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Japonai pareiškia, kad tai tik 

“bausminiai žygiai"
-l L

j. VALSTYBIŲ AMBASADA PEIPINGE

? • y -

* "A

TIENTSINAS, Kinija, lie
pos 28. — Japonų lakūnai iš
mėtė lapelius Peipingo srity
je, kad visi gyventojai pasiša
lintų.

PEIPINGAS, liepos 28. — zonusu 
Šis miestas neturi jokio susi
siekimo su pasauliu, išėmus 
radiją. Paskelbtas karo Bto-

ŠANCHAJUS, liepos 28. - 
Šiaurinėj Kinijoj pagaliau ki
lo numatytas kiras ir visu 
smarkumu įsisiūbuoja.

Japonai aplink visų Peipin
gų iš oro puola kiniečių garni-

t
B"!, ’t K

b.-n

vis. ' I

Žiniomis iš bfapjkingo, Kini
jos vyriausybė ųųsprendė ne
pasiduoti priešui ir ginti savo 
žemę

PFJPINGĄS, liepos 28. — 
Kiniečių policijai susirėmus su 
japonų agentais sale J. Vals
tybių ambasados sužeistas 
vienas marynas.

• Vaizduojama, kaip J. Valstybių ambasada .uždaryta ir kaip iš vidaus marynų saugo- 
Japomų kariška vadovybė 1 Jarna- Marynai paj* skylutes stebi, kas gatvėse darosi Karas. Svetimšaliams Peipinge

pareiškia, kad ji vykdo “bau- \ Pav<»ng». D»«8 antarikieči)) eubėgo į ambasadą.______________________________________
sminius žygius” prieš Kini
jos kariuomenę, fkuri nepildo 

i. japonaijų reikalavimų. Japonai parei
škia, kad jų lakūnai nesvai
dys orinių bombų į patį Pei
pingo fniestų.

I Žiniomis) iŠ Tientsino, japo-

Madrido Vakaruose vyksta sprendžia-) Popiežius lai
TIENTSINAS, liepos 28. —

Kiniečių artilerija šiandien 
vakarų privertė ketujis japo-’nų lakūnai įr kariuomenė puo- 
nų laivus su amunicija dumti ia Peipingo miesto rytinių, 
atgal į jūrų iš Hai Ho upės pietinių ir vakarinių vartų ki 
žiočių. Laivai bandė plaukti įmiečių garnizonus — kareivi- 
Tangku uostų.

irieji burini mūšiai
Madrido radikali 

svyruoja ir kli «

Kolumbo Vyčius

N.C,W,C. KUNIGAS KO
RESPONDENTAS RAŠO
APIE BILBAO PAĖMIMU

JIS PATS VOS IŠSISUKO 
NUQ t RAUDONŲJŲ

BARBARŲ
WASHlįNGTON. — N.C.W. 

C. (Nacionalės Katalikų Gero
vės Konferencijoj) Ispanijos 
korespondentas kun. Manuelis 
Grana per 9 mėnesius slaps
tėsi radikalų valdomose srity
se ir pagaliau išsisuko nuo 
raudonųjų. Nacionalistams pa 
imant Bilbao jis buvo pasis
lėpęs tame mieste. Dabar yra 
laisvas. _ ' į.

Tarp kitko jis, štai kų rašo 
iš Bilbao:

Birželio 19 dienų nacionalis
tų pajėgos įėjo į Bilbao mies- 
jtų. Tai buvo šeštadienis. Ant 
rytojaus visas miestas išjudo 
pirmų kartų krikščioniškai mi
nėti sekmadienį iškilmingo
mis padėkonės pamaldomis už 
išsilaisvinimų iš raudonųjų 
jungo.

Vakarų link nuo Tientsino 
vyksta kiniečių kruvini 
šiai su japonais.

mu-

ŠANGHAJUS, liepos 28. 
— Žiniomis iš Nankingo, te
nai ir kitur gyventojai kri- 
kštauja gavus žinių apie pir
muosius kiniečių laimėjimus 
Peipingo srityje.

Pranešta, kad kiniečių ka
riuomenė Pengtai paėmė apie 
300 dėžių su japonų lėktuvų 
dalimis. Be to, puolė ir paė
mė Yangtsun miestelį, netoli 
Tientsino.

Pranešta ir apie kitus ki-į 
niečių laimėjimus.

nea.
Sakoma, japonai tolino sa

vo žygius prieš Peipingų, nes 
ne turėjo pakankamo skaičiaus 
kariuomenės. Šiandien gi ki
taip. ,

Sužinota, kad Hopei provin
cijoje, netoli nuo Peipingo, 
Kinijos vyriausybė turi apie 
17 divizijų — daugiau- kaip 
150,000 karių, ir šiame skai
čiuje apie 50,000, priklausan
čių japonų nepakenčiamai 29- 
ųjai armijai. Be to, apie 10,- 
000 kiniečių karių yra Tientsi 
no srityje ir gal kiek daugiau 
feaip 5,000 Peipingo srityje.

PARYŽIUS, liepos 28. — 
Apturimomis iš Ispanijos ži
niomis, Madrido vakariniam šo 
ne vyksta sprendžiamosios na 
cionali&tų pajėgų kautynės »u 
radikalų pajėgomis.

Nacionalistai praneša, kad 
jie visu apie 25 mylių frontu 
pažangiuoja. Vakar jie apsu
po ir sunaikino dvi radikalų 
brigadas. Iš 3,000 milicininkų 
tik apie 300 išliko gyvi.

Madrido radikalai praneša, 
kad jų pajėgų vadas gen. Mia- 
ja siunčia prieš nacionalistus

visas turimas milicininkų at
sargas sulaikyti priešo verži
musi. ' , . ! ;

Iš patikimų šaltinių pareina 
žinių, kad gen. Miaja stato 
paskutines savo pajėgas. Mili
cininkai nusikamavę. Jų dva
sia nupuolusi. Neišgali ginti 
savo pozicijų ir su dideliais 
nuostoliais atgal atsimeta. Ra 
dikaJai numato pavojų Madri- 
dui. Pats gen. Miaja su savo 
palydovais pasirengęs dumti 
iš Madrido.

CASTEL GANDOLFO, lie
pos 28. — Šventasis Tėvas 
Pijus XI šiandien suteikė au- 
dienci» 40 amerikiečių, kurių Kitos kariuomenSs
priešakyje buvo New Yorko 
Kolumbo Vyčių sekretorius T. 
B roderick.

Popiežius suteikė apaštališ
kų laiminimų J. Valstybių Ko 
lumbo Vyčių organizacijai, pa 
reikšdamas, kad ši organizaci
ja yra šauni kovotoja už tikė
jimų ir Bažnyčių.

SELASSIE APELIUOJA J 
KRIKŠČIONIS

WASHINGTONO RA
GINA JAPONUS KINIE
ČIUS VENGTI KARO

TOKIJO, liepos 28. — Ja-
---- —-------- - ponų karo departamentas įsa-

NUKRITO LĖKTUVAS; 13 I kė savo kariuomenės vadovy
ŽUVO

LONDONAS, liepos 28. — 
Olandų keleivinis lėktuvas su 
15 asmenų žaibo daužtas nu
krito į bulvių laukų arti Hal, 
10 mylių nuo Briuselio.

lėktuvas sudegė ir visi ke
leiviai žuvo. Tarp jų yra trys 
amerikiečiai. Lėktuvas skrido 
į Paryžių.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Jau atspausdinti “Draugo”
Pikniko tikietai. Galite juoe 
įsigyti “Draugo” redakci
joj arba nuo “Draugo” ii 
nešiotojų.

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

_____  . WASHINGTON, liepos 28.
WASHINGTON, liepos 28. — Kongreso žemesniuose rū- 

— J. Valstybių vyriausybė imuose sukelta daug triukšmo 
vakar diplomatiniais keliais iri juoko svarstant bilių, kad

AUTOMOBILIŲ KOMPA
NIJOS SKUNDŽIASI

GAUNAMU MAŽU PELNU
PLANUOJA PADIDINTI 4 

KAINAS AUTOMO- *
RILIAMS

NEW YORK, lepog 28. -? 
Automaobilių kompanijos skun 
džiasi, kad mažėja gamyba ii- 
pelnas. General Motors korpo
racija skelbia, kad už antrųjų 
šių metų ketvirtį pelnas žy
miai nupuolęs — 22 milijonais 
dolerių mažiau už pernykštį, 
tų pat laikotarpį.

Korporacijos prezidentai 
Av 'F. Sloan už tų nelemtąjį, 
stovį kaltina streikus, medžia
gos ir darbo pabrangimų. Dėl 
streikų korporacija negali 
plačiau išvystyti pilnos garny 
bos.

Už darbininkų streikus jis 
kaltina vadų netinkamumų va 
dovauti organizuotiems darbi
ninkams. Sudaryta automobi
lių darbininkų unija Unite, i 
Automobile Workers of Ame-

Gen. Franco su savo štabu rica, anot Sloan, ikišiol aeįr©»_
ir keli batalijonai jo kariuo
menės klaiusė Mišių bazilikoje.

dė, kad ji būtų atsakinga or
ganizacija, kadangi ji ne' -u-

dalys ir ko padarytų sutarčių. DažnaiK__ . . .1'
žymus skaičius gyventojų —įkelia neteisėtus streikus, 
kitose miesto bažnyčiose. Ta
čiau daugumas kariuomenės
klausė Mišių atviram ore prie .... . . , _ , ...
. . . .. biliams kaina turės boti padi-sais Švenčiausios Jėzaus Sir- '

Prez. Sloan pareiškia, kad 
artimiausiuoju laiku automo-

dinta.

LONDONAS, liepos 28. — 
Buvęs Etiopijos imperatorius 

PREZIDENTUI SKIRIA 6 1 Haile Selassie atsišaukia į po- 
NAUJUS SEKRETORIUS šaulio krikščionis, kad jie bai

sėtus! ir smerktų italų vyriau
sybę ,už etiopų — vyrų, mote
rų ir vaikų, žudymus.

diee monumentų de Belgica 
aikštėje — naujojoj miesto 
daly. Tai huvo taip vadina
mos lauko Mišios. Daugiau 
kaip 8,000 karių buvo susiri
kiavę aikštės pašaliais. Daug _ _ . .. ... „ . - , 1— Kongreso žemesniųjų ru:civilių žmonių uz kariuomenes1 , , , __,A
buvo susirinkusių. Kiti buvo 
susispietę balkonuose, ant na
mų stogų. Juk ilgus mėnesius

KONGRESO ŽEMESNIEJI 
RŪMAI PATAISO BILIŲ

AVASHINGTON, liepos

bei šiaurinėj Kinijoj tuojau IP*1^110 Kiniją ir Japoniją .prezidentui Rooseveltui sek
. . . ___1______ :____

imtis “bausminių žygių” 
prieš kiniečių kariuomenę Pei 
pingo srityje.

Premjeras princas Konoe šį 
žygį taip aškina:

Japonai neturi pasiryžimo 
okupuoti šiaurinę Kiniją. (

Bausminiai žygiai taikomi Peipinga 
prieš kiniečių kariuomenę, ku
ri įžeidė Japoniją, bet ne 
prieš Kinijos 485,000,000 gy
ventojų.

Visa kiniečių kariuomenė 
turi būti pašalinta iš Peipingo 
ir apylinkių, kadangi ji ten 
pavojinga svetimšalių gyvybei 
ir jų savasčiai.

Premjeras stpriais žodžiais 
teisina japonų žygį ir pakar
toja, kad japonai nesiveržia 
savintis naujų teritorijų. Jei 
būtų kitaip, japonai seniai bū- japonus.

vengti karo ir gražiuoju užda^ retorių skaičių padidinti iki 
defvynių. Šiandien yra trys.

APSVAIGO TAISANT 
AUTOMOBILI

. darbo komitetas pakeitėI •
nistracij(08 Ulių darbo v 
dų ir atlyginimo reikale.

