidinant kritimo (tik! Šiaulinė komisija tiria Šiau 
indojant Q), statomas an-;lių rajone durpių gamybų, sa- 

75 KW galingumo agre-
itas, antrų kartų — kriti-

vikainų ir vietų, kur galima 
būtų statyti stotį. Baigtas re- 

padidinatnas iki 6 m., ngti durpininkystės įstatymo 
mas 400 KW. Stotį! projektas.

ti nori Mažeikių apskri- Žemės turtų komisija pa-
savivakiybė. Posėdyje nu rengė gręžimo meisteriams

į Paryžiuje 
šaukiamų birželio 24 — lie
pos 2 d. tarptautinę didžiųjų 
elektrinių aukšto įtempimo 
tinklų konferencijų. Komite
to narys inž. dr. J. Dalinke- 
vicius vyksta į Maskvų ir 
Leningradu, į tarptautinį geo 
logų kongresų. Tsb.

instrukcijų. Į Rygos cemento mandiruojamas 
fabrikų buvo komandiruotas 
inž. A. Damasevičius, kur 
per 7 dienas praktiškai susi
pažino su cemento gamyba.

Parengtas Energijos Komi
teto 1938 m. sųmatos projek
tas. Elektros komisijos pir
mininkas inž. P. Drąsutis ko-

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 C v. ▼. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Proapect 1012 
Rea. TeL Republic 5047

AMERICA’S 
LEADER AT

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockuell Street 

Telephone: REPnblic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR SKIRURGAS 

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

Kasdieu išskyrus geredų, 
sekmadienį susitarus. 

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

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rce. -’fiso vai.: 10—12 A. N.

& 8-9 P. M.
TrcČiau.eniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. F.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, HL 
Utarn., Ket\. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halsted St, Ohicago 
Paned., Sered. ir Subat nuo 2-—I v.

AMERIKOS LIETUVI** DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENT1BTA8

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Pagal Sutarti

TeL Caiumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare ižakiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAINVIbL.. _

Offiea Houra
2 to 4 and l to 9 P. 11. 

Sonday h/ Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valanffoe

Nuo 2 iki 4 ir noo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso Telaf. BOUIevard 7820 
Namų Telaf. PROspect 1930

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ot, Cicero, I1L 
TsL Cicero 2573

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

Rez. 6951 S. Maplewood Av.
Tel. HEMIock 3977

Trečiad. ir Sekmad. pagal Mtsrtį
Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak. 

2423 W. Marąuette Rd.
_______________Tel. HEMIock 4848

TaL BOUIevard 7042

DR. C. Z. VELEU1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal •atarti

TaL Ofiso BOUIevard 691314 
Ras. KENvrood 6107

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

756 VVest 35th Street

TaL OANal 6121

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaades: 1—3 ir 7—• 

Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutarti
REZIDENCIJA 

6631 S. Caffforvrta Avė.
Telefonas RBPublfe 7868

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS] 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL J 

DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI-

i 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 DYKAI. „

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.

Telefonas MIDvray 2890 
OFISO VALANDOS:

vakaru. Nedėllomis nuo 10 Ibi 12
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 V. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARda 0994

Rea.1 TaL PLAsa 2400 
VALANDO8:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vak. 
Nedėllomis nuo 10 iki 12 dienų

Offiee Phone Res. and Offiee
PROspect 1028 2369 S. Leavitt St
VaL 8-4 pp. tr 7-» vak. OANal O7OS

DR. J. J. KOWAR
(KOVFARBKAS) 

GYDYTOJAI IR CHIRUROAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago-

NadMIom tr Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUR0A8 *

Ofisas 4300 S. FaJrfieM Avė. 
TaL LAFayette 1016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

rrečiadieaaie ir Sekmadieniais
1 autartį.

Tel. Ofc. RKPnblto 7SM 
Melr^a Fark S2O

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK

DR.A.R. LAURAITIS
DSNTI8TAS 

2423 Weat Marųuette RoadSUGRĮŽO
lj..,. wt.lIii.1jl a.i.ntif. Antrad.. Icetvlrtad. ir aenktadlenlalrMeatdnoe Mokslo Seimo, Atlantic City y j , p ,

•eltadlenlals ado • v. r. Iki 1 p. p. 
161 Broadiray 

MELROSE FARK. ILL
Pirmadieniai* Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. Iki > vai. vakare
Aeltadlenlals nuo X v. iki i v. v. 

