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RADIKALAI SUTRIUŠKINTI MADRIDO FRONT
KARO ŠMĖKLA KINIJOJE 

POLAIPSNIUI NYKSTA
Bet Kinijos vyriausybė užgina 

taiką su Japonais
TOKUO, Japonija, liepos ‘ cijas, ir būtinai ištraukti i«

23. — Japonų vyriausybe skel 
bia, kad ji yra pasirengusi ap
tarti bi kokius Kinijos vyriau
sybės pasiūlymus, kuriais re
miantis būtų prieita prie tai- 
kos derybų.

Karo ofisas gi praneša, kad 
karo šmėkla Kinijoje polaips- 
niuį nyksta ir grįžta normalus 
stovis dėka lokalių kiniečių 
viršininkų, padariusių paliau
bas su japonų kariška vadovy
be. •;

Anot karo ofiso, japonai štai 
ko reikalauja: Nubausti tuos 
kiniečius viršininkus, kurie 
bando ardyti abiejų šalių, san 
tykius; griežtai kovoti prieš 
komunistus; panaikinti kinie
čių prieš japoniškas organiza-

Peipingo srities 29-osios kinie
čių armijos užsalikusiųjų ten 
37-ų:ų divizijų..

Japonų spauda pataria vy
riausybei pasiųsti į Nankingų, 
Kinijoj, žymiuosius diploma
tus ir juos autorizuoti padary
ti taikų su Kinijos vyriausybe.

ŠiANGHAJUS, liepos 23. — 
Žiniomis iš Nankingo, Kinijos 
vyriausybė pareiškia, kad ji 
neremia Peipingo srities loka
lių kiniečių valdininkų taiki- 
mosi su japonais ir nieko ne
žino apie jokias paliaubas.

Vyriausybė nurodo, kad pa
tys japonai nevykdo sutarimų 
ir žadėjimų.

DĖDES ŠAMO KARIUQMEN£ KINIJOJE

Tai J. Valstybių 15-asis infante rijos pulkas Tientsine, Kinijoje, kur japonai vyrauja. 
Pulkas turi paradų kareivinių aikštėje. Kilus japonų kiniečių' nesutikimams pulkas pa
rengtas veikti — saugoti ir ginti amerikiečius ir jų interesus šiaurinėje Kinijoje.

(Acme (Photo.)
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BANDO JUOS DISKREDI
TUOTI, ŠALIES “IŠDAVI

KAIS” PASKELBTI
AMSTERDAMAS, Olan

dija, liepos 23. — Žiniomis iš 
Vokietijos, naciai griebėsi 
propagandos prieš katalikų 
vyskupus, kad juos diskredi
tuoti (sukelti jais. nepasitikė
jimų) katalikų ir protestantų 
tarpe. Tai tikrai barbariškas 
ir smerktinas nacių užsimoji
mas. Matyt, jie dedasi daug 
žino, bet neturi mažiausios 
sųvokos apie tai, kad katali
kai tik nusispiaus j jų šių pro
pagandų.

RADIKALAMS KARIAUTI,^ 
TAI NE BAŽNYČIAS DE
GINTI, ŽMONES ŽUDYTI

AVILA, Ispanija, liepos 23.
— Papildomomis žiniomis, 
Madrido vakariniam fronte ra 
dikalai taip supliekti, kad jų 
vadai apgaili to savo viso puo 
limo žygius. Nacionalistų ka
riuomenė per keturias paras 
atkovojo visus plotus, kuriuos 
užimti radikalams ėmė kelioli
ka parų.

Radikalai pradėjo puolimų
Mąjirido vakaruose, kai nacio
nalistai buvo užimti veiki-

xt • • -y i - - mai» Santandero fronte. Po-Naciai prieš vvskupus eme- - .................. ; * .
»■ Mo žygio, kai Speyaro (Pa- P18tūra5 J
latiaat,) dioceaijoa vyskupas •noflonlim bod n/a • * 4 mnoLnun ' *

Pramzija sakosi, kad ji Kremianti
IdūlKfl'U •» a -> '

Nusisuka kovoti prieš Italiją 
užkariautoj Etiopijoj

PARYŽIUS, liepos 23. — vyriaiusybę, kuri karo laiku E-
Prancūzijos socialistų vyriau
sybė iš naujo ima pulti Italijų

tiopijoje leido italams naudo
tis tuo vienatiniu geležinkeliu.

ir Vokietijų dėl jų kišimosi į Be to geležinkelio, girdi, ita- 
Ispanijos pilietinį karų. Ir po- lai nebūtų užkariavę Etiopi- 
draug pareiškia, kad ji nieku jos.
būdu neremianti Ispanijos ra
dikalų. Girdi, Ispanijos pa- HENDAYE, Prancūzija,
sienis aklai uždarytas ir per liepos 23. — Žiniomis iš Ma- 
jj nepraleidžiami savanoriai ir drido, nacionalistų lakūnai 

bombadruoja Madridu ir kituskaro medžiagos gabenimas aš
triai uždraustas.

ftį kaitų Prancūzijos vyriau 
sybė bando žnybti Italijų. Ji 
nusprendė žymiai padidinti ra 
tas italams už naudojimų pran

gretimus miestelius Madrido 
šiauriuose ir rytuose.-

Anot radikalų, apie 63 as
menys žuvę nuo orinių bombų. 
Daugiau kaip 150 asmenų su-

NACIAI AREŠTAVO KU
NIGĄ, UŽDARĖ KATALI

KU MOKYKLĄ
, T

GIRDI, KUNIGAS PER PA
MOKSLĄ PUOLĘS NACIŲ

REŽIMĄ

BERLYNAS, liepos 23. — 
Osnabrucko srityje, Prūsijoje, 
nacių policija uždarė privačių 
katalikiškų mokyklų pareišku
si, kad mokytojas “nusikal
tęs dorovei”. ,

Be to, Šv. Vincento ligoninė
je, arti Meppen, areštavo Os
nabrucko katalikų parapijos 
kunigų Otto Brackel. Areštuo- 
tųjį kaltina tuo-, kad jis per 
pamokslų puolęs nacių režimų.

Kelinta savaitė įvairiose Vo 
kietuos dalyse naciai areštuo
ja kunigus ir uždarinėja kata
likiškas mokyklas ir ligonines.

STALINAS IŠSIŽADĖJO ŽEMĖS DREBĖJIMAS IŠ-
GRĮŽUSIOS KRIKŠČIO- 

NYBĖN MOTINOS
M1RUS/K$ ĮSAKE JOS 
KŪNĄ SUDEGINTI

ŽENEVA, Šveicarija, — Ži
niomis iš Rusijos, diktatorius 
Stalinas nutraukė santykius 
«u savo motina ir jos išsiža
dėjo prieš jai mirsiant, kadan
gi ji grįžo krikščionybėn ir

TIKO ALASKOS CEN
TRINI DALĮ

/ VT——
NEGIRDĖTA, KAD TOTŲ

ĮVYKĘ NELAIMIŲ SU 
ŽMONĖMIS

FAIRBANKS, Alaska, lie
pos 23. — Smarkus žemės d re 
bėjimas ištiko šį miestų ir 
centrinę Alaskos dalį.

Mediniai namai pradėjo svy
prisidėję prie stač iatikių Žmonės išbėgiojo iš na
kvos veikimo. Be to, diktato-1 
riug uždraudė motinai naudo 
tis “Stalino” pravarde.

Jai mirus pasirodė, kad ji] mas įvyko, 
visų savo savastį vertės iki j Plačioj srityje kai

mų ir viešbučių. Sugadintas 
Alaskos universiteto seismo
grafas, taip smarkus pnrty-

cūzų geležinkelio linijos Etio- žeista. Spėjama, kad žuvusių-
PiAUJANT JAVUS NUŽU

DYTI TRYS BROLIAI
pijoje. Tuo būdu ji bando Ita
lijai atsimokėti už jos griežtų 
nusistatymų Ispanijos reikalu 
ir, abelnai, už nesiskaitymų su 
Prancūzija ir jos interesais.

Socialistų vyriausybė kalti
na buvusių premjero Ijavalio

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ne- 

pastovus oras; debesuota ir 
vėsiau.

Saulė teka 5:36, leidžia 
si 8:16.

jų bus daugiau, ypač milici
ninkų tarpe, kadangi radika 
lai teisybę slepia 

Kai nacionalistai lakūnai 
bombarduoja radikalų pozici
jas, radikalų vadai dažniau
sia praneša apie “civilių” 
žmonių žuvimus. Tuo būdu jie 
patys save išduoda.

PRANCŪZAI ATNAUJINS 
PASIAUKOJIMĄ GLOBĖJAI

Jau atspausdinti Draugo’' 
Pikniko tikietai. Galite juos 
įsigyti “Draugo” redakci
joj arba nuo “Draugo” iš 
nešiotojų.

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

PARYŽIUS, liepos 23. — 
Prancūzija su savo kolonijo
mis ateinančiais metais minės 
300 metų sukaktuves, kaip ka
ralius Liudovikas XIII Pran
cūzių pavedė Švč. P. Marijos 
globai ir tuometinis Popiežius 
Švč. P. Marijų pripažino Pran 
cūzų tautos Globėja.

Ateinančiais metais Prancū-

AUSTIN, Minn., liepos. 23. 
— Piaujanš javus ūkyje nužu
dyti peršovimu trys broliai ū- 
kininkai ir vieno jų 12 metų 
amž. berniukas sužeistas. Nu
žudytieji; I/Miis, Joe ir Anton 
Lūkės.

Šerifas subruzdo ieškoti kai 
myno ūkininko J. Tbompeono, 
nevedusio, 33 m. amž. Šerifu 
patyręs, kad po nužudymo tas 
ūkininkas automobiliu nežinia 
kur paspruko.

Nužudytųjų namiškiai sako 
jie nežiną žmogžudysčių prie
žasties.

9,000 rublių užrašė cerkvei rei 
kšdama noro, kad būtų krikš
čioniškai palaidota. Ypač ji 
nurodė, kad ant jos kapo būtų 
pastatyta® kryžius, bet anaip
tol ne komunistiška emblema.

Kai Stalinas patyrė apie tų 
motinos palikimų ir pageida
vimų, jis įsakė motinos savas
tį konfiskuoti ir velionės kūnų 
sudeginti be jokių religinių 
ceremonijų.

Be to, diktatorius įsakė Tbi- 
liso, kur motina gyveno, reli-

kur nu
traukti telefonų ir telegrafų 
laidai ir susisiekimai nebuvo 
įmanomi. Vietomis suskilę ir 
plentai.

Nelaimių su žmonėmis kol 
kas negirdėta. A

L. Sebastianas iškėlė aikštėn 
nacių suktybes katalikiškų mo 
kyklų reikalu. Palatinato na
ciai trumpai galvoję paskelbė, 
*kad jie tarp katalikų pravedę 
balsavimus ir daugumas jų, 
girdi, pasisakę už katalikiškų 
mokyklų pakeitimų nacių val
stybinėmis mokyklomis.

Minėtas vyskupas padarė ti
ronus ir radot, kad naciai ne
pravedė balsavimų. Tik grasi
nimais ir suktybėmis katalikų 
tėvų dalį privertė pasisakyti 
ir pasirašyti už katalikiškų 
mokyklų panaikinimų.

Tad vyskupas šiuos nacių 
darbus iškėlė aikštėn ganyto
jišku laišku bažnyčiose. Pala
tinato provincijos nacis guber

pasauliui, kad jie “triuškina’ 
nacionalistus ir Madrido ap
gulimas “baigiamas laužti”.

Neužilgo nacionalistai susi
griebė, daugiau kariuomenės 
pastatė prieš radikalus ir jįa- 
drido krikštavimai vėjais nu&* 
jo. Radikalai velka nepapras
tus nuostolius. Praki5o 
tmnčius milicininkų, galyb 
lėktuvų, rusiškų tankų, kulko
svaidžių ir daugybę šiaip viso
kios karo medžiagos.

Karo korespondentai pripa
žįsta, kad nacionalistų kariuo
menė turi toli geresnius lėktu
vus, ir jų daugiau, ir toli ge
resnę artilerijų, negu radika
lai. Radikalai gali pasigirti 
tik milicininkų dideliu skaičių 
mi. Bet skaičius karių neturi

natorius L. Buerckel tiesiog tuo labiau, jei ka-I — _ 1 1 • I

KETURI KATALIKAI MI- 
NISTERIAI OLANDIJOS

KABINETE

HAGA, Olandija, liepos 23. 
— Naujam Olandijos ministe- 
rių kabinete yra keturi katali- 

ginės bendruomenės vadų areš'kai ministeriai. Kabinete nėra

sukrėstas tuo vyskupo atvi
rumu ir d rusa. Gubernatorius 
tad leidosi per provincijų vi
sur peikdamas ir šmeiždamas 
vyskupų. Kunigija prieš gu
bernatorių užprotestavo. Vie
nas kunigą areštuotas. Byloje 
pats gubernatorius liūdijo ir 
dar daugiau šmeižė vyskupų. 
Areštuotųjį kunigų teismas nu 
baudė 200 markių bauda už 
“priešinimusi vyriausybės au
toritetui”.

tuoti kaltindamas, kad jis pa
veikęs jo motinų grįžti krikš
čionybėn.

KAM TENKA MARCON1O 
PALIKTI TURTAI

nė vieno komunisto, 
arba laisvamanio.

liberalo,

AR GALI VETUOTI BILIŲ

nai neišmankštinti ir neturi 
rinkamų vadų. Kariauti su iš
lavintu, tvarkingu ir naujovi- 
niai įginkluotu priešu nėra, ly
gu deginti bažnyčias, vienuo
lynus ir kitas įstaigas, arba 
žudyti beginklius žmones — 
vyrus, moteris ir vaikus.

Reikia spėti, kad radikalai 
po šios pirties gal bus atsar
gesni pultis prieš nacionalistų 
pozicijas. Taip pat reikia spė
ti, kad nacionalistai iš naujo 
sužnybs Madridu.

6 ŽUVO AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖJE

PRIEST BRIDGE, Md., li> 
pos 23. — Trobas smogi į
sustojusį automobilį. Antomo- 

izijos katalikai atnaujins šį pa Į bilis užsiliepsnojo ir 6 asme- 
siaukojimų — pasišventimų, nys žuvo.

ROMA, liepos 23. — Miręs 
bevielio telegrafo išradėjas se 
natorius markizas G. Marconi 
paliko, kaip pasakojama, apie 
25 milijonus dol. vertės turtų.

Visas šis palikimas tenka 
vaikams. Didžiausia dalis ten
ka antrosios žmonos dukteriai 
Eletbrai, 8 m. amž. Mažesnės 
dalys — pirmosios žmonos 
trims vaikams.

Netrukus po šios bylos na
cių policija be teismo įparei
gojimo t(tag naciams nežino
ma) padarė kratas Koelnės ir 
Aix-La>-Chapelle vyskupijų ge
neralvikarų raštinėse ir pa-

Illinois legislatūra pravedė grobė ten rastas įvairins ofi- 
bilių, kuriuo įvairių rūšių po- jcialius bažnytinius dohumen- 
litikieriams pripažinta penei- tus ir laiškus. Koelnės kardi
ja. Gubernatorius Ilorneris 
vetavo (nepatvirtino) bilių.

Dabar teismuose iškeliama

nolas arkivyskupas ir Aix-la- 
Chapelle vyskupas tuojau pa
siuntė Berlynan griežtų pro

byla klausimu, ar gubemato- testų. Tačiau, kaip paprastai, 
nesulaukiamas atsakymas.