Senatas svarsto šį bilių 
pasiryžęs autorizuoti naeior n 
lį darbo boardų skirti darbi
ninkams ne daugiau kaip 4 

, už darbo valandų ir ne mažiau 
munetuna.g pąHųo valandų savaitės darbo,
pusėn ir pradėjo kovoti prieš1
nacionalistus. Kai kas sako,

mieste neturėta jokių pamal
dų.

Baskai yra katalikai, bet jų 
vadai kol kas neišaiškintais

ryti pasireiškusius nesutiki
mus. ,

Iškelta aikštėn, kad J. Val
stybės Kinijoje turi apie 1,- ,po jo,000 dol. algoe per nie

kad tas padaryta politiniais 
Taisant antomobilį garad- Išmetimais. Bet tai yra tik

Niekas neennrenta ka tie nP-vmgo nno karSčio, ar paprastas pigus aiškinimas.
Niekas nesupranta, ką tie, Antanas Mieli P<“>Mau Ke vadai pasijuto

aekretonai veika gandam.^ “le' .. '

Žemesniųjų gi rūmų komi! 
tas pataiso): ne daugiau kaip 
70 centų per valandų ir ne 
žiau kaip 35 valandas savai
tės darbo.

500 savo kariuomenės, kurios 
i trečdalis saugoja ambasadų

NACIAI UŽDRAUDĖ PLA
TINTI AMERIKONIŠKĄ 

ŽURNALĄ

BERLYNAS, liepos 28. —
Nacių autoritetai uždraudė 
Vokietijoje parduoti ir skaity
ti amerikoniškų žurnalų “Cu- 
rrent Hiato ry”.

tus.
Nepaisant smarkios opozici

jos, dauguma demokratų visgi 
pripažino bilių.

ANGLIJOS KARALIUS 
BELFASTE

BELFASTAS, šiaurinė Ai
rija, liepos 28. — Anglijos ka
ralius Jurgis VI atvyko ap
lankyti šių ištikimų Anglijai 
Airijos dalį. Per naktį vieto
mis siautė teroras, sprogdin-

nis, 47 m. amž., 3404 So. U- blo«Bi padarę,, bet pasirodė 
nion avė. LAtgaivintaH ir paim v^u 8n^ti į tikrųjį kelių,
tas į ligoninę. kadangi labai daug nusižengė 

Ispanijai ir nacionalistams.

Toliau kun. Grana plačiai 
aprašo, kaip jis per 9 mėne-

PENKI ASMENYS APDEGĖ

Dės Plaines miestelyje gat
vių taisymo troke susprogo slapstėsi nuoi raudonųjų 

. dervė, kurių norėta atšildyti I barbarų. Pilietinis karas jį už 
' su gazolinu. Miestelio ugnia-' Wupo jam esant Santandare, 
gesių komandos penki nariai k. u r tuojau raudonieji gaiva-
apdegė. lai, komunistai ir anarchistai, 

pradėjo pulti ir žudyti kuni
gus, pasaulininkus katalikus, 
plėšti ir deginti bažnyčias, ka

tų okupavę šiaurinę Kiniją.
Anot premjero, šį kartų kinie- tos bombos, eilė muitinių su- (matoma giedra ir kiek vėsiau, 
čių kariuomenė suprovokAvo įdeginta laisvosios Airijos pa-

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu-' talikiškas mokyklas ir kitas įe

Saulė teka 5:41, leidžiasi

U" -L.ijjulub siemu. 8.12.

taigas. Jis buvo plačiai visur 
ieškomas. Tačiau pasisekė iš
sisukti ir vargais negalais nu-

Si kel ti į Bilbao prieš naciona
listų įsiveržimų.

Jis raito, kad kai Bilbao gttj 
nėjai pasijuto neapginsių mie* 
sto, anarchistai nukilo ir veW 
žėsi griauti ir deginti visdl 
bažnyčias ir hitua didesniuo
sius namus. Tačiau baskų vi 
dai su milicijos pagelba ne- 
leido anarchistams griauti 
deginti miesto. Keliolika a 
narchistų nušauta, o kiti 
pruko Santandero link.

Dėka baskų vadams Bilbf 
miegtas nepakeistas į griūvė 
sius. Tačiau radikalai paa u 
save paliko begales visokį 
žiaurybių.
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Bkelbmų kainos prisiunčiamos pareikalavua

Kinijos Kiaušiniu

Japonija vėl puolė Kinijų. Karas tarp 
šių dviejų geltonodžių tautų prasidėjo. Ja
ponijos vyriausybė buvo įsakiusi kiniečiams 
ištraukti savo armijų iš Peipingo. Kiniečiai 

; nepaklausė. Jie ir negalėjo klausyti. To da
ryti neleido tautinė savygarba ir valstybės 
interesai. Visas dulykas taip Išrodo: Japo- 

, nija pareikalavo, kad kiniečiai pasitrauktų 
iš savo tėvynės, iš savo namų ir jiems jų 
užleistų.

■ t Kinija — tai miegantis milžinas. Tų 
keturių šimtų milijonų tautų migdo tam
sumas, susiskaldymas, skurdas ir nesantai
ka. Tokia skaudžia tautos padėtim naudo
jasi gudrūs, karingi ir vieningi japonai. Jie 
siekia Kinijų suskaldyti į daleles ir visiš- 
kott savo įtakon paimti. Šiam savo užsimo
jimui jau gerų pradžių yra padarę, lr jei 
japonų niekas nesudraus, Kinijos likimas 
tikrai nepavydėtinas.

Dr. Chengting T. W ang, Kinijos amba
sadorius Jungtinėse Valstybėse, yra pareiš
kęs, kad nežiūrint visų sunkumų, Kinija 
pastaruoju laiku daro pažangų. Ten smar
kiau varomas švieti’mas (peniai mokyklas 
baigę 12,000,000 jaunuolių), statomi geležin
keliai, taisomi ir tiesiami keliai, visame kra
šte keliama medžiaginė žmonių gerovė.

Taij žinoma, nepatinka Japonijai, nes 
susipratusį,. šviesi ir vieninga Kinija galėtų 

- Ateim'okėli jai už Vtšas pamūrytas skriau
das. Dėl to ji, Japonija, ir skubinasi naudo
tis, kol dar nevėlu.

Kinijos ambasadorius pareiškė ir tų, kad 
jo atstovaujamoji valstybė yra didelė tai
kos šalininkė ir stengiasi palaikyti kuoge- 
riausius santykius su visomis tautomis. Ta- 

. Čiau kiniečiai nebuvę patenkinti Taikos Ko- 
» nferencija Paryžiuje 1919 m. ir sutarties 
• nepasirašę, dėl to Japonijai buvo pavesta 
, tos teises, kurias iki to laiko turėjo Vokie

tija. Tačiau 1922 m. Vašingtono konferen
cijoj tos teisės grųžinta Kinijai. Japonija, 
žinoma, su tuo nenori skaitytis. Ji ne tik 
stovi ant kelio visokiam Kinijos progresui,
bet ir visai .nori jų parblokšti.

vo balso prieš Stalino terorų? Ar jie neuž
tars veikėjo, iš kurio raštų jie švietėsi lr 
mokinosi?”

Tai, žinoma, yra tuščias pageidavimas. 
Amerikos lietuviai komunistai yra tokie ak
li Stalino kruvinosios diktatūros šalininkai, 
kad jie nė žodžio neišdrįsta prieš jų pasa
kyt. Tesilieja žmonių kraujas upėmis, te
krinta kertamos žmonių galvos komun:stai 
dėl to nesijaudina. Jie tai užgiria, nes tai 
daro jų dievaitis Stalinas. Jei lietuviškoje 
bolševiko motinų Stalinas šaudytų, jis neiš
drįstų užprotestuoli.

Asmenine Ir Socialinė Religija

sireiškia mums, kaip reali būtis žalia DievU- 
žmogio, šalia Kristaus. Jiet Kristus, savo 
ruožtu, negali-būti realus, jei Jis pasilieka 
mums tik paprastas istorinis atsiminimas. 
Reikia, kad Jis apsireikštų mums dabarty
je, ne tik praeityje begali priklausyti nuo 
mūsų asmeninio vidutiniškumo: Kristus sa
vo gyva ir nuo mūsų asmens nepriklauso 
ma realybe mums yra reprezentuojamas Ba
žnyčios, Tie, kurie mano, galį patys ir be

Del Dr. St. Matulaičio Arestavittio

Spauda paskelbė, kad Minske, Baltgu- 
dijos sostinėj, areštuotas dr. St. Matulaitis 
Areštuotas dėl to, kad pasidaręs nebeištiki- 
mas naujajam Rusijos carui Stalinui. Tur 
būt ir jis buvo įtartas kaipo trockininkas.

Dr. Mplulaitis yra senas socialistas. Kai
po toks jis pasižymėjo dar spaudos uždrau- 

. dimo laikais Lietuvoje. Jis yra išleidęs ko
letų socialistiškų ir laisvamaniškų knygelių.

Jau nepriklausomoj Lietuvoj Matulai
tis buvo Marijampolės Realės Gimnazijos 
direktorium. Toj vietoj būdamas jis virto 
atviru komunistu ir dėl to 1925 metais slap 
ta išbėgo į bolševikų “rojų” Rusijoj. Jis 
ten dirbo, rašė, bolševizmų platino, su Lie
tuvos komunistais santykius palaikė, norė
damas, kad ir Lietuva būtų subolševikinta.

Tačiau Stalinas pasirodė nedėkingas uo 
liam ir ištikimam savo tarnui Matulaičiu*, 
už jo sunkų darbų. Jį areštavo ir į kalė
jimų pasodina. O gal dar ir kulkų į kaktų 
gaus, kaip kiti “ trockininkai”.

Matot,’ dj\ Matulaitis beieškodamas že
miškojo rojaus ir giliausiai įtikėjęs, kad 
bolševikai tokį rojų įsteigė Rusijoj, ten iš
bėgo. Bet ten rado ne rojų, bet pragarų.

“N-nos”, ajigai lesta udamos, kad toks 
žymas “darbininkų Švietėjas, nenusilenkęs 
Jokiai priespaudai per visų savo amžių”, 
abejoja ar Matulaitis gilėtų būti judošius. 
Tas laikraštis toliau sako: ‘Augi ir daW 
Amerikos lietuviai komunistai nepakels sa-

ir per jas susijungti su socialine labdarybe; 
galop ekonominio mūsų gyvenamo krikšč 
suorganizavimas turi iš esmės pataisyti mū
sų santykius su žemesniąja prigimtimi ir pa 
tobulinti visų kūrinijų, kuri vaitoja ir ken
čia skausmus ligi šiolei.

Prancūzijoje šiuo metu yra 5 katalikų 
universitetai (Paryžiuje, Lione, Lily, Angere 
ir Toulužoje), kuriuose yra 410 profesorių 
ir 4,219 studentų. Vidurinių mokyklų yra 
571 vyrams ir 338 — moterims, jose moki
nių yra iš viso 160,000. Pradinių mokyklų 
yra: 2,198 berniukams ir 7,590 mergaitėms. 
Jose mokinių yra iš viso 1,061,000. Be to, 
dar yra 39 katalikiškos arbatų mokyklos.

Sandara” rašo:
“Pas Amerikos lietuvius dabar svečiuo 

jasi ne vien sportininkai ir laikraščių atsto
vai, bet ir du seimo atstovai — p. Gilvydis 
ir p. Ktiklys. Jie atvyko čia pai nf orini įoV 
išeivius apie Lietuvą ir sužinoti mūsų pa
geidavimus.

Well, galime jiems priminti, kad vienu 
didžiausiu hiūsų pageidavimu yra spaudos 
laisvė Lietuvoj”.

d

DRAUGAS Ketvirtadienis, liepos 29, 1937

Iškilmingos ministerio inž. Vyt. Vileišio laidotuvės liepos 7 d. Viršuje iš kairės dešrhėh: karsta-s iSnėšarnUy iš bažnyčios, laidotuvių eisena Kauno 
gatvėmis; apačioje iš kairės dešinėn: prie velionies kapo kalba užsienių reikalų ministeris Lozoraitis, šalia jo Valstybės prezidento atstovas dr. Biels- 
kus, S. Smetonienė, ministeris pirmininkas Juozas Tūbelis, Latvijos valstybės prezid. atstovas užsienių reikalų ministeris Mnnteras, vyriausybės na
riai, diplomatinio korpusoi nariai ir kiti aukštieji svečiai; prie karsto velionies žmona ir artimieji {iminės šohe: prieš velionies karstų nešami vainikai.