Sekmadiealala sagai eulartlea

Praktikuoja 10 metų
Retintai tamae lr MM Irę I.lgon 

Jo NpeclatyM
Valandos 11-1J A. M., J-4. 7-8 P. M. 

Resldenclja 1888 8o. SOth Avė.
Tel. Cicero MM 

Ofleae 4980 ISth Street
Cicero, III.

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos TaL BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Remdeaeija
8939 So. Claremont Ava.
, Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal Bntartį

TaL CANa' 0257
Rea. PROepeet 6669

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Resideneija: 6609 8o. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro
TaL Office Wentworth 6330 

Rea. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, l~-% v. vaL 
’lelrrme eeredomie ir snhatnmia

Ras. 6958 So. Talman Ava.
Rea. Tel. GROvehill 0617 
Office TaL HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 iv 7—9 vaL 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Mukai ome Ciceroj 
1448 Mo. 48th Ct

Nuo I Iki 8 vai. vak.

Chicagos lietuvių Iv. KryUau li
gonini, kaip Jų pripažino American 
Medical Asaociation ir American 
(Miega of Barnaus, yra Clasa A 
rūliea. Tai yra, aukičiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mfiaų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Joa patarnavimu 2700 W. 69th St, 
teL HRMloek 6780.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentbty, advokatų ir biznie
rių, kurii£ skelbimus matote DRAUGE.

i
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ŽINIOS IŠ WAUKEGANO
10 Metų Pastoracijos 

Sukaktis

Liepos 31 d., š. m., sueina 
šešeri metai, ka:p kun. Juo
zas J. Pužauskas atkeltas į 
Šv. *Baltraniiejaus parapiją, 
Waukegan, III., klebono pa
reigoms. Prieš tai kun. Gu
tauskas keturis metus klebo
navo šv. Kazimiero purapijo-

stikeMavo užtektinai pinigų 
išlaikymui bažnyčios ir mo
kyklos, bet dar išmokėjo $30,- 
000.00 parapijos senos sko
los. Parapija likosi išpirkta iš 
skolininkų, jos laimei prieš 
pat depresiją, kuri supurtė 
krašto pramonę. G'a ir ge 
rais laikais parapijos sekma
dieniais kolekta būdavo $16. 
Pusmetis netrunka ateiti ir 
turėk nuošimčių $900.00; ant
ras pusmetis ir vėl $900.00je, Chieago Heights, UL Tai

gi jo klebonavimui sueina Iv- ,7.57“ “ 7 * ,7, ; , . , , . ; ; Moki ir moki, o skola vis lte
giai 10 metų. Lai bus leistu , . , .. m . . .7. , .... ,. ... ! kasi ta pati. Irobesiai gen-
slek - tiek vietos dienraštyje □ • • . • *,, ... . . da, juos reikia taisyti. Kad• * I Iru ii iro " 7 t va rm Iz < 11 untn M‘Drauge” pareikšti apie jo 
darbuotę parapijose.

Kun. Juozas J. Cužauskas! 
nėra išeiginingas, dėl to to
liau nuo namų mažai apie jį 
tesigirdi. Bet pažiūrėkime, ką 
jis reiškia jiarapijoins, kn- 
rio«e darbavosi, darbuojasi ir 
fcį yra nudirbęs per 10 metų 
vienoj ir kitoj parapijoj.

Šv. Kazimiero parapijoj, 
Cliįeago, Heights, Ilk, klebo 
nauti, darbuotis pradėjo bir
želio mėnesį, 1927 metais. Pa
rapijonai tuoj pamilo savo 
naują kleboną. Darbai tada 
ėjo gerai. Dar apie depresiją 
niekas nieko nešnekėjo. Pa
rapijonai nuoširdžiai rėmė sa 
vo parapijos visus klebono 
užsimotus darbus, kurie se
kėsi ir buvo parapijai derlin
gi. Per tuos keturis klebona
vimo metus, parapijomams pa 
dedant, klebonas ne tiktai kad

parapija būtų nemokėjusi sko 
los, tai per dešimtį metų bū
tų išmokėjusi $18,000.00 v'en 
tik už skolą nuošimčiais; bū
tų tebeturinti visą skolą ir 
senus parapijos trobesius. Ne 
nuginčijama, kati tai yra kun 
Juozo J. Gužauske didelis pa 
sidarbavimas mažutei lietuvių 
parapijai. Prieš jam perimant 
parapija tūnojo didžiausioje 
skoloje; vargais negalais ga
lėdavo atmokėti nuošimčius 
Tik su kun. Juozu J. Gužaus 
ku parapija nusikratė skolų.