Naciai pradeda įsisųmonin- 
ti, kad katalikų vyskupų dis- 

LONDONAS, liepos 23. — kreditavimas neturi pasiseki-
Anglijog karalius šiandien vai.mo, kad paties kataliko apos-

rius turi teisę tos rūšies bilių 
vetuoti. * ilki?

ši n o Rumunijos karalių. 'tato Goebbelso vedama atkak-

Ateinančių metų Illinoise au 
tomobilių lai 8 ni ai bus mėlyni 
su baltais numeriais.

Ii kova prieš Katalikų Bažny
čių neduoda geistinų 
Tad dabar nacių autorit 
planuoja katalikų vyskupus 
paskelbti “šalies išdavikais” 
jei jie toliau kovos prieš na
cius už katalikų ir Bažnyčion 
teises ir laisvę.

Sunkus katalikams gyutni- 
mas nacių valdomoj Vokietijo
je. Naciai kovoti prieš katali
kus ir krikščionybę naudoja 
Rusijos bolševikų metodus.

ML
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Attnettis Tėištilo Reformos Planą

Latvijos, Belgijos ir Danijtte valstybių or
dinais. Laidotuvėse dalyvaVo Latvijos pre
zidento atstovas if taip pat užsiehių reikalų 
ministeris.

Jonas Vileišis, pirmasis Lietuvos atsto
vas Vašingtone ir buvęs Kaūtto būfttiistras, 
yra velionies tikras dėdė.

Prezidento ltoosevėlto aukščiausiojo tei
smo reformos planas atmestas. Jis gavo gu.

-1% kuomet senatas pasisakė prieš jį 70 bal
sais prieš 20.

. Tuo baigiama didžiausia kova kokia lig- 
šiol kongrese yra buvusi, di demokratų par- 

; tij» suskaldė į dvi dalis. Prezidentas Roose
veltas buvo užsispyręs savo sumanymui žūt
būt įvykdyti. Jo šalininkai darbavosi išsi- 

► Žuosę. Bet nesnaudė ir opozicija. L jo gin
čai spaudoj, susirinkimuoise, kongrese. Teis
mo reformos opozicionieriai taip gudriai ve
dė propagandij, kaxl net pačius karštuosius 
fefdrmos šalininkus įtikino, jog teismo re- 
Jfoi-niavimas suduotų smūgį krašto konsti
tucijai.

Žinoma, nelengva būtų įrodyti, ar p.
Rtfosevelto planas buvo prieškonstitucinis.

?Juk jis tų planų nedalė aklai, be įstatymų 
žinovų pasitarimų. Jį rėinė kabiheto bariai,

□rėmė tokie gabūs ir patyrę politikai, kaip 
prieš apie savaitę miręs senatorius Robiū- 
eon. r

Tačiau, nežiūrint Ito, gerai, kad tas 
klausimas užsibaigė. Mažiau bus agitacijos, 
tuščių ginčų, o daugiau konstruktyvaus dar

yto. L
Prezidėntas, žinoma, turėjčT gerų tikslų. 

r_ įjis hOrėjo pašalinti kliūtis vadinamai Nau- „uuo 14 VIVI w 
jai Dalybai (New Deal) vykdyti. Tani anr' viky valdžios auka. 
kelio stovėjo aukščiausias teismas, kurio na
rių (tefcaėjų) dauguma pasisakydavo prieš 
tą planų, tai yra Naujosios Dalybos žygius 
pripažindavo nekonstituciniais. Dėl to Pre- 
zidebtas buvo sumanęs teisėjų skaičių pa
didinti iki penkiolikos, naujais teismo na
riais paskiriant savo šalininkus.

Kokius žingsnius Prezidentas toiiau da- 
• rys, sunku pasakyti. Žinant kiek daug pas 

jį yra ryžtumo ir energijos, nesinori manyti, 
kad jis savo plabus visai numestų į kampų.
GOliiiias dalykas, kad jis dar nepasiduos.
Sumanytoms reformoms vykdyti jis suras 

r naujas formas ir naujus kelius.
» «

Vytautas Vileišis

. Spauda Apie Į vylaus Rusijoj
1,1 1 - - ~ «

“Visagalis” Stalinas kapoja savo drau
gams, bolševizmo kūrėjam^ galvoj. Ten ka
rtojasi 1789 metų Prancūzų revoliucijos lai
kai. Kada žymus revoliucijos vadas Lanta
nas, Robespieiui liepiant, buvo žudomas jis 
prūšęs palakti virvės gabalų dar ir Rbbes- 
pierui. Neapsiriko Dantenas — tų pačių re- 
voliucijonistų auka tapo ir Roibespieras, nūb 
kurio mirties prasidėjo revoliucijos žlugi
mas. Ga, būt ir dabar žymus bolševikų vi
dus Tuchačevskis, Stotino šaudomas, gfilvd- 
jo, kad ateis laikhs, kada ir Stalino sostas 
nuo jo paties draugų kulkų sudrebės. dūk 
neveltui sakoma kokiu ginklu kdvctel, — 
nuo tokio ir pats žūsi.

BblševikU valdžia, smerkdariia žyittlAŪ- 
sius savo valstybės atstovus hiirtin, kbrtipfo- 
hiitūojasi viso pasaulio akyse, dAfo gėdų 
visam bolševizmo inokslūi ii* idėjai ii* pAtys 
save žemina. Juk baisu galvoti, kad aukš
čiausi valstybės žmonės, maršalai, geherb- 
lai, diplomatai, ir tai ne vienas Ar du, bėt 
dešimtys, yra išdAvikai, šnipai.

Paryžiaus laikraštis “Le Temps” ry
šium su paskutinėmis Rusijoj žudynėmis rA- 
šo: “ko vertas toks sąjungihinkas, kaip Sb- 
vietai, kuriuose adkščiausi valstybės asttletts 
yra išdavikai”. . (

Kitas laikraštis pažymi: “jeigu Tū'cha 
čevskis ir 7 generolai buvo šhip&i, tAl kife- 
nas iš dviejų, arba tas yra tiesa, tuomet So
vietai yra visai supuvęs kraštas, arba yra 
tai melas — tuomet bolševikų rėžimas yra 
galutinai susikompromitavęs ’

Sunku tikėti, kad tikras rusas, dar caro 
Rusijos karininkas, Tuchačevskis dirbo sve
timos valstybės naudai. Jis tikrai labiau 
riiylėjo Rusijų, negu ghlzinas Stalinas. Ma
tyt, Tucbačevskis norėjo rasti Rusijai nau
jus kelius; kitaip pradėjo galvoti negu Sta
linas if dė, to su savo draugais tapo bolše-

— Albfecht Dur'er, įžytiius 
gttmAnų dailininkas, tryiik 
tūs metukus eidamas, nupie
šia patsai save. Tuojau buvo 
Viripftis aiškū, jog jo gAbū- 
mul veik bėgAliniai. Dvide
šimt šeštus metus turėdamas 
nupiešia ir da tokį kitų. Nūrt- 
gi anąjį piešinį laikoma vienų 
iš gražiausių pasaulyje, ne 
kalbant apie daugybę kitų jo 
kūrinių. Nors jau keturi šitii- 
tAl if sū khliph metų kAi krti- 
ffs, b, betgi, jo gAfbė da vi# 
plačiau if garsiau nuskamba 

tš prigimties Dtiref buvo 
tlAgUs ir nerangūs. Vargiai 
jis pats viehtaprie takios gn- 
fbts būtų pfikbpęs. Akt lai
mės pataikė turėti taftai ttusl- 
manafteių moterį. Udteri s se- 
klpjb paskui jį kai vaikų k 
priSŪfinedavo, kad dirbtų, b 
hfetihgihiAŪtų. Geriausiai vy- 
fb ypatybes pažinodama, ttt- 
i<*jb išsibadžiusi plyšius šie 
itoste if tnbbsej Įš kUf bile ka 
da galėdavo Matyti, af jos vy
lūs dirba, ar tik šiaip jau 
snaudžia.

- • Gydytojai pasakoja, jog 
žhiohių amžius daūg kuo pa
ilgėjo, Išeitų, dabartiniai žmo 
ačs gyvens ilgiau, negu ki
tados. Gal būt. Betgi žindhės, 
matytį mažai taiii tiki. Pi r 
niau, kai gyventa trumpiau, 
minėta įžymesnes gyveninio 
sukaktis tik k is dvidešimt 
ar penkiasdešimt metų. Nūngi 
minima jau tik kas penki, di
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Brahgus prapesoriau!
Kasdien ant savo delno iš- 

tlumočiji daug visokių rokun- 
Simt, ir da net trumpiau. Rei- Įdų, kurių kitaip mes nei ne- 
škia, kai kas neketina taip žinotume. Gal malonėsi ant
Ilgai gyventi, ir dėl to gi grei 
čia U papyškaloja. Žinoma!

sakū siekiA tūkstšhčius rtletij. 
Vienį kiaušinį išperino. Iš jo 
išėjo, gyvūnas, panašus į kreb- 
sų (vėžį).

Dabartinis kruvinas teroras, kbris siau
čia Rusijoj labai kompromituoja komuniz
mų ir socializmų ir kelia nepasitikėjimų ru
sais net pačių kairiųjų prah'cūzų tarpe. Gra
žiai rššo prancūzų laikraštis “L’Aūbe”: 
“Didžiausias krikščionybės priešas (suprask 
komūnizmas) ryja pats save. Popiežiaus žo
džiai, išreikšti enciklikoj “Divini Redemp- 
torif”, prislėgė prakeikimu bedieviškąjį ko
munizmų. Greitu laiku būsime liudytojais 
tos visudtnet pasikartbjahčioe tiesos, kAd 
kiekviena šio pasaulio galybe, kuri griauna 
Petro Olų ^Bažnyčią), sūtrapės pati.

fcadaftgi Jogaila krikštijo 
lietuvius būriais ir čielam bū 
ridi duodavo vienų vardų i f 
kįdangi rteturtėliams duodavo 
po vilnohį marškinį dovanų. 
Dmgosz, lenkų istorikas »j 
šv. Kazimiero išauk lėto jas, po 
sityčiodamas pasakoja, jog 

' taikės ir tokių, kų po kelis 
kalt apskrikštijo, kad da po 
vienų marškinį gavus. O kry
žiuočiai, labai nusiminę kad 
daugiau po Lietuvų landžtat 
negalės, lenkus pašiepdami, 
vėl pasakoja, kad Jogaila lie
tuvius, kai avis Ar oškas va
ndeniu įsivaręs, krikštijo. 
Kaip galutinai buvo, he taip 
jau ieįigva pasakyti. Gana to. 
kad nebuvo taip, kaip būt. 
tarėju.

— Nors ir retu, bet tikru 
žingsniu visa žmonija prie 
vienos kalbos ir santaikos liū 
„tbda. Da už penkiasdėšimt 
Aibių karas bus tik dalykas 
l laeltites. Befods, žmonės pa
sitars, pasikriūtuos, susipeš. 
Bet, — kad milijonai neštų 
galvas, — negalimas dalykas. 
Santaikai, o ne karui bus mi
lijonai išleidžiami. Vadinasi, 
pasaulinė taika įvyks. Tik, 
-- he tokia ir taip, kaip di
plomatai nupasakoja. Jųjų 
taika buvo, yra ir paliks am
žinai kruvina. Apie tokių tai 
ką daugiau niekas nekalba. 
Ateities taika bus visų žmo
nių taika.

Prie tarptautinės kalbos ir
gi veikiai žengiama. Ateities 
kalba irgi nebus kalba profe
sorių išgalvota, o tik pačių 
žmonių priimta.

Šioms didžiulėms ateities 
pažangioms radio kelių jau 
grįsti pradėjo. Jau ne stebnk- 

-mattik: LasdieBiiE atsitiki* 
mas, kfcd, 'sakysim, lietuvių 
radio klausosi visiškai sveti
mi. Ir kas da įdomiau, tai, - - 
kad jie veik supranta, kas ir 
apie kų kalba ar daina eina. 
O radio da tik vystykluose, 
lia už dešimt metų, o per ra 
dio nieko nei apgausi nei už
gargi. Tokios kalbos, kurios

— Ne Vien tik feehbvė viso- v-fei nesuprastų, jau veik no

savo delno padėti atsakymų 
ir į šitokį klausimų:

Market parke, kaip žinai,
pastatyta mūsų didvyriams j0 vietų, 
paminklas, kurio nugara yra 
vaikams tikra žaismavietė 
(play ground). Dažnai vaikai 
užlipa ant pat viršaus ir slai- 
dina žemyn. Net per keturių 
metų paminėjimų iškilmes ma
čiau vaikus slaidinaht. Muins, 
marketparkiečiaine, tai jau 
paprasta. Ąle nežinantieji, 
kam čia tas “kalnas” sumū
rytas, pravažiuodami bulvaru 
pro paminklų kartais net su
stoję pasidivija: luk, koks pa
statytas kalnas vaikams slai- 
dinti.

Kokių čia, propesoriau, duo
si rodų? Mikus Nosiuu.

Sunku išfigeriuoti rodą j

Važiuoju anų dien slrytka- 
riu. Prie vieno stapo įlipa 
graži leidė. Sėdėjęs papras
tas žmogelis, pakilo nuo sė
dynės, kepurę pakėlė ir man
dagiai papfašė leidę užiihti

— Denk you, — pašiepiau 
čiai atsako leidė. — Aš ne
mėgstu sėdėti įšildytoje vietd 
je.

Įsižeidęs žmogelis jai atkir
to':

— Dėl tamstos aš- savo kel
nėse ledų nenešioju.

♦
— Tu man vis prisukinėjai, 

— prikiša žmona, — kad ma
lte niylėsi visą amžių...

Vyras, truputį patylėjęs, 
atsako:

— O iš kur aš galėjau ži
noti, kad taip ilgai gyvensim?!

— Pasakyk inan, Onyte, ar 
tokį klausimų. Bene geriausia niane tikrai tik vienų myli?

Onytė:
— Tai, Juozai, koks ttt keis

tas! Juk ttt dabar prie ma
nęs vienas esi, tai aš tave 
dabar tik vieną myliu.

bus šitokia: kol paminklo sta 
tymo komtotas išfigėriūog ko
kių paminklo nugarai apsau
gų, visiems slidinantiems pa
tarti, kad jie slaidihtų ne pa
minklo nugara, ale šonu. Bus

melsfr pne savo-nur

Bedievių tarpe, tavoršeiai,

yhnae, panas,

Lenkai Suhaikino ir Gudų švietimų

Prieš keletą savaičių Kaune iškilmingai 
j palaidotas gausiųjų Vileišių šeimos narys 
: Vytautas Vileišis.

V. Vileišis — žinomo lietuvių spaūdes 
atgavimo kovotojo inž. Petro Vileišio sūnūs. 
Gimė 18S7 m. lapkričio 11 d. Ufos mieste 
(Rusijoje). Mokėsi Petrapilio ir Vilniaus gi- 
mhazijoje, kur 1909 m. gavo brandos ates
tatų. Aukštuosius mokslus ėjo Miuncheno 
politechnikume ir Petrapilio susisiekimo in- 
iin ierių institute. 1917 m. turėjo institutų 
nebaigęs apleisti ir išvykti į Kaukazu pas 
■fivus. Iš Kaukazo 1921 m. grįžo Lietuvon. 
i925 m. baigė Vytauto Didžiojo U-tų, įgy
damas inžinieriaus vardų.
•£'. Vileišis daugiausia dirbo susisie
kimo ministerijoj. Grįžęs į Lietuvų, 1921.
III. 5 geležinkelių v-bos buvo paskirtas Kau
no fuožo viršininko padėjėju, 1922. Iii. 31 
— 1. e. ruožo viršininko pareigas, kuriose
IV. 14 buvo patvirtintas. 1927. IX. 16 buvo 
paskirtas kelio tarnybos viršinihku. Nilo 
19&). IX. 24 ligi 1934. VI. 13 Jūbzo Tūbelio 
fetidarytame nilnistefių kabinete buvo susi
siekimo minutėlių. 1934. VIIL 1 bttVo pa
skirtus nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu 
ministeriu tatvijai. J K Aunu buvo atvykęs 
dalyvauti Baltijos valstybių užsienio reika
lų ministeriu konferencijoje. Mirė širdies 
liga beeidamas { savo butų.