AUGA LlitUvilHcidl KNYGA
Tik Dvi Leidyklos Išleido 2,750,000 Tomų 

Knygų

Per 19 nepriklausomos Lie- kąjų Enciklopedijų!” turėsime, 
tuvos metų mūsų knyga išau- palyginus, per trumpų laikų 
go ir sustiprėjo. Tiesa buvo Per pastaruosius 6 metus 
laikai ir netolimi, kada mfi- ‘‘Spaudos Fondas” pardavė 
sų literatūros metinis tiražas tiž 3,720,000 litų knygų, 
tilpdavo tik kų įsisteigusių “Sakalas” per 12 savo vei- 
kelių leidyklių nedidelėse spi- klos mėtų išleido 1 mil. tomų 
ntose. Ti© laikai jau praėjo, knygų. 1934 in. paskelbęs kny 
Šiandien mūsų literatūros gy- gų platinimo vajų, išplatino 
veninio sųlygos pasikeitė. Pa- apie 100,000 tomų knygų. A- 

V. Solovjov yra parašęs: Dievas nepd- staraįsįais metais knygų der- rti to kiekio knygų išplatintai
liūs skaičiuojamas jau tūks 
tahčiais tomų. Štai dvi did 
žiausios knygų leidyklos J- 
“ Spaudos Fondas” ir “Sa
kalas” išleido 2,750,01)0 tomų 
knygų, neskaitant kelių lei
dyklų, kaip “Dirvos”, “ftv. 
Kazimiero” ir kt. išleistų ke
lių šimtų tūkstančių tomų 
knygų, kurios mūsų kultūri-tarpiiiinko gauti tikrų ir pilnų Kristaus ap 

reiškimų, nėra subrendę šitų apreiškimų pri- niame gyvenime suvaidino nė 
imti; savo fantazijos fantomus jie laiko Kri- niažą vaidmenį, ©e abejo, di-
stu'iiii, Kristaus pilnybės mes turime ieškoti 
ne savo asmens sferose, bet Jo paties sferoje, 
kuri yra universali ir kuri yra Bažnyčia.

Bažnyčia savimi ir savo esme apreiškia 
mums žemėje dieviškųjų Kristaus realybę... 
Bažnyčia turi pašvęsti ir, krikščioniškosios 
valstybės padedama, perkeisti prigimtąjį, že- 
miškųjį ir laikinį tautos ir visuomenės gy
venimų.

Šitame socialinės religijos atbaigime ir 
akmeninė musų religija pasiekia savo pil
natvę: asmeninė malda turi būti papildoma 
bažhy tinės teurgijos; asmeninė labdarybė tu-

džiausias knygos kultūros sri 
tyje vaidmuo tenka tom dviem 
knygų leidyklom.

“Spaudos Fondas” per 16 
metų išleido 1,750,000 tomų 
knygų, kurių verte siekia per 
3 mil. litų. Vien 1936 m. iš
leido per 90 atskirų leidinių, 
kurių tiražas siekia 35^,100 
egz., o vertė apie $00,000 li
tų. Šiemet jau išleido apie 
20 knygų, kurių tiražas su-

ri rasti pagalbos iš krikšč. valstybės įstaigų! daro apie 65,000 tomų.

kasmet.
Khygai praskinti kelių ne 

maža padėjo*"valstybinės ir 
atskiras leidyklų literatūros 
premijų skirtinas. Tos premi
jos ne tik garsina lietuviško
sios knygos vardą, kelia ja 
sdsidomėjimų, bet ir skatina 
mūsų rašytojų kūrybines jė
gas. '

Tų premijų teigiamų reikš
mę rodo paskutinių metų iš
leistos knygos, kurios tiek 
turinio, tiek išleidimo techni
kos atžvilgiais yra gerokai 
patobnlėjusio’s. Knygai iŠsi- 
platihti daug padeda ir vic 
šųjų bibliotekų steigimas. Tie 
sa, šio didelio kultūros darbo 
dar tiktai pradžia, taigi di 
desfaių vaisių galima laukti 
ateityje.

IEŠKO RINKŲ MEDUI 
EKSPORTUOTI

Kalbant apie “Spaudos Fo
ndo” knygų derlių, tenka pa
minėti mūsų kultūros pamin
klo — “Lietuviškosios Ehci- 
klopedijos” leidimą. Į tą di
delį kultūros darbą “Spaudos 
Fondas” yra įdėjęs apiie 1 
mil. litų. Matuojant enciklo
pediją beletristiniais tomais, 
išleisti enciklopedijos tomai 
sudaro per -156 atskirų kny
gų pavadinimų. Lig šiol jau 
išleisti 5 tomai “Lietuviško
sios enciklopedijos”, tai yra 
trečia dalis visos enciklope
dijos. Tuo būdu vienas enbi- 
klopedijos tomas leidėjui kai 
navų 193,400 litų, o vienas 
enciklopedijos sąsiuvinys 16,- 
120 litų. Visr “Lietuviškąją 
enciklopediją” sudarys 15 to
mų. Likusius 10 tomų tikima 
si išleisti per 10 metų. Turint

KAUNAS. — Kadangi da
bar medaus kainos palyginti 
sti cukraus kainomis yra dide
lės, tai vidaus rinkoje medaus
suvartojimas yra laimi mažas. j atnešė ji prie daržinės, kur 
Dabar “Sodyba” ieško medui gulėjo bernas, ir pametė gra-
rinkos užsieniuose. Medaus 
pavyzdžiai jau pasiųsti Ame-
rikon, Afrikon ir Palestinon, ri — dirželis. Senovėje visi 
Vedamas taip paf derybos iri juosdavosi juostomis. Bernui 
su artimesnių kraštų 1 irpio-! patiko ta juosta, pasiėmė ir
mis.

BUS APDRAUDŽIAMI

KAUNAS. —1 Teko patirti, 
kad nuo šių metų rudens nu
matoma pradėti privalomai 
apdrausti nuo nelaimingų at
sitikimų ir žetnės ūkio darbi
ninkus. Galimas dalykas, kad
Žemėg ūkio darbininkų apdran 

kitų tautų ilgus enoiklopedi- jdimUi bus įsteigta speciali 
jos leidimo metus, “Lietuvi?- draudihio kasa.

UŽ PUSE MIL. LI 
BRANGI

Brangakmeny Prekyba Lietuvoje

Brangiųjų metalų dirbinių 
ir brangakmenų įvežimas ir 
prekyba Lietuvoje visuomet 
labai svyravo. Lietuva, kaipo 
grynai asinės ūkio kraštas, 
nedaug tereikalauja visų tų 
ištaigingų papuošalų, o Lietu
vos miesčibnys taip pat ne
pasižymi ypatihgu dabitumu. i

. .. • ; i .. . —

žinoma šios rūšies prekyba 
pareina tr nuo krašto gerbū
vio.

Pažvelgę j paskutinių 1931- 
1935 metų minėtų grynai pra
bangos dalyku importų! ir pre 
kybę, pamatysime štai kokį 
vaizdų. 1921 metais, pagal o-

(Tęsinys 3 pusi.)

PO ŠVIiEfĄ PASIDAIRIUS , šoko labai smarkiai, ėmė ir 
nutrūko diržiukas, ir vėl pa
virto žmogum. Vilkai išsigan-Kai manęs ir jūsų, gal, dar 

ant svieto nebuvo, pasakoja
ma, kad Lietuvoj visur buvo 
pilna ragahų. Visi bijoję jų 
kili kokios pavietrės, bijoję 
jas ihsoltinti, kad kų bloga 
bepadarytų. t

dę kaukdami nudūmė į miškų, 
o jis parėjo pas buvusį gas- 
padorių ir viskų apsakė. Esu 
dar vilku būdamas matęsis 
su viena jaunavedžių pora, 
raganų paversta vilkais. Tik, 
sako, kurie žmonės paversti 
vilkais, tai tie vilkai baltais 
kaklais. Žrrtohės sakydavo, kad 
nešaudytų vilkų, kurie baltais 
kaklais, nes jie esu raganų

Vienam kaime, sako, buvo 
didelė ragina ir tame pat kai
me pas vienų gas padorių tar- 
įnavo spritnas bernas Luko
šius Motiejūnas, kuris sykį 'vilkais paversti žmonės, 
supykęs ant raganos ne tik 
jų išplūdo, ale dar ir sumušė.
Ragana jam bet gi pagrūmojo
sakydama: “Tu mane atmin
si.” Akurat Į trečių naktį

žų susijuosiamą dirželį. Rytą 
bernas eina iš daržinės, žiū-

Tokiių, apie kokias čia pa
šnekėta, raganų Lietuvoje da 
har nėra. Ale yra kitokių ra
ganų, kurių taip pat reikia 
bijoti. Getą, kad tos raganos 
mūsų nepasiekia ir negali nie
ko bloga daryti.

susijuosė ja. Naga ir pavirsta 
vilku! Kas daryti! Kur dėtis!
Protą tari ir žmogišką ir vil
kišką. Kalbėti negali. Ką da
rys, bėga prie vilkų į mišką 
ir gyvena su vilkais iki žiė- 
mos ir vilkai jam nieko ne
daro.

Vieną labai šaltų žiemos ry
tų visi vilkai nuo šalčio ėmė 
drėbėti, tai sumanė lakstyti
ir per griovį šokinėti. Kartu ventojai irgi nori turėti vai 
šokinėjo ir beimąs. Tik kai'kų!

Zuzė Kirvelytienė parėjus 
namo pranešė šeimynai nau
jienų, kad Barbei Dzinidzie- 
nei garnys atnešė sūnų. Dže- 
nė KirveLytė, išgirdusi tai, 
paklausė mainos.-

— Mamyte, tičerka mūsų 
sakė, kad rudenį visi paukš
čiai lekia į šiltus kraštus. Pa
sakyk, mamyte, dėl ko garniai 
lekia į šiltus kraštus?

— Mano mažyte, — atsa
kė motina, — šiltų kraštų gy-
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Trumpa Izraelitų IW ir kankyti (apie 1900 B.
C.). ,Istorija

RAULAS: Kaip seniai Ab
raomas gyveno ir kur!

JONAS: Apie 2000 meti) 
prieš Kristaus gimimą (Prieš 
Kristaus gimimu rašoma B.
C. , o po Kristaus gilinimo A.
D. ). Dievas davė įsakymą. A- 
braomui apsigyventi Palesti
noj. Jis turėjo du sūnus —

RAULAS: Kokiu laiku gy
veno Mozė ir ką jis padarė!

JONAS: Apie 1500 B. C. 
Dievas siuntė garsų pranašą 
Mozę, kuris turėjo: būti pri
girdytas, pagal karaliaus įsta
tymą. Bet karalaitė radus jį 
pintinėj ant vandens pasiėmė 
ir augino. Užaugęs Mozė ste
buklingu būdu per Raudoną
ją jūrą' išvedė apie 2,000,000 

, izraelitų iš Egipto į arabųIzaoką ir Jokūbą.
RAULAS: Kuom gi Jokū- tyrus, kur stebuklingai buvo

bas atsižymėjo? maitinami manna. Ji krito iš
Tnvria it- * -- j vu dangaus. Taipgi Mozė davėJONAS: Jis turėjo dvylika . b 2:° T .... , - •, izraelitams X Dievo Įsakymų. Vienas iš jų, kur) dau- . . . , , ,. . ... , T mų. Moze mirė ant kalno Nešusiai mylėjo, buvo Juozą

»as. Kiti broliai pradėjo pa- ' a m t\-i i v •r RAULAS: Del ko Moze ne-

įų. Vienas iš jų, kurį dau
žiusiai mylėjo, buvo Juozą 

Jas. Kiti broliai pradėjo pa
vydėti ir dėl to jį pardavė 
Egipto pirkliams. Jis tapo 
karaliaus vergu. Už jo geru
mą neteisinga karalienė ap
skundė jį karaliui ir jis tapo 
įmestas į kalėjimą:. Po to ta
po išleistas iš kalėjimo išgul- 
dinėti (aiškinti) karaliaus su 
pną. Teisingai išaiškinęs tapo 
garsiu vyru, kuris išgelbėjo 
karalystę nuo bado ir tėvą 
ir brolius, net ir izraelitų tau 
tą. Už Juozapo išmintį, kara
lius davė leidimą pasiimti sa
vo tėvą ir brolius ir dar 6(» 
šeimynas, jo gimines, kurie
ms paskyrė gražią ir derlin
gą vietą vardu — Ooshett, 
prie Nilo upės. Čia izraelitai 
pradėjo labai greitai daugin
tis. Tuomet karalius pradėjo 
bijoti, kad neužgyventų viso 
Egipto ir pradėjo juos var-

nuėjo į prižadėtą vietą?
JONAS: Dėl to, kad abejo

jo Dievo galybe, Kuris pa
sakė tyruose “suduok lazda 
į akmenį ir atsiras vandens”. 
O Mozė abejojo, ar ištikrųjų 
taip bus. Už tai Dievas jį nu
baudė.

