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MARCONIO PALAIKAI 
IŠLYDĖTI J BOLOGNA

Šiandien {vyksta garsaus 
išradėjo laidotuvės

ROMA, liepos 22. — Miru
sio bevieli* telegrafo išradėjo 
G. Marconi palaikai šiandien 
vakaru išlydėti j Bolognų, kur 
rytoj po bažnytinių pamaldų 
bus palaidoti.

(Vakar vakarų mirusioj* ltn- 
jias iš Mokslų Akademijos rū
mų buvo nulydėtas j Švč P. 
Marijos • Angelų bažnyčių. 
Šiandien rytų įvyko gedulo 
pamaldos.

Iš Mokslų Akademijos mi
rusio genijaus kūnų į bažnyčių 
lydėjo tūkstantinėj minios. 
Ąžuolinį karstų vežė juodai 
apgaubti šeši arkliai. Karsto 
priešaky žengė parapijos kun. 
Paola Rappi, kurs mirusiam 
išradėjui suteikė paskutinius 
šv. Sakramentus. Paskui ku
nigų, ėjo 14 vienuolių su ( de
gančiomis žvakėmis. Jie gie 
dojo litanijų. Vežamo karsto 
šalimais ėjo Mokslų Akademi
jos 36 tarnautojai, miesto ir 
senato atstovai ir kiti. Paskui 
karstų ant pagalvėlės buvo ne-

vo italų Mokųlų, Akademijos 
prezidentas. Toliau sekė miru
siojo namiškiai ir giminės. Ka 
riškas orkestras palengva grie 
žė laidotuvių maršų ir dauge
ly bažnyčių bokštuose varpuo- 
ta.

Netoli bažnyčios prie proce
sijos prisijungė premjeras Mu 
ssolini fašistų milicijos korpo- 
ralo uniformoje.

Eeedra aikštėje procesija 
sustojo. Čia fašistai atsisvei
kino su genijum fašistišku bū
du. Fašistų partijos sekreto
rius Starace išėjo į procesijos 
priešakį ir sušuko: “Gugliel- 
mo Marconi!” Minia garsiai 
atsakė: “Jisi čia!” Tas reiš
kia, kad Marconi nors miręs, 
bet jis visados pasilieka žmo
nių tarpe.

Bažnyčioje per pamaldas bu 
vo Popiežiaus atstovas, diplo
matai, aukštosios kilmės romė
nų atstovai ir daug šiaip žy
miųjų asmenų.

Prie karsto bažnyčioje per 
naktį sargyboje buvo fašistų
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»£NKTADIEN1S, LIEPA-JULY 23 D.
•E. 1»1«. AT CHICAOO, ILLINOIS UNDER TUTHE ACT OF MARCH 1, 117*
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TIKINČIŲJŲ MINIOS ŠVENTINANT ŠV. TERESES BAZILIKĄ

Lisieuxe, Prancūzijoje, andai pašventinta nauja Sv. Teresės (Mažosios Gėlėlės.) bazi
lika. Iškilmėse dalyvavo daugiau kaip 300,000 tikinčiųjų. Daug meldžionių buvo ir iš ki
tų šalių. Iškilmėse Šventųjį Tėvų Pijų XI atstovavo Jo Emin. kardinolas Pacelli, Popie
žiaus valstybinis sekretorius. (Acme Photo,)
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Iš Tokijo ir Tientsino pana priošta- 
raijandu ži'

Dalis Kinijos kariuomenės
neištraukiama iš Peipingo

LONDONAS, liepos 22. — kad į ištraukiamos kiniečių 
Iš Tokijo ir Tientsino (Kini- armijos vietų siunčiama nau

VYRIAUSIOJO TEISMO
REFORMŲ KLAUSIMAS 
■ATIDĖTAS

šama mirusiojo akademiška 
trikampe skrybėlė. Yefiūhis buT milicijos karininkai 
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STATIŠKA ELEKTROS 
KIBIRKŠTIS SUNAIKINO 

HINDENBUROA

TIK PO TRIJŲ METŲ 
RASTAS LAVONAS 

IDENTIFIKUOTAS
EKSPERTAI TAIP RANDA 

IR SAVO RAPORTE 
PAŽYMI

FEDERALINIO TIRIMŲ 
BIŪRO DIREKTORIUS 

TAI UŽGINA

1

METAI-VOL XXI

KAS VEIKIASI AUTOKRA
TO STALINO VALDOMOJ 

RUSIJOJ

ISPANO VALDOMOSE 
SRITYSE NORMALUS 

GYVENIMAS
VISUR MAISTO PAKAN

KAMAI, KAI KUR IR 
PER DAUG

AVASHINGTON, liepos 22. 
— J. Valsitybių prekybos sek
retorius Roper paskelbė eks
pertų raportų, kad dirižablį 
Hindenburgų uždegė ir sunai
kino statistiškA elektros kibir
ėlis atmosferoje pasireiškusi. 
Kitokia nelaimės priežastis 
nerasta.

MADRIDO RADIKALAI 
VISKĄ PRARADO

AVILA, Ispanija, liepos 22. 
— Madrido vakaruose nacio
nalistai atsiėmė visus plotus, 
kuriuos radikalai prieš savai
tę buvo užėmę. Radikalai su
pliekti. Bėga atgal į Madridu.

TOLEDO, O., liepos 22. — 
— 1934 metais rudenį netoli 
šio miesto krūmuose rastas 
suraišiotas nežinomo vidutinio 
amžiaus vyro lavonas. Ir tik 
dabar jis identifikuotas. Tai 
dr. J. Moran iš Chicago.

Tais metais pavasarį dr. 
Moran prisijungė prie žudikų 
Dillingerio ir Karpio-Barkerio 
gaujų. Už gausų atlyginimų 
jis jiems masažavo veidus, 
kad vyriausybės agentai jų ne 
pažintų. Paskiau jį įtarė neiš
tikimumu ir nužudė.

joj) pareina prieštariaujančių 
vienų kitoms šipių.

Tientsine, kur japonų karo 
vadovybė įsivyravo, ir kur įs
teigta japonų vyriausioji sto
vykla kariškoms operacijoms 
prieš kiniečius, tvirtinama, kad 
kiniečių garsiosios 29-osios 
armijos dalis paliekama Pei
pingo srityje tuo sumetimu, 
kad ir japonai pasilieka savo 
užimtose pozicijose. Vadinasi, 
gali kilti nauji nesusipratimai 
ir nauji ginkluoti susikirtimai.

Be to, Tientsine pasakoja
ma, kad kiniečių armijos iš
traukimas iš Peipingo srities 
yra lokalus kiniečių viršinin
kų sutarimas su japonų kariš
kiais. Kinijos centrinė (Nan- 
kingą) vyriausybė gi to nepa
tvirtina.

kapos di
ptovmeij

dalis
ijos

yra
ribo

ORAS
CHICAGO SRITIS. - 

Šiandien giedra ir kiek šilčiau.

Saulė teka 5:35, leidžia
si 8:17.

Minėtų plėšikų žudikų gau
jos ir gi neužilgo išsklaidytos 
ir išnaikintos.

Žiniomis iš Wasbingtono, 
federalinio tirimų biuro di
rektorius Hooveris pareiškia, 
kad jam nesu žinoma dr. Mo 
rano identifikavimas.

jau atspausdinti Draugo” 
Pikniko tikietai. Galite juos 
įsigyti “Draugo” redakci
joj arba nuo “Draugo” ii 
nešiotojų.

Su šiais tikietaia galite 
įeiti į daržų ir dar galite 
laimėti vienų ii trijų bran
gių dovanų.

ja armija, 
ties Hopsi 
mis.

Iš Japonijos sostinės Toki
jo vėliau praneša, kad Kini
jos centrinė vyriausybė jau 
patvirtinusi 29-osios armijos 
ištraukimų. Be to, Peipingo 
ir šiaurinės Kinijos valdinin
kus įpareigojusi vesti taikos 
derybas su japonais, kad ap
sisaugojus karty.

Nelengva patirti, kiek yra 
teisybės vienose ir kitose ži-

SUSkEGRIEBTA PRAVES
TI KITUS ADMINISTRA

CIJOS BIL1US

WASHINGTON, liepos 22. 
— Senatas numetė į šalį prez. 
Roosevelto sumanymų vyriau
siojo teismo reformų klausi
mu. Tąsi padaryta, kaip tik 
šen. A. Barkley pradėjo va
riau ti senatoriams (temok La- 
tams. Jis painformavo prezi
dentų, kad toliau sielotis už 
sumanymų yra tuščias darbas, 
kadangi opozicija prieš refor- 

I mas nepalaužiama.
I Prezidentas įpareigojo nau
jų senatorių demokratų vadų 
imtis visų priemonių vaduoti 
kitus administracijos sumany
mus, kad nors dalį programos 
išgelbėti.

Tas sunku bus atlikti, ko-

SALAMANCA, Ispanija, 
liepos 22 {Chicago Tribūne 
korespondentas rašo). Ko
respondentas apkeliavo kone 
visus nacionalistų valdomų te
ritorijų svarbesniuosius mies
tus, atlikęs apie 1,250 mylių 
kelionės.

Miestų gatvėse visur mato
si sužeistųjų vyrų ir nemažas 
skaičius kitų uniformose. Tas 
liudija karo siautimų. Šiaip 
gi miesto žmonių gyvenimas 
normai u s.

Visuose miestuose* maisto

KOVA PRIEŠ KRIKŠČIO
NYBĘ VISU PAŠĖLIMU 

VEDAMA

dangi senatas šiandien susirū
pinęs daugiau vasaros atosto-įčia prie Dievo 
gomis, negu kuo kitu. Jei kas
bus daugiau padaryta, tai tik 
greitai, be gilesnių galvojimų.

Vyriausiojo teismo reformų 
klausimas atidėtas dėka gyven 
tojų priešingam nusistatymui.

LOUVAIN UNIVERSITETE
ĮŠVENTINTI KUNI0A1S

LOUVAIN, Belgija. — Lot> 
vain t universiteto rektorius 
JE. vyskupas Paulinus Ladou 
ze universiteto koplyčioje ku
nigais įšventino šešis studen
tus amerikiečius.

A. D. F. KOVOJA PRIEŠ 
C. L G.

15

niose. Tik yra aišku, kad ja- y1*8, pakankamai, kai kur net;

Pagaliau dar pasakojama, ir kariuomenę.

ponai pasiryžę užgrobti šiau
rinę Kinijų ir jie iš to pasiry
žimo neiškrypę.

Žiniomis iš kitų šaltinių, ja
ponai į Tientsinų skubiai ga
bena ginklus, karo medžiagų

per daug. Ir ^nebrangus. Mies
tų svarbesnėse viešosiose aik
štėse vakarais gausingai susi
būrę gyventojai klausosi ra
dijo programų, arba apie ka
ro eigų pranešimų. Teatrai

BOSTON, Mass., liepos 22. 
— Amerikos Darbo federacijos 
tarybos nuosprendžiu Massa- 
chusetts Darbo federacija su
spendavo visas C.I.O. priklau
sančias unijas.

gausingai lankomi, katare,uo* UŽMUŠTA, 19 SUŽEISTA 

se linksma muzika.

NAUJAS SOVIETŲ AMBA
SADORIUS PAS HITLERĮ

MUNICHAS, Bavarija, lie
pos 22. — Naujas sov. Rusi
jos ambasadorius Vokietijai 
K. Jurenevas atlankė diktato
rių Hitlerį Bavarijoj kalnuo
se. ,

SENATO KOMITETAS 
KALTINA POLICIJĄ

Žiniomis iš Washingtono, se 
natoriaus LaFollette civilinių' 
laisvių komitetas senatui įda
vė raportų, kuriuo Chicago po 
licija kaltina už įvykusias kru 
vinas riaušes So. Chicagoj ge 
gūžės 30 d.

Anądien koronerio teismas 
išteisino policijų. Chicagos 
majoras ir gi teisina policijų.

Ambasadorius prisistatė dik 
tatoriui pasiūlydamas Mas
kvos draugingus santykius Vo 
kietijai ir taikingų sugyveni
mų. į

EDENAS APLANKĖ RU
MUNŲ KARALIŲ

’ < A. Y Y ' te oL' n ' 'jįjat

NEGALI ĮRODYTI KAD JIS 
GYVAS

CLEVELAND, O., liepos 
22. — Pasaulinio karo laiku 
tarnavęs kariuomenėje H. E. 
Crawford karo departamento 
re,korduo«e pažymėtas, kad žu 
vęs 1918 metais Prancūzijoje.