Inž. V. Vileišis buvo gė ros širdies, ga
bus žmogus, nemaža vaisingo darbo nudir
bęs savo tautai ir kitų valstybių gerovei. 
Už nuopelnus buvo a|>davanotas Lietuvos,

kials nemaloniais įvykiais ma 
rguliuoja. Taikosi jų if da
bar. Ne taip labai seniai mir
šta vienas iš įžymesnių mūzų 
tautiečių. Visų amželį statė
si tikru lietuviu. Apie tai nei

“Robotnik” atpasakoja gudų mokyklos 
ir kultūros švietimo instituto draugijos me
morandumą lenkų švietimo ministeriui apie ag neabejoju- {Teko sueiti ir

i/

liūdnų gudų švietimo būklę. KAip ir iš kitų 
mažumų, iš gudų visiškai atimta teise bla
kyti vaikus gtihtįjt katbB.

Memorandume sakoma, kAd kai 
šeine&e Lenkija paėmė į sAVb tankas valdžių, 
ten buVo daugiai kaip 306 gūdį pradtios 
mbkyklų. iš visų Vų mokyklų 1922 ih. pasi-< 
liko tik 47, o 1923-24 m. — 29, o 1924-25 
ni mokslo pradžioje buvo likviduotos pas
kutinei fchdų mokyklos. Kai kuriose jų bu
vo įvesta lenkų kalba, o kitos buvo tiesiog 
uždarytos.

1924 m. išleistas įstatymas numatė gudų 
mokyklų atidarymų tais atvėjais, kai Atatin
kamas skaičius tėvų to reikalauja 1925-90 
m. tokių pareiškimų mokykloms atidaryti 
buvo iš 4i2 vietų, iki 1928 m. tokių pareiš
kimų jiu buvo 1,929. O tuo tarpu tidft pat 
1^28 m. Vilniaus ir Naūgattiuko vaivadijose, 
buvo iš višo 98 mbk^klbs, kur i ošė vaikai 
buvo mokomi gūdi) ar lenkų if gntių kal
bomis. Memorahdhme AufOdortiA, kad gudų 
if “dvikalbių” mokyklų skaičius sūdaręs iŠ 
viso 3 proė. bendro lehkų mokyklų skaičiaus 
sakytose vaivadijose. Laikui bėgant ir to* 
mokyklos arba buvo likviduotos arba pasi
liko tik jų vardai, nes gudų kalbai buvo 
skiriama tik 1—2 vaL per savaitų. Iš 109 
prašymų atidaryti privatines mokyitias lei
dimai buvo duoti tik 10 atvejų, bet ir tais 
atvejais mokyklos negalėjo būt atidarytos, 
nes valdžia atsisakė patvirtinti mokytojus.

pažinti velionį, da mokyklos 
laikais. Jau tuomet jo lietu
viškumas buvo tikras. Matyt, 
tokiu ir mirė. Iki tol, puiku*

bus.
Suprantama. Didžiųjų tau

tų kalbos da šiek tiek ilgiau 
prasitęs. Betgi mažyčių tau
telių kalbos jau ir dabar kai 
ctkrus tirpsta. Nuostabi radio 
pažanga, ištikrųjų! Tautų ir 
kalbų nepajėgė įveikti nei šū
viai, nei ugnis, nei geriausia 
mokykla. Iš visų anų pabūk
lų tik nusikvatota. Prabilus

dabar kils buntas dėl rokun- 
dos, kas buvo jų protėviai. 
Kai Amerike gyveno senis 
Šliupas, jis buvo išfigeriavęs, 
kad visi bedieviai paeina iš 
monkės. Bostono cicilistų 
Maikis neseniai parodė kitus 
figerius, kad bedieviai paei
na iš sliekų. Dabar ruskiai 
balšavikai pradėjo ieškoti sa
vo protėvių. Ieško šiauriniam 
Sibire. Vienoj vietoj rado le
de kiaušinių, kurių amžius

pasi- 
o pa

žįstamo grabo, sako pašnibž
domis savo kaimynui:

— Taip staiga mirė ir pa
liko našlę 25 metų.

— Tik 22 metai, — pataisė 
jų kalbą našlė, raudojusi ki
toje grAbo pusėje.

— Kaip tū manai, ar aš 
galiu jam paskolinti pinigų?

— Žinoma, gali 
— Kodėl?
— Nes, priešingu atveju, 

jis ateis pas mane.

Tik kažin dėl ko laidotuvėse, i radijui^ rodos visi nusiga-
apari masonų ir pbnų, nieko 
daugiau nesimatė? Argi jau 
tik masonai ir ponai mūsų lie 
tuViškumo brAnduolį sudaro? 
Jei taip, tai nuo kada?...

Ot, ir da vienas liūdnas į- 
vykis nelaimingame mūsij ne- 
sūgyveiiime. Keršto, neapyka 
htos, pagiežos,' pašaipos žari
ją tikron iieluviškon krūti
nėn svetimų įšertą, kai kas 
ir mirdamas neužslopina. Tt, 
Ved oš, ir atažlhastyje be jo? 
nebus apsieita.

Panašūs įvykiai, ar jie dė
josi Jogailos laikais, ar jie if 
dabar dedas, mums nieko gte- 
ro hedlioda. Ii* dA kartą pa- 
žAfgeshlArti pasauliui primV 
»a, jog ntums ir da vis tikro* 

’d'ėlbviškos meilės ir het ne 
npykAhtos trūkpta. žodžiu, pa. 
UkŠita laidotuvės, ar Jogai
los krikštas — viehas ir tos 
į)At

ndo ir savo ginklus ir atspa
rumą užuom&ršon numetė.

Steigiamas Antras 
Gumos Fabrikas

rinktinis mintys
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. tt. Karužiškis

Liepos 24-ta Diena

KAUNAS. — Prieš kelis 
metus Kaune įsteigtas pirma 
dis gumos fabrikas ‘Inka ras’. 
Nūrs fabrikas savo gamybą 
išplėtė, bet gumos dirbinių 
tiek nepagamina, kiek Lietu
voje suvartojama. Todėl gru
pė pramonininkų steigia ant 
rą gumos fabriką. Tam tiks
lui sudaryta akcinė bendrovė

“Viešpats tau duos visuo
met atilsio ”. — Itaijo Ltflli,
11.

Dievo išminties šviesa gali 
padary ti takų mums net ske
rsai gyvenimo audringas jū- 
ra.,. Jo vadovavimas parodo
kebą, kur mes galime vairuo- g,ecjrer 
ti mūsų mažų žmogiškų laive- Į 
lį saugiai. Jo meilė nuves mus 
į uostų, kuomet kelionė bus 
pasibaigus. ,

Gyvenimo šviesa taip mei-. 
liai sriovenanti, žemyn ant

tenidininio, šviesk, šviesk man.
Gyvenimo šviesa, linksmu

mo dienose aš bėgčiau į Ta
vo skaistumą; būk maho sti
prumu liūdnumo dienose, 
šviesk, Šviesk man. — Bbttif.

1 Tenenuskęstame nė vieta*, 
iš mūsų pirm nei pasieksimo 
uosto, bet teturime kiekvie
nas iš mūsų tą laivo vairuo
tojų, tą vadovybę, tą gyvąjį 
Kristų, kad mes būsime tik
ri, per rAmumą if kovą, apv? 
pasiekimą tos šalies, kuriji 
Jis paskiria; ir te ji būna E- 
mmannelio šalis — ta poilsio 
vieta, kur nėra audrų ir kur 

akies. —

4

“Guma”, kuri turi vieną mi 
lijoną akcinio kapitalo. Tų gyvenimo suvargintų jūrų, su 
kapitalą sudaro 10 akcijų po Jėzaus meile spindančio, švie 
16,000 litų. Naujasis gumos sk, šviesk man.
fabrikas gamihs kaliošius, gu Gyvenimo šviesa, kuri ne
minę avalihę, rūbus, įvairius žinai susilpnėjimo, tu esi lai- 
gumihius prietaisus, kameras . sva nuo visų permainų; šve- 
ir padangas. nta šviesa, kuri nežinai už-

Urancūzijos valstybės lėšo
mis miesto sode prie nžsienio 
reikalų ministerijos rūmų pa
statytas paminklas žinomam 
i,ganiečiui Prancūzijos užsie
nio politikos vadovui Aristi
dui Briaindui, sugjebėjnsSarh 
ilgus metus po karui palaiky
ti taiką feuropoje. Paimihklas 
vaizduoja Briandą kaip tai
kos piligrimą.
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RUDENINES SIENLIGES LAIKAS JAU 
ARTINASI

RAMBYNAS - LIETUVOS SENOVĖS 
ŠVENTOVE

nio dubens ir sidabrinių ekg- 
čių, jau neberadę.

1878 m. liepos mėnesį Ram- 
byno kalnas antrų kartų sti
priai pasipurtęs. Šimto metrų 
ilgumo kalno dalis vėl įgriu
vo į Nemunų. Tada jis buvo 
apleistas ir nesuprastas. Pa- 
skutinais laikais Rambynas 
vėl virto lietuvių tautos šven
tove. Lietuviškos rankos ir 
širdys pradėjo jį globoti. Ka
lnas apsodintas medžiais ir
krūmais ir apipintas gražiais J šventu. Nepaprastai teisinga^ 
senovės padavimais. Kartu cu ir gailestingas. Kų iš ūkinin 
lietuvių tautiniu atgimimu ši kų nuperka pigiai, o paskui 
senovės šventovė vėl sušvi- sužino, kad pakalo kaina, ap- 
to jaunimui tautinės dvasios skaičiuoja ir trūkstamus cm 
skaisčiu ir stipriu žiburiu, tus net po kelių mėnesių bū 
kurios galinga šviesa pradeda tinai sugrųžina. Vienam mies- 
siekti vis toliau ir plačiau, telio gyventojui krito arklys. 
Joninių proga čia uždegtoji Jis gailėjo ir savo rūpesčiu 
ugnis ir laužai vėl virto lie- nepasiturinčiam žmogui suri-

Rambynas — tai yra gra- gad 
žioji lietuvių senovės legen- rasi 
da. Toji legenda dar ir šian- mas 
dien tebėra apipinta įvairiais nett 
pasakojimais ir mistikos vai- susi 
nikais. Rambynas —» šių die- laik 
nų lietuvių tautinės dvasios var 
šaltinis ir senovės religijos už 
šventovė. Dešiniame Nemuno nov 
krante, prisiglaudęs, jis nuo jo £ 
amžių čia saugo senovės dva- nės 
šių ir pasakoja jų šių dienų. mų. 
lietuvių tautos sūnums ir du- Į p 
kterims. 8vei

Padavimai sako, kad seno- dėję 
vėje ant Rambyno kalno bu- tam 
vęs 3 metrų dydžio rudai juo 
do granito akn.uo, kuriame nų < 
buvo amžinai įspaustos seno- ]j8 . 
vės lietuvių žygių žymės: ko- Vo į 
rdas, žmogaus delnas ir pė gyV 
dos, žvėrių letenos ir paslap- pra] 
tingas ženklas. Tas akmuo vus 
ant kalno užkeltas buvęs p«- ngel 
ties Dievo Perkūno, nes šių dauj 
vietų jis buvęs pasirinkęs s« I vari
vo buveine. Į šių senovės šve- -----
ntovę iš tolimiausių kraštų ■■ 
atvykdavę kunigaikščiai su .1 
gausiomis aukomis palaimos Hh 
prašyti. Čia buvęs tikras so- I 
novės lietuvių alimpas: Die H 
vas Perkūnas, vaidylos, vai- I 
dilutės, laumės, burtininkai ir IIĮH 
senovės dvasininkai.

Žiaurios politinės aplinky- į 
bės ilgainiui sugriovė šį se- J 
novės religijos židinį. Kry ] 
žiuočiauns šį kraštų užėmus, I 
turėjo Rambyno kalnų poli- H 
kti ir senovės lietuvių alim- Į 
pas. Tada senosios tikybos 
kunigai jo turtus užkasę į I 
žemę, o ko nespėjo užkasti, RD 
tai pasiėmė kartu su savimi į 
Nė laumės čia toliau negalė- ffl 
jusios gyventi. Skirdamosios mu 
su savo mylimu Rambyno ka- HU 
Inu, jos šiaip jį užbūrusios, I 
kol Rambyno kalno akmens III 
nieks nepajudins, tol Lietu- Im 
vos laimė nepatiksianti, bet U| 
akmenį • palietus visus prade- IU 
siunčios spausti nelaimės ir mu 
vargai. Gyvenimas parode, HU 
kad laumių pranašystė išsi- H 
pildė. Lietuva ir lietuvių tau IĮ I 
ta ilgiems laikams buvo pa- I 
smerkta vilkti svetimųjų ju- K 
ngų ir nešti jų priespaudą.

Vėliau, 1811 metais, vokie- Į 
tis malūninkas Schwarcas, pa I 
noro Rambyno kalno akmenį HM 
sunaudoti savo girnoms iškn- I 
Iti. Jis išsirūpinęs iš apskri- I 
ties viršininko leidimų akine- 
niui nuo kalno nuimti./ Ta- H 
čiau iš vietos gyventojų nė I 
vienas nedrįsęs liesti švento- H 
vės palaiko.

Akmeniui nuritinti minėtas H 
malūninkas atsivežęs vokie- U 
čius darbininkus iš Gumbinės R| 
ir Tilžės. Iš viso tris. Vėliau IU 
ištikusios visus skaudžios ne- I 
laimės. Vienam darbininkui ii 
akmenį skeliant skeveldras an

ba medžio tai ekstraktas tų 
'1.tikėlių vartojamas.

Gaila, kad tas immunizavl- 
nar geras tik vienam sezonui 
ir užkrėstas žmogus turi kas 
luti jam pasiduoti. Bet ap
simoka kas met pasiduoti.

Šienligė yra trijų rūšių — 
pavasarinė, vasarinė ir rude
ninė. Kiekviena yra erzi na n 
t i Pavasarinė rūšis paeina 
nuo medžių dulkelių -- nuo 
ąžuolo, skirpsto, medliepio, 
beižo ir amerikoniško riešuto 
ir nuo kai kurių žolių. Ji tę
siasi nuo pabaigos kovo mė
nesio arba pradžios balandžio 
iki pabaigos gegužės. Vasari
nė rūšis paeina nuo rožių du
lkelių ir kai kurių žolių; ji 
tęsiasi nuo pabaigos gegužės 
iki beveik pabaigos liepos m? 
nėšio. Rudeninė rūšis tęsiasi 
iki šalnos. Šį rūšį užkrečia 
piktžolių dulkelės ir ji ypa
tingai varginanti.

Tarkis su savo gydytoju ir 
sek jo patarimus.

Dr. J. L. Rice,
New York m. sveik. kom.