RAULAS: Kas buvo Josua?

JONAS: Jis buvo Mozėe į- 
pėdinis, kuris įvedė izraelitus 
į pažadėtą žemę, padalino į 
12 tautų. Valdovai tų tautų 
vadinosi teisėjai. Jie turėjo 
ginti tautą nuo ištvirkimo ir 
nuo priešų. Josua mirė apie 
1100 B. C. Po teisėjų karaliai 
pradėjo valdyti izraelitus. 
Svarbiausi iš jų buvo Sau 
liūs, Dovidas ir Saliamonas; 
laiką užėmė nuo 1100 iki 975 
B. C. ,

KATALIKIŠKOJI MOKYKLA

Ketvirtasis Dievo įsakymas 
katalikams tėvams įsako sa
vo vaikams netiktai maisto

krikščionišką išauklėjimą, nes 
prašalinus Dievą iŠ mokyk
lų, priveda kraštus prie ne 
malonūmų, dažnai prie nežmo
niškų ir žiaurių įvykių. Štai, 
iš Ispanijos mūšių vietų at
gabenti į Prancūziją baskų

ir drabužio parūpinti, bet ir 
juos tinkamai išauklėti.

Tinkamas išauklėjimas yra 
tvirčiausias vaikų pamatas a- 
tūtyje. Katalikižkoji mokyk- ™k>"'>«>. vos pamatę vienuo
la yra tinkamiausia tokiamPrad.5’<> PaUiais m4‘ 
auklėjimui. Joj stropiai rūpi- *>“• , KesmomSkas vaiku&ų 
namasi netiktai vaikelį tin'Pa^lgm.as. aiSk.ai mimu, ro- 
kernai išlavinti, bet ir Svei- do- buvo moki-
uinti jo jauna Širdelę, kad ,nam‘ bedlevi”I mok’'‘W- mo- 

kinami neapkęsti Kristaus,būtų geru, teisingu ir doru. 
Katalikai tėvai, kurie apsi
leidžia ir nesirūpina savo vai 
kų ateitimi, sunkiai nuside
da prieš ketvirtąjį Dievo įsa
kymą. .

Kiekvienas aiškiai supran
ta, kad viešųjų mokyklų nu
sistatymas ir noras yra ap
seki be Dievo, o mokslas be 
Dievo nedaro vaikų teisin
gais ir dorais. Nors tėvai sa
vo vaikučiams paliktų dide- 
liausius turtus, bet be tinka
mo išauklėjimo tie turtai 
jiems nesudarys laAnės, bet 
dar gali būti pražūtimi.

Kaip namas pastatytas be 
tinkamo pamato greit sugriū 
na, taip ir vaikas be tikro 
išauklėjimo pasirodo nelaimi
ngu.

nes Kristaus Bažnyčia jie sa
ko yra dideliausiais nuodais 
pasaulio žknonijai.

Lietuviai katalikai nepilnai 
užjaučia katalikiškas mokyk

o biznierių bendrame pikui | vyzdį, rengia išvažiavimą į
kc, į kurį dykai autobusai 
visus nuvežė ir parvežė. Ačiū 
iiems.

Kadangi parapijos nuosavy 
bių pataisymai neatidėlioja
mi ir tuojau reikia šiokio to
kio kapitalo, tat, kaip jau 
buvo minėta, Šv. Uršulės drau 
&ija darbuojasi, kad rengia
moji “card party”, liepos 28 
d., pasisektų. Bažnyčios ko 
m i tetas su lietuviais biznie
riais, sekdami draugijos p®-

Smith’s Grove, Homeetead. 
Pa., rugpiūčio 8 d.

J. E. vysk. Reinys pas mus 
lankosi liepos 30 d. Visus į- 
spūdžius parašysime kitą sa
vaitę. ,

pininkui Vincui Kudirkai — 
Kudirkos Naumiestyje. Be to, 
kuo ne kiekvieną Lietuvos 
miestelį puošia nepriklauso 
mybės paminklai. Šiemet, mi- 
Bint ketverių metų Juozo Tu 
mo - Vaižganto mirties su
kaktį, gražiai buvo sutvarky 
tas jo antkapis Vytauto Di
džiojo bažnyčioje (čia jis yra 
palaidotas). Šiemet sukako 
penkeri metai, kai mirė mū
sų tautos atgimimo dainius 
poetas Maironis. Ta proga 
gražiai buvo sutvarkytas ir 
jo antkapis Kauno arkikated-

Į Sopai ingos Dievo Motinos 
novenas kas sekmadienį gana 
skaitlingai žmonių lankosi, ros bazilikoje. Antkapio ati-
Labai gražus dalykas. Tik 
kaž kodėl jauniino nedaug 
matosi. Dėdė

LIETUVA GRAŽIAI PAGERBIA SAVO 
DIDVYRIUS

Kiekviena kultūringa tau
ta stengiasi kuo gražiausiai 

las. Prie to dar prisideda ko- pagerbti ne tik savo gyvuo
munizmo ir laisvamanių pro
paganda purvinti ir žeminti 
katal. mokyklas. Jie katali-

sius, bet ir mirusius didvy
rius. Įspūdingiausias ir pla
čiausiai pasklidęs pagerbimo

kiškų mokyklų neapkenčia, būdas — tai ant jų kapų ir 
nes joe jiems yra aštriausias kitose viešose vietose staty- 
peilis į pašonę. mas paminklų. Lietuva, kaip

Tad, tėvai, katalikai, jei I. ar kitos kultūringos tautos,
norite iš savoi vaikučių susi
laukti džiaugsmo, jei norite 
jiems duoti tvirtą pamatą gy
venime, jei norite iš jų susi
laukti gerų, teisingų ir sąži
ningų piliečių, glauskite juos 
prie katalikiškų mokyklų. 
Pildysite Ketvirtąjį Dievo į-

Komunistų ir laisvamanių sakymą ir būsite ramūs dėl 
nusistatymas yra kovoti prieš jų ateities. Pittsburgietis

ntanu. Jaunavedė ir patner- Darbai per kai kurį laiką 
ges buvo apsitaisiusios labai buvo sumažėję. Šiomis dieno-

Šv. Kazimiero Parapijai“8 n“° ki‘>f So
________ * i dalietės irgi neužsileis. Atro-

Pereitą savaitę kun. Valš-1*’0’ kad ““j“ klcbonij°s »•

noras Šv. Vincento bažnyčioje 
moterystės ryšiu surišo mūsų 
parapijos Antaną Tamulaitį 
su Elena Marcinkevičiūte. A- 
ntanukas (taip jis čia yra 
žinomas) South Side turi ele- 
ktrikinių daiktų krautuvę, tai 
so radio ir suveda elektrą į 
namus. Jis yra labai darbš
tus ir gabus vyrukas. Taip 
pat padeda prie statymo nau
jos klebonijos. Linkime Auta 
nukui Dievo palaimos nauja
me luome.

puošimas nesudarys daug lt 

šų, kuomet visos draugijos 
stos į darbą.

padoriai. Marcinkevičiūtė pri 
klausė prie sodaliečių, tat so
dalietės gyvomis gėlėmis iš- 

; puošė altorius ir audeklu iš
klojo taką bažnyčioj.

Lai gerasai Dievulis laimi
na naujai susikūrusią šeimy
nėle.

mis bet gi vėl pradeda atsi
rasti daugiau darbų; reiktu 
laujama daugiau darbininkų.

Vietinis

darymo iškilmės įvyko birže
lio 30 d. Jose dalyvavo Val
stybės Prezidentas Antanas 
Smetona, vyriausybės nariai 
ir aukštieji dvasininkai. Ant
kapio sienoje yra įmūrytas 
dailininko Bernardo Bučo pa
darytas žalvarinis Maironio 
bareljefas. Be to, reikia pa-

nusipelniusius žmones tinka
mai ir gražiai paminklais pa
gerbti. Mūsų tautos atgimimo ‘ žymėti, kad gražus Maironio 

biustas yra pastatytas Karopatriarchui dr. Jonui Basa
navičiui dar gyvam tebesant 
buvo pastatytas gražus pami
nklas Karo Muziejaus sode
lyje. Prieš keletą metų gra
žūs ir didingi paminklai bu
vo pastatyti mūsų žymiajam 
istorininkui Simanui Daukan
tui Papilėje, didžiajam var-

Muziejaus sodelyje. Kauną 
Maironio namuose veikia Mai 
ronio Muziejus, kuris mums 
vaizdžiai parodo tą aplinką, 
kurioje gyvendamas didysis 
mūsų poetas kūrė.

kiek galėdama, stengiasi sa
vo didvyrius ir kitus tautai PLATINKITE “DRAUGĄ”

Poeto Maironio antkapio Kauno arkikatedros Bazilikoje atidarymo iškilmės birž. 30 d.

UŽ PUSĘ MIL. LITŲ ĮVEŽ- dalykų įvežimas rodo tenden-

Keletas southsaidie&ų ato
stogauja net Atlantic City, 
N. J. Kiti išvykę į Kanadą 
žuvauti. Kiti dar žada va
žiuoti.

Praeitą sekmadienį South 
Side viešėjo iš Cleveland, O- 
hio, Antanas Ročka su savo 
draugais. Taip pat girdėjau, 
kad buvo svečių net iš Con- 
neetieut valstijos. Vasarą ?ma 
gu autcfcnobiliais pasivažinėti.

Šią savaitę tikimės daug 
svečių Pittsburghe iš kunigų, 
kurie Seserų Pranciškiečių

Klebonijos statyba praeit.) 
savaitę sparčiai pastūmėta pi- 
kmyn: smaline popiera užde
ngtas stogas, o šią savaitę 
bus visai baigtas dengti. Šie vienuolyne laikys metinį su
uos apkaltos tam tikra me- sivažiavimą. Dalyvaus ir sve-
džiaga ir prirengtos mūrinin
kams plytU.nis apmūryti. Taip 
pal suvesti šilumai vamzdžiai, 
elektros vielos ir t.t. Elektros 
darbui vadovauja inž. Jonas 
Skystimas, jam padeda darbą 
dirbti Juozas Navickas, An
tanai' Tamulaitis, Jonas Gai
lys ir kiti.

Klebonijos statybos fondan 
aukojo: Petras Jankus $20.00, 
Barbora Katelienė $15.00, Jo
nas Petraitis $15.00 ir Jonas 
Palmer $10.00.

Girdėjau, kad Rūtos klubas 
rengiasi klebonijos langams 
užlaidas (firankas) pasiūti, o 
Šv. Rožančiaus draugija joms 
padėti. Tretininkai vėl kažką 
rengiasi pirkti, gi sąjungie-

čias iš Lietuvos J. E. vysk. 
Reinys. Mūsų bažnyčioje sve
čias bus šeštadienio vakare, 
lygiai 7:30 vai. Sakys pamo
kslą ir suteiks palaiminimą 
švč. Sakramentu.

Liepos 25 d. šios. kolonijos 
lietuviai skaitlingai dalyvavo 
biznierių piknike. Dalyvavo 
ir visi šios kolonijos kores
pondentai. Visi linksminosi 
Lietuvių ūkio darže.