Pasirodė, Crawford yra čia 
gyvas. Tačiau negali doku
mentaliai to įrodyti ir karo o- 
fisas atsisako jį ištraukti iš 
mirusiųjų surašo.

TRŪKSTA DARBININKŲ

i KOPENHAGENA&, Dani- 
Visur pastebėtas šįmet gra- li€po8 22. — Nacių kariš-

LONDONAS, liepos 22. — 
Anglijoje neoficialiai vieši 
Rumunijos karalius. Ui*. rei
kalų sekretorius Edenas jį ap
lankė. Kiek anksčiau ir minis- 
tėris pirmininkas Chamber- 
lain aplankė svečių.

t — I* «. I«» —

MARIJAMPOLE. — Apy 
linkės ūkininkai skundžiasi ne 
turį darbininkų žemei dirbti 
Kadangi rugiapiūtė, tai tenka 
rimtai susirūpinti. Daug dar
bininkų išėjo prie plentų tai
symo, todėl trūkumas dar pa
didėjo. . u —i

žus javų derlius. Sodiečiai ja
vus pjauja ir senovės meto
dais kulia Geležinkeliais susi
siekimas tarp miestų taip pat 
normalus.

Sevilės mieste viskas tvar
koje kaip ir prieš karų. Ten y- 
ra J. Valstybių konsulas Doo- 
little. Šalia Toledo miesto gar
si lAlcazaro tvirtovė ir toliau 
pasilieka griūvėsimose. Tole
do* mieste leidžiami du laikraš 
čiai. Bankuose laisvai keičia
mi įvairių šalių pinigai. Vai
kai visur žaidžia. Po pusiau
nakčių mieste šviesos užgesi
namos. * ' ,it|V

Salamancoje daugybė kariš
kių. Čia yra nacionalistų vado 
gen. Franco vyriausioji stovy 
kia, kurių saugoja maurai ka
riai./

Nacionalistų valdomose te
ritorijose sidabrinių pinigų 
apyvarta pakankama. Nese-1

kas lėktuvas nukrito į minių 
šiaurvakarinėj Vokietijoj. 3 
asmenys užmušta ir 19 sužeis
ta. h• ii I > I

11 ŽUVO, 21 SUŽEISTA

MEXICO, liepos 22. — Me- 
xicali garvežys smogė į vago
nų su darbininkais. 11 žuvo ir 
21 sunkiai sužeista.

niai išleisti ir plačiai vartoja
mi apyvartoje ir banknotai — 
popieriniai pinigai.

Viešbučiuose kambariai ne
brangūs, maistas geras ir pi
gus, taip pat ir įvairių daik
tų kaina nedidelė.

Visur perkant kokius nora 
daiktus imama ir specialė mo
kestis rvnoi.5 iki 10. oentnnų. 
Tai karių fondui.

ŽENEVA, liepos 22. - 
Rusijos gauta tokių žinių;

Solovkų salose — sovietų 
bausminėje koncentracijos 
vykioje — sudegė barakai, k* 
riuose buvo laikomi įvairių ti
kėjimų dvasininkai. Visi užda
rytieji žuvo, kadangi sargyba 
negesino gaisro. Tarp žuvusių
jų buvo ir trys stačiatikių 
(pravoslavų), vyskupai

Sovietų vyriausybė paga
liau pastebėjo, kad koncentra
cijos stovyklose yra bloga kar 
tu su visais kitais įkalintai
siais laikyti krikščionis dva
sininkus. Jie rado, kad dvasi
ninkai tarp pačių įkalintųjų 
sėkmingai gaivina religi i 
daugelį apsileidusiųjų atver- 

Tad Maskvos
vyriausybės nuosprendžiu 
Chomogori, tolimuose šiau
riuose, kuriama nauja koncen
tracijos stovykla, kurioje bus 
laikomi tik vieni dvasininkai.

Bolševikų bedievių orglM 
zacijos vadai planuoja pasta
tyti keleivinį laivų, vard t 
“Bedievis” ir paleisti į pa
saulį eu sovietų vėliava. S<* 
vietų vyriausybė nepritai ia 
šiam sumanymui. Ji sako, ĮĮįMK- 
Maskva su tokiu laivu gali 
turėti nesmagumus, ypač lai
vui lankant svetimų šalių uos* 
tus.

Raudonoji armija Kijeve >- 
siigijoi didelį bombonešį vardų 
“Bedievis” ir «u didelėmis 
raidėmis antraštu “Visųkia 
religija yra žmonėms nuodai”.

Maskvos vyriausybė kai ku
rioms bedievių grupėms leido 
įsigyti ginklus. Girdi, tas rei
kalinga jų saugai nuo krikŠčio 
nių-

Ta pati vyriausybė paskel
bė nuosprendį, kad visos 100 
metų senumo bažnyčios, cer
kvės ir sinagogos visoj Rusi
joj turi būti sugriautos. Leis
ta palikti tik turinčias tikrojo 
meno vertę.- 100 metų senų 
bažnyčų, cerkvių ir sinagogų 
Rusijoje, kaip apskaičiuota, 
užsilikę apie 3,000.

Kolomsine, arti Omsko, pa
maldų laiku užsidegė cerkvė. 
Susibėgę bolševikai bedieviai 
neleido gaisro gesinti ir žmo
nių gelbėti. Girdi, “Dievą* te 
vaduoja juos”. Gaisre žuvo 
68 asmenys.

Penzoje vienas vyras sn 
žmona nubausti ketveriems 
metams ištrėmimu Sibiran u> 
tai, kad per radijų klausėsi iš 
svetimos valstybės transliuo
jamos religinės programos. 
Jų 12 m. amž. berniukas pa
vestas vienos jaunųjų 
ni«tų grupės globai.

H.
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PLATINKITE “DBAUGĄ i*
Dalis

neįsigiję
Chicago politiniu kų 

vasarinių marškinių.
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Bendradarbiauta tr koreapondentama raitų ne^rųJUna,
Jei nepraAoiHa tat padaryti lr neprtatuattaina tam Mka- 

ul padto lenkių. Redakcija pasilaiko aau teisę tal- 
įtl ir truku pinti viaus prisiųstus raJMua tr ypač ko- 
«apond»ncljaa sulyg savo nuollūroa Korespondentų 
krabo ralytl trumpai tr aliktat (Jot galima ralomaja 
Dalintis) paliekant didelius tarpus pataiaarmama ven

giant polemikos tr aamenltkumų. Paaenualoe kores
pondencijos lalkraltln nededamoa

Rodaktertua priima — nuo « vaL Ilgi E vaL popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos vaistjfbtee:

Metams — 64-00; Pusei metų — 62.50; Trim* mtns- 
alaiua — 62.00; Vienam mtneslul — 76c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — 67.00; Pusei metų 
— 64.00. Pavienis num. 2c.

Skalbiau kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Jis Buvo Katalikas

TikėjAno priešai dažnai rašo ir kalba, 
kad mokslas ir mokslininkai atmeta religi
ją. Bet tai aiškiausia netiesa. Visi garsieji 
ir didieji pasaulio mokslininkai buvo tikinti 
Žmonės. Gilusis tikėjimas jiems padėjo iš
tvermingai dirbti mokslo darbus ir savo iš
radimais pasitarnauti žmonijai.

Prieš kėlėt* dienų mirusis Romoje Mar
esni buvo didžiausias ir garsiausias išradė
jas ir 'mokslininkas šioj gadynėj. Savo ste
bėtinais išradimais jis tiek pasitarnavo žmo
nijai, kiek nė vienas kitas šių laikų moksli
ninkas nėra pasitarnavęs. Ir tas didysis mo
kslininkas išradėjas buvo giliai tikintis vy
ras, praktikuojantis katalikas, daug nusipel
nęs Katalikų Bažnyčiai. Jis, Marconi, gyve
no tikrai katalikiškai ir mirė karštai besi
melsdamas ir kryžių rankose laikydamas.

Ljetuvos sportininkai su savo palydo
vais apleido Chicagų. Jie čia su ruuutis iš 
buvo netoli dviejų savaičių. Kaip ūme juos 
pasitikom, kaįp vųištiųAU ir (tų jie čia ųt- 
siekė, to čia nekar|osiine> J*u buvo apie 
tai rašyta. Tik palinkėtume, kad Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių jaunimo ryšiai kas kari 

stiprėtų, kad dažnpu vieni kitus lankytų.
Rugpiūčio 10 dien* pas mųą į Chipągų 

atvyksta d. E. Vyskupas Mečislovas Reinys. 
Tai aukštas ir garbingas svočias ii Lietuvos, 

kurį turėsime tinkama būdu pasitikti. Jis 
yra didelių nuopelnų vyras. Ir $ąią¥$*b < 

valstybei, ir įuęksltti daug jau dirbės ir 

tebedirba. Dėl to jis uisipplno visų lįętųyių 

nuoširdžios pagarbos.

Rugpiūčio 16 d. Chieagoj prastoto Mo
terų Sųjungos seimas, j kurį suvažiuos at
stovių iš daugelio lietuvių koltuūjų. Re abe
jonės, ir jas mėgnsiuie tinkamai priimti.

Šiuo laiku Chieagoj lankosi LtoUpat 
skautų atstovai. Gaila, kad jie čia tik purų 

dienų teišbus, dėl to nedaugeliui iš ĮU*sų 

teks su jais susitikti-
Taigi, matot, Chicagos lietuviams sve

telių šių vasarų netrūksta.

VILNIAUS PAFRONTĖJE‘ * . ■ •

Pavasarininkai Ruoštasi i Vilnių, Lenkų Kareivis 
Dirigavo. Senutė Nori Būti Palaidota

Lavoje Lietuvoje .

Užžėlęs platus Giedraičių -i tys ar sužinos, tui neduok 
Vilniaus vieškelis, 'nitai su- 'Dieve...
puvę, sukritę. Tylai ir puma- pet mes nežiūrėdami į po-

Penktadienis, liepos 23, 1937

Airijos Prezidentas

Airijos parlamentas savo krašto prezi
dentu ir vėl išrinko Austere Eamon De Va
lerą. Jo stipriausiu oponentu buvo prieš ke- 
liolikų metų buvęs prezidentas WilEam T. 
Cosgrave.

Tarp šių dviejų airių tautos vadų yra 
gana didelis skirtumas politikos atžvilgiu, 
pe Valerą ijr jo vadovaujamoji politinė gru
pė stengiasi Airijų padaryti, visai nepriklau
soma nuo Anglijos valstybe, kuomet Cos
grave su suvo šalininkais nori, kad kraštas 
ii* toliau pasiliktų po Anglijos protektoratu.

Reikia pažymėti, kad De Valera yra la
bai energingas ir sumanus vadas. Jis yra 
drųsus k^voUųas dėl airių tautos gerovės. 
Dėl to netenka abejoti, kad jis sėkmingai 
išves karingų ir ištvermingų airių tautų į 
yisiškų nepriklausomybę

Žinau t, kiek daug Airija yra kentėjusi 
po Anglijos jungu, kaip skaudžiai airiai bu
vo per -ekiujami, kiek daug jie kentėjo dėl 
kątalikybos, leisiu nuoširdžiai palinkėti pre
zidentui De Valerai, kad jo užsimojimai kuo 
greičiausią ir sėkmingiausia būtų įgyven-

Hn$t ■

Naudingi Nutarimai

Stiprioji Amerikos Katalikų Dukterų 
(Catholic Doughters of America) organiza
ciją šiomis dienomis taikė savo konvencijų, 
kurioj padarė visų eilę naudingų nutarimų.

Katalikių moterų organiząeija visu grie
žtumu paris a kė prieš komunizmų, prieš gim
domų kontrolę*. Jos nutarė dar energingiau 
negu Ii gi i oi lemti katalikiškųjų spaudų, pla
tinti getus knygas. Be to jos pasiryžo ko- 
\oti prieš nepadorumus filiuose ir aplamai 
teatruose. Nusitarė steigti visur, kur tik bus 
galima, vadinamus “study clubs”. Jų kil
nioji organizacija stovėsianti sargyboje, kad 
kongrese ar jaskirų valstybių legisiatūrose 
nebūtų praleMlži&Lni priešreIlginiai įstatymai. 
Kongreso atstovės meldėsi už Ispanijos ir 
Meksil us katalikų gerovę. Taip pat nutarė 
raginti tikinčiuosius susilaikyti nuo keliavi
me į kleksėk> kol ten eis katalikų persekio
jimai. U i pro tešluota, kad leidžiama siunti
nėti per jaštų nepadorių literatūrų ir prieš 
laikraščius, kurie deda i savo skiltis prieš- 
įeliginius atraipsnius.