Daug rudenine šienlige 
(hay fever) kentančių žmo
nių galėtų iš anksto bent kiek 
save palengvinti nuo tos er
zinančios ligos, jeigu laiku 
pasiduotų immunizavimui. 
Kaip tik dabar laikas inunu- 
nizuotis prieš šių kankinam 
čių ir erzinančių ligų. Šeimy
nos gydytojas gali patarti, 
kas daryti, nes piktžolės ple
čiasi ir neužilgo jų dulkelės 
užkrės visų orų, beiešknda- 
nios apsistojimo vietos žmo 
if.ų nosyse ir gerklėse.

Šienligės imunizavimai yra 
sėkmingi, kad verta užsikrė
tusiam pabandyti. Immunizų- 
vimas yra lengvas ir be jokio 
skausmo. Susideda iš dulke 
lių ekstraktų tinkamose do- 
zose per paskirtų laikų. Gy
dytojas visupirmiausia turi 
daryti bandymus ir sužinoti, 
kokios dulkelės erzina užkrė
stų jį ir tada gydymas yra 
paprastas. Jeigu piktžolės du
lkelė yra priežastimi visos 
bėdos, tai tos dulkelės eks
traktas yra vartojaimas, arba 
jeigu dulkelė kitos žolės ar

omus

Dalį turto gaus ir pirmosios tuvių tautos gyvybės simboliu 
Marconi žmonos dukterys. jr legenda, kuri vis giliau

---- > sminga į lietuvių širdis ir
tojami senovės lietuvių reli- jausmus.
gijos iškilmių metu. Tačiau Per kiekviena®, Jonines ant 
padavimuose minimų auksi- [Rambyno kalno dega amžino-

UNITED STATES GOVERNMENT
AGENTŪRA

APDRAUDŽIA
SAUGUMĄ JŪSŲ INVESTMENTŲ 

MŪSŲ ASOCIACIJOJE IKJ

$5000.00

JULY CLEARANCE
DIDIS

Išpardavimas
REFRIGERATORIŲ

lr kitokiu namam reikmenų 
Sučėdijhnai 40%

PEOPLES KRAUTUVĖSE

SAUGUMAS JŪSŲ TAUPINIMŲ DABAR YRA APDRAUSTAS
Jums nieko nekaštuoja įstoti. Nėra nei nario arba knygučių kaštų sulig mūsų 
planu, nei jokios bausmės uždedamos.

Indėliam, ar jie bus padėti su $1.00 ar su $5000.00, kreipiama tokia pat at
sargi atyda. Atsilankykit ir leiskit supažindinti jumis su mūsų įvairiomis formo
mis taupymo investamentais.

Investuok saugiai su šia Asociacija, kuri tur] rekordą mo-
kėjimo dividendų nemažiau kaip 4% per metus, per pasku- / U
tintus dvidešimt aštuonis metus.

MetusVi
MES TURIM FONDUS ANT RANKŲ DEL INVESTMENTŲ TIESIOGINIAM^ SUMAŽINIMAMS PIR
MŲJŲ MORGIČIŲ PASKOLŲ ANT NAMŲ IR MAŽIEMS APARTMENTAMS BUDINKAMS IŠLYGO

MIS 5 IKI 20 METŲ

1937 metų mados Frigidaires
arba Westinghouse Refrigeratoriai po $114-50

1937-1150.00 Gibson Refrige ratoriai po .. $109'^
$175.00 Grnnow Fefrigeratoriai per.. QQ-00

$170.00 Sparton Refrigeratoriai po Q 1^.00

$129.00 Sparton Refrigeratoriai po .., 0

$125.00 Norge Refrigeratoriai po .. "75'^
$98.00 Pernaujinti Refrigeratoriai po $ 64 w

Ir keletas kitų gerų pemaujintų refrigeratorių
sumažinta kaina iki .............................. $ Q.5O

Imame senus Refrigeratorius į, mainus ant, naują.
Duodame didesnę nuolaidą negu kitur.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI IKI 3-jų MITŲ.

TAD. VACEK, SEKRETORIUS
OARTERIUOTA IR PRIŽIŪRIMA JUNGTINIU VALSTIJŲ VALDŽIOS

1751 VVEST 47-TH STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Antrad., Treč. ir šeštad. iki 9 vak

Telefonai; YARDS 3895
3898
3897

•RILEY' By Richarct Lee\
vnTHOtrr vvArriNo for rilcy to 
RECOVBR THE CHINESE ROUNCeS 
UFON HtM---- -

RILEY LASMBS Our HlS 
I THE TOC OF HlS OOOTRILEY

THR0WN ON
HlS BACK 
BY THE 

HEAPL0N6 

CHAR9F > 
OF THE ’ 
BRUTE 

chinese

KIU- YOU NO*!

pURNITURė STAGGCRING-k 
TO HlS FEET ^=3M 'My—-.“M
THE PAONOOI------ HF—A* — 1
A6AIN RUSHe S Tį
RILEY ONLY ***—JB, ■■ -
TO BE SENT FLYING BY^VMBą 
A TERRFIC LSFT TO THE JA*Y

MANUFACTURINa COMVANYO

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
S. Nakrošis, vedėjas M. T. Kežas, vedėjas

CHICAGO, ILLINOIS

į
1

j ITT
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DRAUGAS ^euUdienis, liepos 24 J., 1937

imptolėjuu dešine ranka jalu j
K m ...... x » l>etį, pagiioadattias, — j tik tai
— Tai tiktai ta viena kam- 1 , , . , !

. . • x » liellgai trukus gal paimsi ho-
. tiorard, pradėsi leisti <laugiau— Tuip. ira dar neva vir- , , •

.. .. knvgų, — vėl naujas bus Pavele čia palėpėj, — purode . “ 1
jamų šaltinis... Juk kad iki mka i duris, kurių pirmiau , ,

.... .. šiol liepta puolei, neprapulsi j»buvau pastebėjęs. — Sesuo . . 1
K. . - v m ; . ir toliau. Inai miega, o as čia. Taip ir
prenfiin.
— Kiek nuomos mbkatet
— 50 litų j mėnesį.
— ‘Vis tik brangu...

— Su prapuolimu, kas čia 
prapuls, pradėjo, Švelniai nu- 
šypsojęs: — tikiuosi susilauk- 
siųs dar šviesesnės valandėlės.

— Kų gi darysi. Pigiau čia Kad tik tai seserį pastatysiu 
įgalima gauti. Žadava keltis ant kojų, gal bus galima, šiek 
Šančius. Gal tenai bus gali- tiek pasimokius, surasti pato- 
a pigiau išsinuomuoti, ir ne-.geanę tarnybų negu fabrikas 
iii bus į fabrikų. č’ia„ tiesų ir labiau atsidėti literatūrai, 
ftsakius, nors brangus kam- į — Tamstos tiesa. Juk ir pa- 
arėlis, bet sveikas. Juk yra ti sesuo tamstai padės, kaip

pigesnių, bet.... tai drėgni, tamsta dabar jai padedi. O be 
i šalti, — daugiau malkų rei- to juk dar pats jaunas ir e-

Rašytojy Honorarai vo raštais *pie 3,000,000 fr. 
(Atlyginimai) Seniau Byron už savo poezijos kiek

vienų eilutę imdavo po l gi-
, „ . , , nėjų ir greit uždirbo ttpie 20r

Ka<l rašytojų honorarai se- ax) pvary •
niati buvo Met didestil už dd-* 
bortinius, galima patirti 1? 
šių skaičių;

Clinteaubriand už “Meinoi- 
res d’tutre totnbe” glifo 290,-

Remontuoja Bažnyčią

kausko pastangomis gaisras 
greit buvo likviduotas. Nudo 
gęs buvo tik stogas, bokštų 
langai Ir kitos išorinės medi- 

įnės dalyse Dabartinis klebo
nus kun. Kutinąs šokosi baž
nyčių vėl atstatyti į pirmyk
štį jos grožį. Darbas Jau ei- 
tia. Remontuojama nuo pat 
bokštų kryžiaus Iki pamatų.

“La eliute d’unange” 35,000 
fr. .už kiekvienų tomų “Ttis- 
toire dės Giroudins” po 40, 
000 fr. V. Hligo už Notre- 
Da.iie de Paris” gavo 60,000 
f r. Al. Duibas imdavo bono- 

Įspėja pikietininkus. Jung. Amer. Valstybių maršalas ra,'Q kiekvienų raidę. 1862 
A. AV. Hosinski įspėja Bike-Web Mahufacturihg Co. dirbtu- ln- išteisto “La San-kelice 
ves, So. Bend, Ind., p’kietUotojus ramiai užsilaikyti ir netruk kiekviena raidė kaštavo 1 sa

KUBTUVfcNAl. — Pasku
0(10 franką Ir dar po 120,000 tini“ Kurtuvėnų bainyNo. 4kl 
fr. nuo 1836-48 Umm!, tytojas ''“™ Vetavo. dldM- lta«e«ta» at»» no mažiau
kloktlonų savo veikalų tomų nas P' Nagotskoa. BtižttJ'oia a,P -0,000 lt. Ii kiizėa lai-
patduodavo už 15,000 fr. La- l“stttty,# ‘“"-Si "«Ka Ir «••’) kr.a.Ski kurtuvfn ef-mi
tisui**Ine až Bako “Hartnonics B>*«- Vokiečiai Didž. Karo davo bažnjdiioo išginimo
poeliųues” gavo 25,000 fr. nž huv° ttožhyfl,) padegę darbų gana nuoširdžiai remia.

Bet didelėlnis a. a. ki 11. Ra-

LltrUViAl DAKTARAI

o

dyti darbininkų einant jiems į fabrikų. ntinių. W. Scott uždirbo va

TeL OANal me

OH. F. C, WINSKUNAS
GYDYYojAb Ift oHIrUROAs
2158 W. Cermak Road 
Vai,: 2-4 ir 7—9 vai. vakare

Ketveigais pdual duterti
2305 So. Leavitt St 

T«l OARąJ H0Ę
Galų gale vis tiek pat 

eina...
— Na, o kaip sveikam seka- 
asmeniškai, ar kaip ten pa

akius!

A, nei šio nei to, — atsi- 
uso. — Knisuos po truputį 
irmyn ir gana... Užsimojau 
ašyti didesnį dalykėlį, — tę- 
B toliau, pastebėjęs nukreiptų 
aano žvilgsnį į ant stalo gu- 
fttį popierių pluoštų.
— Bravo! Sveikintinas da
rkąs! Kasyk, jeigu tiktai pa
lšų tuoj išleisim.
— Žiūrėsiu, kaip pavyks. 

So tarpu nelabai sparčiai ei- 
a: tai medžagos trūksta, tai 
tudijos gaišina.

— O tai dar vis studijuoji!

nergingas vyrukas... Juk jau davau ir visų jų kalbų nė kiek
su savo likimu bekovodamas nepaisydavau: jeigu tas, be
užtenkamai pasirodei, kad jau damag vargšas berniukas, įsi- 
ne bet kas esi... O, iškilsi, iš- gjj0 milžiniškus turtus, tas —

Pasitaikanti proga turi rei
kšmės tiktai tiems, kurie mo
ka jų sunaudoti.

kilsi; yra vilties.
— Tiesa, — nusišypsojo, —

ir aš pats kartais stebiuosi vi-

moksių, tas — garbę, aiig iš
radimų daug padarė, tai argi 
aš nebeturėčiau tiek jėgOs ko-

su tuo. kų iki šiol esu padaręs. v0Įj su į^vo likimu ir prasi
mušti prie literatūros?! Argi 
jau pradėto darbo turėčiau iš- 

i sižadėti, paklausydamas pavy-
— O ar žinai, p. Redakto-': duoliU arba tuščiagalvių dratl- 

gų, ar savo nuovario? Ne! 
Trenkdavau kumščiu j stalų ir,

— Ir iš tiesų, reikia stebė
tis tamstos kantrybe ir patva
rumu

AKIŲ GYDYTOJAI

80 Milų PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akini*

or. jefOikTMu
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 13;

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
Tai. CANai 0693

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

VIRginia. llifi 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 popiet Ir 7—8 v. v.. 

Kasdien išskyrus sered ą, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne- 
i siais nebus valandų popiet, bet nuo
io—12 ryto., ■ - į T tr ATS. * ■ * j——

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. narni}:
HEMIock 6286

OR. A, 6, RAKAUSKAS
gydytojas Ir chirurgas 

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

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Res.:
2426 W. 69 St

L1EIUVIA1 DAKTARAI

OR. P.. AUŪCI0W
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
iJtkrn., Keti. ir Pčtn. 10—9 vaL ♦. 

214'. So. Halsted St., Chicago
Paned., Bered. ir Subat. nuo 2—9 v.

e
AttflfelftOB LIETUVĖ DAKTA1Ų draugijos nariai

riau, kad čia man daug pagel
bėjo Svett-Mard-enp “Gyveni
nio Mokykla”. Tiktai iš jos aš dan^s sukandęs, imdavau is 
išmokau gyventi ir iškilti, tuo naujo numestų darbų su tokiu 
tarpu, kada kiti mano likimo pasiryžimu: arba laimėti ar- 
ir gyvenimo draugai ir po šiai jokiu būdu nelik-
dienai yra gyveninio audrų tokiu nemokytu berniuku, 

kokį mane, našlaitį, tėvai pa
liko.

(Bus daugiau)

blaškomi.
gyvenimo 

Vaduodamasis ten
— Po truputį. Žinote, kad paduotais pavyzdžiais, aš iš- 

ie platesnės pasaulėžvalgos, be mokau įvertinti darbo ir laiko 
ilesnio literatūros pažinimo svarbumų, tuo tarpu kada jie 
r sukurti kų nors geresnio jdidesnę savo liuoslaikio dalį 
unkuj Norint kų nors gėrės- f praleidžia smuklėse arba prie 
io parašyti, reikia specialiai .žaliojo stalelio. Sunkiausiuose 

jį. dalykų studijuoti, į jo esmę 1 gyvenimo momentuose, kada 
sigilinti, susirinkti tinkama man rodydavosi, kad visos 
nedžiaga, ji suklasifikuoti ir kliūtys, štai, stoja priešais ma

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMET.RlCAlJl.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Suvlrfi 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvlųs aklų jtemplmą, kuri 
Ontl p’rleiasuml galvos skaudėjimo, 
svulglmo. aklų anteinlmo, nervuotd- 
mo, skaudamų aklų kurst), atitaiso 
trumparegystę tr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti*-* 
kinuose egząminavlmas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkre'plama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'nndos nuo to iki 8 r. 
NedeiioJ pagal sutarti. Daugely 
atsitikimų akys atttSBomog be ūki
nių. Kainos pigios kaip alnniaii.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7d»9 j

Seeley 2322 
Dr. R. Nlirkultis 

dabar yra su
Dr. U'. Pas

1747 W. Chicago Avė.. 8519 Com- 
merctal Avė. So Chicago, 111. Pri
taiko naujus akinius Ir pataiso se
nus. Valandps; 9 valį rato lkl 9 v. 
vakaro, Į

LIETUVIAI ADVOKATAI

TOT StNCISRAS

DHNTiOTAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
, 10 vai. . ryto iki 9 va‘- Vakaro

Sekmadieniaifc ir Trbiiadieniais 
. Pagal 8 p tart į .

t. Čia, žinoma, tektų vienas 
litas šaltinis nusipirkti, o tas

ne, kati mano visi norai ir 
troškimai vien tiktai beprotys-

rie mano gyvenimo sųlygų ' tė, vien tiktai tušti vaiko kiie- 
rra vis tik sunku. j dėjimai, svajonės, — tuo laiku

Ar tai finansinė ■padėtis ne griebdavau ir skaitydavau tų j
iek nepagerėjo?