Iš Homestead 
Padanges

Moterystės sakramentą lie
pos 27 d. priėmė Juozas Kan- 
čys su Mare Remenčiūte. Gra 
ži ir rimta porelė. Dieve duok, 
kad tokia būtų ir visa šeimy
nėlė.

TA Į LIETUVĄ 
BRANGIŲJŲ AKMENŲ

ši kolonija nekantraudama 
laukia garbingo svečio J. E 
vyskupo M. Reinio. Svečias 
šią koloniją aplankys liepos 
29 d. Kiekvienas turės pro
gos netiktai svečią pamatyti, 
bet ii Įiasiklausyti gražios 
kalbos.

Praeitą savaitę CIevelande 
svečiavos Marė Dimšienė. Grį 
žo sveika ir linksma.

šv. Jurgio Kareivių drau 
gija ’aikė mėnesinį susirinki 
mą.

Praeitą sekmadienį iškiPmi 
ngai minėjome šv. Vincento, 
globėjo šios bažnyčios, šven
tę. Suma buvo su įstatymu 
Šv. Sakramento.

Mūsų klebonas šią savaitę 
svarbiais reikalais lankėsi pas 
vyskupą, tur būt vysk. Rei
nio atsilankymo ir Kunigų 
Vienybės seimo reikalais. Su
žinoję parašysime.

Blaževičienė po sunkios ir 
ligos ligos eina geryn. Tiki
mės, kad, su Dievo pagalba, 
neužilgo visai pasveiks.

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
ficialę statistiką, brangiųjų 
metalų dirbinių ir brangak
menių buvo įgabenta į Lietu- 

1 vą iš viso 189,900 lt. Po to, 
kraštui pajutus ūkiškus sun
kumus, šių dalykų įvežimas 
žymiai sumažėjo. Pavyzdžiui, 
1932 metais jų įvežta Lietu
von t'k už 32,900 lt., 1933 m. 
— už 56)800 lt., 1934 m. — 
už 33,100 lt. ir 1935 m. -- už 
44,000 lt.

193*3 metais jau turime ki 
tą vaizdą. Pernai tų praban
gos dalykų, įvežimas smar
kiai pašoko ir siekė brangak
menių buvo importuota už net 
430500 lt. sumą. Taigi, kyla 
klausimas, kodėl brangiųjų 
metalų dirbinių ir brangak
menių pernai net dešimterio
pai padidėjo. Ar gi ir tų pra
bangos dalykų paklausa mū-

Praeitą sekmadjenį lnbai sų krašte taip staigiai paki- 
daug Homesteado lietuvių bu- lo. Maža to. Šių prabangos

žimo suvaržymo laikais visa
me pasaulyje tnkamiausia ke
liaujant laikyti prie savęs va
dinamus “valiutinius akme
nis”, nes auksas ir sidabras,

ciją dar kilti, nes šiais metais 
per pirmuosius tris mėnesius, 
šios rūšies prekių įvežta už 
246,800 lt., taigi daugiau ne
gu pusė visų pereitų metų į- j tam tikrais atvejais traktuo- 
vežimo. Tad ar ištikrųjų mū-1 jarnas kaip valiuta. Ar tik 
sų krašto gyventojai jau tiek ne šia prasme galima išaiš- 
išpuikėjo, kad prireikė, tiek kinti Belgijos pasirodymą mū
padidinti šių prabangos da 
lykų importą.

sų prabangos dalykų importe 
su palyginti didele suma. Tai-

Fatys šios srities pirkliai i rdkalas eina ne apie
patvirtina, kad pastaruoju 
laiku šių prabangos dalykų 
paklausa tikrai yra padidė 
jusi, bet gal ne tokiame laip
sny, kiek yra padidėjęs jų 
knpoilas. Taigi, kame gi glū
di tikroji tų prekių importo 
padidėjimo priežastis? Tenka 
prisiminti, kad pernai bemaž 
90 nuoš. visų brangiųjų me
talų dirbinių atgabenta iš Be
lgijos. iš kur anksčiau šių 
prek!ų visai nebuvo impor
tuojama. O Belgijoj, kaip ži- 
nirt yra Antverpenas — bra
ngakmenių prekybos centras. 
Šiais devizų ir valiutų išve

si! piliečių ištaigingumo pa
didėjimą, o apie būdą ke
liaujantiems pasiunti su savi 
ini didesnę valiutos normą.

Šį spėjimą patvirtina ir iš 
brangakmenių sostinės — An 
♦ve:peno gaunamos žinios. 
Brangakmenių prekyba ten y- 
ra labai pagyvėjusi, nes “va
liutinių akmenų” paklausos 
yra didelės iš visos Europos.

Tsb.

Š Amerikoje neseniai ras
ta gyvūnų liekanos, kurie ro
do, kad ten jų gyventa prieš 
600 milijonų metų.

Rugp. 8 d. mėnesinė ben
dra Komunija šv. Vardo Jė
zaus draugijos ir bendrai vy
rų. Kas mėnuo raštininkas 
Jonas Palmer 330 pasiunčia 
paštu priminimą.

Sis - Tas B West End 
Padangės

Liepos 21 d. Marcinkevičiū
tė Elena tapo surišta mote
rystės ryšiu su Tamulaičiu A-

b-’
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ketvirtadienis, liepos 29, 1937

KOOPERACIJA LIETUVOJE
_______ •

Jau prieš 61 metus Lietu-1 tų sumos. Juos sudaro: narių 
voje pradėjo atsirasti koope- sudėtas pajų kapitalas — 10, 
ratinės bendrovės, į kurias 000,000 litų, iš pelnų paskir-

■ Ipradėjo dėtis lietuviai ūkini- ti: atsargos kapitalas
nkai. Tačiau tik atgavus spau 000,000 litų, kiti kapitalai —j 
dų po 1905 melų revoliucijos 10,000,000 litų. 
kooperacija ima stiprėti ir. Kapitalais įr apyvartomis 
augti narių skaičiumi ir P*)!'71 pirmoje vieloje yra kredito, 
8P**s- ! pieno perdirbimo ir prekybos

Atgavus nepriklausomybę kcojteratyvai ir jų sųjungos 
Lietuvoje kooperacija atgyja ' “Lietūkis” ir ‘Pienocentras’. I

£•

vakarienė viename iš gražiau
sių l>a y tono viešbučių — Gi
bbons Hotel. S. KALVARIJA. — Sešu-

l’ask utinės seimo dienos va- pės vagų reguliuojant mano- 
kaie, ketvirtadienį, įvyks įš-įnai' jų kiek pagilinti, nes an- 
l.i’niįngi užbaigluvių šokiai kg&au ji, patvinus, užliedavo

GILINS ŠEŠUPĘ

’.ukeside Parke, kur randasi 
viena gražiausių visoj Ohio 
valstijoj šokiams svetainėj. Be 
to, tiar numatyta turėti- ir 
dang au mažesnių
bei ievažiavūnų.

pramogų’
A.J.M.

iš karo griuvėsių ir sudaro 
vienų iš pagrindinių priemo
nių Lietu-vos daugiausiai anų- 
Ikios ir vidutinės ūkininkijos 
gerovei kelti. Kooperacijos pu 
ranga eina kartu su bendra 
Lietu-vos ūkio pažanga.

Apskritai, kooperatyvai Lio 
tuvos ūkyje, jo pažangoje tu
ri didelės reikšmės. Tani su
prasti pakanka tik kelių skai
čių. Pieno perdirbimo bendro 
vės per -metus surenka ir per-
dirba į sviestų apie 100,0110, 

Viso dabar, pačio paskuti- 000 kilogramų pieno, paga
nioj© meto duomenimis, Lie- mina per 17,000,000 kilogra-
tųvoje veikia 1,006 koopera 
tinės bendrovės, iš kurių yra 
374 kredito kooperatyvai, 183 
prekybos kooperatyvų ir t.t.

Viso šituose kooperatyvuo
se dabar yra 170,000 narių, iš 
kurių- kredito kooperatyvuose 
— 107,800, prekybos koope
ratyvuose — 20,300, pieno per 
dirbimo bendrovėse 211,800 ir 
kituose — 30,000.

Visų kooperatyvų ir jų są
jungų valdomo turto vertė 
dabar siekia iki 130,000,000 
litų. Kooperatyvų savi kapi

J. A. Valstybių Konsulatas Peipinge saugojamas karių.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

lųjų, turinčių paveldėtų akiu- Lietuvos VyčiŲ Seimo 
mų, vedybų klausimų. Tuo rei
kai u , kiek teko patirti, ruošia
mus įstatymo projektas, api-

Pramogos

l'ayteno Vyčių 96 kuopa 
mus ne tik aklųjų, bet bendrui seimo dalyviams pagerbti re- 
paveldėjinio ligų, sterilizacijos ngia visų eilę gražiausių pra- 
reikalų. Institutų baigusius bug mogų, būtent:

kame už pienų apie 10,000,000 stengiamasi aprūpinti darbu Pirmadienį, rugpiūčio 2 d
litų. Prekybos kooperatyvai Instituto dirbtuvėse. Norima vakare įvyks seimo dalyvių 

dar labiau išplėsti Jastituto susipažinimo vakaras su už- 
dirbbuves ir miesto centre is- kandžiais ir muzika parapi 
teigti aklųjų darbų parduotu- jos salėj.
vę. Instituto rūmų šventini-

mų sviesto ir išmoka ūkinin

kartu su sava centru “Lietū
kio” per metus parduoda už 
daugiau kaip 125,000,000 litų 
prekių. Prekybos kooperaty
vai kartu su pieno perdirbi-(mas bus kartu su Instituto de
lno bendrovėmis jau 1937 me
tais surinko ir eksportavo a-
pie 100,000,000 kiaušinių. Vien 
kaimo kredito kooperatyvai 
yra davę 75,000 asmenų pas 
kolas, jų yra išdavę apie 40,- 
000,000 litų, o indėlių turi a-

šimtmečio aukkties minėjimu.

Draugija išleis spalvuotų 
plakatų kovai su trachoma.

MAŽIAU SUGAUNAMA 
ŽUVŲ

AKIŲ GYDYTOJAI

DR VAITUSH. OPT.
U ETŲ VIS

OFTOME'I'RICALLY ARIU 
ftrECMtl.lSTAS

Suviri 20 metų praktikavimo 
Manp Garantavimas 

2? PMelfgvini’ aklų _ JtempiiAe.. gur| 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aktų karfttj, atitaiso 
trumparegystę ir toUregystp. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atslti-

talai jau siekia 27,000,000 Ii • pie 20,000,000 litų

LIETUVOS AKLIEJI **
Kaune Aklųjų Instituto rū- 

muoM įvyko Lietuvos aklie
siems globoti Draugijos susi
rinkimas. Apie draugijos vei
klų pranešimų padarė jos pir
mininkė Dr. Šakėnienė. Ji

tikrinami. Šių vasarų aklųjų 
patikrinimas tęsiamas Mažei
kių, Tauragės, Biržų, Panevė
žio ir Raseinių apskrityse. Šį
met nesuskubus visų aklųjų a- 
kių patikrinti, kitais metais

pranešė, kad prieš pusmetį į-, . . „
vykusiame draugijos visnoti-,'Inanoma *» darb* galulinai “- 
fcini&nie susirinkime buvo pa-' '^1 i.
pildyti draugijos įstatai, nes, 
be aklųjų globosi, draugija dar 
pradėjo kovų su aklumu. Sie
kiant užsibrėžto tikslo, draugi-

Šįmet draugija išleido gra
žų vienkartinį leidinį “Aklų
jų dalia”. Jame yra išdėti 
pirmojo Lietuvos aklųjų sura-

j©8 rūpesčiu ir pastangomis, I šymo duomenys, žinios apie 
buvo įvykdytas pirmasis Lie- Į Aklųjų Instituto darbų eigų ir 
tuvos aklųjų surašymas ir pra kitos informacijas apie akluo- 
dėta Aklųjų Instituto naujųjų
rūmų statyba. Rūmai jau už
baigti ir į juos perkelti visi 
Instituto auklėtiniai.