Prie v *sų gražių nutarimų konveaėųfk 
pridėjo ir tų, kad moterys nuodugniai stu
dijuotų jiopieiiaug Pijaus XI enciklikas ir 

darbuotu^, kad palaikyti pasaulyje taikų.
Šie viri dalykai visiems katalikams ta

ri rūpėti ir visi turi padėti vykinti juos į 
gyvenimų.

Anfe Klaipėda

Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje pato 

rėjas Dr. L. Natkevičius peseniai tarptauti
nėje diplomatinėje akademijoje Paikiuje 
laikė paskaitų apie Klaipėdos konvencijos 
vykdymų. Paskaita ištęstu išspausdinta pas
kutiniame minimos akademijos biuletenyje; 
prie jos pridėta paskaitoje paliestų doku
mentų tekstų ištraukos ir prof. V. Brunso 
straipsnis apie Klaipėdą, paimtos iš “Kapri t 
International'’ žumąlp. Brunso straipenęs, 
kuriame be gerai žinomų vokiečių išvedžio
jimų apie Klaipėdos vokiškumų, išspausdin
tas parodyti, kaip vokiečiai žiūri į Klaipė
dos reikalus.' Tačiau Brunso straipsnis yra 
grynai politinis ir tendencingas. Minėto 
straipsnio pasirodymas šalia objektyvaus, 
mokslinio ir grynai juridinio Dr. Natkevi
čiaus straipsnio atrodo mažai pateisinamas 
ir Ūkeliu tiktai J - -

Dr. Natkevičius, trumpai paminėjęs Klai 
pėdos krašto lietuviškų kilmę, išdėsto visus 
tuos motyvus, kuijais vadovaudamiesi Ver
salio taikos sutarties autoriai notarė Klai
pėdos kraštų, kaipo nuo amžių lietuvių gy
venamų, grųžinti Lietuvai. Totliąu autorius 
apibudina Klaipėdos konvencijų įr jos prie
dų — statutų. Čia, tarp kitko, Dr. Natkevi 
eius nurodo, fcad statutas yra Lietuvos vi
daus aktas. Todėl Klaipėdos statutu Lietu
vos suverenumas nėra apribotas, kaip kai 
kas norėtų tai įrodyti. Gubernatorius savo 
veto gali, be to, visada, vykdytų jam duotų 
priežiūros teįsę, korių jam 1932 m. rugpjū
čio 11 d. sprendiniu visiškai pripažino ir 
Tarptautinis Hagos Teisingumo Tribunolas.

Konvencijos 17 straipsniai aiškiau su
prasti, autorius išdėsto visų tau reikalu pri
imtų ir juridiškai pagrįstų procedūrų, fan
tų Sųjungos tuo klausimu praktikų ir ju 
ristų nuomones. Jis griežtai atmeta Vokie
tijos teisę kištis į konvencijos vykdjvnų ir 
nurodo, kas yra kompetentingas jų aiškinti 
ir gyvendyti. Pagaliau, sumini Vokietija 
propagandoe žalingumų konvencijos norma
liam veikimui ir nurodo neteisingų nebesamo 
Klaipėdos klausimo kėlimų.

Bolševikai Giria Lotynų Kalbą!

»u, lyg tankas, riedą autobu

są i jmfrąntų pilnas links- 
Ctoęms pavasarininkų 

bkakvriMtotų Jąo arčiau fro- 
pto, arčiau Vltoiąus, juo la
biau jų veidai rimtėja, tyla 
juokas, liaujasi kalbos ir vi 

si tyli suaik*upę> įsoteigę akis 
į horizontų, kur bdmooje, ari 

tyitoto daagaųą pakrašty, a»- 

matnnm Vilnius, legaliau 
raudonai ir baltai nndnmrtos 

atomųus, ųgffef$nto» aut ke

lių sulaiko autobusų. fhą len

kų “stoną”, ft lietuvių gi sie
na ton t-oti ttt VytnytUft. todėl 

iš Lietuvos pasės jokių šluotų 

iy rusiu nematyti. Ekskursan

tei mabėne urie tos nelemtos 

uštvayoe, užtraukė *1 Vinių, 

į Vilnių!”... Nuskambu daina 

per girias, per lankus tolyn, 

lekia ji laisva, neužtvenkia
ma, nesulaikoma, skrenda pus 
vargstančius brolius vilnie
čius ir, rodos, nutyla jos ai
das atsimušęs į Gedimino pi
lį, į" Aušros Vartus, užgęsta 
jos paskutinis atodūsis Luki- 
škio kalėjimo požemiuose.

- \
Pagaliau vienas lenkų ka

reivis, stovėdamas aukštai sa
rgybos bokšte, pagautas dai
nos entuziazmo, pradeda lin
guoti į taktų ir su ranka di
riguoti. • I *. •

Netoli senutė lenkų pusėje 
ganė gyvnttua. ■ >-

— Ei, motinėle, eikite ar
čiau, pasikalbėsimi — Nedrų- 
siai apsidairė senelė, susikū
prino, atsisėdo parugėje grio
vy ir matydama, kad lenkų 
kareiviui jos nemato, prašne
ko:

— Negaliu arčiau eiti, ir 
kalbėti bijau, nes jei pama- 
=«

vojų, kokį sudarom tai sene
lei ir senelė taip pat neišken
tė neprakalbėjusi su mumis. 

— Kaip gi gyvenate?
— Sunkus gyvenimas, nie 

kur nei pasijudinti negalima, 
nei pažiūrėti į tų pusę.

O per linijų pereiti ne-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS į rankomis merginų kelių. Spil- 
------------ į kos prisegamos prie suknelių

Bokuodamas visus Čikagos iš apačios, ir kai jų ranka iš

kordų, kurį padarė aviacijos 
leidžia, pavyzdžiui,’ į bažny- dienoj anauceris prie maikre 
čių. ”

— Kas ten, — dejavo sene 
lė linguodama žilų galvų, - 
nei pamanyti negalima. Anų 
kartų sugavo vienų moterį, 
toėginuąįų pereiti, tai tampė 
tempė po įvairius kalėjimus, 
kad ta vos gyva grįžo. Kaip 
lankiu, kad nors prieš mirtį 
pamatyti savo buvusių para 
pijos bažnyčių, kad nors mi

lietuvių sporto olimpiadoj pa-Į viršaus paliečia, ji gana smar- 
darytus naujus rekordus, kaž kiai atsidaro ir įduria į ran- 
kaip pražiopsojau vienų re- kų.”

pono savo šneka tūkstantinei 
miniai. Kadangi, išėmus Oš- 
kinį ir Pyragių, kitokio en- 
torteiiuneuto nebuvo, tai su
sirinkusi minia įsidžiojnijo a- 
nauncerio šnekomis, prildodui: 
“Draugai, visko čia yra: gė
rimo, valgymo ir kitokių ma
lonybių I” “Žiūrėkit, žiūrėkit 
į padanges: Oškinis turi baisų 
malonumų!” “Gerbiamieji,

rusių leistų pervežti ir palai- risi išbandykite jo mandru- 
doti šalia tėvo motinos. O.'“4*” “Žiūrėkite, žiūrėkite,

Pasakojama, kad kartų gar
sus anglų poetas Militonas 
(gyvenęs 17-me šimtmety), 
buvo paklaustas, kodėl kai 
kuriose valstybėse karaliai 
gali karūnavotis, būdami v 
14 metų amžiaus, o vesti 
turi teisės, kol nesukanka 
metų.

— Laimi paprastas dalykas, 
— atsakė Miltonas, — užtat, 
kad valdyti kraštų yra leng
viau, negu valdyti moterį.

Oficialus Sovietų organus “Pravdą” vu 
name numery įdėjo straipsnį, kariame įro
dinėja reikalų įvesti lotynų kalbų vidurinė
se mokyklose. To įvedimo motyvai tokie: 
rusų kalboje yra nemaža lotyniškų žodžių; 
knygų iš zoologijos, medicinos ir botanikos 
srįties negalima skaityti nemokant lotynų 
kalbos; kas moka lotynų kalbų, tam leig- 
viau sekasi išmokti ir vakarų Europos kal
bas.

Žinoma, šie “Pravdce” nurodyti moty
vai nėra nauji: jie buvo žinomi ir seniau. 
Tačiau charakteringa yra tai, kad bolševi
kai jau atvirai pripažįsta lotynų kalbos 
reikšmę mokslai.

Rakandų pramonininkai skelbia, kad jų 
biznio šaka gerėja ir darbai daugėja. Sako, 
kad per šį puaaietį rakandų pagaminsiu u| 
vienų bilijonų dolerių.

dabar į bažnyčių 12 kliu. Se
nesni žmonės tik vienų kartų 
per metus bažnyčion nueina. 
Čia pat šventomis dienomis 
skamba varpai ir mes nega 
lira nueiti pasimelsti.

— O kaip čia žmonės šne
ka daugiau, lietuviškai ar le
nkiškai?

— Daugiausia lenkiškai, 
nes jaunimo daugumas jau 
menkai temoka lietuviškai. 
Senesni visi moka. Pamaldos 
lietuviškos taip pat nyksta. 
Gervėčių lietuviška parapija, 
o dabar jau tik trečias sek 
•madrenls "Iretūvtškas.

— Ar lauki, motinėle, kad 
lietuviai vėl Vilnių atgautų?

— D laukiu ir meldžiuos, 
ir prašau Dievo, kad nors 
prieš mirtį pamatyčiau.

Staiga senelė nutilo ir nu 
sigręžė nuo mūsų, nes iš miš
ko išlindo du šautuvais gink 
luoti lenkų kareiviai.

(XX) K. A. a

kaip vartosi, net visi mano 
plaukai ant kūno atsistojo!” 
“Žiūrėkite, žiūrėkite, jis turi 
ilgų vuodegų!” “Tai “Rūta” 
(glaiderisj), tai Lietuvos vai
nikas!” “Nesigailėkime 35c. 
įžangos ir tarkime ure! Py
raguti. ” “Gerbiamieji, prašo
mi pasimuvinti nuo aroplanų

Praeitų sekmadienį Marti
nas Lisnikaitis su šeima nu
važiavo į piknikų. Bezuidami 
po apylinkę jų vaikai pama
tė už tvoros gulinčių karvę. 
Ir susiginčijo.

— Aš tau sakysiu tai dide
lė karvė, — sako Vincukas.

— Govan, ji visai nedidelė,
kelio, nes jie jum padarys — ginčijo Pauliukas
žaizdų!” “Žiūrėkit, žiūrėkit, 
jis jau prapesino debesis ir 
dabar perkūnas jo negalės pa
siekti!” Ir daug, daug pana
šių anaunementų buvo daro
ma visų mielų dienelę per 
garsdakalbius.

— Q jes, ji didelė. Dides
nė negu mūsų mama.

— Orait, paklauskim ma
mos.

Atbėga abu vaikai pas mo
tinų, kuri tuo tarpu kalbėjosi 
su būriu pažįstamų.

------------ Į — Mama, mama, — temp-
Merginos! va jums linksma į damas už sijono šaukė Pau- 

naujyna. “XX Amžius” ap- liukas.
— Kų pasakysi, vaikeli?
— Ten už tvoros guli kar

vė ir 'Vincukas beeina, kad

znaimina, kad “užsieny jau 
pasirodė automatiškos špilkos, 
kurios atpratina flirtų mėg
stančius kavalierius neliesti ji yra didesnė, negu tu, mama.

Carolina “hot school luneh” j danai jau gauti. Scenarijų pa 
projektų vartojamas sekančių rengė ir vyr. režisierium bus

MAISTAS VARGŠĖMS ŠEIMYNOMS

Tūkstančiai suvargusių šei
mynų valgo maistingų valgį 
ačiū Work8 Progress Admi- 
ni8tration daržininkystės ir 
ko&servavimo projektai.

&į pavasarį daugiau kaip 
4,000 WPA darbininkų buvo 
paskirti prie darbų auginti, 
krauti sankrovose ir į bleki- 
nąs dėti daržoves, karias dy
kai dalipo kaipo pašalpos 
maistų net 17 valstijose.

Įvąiriose šalies dalyse dar
žininkai ir konservuotojai 
(kurie deda maistų į bleki- 
nes) pristato maisto WPA 
“sęhool luneh” projektams, 
kurie gaminą karštų valgį 
mokyklų vaikams vidurdienį.