Su parapijonais vienybėje 
besidarbuojant Šv. Kazimiero 
parapijoj, netikėtai Jo Emi
nencija kardinolas siunčia uo
lųjį kunigą į Šv. BaltraJmie 
jaus parapiją, Waukegan, III. 
Liepos mėnesio 31 
išvyko į naują vietą.

I VVaukegane lietuvių koloni-

j vienas ir įdomus dalykas te- 
I bebuvo: arti klebonijos dau

boje kas naktį būdavo parp-
lių koncertai.

Štai, stovi visas vaizdas. 
Bedarbių būriai slankioja ga
tvėmis. Darbininkų padėtis 

į blogame stovyje. Biziverią
padėtis irgi bloga. Bankai Ir 
vienus ir antras pora mėne
sių kaip i žsidarę. Trečias ba
nkas veikia, ale parapijos de
pozitų jĄme nėra. lEabrakų 
kaminai nerūksta, tik kai ku
rie tesmilksta. Daugelis pa
rapijonų be darbo, o ir jiems 
reikia maistui duonos, pašto 
gės. Parapijoj siaučia nesu
tikimas. Taipgi stovi pusant
ro bušelio prikrautų nemokė
tų parapijos bilų. Skolin nkni 
subruzdo naują kleboną spau 
sti mokėti skolas, nežiūrėda
mi ar yra ižde pin'gų, ar ne! 
Bedarbiai gąsčiojasi, nerims 
ta girdėdami šnekant, kad 
depresija dar dugno nepasiu- 
kusi. Vargšai, bedarbės pri-a

(Nukelta į 6 pusi.)

Kirmėlės apnyko j&vus. šiaurinėj IlIinoB valstybės da
ly ūkius apnyko čia vaizduojamos kirmėlės, kurios naikina 
javus. Pavasary kirmėlės buvo apnykusios ūkius pietinėj 
valstybės daly.

ja yra švari, žydinčių gėlių liepos mėnesio gale, rodos,
darželiais pasipuošusi pava
sario ir vasaros metu. Bet

viskas buvo peržydėję, tik

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

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Ildhbėjai aukštesnės rūšies paminklą ir 

Oribdamią 
■■■■■■■ o---------------

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■ o ■—.

Suvirš 50 metų prityrimo
- ‘ -------

Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės ir taupykite 
pinigus... e - —».

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
AWT1 GRASU AVK.

Telefonas SEEIey 6HO3
Chicago, Illinois

SEMINARIJOS KOPLYČIAI AUKOS 
BIRŽELIO MENESYJE

Seminarijos Vadovybe Nuoširdžiai Dėkoja 
Visiems Savo Geradariams

(Tęsinys)
VVISCONSIN;

RACINE:
Ona Sokelienė (pelnas ši 

vakarėlio) $5.00; Agota Ziz.- 
minskaitė $5.00, Paulina Ve- 
liskienė iš Kenosha $1.00, D. 
Pulakionė iš Thorp $1.00. Šv. 
Onos draugija iš Sheboygan
— $5.00.

MICHIGAN
Marijona Dereškevičius iš 

Detroit $5.00, A. S. iš VVhite 
Cloud $5.00, Ona Brazienė iš 
Detroit $20.00.

Per 3. Valentiną (iš Pent- 
water): Po $1.00 — J. Valen 
tinas, P. Tamašauskai ir K. 
Barauskai.

Per J. Degutį (iš Ham- 
tramek) — J. Degutis 75c. 
Po 50c — F. VVillis, Kulo- 
wicz. 1 asmuo 25c. Petras Bu
ikas $5.15., O. Ivanauskienė 
iš Detroit $5.00.

NEW HAMP3HIB1 
NASHUA:

Per V. Tamulevičių: Po $1
— V. Tamulevičius, Antani
na Tamulionis, P. Karosas,

M. Arlauskienė, P. Stanulie 
nė, S. Kupčiūnas. Po 50c -- 
A. Nadziekienė, P. Gaidis, R 
Grigienė, Vytautas Tamulevi
čius.

Per Praną D. Elkevičių: —
Pranas Sabaliauskas $1.00. Po 
50c — Rožė Akričinienė, D. 
Valinskas, Jonas Kapsis.

M, E. Sinais $1.00. 15 as
menų po 25c.