— Algų, tiesa, gaunu žy
miai didesnę, negu pirmaisiais

knygU, kad tik pakeičiau ūpų 
ir sužadinčiau energijų kovo
ti ir darbuotis. Ir iš tiesų, va-

nano darbuotės metais, bet Tio« milžinų pavyzdžiai manęs 
įambario nuoma, sesers moks- neapvylė, nors daugelis mano 
as, drabužis,/-maistas, kuras... draugų, kurie dar ir dabar tc- 
Šitna iki paskutinio cento, besėdi ant tog pačios kėdės, 

pragyveni žmogus. j savo laiku šaipėsi iš mano pa
— Na, truputį kantrybės, — stangų. Tačiau aš jų neklausy-

GERKIT TIK 0ER4 ALŲ

glmbrosia
SOUTH SIDE BREMNG COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iŠ geriausios 
rūšies produktų.
Urmo ("VVholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Blsnlo Telefonas BOULEVARD 7179

i

L. EL NORKUS 
les. HEMLOCK 6240

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nao 9 iki 6 
Panedėlio, Seredog ir Pčtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefoną* CANai 1176 

Namai: 6459 Š* Rocktvell St 
Telefonas REPubiic 9600

IŪ ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Panedčlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo i iki 6 v. ▼. 
Snbatoj nno 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Res. TeL Republic 6047

rai Calumrt 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare i&skiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
. ctatuau-m.----------

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. 6RISH
, LIETUVIS ADVOKATAS 
14631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephorte: REPtblic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

2 to 4 and / te I P . ■ 
Bunda* Afipbintment

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN and SŪRGftON 

4645 So. Ashland 4vertue 
Ofiso VhlanMs

Kuo 2 iki 4 U- 6no 6 iki 8 vsk 
Nedėlidmie pagal snUIH) 

Ofiso Tblef. BOUIevard 7820
Namų TaMf. PtlOspact ltSO- - —

TKL OANal

DR. S, BIEŽISkYDYTO/AS OI OftUtifedAS
2201 W. Cfertrtdk Rtfed

Valaadoa: I—I B 7—4 
Berodomis' ir Nedfll. p4g*l MdtMrt,

REZlDKkCUA
6631 S. Cdllldrtilft Avė. 

Telefonas

DR. B. J.
qVdYtoja3 ir chirurgas 

1446 9: 49th Ot., Cicero, III. 
Tel. Cicero 2578

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tei HEMIock 3977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

fte5ta.lieniais niio 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.
______________ T<L HEMIock 4848

Tai BOUIevard 7042 .

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4649 Ibi Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: BM 9 ryte 111 8 vakare 
,,rSattdoJ pMĮ sutarti ,

Yd. hftsk BdUlevaNl 6918 14 
An ftftkwood 8197

DR. A. J. BERTASH
Ofisd vai. ate l—3J tino 6:30—8:30

796 Wfe»t 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0038

ftttMMdjn Tat BEVerly 8244DR. f. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reeideneija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėljomie pagal autąrtį

Tat 0ANI’ 0267
R« 6669

DR. P. Z. ZALATORIS

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
E , PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL

DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI. !

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
OtPlfUG

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAGO, ILL.
Telefoną* lfIDway 2888

OFISO VAJLANDO8:
.akam Nadčlinmi*' tite 10 Iii t? 
Nuo 16 iki 12 vai. irto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

Office Phone (Ui; IMI Offioe
FftOsp«ct 1028 2869 Š. UdVltt Bt.
VdL 1-4 pp. tsJJ vak.

DR. J. J. KOWAR
(<0WAftBKA2J

GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS
2403 Vv. 03rd SL, CHIcago-

Medenaitt tr TreMeOlealatt 
Pacai Nutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR OftlftUHGAB * 

Ofisas 4300 S* Fairfield Avė. 
Tet LATayette 8016

VALANDO8:
Ž—4 bdpiet — 7—9 vakare 

Trečikdietiaie ir Sekmadieniaia
I efltirti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
______ 1821 So. Halsted Street
OANal 0704 Reeideneija: 6600 Bo. Artenian Avė.

VALANDOS: ll lyto iki 3 popiet
6 iki 8 vai. vakaro

TM. Offiče Wentvroifh 6380 
Rez. Hyde Park 3396

DR. SUSANNA SLAKIS
ir vaikų Ugų gydytoja 
So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
><«kvrn« aeredomia ir anhetomia

t

ee

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA8 IB CHIBURGAB

4631 So. Ashland Avė.
TaL YARda 0894 

Raa.: TaL PLAae 2400 
V1LANDOB:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. Tei. Ofc.^RKP»blk> vata
Nodčliomi« nuo 10 iki Į2 dieną

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGftĮtO

Mclmoe Perk 620DR. A.1 LAURAITIS
RIRkilfAs

2423 W66l MaiYMHk RoM
MmiMikm Mokalo Svirno, AtlanUcCLy į*

Praktikuoja 20 metų AeAtadlertiail nuo I V. r. lkl I g R
Rcumatlmian ir Alrdtee Llgoe

Jo Sportai y bA
Valandoe 11-12 A. M., 2-4, 7-8 P. M.

RetldencIJa 1<28 So. 80th Avė.
Tel. Cicero MK6 

OfiMM 462A Wwt ISth Street
Cicero, Iii.

PARC. įlA.
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. IKI 8 rkl. Vakaro 
iMtadlenlalS nuo 2 v. Iki 2 V v. 

Sekmadieniais pa«al sutartina

Ras. 6958 So. Talman Avo.
Rėk Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HDMlock 4848

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

V»l. 2—4 Ir 7-9 vok.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

fltibaioms CleeroJ 
1448 Ro 49th Ct

Nuo 8 Iki I vai. vak.aaa^as—>. i— »■» - .. 
fctakgdl lieltHrlų Iv. KfyHaas U-

K
filMA k*i> ją ptlpailho Ataerican 
•dlCIl AsaoclAtion Ir American 

Surgeohs, yra Ola s A 
yta, atikičiausi Ameri- 
al eVtotitetai Mūsų U- 

tbhhią priakyrS prie geHansių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitėe 
jot patarnavimo 2700 W. 69fh St., 
tel. HEMIock 6700.

jssr tu8

lo* nikdttalls

Naudokitės patarnavimu ty daktary, detltisty, advokaty ir biznie
rių, kuriy skelbimus matote DRAUGE.

I



šeštadienis, liepos 24 d., 1937 draugas
LIETUVOS GENERALINIO KONSULO 

BUDRIO KALBA

(Pasakyta per Radio Stotį WMBQ, 
Dariaus Girėno Žuvinto Minėjimo

20 d.,
«, )

Brangūs Kiaušy tojai I

Gyvenimas ir pats žygis 
didvyrių, kurių garbingų at 
ininlj mes šiandienų minime, 
kurių laimėjimu didžiuojasi 
Visa Lietuvių Tauta, Jums pa 
kankamai žinomas. Žinomus 
iŠ spaudom, iš gražaus leidinio 
“Sparnuoti Lietuviai”, kur 
autorius visapusiškai nušvie
sdamas tiek didvyrių gyveni
mų tiek patį žygį, įdėjo daug

pergyvetio tų rhntį, visų vei
duose matėsi susikaupimas — 
susirūpinimas. Visi įtetnptal 
mintyse lydėjo drųsuolius, lyg 
norėdami jiems priduoti jė- 
gy-

Aš tuo metu buvau Kara
liaučiuje. Traglngųjų naktį 
drauge su visais bendradar 
biais budėjoine prie telefono 
ir radio aparatų. Susinešėme 
su aerodromo Komendantu,

dėjo — kuo daugiau vietos 
gazolinui, — ir turi tik ran
kinį prožektorių. Senas, pri
tyręs lakūnas ponas Roltz nu
tylėjo. Jis matomai nenorėjo 
mus gųsdinti, nes tuomi nie
ko jatl nepadėsi, o kelias ties 
fttėtiriu, Dancigu jam buvd 
gerai žinomas — kalnai, miš
kai ir ežerai. Netik nakty,

tės prieš sukilimų.
Panaudoti gautas atostogas

sunkiam darbui ir kuomet ar
tinosi sprendžiamoji valanda, 
atsisakyti huo teisės matyti 
užbaigų sMYO padėto triūso, 
ar tai ne pavyzdys drausmės, 
didelio sielos taurumo, to kl
iautis žmogaus T f

Visu savo trumpu gyveni -
bet ir miglotų dienų ties ta mu barius įrodė, kad ne as
vieta yra pavojinga skristi. 
Savo gamta ta vieta yra pa
naši į vietų ties Rittsburghuj 
Amerikoje. Pamenu ir aš skri

meniškos gėrovas ir garbės 
jis Ieškojo, bet visus jo žygine 
lydėjo Ir skatino meilė prie 
visiems mums bendros Moti-

sdamas su rusų lakūnu die- nos Lietuvos. Ta meilė atve-

KISCONSINŪ LIETUVIŲ ŽINIOS
Nepaprastos Vardines Pa.»nis- Svečius vaišino gėri 

. j mais A. Valis, kurs paauko
KENOSHA. - Byloj, St. i° f‘>v»« “l'oterinę", t.

Petro parapijos Onos, Jtoi-, Plibf “■ Vl- [’liutas' k,m« 
jono* ir Sv. Onos draugija 1 P“’“* iSval>'li svetainę ir sa. 
pasirinko dienų švęsti vardi- stalus, VI. Ališauskas

ir A. Demenčius. Prie stalų 
pt.tarnavo sodalietės, VRdo

Prancūzų Sudane vietiniui 
gyventojai pasidaro medžiuo
se skyles, į kurias supila jų 
geriamų vandenį; kai kuri/ 
tie vandens sandėliai yra gab 
dideli ir telpa juos© virš iOCO 
litrų vandens.

« ------ -- ■ r i- ’ -S-TXB
KELIONEI Į LIETUVĄ

sielos, pagaliaus, daugelis iš kuris už kiek laiko pranešė, 
Jūsų pažinojo juos asmenis- kad jis susirišo su Dancigu, 
kau, padėjo ruošti skridimų Berlynu ir Kaitau ir perduos 
lr buvo liudininkais išskridi- mums kiekvienų gautų žinių.
ino. Jei tik kur orlaivis bus pa

jus, išleidę Darių ir Girėnų,1 stebėtas, bus stengtasi jain 
iuntriai laukėte tolimesnių signalais padėti. “Gaila, kad 

nių. Mes, anapus vandeny-Į skrendantieji neturi radio a- 
tlo — jų prisiartinimo — pa- parttto”, tarė susirūpinęs Ko-
sirodymo. Tai vėl buvo vie
nas iš gražiųjų momentų, kuo

mendantas. “Ar jie turi beltt 
prožektorių, kad nušviesti sau

tnet visus lietuvius sujungė (kelių!” Atsakiau kiek žino- 
bendras siekis. Visi jautė ir jau, kad lakūnai visų svarbų

otri-

PADARO LEDU 
MOKĖTUME KAD PIRKTUMĖT

Nepraleiskit mūsų stebėtinos I 
traoijos. Matykit au savo akim, kad

priduoda geriausių ledo patai-navimą?
• Atvvkit šiandien it įglrtiatykit didelį pasiritikitną ERlGl- 
DAIRE loe-Ability refrigchUttrių, tnatykit kaip lridGtDAIItfc 

’su Mctef-Miscr padaro ledų pigiau negu jūs galite nupirkti! * 
Matykit nauji} Visa Metaline Ųuickeube Lodo Tara! Matykit 
netikėtą daugumą ledo kubą, kuriuos FRIGIDAIRE priSaMd 
per vieną dieną! Matykit irgi daug kitų įvairių parodymų.

Meter-Misėr .šaldo ledų greičiau, geriau užlaiko valgius — 
tuo pat laiku duoda didelį sutaupyiną, dėl to, kad FRIGI
DAIRE nieką nizinas yra nepuošniai, bet labai tvirtai sudė
tas! Yra tik trys judančios dalys sykiu imant ir motorą.

Turi nuolatinį tykumą, galite jj vartoti per ilgus nwtu4 
be jokios kainos ojieravimui. Apdraustas 5 metams prieš Ser

vice kastos. FRIGIDAIRE 
stato ir garantuoja GE
NERAL MOTORS.

fVitn tus iMi0r°MMr uives

Imame senus Refrigeratrtrlua į mainus ant rtaujų. 
Duodame didesnę nuolaidų negu kitur.

FrtefcWre’

TWT 
tbs

tarfjutt euft-tttfiut *
Ica frectct faatcr la <■«(«/ 
«H-And tvtry tray, Jo tvtry 

“ *" AU.-MFTAL 
QUICKUBB TRA Y w,th the 
INSTANT CUBE-RBLRASH. 
Vielda 20% tnoreice by endiny 
wute, aad ouuaace. of mclt- 
iog ice-cubet loota.

3224 So. Halsted Street
J. KALftDlNSKAS, Vedėjas 

Tel. VICtory 422fi Chic&go, PliiMTiB

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, nedėlioj, 11 vaL ryto iš stoties WGES, 1360 kil.

nos metu, kuomet stiprus rū
kas privertė lakūnų kiek nu
sileisti, kas tai sužaliavo 
prieš akis, orlaivis kaip ku- 
lipka staiga pašoko į viršų 
— tai kelitls metus regulia
riai skraidantis tarp Mask
vos ir Berlyno* lakūnas, pa
matęs medžių viršūnės, pas
kutiniu momentu išgelbėjo ke
leivius. Vėliau, ties ta vieta 
kelias mylias pr|eš Stotinų 
vokiečių trijų motęrų orlai
vis žuvo, atsitrenkdamas į 
vienų tokių kalnelių. Žuvo 12 
Žmonių. Jėi aš tų Jums pa
sakoju, gerbiamieji klausyto
jai, tai tik tam, kad geriau 
supažindinti su vieta, kųi* 
žuvo didvyriai, kurių šviesių 

1 atmintį 'mes šiandienų mini
me.

Komendantas laiks nuo lai- 
; ko telefonavo, bet, deja, ži
nių neturėta nei iš kur. Tr 
jis jau neslėpė sato susirūpi
nimo, liepė apšviesti aerodrJ- 
mų, kad orlaivis galėtų ori
entuotis, bet pagaliaus pra
nešė, kad Vilties nėra — jei 
iki Šiol lak ūbų nėra, tai, at 
jie pasirinko .kitų kelių, ar
ba... jtlos ištiko rielaimė. To
limesni įvykiai Jums jau žl-, ' »-rr !.•»>
ttomi.

Pažįstu puikins bruožus Da 
riUus sielos. Kaip dabar prieš 
mane stovi Klaipėdoje kap. 
Dariils: “Mano atostogų lai
kas baigėsi, aš turiu grįžti į 
Kaunu — jei Tamsta randi, 
kad mano darbas čia naudin
gas, prašau užtarti”, kukliai

dė jį iš Amerikos į Lietuva, 
vėliau vedė į Klaipėdų.

Sugrįžęs vėl Amerikon su
randa draugų, užkrečia jį sa
vo idėja, patraukia į naujų 
didelį žygį ir, pasitikėdamas 
vien savo ir savo draugo pa 
siryžimu ir narsumu, nugali 
vandenynų. Nugalėję, jie žu
vo beveik ant Tėvynės slenk
sčio, bet, kaip apibifdino Lie 
tuvos Valstybės Galva: “jų 
ypatinga žygio didybė — jų 
tragiškoji mirtis.,*.”