Sėklos daržams gaunamos 
iš įvairių šaltinių: pašalpos 
agentūrų, viešų departamen 
tų, kurie remia projektus, Ir 
net nuo privačių žmonių.

Du daržininkystes projek
tai atliekami WPA. Vienas 
samdo pašalpos darbininkus 
daripvėnas auginti, dalį švie
žių daliną suvargusioms šei
mynoms, o liekcųnų dalį deda 
i blekines naudojimui rudenį 
ir žiemų. Kitas WPA projek

riai šeimynų, kurioms atsa
kyta pašalpa viešose gerovės 
agentūrose. Visos tos grupės 
maistas auginamos daržovės 
priguli tiems, kurie apdirba 
darželius.

Indiana Commisskn ob Un- 
employinent Belief remia a- 
bu projektus, kurie aprūpins 
maistu daug tūkstančių šei
mynų. 1936 m. tokio maisto 
produkcija siekė $2,400,000 
vertės. Daugiau kaip 90,000 
atskirų darželių (kiekvieno 
vertė yra $25) pasirodė aut 
11,250 akrų žemės 92 apskri- 
Čiuose. Beveik 2,500,000 kvo
rtų daržovių iš tų darželių 
buvo sudėtos į blekines. Be 
atskirų darželių, kuriuos ap
dirba šeimynos, 23 Indiana a- 
pskritys rėmė vienų viešų 700 
akrų daržų.

Apskaitoma, kad taip vadi
nami “sųbsistance” darželiai 
Brooklyn, Queens, Bronx, Ri
chmond New Yorke pristatys 
šviežių daržovių net 1,500 šei
mynų šių vasarų ir rudenį.

South Car o liną turi vienų 
didžiausių daržininkystės ir 
konservavimo projektų. Pla-

žiemų. Valstijos daržų pereitų 
metų produkcija siekė 88,601 
blekinę konservuotų vaisių ir 
daržovių ir beveik 2,000 bu
šelių džiovintų vaisių ir dar
žovių. i

Nebuvo skurdo tarpe Mu 
ckleshoot incLijonų, pereita5? 
metais ačiū Washingtono vai 
WPA daržininkystės ir kon
servavimo projektui. WPA 
priežiūroj Muckleshoot vyrai 
ir moterys pradėjo “truek” 
darželį, jų rezervacijoje, ku
rio produkcija siekė tonus da
ržovių, Projektas jiems ne tik 
pristatė tinkamo maisto, bet 
jie dar jo užtektinai pardavė.

Pereitų rudenį šie indijonai 
atgaivino senoviškų Muckles 
hoot Harvest arba Potlatch 
Festival, kuris buvo užmirš
tas per 86 metus.

Tūkstančiai šeimynų perei 
tais metais turėjo gerų prie
žastį džiaugtis. Turės ir šie
met dėl WPA daržininkystės 
ir konservavimo projektų.

WFA. I S.

valstybinio teatro režisierius 
B. Dauguvietis. Technikiniu 
režisierium bus b-vės režisie
rius Aleksandras Gorskis. Be 
to, b-vė atsiųs savo operato
rius ir kitų technikinį perso
nalų. Vaidins, dekoracijas ga
mins, muzikų ir dainas filmai 
parengs mūsų menininkai. Fi
lmą bus gaminama vokiečių 
ir anglų kalbomis. Ji bus n 
rmalaus dydžio, dviems v 
landoms kino ekrane rodyt 
Filmos gaminimo darbas pra
dedamas ateinančių savaitę. 
Filmos gražesnias istorines i f 
šiaip dėmesio vertas Lietu
vos vietoves. Turinys bus pa
vaizduotas Lietuvos kaimo ir 
miesto gyvenimas, jos santy
kiai, kultūrinė raida. Filmo 
pradžia bus surišta su Lietu
vos didinga praeitini. Gam
toje nuotraukos Lietuvoje bus 
daromos vasarų ir žiemų, o 
eteljinės nuotraukos bus ga
minamos Vienoje. Filmų į ri
nkų tikimasi išleisti apie atei
nančių metų vidurį.

tas prižiūri darbų, darželius ■ nai jau beveik užbaigti augi- 
apsodina; juos prižiūri na- ’nimuį maisto, kuris bus South

Garsine Filmą Iš 
Gyvenimo

Vienos filmos gaminimo b- 
vė “Ekranas” pasiryžo pa
gaminti garsinę filmų iš Lie 
tuvos gyvenimo. Reikiami loi-

— Kartais nuo kūno paei
na dūšios kančia, o kartais 
dūšioje gema tai, kas vargi
na kūnų.

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Be t lej Li

ję, o ne manyje, vis dėlto aš 
žūčiau. T. W. Foerzteris
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LIETUVOJE GYVAI PLEČIAMAS |

LINŲ ŪKIS
Pereitę Sezonę Linų Ūkis Davė 31 Milijonu Lt.

Užsienio prekyba kiekvie
nai kultūringai tautai yra ne
išvengiama būtenybė, kuriai 
skiriama daug dėmesio ir 
t konomistų pastangų. Užsie
nio prekybos priemonėmis da
žnai net siekiama, o kai kada
ir pasiekiama, didelių poli- kotarpį Lietuvos eksporto be
turiu tikslų. Pastaraisiais la'- ndra vertė tik du kartu (1929
kais visos valstybės susirūpi
nusios gauti kuo daugiausia 
aukso ir svetimos valiutos. O 
tam įsigijimui yra daug bū
dų. Žymiausias ir svarbiau
sias būdas yra parduoti už 
sieniui kuodaugiausia savo 
krašto gaminių. Lietuvai šiuo 
laiku tas būdas yra pats tin
kamiausias. Todėl Lietuvos 

pnomistai ir vyriausybė de- 
visas pastangas, kad kuo

Tnažiausiai įvežant prekių iš 
užsienio, kuo daugiausiai į 
užsienį išvežti savo krašto 
gaminių ir produktų.

Ar daug1 išvežta 
Įdomu žinoti, ar daug pre

kių Lietuva išveža. Jeigu im
sime tris pastaruosius 'metus 
(1934, 1935 ir 1936 m.), o 
taip pat ir šių metų pradžių, 
tai matysime, kad per mėne
sį IJetuva parduoda užsienio 
valstybėms prekių už 10-20 
milijonų litų. Per sakytę, lai
kę nebuvo nei vieno mėne
sio, kad būtų eksportuota ma- 
ižau kaip už 10 milijonų litų. 
Eksportas, daugiausia, suka
si apie 1114 milijonų litų į 
mėnesį, o 16-19 milijonų litų 
pasitaiko kiek rečiau.

Kokių prekių daugiausia 

išveža •
Kokias prekes Lietuva dau

giausia parduoda užsienio va
lstybėms! Prekių pavadinimų 
skaičius yra gan didelis ir į- 
vairus. 1936 metais svarbes- 
ngs eksporto prekės buvo ši
tos: arkliai, galvijai, veršiai, 
kiaulės, mėsa, pienas ir grie
tinė, sviestas, sūris, kiauši
niai, javai, neapdirbtos odos, 
sėmenys, dobilų sėklos, po
piermedžiai, ręstai, lentos ir 
blankos, fanera, celuloza, li
nai, Linų pakulos ir nuobru- 
kos, skarmalai ir daug kitų 
pmulkių prekių. Iš išvardin 
tųjų svarbesniųjų * eksporto 
prekių matyti, kad Lietuvos 
užsieniui parduodamos prekės 

kilę arba iš žemės ūkio 
iš miškų. Tai yra Lietu- 

ekonominio gyvenimo pa
grindas.

RINKTYNĖS MINTYS 1
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis A

Liepos 23-eia Diena

“Kas gi pasėta į gerų že
mę, tai tas, kurs girdi žodį 
ir supranta ir neša vaisiaus, 
vienas duoda šimteriopų, ki 
tas šešiasdešimteriopų, kita’ 
gi trisdešimteriopų”. — ŠV. 
Mato XIII, 23.

Nors ši diena gali neišpil
dyti .visų tavo vilčių, vis tu
rėk kantrybės. — P. Geriiardt

Jam nereikia persodinti 
mus į kitų laukų, bet ten, kur 
esame, su kaip tik tomis ap

A. POftKA

ILGAIS VAKARAIS

Kaip plėtėsi eksportas
Įdomu pažiūrėti, kaip plė

tėsi Lietuvos prekių ekspor
tas per didesnę metų eilę. Pra 
dėsime nuo 1924 metų. Koks 
čia vaizdas! Reikia pasakyti, 
kad per 1924-1936 metų la'«-

(Tęsinys iš “Dr-go” No. 168).

Vakarais kartais jis pats 
nubėgdavo pas ję, bet daž- į 
niausiai tai ji pati, turėdama 
laisvesnio laiko, atbėgdavo į 
jo urvę ir jam pagelbėdavo iš 
siaiškinti sunkesnes litetatū-
ros teorijos vietas. Kartais ji j° i
sutikdavo ir jo rašinėlius per
žiūrėti, pataisyti ir 'nurodyti

vidaus pažįstamas balsas. 
Vadinas, pataikiau, — pama
niau ir lengvo pravėriau 
mažučio kambarėlio duria. 
Tuoj man puolė į akis lova, 
mažutis stalelis ir pora seno
vinių kėdžų; ant vienos sėdė-

ir 1930 metais) prašoko 300 
mi’i.-onų litų. 1929 metais eks
ponuota už beveik 330 mili 
jonus litų, o 1930 metais — 
r..’ 334 milijonus litų. Iki 
1931 metų eksporto vertė su
kdavosi maždaug apie 250 mi
lijonų litų. Mažiausia ekspor
to vertė buvo 1925 metais — 
242 milijonai litų ir didžiau
sia (neskaitant rekordinių 
1929 ir 1930 metų) 1924 me
tais — 267 milijonai litų. To 
eksporto atžvilgiu gerųjų 
1929 ir 1930 metų eksporto 
vertė pradėjo knisti. To kri- 
titno priežastys visiems žino
mos: labai sumažėjusios eks
porto prekių kainos ir kiekiai.

1934 krizės metai
Žemiausiai eksporto vertė 

krito 1934 metais. Tais me
tais ji nusileido net iki 147 
milijonų litų. Tai buvo patys 
blogiausieji, eksporto atžvil
giu, krizės metai. 1935 me
tais padėtis pasitaisė. 0 1936 
metais jau eksportuota už 190 
milijonų litų. Tad matome, 
kad ir praėjusiais metais, ka
da visame pasaulyje ir Lie
tuvoje padėtis gerokai atku
to, eksporto vertė vis dėlto 
nepasiekė prieškarinių laikų 
sumos. Kodėl taip yra! Tai 
yra bendras viso pasaulio ū- 
kio padėties reiškinys. Ūkio 
padėtis visur gerėja, gamyba 
didėja, o užsienio prekybos 
apyvarta didėja tik labai lė
tu tempu. Šito reiškinio prie
žastys yra tos, kad visos toe 
priemonės, kurios siekė truk 
dyti užsienio prekybų krizė3 
metu ir šiandie nėra pašalin
tos. Tebeveikia importo drau
dimai, aukšti muitai, licenci
jos, kontingentai, valiutų su
varžymai ir t.t. Tokios suly
go?, be abejonės, neleidžia no
rmaliai prekybai plėstis tarp 
a t: kirų valstybių. Dar sun
kiau plėsti eksportų yra ma
žoms valstybėms. Todėl Lie
tuvos pasiektų eksporto ver- j mant, importas taikosi prie 
tės padidinimų 1936 metais eksporto. Didėja eksportas ir
tenka labai aukštai vertinti.

Perspektyvos 1937 m.

linkybėmis, kurios randasi a- 
pie mus, Jis padaro savo Sau
lę šviesti ir savo rasų kristi 
ant <mūsų, ir pakeičia tuos 
pat daiktus, kurie pirma bu
vo mūsų didžiausiomis kliū
timis į svarbiausias ir labiau
siai palaimintas mūsų augi
mo priemones... Nejokie sun
kumai tavo reikale negali Jo 
sutrukdyti. Jokis jūsų augi
mo nustebimas tuose metuo- ( 
se, kurie yra praėję, jokis re
gi amas jūsų vidujinių gyvy
bės šaltinių sausumas, jokis 
kreivumas arba darkumaa ku
riame nors jūsų praėjusiame 
išsivystyme, negali nė ma
žiausiai sudarkyti tų tobulų 
darbų, kurį Jis atliks, jei tik 
pasivesite į Jo rankas visiš
kai ir duosime Jam valių su 
mumis. — H. W. 8.