E. Z. iš Pasadena, Cal. $5.

OHIG:
CLEVELAND — A. Ka

činskienė $5.00, Žukauskienė 
$1.00. I

(Bus daugiau)

ONA GLLLIENR
(po tėvais JurcrlčlOiė)

Mirė liepos 20 d.. 1937 m., 
S:45 vai. ryte, sulaukus pusę 
amžiaus.

Kilo iš Panevėžio apskrities, 
Spirakių parapijos.

Amerikoj Išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Antanų, dvi dukteris Pet
ronėlę ir Onų, du sūnus: Pran
ciškų ir Algirdų, du brolius: 
Jonų Lr Stanislovų, brolienę £- 
lenų Ir jų šeimynų, tris pus
seseres; TeoflUų Tenterlenę, 
Marijonų Kanaverskienę, Mari
jonų Kazlauskienę tr jų šeimy
nas, penkis pusbrolius: Antanų 
Vaitkevičių, Antanų ir Alek
sandrų Jureviėius, Juozapų Ir 
Kazimierų Kazlauskus, dėdę 
Juozapų Jurevičių lr šeimynų, 
ir gimines, lletuvoj taip gi gi
mines. •

Kūnas pašarvotas 840 West 
34th Place. Tel. Bou. 8680.

Laidotuvės Jvyks šeštadieni, 
liepos 24 d. Iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėta } šv. J-urgio 
parapijos bažnyčių, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta i Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamiis-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Sūnūs, Broliai, Purbroltai, Pus
seserėm, Brolienė, DčGė ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

IGNACA8
IVANAUSKAS

mirė Liepos 19. 1937. 1 vai. po 
pietų, sulaukęs 68 metų amž.

Kilo iš Tauragės apskr., Kal
tinėnų par., šliužų kaimo. A- 
meriknje išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdima 
mot.-rj Mačečių, sūnų Ignacų, 
anūkų Jonų Ir daug kitų gi
minių, o Lietuvoje seseris: Jo- 
anų, Palionijų lr gimines.

Kūnas pašarvotas 122 Ken- 
alngton Ave., Roseland, 111.

laidotuvės Jvyks Ketvirtadie
nyje, Liepos 22 d., 1987, iš na
mų 8:20 vai. ryto bus atly
dėtas J Visų šventų par. baž
nyčių, kurioj Jvyks gu.<ullngOB 
pamaldos uš velionio sielų. Po 
pamaldų bus nul. dėtas J šv 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnus, A- 
nūkae Ir (riminės.

Laldtuvlų Direktorius 8 M. 
Skudas. Tel. MONroe 3Š77.

LtFE'S BYWAYS

Buy gloves wlth whot 
lt savos

V Nerelk mokėti 60c tll « 
J dantų mostj. Llstėriitt | 

(į Tooth Pašte gaunama po 
( 2Be. Tėmyk, kaip gerai ji >

veikta. Jų vartodamas per 
metus sutaupai >109. 1

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘ __

IllAUrV OF Si M®M JElMPkJC -- MoNDaV.
TTMouCkrr vd Sutuu.'f mapea Uit vbtm Claricc

TkNIG-HT • Totk MV THotoCRaPH 4HC ASKT9 —

A. Jg, A 
AUGUSTINAS 

BALOATTIg
Mirė liepos 19 d.. 1937 m.. 

1:30 vai. popiet, sulaukęs pai
sę amžiaus.

Kilo Iš Šiaulių apskr.. Ir pa
rapijos. Gudelio kaimo.

Paliko dldeliąme nuliūdime 
moterį Juzefų, po tėvais Pau
lauskaitė, sūnų Jonų, dvi duk
teris: Marian Doehler, tentų 
Hugo, Theresa Achen, žentų 
Charles, du broliu: Petrų lr 
Antanų Balč&ičiua, lr jų šei
mynas, dvi seseris: Barborą 
Mlkalaitlenę lr Elžbletų Stadel- 
nlklenę, lr jų šeimynas lr daug 
kitų giminių.

A. a. Augustinas prigulėjo 
prie Chicagos Lietuvių Draugi
jos.

Kūnas pašarvotas 3216 8o.
Emerald Ave. Laidotuvės Jvyks 
penktadienj, liepos 23 d. Iš 
namų S vai. ryto bus atlydė
tas J Šv. Jurgio parap. bažny
čių. kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Dukterys, Žentai, Broliai, Se
serys lr Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
MaZeika. Tel. YARds 1138.

Urba FIower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bank le tams — Laidotuvėms 
Papuošimams.

MATYKITE J| ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUTJM-CLEANER 
ATLIEKA 32 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTHrJKOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškina HEALTH-* 
MOR magiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Ave., Chicago.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTf

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LILIU VIŲ—, 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII Akine PATARNAVIMAS 
AItIDuLAIiul dieną ir naktį
r\ W A T KOPLYČIOS VISOSE U I R./A1 MIESTO DALYSE

Juozams Eudeikis IR 4704 So. "VVestem At 

TĖVAS Tel. VIRginia 0883

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

Ladiamc ir Susai
2314 VVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

Lituanica Ave. 
YABds 1138-1139

Utis

S. M. Skute

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 VVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566-

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULIman 5703

AMHTKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklą vertybes. Dideliu 
pasirinkimas paminklą v> 
eokią ak meną ir madą. 
Kainos nuo $15.00 Ir auk. || 

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St, 

Telefonas BEVerly 0005
skersai dr. Kazimiero kapinių vartų.

GAUT, DCD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Otriausias patarnavimas — Motaria patarnauja— Moterių patarnauja
ASO W. ltth Ava,
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VIETINES ŽINIOS ŠĮ VAKARĄ TĖVŲ MARIJO 
APSKRITIES SUSI

METŲ PASTORACIJOS • u . u. j_ _  ,
sukaktis ; Help Kidneys CLASSIFIED

KENOŠOJ VIENĄ VAKARĄ TURSJO 
DAUGIAU “GOOD TIME”, NEGU 

CHICAGOJ VtSĄ SAVAITĘ

Lietuvos sportininkai ir jų 
palydovai, išėmus p. Augus- 
tauskų su žmona, praėjusį pir
madienį busu buvo nuvykę į 
Kenosha, Wis. Sykiu su spor
tininkais malonių kelionę tu
rėjo ir Lietuvos kons. P. Dau- 
ž vardis, Sp. Kom. nariai dr. 
Biežis, Juška, adv. Savickus

kalę programų atliko parapi
jos choras ir vietinėls solistės 
Lauciūtė su Klevickaite. Be 
to, prie stalų šauniai padai
navo tris dainas ir sportinin
kai, kurių ypatingai susirin
kusieji klausėsi

Po programos buvo šokiai. 
Sn grakščiomis Kenosha lie-

ir I. Sakalas. Vėliau dar au
tomobiliu atvyko A. Vana
gaitis su žfcnona ir V. Alan- 
tas-Jakševičius.

Kenošiečiai su savo kleb. 
kun. Andriušiu svečių priė
mimui buvo labai gražiai pri- 
siruošę.

Bušui sustojus prie parap. 
salės ir suėjus į Dariaus-Gi
rėno kambarį, svečiai buvo 
snpažindinti su priėmimo ko 
mitetu ir atvykusiu Kenosha 
miesto menedžeriam, lydimu 
konsilmano Martins (Marcin
kevičiaus). Po to svečiai bu
vo pakviesti į privačius au
tomobilius, pačiam menedže
riui vadovaujant apvažiavo 
visų miestų, apžiūrėjo Keno- 
Blia įstaigas, parkus ir gra
žesnes vietas. Visu keliu pa
radų vedė trys policistai su 
laikydami visokį gatvėse ju
dėjimų. Po pusantros valan
dos “tour” po miestų ir apy
linkes, grįžus prie parap. sa 
lės svečius pasitiko didelė 
žmonių minia, o viduj laukė 
skani vakarienė. Salė buvo 
kupina žmonių; daugeliui vie 
tų trūko ir turėjo laukti kol 
pirmieji pavalgys. |3e miesto 
menedžerio, vakarienėj daly
vavo Wi8. valstybės proku
roro asistentas, kiti miesto 
valdininkai, vietas anglų lai
kraščio atstovas, kun. J. Mą- 
rtis iš Racine, kun. J. Šlikas 
iš Sheboygan ir taip pat ne- 
inaža svečių iš Barine. Per 
vakarienę pasakyta visa eilė 
grašių kalbų, sveikinimų. Vo-

tuvaitėmis ne tik sportinin
kai, bet ir jų palydovai lie
tuviškus šokius — porinius 
ir figūrinius (Amerikos lie 
tuviams naujanybė) kad šoko, 
net grindys linkčiojo. Spor
tininkai taip įsismagino, kad 
tiesiog negalima buvo namo 
išvadinti. Tik apie 2 vai. (Chi 
cagos laiku) svečiai giedoda
mi “Namo broleliai” apleido 
salę, lydini kenošiečių valio! 
sėdo į busų ir grįžo į Chica
gų. Visu keliu dalinosi ma
loniais įspūdžiais turėtu 
‘‘good time”.

Nors sportininkai ir sve
čiai nesiskundžia, tačiau iš jų 
kalbų gali pajusti, kad jiems 
daug maloniau su Amerikos 
lietuvių jaunimu po lietuvių 
pastoge padainuoti, pašokti, 
paūžti, kitiems pasišnekučiuo
ti su paprastais žmonėmis 
(kas itin matėsi Kenoshoj), 
negu brangūs ibankietai vieš
bučiuose, kur jaučiasi suvar 
žyti, visų laikų turi būti lyg 
išprosyti ir, be to, jaučias at
skirti nuo paprastų žmonių, 
judraus jaunimo, su kuriuo 
norėtų sueiti, susipažinta, vie
ni kitų dainų pasiklausyti be
ndrai paūžti ir t.t 

Kenosha 'lietuvių šaunus 
priėmimas svečiams prikaupė 
tokių įspūdžių, kokių, sako, 
nepamirš net grįžę į Lietuvų.

Rap.

Nors ir vasara, susirinki
mams nepatogus laikas, ku
riuos nekurios draugijos ati
deda rudeniui, bet Tėvų Ma
rijonų Chicagos apskritięs be
ndradarbių draugija to pada
ryti negali. Kaip žinome, ko
plyčios pašventinimas įvyko, 
bet joje visokių įrengimų dor 
dang trūksta, o aukų plauki
mas irgi sumažėjo taip, kad 
Marijonų bendradarbiai būti
nai turi ieškoti įvairių planų 
kaip ir kokiu būdu. koplyčios 
įrengimus papildyti. Tat ir

tų parap. mokyklos kambarį. 
(VVest Side) svarbus susirin
kimas, į kurį tikiuosi, kad

(Tęsinys iš 5 pusi.)

spausti, klebonui paprašius 
aukų, atsisakinėja, skuudžia-

kolonijų skyrių atstovai ir si dėl neturto, bedarbės. Ra- 
šiųip geros valios lietuviai dori, laimingų parapijom}, k u 
katalikai, taipgi nuo bulvarų 1 rių skurdas nespaudė, būta 
veikėjos ir darbuotojos, malo- 1 mažai. Tų parapijonų dėka ir 
nės kuoskaitlingiausiai atsi- {dideliu duosnumu, buvo gali- 
lankyti, nes tikiuosi, kad į ma išsaugoti parapijos gyvy-
šį susirinkimų atvyks taipgi 
didž. gerb. Provincijolas kun. 
J. Jakaitis, kuris pagelbės ir 
nurodys plartus sekančiai da
rbuotei.

Taigi, baigdamas dar kar
tų nuoširdžiai prašau nepa- 

! mirštj atvykti visų kolonijų
šiuo reikalu šaukiamas Tėvų 
Marijonų Chicagos apskrities 
bendradarbių į Aušros Var-1 atstovų. Apskr. rašt. J. K.

M. S. Kuopų Dėmesiui Chicagoj gilėliau atsirado pa- 
r vajingų duobių. Vienoj tų duo

Kuopos, kurios turite su
rinkusios skelbimų Mo-terų 
Sųjungos šeiminio bankieto

bę per depresijų. Depresijai 
praėjus, parapija ir jos kle
bonas galėjo atsikvėpti, nes 
pradėjo daugiau atsirasti da
rbų. Klebonui išaušo lengve 
mis rytojus. Oi tie !32, *33, ir 
’34 metai blogmečio ir l>e 
tvarkęs metai.

Bet 6v. ^Baltramiejaus pa
rapijonai savo nepalaužiama 
valia, griežtu paširyžiinu ko
voja su savo parapijos neda-

bių šiomis dienomis prigėrė tekliais. Jų parapija garbin- 
vienas asmuo. Parkų viršinin- gai pergyveno sunkmetį. Kaip 
kas įsakė gyvybių saugoto- pavasarį ankstyboji gėlelė

programai, praSomos būtinai H vie»»»saugoti ir lapė- pro leda iSkiia savo geltonų
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pristatyti juos man ne vėliau 
ketvirtadienio, liepos 22 d..

S. Satolienė,
6747 So. Artesian avė

Perilgai Atostogavo, 
Gavo Mušti

Laurai Gįbson, iš Omaha, 
Neb., 26 m. amž., Chicagoj 
praleido dvi savaites atoeto 
gų. Išvažiuodama ji savo vai
kinui žadėjo neatostogauti il
giau kai savaitę. Kadangi pa
žadų sulaužė, tat sugrįžus ne
mo vaikinas jų taip sumušė, 
kad net ligoninėn turėjo at
sidurti.

Foster Av. Maudynėse
Pavojinga Vieta

______ •
Foster avenue maudynėse

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

BUDRIKO RAKANDU KRAUTUVĖ
3417-21 So. Halsted St.,

DIDELIS PASIRINKIMAS RAKANDU UŽ 
PRIEINAMAS KAINAS

Kur

ti besimaudančius.

PIRKITE TIKIETUS

Kam teks šis penkių mė
nesių gyvulys? Jis teks kam 
nors “DRAUGO” piknike, 
būsiančiame rugpiūčio 1 d. 
Sūnaet Parke, arba Vilniaus 
Kalneliuose. Šį jaunų, gerai 
nupenėtų paršų “Draugo” 
piknikui aukojo pats daržo 
vininkas Vincas Kūbaitis. Vi
si piknikieriai pirkusieji se
rijų tikietus * turės progos iš
bandyti saro gRiukj gavime 
šio paršelio, arenančio 50 sva

PIKNIKO RENGĖJAI.

L-

$

r’ Gražus dining room setai atpiginti po.... 048-00 
Ant paveikslo $95.00.
Elektrikinės Ijedaunės po .... £79-50
Thor Skalbiamos mašinoR vertės $119. po 059.00

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

3409-11 So. Halsted St.
Budriko Radio Programai:
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 5:30 vai. vgk., iŠ atotieaWAAP
— 920 Kil.,
Ketvirtadieniais iŠ stoties WHTC — 1420 K. nno 7 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ii stotele WCFL — 970 Kil., nno 7:30 vai. vak.

f

Don't Tik» Draetle Drug*
Tour Kldney* contaln • mllllon tlny 

tuk*. or Uiters vhlch mey b* andanfered 
by neyleet or draetle, Irrltatln* drusa. Be 
careful. It fonctlonnl Kldney or Btadder 
dleordere make you suffer from Oettln* 
Up Nl*hte, Nervouenees. Loee ot Pep, Le* 
Pelne. Rbeumetlc Pelne, Dlsaln.ee, Clr- 
clee Under By.e, Neural*la, Aetdlty. 
Burnine, Bmartln* or Itchln*. you don t 
need to take chano**. All dru**l.te oov 
heve th* moet modern ndvenced treat
ment tor theee troublee—a Doeter'epree- 
crlptlon called Cyetez (Slaa-Tez). Work* 
tęst—eaf* end eure. tn tl houre lt mušt
brln* ne* vltallty and la cuarenleed to 
make you tesi 10 year* youn**r ln ona 
«eek or money back on return ot empty
packa**. Cyetez ooete only to * doee nt 
drucclat* and th* cuarantee protect* yott.

PLATINKITE “DRAUGI1
NAUJAI ATIDARYTAS

LIETUVOS
SANDELIS

911 West 33rd Street 
Užlaikome KUMPIUS Ir kitu* 
skanumėliu* Importuotus lt Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lletuvlAkl. ne* Jie yra gauti per

BALTIC IMPORT 00.
809 West 19th Street

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
OONTRAOTOR

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus,!

Manant statyti sau nanją namą 
ar pertaisyti seną, paSankite

JOHN VILIMAS 
Oontnctor and Bnilder,

5739 So. Mapletrood Avė., 
Telefonas PROepeet 1185.

PARDAVIMUI GROSERNE

Pardavimui grosernė Ir bučeroė ar- 
Da mainysiu ant tavernos. 1967 W. 
Phnnloert Ava.

PARSIDUODA MAMAS
Parsiduoda pigiai namas, penki 

kambariai su basementu Ir dviejų 
karų garadžlus. Naujai įrengtas. Tik
tai »1800. Įnefiti tereikia $500. o ba
lana* ant lengvo itmokesčlo 322.00 { 
mėnesi. Adresas 2247 \V. lįst Place 
Chicago, 111. Dėl Informacijų Saukit 
Mclrose Park 3090.

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas darbininkas dėl farnios 
darbo. Patyrimas nesvarbu. Atsmau
kite ) Mr. Stanley, adresas; 423 E. 
64th Street, Chicago, 111. ant pirmo 
aukftto.

NAMŲ TAISYTOJAS
Kam reikalinga weather strips arba 
durų arba langų lAtalsymas. kreip
kitės ) J. Purto kas, Jis turi gerų. pri
tyrimų tame darbe.

Adresas:
6425 So. Richmond Str.

Tel. HEMlock 1578

REIKAIJNGA MERGINA
Reikalinga mergina iždininkė* (casih- 
ler) darbut. Atsigaukit adresu; 3631 
So. Halsted Street.

jų galvutę saulės spindulių pa 
galba, lyginai 6v. Baltramie- >■
jaus parapijos Žmonės iŠ po 'fididelius ir mažus, už prieinamą^

. .. .... Bkainą. Apkala namus Bingeliais. M Į
audros ir depresijos išėjo us- H Dedame stogus, 
sinešdama naujai bažnyčiai ifi Turi 35 metus patyrimo, 
statyti $37,000.00 ir dar tris Į
tūkstančius dolerių atmokėjo j 
senos parapijos skolos. Kad 
parapija nebūtų mokėjus sa
vo skolos, tai šiandie turėtų' 
savo kasoje $40,000.00.

Šias mintis iškeliam viešu
mon, ne tam, kad kąs už tai 
klebonų turėtų pastatęs ant 
pedastalo pakodyluoti. Visai 
ne. Bet kad jam, žinoma, ne 
bez jo didelio pasidarbavimo 
ir takto, einant stropiai kle
bono pareigas, taip pasisekė, 
kad parapija susikrovė krūvų 
pinigų naujai bažnyčiai.. ’

Bėglias

PLATINKITE “DRAUGI"

Visi jVažiuos
RUGPIOCIO-AUGtJST 1 DIENA?

-I*

“VILNIAUS KALNELIUS” - SUNSET PARKĄ 
135th iš Archer Avė., Rte. 4A

KtTB ĮVYKS

“DRAUGO”
VASARINIS PIKNIKAS

Bus visokių sportų ir įvairenybių

Taipgi bus duodamos 
brangios ir naudingos do

vanos kaip tai:

$69.00 vertes skalbimui 

masina, atvaizduojama 

čionai, iš Jos. F. Budrik 

krautuvės, 3417 So. Hal

sted St. ir floor lempa, 

taipgi iš Budriko naujos 

krautuvės, ir daugybė ki

tų.-

Tel. CANal 7514
CHICAGO

RENDON KAMBARYS 
Rendon Šviesus kambarys prie 
mažos UetuviAkos Šeimynos. Pa
matyti kambarį atsiSauklte po 6 
vai. vakare.

Adresas 2606 W. 45th Street 
Antros lubos priekyje.

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui taverna geroje vietoje 
dirbtuvių apylinkėj. Pardavimo prie
žastis yra ta, kad turiu du biznius. 
AtsiSauklte 2424 So. VVestern Avė. 
Telefonas 8EEley 9531.

Kaip Jaučiate? reikalinga mergina
Reikalinga mergina patarnauti prie 
stalų reetorante. turi būti neve
dusi, pastovus darbas. Atsiftauklt 
aZLiesu 2151 W. Cermak Rd.

REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas darbininkas, prityręs
H-^here^^'cCsJ^ Prtp ok‘° darbo- tyr?.,.b°tl ,apl® P“' 

on^cid indieeatiee, se amžiaus. Kreipkitės i F. J. 
*«d , keep neee imlde." WMTE>

A| Vakan,—“Iftvalyklt Vldurlun”—Jauskite 
Geriau Rytoji

Meskite nuovargi. Duokite Garfield Ar
batai ikvalytt nesumattua llkuflna Veikte 
greitai Ir maloniai. Gerkite kaip papras 
t* arbat*. lOe — 15a.

iWrti. .*, Rd SAMrtf of ūoriUlu 
' NeedechePowdef—elioOorSeldTee, 
v«d for ceoMipotion^eid indieertlee, 

. '' ‘••V iefMe." WSITI,
GazFIELD TIA Cc. aea«.E, MOOKLyN,N,y.

sę amžiaus. Kreipkitės j 
Lubinas, 6950 So. Peorla St., Chi
cago, III., tel. Wen.tworth 4103.

BUICK 
SC

PONTIAC

O'

AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

806 W. 3 Įst Street * Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
GAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVI6IU8, BAfiKTS

PRANEŠIMAS PINIGŲ
TAUPYTOJAMS

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 p5,000.00 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 j

tMVatVMtMT
SURED.

EDERALdAVINCS
|AN» LOAN AtlOCIATION 

or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

j L- , j

Dlsaln.ee