Karžygių Dariaus ir Girė
no tardai suvienijo Amerikos 
karius lietuvius po viena vė
liava. Ir šiandieninis minėji
mas parodo, kad jų šviesi at
mintis gyva tarpe mūsų. Ke
turi metai atgal ant Lietuvos 
dangaus užsižiebė dvi naujos 
žvaigždės, kurios Lietuvos 
vaikams nušvies gyvenimo 
kelių, kad ir jie, imdami sau 
tuos didvyrius už pavyzdį, 
eitų pasišventimo ir Tėvynei 
pasiaukavimo takais!

nėms. Jų intencija 6:30 vai. 
lua« atlaikytos šv. Mišios, ku
riose visos priims bendrui šv. 
Komunijų. Pę 11:30 vai. Mi
šių bus palaiminhnas Švč. 
Sakramentu ir tuomi baigsis 
sekmadienio pamaldos. Po pa 
maldų, &v. Petro parapijos 
svetainėje 12 vai. įvyks bon 
kieto pietūs, kuriuose daly
vaus Kenošos ir apylinkės žy- 
.nernieji biznieriai, prof esi jo-

vauajant O. Mockiūtei, Pr. ir 
B. Slankai ir J. Gužauskas. 
Gražiai pagiedojo sportinin 
kai, parap. choras, solistės G 
Klevickaitė ir O. Jociūtė.

Gražias ir labai brangina 
mas iš Lietuvos dovanas, ra
nkų darbo kryžių ir divonė- 
lį, įteikė Sv. Petro parap. kle 
bor.ui, kun. A. Andriušiui, M.

-Tuolatlnis susisiekimas

NEW YORK—KLAIPĖDA
(Per Gothenburgą, Švediją) 

Laivų Išplaukimai iš New Yorkonalai ir mūsų kuklioji liaudis. Kviklys, Liet. seimo pirmasis 
Mūsų uoliosios komisijos na- L-ekietorius ir vyresnysis mc-

Help Kidneys
tteo't Take įtartie Draga

Tour Kidneys coutalų 9 mlllloi 

eaHful. U functlonaUpIney or Blėdi

Toar Kldney® contaja 9 mllllon tiny 
or flltert Wttlch rtO be endancered 

OT lr?ĮS»t|b« drun Be
dera malte you auwer rrom

> nu;

rėš: O. Juškienė ir G. Pilligar 
pilnos energijos sėkmingai da 
rbuojasi ir prisiruošia tinka
mai priimti svečius. Jos pa
ruoš ir išpuoš garbės stalus, 

jaut kurių bus padėti skanūs 
valgiai ir gaivinanti gėrimė
liai. Patarnavimas pilnai vi
lus patenkins. Po pietų, pa 
rapijos darže įvykį piknikas, 
kuriame bus daug, gražių ir 
brangių dalykėlių išlaimėji- 
mams. Be to, aar bus žaidi
mų bei pasilinksminimų, ir 
kas turės geras kojas ir ga
lės pakęsti vasaros šilimų, ga 
lės šokti kiek tik norės para
pijos salėje grojant mėgtlniai 
muzikai. Todėl, gerbiamieji, 
kurių širdis dar sveikai pla
ka krūtinėje, atsilankykite į 
šį bankietų ir linksmai gražų 
laikų praleiskite.

Garbingl Svečiai

kykių inspektorius. Už dova
nas klebonas yna labai dė 
k ir gas.

Havajuose (salose) ko 
rvės begeria vandens, ten y- 
ra žolė visada rasota arba ap 
lyta ir dėlto žolėje esamo va 
ndens užtenka karvėms ir at
sigerti.

..........................

GRIPSHOLM--------- liepos 2 4
KUNGSH0LM — rugpiūčio 19 
DROTTNINGHOLM — rugp. Z« 
GRIPSHiOLM — — rugsėjo 4

Sutaupysi pinigų pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės Ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūšų adtorlzuotus agentus, arba

Swedish American Line
181 Nb. Michigan A4fe., Chieago

ought In 3 Minules
By diuolvlng and removing mueus ar 

phlegm that causes strangltng, choking. 
Aathma attaeks, the doctor'a preaerlptlon 
Mendaco removes the cause of your agony. 
Mo nnokee, no dopes, bo lnlectlona. Ab- 
solutely tasteless. Btarts work tn 3 minutes. 
Bleep soundly tonlght.^ Boon feęį yell.^years 

* money

Kaip JaučiateP
«| Vakarą—“tfrvalyklt Vidurius”—Jauskite 

Geriau Rytoji
Meskite nnovargj. Duokite Garfield Ar
batai livalytl heeumaltua likučius. VetklM 
greitai lr malonia*. Gerkite kaip papra** 
tą arbatą. 10c — lie.

younger. įtrongei, and eat anythlng. 
anteed acompletely aatlafactory ot

ik. 11 your drugglet is out aak hlm to 
er Mendaco for yoo. Don’t auffer another 

The guarantee proteets you.

. REUMATIZMAS 
SAUSGELE

Nesikankykite aavęs skaus-

GAKFIELO TU CO.C beet. fc MOOKLTN. M. V.
' ' II » i . ! .......................................i. . Į

tghLmMervou°irne'!t Losi' ofPep, _ 
i, Rheumatlc Paine, Dlaalneaa. Clr- 

ler Krės, Neural
______   Smartlng er Itehl _
need to Ūke chancee. AlIArocr'rtą n07Sa iS.RsrtSSfa4*».^:i: 
sassjia SK-vvriSei.««
brlng new vltallty and la luaranteąd to» M te’r«^f '.Vp??

Ištikimas prietelis, tai tik 
ras Dievybės paveikslas —

pareiškė kapitofias, dvi savai- Napoleone

chjcaCo

BĖLČW THl &LACK 

LIME ARMY WORMS 

CaOSED CONllDER. 
ABLB DAMA6I TO 

ILLINOIS CROPS IN 
SPRING AND EARLY 
SUMMER. NOW THE 
WORM$ ARE AP- 
PEARING IN COUN*

Ii rųaia: Reumatizmu, Sausgšle, 
. , Kaulų Gėlimų, arba Mėšlun-

Praeltų sekmadienį, 8v. Pe- ■ nu — raumenų sunkintu!: neš v h skaudėjimai naikina Ktlbb Jjf-
parapijų aplankė dc'"^7 

Tėvas Andriejus Cikoto, d. 
g. Tėvas Jonas Jakaitis ir g. 
Tėvas duozas Mačiulionis. Tė
vus Cikoto atlaikė 9 vai. su
mų ir pasakė gražų, turinlb 
tf’l pamokslų, o Tėvas Jakai
tis atlaikė ll:30 vai. Mišias 
ir suteikė Švč. Sakramentu 
palaiminimų. Tėvas A. Ciko
to, Marijonų Vienuolijos Ge
nerolas, padarė kanoniškų vi
zitacijų ir buvo patenkintas 
bendrąja tvarka.

Sportininkams bankietas
Liepos 19 dienų, iš Lietu 

vos atvykusiųjų sportininkų 
pagerbiintli surengtas bankie
tas, Sv. Petro parapijos sve
tainėje, gražiai pavyko, kas 
buvo gražiai ir plačiai apru* 
šyta gerb. Itap. liepos 21 d 
“Drauge”, čia tik šį-tų pri 
dėsiu. Komisijos nariai Kazi
mieras Stulgaitis ir Juoza?- 
iSieponkus, abu lietuviai biz
nieriai, rūpestingai darbavo
si bankieto pasisekimui. Jie 
1 risidėjo ir uoLiu darbu ir 
gi yriu pinigu, nes gerų ke
lionę reikėjo pavažinėti ir 
daugelyje vietų išleisti, kol 
buvo galima atsiekti užbrėžtų 
tikslą. Jie, taip pat,
ir sutvarkė sportininkams ir 
jų palydovams po Kenošos

________ ______  _Jfeo
Vjrbę Ir dažnai ant paUrib

■ guldo.
* CAPSICO COMPOUND mog- 

tta lengvai prašalina vlršmlnš- f 
tas ligas: mums šiandien dau-

■ gybd žmonių siunčia padėko- ■ 
nes pasveikę. Kaina 60c. per _

■ paštą 66c, arba dvi už 11.06. —
■ Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- g 

TOS” augalais gydytis, kaina
■ 60 centų. ■
ta 
ta 
ta 
ta

SAKINO

Sime Price Today, 
as Ą5 Teari Aqo 
23 ou neės 234 

Jfoubk Tested

POWDER

Justin Kulis
3259 SO. HAL8TŽD ST. 

Chicago, DL

Millions prefor this "fiovor 

that is different"

Siatne atvaizde parodoma, kaip veisiasi kirmėlės, kurios 
apnyko Iii. valstybėj ūkius. (1) Kandis (moth), kuri padė
jus žolėj iki 700 kiaušinėlių gaišta. (2) Iš vilyčia parodomų 
kiaušinėlių po dešimts dieną išsivysto kirmėlaitės. (3) Pa
čiam suaugime kirmėlė, kuri per tris sąvftitfes ėda gtūdu- 
Po trijų savaičių još pavirsta. į taip vadinamų “ptlpų” (4), 
iš kurios vėl išsivysto kandis (moth).

miestų ir apylinkes “tour” ir 
J. Stepobkus vadovavo. Va
karu vedėju buvo Al. K rau 
jalifc, kurs nuosekliai pirmi
ninkavo. Seimininkės: A. Ya- 
lienė, pirtn., M. Statkienė, O. 
Gužauskienė, T. Juškienė, O. 
Juškienė, O. Pilligar ir T. 

frbmskaitė, išvalė svetainę, pa 
gamino skanius valgius ir pa
vaišino savo namie keptais

Pamėginkite Šį naujų Salud 

Dressiflg. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE— 

FAR MORE-OF THE COSTLYINGREDIENT51



DRApgSa šeštadienis, liepos 24 d., 1937

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. AVestern Avė., Chicago

ŽINIOS IS WAUKEGANO

KLAUSIMAS: Krautuvėj Ar galiu užvest bylą prie!
žmona paslydo ir puldama nu 
silaužė ranką. Ar krautuvės 
savininkas gal būt priverstas 
atlyginti T

ATSAKYMAS: Jei krautu
vės grindys nebuvo defektuo
tos, žmona negalėtų gaut at
lyginimo. Bet jei galėtumėt 
įrodyt, kad grindys buvo ne
tvarkoj, lentelės pasiliuosavu 
sios, už kurių galėjo koja už- 
kliūt, tada galima būtų pri
verst krautuvę atlyginti.

, KLAUSIMAS: Susirgus
žmonai padaryta operacija, 
kuri nebuvo sėkminga, nes 
žmona 'mirė. {lydytojas pri
siuntė sąskaitą $150 sumoje. 
Ar jis gali mane priversti už
mokėt? 1

ATSAKYMAS: Gali. Gydy
tojas darė taip, kas buvo rei
kalinga. Gydytojai neatsakc 
už tai: ar ligonis mirs, ar pa
sveiks. Jam turi būt užmokė
ta už jo patarnavimą.

KLAUSIMAS: Lipant į bu 
84, ir dar neužlipus, važiuo 
tojas darė duris iš išstūmė 
mane lauk. Tapau sužeista.

kompaniją ir kiek kainuotų?
ATSAKYMAS: Galite. Pa

gal paduotus faktus, galite už
vest bylą ir gaut atlyginimą į 
už nuostolį, medikalę pagal
bą ir taip pat už skausmą. 
Tokie “keisai” imami ant 
“contigency fee”, t. y. tani 
tikro nuošimčio, jei “keisas” 
bus išloštas. Lėšų reikia tik 
teismo lėšoms apmokėti.

KLAUSIMAS: Turėjau ba
nko šėrų ir vėliau juos par
daviau. Po keturių metų ban
kas užsidarė, bet banko resy- 
veri8 reikalauja, iš manęs 
$600. Ar legališka, nes savo 
šėrus seniai esu pardavės?

Parapijos metinis piknikas 
įvykęs praeitą sekmadienį bu
vo vienas smagiausių. Kuone 
visi parapijonai suvažiavo; 
atvyko lietuvių ir iš toliau; 
buvo ir kitataučių.

Jaunimas žaidė bolę, sma
ginosi, lietuviškus šokius šo
ko; Tai vienur, tai kitur gh 
dėjosi dainos. Senosios kartos 
žmonių dainavimas ima nu
tilti, senosios kartos žmonių 
jau yra mažiau. Jaunoji kar
ta mažai.pasiima dainų iš sa 
vo tėvų. Kur kas daugiau 
turėtų jaunimas mokėti savo 
ievų gražiųjų dainų

Parapija buvo skyrusi do
vanas pinigais. Pirmą dova
ną ($7.50) laimėjo Julė Kun 
drotienė, slaugė; Ona Akuše

ridėjusiems kuomi nors prie 
parapijos pikniko pasisekimo; 
gaspadoriams: V. Rajūnui, Al 
Gustui įr M. Gustui; Jakui 
už anglių toną' ir vežiojamą 
piknikierių; Pr. Bujanauskui 
už vežiojimą savo troku pik- 
nikierių, šeimininkėms nž pa
sidarbavimą, chorai ir jo va 
dui už nuoširdų pasidarbavi
mą ir visiems rėmusiems pik
niką.

ATSAKYMAS: Illinois antrąją ($5.00), o tre-
statymai liepiantieji iėrinin- ($2.50) John MoCann.
kus sako, kad nedaro skirtu 
mo, ar esi pardavęs šėrus, ar 
ne. “Upon tbe ownership of 
the assessed when the Ii abi- 
lity of the bank to the credi- 
tors became certain”. Kitais 
žodžiais, šėrus pirkot tiesiog 
iš banko, taigi užtikrinot, 
kad, jei ateity kas atsitiktų 
su tuo banku, jūs atsakote 
dvigubai ‘ ‘ donble liability

Adomo Jako dovanotą anglių

Olandijoje vedybos tai yra 
paprastas komercinis dalykas. 
Ten lapkričio mėnuo yra įdo
miausias, o ypatingai jo sek
madieniai. Pirmasis sekmadie 
nis — yra pasimatymo, ant
ras — apsvarstymo, trečias

— pirkimo, o ketvirtas 
savybės.

nuo
i

1624 metais vienas olandų 
piiklys su astuoniais savo 
draugais nupirko salą, tą kur 
dabar randasi N. Yorkas, už 
visai mažą kainą — būtent, 
už saują karodių.

Lengviau DABAR

Kun. V. Urba, parapijos vi
karas, išvažiavo porai savai
čių atostogoms. Grįš mėnesio 
gale. Geras daiktas retkar
čiais kįtur išvykti dėl atmai
nos. Pasilsėjus labiau bran
ginama savas užsiėmimas, da
lias. Kun. Urbai geriausios 
kelionės.

Į naujc^ bažnyčios statymo
toną laimėjo John Jackett, o fondą aukojo po $100.00: Pra 
didelį kumpį Ona Backienė. nūs Paškauskas ir Kazimieras 

Piknikas, parapijai davė pe- ir Petronėlė. Pavilioniai. Paš
ino $700.00. Į tą sumą įskai-! kauskas tą šimtelį aukojo už
tau ir pinigus už tikietus. No
riu pareikšti', kad Pr. Buja- 
narskas ir Adomas Jakas sa
vo trokais nuvežė ir parvežė 
piknikierius.

Klebonas kun. Juozas J. 
Pužauskas dėkoja visiems pri-

GEROS ŽINIOS T0WN OF 
LAKE APIELINKEI

The Proepect Building & 
Loan Association, adresu 1751 
West 47th Street, gavo fede- 
ralį čairterį iš Federal Home 
Loan Bank Board, ir pasi
remdama savo šėrininkų nu
tarimu, birželio 28 d., 1937, 
užbaigė pakeitimą Asociacijos 
į Proapect 'Federal Savings 
& Loan Asaociation of ChL 
cago. ' * 1

The Prospect Building and 
Loan Association tapo suor
ganizuota 1909 m. Rudolfo

savo mirusią motinėlę. Kol 
ji gyveno, ketino paaukoti 
naujai bažnyčiai, dabar jos 
i.* tikimas sūnus jos pageida
vimus išpildė.

Pavilioniai ateinantį sekma 
dienį švęs 25 metų vedybų 
sukaktį. Jiedu paaukojo šim
tą naujai bažnyčiai ir užsi
sakė šv. Mišias, kad padėkoti 
Dievui už visas malones ap
turėtas per tą laiką. Dieve,! 
laimink juos. Bėgilas

Sveikatos ir Socialinio
Draudimo Reikalai 

Klaipėdos Krašte

Klaipėdos krašto statisti
kos binro duomenimis, 1936 
m. buvo apdrausta ligonių 
kasoje 29,369 asmenų, iš jų

NES JŪSŲ 
SVAJONES 
APIE NAUJĄ 
MAYTAG 
SKALBIMO 
MASINĄ 
IŠSIPILDĖ 
KAINA nupiginta

f net 020.00

12,500 moterų, 1926 m. buvo 
Vacefc' pastangomis. Per dvi-'tik 17,700 asmenų. Darbo sri

timis priverstino difeudimo

SU LIEPOS 15-ta KAINOS VĖL PAKILS 
IR BUS KAIP SENIAU.

Nežiūrint ką jos vartojo skalbimui, didžiu
ma moterų visados svajojo, kad kurią nors 
gražių dienų jos galės turėti MAYTAG. 
Jums tų dienų jau atėjo! Dabar galite gauti 
naujutėlę Maytag skalbyklų už kainų kuri 
jums sutaupys 020.00. Bet nelaukite ilgai. 
Gali būti vėlu. Pademonstruojame jūsų na
muose - uždyką.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

ROOSEVELT
FURNITURE CO., Ine.

2310 VVest Roosevelt Road
Phone — SEEIey 8760

dešimt aštuoniue metus asoci
acija nepaliaujamai vadova
vosi statybos ir paskolų aso
ciacijų principais ir šitaip 
veikdama visuomet mokėjo ne 
mažiau kaip 4% dividendų 
šerininkams.

Federales taupymo ir pa
skolų asociacijas įsteigė kon
gresas, kad suteikti vietinėms 
gyventojų snsiedijoms galimu
mo naudotis taupymo ir na
mams paskolų įstaigomis pri
einamomis sąlygomis. Tatai 
reikalavo plano, pagal kurį 
žmonių sntanpog būtų saugios, 
kad paak8tinu8 investmentus. 
Kiekvienas asmuo, kuris in
vestuos Šioj asociacijoj, bus 
apsaugotas nno nuostolių ga
vo investmentui iki $5,000. 
Apsaugą garantuoja Federal 
Saving & Loan Insurance 

(Corporation.
: Finansavimas namų nuosa
vybės ateity žymia dalimi 

įguls kaip atsakomybė kiekvie
nos vietinės susiedijos. Fede- 
(ralės taupymo ir paskolų a- 
sociacijos priėmė tokią takti
ką, kuri yra kreipiama tik
slui teikti paskolas savo vie
tinėms suriedijoms arba apie- 
linkėms. Tatai reiškia, kad 
investmentai vietos gyventojų 
eis finansavimui namų tose 
pačiose apielinkėse.

Sekantieji asmenys yra vir
šininkai ir direktoriai Pros
pect Federal Saving and 
Loan Association of Chicago. 

Samuel Albert—Prez.
Chas Hundera—Vice-Prez. 
Lad iVacek—eekret, iždin. 
Jos. Walsky, Albert Jacobs 
.(Jakubauskas), Francis Lu
kas, Adam Wozniewski, The
odore Turėk, Edward Stan- 
keiwioz—direktoriai.

nariai taip skirstomi: pramo
nės, prekybos ir verslo — 16,- 
000, žemės ūkyje — 7,600, na
mų personalas (tarnai ir tar
naitės) 2,500 ir nepastovaus 
darbo — 1,400.

Narių medicinos pagalbai 
išleista 1935 m. 2,600,000 lt., 
1934 m. 2,900,000 lt Tuo bū
du vienas narys išlaidoms pa
dengti turėjo sumokėti 96,65 
lt. ir 1934 m. — 110 lt.

Klaipėdos krašte veikia 7 
ligoninės, kurios turi 674 lo
vas, jų skaičius per paskuti
nius dvejus metus nepadidė
jo. Tuo būdu 10,000 gyvento
jų tenka 48 lovos. 1936 m. vi
sose ligoninėse buvo iš viso 
7,407 ligonys (4,347 moterys).

Daugiausia lovų turi Klai
pėdos miesto ligoninė, būtent, 
195, po to eina Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus ligoninė Kini 
pėdoje su 130 lovų. Miesto 
ligoninė turėjai per 1936 m. 
2,572 ligonius ir Raudonojo 
Kryžiaus ligoninė 2,234 ligo
nis. Esamų lovų daugiausia 
buvo užimta Raudonojo Kry
žiaus ligoninėje, būtent, apie 
0,98 visų turimų lovų.

Iš viso gydytojų Klaipėdos 
krašte 1936 m. buvo 66 (1935 
metais 57). Daugiausia gydy
tojų buvo Klaipėdos mieste, 
būtent — 44, po to eina Ši
lutė — 9, Pagėgių apskr. 7 
ir Klaipėdos apskr. 6 gydy
tojai. Vaistinių iš viso yra 
19, o 1935 metais buvo 20.

ŽMONES LINKSMIAUSI,
IR SMAGIAUSIAI LAIKĄ 
PRALEIDŽIA PIKNIKUOSE

o visi Chicagos ir apylinkių lietuviai 
važiuoja j

“DRAUGO”
VASARINI PIKNIKĄ

SEKMAD., RUGPIOCIŪAUG. 1 D. 
Vite Katate - tet Park

prie 13 5 tos ir Archer Avė.. Rte. 4A

Jei norite ir jūs pasilinksminti, pasišokti prie geros
1 r » •

muzikos, pasimatyti ir pasišnekėti su visais savo pažįs

tamais, atvykite į “Draugo” vasarinį pikniką.

Su įžangos tikietais turėsite progą dalyvauti dova

nų laimėjime.

%===

Taipgi bus duodamos 
brangios ir naudingos do

vanos kaip tai:
•

069.00 vertės 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.

I



A'Stadienis, llepo. 24 d., 1937 BBZ5SZ8

VIETINES ŽINIOS
ARD Metinis Išaria- 
vilnas rugpiūčio 15 d. 

Marąuette Pk.

Remejū Piknikas
MARŲtTETTE PARK. — 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 8 skyrius rengia pi-

Kaip krismet, taip ir Šįmet kilikų Marąuette Parke (prie
A It D rengia “kermošių” ru 
gpiūčio 15 d., Marąuette Pk. 
Ontro pikniko komisija, mū
sų veikliosios ir gyvosios da
rbuotojos F. (Burbienė, K. Ga
ruok ai t ė ir M. Stonkienė rū
pinasi, kad piknikų padarius 
ir svečiams malonų ir Staty
bos Fondui pelningų. Šiame 
piknike bus duodama 20 do- 
\anų svečiams: pradedant 
cfcsh pinigais ir baigiant ša
mpano bonka.

70th ir California avė.) lie
pos 25 d., Nuoširdžiai kvie
čiame visus narius ir parapi 
jonus, atsilankyti. Komisija

G?ti*ri dirbti lt alimentus mokėti, negu xM.ejune sedUL Būrys čikagiečių, kuriuos at
siskyrusios žniflhOs, dėl hvmokėjime joms alimentų, buvo sukišusios j kalėjimų. Teisėjas 
Lewė jtobs pftliuosnvo kai visi pasižadėjo greit susirasti darbo ir pradėti mokėt alimentus.

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

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
K

Pagerbė ir Apdovanojo

WEST SIDE. — Marijos 
Magdalenos dienų (liepos 22) 
skaitlingas būrys M. S. 55 
kp. narių pagerbė ir apdova
nojo savo veiklių, narę M. Ja 
snauskienę vardadienio proga.

Visi ARD skyriai rengiasi Be sųjurtgiečių vakarėly daly 
vavo ir šiaip svečių. Vaišin
gi Jasnauskai visus gražiai 
pavaišino. Rap.

piknikan, visi galvoja apie
[tanesnius užkandžius ir įdo 
kpsnes dovanas svečiams, 
rašome visų iš anksto reng

tis.

Burbienė išrinkta tartis su 
aldermonu Eiagan, kad visi 
patogumai būtų piknikui tci 
kiami.

Al. Kumskis, parko direk., 
nuo savęs atiduoda “raktų” 
Marąuette Parko tai dienai 
lėmėjoms.

Lauksime š Pintų svečių ir

Minės Savo Globėją
BRIDGEPORT. — Draugy 

stės Šv. Onos narės eis išpa
žinties šeštadienio vakare, o 
sekhnadienio rytų, liepos 25 d. 
7 vai. susirinks į parapijos 
salę ir iš ten eis į bažnyčių 
prie š v. Komunijos. Visos na
rės prašomos dalyvauti.

Taipgi noniu priminti, kad 
draugystė Šv, Onos rengia

domų piknikų Dainbrtito'sko da 
rže, AVillow Springs, ilk (-1 
blokai j žiemius riuo Archer 
avė.).

Piknike bus visokių įvai
rybių, “cash” dovanų, gera 
■muzika ir visokių žaidhnų.

Draugystė Visų švehtiįjų 
visus rclnia. Turime vilties, 
kad ir mūsų parehgimo nepa
miršite. Nuoširdžiai vištos 
kviečiariie.

Trokas bus prie paiap. mo
ky Mos 9:30 vai. ryto.
Kviečiu Valdyba ir K°mstja

Vargšo Padėka

CICERO. — Širdingai dė 
kojų gerb. kun. II. J. Vaičfl- 
nui, Labd. Sų-gOs 3 kuopos 
valdyba1, komisijai ir narė- 
mfc, kurite pritarė ir stengias 
suteikti iš centro man pagal
bos pasigydymui mineralinė
se maudynėse.

Po atsišaukimo 
gavau aukų nuo:
b.rjsko $2.00, J. Černevičiaus' 
$1 50, A. ir O. Maksvyčių $1. 
Smulkiais surinkau $4.50.

Visiems geradėjams ir au- 
kotcjains tariu širdingiftusiai 
ačiū, ačiū.

Prašau ir laukiu daugiau 
pagalbos.

j. Lapinskas, 1414 So. 50tb 
Ct., Cicero, III.

Ifidiibėjai aukštesnės rūšies (tamiuklų ir 
Grabnamių 
— ' o-------

Didžiausia painiiiklij.dirbtuvė Chicagoj

Suvirš 50 metų prityrimo 
------- o-------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

-- o -----

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTHWESTtRN AVENUE
. . ARTI GRANO AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

vistos kuogražiausiai pavaiši- Į išvažiavimų buv. Kučinsko da
tsnrie. X.

“Dęauge” 
M. Joku-

Dovana Lietuvos 
Sportininkams

Lietuvos sportininkams ap 
leidžiant Clucagų, žinomoji' 
lietuvių baldų firma, Roose- 
velt Furniture kompanija, į- 

. teikė jieiųit^pet^ direktorių 
Vytautų Augustauskų dova
nų, Zenith radio.

Šis priimtuvas yra specia* 
liai padirbtas Europos varto
jimui ir operuoja ilgosiomis 
bei trumposiomis bangomis, 
kas reiškia, kad kauniečiai 
galės juo lengvai klausytis 
Amerikos programų. Rap

rže, prie 82 ir Kean avė.
Trokas išeis nuo Gudo krau •

tuvės 11 vai. ryto. Narės ir 
svečiai prašomi skaitlingai 
dalyvauti. Šokiams grieš ge
ra orkestrą.

Valdybų ir Komisija

CICERO ŽINIOS
šiame sekmadienyje, drau

gystė Visų Šventųjų turės į- f na

Nekentėkit! Žemo per SU 
metą gelbėjo Žmonėms. Pa
galina eezema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pitk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko- 
»e. S5p, 60c, $1.00.

y i

Sodalietės Išvažiuoja

žemo
j=Qp $ K i N | G R I T I O N S

— Tik po didžių darbų ga
• _ Į || N « 4

ėitta<W jt visada atei- 

fcnffon

Vasaros Vaišės
rašo

BARBARA B. BROOKS
/ t

Namų Ekonomijos Skyriaus 
Kel ogg Kompanija 

BatUc Creck, Michigan

JOSEPHINE
SHLEPOWICZ
(po tėvais ShaUtus)

Mirė liepos 23 d., 1937 m.,
11 vai. ryte, sulaukus 27 me
tų amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois. 
Paliko didėliame nuliūdime

vyrą Frank, dvi dukteris: Ad- 
rian ir Euloniaf motiną Oną 
Rimkus, dvi seseris: Anną Sa
kus. JUlia Vilcėk lr Jų Šeimy
nas, du broli ds: Stanley ir 
Jobu. tetą Joseph Ine Wtrtel ir 
šeimyną, uoėvj.' lr< uošvienę Jo
ną ir Pauliną OrumbHs lr 
daug kitų ghntalų.

Kūnas pašarvotas 6915 So.
Rockvvell St. !Tel. Grovehlll 
0207. )

Laidotuvės (vyks trečiadieni, 
liepos 27 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta J Gimimo 
Panelės švč. parapijos bažny
čią. kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta i 
šv. Kaalmlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus

S minės, draugus-ges ir pažy- 
amus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

6 MĖNESIŲ MIRTIES 
SUKAK TUVteS

Madagaskaro salos zoologi
jos sode viena didelė gyvate

- smauglys paskelbė bado 
streikų ir išbuvo lygiai ke
tinius metus visai neėdusi.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avettue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bukietam.' — lAidotUvėnv, — 
Papuošimams.

Phohe LAFAYETTE 5800

r.aans.

BRIGHTON PARK. — Lie 
pos 25 d. mūsų sodalietės i? 
važiuoja į Crystal Lake. Na
rės gali pasikviesti sykiu ir 
savo draugus. Busas išeis 9 
vai. ryto, tat visos narės pri ( 
valo išklausyti Mišių šv. 7( 
vai.

Kilų ekskursijų Michigan 
ežeru (Moonlight Cruise) so
dai itlės rengia rugp. 14 d. 
(šeštadienio vakare). Į laivų 
sės 10:30 vai. vak. Bilietas 
reikia įsigyti iš anksto pas 
komisiją: S. t’auliūtę, S. Vit 
kau:keitę ir Beleckaitę. Pa
šaliečiai taip pat kviečiami 
sykiu dalyvauti ekskursijoj.

Koresp.

K Serga inž. Feliksas 
\ Kraujelis

Sunkiai serga inž. Feliksas 
Kraujelis, žinomų West Side 
biznierių sūnus. Guli Šv. Kry
žiaus ligoninėj. Krizis jau 
praėjęs ir tikimasi greit pa
sveiks.

Feliksus KVanjelis prnėju 
sį mėnesį susituokė sn taip 
jlnt žinomų West Side biznie
rių šturmų dukterim Aniceta.

Rap.

Kada vasaros šiltos dienos atei
na, žmones atmeta žiemos gyve
nimo- būdą, suting.sta ir pameta 
a|>ctitą ir nori gyventi Meksikos 
būdu, tas yra lengvas kaip sa
kant, nūegiškas būdas..

Pasilsėjimas šiltame vidurdie
nį daug gelbsti šeimininkei. Jai 
nereikia miegoti, tik ant minkš
tos kėdės pasėdėti vėsiame kam
baryje. Silsintis po apie penkio- 
liką minučių į dieną padaro žmo
gų .jaustis kaip naują per išti
są dieną.

Šaltas gėrimas šaltame stikle 
kada ilsitės duoda gerą atleidi
mą pasnausti, jeigu šeimininkės 
mintis neleidžia jai be atleidimo 
ilsėtis. Šeimininkei reikia šį mi
nėtą gėrimą sutaisyti iš ryto, 
kad būtų šaltas tuo laika kada 
šeimininkė nori pasilslėti. bady
tu kava, Saldyta arbata, kolona
das, frnit pnncb, Rusiška kava 
arba ben kuris yra jūsų labiau
sia mylimas gėrimas, visi jie gar
dūs ilgi, šalti gėrimai.

Gabi šeiminirtkė prigamina ir 
dėl netikėtų svečių tuo pačiu 
laiku, kaip sau gamino. Cook ies 
arba maži nacaroons arba tra
pus wafers labai skanus su šal
tu gėrimu ir kaip juos gauna 
svečias, jaučiasi, kad daugiau 
vo negu tik vien gėrimo. Dėl 
frigerutorio cookics pagaminimo 
galite tešlą padaryti iŠ anksto ir 
ji Taikysis ilgą laiką be sugedi
mo, kad tašlą suvyaiosit wax {ta
pei- ir padėsit šaltoje vietoje. Tai 
kaip tik priseis reikalas paga
minti, cook ies BVe 'iams, jūs gi- 
liltc be jokio vargo arba bėdos 
iškepti juos.

Kada šeimininkė suranda gerą 
receiptą dėl skanių trupių wa- 
fers jinai nebeturi bėdon su coo- 
ky gaminimu. ,

Sekdami lengvą gyvenimą kas
dien per šiltas dienaa padaro žmo
gų linksmeshitt ir sveikesniu pa
baigoj vasaros ir užlaiko jį links
mą per šilčiausias dienas.

tCED DECAFFEINATED 
COFFEE

Make coffee your usual me- 
tliod, onoe and a half the ordi- 
nary strėngth. Piace coffee in 
pan and cool with running wa- 
ter. lt will take nbout a half 
lionr to cool tuellve eups of li- 
quid. Ice, aUd gerve with crcam 
and sugar if desired.

ALL-BRAN feUTTERSCOTCH
REFRIGERATOR COOKIES

t eup butter 1 rup all-bran
2 eups broan sugar J rupu flour 
1 ckk 2 tnp«. bakln<r pnwrter

Crcam butter; and sugar grad- 
uttlly and beat until thorougbly 
niixed. Add egg and all-bran. 
Sift flour with baking powd'er 
and add to the first- mixtnre. 
Skape into roll aliout V/2 inches 
in diameter, wrap in waxfed pa- 
per and store in refrigerator un
til firm. Cut into thin slices and 
bake On ungreascd cookie sheet 
in bot oven (425° F.) about 10 
minutes.

Yield: ~l/2 doten cookie3 2 in
ches in diameter. 
dOftN FLAKE DRfeAM BARS
U oįup butter 
Vi eup brown euaar
1 rup flqur
2 rtri
1 rup brovrn auaar 
1 tap. vanllla eatrart

Creani butter and sugttr thor- 
oughly. Add flour and blend well 
witli a fork or dough bTčntfer. 
Press criimbs in bottom of sha- 
Ilow baking pan. Bake in mė- 
derate 6ven Į360fF.) about 15 
minutes or until erust is delica- 
tely brow7)ed. Beat egg wfcll, add 
sugar gradually and eontinue be- 
a‘ing until mixture is ligbt and 
fluffy. Add flavorlng, salt, coco- 

į snut, emu flakea and nut mcats. 
Mii wefl. Drop by apoonfuls on 
lop of prcviouslt baked erust and 
apread evenly. Bake in moderate 
Trim (JliO*F.) about 25 minutes. 
Reniove from pan; cut into sqn- 
ares wbile štili warm.

Yield: 40 iy2 inch sąnarea (9x 
13 incb pan). ______

ą.tap. K*tt 
11 u|» shretfilt-d 

ėoconnut 
1 rup < oru flakes 
1 rup rhnpped nut

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika. Tel. TARds 1138. 
Meldžiam nesiųsti galių.

A. > A 
ALPHONSAS 

SAU6UVENAS
Jis atsiskyrė su šiuo pasau

liu pačioje gražioje Jaunystė-
fr tSSR
ant mūsų širdies, ir debesĮ a- 
šarų ant mūsų aklų. >

jau sukako šeši mėnesiai, 
kai negal'.estlnga nuris atskyrė 
Iš mūsų tarpo mylimą sūnų Al- 
phonsą Šaučuvėną. Netekome 
savo mylimo, vasarid 9 d., 1937 
m.

Nors laikas tęsiasi, mes Jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Pievas sutei
kia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami tą Jo liūdną 
prasišallnimą iš mūsų tarpo, 
yra užprašytos gedulingos šv. 
Mišios už Jo stelą liepos 28 d., 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje, 8 vai. ryto.

Kviečiame visUs gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Bro
liai, Seserys Ir Gimines.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A MCC PATARNAVIMAS 
HlflDULftlIbL DIENĄ IR NAKTĮ

nw AT KOPLYČIOS VISOSE O I IX Al MIESTO DALYSE

*5704 'TSd? TTFStern "Aj 
llllbIKIč TĖVAS Tel. VIRginia 0883lunzaĮias Mi 

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

F
MATYKITE JI ŠIANDIEN!HfcALtk-MOR

CLKANER 
EKA 32 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtttd 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas Jus dykai pade
monstruoti, Ir per keliris minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magikų. Saukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Rnotn 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago. 

.......................tt- ■ u- ...................=

seniausia ir pigiausia
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PAfARNAVIMAS 
DlfeNĄ IR NAKTJ

Visi Teltfortai YARDS 1741-1742
4805-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Lactamz ir Simai
2314 West 23rd Piace 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

j. LiriėTiįBB
$. P. Mažeib

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituaniea Avė. 
Phone YARds 1138-1139

Masalskis
A. Petkis

Skalas
I. J. Zolp

3307 Lituaniea Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

Mis ir Suk 10734 So. Michigan Ava. 
Tel. PULlman 5703

M R 8.
A. BITTIN

PAMINKLŲ MDIEBAJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 West lllth SL, 

Telefonas BEVerly 0006
skersai 9v. Kazimiero kapinių vartų.
.. —■■'■ar
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER — PRUZIN 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnasja 

Pbone 9000 620 W. 15tb Are.



—

^eSlodienis, liepos 24 d., 1937
rtnxtaxB

Bus visokį įvairumų, skanių valgių, gardžių gėrimų. Bus galima drau-

... • • linksmai pašokti prie geros ■ muzikos. Kviečia visus atsilankyti ir 
gisRai

pasilinksminti. KLEBONAS IR KOMITETAS

Vytauto Parke 115 st. tarp Pulaski Rd. - Cicero av.

VIETINES ŽINIOS Vargonininkai in 
Corpore

Manant statyti nn naują namą 
ar pertaisyti seną, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Bnilder,

0739 So. Maplewood Are., 
Telcfonaa PROspect 1186.

Pranešimai
NAMŲ TAISYTOJAS

Marųnette Park Lietuvių A 
merikos Piliečių klūbo 'mėne
sinis susirinkimas įvyks sek
madienį, liepos 25 d., 2 vai. 
po pietų, parapijos svetainėj. 
Yra svarbių reikalų. Visų na
rių dalyvavimas būtinai rei
kalingas.

F. A-nia, klūbo koresp.

Kam reikalinga weather srtrlpg arba 
durų arba langų Ištaisymas, kreip
kitės | J. Parinkąs, jis turi gerų pri
tyrimų tame darbe.

Adr< .mm:
€425 So. Richmond Str.

Tel. HEMIock 2578

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes

NORTH SIDE. — Metiniam 
parap. piknikui jau viską, pri
rengėme. Piknikas įvyks a- 
teinantį sekmadienį, liepos 25 
d., Vytauto parke. Laukiame 
gausingos publikos, kuri lin
ksmai su northsaidieeiais lai
ką praleis, su maloniu ir nuo 
širdžių klebonu kun. .T. Šau- 
linsku pasisvečiuos ir kito
kius malonumus turės.

Dideli trokai išeis nuo ba-1 
žnyčios vienas 9:30 ryto, ki
tas lygiai 12 valandą. Pirmu I 
troku važiuos visi darbinin
kai, bet bus vietos ir šiaip 
norintiems važiuoti. Gi 12 v. 
kas tik norės gauti gerą “rai- 
dqi” į abi puses lai ateina.Bus 
nuvežti ir parvešti už nedi
delę mokestį.

Piknike planuojama turėti 
visokiausių žaidimų (geimių). 
Kas tik norės, galės savo lai
mę išbandyti visokiais bū
dais. Gera muzika linksmins 
visus atsilankiusius lietuviš
komis ir amerikoniškomis me 
liodijomis. Ištisą dieną ska
mbės lietuviškos dainos, žo
džiu, piknikas bus begalo lin
kimas.

Gatvėkariais važiuojant, 
reikia važiuoti Western avė. 
iki 111 gatvės. 111 gatve iki 
Saeramento, o iš ten iki bu- 
sų, kuris nuveš prie pat ĮS

NAUJAI ATIDARYTAS

LIETUVOS
SANDELIS

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui taverna geroje vietoje 
dirbtuvių apylinkėj. Pardavimo prie
žastie yra ta. kad turiu du biznius. 
Atsišaukite 2424 So. Western Avė. 
TelefonasSEElev 958L911 West SSrd Street 

TTžlalkome KUMPIUS lr kitus 
skanumėlius Importuotus Iš Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški. nes Jie yra gauti per

BALTIO IMPORT 00.
809 West 19th Street

REIKALINGA MERGINA

Reikalinga mergina patarnauti prie 
stalų reetorante, turi būti neve^ 
dusi, pastovus darbas. Atsišaukti 
adresu 2181 W. Cermak Rd._____ fl

REIKALINGAS DARBININKAS
prityręs 

apie pu-
Relkallngas darbininkas, 
prie ūkio darbo, turi būti 
sę amžiaus. Kreipkitės 
Lubinas. 6950 So. Peorla 
cago, III., tel. Wentworth

Pirmoji taip nubausta. Nau- . 
ju Illinois valstybės įstatymu, I 
vadinamu “drivers law”, da-' 
bar neatsargūs automobilistai : 
bus baudžiami ne tik pini gi- ] 
nėmis bausmėmis, kalėjimu,' 
bet ir uždraudimu vairuoti f 
automobilių. Siame atvaizde' 
Margaret Miller, 32 m. amž., Į 
7929 Harward avė., po susi-; 
dūrimo su kitu automobiliu, 
radus, kad ji važiavo neblai
viam stovy, teismo nubausta 
10 d. kalėjimo ir per metus 
uždrausta vairuoti automobi
lių. Jos kompanijonui, Frank 
Naughton, kuris sykiu su ja 
važiavo, taip pat uždrausta 
per metus vairuoti automobi-

RENDON TAVERNAS

Pilnai Jrengtae, lietuvių kolonijoj 
randasi skersai nuo parkės, gera 
proga dėl biznio, savininkas ant vie- 
toa, kreipkitės Anton Norbut, 4500 
So. Paulina St.

OONTRAOTOR

2223 VVest 23rd Place 1
Atlieka visokius medžio darbas,; 
didelius ir mažus, už prieinamą! 
kainą. Apkala namus šingeliaia.i 

! Dedame stogus.
Turi 35 metus patyrimo.

PARDAVIMU NAMAI

Geri bargenai M arų u et t e Parke:
1. Du įlotai o šešis kambarius.
2. Du fletal po penktus kambarius, 

irgi kelt cottages visi mūriniai na
mai. Du blokai nuo bažnyčios lr 
parkčs.

Kad matysit ai sakysit, kad tikri 
bargenai. Atsišauklt į 59 52 So. Rich
mond St. Peter M. Krauczunas su- 
baoj popiet arba nedėlloj visų dienų, 
kitose dienose po 4:00 vai. vakare.

Aštuoniolikiečaai jau uoliai'6747 S. Artesian avė., Pros- 
rengiasi prie savo parapijos peet 3222. 
didžiojo pikniko, kuris įvyk? Cieero — pas A. Valančių 
sekmadienį rtugpiūčio 8 d. įr 3. Kazlauską.
Vytauto darže. Praėjusį ant- North Side — pas A. Ba 
radienį tuo reikalu bus sn- cevičių.
šauktas susirinkimas, į kurį lltzervacijos bus priimamo:' 
didžiumoje atsilankė praeito 1 į^į penktadienio, liepos 30 d 
pikniko darbininkai. Aptarus
ateinančio pikniko reikalus, 
visi pasiryžo pasidarbuoti, 
kad užtikrinus geriausias pa- 
Mikmes. Po to šeimininkės gra 
žiai pavaišino susirinkimo da 
lyvius.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

ĮbBUICKBUDRIKO PROGRAMAI 
IS WCFL

Ryt vakare, t. y. sekmadie
nį Chicagos !ir kitų miestų 
lietuviai turės tealonumo pa
siklausyti radio programos iš 
stoties WCFL, 970 kil. nuo 
7:30 iki 8 val^ (Cbieagos lai
ku). Simfoninė Budriko radio 
orkestrą prisirengus pavaišin
ti klausytojus naujas puikiais 
kūriniais, taipgi, rodos, i§gįr. 
site svečią dainininką. prje

AVEST SIDE. — Altorių 
Puošimo draugija rengia pik- 
nikėlį sekmadienį,, liepos 25 
d., “Rūtos” darželyje. Komi 
sija kviečia parapijonus skai 
tlingai atsilankyti. Komisija

PONTIACProgos noriu pastebėti, kad 
nanjoj krautuvėje — Budrik 
Furniture Mart, 3409 S. Hal- 
feted st., eina didelis judėji- 
^as. gabenamos naujos* mo
derniškos prekės, o užsilikti- 
sios išparduodamos nepapra- 

lluP>ginta kaina. Patarti- 
na pasinaudoti. Kaimynas

tauto parko vartų. Galima ir 
pėstiems nueiti nuo fcv. Ka
zimiero kapų. Lietuvytis Milda Auto Sales

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
OAUBI8, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKYS

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

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

dividendą ant visų taupymo 

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

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

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

1 te

«****'• ^ ^ 
a,*L „ '

50 porlor setų padarytų ant užsakymo po 

9x12 karpe tai po ......................

Radios, Ref rigeratoriai, skalbiamos ir prosinimo mašinos parduodamos su dideliu 
pinigų sutaupymu

3409-11 So. Halsted Street 
3417-21 So. Halsted Street

Tel.* Boulevard 7010 WEDERALdAVINGS
■■ano LOAN AStOCIATION 
* or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANaI 8887 

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

Ulonui
Budriko programai: Nedėliomis ii stoties WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 vai. vak.

Panedčliais ir Pėtnyžiomis ii stotim WAAF — 920 KiL, nuo 5:00 
Ketvergais ii stoties WHFC — 1420 Kil., nuo 7:00 iki 8:00 vai. vak.

. Gira 
UOYD

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Aven
ublic 8402 - Pocahontas

AMERiCAS 
leader at T PPOBAK Fa 

/ BL4DĖS