Pi A T* C? X Ct

Kiti ūkių krjnkėj&i. Be kirmėlių, kurios apnyko UI. valstybės ūkius, atsirado ir kiti 
kenkėjai — žiogai (grasshoppers). Ūkininkams tas sudaro rimto rūpesčio.

Ta pačia proga įdomu pa
žiūrėti, kokios yra Lietuvos 
eksporto perspektyvos 1937 
metams. Kalbant apie šių 
metų eksportų tenka pastebė
ti, kad Lietuva šiemet nega
lėjo eksportuoti daug grūdų 
dėl jų mažo derliaus. O kaip 
tik javų eksportas pernai da
vė gan gražių sumų pajamų. 
Šiemet per penkis mėnesius
iš javų eksporto gauta tik a- j kių matyti, kad į Lietuvę į- 
pie 1 milijonk litų. Tačiau vežamos tokios prekės, kurių
nežiūrint šitos eksporto pozi
cijos sumažėjimo, šiemet per 
pirmuosius penkis mėnesius 
Lietuva eksportavo už 78 mi 
Ii jonus litų. Vadinasi 5 su 
puse milijono litų daugiau, 
negu pereitais metais per tų 
patį laikę. Tad matome, kad 
jeigu būtų javų eksportas 
toks pat, kaip pernai, tai šie
met Lietuvos eksporto padi
dėjimas siektų 16 milijonų li
tų. Tačiau džįngu, kad ir be 
to, eksportas ne tik nesuma
žėjo, bet, nors ir nelabai daug, 
vis dėlto padidėjo.

Lietuvos importas
Kalbant api© prekių ekspo 

rtę įdomu pažvelgti kokioje 
padėtyje yra jų importas, ar
ba įvežimas. Už kiek Lietuva 
perka prekių iš užsienio per 
vienų 'mėnesį. Jeigu žiūrėti tų 
patį laikotarpį, t. y. 1934-1936 
metus ir šių metų pradžių, 
tai matysime, kad aukššiau- 
sia importo suma buvo 17 mi
lijonų litų ir žemiausia 8, 
700,000 litų. Vadinasi sveti
mų prekių importuojama ma
žiau, negu kitiems savo pre 
kių parduodama. Aplamai i-

importas. Ir priešingai. Kada 
eksporto vertė buvo pašoku
si 300 milijonų litų, tai ir 
importas pakilo per 300 mili
jonų litų. Krizės metu impor
to vertė buvo nusileidusi net 
iki 128,5 milijonų litų.

Lietuvos importo svarbes 
nės prekės yra šios: silkės, 
Tyžiai, tręšos, tabakas, gele

žis, žibalas, benzinas, anglys,' 
cementas, skarda, skardos di 
rbiniai, ketaus ir geležies di
rbiniai, instrumentai, apara
tai, mašinos, automobiliai, sti
klas, popieris ir jo dirbiniai, 
neišdirbtos ir išdirbtos odos 
ir kailiai, avalinė, gumos dir
biniai, tekstilės žaliava, ver
palai, siūlai, audiniai, margi
niai ir kt. Iš suminėtų pre-

vietoje p&sigaminti negalima 
ir tokios prekės, žaliavos ar 
mašinos, kurios tarnauja pra
monės ir amatų gamypai.

Palyginimas
Kalbėdami apie eksportų ir 

importų, jau matėme, kad 
Lietuva per mėnesį daugiau 
parduoda prekių užsieniui, 
negu iš jo perka. Todėl ir 
metiniai užsienio prekybos ba 
langai dažniausiai esti akty
vūs. Nuo 1924 Yūtetų iki'šio 
laiko tik keturiais metais už
sienio prekybos balansas bu
vo pasyvus. Tai 1925, 1927, 
1928 ir 1931 metais.

Visais kitais metais tas ba 
lansas bnvo aktyvus. Paste
bėtina, kad aktyvus prekybos 
balansas buvo ir sunkiausias 
krizės metais, išskiriant 1931 
metus. Tatai rodo, kad buvo 
dėtos didelės pastangos užsie
nio prekybai tvarkyti ir kad 
jos davė tų vaisių, kurių bu 
vo siekta. Tiesa, balanso ak 
tyvumas nebuvo vienodas. 
1924 metais aktyvas siekė net 
60 milijonų litų. Tai buvo re
kordinis aktyvas. Krizės me
tu, 1934 m. aktyvas buvo kri
tęs iki 8,5 milijonų litų. jBet 
1935 metais jau prašoko iki 
23 milijonų, o 1936 metais 
net iki 34 milijonų litų. Šiais 
metais tas balansas, kaip ma
tėme, irgi yra aktyvus.

Ateičiai yra pagrindo tikė
tis, kad kaip iki šio laike, 
taip ir toliau Lietuvos užsie
nio prekybos politika atsieks 
tai, kas būtinai reikalinga ir 
naudinga kraštui.

Kaune Arti 12,000 
Mokyklinio Amžiaus

# Vaikų

Prieš kiek laiko Kauno mie 
slo taryba priėmė naujų tu
rinčių lankyti Kauno miesto 
mokyklas vaikų surašinėjimui 
privalomų nutarimų. Pagal jį 
šiemet mokyklinio amžiaus 
vaikai jau ir buvo surašinė
jami. Dabar tas surašinėjimas 
l'aigtas. Jo duomenys tokie: 
buvo patikrinta ir naujai už
rašyta turinčių lankyti mo
kyklas vaikų Aleksote 745 vai 
kai, Karmelitų rajone 539, 
Naujamiestyje 802, Senamie
styje 1,271, A. Panemunėje 
498, Šančiuose 2,306, Vilijam
polėje 1,867 ir Žaliakalnyje 
3,592, tuo būdu viso 11,643 
vaikai.

Paskirta £ Stipendijos 
Amerikos Lietuviams 

Studentams

Švietimo ministerija pasky
rė 5 stipendijas Amerikos lie
tuviams studentams. Stipen-
dijos bus duodamos nuo rug 
sėjo 1 d. po 200 litų per dve-'savo 'Sostinės — Vilniaus.. 
jus metus. Taip pat stipendi- Buvo Vytauto Didžiojo metai, 
ninkams paskirta po 2000 Ii-*Taip pat šlapias ruduo, kaip
tų kelionpinigių. Stipendinin
kai studijuosiu lituanistikos 
dalykus.

TRUSKAVA MINĖS DVE
JAS SUKAKTUVES

Šįmet bus minima 140 metų 
sukaktis nuo bažnyčios pasta
tymo ir kun. Kungio 40 m. ku 
nigavimo jubiliejus. Pažymė
tina, kad prieš keliasdešimt 
metų miestelio vietoje buvo 
vien tik bažnyčia. Paskui ener 
gingo kun. Kungio pastango
mis įsteigta mūrinė parap. sa
lė, prieglauda, bankas, paštas 
ir kit Trusikavičiai šias su-

rei ir po dešinei durys. Tik

Dievas žin kurios! Na, ant 1 užsidėjus apsisaugo jama nuo 
Maušog giliukio pabarškiau į vadinamojo ‘May fever’. To- 

kaktuvee ruošiasi minėti labai; dešiniųsias. I kię maskų turi užsidėjusi šia-
Tsb iškilmingai. | — Prašau, — pasigirdo iš ‘ me atvaizde matoma panelė.

—

žyroesnius jų trūkumus ir 
klaidas. Matydama panelę pa
dedant Stasiukui darbuotis, nė 
jo motina vakarais jį taip ne- 
kankydavo, — būdavo nuolai
desnė, tuo labiau, kad ir pati 
panelė palaikydavo sūnaus pu 
sę. , i

Dabar Staselio ateitis pri
klausė tik nuo jo sveikatos, 
kantrybės ir darbo. Kantry
bės ir energijos jam nepri
truks, nes jis buvo šventai į- 
sitikinęs, kad kitaip savo troš
kimo neįvykins; o su sveikata 
Dievulis gal rūpinsis, juk ne 
veltui kiekvienų vakarę tarp 
kita ko ir jos meldžia. Tikėjo
si, kad pirmuosius ledus jau 
buvo pralaužęs; likusieji len
gviau seksis, juo labiau, kad si rengiau. Nors kaipo savo 
jau turi savo padėjėjų ir pa- .nuolatinį bendradarbį turėjau 
ragintojų. Savo kilnaširdę mo- j priedermės atlanky ti daug
kytojų, panelę, jis pasiryžo 

i pirmame savo geriau nusise
kusiame kūrinyje taip išgar
binti, kaip kitados Dantė savo 
Beatričę. Tai bus jo vieša pa
dėka už jam suteiktę pagalbų. 
0 savo buvusio mokytojo ge
radarybės irgi neužmiršięs.

UI
Prabėgo dešimtis metų. De

šimtį kartų sprogo kaštanų 
lapai ir vėl, pageltę, vėjo blaš
komi krito. Daug vandenų nu 
tekėjo upėmis į jūras, daug 
kas pasikeitė ir žmonių gyve
nime: visi senieji išmirė, ma
žieji spėjo užaugti, atsirado 
daug naujų mažų. Tėvynė ir
gi atgavo laisvę, bet neteko

ir prieš dešimt) metų.

Vienų vėlybo rudens vakarų 
pasiryžau atlankyti nuolati
nį savo laikraščio bendradar
bį. Jis gyveno čia pat, mieste, 
Kalvių gatvėj. Tik niekad dar 
nebuvau pas jį užėjęs. Perė
jęs Ožeškienės ir Lukšio gat
vę, per Žuvių rinkų pasukau 
siaura, kreiva ir apytamse gat 
vele. Elektros lempelės pagal
ba man pavyko susirasti ieško
masis numeris. Sukti laiptai 
veda į viršų. Apšvietus elek
tros lempele, pasirodė po kai-

'vyriškis ir pasilenkęs prie sta
lelio kaž kų skaitė ar rašė. 
Ties jo galva degė mažiukė 
apytamsė! elektros lempelė. 
Man pagarbinus, atsigręžė į 
duris ir, mane pamatęs, labai 
nustebo:
' — A, pona« redaktorius I... 
Stveikas, gyvas!... Visai nesiti
kėjau-.

Atsistojo. Pasisveikinom.
— Na, prašau tolyn, — pa

kvietė. — Nors pas mane taip 
čia maža vietos, bet... Prašau 
sėstis, — pastūmė man kėdę, 
o ant kitos, priešais pasidė
jęs, atsisėdo pats. — Man la
bai malonu, kad tamsta, p. 
Redaktoriau, toks aukštas sve
čias, teikeisi nors kartų paa 
mane atsilankyti.

— Tai, mat, šiaip taip pri-

anksčiau, bet vis tas laikas 
toks striukas..

— Labai ačiū! Labai man 
malonu... Tik gaila, kad netu
riu galimumo tokį svečių pa
togiau priimti. Pas mane vis
kas taip paprasta... neturtin
ga-

Apmetęs akimis nedidelį 
kambariukų, pastebėjau:

— Tiesa, prastas gyvenimė
lis. Ar vienas gyveni!

— Ne, su seserimi.

(Bus daugiau)

•T
.______ « - A -

Vienas Cincinnati gydyto
jas sugalvojo maskę, kurių

By Richąrd Lee

i
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EAST SIDE WEST SIDE
Liepus 17 d. plaučiu uždegi 

mu mirė u. a. Juozas Bart
kus. Po pamaldų Šv. Antano 
bažnyčioj palaidotas Šv. Kry
žiaus kapuose. |

Velicnis yra gana daug Šv. I 
me toliau darbuotis vismkne-' Antano . parapijai pasidarba | 
nei. Linksma čionai, kad Lie-'’?8- £uv© vienas pirmutinių 
tuvos vyriausybė įvertina m ū.-. į ste*l?,,ju if organizatorių L. 
veikėjus pagerbdama už jų Vyčių 102 kp. Buvo parapijos 
nuopelnus. Daug yra darbo komitete. Piknikuose, baza- 
tautinėje dirvoje. Taigi, bra-'ruošė ir k. daug darbavos, 
ngūs mums yra tokie posišve ! Prie Lietuvių svetainės irgi 
ntę darbininkai, kaip kad L.1 daug yra dirbęs. Neseniai bu

vo prisirašęs prie Šv. Anta-1

Sveikiname “l>ruugo” re- 
daktorių L. Šimutį, apdova 
uotą D. L. K. Gedimino or 
(lenu už nenuilstantį t laiba v i 
mųsi tėvynės naudai.