Visuotino aklųjų surašymo 
darbai dar nebaigti ir tęsia
mi toliau. Pereitų vasarų akių

sius.

Plečiant kovų su aklumu, 
norima paraginti savivaldybės 
siusti operuotinus akluosius į 
centrų, kur bus stengiamasi 
sugrąžinti jiems regėjimų. Vi-

. . . . , . .. . ... ;sai nepagyriom! aklieji busgydytojai pakartotinai patik- . . , _4. . į
. rr .. m , 'stengiamasi suburti i Institu- n«o akluosius Kretingos, lel- ® ’

šių, Marijampolės, Alytaus,
Šiaulių ir Zarasų apskrityse. Draugija plėsdama savo 
Kauno apskrityje aklieji dar į darbų, numato sutvarkyti ak-

Antradienį, rugpiūčio 3 d., 
pirmos seimo dienos sesijoms 
užsibaigus, rengiama išvažia 
vimas į Dayton Gy<m Club, 
kur bus šokiai.

Trečiadienį, rugpiūčio 4 d. 
vakare, seimo dalyviams pa 
gerbti rengiama iškilminga

LtETUVlAl DAKTARAI

TU CARU SH4&

M. F. 6. MNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2-4 ir 7—9 vai. vakare

Kstuergaia pajini sutarti, 
2305 So. Leavftt St.

M. GANal 0400

KAUNAS. — Viso šįmet li
gi bitelio 1 drttaldjoa Juro
je ir Kuršių įlankoje yra su
gauta 562,630 kg. žuvų. Per
nai per ta patį laika buvo SU- “4n?UO8e eeaminavima* daromas su u-uri. u u. eiefctra, parodančių muž-ausias klai-
gauta 656,220 kg., o užpernai 
987,950 kg. Tad, kaip matome, 
paskutiniaisiais metais žuvų 
jūroje sugaunama daug, ma
žiau.

das. Specialė atyda atkn/ptama 1 
mokyklos vaikus. Kreivos aJiys ati
taisomos. Va'andos uuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj pagal sutarti. Daugely
ststtUrlmų akys atlUU-omoM be alti
nių. Kainos pigios kaip pirmiau.
4712' SO. ASHLAND AVE. 

Plione Boulevard 7ao9

GERKIT Tl« ALŲ

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

2415 West 64th Street
L M. NORKUS 

Rea HEMLOCK <940BOULEVARD 7179

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- . 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI T 

TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI. M

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick • Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawfard 4100

SO METŲ PRITYRIMAS 
Aky* egaamlnuojamoa — akini*' 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1M©I S. Ashfcmd Avenue 
Valandoe: kasdien nno 9 iki 12;

nno 1:30 iki 8 vaL vaL 
ToL GANal 0523

Seeley #329 
Dr. R. Nurkaitis

dabar yra su 
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Ave., 8819 Com- 
mercial Ave. So Chicago, III. Pri
taiko nanjus .akinius ir pataiko se-; 
nūs. Valandoj: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPnbiic 9606

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

Tel. Proepect 1012 
Res. TeL Repnblic 6047

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
i LIETUVIS ADVOKATAS 
14631 South Ashland Avenue

daugelio ūkininkų pievų. Tam 
tikslui dėl vagos užtvenkimo 
Šešupėje vanduo nusekęs.

Japonijoje, beveik, visuose 
keleivių traukiniuose yra vie 
nas vagonas — biblioteka, ku
rių gali naudoti visi jo ke 
l'eiviai.

* ■
Tel. O t iso :

LAFayette 401?
Rea.:

84:# W. 6988.
Tel. namų: 

HEMIock 6286

BR. L 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

M. A. J. MARKAS L1EIUVIAI DAKTA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir T—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seredą, 
sekniadienį susitarus. 

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

DR. P. ATKOCRtNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct, Cicero, m. 
Utarn., Ketv. ir Pėtn. 10—9 ved. v.

3147 So. Halsted SL, OUoago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 v.

AMERIKOS LIETUVI^ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI
TaL LAPayette 8016

DR, C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 Sa Fairfield Avenue
OJTSO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pagal Sutartį
TeL Caiamet 6874

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare i&skiriant sek

madienine ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S, Halsted Street
CHICAGO. ILL.

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOU1S
PHYSICIAN aad SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

■KL OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valaadoe: 1—3 ir 7—8

Res. 6515 S. Rockwell Street I Seredomis1 ir Nedėl. pagal sutart} 
Telephone: REPublic 9723 RBZIDENCUA

6631 S. Caffldmta Ave. 
Tclefoeaę REPubkc 7868

Offiee Phone Ree. aad Offiee
PROapeet 1028 1360 S. Leavitt St
VaL S-4 pp. I> 7-» vak. OANal 07M

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
MISAS

4729 Sa Ashland Ave.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonas MIDwsy 2880

OFISO VALANDOS: 
vakero. Nedėliomia nuo 10 iki 12 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki < 
vaL po pietų ir ano 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHK
GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave. 
T< YARda 0994 

Rea.: TaL PLAsa 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vek.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną

! DR. J. SHINGLMAN
HA TIK SUGRĮŽO 

H
Mealcinoe Makalo Sėtino, Atlantic City 

Praktikuoja 80 *ietų 
Kenmatlzmae Ir Širdies Ligos 

jo HpontsSyhė
Valandos 11-11 A. M., 1-4, 7-8 P. M. 

Hssldseclja 1881 So. (Oth Ave.M. Ci<-e»o
Othee 4»SA Wefct i.Ah Street

Cicero, Iii.—

DR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, UL 
TeL Cicero 2572

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood At.

Tel. HEMIock S977 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

Šeštadieniais nno 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

TeL HEMIock 4848

TsL BOUIevard 7042

DR. G. L VEŽKIS
DANTISTAS

4645 So. Ashfand Ave. 
erti 47tb Street

Vai.: nuo 9 ryta iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

TsL Ofiso BOUIevard 6918-14 
Rea KENvood 6107

DR. I. J. BERTASH
Ofiao vėl. šuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Resddendj« TeL BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vaL: 2—4 ir 6—S p. aa 

Resideneija
8989 Bo. Claremont Ava

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį

OR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

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

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave. 
TaL LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Ote. REPublic 7OM 
MflmM park <30

08. A. R. LAURAITIS
DBHTI8TA8

2423 We«t Marviette Road
'Antrad., kstvt'rtad. ir senktadienlalr 

•-18 v. rytg; 1-8 p. p.; 8-8 V. V. 
teAtadlanlais Uuo I v. r. iki 1 p. p.

, 101 Broadvag 
MEĖROSE PARK, ILL

Pirma dieniais tr trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 8 vai. vakaro 

Seatadlenlals nuo I v. Iki 8 v. v. 
Sekmadtanlata pagal sutarties.

Tel. OANa’ 0267
Ree. PROnpeet 6689

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6000 So. Artesian Ava 
VALANDOS: U ryto iki 3 

C iki 8 vai, vakaro

TeL Office Wentworth 6330 
R«. Hyde Park 3396

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

Valandoe 2—4 
ifebvrua «*r

|, 7—9 ▼. vek. 
nis ir snhatomia

Rea 6998 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
: GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 W. Marųuette Road 
Vai. 2—4 ir 7—9 vek.

Ketv. ir Nedėliomia susi tarne 
Subatoms CicsroJ 
1448 Bo. 48th Ct

________ Wuo 8 iki 8 vai, v ak,________

Chicagos Uetuvtij Iv. Kryžiaus li
goninė, kaip jg pripalino American 
Medical Aaaociation ir American 
College of Snrgeons, yra Ciane A 
rflliea Tai yr». aukičianei Ameri
kos medikalial autoritetai mteų U- 
goniat priskyrė pri® geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Joe patarnavimu 9700 W. 09th SA, 
tel. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu t^ daktarę, dentisty, advokatu ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

u



KAS BUS RUGPIŪČIO 29 DIENĄ? 

Laimingiesiems Didelė Laimė!

Dhugelis jau žino, bet dnn 
gelis, gal, dar nežino, kati ru- 
gpiūt'io 29 tkionų rengiama 
trihpC iškila (piknikas) iri

Vadinasi, tikietas tik 15 cen
tų. Tas tikietas bus geras ir 
įėjimui j daržų. Taigi, tokio, 
taip sakant, bargeno Chaca

rdymas. Ir George prisipaži
no apiplėšęs visų eilę pieno 
išvežiotojų. Pasiknisns po po-

s, rasta, kad 
jis jau buvo baustas už va
gystę ir pedlevojimų narko- 
tiškais daiktais. .J

VENETIAN MONUMENT CO., INC
jų katalikiškų organižacijų goj dar nėra buvę. Tikietai 
Clfeagos apskričių, būtent,1 skleidžiami po visas Susivie 
Susivienijimo, Moterų Sųjun-j nymo, Moterų Sųjungos kuo 
gos ir Federacijos. Iškilu re- pas ir Federacijos skyrius, 
nuritama Dambrausko darže, Savo laimei išbandyti, reika- ■ ■■ E <-

WiilbW Springs. laukite tikietų pas sflvo kuo-
Be viso to, kas, paprastai, pos valdybų. O jei valdyba 

būna piknikuose, šis piknikas «iar neturi, reikalaukite, kad 
patrauks visų dėmesį tuo, kud gautų iš Pikniko Rengi.no Ko 
tų dienų dešimčiai laimingųjų misijos: Ig. Sakulo, J. Micke- 
tėkš didelės dovanos: vienam J liūno, P. Fahijonaičio, M. Šru 
eleictnikinis šaldytuvas imtas pšiehės, K. Sriubienės (šiuo 
iš Peoples Furniture Co., 4183 metu jinai serga), O. Nevu- 
Arclier avė.; kitam 1937 me- lytės. Šie asmenys reprezen- 
tų modelio akordinas, ilmtas tuoja visas tris apskritis.
iš Progress Furniture' Co., 

So. Halsted st., vertės 
.00; trečiam rankinis lai- 

ėlis, imtas iš Kass (Ka- 
zakausko) Je^elry Store, 421 o
Archer avė., vertės $25.00; o 
septyniems kitiems kitos do
vanos. Viso dešimt dovanų. 

Viena Apskritis Nebūt

Galėjus Tokių Dovanų 
Skirti •

Viena draugija, arba vie
na apskritis, jokiu būdu ne 
būtų galėjus savo piknikui 
tokių brangių dovanų skirti. 
Bet, kaip sakoma, kur du sto
ja, visados daugiau padaro 
Taigi ir čia, tik trys apskri
tys susidėję į krūvų galėjo 
tokias brangias dovanas pa
skirti.

Dovanai Laimėti Reikia 
Tik 15 Centų

Vienai tų didelių dovanų 
laimėti reikia tik 15 centų.

W Rd

Surpryzas Tikietų Pardavi
nėtojams

Pikniko Renginio Komisija 
turi surpryzų visiems to pik
niko tikietų pardavinėtojams. 
Tų surpryzų gali pasakyti ii 
Susivienijimo kuopų valdybos 
visiems nariams, kurie tik pa 
norės paimti iš anksto tikie
tų pardavinėjimui. Kas pa
ims pardavinėti tikietų iš an
ksto, nesigailės. Dar sykį pa
kartoju: gaukite tikietų par
davinėjimui, o surpryzas už
tikrintas. Ig. Sakalas,

Pikniko Rengimo Kom. sek.

Apie Tai Dar ‘Drauge’ 
Nebuvo

■S!
Humanizmo pavyzdis. Iš šio atvaizdo galima būtų para

šyti graži apysaka. C. and E. I. garvežys ir invalidė mergai
tė Mabel Dickson, 11 m., 7022 Wallace st. Per du metus 
garvežio inž. Louis O Garry kiekvienų sykį pravažiuodamas 
pro tų vietų matė mergaitę ranka mojant — žifcuų pto langų, 
o vasarų ant užpakalinių porčių. Patyręs, kad mergaitė yra 
invalidė jis iš anksto pasirūpindavo gėlių ir pravažiuodamas 
jas numesdavo mergaitei, o mergaitė jam iškeldavo kortų 
sa “Tliank you” žodžiais. Užvakar toje vietoje traukinys 
buvo1 sulaikytas, kol laikraščių fotografai nutraukė paveiks
lus garvežio, inžinierio ir invalidės mergaitės ir įdėjo į 
laikraščius. Inž. L. G. Garry ir dabar pravažiuodamas ne- Į 
laimingai mergaitei numeta gėlių ir tuo paįvairina jos skur- • “ 
dų gyvenimų.

Jei Nebūt Užsidengęs
Pūslėta, Dar Nebūt 

Patekęs į Dėdę

Vagie, kepurė dega, sako 
priežodis. Taip buvo su vic 
nu Chicago vagim George Ca- 
rtisli. Policijos akivaizdoj jffm 
reikėjo pereiti skersai gatvę. 
Kad paslėpus įtarimų, jis 
laikraščiu užsidengė veidų 
Policijai pasirodė įtartina. Su 
laikius ir nuėmus nuo veido 
laikraštį, pamatė užanty kų 
tai pūpsant. Pasirodė besu 
revolverio. Po tokio radinio,,

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue

Ph

Lankosi Marijonų 
Generolas

Išdirbėjai aukšteRnėu rDšles 
' paminklų ir gr&bnamDj

Didžiausia paknlnklų dirbtuvė 
Chlckgbj

. e ---- O•—
Suvirš 50 metų pri t y Hm o

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr 
taupykite pinigus

--o -
Mes atlikodie darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos LletuVių

CHICAGO ILL

527 NORTH WtSTtHN 
AVENUE

ARTI uilAND AVĖ.

Telefonas 
SEEIey 6108

Šiomis dienomis Chicagoje 
lankosi gerb. kun. A. Cikoto, 

Viešint Chicagoje Lietuvos Marijonų kongregacijos vy- 
sportininkams ir kitiems sve

neaplenkta ir Chica
gos įžymybės — skerdyklos.
čiams

Smagiai Atostogavo

Žinomas veikėjas J. Micke- 
liūnas, Susiv. Chicagos apskr. 
organizatorius praėjusių sa
vaitę su savo šeima smagiai 
atostogavo Bass Lake, Ind.

IŠVYKSTA ILGON KB 
LIONEN

DOMEIKAS KURAITIS

* Gerai žinomas Chicagos Įtė
viams Buick ir Pontiac dy- 

eris išvažiuoja ilgon kelio
nėn. Važiuos pro Wisconsin, 
per Duluth į Winipego; ap
lankys lietuvių kolonijas. Iš 
ten keliaus į Montreal, skersai 
Kanadų, kur reikės sėsti į lai
vų skersai Lake Superior. Pa
likęs Montreal Pontiacų, 12 
dienų irsis laivu North Star į 
Atlantic jūrų; aplankys Nova 
Scotia, Newfoundland ir 12 
•mažesnių salų. Sugrįžęs į Mo
ntreal ims Pontiacų ir va
žiuos į Maine valstijų, iš ten 
į Bostonų, New Yorkų, Wa- 
shingtonų ir grįš į Chicagų 
prie savo darbo. Laike kelio
nės jo vietų užims gerai ži
nomas Chicago lietuviams Ka 
stas Sabonis ir jaunas Jonas 
Bankevičius. Kelionė ims 6 
savaites. Mano kų nors para
šyt iš kelionės įspūdžių. Su 
juo keliai/ja lr žmona. 

Laimingos kelionės. Rap.

T i baigęs vizitavimų ir visus pa-
Sportininkų komiteto ir J. filalimug koI,gregacijos rei. 

Mickeliflno pastangomis, išrū
pinta skerdyklas aplankyti 
diena, kurioje visi Lietuvos 
svečiai, lydimi komiteto na, 
rių — vyrų ir moterų su ko 
mpanijos' palydovais apžiūrė
jo skerdyklas.

Be to, Svifto kompanijos 
vadovybė svečiams iškėlė pie
tus puošniame skerdyklų re
storane. Sykiu su svečiais da
lyvavo ir Lietuvos konsulas 
P. Daužvardis ir teisėjas J.
Zūris.

riausias vadas. Aukštasis sve 
čias Chicagos Marijonų na-Uuozas .iau KH230 nudegęs, o 
me daro kanoniškų vizitų. Už žmona su vaikais dar atosto 

gauja. ’ Rap-

kalais gerb. Tėvas Cikoto ke
liaus Į rytines valstybes, o Iš 
ten grįš į savo nuolatinę bu
veinę — Romų.

Lankėsi Kunigas 
JusevičiUs

Sviffto kompanijos vadovy
bė džiaugiasi, kad Lietuvos 
sportininkai aplankė skerdy
klas ir laiko sau tai už garbę.

Dar didesnio džiaugsmo su
teikė svečių atsilankymas lie
tuviams darbininkams, dirba
ntiems skerdyklose. Sako, da
bar ir mes turėsikne kuo pa
sididžiuoti prieš kitataučius 
darbininkus. Buvusi

Šiomis dienomis “Draugo” 
redakcijų aplankė kun. J. Ju 
sevičius, Omaha, Neb., lietu
vių parapijos klebonas. Gerb. 
mūsų bendradarbis aplankė 
savo draugus Chicagoj. Jis 
yra buvęs Šv. Kryžiaus ligo
ninės kapelionas ir Gimimo 
parap. Marąuette parke vika
ras. Papasakojo, kad Omahoj 
darbai negeriausia eina, ta
čiau lietuviai gražiai gyvena i

Michigan Ežere Dingo 
Jachta

Nuo praėjusio sekmadienio 
pakraščių sargyba motorinė
mis valtimis raižo Michigbn 
ežero paviršių ieškodama di
ngusios po audros jachtos, 
kurioje buvo šeši žmones. Di
ngusi jachta dalyvavo jach
tų lenktynėse ii Chicago į 
Mackinac Island.

ONA KAVALSKIENĖ
(po tėvaLs Urbom*)

Mirė liepos 28 d., 19S7 m., 
1:48 vai. ryte, sulaukus 71 me
ti) amžiaus.

Kilo IS Raseinių apskr., Ne- 
manksčlų parap., Smeltlntų 
kalino.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Mari Jo rtų. Ir žentų Mo
tiejų Waltkus lr jų telmynų, 
sūnų Tamoftlų, marčių Rozali
ją Kavalsktus lr jų šeimynų, 
sesers dukteris: Onų lr Alek
sandrų KajėnuS. Rozaliją, lr 
Petrų ..Baudomis. .Emilijų Ir 
Vytautų Tereflkevtčihs lr jų 
Šeimynas, lr rimines.

A. a. Ona priklausė pHe 
Tretininkių, Apaštalystės Mal
dos Ir Sv. Rožančiaus Draugi Jų.

Kūnas pašarvotas 8158 So. 
California Avė., tel. HEMloek 
8085.

Laidotuvės Jvyks SeStAdlenj, 
liepos 31 d. IS namų 8:80 vai. 
ryto bus atlydėta J Sv. Jtfrgi-o 
parapijos bažnyčių, kurioj J* 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta 1 8v. Kazimiero ka
pines.

NuoSirdžtal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažy
sta mus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse lr sutelkti Jai pasku
tini patarnavimų

Nuliūdę: Duktė*. Sflhns, Se
sers Dukterys, Marčios, Žentai 
Ir Giminės. i • .,

Intdotuvių dlretkorius A. 
Ma^sj^^ri^OUlevai^žU^

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M PC PATARNAVIMAS AlnDuLAFIuL dieną IR naktį
n V V A T KOPLYČIOS VISOSĖ 
Lf I Iv/\1 MIESTO DALYSE

P. 1RMIOS
Lacluwiei ir Šutui
j. LMtto

S. P. Mažeika
A. Masalskis

3364 Bb. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 Wėšt 23rd Piace 
Phone CANaI 2515 

Skyrius 42-44 fc. l06 St. 
Phone PULlman 1270

4348 SO. California Avė.
Phohe LAFayette 3672

8319 Litaaftica Ate.
Phone YARds 1138-1139 

i——•------------ - ■ - ■
3307 Lituaniea Avė.
Phone BOUIevard 4199

Brangiai Atsėjo Bačka 
Alaus

John Salzer, 36 m., 233 No. 
Sacramento avė., praėjusį še
štadienį taip buvo ištroškęs, 
kad neiškentė nepabandęs pa
vogti bačkos alaus iš troko, 
sustojusio elėj prie saliūno 
2922 W. Madison st. Žygis 
tačiau nepavyko. Suimtas. 
Teistino nubaustas vienai die
nai į kalėjimų ir $25.

Čibauskas Stiprėja

Čibauskai, gyvenų 6917 So. 
Maplewood avė., džiaugiasi, 
kad jų sūnus Stasys praėju
sį sekmadienį grįžo iš Šv. 
Kryžiaus ligoninės.

Jaunam Cibauskui dr. Bie-
f

ži< padarė apendicito opera
cijų, po kurios gražiai sveik
sta ir stiprėja.

• Užvakar Marijonų kongre
gacijos taryba laikė savo la
bai svarbų posėdį, kuriame 
dalyvavo ir Tėvas Cikoto. A- 
bierikos Provincijos reikalais 
padaryta svarbių nutarimų.

AMFRICA’S 
LEADER AT
<7

MATYKITE 1| ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUtTĮH-CUEANER 
ATLIEKA 82 DAHBU8

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade- 
inonstruotį, ir per kelias minutes išaiškins HEAlTH- 
MOR magikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. Wabash Avė., Chieago.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS D41-l?42
4605-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

TĄ 1 • koplyčios visose
uyKai Chicagos dalyse

A. Petkus
S. M. Stata

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

719 Weit 18th Street 
Phone MONroe 3377

■ ■ ■ ■
1946 Weet 4fttš Street

Phone BOUIevard 6203-5566Lį&lp
Ezerskis

_ TjyTjU
Dabar siūlo didžiausias 

Didelis 
vi

sokių akmebn ir madų. 
Kainos fino 116.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 W«M lllth SL, 

Ttl«fonM bBVkrly 0005

įmimr niuro uiu&iAunmn 
paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkuMto paminklų vi
sokių aktnefin ir madų.

skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

^■3
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER — PRUZIN
Geriausia* patarnavimai — Moteris patarsią j*

MOO - StO W. lfitta Ava.
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VIRS 30 ATSTOVŲ REPREZENTAVO 
VIRŠ 40 DRAUGIJŲ

Istorines Iškilmės Chicagoj: Lietuvos Krikšto 
550 m. Paminėjimas Masiniu Susirinkimu 

Bus Vytauto Parke

Užvakar, Aušros Vartų pe-| 
rap. salėj atstovai nuo virš 
40 Chicagos lietuvių katalikų 
dr-jų gyvai svarstė Kunigų 
Vienybės Chic. Prov. ir Fede
racijos Chicago apskr. patie
ktus planus aukštam svečiui 
J. E. vysk. Reiniui priimti ir 
550 m. nuo Lietuvos krikšto 
sukakčiai paminėti.

Svečias į Chicagų Atvyksta 
rugp. 10 d.

Aukštas svečias J. E. vysk 
M. Reinys į Chicagų atvyks 
rugp. 10 d. (antradieni). Su
daryta skaitlinga delegacija 
vysk. pasitikti stoty. Vėliau 
bus pranešta atvykimo valan
da, kad ir šiaip kuodaugiau- 
sia įmonių nuvyktų į stotį vy
skupų pasitikti. Tų patį va
karų Palmer House! rengiama 
svečiui priimti, bankietas. Įža
nga $2.50 asmeniui. ^Bilietus 
tvarko ir rezervacijas priima 
kun. A. Linkus (telef. Pull- 
man 1200). Bilietų taip pat 
galima gauti pas visus parap. 
klebonus ir dien. “Draugo” 
ofise.

Iškilmingos pamaldos Sv. 
Jurgio bažnyčioj

Trečiadienį, rugp. 11 d., Šv. 
Jurgio bažnyčioj 10 vai. iš
kilmingos pamaldos Lietuvos 
krikšto sukakčiai paminėti. 
Pontifikalines Mišias šv. lai
kys J. E. vysk. Reinys, daly

Nors Oras Gųzdino, 
Bet Žmonių Buvo

DALYVAVO nt ŽYMIŲ 
SVEČIŲ IR SKAUTAS 

18 LIETUVOS

vaujant Jo Em. kard. Mun
delein ir vyskupams. Per Mi
šias giedos Sasnausko vardo 
vyrų choras.

Tę pačių dienų vakare ma 
sinis Chicagos ir apylinkių 
kolonijų lietuvių suvažiavi
mas į Vytauto parkų (įžan
ga dykai), kur kalbės J. E. 
vysk. Reinys, miesto majore? 
ir lietuvių vadai - veikėjai.
Iškilmės bus baigtos palai- “Karas” Chicagoj. Illinois Nacijonalės Gvardijos 33 at
minimu, per kurį giedos ben- vizijos kariai daro praktikus Chicago jubiliejinėms iškil 
dras liet. parap. choras. Par- mėms rugp. 14 ir 15 dienomis, Soldier’s Fielde. 
kas tų vakarų bus iliuminuo
tas įvairiomis šviesomis. Šio
se iškilmėse visos Chicagos 
draugijos dalyvaus in corpo 
re su savo bažnytinėmis ir 
tautinėmis vėliavomis. Vėlia
voms sustatyti bus padirbta 
tam tikra estrada. Šioms ne 
paprastoms iškilmėms sureng
ti prie Kunigų Vienybės ir 
Federacijos komisijų, dar j?, 
rinkta šio sus-mo (draugijų 
7 žmonių komisija), nes ma
noma, kad Vytauto parkas 
dar nebuvo turėjęs tiek Šimo
nių, kiek suplauks tų vakarą.
Transportacija nuo 111 gatvės 
ir Sacramento į Vytauto par
kų ir po visam atgal pasirū
pins komitetas. Taip pat pa
geidaujama, kad kiekviena 
parapija nusamdytų po kele
tą trokų žmonėms nuvešti ir 
p&rvešti.

RYTOJ RENKAMĖS Į PICCADILLY

Gražiu Bankietų Bus Pagerbti Mūsų Vadai, 
Lietuvos Vyriausybės Apdovanoti Ordinais

Ryt vakare, Piccadilly vieš
buty, 8 valandų Chicagos lie
tuviai bus liudininkai įteiki
mo D. L. K. Gedimino ordeno 
medalių dviem mūsų vadam: 
kun. I. Albavičiui ir L. Šimu
čiui. Ordinus įteiks Lietuvos 
konsulas Chicagai P. Dauž 
vardis. Ta proga bii3 sveiki- 
i.'mo kalbų ir išpildyta graži

pradės visuomenę infėrmuoti 
spaudos komisija, kuri bu? 
išrinkta bendrame Kun. Vie 
nybės, Federacijos ir draugi
jų komisijų posėdy.

Šiam susirinkimui pirmini
nkavo L. Šimutis, sekretoria 

j Apie tas iškilmes plačiau vo P. Vitkus. Rap.

programa. ..t
Rezervacijos į bankietų (į- 

*anga $1.50) bus priimamot 
iki šios dienos vakaro, nes 
viešbutis iš anksto nori žino
ti dalyvių skaičių. Dienų ga 
Įima rezervuoti vietų “Drau 
go” telefonu: Canal 7790, c 
vakare kom. nario; Ig. Saka 
lo telef. Prospect 3222.

Visi paėmę tikietų turi šia
ndie gražinti neparduotus ti
kietus ir sųrašų rezervacijų. 
Negrąžinti tikietai bus skai
tomi parduoti.

Norinčius dalyvauti tame 
mūsų veikėjų pagerbime, pa 
skutinį sykį prašome šiandie 
užsirezervuoti vietas. R. K

7 YMI LABORATORIJA Kuom laiku 
tyrinėjo auvisuūo dgueto efekų 

ant gleivėtų plėvelių. Abu "uuui" ir
"JrėgiMi” cigaretei buvo iibandyti; abu 
tipai padarė aiškų plėvelių errioinų.

Tm parodo žvarbumų ŠVIEŽUMO APSAU
GOS, kolų Old Goldą zuteikia jum*. J0» tik 
negalite nusipirkt “sudžiūvusiu*" ar "sūdri- 
* usius** Old Goldą niekur USA.

Bi kokiame klimate, Old Gold’o erv-ari- 
auteikia jums saldžiai Me- 

£* "užskOkymų.” Old Gold* yra geriausio

izMo derliam tabakai suteikiami jums pui- 
rūkymui sąlygose.

P. LORILLARD COMPANY, INC 
(Ettablished 1760)

TAITASIKBTSA UŽVALKALAS I Klakvleaas 
pakeli* Dvigakal-fvelalą OLO KOLOS yra 
apvilkta* dvlaai afvalkalalt—■dakalta Cel- 
lapbaae'a. Tai 1KSTKA užvalkalas pataika 
OM OaM* palklaaslaea sulygai* M kaldama 

r*w*|
OLO OOLO.

Apsaugojimui jūsų sveikatos 
reikalaukite ŠVIEŽIŲ oigaretų

NORTH SIDE. — Šv. My
kolo parapijos piknikas 25 d. 
liepos Vytauto parke pavy
ko. Nors oras buvo nepalan
kus, ir keletu sykių lijo, bet 
Amonių buvo daug ir iš kitų 
parapijų, ypatingai Brighton 
Park ir Bridgeport, kur mūsų 
klebonas kun. J. Šaulinskas, 
gyvendamas per keletu metų, 
įsigijo daug prietelių. Pikni
ke matėsi kitų parap. klebo
nų ir žymių mūsų veikėjų.

Garsiakalbis Roosevelt Fu- 
rniture Co., P. Bartulio ir M. 
Jovarausko dėka, daug prisi
dėjo prie linksminimo svečių. 
Per jį klebonas gražiai padė
kojo visiems atsilankiusiems 
ir • prisidėjusiems prie pikni
ko pavykimo. Be to, sveikino 
visas Onas ir palinkėjo il
giausių metų. Kalbėjc taip 
pat ir adv. A. Lapinskas; jis 
perstatė atvykusį iš Lietuvos 
skautų P. K. Laučų, kuris gra 
žia kalba papasakojo" apie Lie 
tuvos skautus, jų tikslus ir 
reiškė džiaugsmo, kad Ame- 
likoj lietuviai turi daug gru
žių įstaigų ir daug prisidėjo 
prie Lietuvos nepriklausomy
bės atgavima 'Dar kalbėjo 
“Draugo” red. L. Šimutis 
k\iesdamas visus į draugijų 
valdybų susirinkimų pasita
rimui dėl priėmimo atvyksta
nčio svečio iš Lietuvos J. E 
\y>kupo R. Reinio.

Darbininkai nuoširdžiai da- Į 
rbavosi; net bridgeportietės 
geraširdės” pardavinėjo dova
nų tikietukus. Parapijai liks 
gražaus pelno. Parapijo^as

Bunco Party Pas 
P. Snarskius

Pakvietimas
Didžiai gerb. dienraščio Bi 

čiuli
Prašome priimti pakvieti

mų į dienraščio “Draugo” 
piknikų, kuris bos rugpiūčio 
(Augustj 1 d. Sunset Parke, 
135th ir Archer ave. Tikimės, 
kad kaipo geras mūsų dien
raščio bičiulis ir uolus rėmė
jas malonėsite atvykti ir sa
vo draugus atsivešite, kad 
drauge su mumis maloniai 
praleisti valandėlę laiko gra
žiame parke.

Šis mūsų piknikas yra re
ngiamas, kaip sakoma, pasi- 
žmonėjimui ir suėjimui į ar
timesnį kontaktų su visais 
mūsų bendradarbiais ir r&uė- 
jais.

Pikniko Rengimo Komisija

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 3 skyr. rengia bu- 
nco party P. Snarskių name, 
610 E. 88th st., rugp. 20 d., 
7 vai. vak.

Kviečiami visi atsilankyti 
ir paremti rengiamų pramo
gą gražiam tikslui.

Snarskienė daug metų kaip 
darbuojasi parėmimui seselių 
Pranciškiečių. Darbavos bū
dama nevedus, darbuojasi ir 
dabar. Nors toli gyvena nuo 
mūs kolonijos, tačiau priklau
so rėmėjų 3 skyr. ir darbuo 
jasi. Jau ne pirmų kartų ji 
užleidžia savo namus bunco 
pramogai. Rėmėja

“Draugo” Piknike 
Turėsime Svečių 

Iš Lietuvos

Ne visi svečiai iš Lietuvos 
apleido Chicagų. Kai kurie 
čia kelioms dienoms užsiliko. 
Malonius svečius pakvietėme 
dalyvauti dienraščio “Drau
go” piknike. Tikimasi, kad 
nieks jiems nesutrukdys at
vykti į piknikų ir drauge su 
mumis linksmai praleisti ke
letu valandų, pasižmonėti ir ( 
mums naujienų iš Lietuytfe 
gyvenimo papasakoti.

CLASSIFIED
NAMŲ TAISYTOJAS

Kam reikalinga areather ztrlpa arba 
durų arba langų Ištaisymas, kreip
kitės | J. Purtokaa, jis turi gerų pri
tyrimų tame darbe.

Adresas:
6425 So. Richmond Str.

Tel. HEMIock 2578
1 ■" i ■1 ■ 11 ' ■

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui taverna geroje vietoje 
dirbtuvių apylinkėj. Pardavimo prie
žastis yra ta. kad turiu du biznius. 
Atsišaukite 2424 So. VVestern Ave. 
Telefonas SEEIey >881.

REIKALINGA MERGINA

Reikalinga mergina patarnauti prie 
stalų reetorante, turi būti neve
dusi. pastovus darbas. Atsišauklt 
adresu 2161 W. Cermak Rd. 

REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas darbininkas. prityręs 
prie ūkio darbo, turi būti apie pu
sę amžiaus Kreipkitės Į F. 3. 
Lubinas. (250 So. Peoria 8t.. Chl- 
cago, III., tel. Wentworth 4108.

RENDON TAVERNAS

Manant statyti sau naujų na|ną 
ar pertaisyti senų, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contnctor and Bnilder, 

0739 So. Maplewood Ave., 
Telefonas PROspeet 1185.

CHARLES YUSHIS
OARPENTER

IR
OONTRAOTOR

2223 VVest 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbas,I 
didelius ir mažas, už prieinamų! 
kainų. Apkala namas šingeliais.f 
Dedame stogus.

Tori 35 metus patyrimo.

Tet CANai 7514
CHICAOO

Pilnai {rengtas, lietuvių kolonijoj 
randasi skersai nuo parkės, gera 
proga dėl biznio, savtnlnkas ant vie
tos, kreipkitės Anton Norbut, 4600 
So. Paulina St. 

PAIEŠKO DARBO

Kam reikalinga moteris dėl lej 
namų darbo, rašykit J

“DRAUGAS”
2884 So. Oakley Ave.,

Boa J T.
REIKALINGA MERGINA

Nuolatiniam namų darbui, prie ma
žos Šeimynos, vaikų nėra, turi mo
kėti valgius pagaminti. Saukite 
Mrs. Pauline Mlknls, tel. Wlllow 
Springs 48.

REIKALINGA MOTERIS

Nuolatiniam namų darbui, valgius 
pagaminti, maža šeimyna, nereikia 
skalbti, telefonuoklt Wlilow Springs 
48, M ra P. Mlknla

RENDON NAMAS

Remlon 5 kambarių bungalow, 
fumace apšildomas. Namas randasi 
po adresu 10672 So. Homan Ave. 
Kreipkitės { savininkų. Mike Krau
jai)*, 194 S W. Cermak Rd.

PLATINKITE “DRAUGA”

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTORA

Milda Auto Salos
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTORA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
GAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVI6IU8. BAČKY8

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

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

dividendą ant visų taupyk

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

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

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

Iiederal Savings
Jano loan asiociation 
• or chicago

2202 West Cermak Road
, Telefonas CANai 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

arčios
PLATINKITE “DRAUGĄ'

—
u ___