Mes džiaugiamės ir linki-

Šimutis.
Sveikiname ir linkime ge 

* riaušių sekinių darbuotėje.
Juozas ir Julė Msdiniai

Liepos 16 d. veteranų ligo
ninėje po ilgos ir sunkios li
gos mirė J. Novikas. Detroite 
daug pasidarbavo šv. Petro 
ir Šv. Jurgio parapijose. Pri
klausė prie katalikiškų orga
nizacijų, chorui. Auklėjo pa
vyzdingų šeimų Paliko nuliū
dime Pilonų ir tris dukreles

Reiškiam savo bendradar
bei gilios užuojautos nuliūdi
mo valandoje.

Moterų Sujungus 54 kuopa 
ir J. H. Medinienė

I

Sunkiai serga 54 kuopos 
narė M. Bartkienė; randasi 
savo namuose adresu: 8770 
Ep’^orth Blvd. Linkime jai 
greit pasveikti.

no dr-jos, kuri savo nariui 
atidavė gražų paskutinį pa
tarnavimų.

Pijus Grybas su šeima tris 
savaites praleido atostogose 
po rytines valstijas. Aplanke 
Niagata Pails, New York, 
AYaterbury su Jo apylinkėmis, 
dalyvavo Lietuvių Dienoj, 
Thompson, Conn., Marianapo 
lio kolegijoj, kur, sako, pu 
blikos buvo virš 10 tūkstan
čių. Smagiausiai laikų pralei
dęs Marianapolio- ūkyje. Pa
siklausė gražių dainų, kalbų 
ir su daugeliu pasimatė, ke
lionę atliko savo litui ju Pa- 
ckard.

Vajaus metu į 54 kuopų į- 
L. si rašė daug naujų narių, tai

pogi ii į jaunameeių skyrių. 
Kuopa žymiai paaugo. Narių 
taipe randasi ir žymi biznie-

Erka J. Barsonienė.
I Švcikinanie naujas nares ir 

linkime, kad visos padėtų 
mums darbuotis.

Liepos 12 d. įvyko jauna- 
mečių sųjungiečių išvažiavi
mas į “Boblo” salų. Pasfe- 
kus vietų, jaunameeių globė
ja E. Steponauskienė pkkvie- 
te jaunametes dalyvauti žai
dime. Papietavusios ėjo ap 
žiūrėti salų. Po to sekė žaidi
mai, bėgimai. Laimėjusios 
džiaugėsi gražipmis dovano
mis.

54 kuopa rūpinasi jauna

M
ĮM

D] B£E;s

Jaunaveditai Atakas, Anastazija Vil&4k^i. Šalę stovi kun. I. F. Boreišis, Šv. An
tano parap. klebonas. Iš kairės į dešinę: kun. Maerke, kun. McAJlister iš Ho-ly Redeemer, 
jaunoji A. Vilčiškienė (Mackevičiūtė) Jankiu si Holy Redeemer pradžios ir High mokyklų. 
Per šliūbų drauge su kun. Boreišiu abu laikė šv. Mišias. Jaunavedžiai geri parapijos rė
mėjai, pavyzdingi lietuviai. Šliūbas buvo šv. Antano bažnyčioj labai iškilmingas. Jaunai 
porai linkime laimingo gyvenimo.

ŽINIOS IS GARY, IND.

Mūsų Karnivalas 6. Jaunųjų sodaltačių: Vai
čiulytė, Lopetaitė, Grigonytė, 
Rimkaitė.

7. Ąltorįųna tarnautojų: Ę. 
'Pranaitis, R. Fędorchak, Pau
lauskas ir E. Kaminskas.

8. Šv. Kazimiero pašalpinė

GARY, IND. — Penktadie
ny j, ffėpos 16 d., prasidėjo 

i karnivalas Šv. Kazimiero par.
Svečiai iš Hoinestead, Pa.: mokyklos darže. Iš karnivalo 

Vincas Krauzlis, Antanas, Ma polno norima atknokėti $500
rijona Kudžiai, geri katalikų Rožancavos pašalpinei drau- dr-ja: A. Ruzgą, S. JBrazaus- 
veikėjai pasisvečiavo Detrol- gajai, kuriai parapija skolin gas.
te ir aplankė gražesnes vie
tas. K°resp.

įaikyli. Ir dabar sųjungietės 
paskyrė iš kasos lėšų apmo
kėjimui už autobusų. Visos 
linksmai laikų praleido. Da
lyvavo ir augusių sujungi©- 
čių. Globėjai reiškia ačiū.

Kp. korespondentė J. H. M.

VEL ŠEDUVA DEGE

ŠILUVA. — Nespėjo dar 
užmiršti vieno šiurpaūs gais
ro, tik, štai, suėjus lygiai sa
vaitei, užsidegė ūkininko J. 
Jonaičio tvartas. Kas jį pade
gė ir kaip užsidegė, niekas ne-

ga $1,000.00.
Prie karnivalo darbuojasi 

sekančių draugijų išrinkti na
riai: L Tretininkų: O. Ty
lienė, M. Benzinienė.

2. Apaštalystės Maldos: M. 
Agurkienė, E. Gudynienė it 
K. Nugnienė.

3. Gyvojo Rožančiaus: S 
Kuiainienė, J. Kūnickas ir V. 
Smauskienė.

4. Šv. Vardo: A. Pažėra, 
’J. Šimkus.

5. 6v. Kazimiero parap cho 
ro: prof. E. Šlapelis, S. Ani- 
broaienė, S. Pranjenė, P. P*, 
žera, O. Paulauskaitė, S. Sa- 
ndaraitė, O. Mikėnaitė ir E. 
Šidlauskaitė.

9. Šv. Mykolo pašalp. dr-ja:
J. Kumža, J. Jūris, J. Mikė 
nas, Adomaitis.
„10. A. L. R. K. Moterų. Sų

jungos: M. Jurienė, Skrebu- 
lienė ir Z. Kaminskienė.

11. Rožancavos pašaipiuos 
dr.: J. Kaminskienė, Kačių-

M METŲ PRITYRIMAS 
Akys egaaaaiouejamos — akiai*' 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VaUadoa: kasdien nuo 9 iki 12)

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OAHal 0628

matė, nes beveik visi jau mie- —■ ■■■
gojo.'Nuo tvarto .ugnis labai'trobesiai. Bet didžiausia nelai 
greit persimetė į kitus greta 'nsė Pėskai, Jonaičio nuominin- 
esančius trobesius. Sudegė Jo- kui, kurio sudegė šešerių me- 

meti mis ir stengiasi jas pa-'naičio trys ir dū Šidlausko!tų daikte.

Seeley 9329 
Dr. K. N ur kailis 

dabar yra su
I)r. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., «B1» Cem- 
merclal Avė. 8o Chicago. III. Pri
taiko naujua akintus ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki # v. 
vakaro.

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

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

• •

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

nas- Įmo iškilmės. Konteste darbuo
14. Merginų krepšiasviedžio jasi, kad daugiausia balsų į-

ir tennis C. Y. O. klubo; Be-Įsigyti, išplatinant loterijos 
nainaitė. bilietus: K. Jurytė, Z. Ado

15. Susivienymo- kp.: A. Be- maitytė, J. Savickaitė, V. Fa
nzines. Jčnerytė, R. Vaičiulytė, J. Ku-

Tvarkų dabojo K. Nakutis, nickaitė.
1. Aukškalnis, J. Grabauskus Vainikavimo iškilmėse pa- 
ir P- Kurpalius. sižadėjo dalyvauti: miesto

Karnivalas baigsis sekma- majoras L B. Clayton su 
dienio vakare, liepos 25 d. žmona, kapitonas Norton, ko-

Popultnuno knraUitė* 
vainikuvimas

ntrolierįus R. Mudcn, komisi- 
kas, S. Atkočius, A. Benzi-

Sekmadienio vakare, apie 0 Agmkis, J. Mikėnas,
-10 vai. bus karnivalo popu- Į (Nukelta anj G pusi.)
lerumo karalaitės vainikavi-

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL OANal 2346

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS I* OHIBUKGAS
2158 W. Cermak Road 
VaL: 2—4 įr 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal autarti
2305 So. Leavitt St. 

Tai 0A1OU 0492

iTel. Ofiso i
LAFayetta 4017 

Tel. namų: 
HEMIock 8286

Rea.:
84C6 W. 69 St

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJ A8 IR CHIRURGAS 

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

4 8—0 P. M.
Trečiadieniais ir Sckmadieui 

pagal sutarti

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

Vlltginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet ir T—8 v. v. 

Kaadivv išskyrus aeredų, 
sekmadienį susitarus. 

Birielie, Liepos lr Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nno
10—12 ryto.

LIEIUVIAI DAKTAR

DR. L AIKOCIUNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
(Jtarn., Ket\. ir Pėtn. 10—9 vaL v.

814'/ So. Ralstad St, Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

žienė, J. Mažonienė.
12. Šv. Kazimiero Akade

mijos rėmėjų: B. Juraitienė, 
Petr. Yarus ir O. Dainorienė.

13. Vaikinų sporto C. Y. O. 
klftbo: Pr. Biliūnas, J. Gudy-

LIĖT UVIĄl ADVOKATAI"

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

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1178

Narnai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas REPubHe 9600

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 
TaL Republic 6047

Telephone: BOUIevard 2800

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

Telephone: REPubiic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubas

CHICAGO, ILL.

Telefoną* MIDvray 2880 
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedėliotai* nuo 10 iH J2
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, uuo 2 iki 4 
▼ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:90 ▼. ▼.

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
TeL LATayette 8016

OR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS;

:10 vai.'ryto iki' 9 vkL vakaro 
’ Sekmadieniais ir Trečiadieniais

EseLSs&si-------------------------
r«L Calumet 6974

OFISO VALANDO8:
9 ryte iki 8 vakare iiskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHĮCAOf/. ŪL-

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

8uuday by Appointmeot

DR. STRIKOL’IS
> PHY8I0IAN and SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

Ofieo Valandos
Nue 2 iki 4 ir nue 4 iki 8 vak. 

Nedėliotais pagal sutartį
Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Tatai. PROepeet 1980

TeL OANal 6121

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS H OHIBUBGAS

2201 W. Cermak Road
Valaadoe: 1—3 ir 7-0 

Seredomig ir Nedėl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. CaHfomia Ava. 
Telefonaa REPubiic 7860

Bea. a*d Offiee
2389 0. Leavitt St. 

OANal 0709

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB OHZBUKGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL TAldg 0904 

Boa.: ToL PLAaa 2400
VALANDOSj

Nno 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vaL 
Nedėliomis nuo 10 iki Į2 dieną

DR. J. SHINGLMAN
M TIK SUGRĮŽO 

u
Meolcliioe Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja S0 metų 
ReumatlsmaA lr Alrdlee Idgoe 

Jo 8peHalybė
Valaadoe 11-11 A. M., 2-4. 7-1 P. M. 

Resideneija UI S 8o. 60th Avė.
Tel. Cicero saiki 

OflMM seno Wart l.m» streea
Cicero, III.

Offiea Phoaa
PKOspect 1028 
VaL 9-4 pp. Ir 7-9

DR. J. J. KOWAR
(SOVABSKAS)

GYDYTOJAS XB (MIBUBGAS
2403 W. 63rd St, Chkago-

NedSUom lr Tre«l*41ealaie_ _ _ Pęa^iujartj_ _ _
DR. A. J. SHIMKUS

GYDYTOJAS 9 OHZBUKGAS *
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 

TeL LAFayaMe 8016
VALANDOS:

2—4 popiet — 7—0 vakare 
Trečiadienais ir Sekmad ieniaiaPf*1

Tel. Ofc. REPablIe 799«

DR. AJUAURAITIS
D1MTI2TA8

2438 Weet Marųuette Road 
AntraA, ketvirtai lr aeaktądienlal» 

9-11 v. ryt<: 1-1 p. p.; S-Fv. v. 
0eAU«wlale n«w 9 v. r. iki 1 ». p.

101 Broadvray
MELR081 PARK, ILL.

PlnaadlanUls Ir treMaMenlale nee
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

OeASaAiealale nuo S ▼. Iki 9 v. ▼. 
Sekmadieniai* pagal putartlaa

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, UL 
TeL Cicero 2673

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

CHICAGO
Rai. 6961 S. Mapleirood Av.

TeL HEMIock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti 

Acitadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

_________ TaL HEMIock 4848
TaL BOUIevard 7042

DR. G, Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Bet odoj pagal »utarU_______

TaL Ofiso BOUIevard 1018-14 
Res. KENuood 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1—3; nuo 6:30—0:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Realdencijoa TaL BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Resideneija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliotais pagal sutartį

TaL CABa’ 0267
Ree- PROepeet 0060

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.
1821 So. Halsted Street

Resideneija: 0600 So. Arteeian 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 
 0 iki 8 vaL vakaro

GAN

TaL Offiea Wentvrorth 8330 
Res. Hyde Park 3396

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

Zalandoe 2—4 po pietų, 7—8 ▼. vak 
’telrvTn. ir «uh«tnmi«

Rea. 6968 8o. Talman Ava.
Ree. TeL GROvahill 0417 
Office TeL HEMIock 4848

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

VaL 2-4 ir 7-9 vak.
Kete. ir Nedėliomis anai

8ubatome ClceroJ 
1«4< So. a»tb Ct

Nuo 4 Iki I vai. vak.

Oklcagoa lietuvių Iv. Kryiiaus B-

Ionlnč, kaip jų pripaiino American 
fedical AMociation ir American 

College of Sorgeons, yra Claaa A 
rOilas. Tai yra, aukičiausi Ameri- . 
koa medikaliai autoritetai mftaų li
goninę priakyri prie geriausia Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 60tk St,
MI. HEMIock 4700.

Naudokitės patarnavimu tij daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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VIETINES ŽINIOS Town of Lake Žinelės

GRAŽUS SUSIRINKIMAS, BET DAR
GRAŽESNI JAME NUTARIMAI

M. Sudeikienė su savo du
krele Onyte porai savaičių i*, 
važiavo j Detroit, Pilti- . 
burgh, New York. Žadėjo a;> ' 

Praeitu trečiad’enj įvyko jonų bendradarbių tikįetėlį lankyti daug ir kitų vietų. ,
Tėvų Murijonų Chicagos aps- vertės 10c. Į Sykiu ievai a vo žinomų bi-
krities bendradarbių susirin-Į Šio išvažiavimo pelnas bus znierių Janušauskų dukrelė, 
kimas, kuris nebuvo perdaug skiriamas Tėvų Marijonų Se SJertba.
skaitlingas atstovais, bet gau- *minarijoj apsigyvenusioms 
singas gražiais nutarimais. (Nekalto Prasidėjimo Panelės 

Neatvykus į susirinkimų Švene. Vargdienių Seselėms,
pinu. A. Bacevičiui, jo vietų f kurioms, kaipo naujakurėms 
užėmė Tg. Kryževičius. Buvo . būtinai 
perskaitytas iš praeito susi
rinkimo protokolas, kuris vie
nbalsiai priimtas.

Atstovų atsilankė iš sekan
čių kolonijų:

West Side — Ig. Kryževi
čius, C. Druktenis, J. Kulbie- 
nė, M. Balčiūnienė ir J. Šlio
geris.

1 Town of Lake — E. Gedvi
lienė ir P. Turskienė.

'Brighton Park — M. Na
vickienė. T. Atroškienė, O.
Kazragienč ir Ant. Žolynienė.

Cicero — Sofija Ališaus
kienė, bv.lvariškė.

Marąuette Park — B. Ne- 
nartonis; taipgi ir apskrities 
rašt. J. Kulikauskas.

Linkime laimingus kelionei 
ir laimingai sugrįsti.

J. Uazliadauskaitė grįžo iš
reikalinga parama, atostogų, kurias linksmai pra 

Tikslas gražus ir kiekvieno Į leido La Šalie, Ilk, Starved 
geros valios lietuvio katalike Rock, Spring Valley, 111. 
turėtų būti remtinas.

To wnt>f lak iečiai džiai giu si 
sulaukę naujo vikaro kun. M. 
Švarlio. Buvęs vikaras kun 
J. Statkus iškeltas į Nekalto 
Pras. P. Šv. parapijų.

Jonukas

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 j 

IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Reikia pasakyti, kad šis 
gražus būrelis atstovų, kurie 
nepaisydami nei vasaros kar 
ščių, visa širdimi atsidavę 
įvairiems kilinems ir labda
ringiems darbams pasiryžo ir 
nutarė turėti dar porų išva-

Škapliemos Švente

Liepos 16 d., Marijonų Se
minarijos naujoje koplyčioje 
įvyko gražios ir įspūdingom 
pamaldos. Kaip ir kiekvienais 
metais daugelyj Marijonų na- 
muose daroma, Dievui buvo 
sudėta apžadai, kuriais vie
nuoliai ypatingu būdu pasive
da Dievo tarnybai, ypatingu 
būdu ieško Dievo garbės, sa
vo paties tobulybės ir kitų 
žmonių sielų išganymo.

Vieni tų dienų pirmų kartų 
padarė įžadas, kiti juos lai
kinai atnaujino, treti gi vi
sam gyveniinui Visagaliam 
Viešpačiui pasiaukojo.

Apeigoms vadovavo pats 
Marijonų Kongregacijos auk-

Išdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
—- — o -

Suvirš 50 metų prityrimo
O-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

-- - o-------

žiavi'mų. Vienas jų įvyks La- ščiausias vadas, aukštai ger- 
bdarių ūkyje rugpiūčio 22 d. Ibiamas Tėvas Generolas kun. 
Tai bus šeimyninis Marijonų A. Cikoto, MIC. Po iškilmių, 
bendradarbių Chicagos aps- šv. Mišias taip pat laikė Tė 
krities išvažiavimas, o antras
kiek vėliau. Komisija išrink

vas Generolas, asistuojant 
kun. J. Mačiulioniui, MIC, 
dijakonu ir kun. P. Biskiui, 

vų Murijonų vadovybe, kada MIC., subdijakonu. Per Mi- 
būtų parankiausia turėti ru- šias giedojo klierikų chornc 
deninį išvažiavimų Tėvų Ma-1 Iškilmėms buvo pasiruošta 
rijonų ūkyje.

Taigi, šie du išvažiavimai,' 

kurie būtinai turi įvykti, ži
notina tiems kolonijų atsto
vams, kurie susirinkime ne
dalyvavo, kad palaikytų sau 
už pareigų pasidarbuoti.

Išvažiavimas, kuris įvyks 
Labdarių ūkyje sekmadienį,

ta ir įgaliota pasitarti su Tė

“ Užminuoji moteris 7 pakeista iš kalėjimo. Daisy Tegt- 
meyer, chicagietė, už paniekinimų teismo, atsisakant duoti 
paaiškinimus byloje reikale nejudomojo $30,000 vertės tur-

Sv. Pranciškaus vienuolyno ' Į®- ™>»usta kalėjime. išsėdėjo keturis metus Kalėjimo ji 
... o , ..... buvo skaitoma “uAniretoįi moteris”. Dabar teleista vienam,

. pramonininkui uždėjus bondsai”. Jos byla iš naujo busLabdarių ūky, pavyko ir pe- 
Ino davė $50.00. Piknikui da 
ug pasidarbavo pirm. M. Su- 
deikienė, E. Ogentaitė ir Sriu
bienė. Skyrius dėkingas vi
siems, kurie prisidėjo prie iš
važiavimo: J. Mondzijauskui 
už trokų, Počuilpui už garsia
kalbį ir visiems, kurie atsi
lankė.

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWĖŠTERN AVENUE
ARTI GRAND AVR.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
rėmėjų 3 skyr. rengia bunco 
party P. Snarskių na«.ue, 610 
E. 88th st., rugp. 20 d. Kvie
čiami visi atsilankyti. Komi
sijų sudaro: Snarskienė, Su
derk ienė ir Ogentaitė. Rap.

ketina dalyvauti priėmime Lie 
tuvos sportinifckų.

Poškai yra seni “Draugo” 
skaitytojai.

Antanas yra studentas Šv. 
Marijos seminarijoj, Munde
lein, o Antanina turi atsako- 
mingų darbų District Natio
nal banke. Rap.

Melrose Park, Arlington 
Heigbts, Noirwood Park, Dea 
Plaines ir Palatine distriktuo 
se policija uždarė devynis ba
rus (salifinus), kurie neturė 
jo apskrities leidimų (lais- 
nių). Taip pat uždaryti ba
rai \Vestward Ho ir Fairvie\v 
golfo klūbų.

t

Poškai Vieši Rytuose

MARQUETTE PARK. - 
Poškų duktė Antanina ir sū
nus Antanas linksmai leidžia 

j anksčiau aštuonių dienų reko- atostogas Rytinėse valstybėm 
lekcijomis, kurias šiais me se- Lankosi Elizabetlie, Jer-
tais vedė aukštai gerbiamas 
Tėvas Generolas kun. A. Ci
koto, MIC. Rekolekcijos, ten
ka {mžyinėti, buvo labai įdo
mios, pamokinančios. Rekole
kcijose dalyvavo ir iš Lietu
vos atvykęs salezietis kun. 
Drazdys, kuris įvairiose šios

rugpiūčio 22 d., skiria gra- šalies lietuvių parapijose ve- 
žias dovanas: 1) dovana, tai Ja misijas
bus gražus setas rankdarbių, 
kurį aukojo bulvariškė Sofija 
Ališauskienė; antra — $3.00 
casli ir 3) $2.00 cash. Šių do
vanų laimėtojais bus tie, ku
rie įsigys nuo kolonijų Mari-

Tėvo Generolo Vizitą 
Kenoshoj

Liepos 17 d., aukštai ger
biamas Tėvas Generolas knn. 
A. Cikcto, MIC., Provincijolo

UFE'S BYV/AYS

sey City, Brooklyne, Niagara 
Falls ir ilgesniam laikui ap
sistos New York City, kur

kun. J. Jakaičio, MIC., ir s<*- 
minarijos mokytojo kun. J. 
Mačiulionio, MIC., lydimas, 
išvyko su kanoniška vizitą į 
Šv. Petro parapijų, Kenosha, 
Wis., kur klebonauja kun. A. 
Andriušis. A. J. M.

Urba Flower Shoppe

4180 Archer Avenue
Gėlės My

PhQM

l — V«

LAVAI

A. I A
ADOLFAS JAROŠUS
Mirė liepos 20 d.. 1327 m_. 

10:40 vai. vakare, sulaukęs 43 
metų amžiaus.

Kilo iš Šiaulių apskričio, 
Akmenės parapijos.

Amerikoj Išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nuliūdima 
mylimą moterį Mortą, po tė
vais . Laurlčlūtę. dukterį Bro- 
nlslavą ir daug kitų giminių; 
Lietuvoj tėvelius, brolj, seserį 
Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4115 So. 
Campbell Avė.

Laidotuvės Jvykg šeštadlenj, 
liepos 24 d. Iš namų S vai. 
ryto bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo Panelės 8vč. pa
rapijos bažnyčią, kurioj (vyks 
gedulingos pamaldos ui velio
nio alsią. Po pamaldų bus nu
lydėta* j 8v. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visu* 
gimines, draugus-ges ir ps*y- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Duktė. Tė
veliai, Brolis, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvių direktorių* J. F. 
Eudeikis. Tel YARds 1741.

A. B A
PRANCIŠKUS
RUPŠLAUKIS

Minė liepos 17 d.. 1937 m.. 
PreecoU. Arizona, 4:10 vai. va
kare, sulaukęs 52 metų am
žiaus.

Kilo Iš Tauragės apskričio, 
Šilalės valsčiaus, Llleikiunų 
sodžiaus, Paplrių parapijos.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi seseris: Qną Auškalnis ir 
Pauliną Svatrlnaft, Švogerj Pet
rą, brolj Nikodemą Rupšlaukj, 
brolienę Domicėlę ir jų šeimy
nas, pusseserę Juzefą Yeld- 
mont, ir gimines; Lietuvoj dvi 
seseris ir gimines.

Kūnas yra pašarvotas 3462 
W. 45tb Place. penktadieni, 
liepos 23 d., 1937.

Laidotuvės Įvyks šeštadieni, 
liepos 24 d. Iš namų 3:30 
vai. ryto bus atlydėtas i St. 
Agnės parap. bažnyčią, kurtoj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio stelą. Po pamaldi) bus 
nulydėtas J *v. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pašy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nullfidę: Seserys, Brolis, Bro
lienė. Svogeris, Pusseserė ir

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARda 1138.

Ieško Vagies, Kuris 
Nudavė Langų 

Plovėją

Polieija ieško gudraus va 
l gies, kuris, nešdamas su sa
vim visus daiktus langams 
plauti, neva ieškojo darbo, o 
tuo tarpu tykojo pavogti ge 
resnius lauke padžiautus bal
tinius. Tokiu būdu jis apvo
gė Mrs. Charles L. McPartins, 
4528 No. Winchester avo.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

nvr a t koplyčios visose 
U I Anl MIESTO DALYSE

AMBULANCE

Juozapas Erinius IR 4704 So. Weatern A' 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

Spauda — tai galinga jėga. 
Tų jėgų gerai panaudoję, su
kursime kultūros žadinius, ap
ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus. Susipratę kata
likai romia pinigais ir raštais 
katalikiškų spaudų.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HSALTH-MOR

VACUUM-OLEANER 
ATLIEKA 33 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- 
klOR magikų. gaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

J

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

Lacfaamcz ir Snai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

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

J. Liulevicius 4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkas
S. M. Stelbs

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phoae BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUlevard 5203-5566

*

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemltage Avė.
4447 South Fairlietd Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Earskis ir Sms 10734 So. Miehigan Avė. 
Tel. PULiman 5703

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 11 lth St.,
• Telefonas BEVerly 0005

skersai Sv. Kazimiero kapinių vartų.
f

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

• GART, nrp. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIM’

Geriausiu patarnavimas — Moteris patarnauja 
Fhene 9000 620 W. 16th Ava.
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VIETINES ŽINIOS

SPORTININKŲ IŠLEISTUVES

Vakar rytą Lietuvos spor
tininkai išvyko į Detroitą, 
kur išbus porą dienų ir iš ten 
keliaus j Clevelandą. Svečių 
palydėti susirinko Amerikos 
Lietuvių Sporto Komiteto na
riai ir gražus ebicagiečių bū
relis. 4

Užvakar vakare Palmer 
Ilouse viešbutyje buvo suren
gtas išleistuvių bankietas, į 
kurį susirinko pora šimtų žmo 
nių. Pasakyta atsisveikinimo 
kalbų, įteikta sportininkams 
dovanų. Sporto Komitetas per 
pirmininką Bordeną, Lietuvių 
Prekybos Ritmai per teisėją 
Zūrį įteikė Lietuvos Kultūros 
Rūmams trofejas. Įteikta do
vana ir p. Augustauskui. Ją 
komiteto vardu įteikė Al. Kū
niški s.

P-lė M. Brenzaitė, Justas 
Mackevičius, D. Kuraitis, Ir 
Jonas Brenza, Jonas Juška į- 
teikė sportininkams ir lakū
nams stambias pinigines do
vanas. Sportininkai apdovrv- 
noti ir kitokiomis dovanomis 
V. Augustauskas nuo Kūno 
Kultūros Rūmų įteikė Ame
rikos Liet. Sporto Komitetui 
gražų, eks-amerikiečio Vilei
kos sukurtą paveikslą.

Atsisveikinimo kalbas pa
sakė: kun. Linkus, Vanagai- 
tienė, Pieža, Bertulis {jis į- 
teikė Kūno Kultūros Rūmams 
radio), kons. Daužvardis, Ju
ška, Brenzaitė, Jonas Brenza, 
Komaiko (ir jis sportininka
ms įteikė dovaną), Kirienė 
(įteikė dovaną nuo* Moterų 
klūbo), Simutis. Programai 
vadovavo adv. J. Borden, Ko

miteto pirmininkas. Iš svečių 
kalbėjo: V. (rilvydis, V. Au- 
gUStkuskas ir sportininkas 
Šarkų s. Jie nuoširdžiai dėkojo 
chicagJečiams nž vaišingumą 
ir pakvietė atvykti į Lietuvą.

Baigiant programą, atvyko 
Lietuvos Skautų atstovai Inu 
dus ir Vainauskas. Jiems Su 
kelta ovacijos. Sportininkei 
padainavo ir tuo baigėt.

West Pullmano 
Naujienos

Liepos 18 d., parapijos 'žo
delyje ir svetainėje įvyko pa
rapijom komiteto rengtas pik
ni kilis klebonijos remonto rei 
kalant s. Piknikėlis pavyko. 
Žmonių prisirinko pilnas dar 
žas ir svetainė. Buvo įvairių 
žaidimų bei lenktynių. Kalu- 
meto moterys traukė virvę su 
We.«t Pullmano. Westpuhna- 
nietės laimėjo. Vedę parapijos 
komiteto nariai traukė virvę 
su singeliais komiteto nariais. 
Vedusieji laimėjo. Buvo daug 
ir kitokių rungtynių, kuriose 
publika turėjo daug juoko. 
Pelno liks $150.00.

Vargšai, visą vasarą turės išbūti kalėjime. 31 čikagiečių ženočių, kurių atsiskyrusios 
žmonoe patraukė į teismą už nemokėjimą alįjnentų. Kadangi teisėjas, kurie tuos dalykus 
tvarko, išvažiuoja atostogoms, tat, kol sugrjš prie savo pareigų, visi jie turės sėdėti kalė
jime. Įsižiūrėkit į jų nusiminusius veidus.

skirstytos sekančiai: 25. dol., 
15 dol., 10 dol. ir 10 po 5 dol. 
Šokiams grieš Phil Palmers 
oikestra. Klebonas su vikaru 
ir parap. komitetu rūpinasi, 
kad viskas būtų kuogeriau 
šiai prirengta. Rap

Lietuviai Laidotuvių
Direktoriai Rengia 

Išvažiavimą

Liepos 31 d. Lietuvių Lai 
dotuvių Direktorių asociacija 

' rengia pikniką Royal Oaks 
darže, prie 87 ir Kean avė- 

Dar Vis Renka “Slot” nue. Piknikas prasidės apie

RADIO, CLASSIFIED
Manant statyti mu naują namą 
ar pertaisyti seną, palaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

8739 So. Maplesrood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

Prašoma pasiklausyti šį va
karą radio programom iš sto
ties WHFC, 1430 kil., nuo 7 
iki 8 vai., kurias duoda J03.
F. Budriko raibo ir rakandų 
krautuvės 3409 — 3417 So.
Halsted st. Reikia pastebėti, 
kad naujas Budriko namas 
.jau baigtas ir Budrik Fum» 
ture Mart — rakandų krautu
vė atidaryta. Joje dabar eina 
didelis išpardavimas likusių 
nuo pirmiau prekių specia
liai nupigintomis ka nomis. Į.
sidėmekite adresą — 3409 — „ tf Reikalinga mergina Iždininkės (cash-
3411 So. Halsted st.. Šalę di- *®r) tlarbul. AUlAauklt adresu; 2631 
.... .. . „ . . So. Halsted 8treeL
dziosios radių ir refrigerato-
rių krautuvės.

PARDAVIMUI GROSERNft

Pardavimui grosernė Ir bučernė ar. 
Da mainysiu ant tavernos. 1967 W. 
Canal port Avė.

NAMŲ TAISYTOJAS
Kam reikalinga weather strlps arba 
durų a r ha. langų Utalsymas, kreip
kitės | J. Purtnlcas, Jis turi gerą pri
tyrimą tame darbe.

Adrijas:
€425 So. Richmond Str.

Tel. HEMiock 2573

REIKALINGA MERGINA

P-

ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jos metinis piknikas bus rug
piūčio 1 d., Vytauto parke. 
Iš anksto visus mūsų drau 
gus ir rėmėjus širdingai kvie
čiam skaitlingai dalyvauti.

Reikia pasakyti, kad iš an
ksto perkant įžangos tikietą, 
galima gauti pž 10 c, o prie 
vartų bas 25c. Be ta, su įžan 
gos tikietų bus galima ganlj 
100 dol. dovanų. Dovanos pa

Mašinas

Cook kauntės policija dar 
vis renka iš sabūnų palei vie
škelius “slot” mašinas. Fra
nklin Park, Elmwood Pari< ir 
Palatine distriktų 29 galiūnuo
se - rodauzėse užvakar poli
cija konfiskavo 12 tokių ma

8 valandą vakare. Jei būtų 
lietingas oras, tada piknikas 
bus nukeltas į sekantį šešta
dienį.

Chicagos ir apylinkių lietu
viai širdingaKkviečiami atsi
lankyti į šį pikniką. Šokiam3 
gries “Buck Jonės” orkes 
t ra.

Pikniko rengimo komitetasšinų. Pakeliais ištaigose ro- 
dauzėse tokių mažinu dar ""“T**, * sekttne,.’) .la,dotu

Žinios iš Gary, Ind.

(Atkelta iš 4 pusi.)

jonierius K. Baran, dr. J. P. 
Poška su žmona ir k.

Pernai mokyklos daržas bu
vo kalnuotas smėlynas. Perei
tą vasarą WPA nukasė kai 
nebus (į 7 pėdas aukščio), 
dailiai viską išlygino. Rude
nyje ir pavasarį užpildė dzin- 
dromis, o paskiausiais laikais 
gauta dykai $200.00 vertės 
maltų akmenukų ir jais iš
pilta. Prie paruošimo daržo 
daug darbavosi: K. Nakuti”, 
S. Brazauskas, Z ęLrabaus 
S. Vendrinaitis, J. Juris, J. 
Širvinskas.

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS 
SANDELIS

911 West SSrd Street 
Užlaikome KUMPIUS lr kitus 
skanumėlius Importuotus IA Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes Jie yra gauti per

BALTIC IMPORT OO.
809 West 19th Street

CHARLES TUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
{Atlieka visokius medžio darbus,! 
(didelius ir mažus, už prieinamą! 
{kainą. Apkala namus Singeliais.
] Dedame stogus.

Tūri 35 metus patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

daug randasi.

Skaitykite Biznierių
Bargenus I

vių direktorių asociacijos na | Apie bažnyčią užvežta mo- 
rių: A. Petkaus, A. Phillipso, lis su juodžemiu ir užsėta 

žolė. L. Padžiaus trakai vežė
VJU f i

dzindras, žemę ir akmenukus
ParapijietisKoresp. P. J. Ridikas

romą
... skirtinga 

nuo visų kitų

Kaip skanaus valgio 

kvepianti ar omą yra puse val
gymo malonumot taip puikių 
tabakų kvapas yra pusė rūky

mo malonumo.

Todėl mes keliaujame aplink'pusę pa
saulio dalį dėl brangių aromatiškų tur
kiškų tabakų, kurie priduoda Chester- 
field cigaretams jų malonesnę aronų.

Sumaišyti su lengvais saulės-nuno- 
kušiais namie - augintais tabakais, jie 
padaro Chesterfields lengvesnius ir ge- 
resnio-skonio *

.skirtingus nuo visų kitų• •

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui taverna geroje vietoje 
dirbtuvių apylinkėj. Pardavimo prie
žastis yra ta, kad turiu du blznlua 
Atsiftauklto. 2424 So. Western Avė. 
Telefonas SEEIey 9581.

REIKALINGA MERGINA
Reikalinga mergina patarnauti p|*' 
stalų reetorante, turi būti nev» 
dusi, pastovus darbas. AtslAaukit 
adresu 2151 W. Cermak Rd.

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas darbininkas, prityręs 
prie ūkio darbo, turi būti apie pu
sę amžiaus. Kreipkitės J F. J. 
Lubinas. 6950 So. Peorla St., Chi
cago, X11. ,_ tel. Wentworth 4103.
_______ RENDON TAVERNAS
Pilnai įrengtas, lietuvių kolonijoj 
randasi skersai nuo parkės, gera 
proga dėl biznio^ savininkas ant vle- 
to3, kreipkitės Ajiton Norbut, 4500 
So. Paulina St.

Kaip Jaučiate?
M Vakarą—"Iftvalyklt Vidurius”—Jauaklt. 

Gertuu Itytejl
Meskite nuovargi. Duokite Oerflald Ar
batai Itvalytl nesumaltua llkužlua. Vaikis 
greitai Ir maloniau Oarklte kaip papras
tą arbatą. 10c — Its-

I WrlU-.w net SAMPlE af OerfteM 
' HeodockeFoader-alsoGarSeldTea,

OAgRCLOTEACGb OsM.1, MOOKLVN, N.T.

PLATINKITE “DRAUGĄ

...dėl malonesnes aromos ir visų5

smagumų, kuriuos rūkymas jums gali 
suteikti.. .gėrėkitės Chesterfields

W1. MnuraucaiCo.

BUICK 

&
PONTIAC

d"

AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbi zi:
GAUBI8. SABONIS, BUKAW, BANKEVICIUS, BAČKYS

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 

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
Chieagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

INSURED

■ederal Savings
|and loan asiociation 

or CHICAGO

Si

2202 West Cermak Road
Telefonas CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt


