
DRAUGAS
VTENATIN18 TAUTINftS TO 
TIKYBINES MINTIES LIE
TUVIŲ DIEN RASTIS AME
RIKOJE.

DRAUGAS
THE MO8T INFLVĘNtUI* 
UTHUANIAN CATHOLię 

DAILY IN AMERICA.

LITHUANIAN {DAILY FRIEND
“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chioago, Illinois x PIRMADIENIS, RUGPIŪČIO-AU GUST 23 D., 1937. •
No 168 3c A C 0 P Y entered as sbcond-class matter mahcm »i. im. ai chicĄoo, rtUNoia under the act or marcb ». imi

Telefonas: Canal 7790 
3c A 0 0 P Y METAI-VOL

KINAI NUGALI JAPONUS 
ŠANCHAJUJE

J. VALSTYBIŲ vinis laivas

DeCK
sfRuęk

Sveikiname A.L.R.K. Federacijos 2( 
Kongresą ir linkime ko geriausios kloties, 

svarstymuose Bažnyčios ir Tautos labui!

Tarptautinėj srity netvarka; 
paleista tūkstančiai kalinių

50,000 JAPONU KARIŲ PRISIŲSTA 
IS JAPONIJOS

UŽDARYTA J. V. KON
GRESO SESIJA

ŠANGHAJUS, Tugp. 22. — kalinių — žmogžudžių, gro- 
Šio miesto kai kurios sritys bėjų, narkotikų prekybininkų 
pakeistos griuvėsiais, kitas gi ir kitų. Ramiuosius gyvento- 
gaisrai naikina. Kova nenu- jus apėmė baimė. Paleistieji 
tarukiama. Kai kur kinai sta- padarys daug žalos. Bet tai 
iai nugali japonus. Prisiųsta karas, kurs nėra genesnis už 

japonų kariuomenė negauna žudikų siautimų.
progos apleisti laivų ir pra Kinų lakūnai su bombomis 
dėti puolimo prieš kinus. sugriovė japonų Towayoko 

Išilgai Yangtze upės kinų viešbutį palei Boone plentų, 
oro laivynas šiandien nugalė- Sakoma, puolimo laiku japo- 
jo japonų oro laivynų. Japo nų karininkų gausinga grupė 
nų lakūnai vos suspėjo pa- šiame viešbutyje turėjo susi- 
sprukti. Keli jų lėktuvai nu- rinkimų. Daugumas jų žuvo, 
•mušti. arba sužeista.

Tarptautinėje srityje siaučia Kinijos centro vyriausybe 
netvarka. Ypač kinų gyvena- dar neapleidus Nankingo. Ji 
mųjam kvartale viskas suirę, praneša, kad Šanghajuje ir 
išnykę-reikalingi autoritetai, apylinkėje iki šiandien nu- 
NorJma atidaryti kelėjimas mušta 46 japoniški lėktuvai, 
ir paleisti laisvėn apie 7,000 tarp jų 30 bombonešių.

Sustreikavo Me valstiečiai; keroja 
se kariuomene

VARŠUVA; rūgp. 22. — Kai
.r:.’

telyje 11 valstiečių užmušta ir

Šis laivas yra kruizerls Augusta. Jis yra Šangliajaus upėje. Anądien jį pakliudė 
vienas, nežinia kurio®- šalies, šovinys. Vienas jūrininkas žuvo ir 18 sužeista. Sakoma, 
Kad tai buvus orinė bomba. Japonai irfkinai išsigina kaltės. (Aome PhotoJ

Nacionalistai artinasi prie ftaitaedere
miesto rita

HENDAYE, Prancūzija, dienų paimti Santanderų.
rugp. 22. — Žiniomis iš šiau
rinės Ispanijos, nacionalistų 
kariuomenė paėmė Villacarie- 
do miestų — pietuose nuo 
Santandero.

Nepaprastai kalnuotos apy
linkės trukdo nacionalistų vei
kimų. Turi būti naudojamos 
nepaprastos pastangos paimti 
radikalų pozicijas kalvų ir

MUSSOLINI Už TAIKA IR, 
PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ

Demokratų vadai pareiškia 
buvus istorinė sesija

WASHINGTON, rugp. 22. giausių ij, mažai darbo

kuriose Lenkijos dalyse vals
tiečiai sukėlė streikų, atsisa 
kę siųsti į miestus pienų, dar
žoves ir visokius valgomus 
produktus.

Susiorganizavę valstiečiai 
pradėjo pulti nesusiorganiza
vusius, kurie neklausė įspėji
mų ir siuntė į miestus valgo
mus produktus. Streikininkai 
puolė streiklaužius. Kai kur 
pasireiškė riaušės.

Kur policija nepajėgė vals

16 sužeista. Jaroslawe 6 už
mušta ir 20 sužeista.

Iš vakarų ir rytų^jgjuigos 
nacionalistų koliumnos' ver
žiasi priękyn ir už poros pa
rų atsidurs šalia Santandero 
ribų.

kalnų viršūnėse ir pašiaičiais 
RadikaJų^miTicininkai “niekur

Užmuštųjų skaičius, matyt, 
yra didesnis, bet policiniai 
autoritetai slepia.

Kelios dešimtys valstiečių' ------ -----------------
areštuota ARKIVYSKUPAS APLAN-

Yra žinių, kad valstiečių KATALIKUS RAIS-
streikas plinta ir gal palies TIfOSF
visų Lenkijų.

Iš Salamankos praneša, kad 
gen. Franco tikisi už penktų}

neparodo stipraus atsparumo. 
Jie be kariškų pratimų, ne
turi pakankamai reikalingi} 
ginklų. Kovoja be mažiausios 
vilties, vadų įsakomi nepasi
duoti iki pat galo.

100 JĖZUITŲ NUŽUDYTA 
ISPANIJOJE

PALERMO, Sicilija, rugp. 
21. — Italijos diktatorius Mu 
ssolini kalbėjo siciliečių mi
nioms. Jo kalba, kaip papras
tai, buvo transliuojama per 
radijų ir girdima visam pa
sauly.,

Mussolini pareiškė, lcad Ita
lijos nusistatymas yra niekas 
daugiau, kaip tik taika.

Jis sveikino Vokietijų kaipo 
ištikimų savo draugę. Sakė, 
kad Italija yra imperija ir T. 
Sųjunga turi tai pripažinti. 
Nurodė, kad “niekas negali 
susisiekti su Roma 'ignoruo
jant Berlynu, arba priešgi-

— Vakar vakarų uždaryta 
75-ojo kongreso pirmoji sesi
ja, kuri posėdžiavo apie 8 mė
nesius. Atstovai išvažinėjo ?- 
tostogauti. Jei nepasitaikys 
kokių nors svarbių reikalų, 
antroji sesija susirinks tik a- 
teinančių mėtų pradžių. Pri 
reikus, prezidentas gali prieš 
tai sušaukti specialę sesijų. 
Kol kas tas nenumatyta.

Prieš uždarysiant demokra
tų vadai pažymėjo, kad ši se 
sija buvus istoriška. Sako, ji 
daug kovoljusi prieš užsienio 
ir naminius priešus. Ir laimė
jusi.

Šalies administracijos prie
šininkai ^yra kitokios nuomo- 

Jie sako, kad uždarytanes.
sesija buvusi vieha triukšmin- Į demokratai.

kusi. Kone visi svarbe 
prezidento sumanymai nej 
pažinti, o pripažintieji išk 
pti.

Priešininkai nurodo, 
per 8 mėnesius iš 96 sei 
rių posėdžiavo daugiausif 
senatoriai, o iš žemesniųjų 
mų 435 atstovų vos 330.J

Yra teisybė, kad dai 
kų reikalais kongreso 
nieko naudingo neatliko.] 
prieš pat uždarysiant 
senatoriai karčiais žodžif 
sibarė ir sukėlė daug nei 
lingo triukšmo — vieni 
kaltino neveikimu, 
statymu. Kas ypatinį 
kad barasi ne respublikon 
demokratais, bet patys vi

AUŠROS K-'JAPONIJA NUMATO ILI

KAUNAS. — Vilniaus Ge
ležinio Fondo išleista Aušros 
Vartų paveikslo pirmoji laida 
jau išsibaigė. Tačiau komite
tas kasdien gauna daugybę 
laiškų, kuriais prašoma atsiųs-

KARĮ KINUOJE

nul

Valstiečiai, sakoma, pakilę 
kovoti prieš vyriausybę, ku-

tiečių numalšinti, ten pasiųs- ri neišlaisvina jų vado Wito- 
ta kariuomenė. Manino mies-’ so, buvusio premjero.

NE VIENA ŠALIA NEPRISI
PAŽĮSTA KALTA

ŠANGHAJUS, rugp. 22. —

UŽDRAUDĖ RENGTI 
MELDŽIONIJAS

ROMA, — Belluno vyskupi-
J. Valstybių autoritetai tiria, joje, netoli Venecijos, paskleis- 
kurį šalis yra kalta už šo-Įta žinių, kad Voltago mieste-

MANILA*, jFilipinų Salos. 
— M&nilog arkivyskupas' M. 
J. O’Dougherty neseniai leidos 
į tolimuosius raistus. Aplankė 
tris katalikų kaimus, kur dau
geliui suteikė Sutvirtinimo sa
kramentų. Senovės bažnyčių 
griuvėsiuose Mišias laikė.

Vietos gyventojai nepapras
tai iškilmingai ir džiaugsmin
gai pasitiko ganytojų. .

VATIKANAS. — Dienraš
tis Osservatore Romano iške
lia aikštėn, kad Ispanijos radi 
kolai 100 jėzuitų nužudė.

Nužudyta: 23 Bareelonoj, 19 
Madride, 22 Valencijoje, 4 
Tarragonoj, 6, Tortose, o kiti 
Santandero

NACIONALIS EUCHA , 
RIŠTINIS KONGRESAS

, , . . . . iti po keliolika paveikslo ek-manjant Berlynui; ir niekosi ... 7? , ; ... . . , ,. D . zemplionų. Prašytojų komite-negali susisiekti su Berlynu,' r * . .. ..
A . v i tas tuo tarpu patenkinti nega-įgnoruojant Romų, arba prieš- .. , . ,

li, tačiau norėdamas, kad pa-giniau jant Romai”.

Ispanijos klausimu Mussoli
ni pažymėjo tik tiek, kad bol
ševizmas nieku būdu nebus pa 
kenčiamas Viduržemio jūroje.

PENK1OS VIENUOLES 
ŠEIMOJE

veikslas ko plačiausiai sklistų

TOKIJO, rugp. 2L 
ponijos premjėras prin< 
noe pareiškia, kad jis 
ilgų japonų karą Kinijoj
not jo, karas ten bug V1 ■< I 
iki Kinijos kariuomenė v| 
militarininkai bus sūkiu p 
ir nubausti už priešinimai J 
ponų užmačioms..

a > ■ r
Pašalinių kišimųsis bus

. . T. pakenčiamas, pareiškia pr ivisoje Lietuvoje ir lietuvių is- ;
eivijoje, neseniai įvykusiame 
posėdyje nutarė išteisti antrų-, 
jų laidų.

Paveikslai ‘ j^u pradedami 
spausdinti. Dalis bus išleista

jeras. Tik vieni japonai su kl 
nais gali vesti taikos der bus 
ne ka« kitas.

Anot jo, aplinkybės privert 
japonus nusisukti ir 
Šanghajų. Ikišiol, sako,

tokiame pat kreidiniame guanai “pasyviai” gynėsi, būt] 
f motame popieriuje, kaip ir bar imasi jau “ofensyvos”

vinio paleidimų į amerikoniš
kų karo laiv£ Augusta.

Kaip žinoma, kliudytu į lai
vų šoviniu vienas jūrininkas 
užmuštas ir 18 sužeista. Iš 
sužeistųjų keli vargiai išgys.

lio kalnuose Dievo Motina ap
sireiškusi penkioms piemeniu- 
kėms.

63 VIENUOLĖMS PRIPA
ŽINTI BAKALAURATAI

BUENOS {AIRES. — Para
gvajuje įvyko nacionalis Eu-

COlVINGTON, Ia — Šv.
SholairtikoB akademijos koply- P™“"* «r kalimo, 1
čioje vienuolė M. Dolores Vin- hoa atspaoądinta ki-
cke priėmė amžinuosius vie-

charistinis kongresas. Prieš mielinius įžadus.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De 

besuota, šilčiau.
Saulė teka 6:07, leidžiasi 

7:39. ' ’

Belluno'diocezijos vyskupas 
asmeniškai išklausinėjo mer
gaites ir rado, kad jos tų ap
reiškimų tik įsivaizdavusios.

Savo keliu imta rengti mel- 
džionijos į minėtus kalnus.

Šventojo Tėvo nuosprendžiu 
vyskupas uždraudė ten turėti 
meldžionijas.

ADRIAN, Mich. — Šv. Do- 
miniko 63 vienuolės seserys 
Šv. Juozapo kolegijoje lanky
damos vasarinę iąokyklų at
siekė bakalauro laipsnius, ku
riuos joms išdalijo apaštališ
kas delegatas, JE. arkivysku
pas A. G. Cicognani.

kongreso uždarymų kardino
las legatas laikė iškilmingas 
pontifikalines Mišias.

ITALAI LAIMĖJO LĖKTU
VŲ LENKTYNES®

PARYŽIUS, rugp. 22. —

Iškilmėse dalyvavo jos ke
turios seserys vienuolės. Vi
sos benediktinės.

POLICIJA IEŠKO NEGRO 
ŽUDIKO

Nežinomas negras išgėdino
Įvyko tarptautinės lėktuvų ir nužudė Chicago ligoninės 
lenktynės tarp Damasko ir slaugę mokinę Miss Anne

Jau atspausdinti “Drau
go” pikniko tikietai. Gali
te juos jsfgytl “Draugo” 
redakcijoj arba nuo ‘Drau
go’' išnešiotojų.

Su šiais tikletais galite 
įeiti j daržą Ir dar galite 
laimėti vieną iš šimto gra
žių dovanų.

JAPONAMS NESISEKA PAIMTI 
NANKOWO PEREJĄ

Paryžiaus. Visas tris pirmų- 
siak vietas laimėjo italai la
kūnai.

Kucbta, 19 m. amž. Policija 
energingai ieško piktadario.

NANKOWAS, Tugp. 22. — 
Jąponų kariuomenės trys divi
zijos antroji savaitė grumia
si su> kinais už Nankowo perė
jų ir tik vienų ketvirtųjų da
lį paėmė. Japonai prieš ki
nus naudoja sunkiųjų artileri
jų ir orines bombas. Bet ne

gali kinų išmušti iš jų pozD 
rijų. Kalbama, kad apie 90,000 
kinų gina perėjų.

KALAKUTAI ŠĮMET BU8 
PIGESNI

POLICIJA SUGAVO PAKO 
LIUOTĄ PLĖŠIKĄ

IPeipinge praueSta, kad eina, CUER0 T„, regp 22. _ 
didelia japonų mūSia palei Praneia, kad Sjraet bn, dang 
Liangsiangų, už 21 mylios! kalakutų prūraginta ir jų klu
pi e t vakarų link nuo Peipingo.!Inos bus žemos,

Policija nutvėrė par oliuotų 
iš kalėjimo plėšikų Albertų 
Zuris, 37 m. amž., kurs ban
dė pasprukti atlikęs plėšimų 
vidumie8tyje.

tokiame geresnės rūšies po
pieriuje ir kainuos šiek tiek 
brangiau.

Pastarosios rūšies popieriu
je spausdinti paveikslai bus 
daugiausia skiriami lietuvių iš 
eivijai, nes ir svetur gyvenan
tieji lietuviai ir jų organizaci
jos iš spaudos sužinoję apie 
išleistus pirmojo Vilniaus mė
nesio proga Aušros- /Vartų 
Dievo Motinus paveikslus, pra 
šo jiems atsiųsti.

Daugiausia laiškų komitetas 
gauna iš J. Amerikos Valsty
bių, ypač iš A.L.R.K. federa
cijos skyrių, kurie paskutiniuo 
ju laiku Vilniaus Geležiniam 
Fondui yra nemaža atsiuntę 
aukų,

Antroji Aušfog Vartų Dievo 
Motinos paveikslo laida bus 
atspausdinta rugsėjo mėnesį.

Premjeras pripažįsta, 
japonų žygių Kinijoje finanej 
vimns yra keblus dalykas.

ATSTOVAS IŠPEIKĖ SA
VO ŠALIES RADIKALĄ

MEXICO CITY. — Čilė 
respublikos kongreso socialii 
tas atstovas M. E. Hubner vi 
ši Meksikoje ir svečiuojasi tM 
narionalėe, revoliucinės .nu 
jos vadus.

Hubner paskelbė keletą. g| 
demokratiškų pareiškimų p 
Čili. Šios respublikos amteli 
dorins Meksikai viešai išpeik 
minėtų radikalų dėl skelbiam 
nesųmtmių.

■Spalių devintųjų, prisimeni 
Vilniaus pagrobimo amui t 
bus gera proga šį paveikslų 
sigyti visiems, kurie jo <1« 
neturi
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Ueina kasdien, lApkyrus sekmadieniu*.
Bendra darbiame Ir korespondentams faktų begrųllaa, 

neprašoma tai padaryti lr nepriaiunčlama tam tlks- 
1 pakto lankių. Redakcija pasilaiko aau teles tal- 

lr trumpinti visus prisiųstus raktus tr ypač ko* 
idencljas nuly* aavo nuožiūros. Korespondentų 

ralyu trumpai lr stiklai (jai galima raiomaje
InSle) paliekant didelius tarpus pataisympms, ven- 
it polemikos ir asmenlikumų. Pasenusios kores- 
lencljoa lalkraitln nededamos.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ilgi I vai, popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos vaistyMse:

(etams — $6.00; Pusei metų — $>.60; Trims mėna- 
J aiams — $2.00; Vienam mfinealul — 76c. Kitose vai- 
*iatyb>se prenumerata: Metams — $7.0$; Pusei metų

— $4.00. Pavienis num. lc- 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

tyrinės, tai neretai prisimins, kad slogas pa
gavo teatre, kur džiaugėsi at vėdintu oru. 
Slogos pagaunamos dėl staigaus atsivėdini- 
mo. Kas sukaitęs {smunka į vėsų teatrų, tai 
nepasijunta, kai per staiga atvėsta. Tada 
slogos ir pačiumpa žmogų.

Automobilius yra kitas geras išradimas. 
O kiek blogo iš jo pareina? Kiek žmonių per 
jį be laiko galų gauna, kiek sveikatos ati
tenka ? To negana. Dabar kaitriomis dieno
mis žmonės išeina į gatvę pasivaikštinėti, 
arba sėdi prie savo namų. Jie mano alsuoju 
tyrų orų. ’lš kur čia gali būti tyras, kad 
automobiliai ūžia vienas po kitam. Žmonės 
alsuoja ne tyrų orų, o priklius, nuodingus 
gazolino dūmus, kuriuos paleidžia ūžiantieji 
automobiliai.

Ne visi pagerinimai ir išradimai yra 
be, neigiamų pusių.

Lietuvos senovės paminklai
Šįmet 1 sietuvoj e ypatingai tose jau buvo baigtas imti 

smarkiai vyksta senovės pa- žvyrius. ir vėl susidurta su ka 
minklų tyrimas, kurį atlieka pais, todėl šįmet buvo nusista- 
Vytauto Didžiojo Muziejaus tyta galutinai likviduo visų’ 
priešistorinis skyrius. 'kapinynų. Eigulių kapinynas

Lietur« prieik d.rn6™'^v"^S,“US ,Sm‘
taip reikiant ištirta. Nedaug113;26 ls v,8<> S< kart» buv0

teturime .eietemingai ištirtu rlAUrto 26 ka»ai- Tiek P" Pir’ 
tiek per antrųjį kasinė- 
buvo susidurta su įvai-

.sistemingai ištirtų f 
priešistorinių vietų, nors įvail „

__ a* • __ _ a* i _ * Ji

Kaip Elgtųs Kiniečiai, Jei Juos 
Užkariauti/ Japonai

Tas klausimas jau šiek tiek aiškus. Aiš
kus dėl to, kad japonai jau kelinti metai, 

kai valdo Mančukuo, -kur apskaičiuojama, 
kad esama arti 30 milijonų kiniečių. Japonui 
juos valdo be jokio pasipriešinimo i& jųpu
sės. Jų tarpe randasi japonų kariuomenės 
stovyklos ir kiniečiai nieko iš to nedaro ir

.ftet patenkinti. ‘ 1 ; i K
Kiniečiai prisitaikė prie užkariautojų 

[ypač štai dėlko. Prieš japonų atėjimų toje 
'teritorijoje siautė apie 300,000 banditų. Da- 
įbar jų belikę apie 30,000. Be to likusieji 

iditai yra išblaškyti ir jiems pavojinga
{veikti. Jie slapstosi kalnuose.

Dabar buvusioj netvarkingoj Mandžū- 
njoj yra tvarka ir kraštas po truputį pro
gresuoja. Jei iš ten dabar japonai pasitrauk
tų, tai grįžtų senoviška netvarka.

Dabar apie pačių Kinijų. Per šimtinė
ms tas kraštas neturėjo tvarkingos val

ios. Kiniečiai apsiprato su tuo. Kiniečiai 
stori vadų, kuriais-galėtų pasitikėti. Tame 

ir yra kiniečių tragedija. Kiniečiai ne
būt sumobilizuoti, suagituoti savo kraš

tų ginti. Narsių gynėjų iš milžiniškos ki
niečių tautos atsiranda tik nedidelis skai

čius. '
, Kiniečiai, tai yra plačiosios masės, vi
sai nepaiso, kag juos užvaldys — europio- 

u ar japonai. Savieji lupikai jiems yra
it šimtmečius įgrisę.

Iš to aišku, kodėl japonai drįsta lysti
Kinijų. Jie žino, kad ras tik nedidelį pa- 

įpriešinimų. O toliau, japonai žino, kad 
kariautas žemes jiems bus lengva valdyti 
kiniečiai jiems nesipriešins, o gal dar

ibiau patiks, negu savieji lupikai.
Tai va, kame kiniečių tautos tragedija.

Sovietų Laikraštininkai Lietuvoj

Šio mėnesio pradžioje Lietuvų aplankė 
puotuzinis Sovietų Rusijos laikraštininkų. 
Juos priėmė ir vaišino Lietuvos laikrašti
ninkai. Sovietų laikraštininkų tarpe buvo 
redaktoriai žymiausių sovietų laikraščių - - 
“Pravda”, “Izvestija”, “Krasnaja Zvetda” 
ir k i tų.. 1

Pakraipos atžvilgiu šie svečiai iš Sovie 
tų Rusijos skiriasi nuo lietuvių, kuriuos jie 
lankė. Bet išanksto galima sakyti, kad jie 
nęi ištolo nepasielgs taip, kaip Italijos fa
šistų laikraštininkas, kurs Lietuvoj buvo 
svetingai priimtas, bet grįžęs Italijon fa
šistiškame laikraštyje pažeminančiai ir pa
niekinančiai parašė apie Lietuvų ir lietu
vius. . - ' I •' J

rių radinių apsčiai aptinkama 
visame krašte. Ligi šiol jau 
žinoma daugybė priešistorinių 
piliakalnių, kapinynų, sodybų 
ir kt vietų. Tačiau paskuti
niu metu suintensyvėjus Že
mės ūkiui, pagyvėjus krašto 
statybai, tiesiant naujus plen
tus, vieškelius, statant trobe
sius ir kitus žemės darbus at
liekant, susiduriama su vis nau 
jomis, lig šiol nežinotomis 
priešistorinėmis vietomis.

Vytauto Didžiojo ftiuziejus 
šįmet kaip tik ir buvo nusis
tatęs ištirti tokias ardomas

jlmų
liausiu laidojimo būdu. Vyrų 
kapai yra papuošti ginklais, o* 
moterų daugiausia įvairiais 
papuošalais: apyrankėm, žie
dais, grandinėlėm ir kit. Lai
dota taip pat nevienodai vie
ni giliau, kiti vos 18 cm gilu
mo, be to, vieni gulėjo galva 
į rytus, kiti į vakarus ir pan.

Ties Eiguliais rasti dar ir 
(Įegiatiniai kapai, kurie pris
kiriami prie III-IV šimtme
čio. 1 •

Seredžiaus kapinynas

• • 4 ,
Jau buvo tyrinėtas 1936 m. 

[birželio ir liepos mėn. šis ka
. Ipinyntts buvo taip pat ..užtik 

mas senovės vieta.:D w
nų km., Aukštadvario valsč.,
Trakų apskr.; 3) Eigulių ll

priešistorines vietas. Muzie- 
jua jau yra iityręs «« «*>-[įį^ b^'tįp'įį '.„ŽUk-

Vyriausybes Skolbs Vis Didėja

Dėdė Šamas brenda vis į didesnes sko
las. Dabar skolos jau peršoko per 37 bili
jonus dolerių.

Atsimenant tų, kad krašto padėtis ge
rėja, tai skolų didėjimas rodos neturėtų bau
ginti. Gerai stovinčiam kreditoriui kreditas, 
reikalui esant, didinamas. Bet iš kitos pu
sės, krašto gerovei augant, reikėtų tvarky
tis taip, kad skolas sumažinti. Juk, kas 
būtų, jei dėl kokių nors nepramatytų prie
žasčių užeitų nauja depresija. Skolose pa
skendusiai vyriausybei būtų neįmanoma ve
sti sėkmingų kovų prieš naujų depresijų.

Rytoj Prasideda Federacijos 
Kongresas

Rytoj, rugp. 24 d. toli nuo Chicagos ne
dideliame mieste Lawrence, Mass., kur lie
tuviams klebonauja uolus, vaišingas ir veik
lus klebonas kun. P. Juras, prasidės A. L. 
R. K. Federacijos 26-tas Kongresas.

Šių metų Federacijos kongresų paįvau 
rina ir suįdomina aukštas iš Lietuvos sve
čias Jo Ekscelencija vyskupas - koadjuto
rius Mečislovas Reinys. Ję tėti dalyvavimas 
kongreso svarbų didžiai pakelia ir jį su- 
Hįruh*.

Mūsų Federacijos kongresai visada pri- 
skaitytini prie svarbiausiųjų metų įvykių 
Amerikos lietuvių išeivijoj. Federacija yra 

, ,oentras, apie kurį sukasi katalikiškoji akęi- 
ja. Aplink šį tai centrų spiečiasi veiklieji, 
sųmoningieji lietuvių katalikai. Federacijos 

.kongresas tai šaltinis, iš kurio stiprybės se
miamės darbų tęsti Bažnyčios ir Tautos la
bui, lietuvybei palaikyti ir kovoti prieš ko
munizmo įtakų.

Federacija stovi mūsų dvasiškų ir kultū
riškų turtų sargyboje.

Tad kam rūpi išeivijos kultttrėjimas, jos 
medžiaginis kilimas, lai prisideda prie Fe
deracijos stiprinimo.

Negrai ir Komunizmas

Yra pastebėta, kad negrai komunizmu 
šiek tiek susižavi. Katalikų misijonieriai, 
kurie darbuojasi negrų tarpe, patyrė tų, 
kad negrams patinka skelbiamoji komunistų 
brolybė. O šita dorybė misijonierių skelbia
ma nuo pat krikščionybės pradžios. Kata
likų Bažnyčia plečia savo darbuotę negrų 
tarpe, kad parodyti,j og krikščioniška bro
lybė yra daug pilnesnė ir tobulesnė, negu 
komunistų skelbiamoji.

Negrams yra leidžiamas katalikiškas 
laikraštis, kurs vadinasi “Colored Harvest”. 
Eina Baltimore, Mri.. , ,

Bovelnos užderėjo perdaug

Gerų Išradimų Blogos Pasekmės
•_______

Dabar kaitriose, šutinančiose rugpiūčio 
mėnesio dienose lengva įvertinti namų vėdi
nimo būdus. Tuoe vėdinimo būdus ypatingai 
panaudoja teatrai. Tuo . būdu teatrai vilioja 
koatuiperiua.

Bet ar iš to gero neišeina ir blogo? 
Šiose kaitriose dienose didmiesčiuose tūks
tančiai žmonių serga slogomis. Jei jie pa

km., Pažaislio valse., Kauno 
apskr., 3) Urniežių km., Dot
nuvos valsž. Kėdainių apskr., 
4) Poškaičių km., Betygalos 
valsč. Raseinių apskr.; 5) Se
redžiaus miest., Kauno apskr., 
ir 60 Pavietrių km., Padubysio 
valse., Šiaulių apskr.

Purvinių XI-XIV amžiaus 
kapinynas

Savanorio-kūrėjo Jackaus 
Kundroto,sklypų beariant, že
mės paviršiuje nuolatos būda
vo susiduriama su įvairiais 
radiniais. Kad-beariant nebū
tų suardytas kapinynas, buvo 
nusistatyta kapinyno dalį iš
tirti.

Betyrinėjant kapinynų bu
vo surasta daugybė puodų šu
kių, nuo ugnis® laužo susilie
jusių žalvarinių antkaklių f ra

šyt i. Praeitais metais čia bu
vo ištirta tik maža kapinyno 
dalis ir ištirtos dalies buvo 
leista toliau imti smėlį, bet šį
met beimant smėlį vėl rasta 
kapų, todėl teko kapinynų ga
lutinai. ištirti ir jį likviduoti. 
Iš viso Seredžiuje buvo ištir
ta 44 kapai, iš jų 200 kapų 19- 
36 m. Čia susidurta su ypatin-

Laimina. J. E. Mečislovas Reinys, D. D., Vilkaviški 
vyskupas koadjutorius, laimina žmones Šv. Jurgio parapį 
bažnyčioj per pontifikaiines mišias rugp. 11 d. Šalę jo.s 
prelatas M. Krušas. Kairėj klūpo kun. A. Linkus, o dešr 
— kun. J. Paškauskas. Pontifikai inės šv. mišios buvo laiko
mos Lietuvos krikšto 550 sukakčiai paminėti. (Klišė Chicago 
Evening American, dėka S. Piežos).

karolių ir kt Daugumas radi
nių priskiriami II-III amžiui.

Dar dideli tyrinėjimai atlik
ti Urniežių kaime, kuriamo ta
čiau nieko ypatingesnio ne
rasta. Įdomu tik tai, kad išty
rus šį, o taip pat ir Poškaičių 
(Poškaičių km.) kapinynų, nu
statyta, kad įvedus krikščiony 

gai radiniais turtingu kapiny-'įę Lietuvoje, dar gana ilgą
nu. Mirusieji, kaip ir Eigulių 
kapinyne, būdavo laidojami 
nevienodo gilumo duobėse, 
taip p&t ir įvairiomis krypti
mis. Tuo tarpu kai Eigulių 
kapinyne pastebėta nežymių 
karsto buvimo pėdsakų, Sere
džiaus kapinyne susidurta su 
dvejopu laidojimo būdu: vie
ni mirusieji būdavo laidojami 
lentiniuose kaistuose, kiti iš-j 
skaptuotume iš medžio lie-i

laiką mirusieji buvo laidojami 
senais papročiais.

Kasinėjimai atskleidę ne
vienų Lietuvos tolimos praei
ties gyvenimo puslapį ir pra
turtino priešistorinės kultūros 
vaizdų.

leidimų davė Vilkaviškio vy
skupas, o sutikimų ir katali
kų parapijos pri tarmių — Ma 
rijampolės komitetas. Bažny 
čiai statyti tikimasi gauti iš 
parapijos komiteto pašalpų, 
bet daugiausia lėšų tam rei
kalui duoda patys ūkininkai. 
Prie bažnyčios statymo žadu 
prisidėti ir gretimo Meškui
čių kaimo ūkininkai, kuriem* 
parapijos bažnyčia taip pat 
ninkai, kuriems
toli. Kpl bažnyčia bus pasta
tyta ir įrengta, šiuo metu pa
maldas šventadieniais, atvy
kus iš Marijampolės kunigui, 
laikomos vieno ūkininko bute.

Kaimas Statosi 
Bažnyčią

SKARDUPIAI, Marijampo-mens karste, lyg lovyje^ Kars
tų liekanų, aišku, jau nebuvo i lės apskr. — Skardupių kai- 

x i-----x_ ----- būdamas toligjmentų, geležinių peilių, iečia-j išlikę, tik tamsios karsto kon- 
galių, įvairių apkalų ir kt. turo linijos šviesiame smėlyje

I

Knyga Kaip Rašyti

Novelistė Margaret Widdc- 
mer parašė, o Farrar ir Rhi- 
neliart firma išleido knygų 
kaip rašyti (How to write). 
Knygoje yra daug praktiškų 
nurodymų ir paaiškinimų 
kaip rašyti paprastu būdu. 
Knygos kaina $2.00.

mas, Duaamas ton nuo savo 
parapijos — Marijampolės — 
bažnyčios pavasario ir rudens 
metu pabiurus keliams sun
kiai galėdavo jų pasiekti, to
dėl’ norėjo bažnyčių turėti sa
vo kaime. Šiemet šio kaimo 
ūkininkai galutinai nutarė ba 
žnytėlę Skardupių kaime pa
sistatyti. Bažnyčiai • statyti

Kartu su šiais išmėtytais radi 
niais aptikta anglių ir degintų 
kaulų liekanų, tik, deja, visi 
šie radiniai jau gulėjo ne sa
vo pirmykštėje vietoje, bet be
ariant buvo išardyti, išmėtyti. 
Tuo būdu Purvinų km. jau 
susidurta siu suardytu kapiny
nu. Sprendžiant iš kasinėjimo 
kai kurių duomenų tenka ma
nyti, kad čia mirusieji būdavo 
deginami su visais priedais, o 
degintų kūnų likučiai, sudegę 
kaulai, anglys, apdegę gele
žies dirbiniai ir nuo laužo ug- 

papuo- 
gra-

žiai ornamentuotas molinės 
urnas. Purvinų km. kapinyno 
radiniai savo formomis yra 
labai įdomūs ir kalba apie 
gražių XI-XIV amžiaus med
žiaginę šio Lietuvos krašto 
kultūrų.

• f * . 1'

I Eigulių II km.

1 Priešistorinis kapinynas pir 
mų kartų buvo užtiktas 1935 
m. birželio mėn. pradžioje, 
pradėjus imti žvyrių ūkininko 
Juozo Gudžinsko sklype. Bei
mant žvyrių buvo pradėtas ar 
dyti kapinynas, todėl pagal 
žvyrduobes .1936 m. birželio 
13-19 d. buvo atlikti kasinėji
mai ir iš viso buvo ištirta 13 
kapų.

Šįmet pavasarį ištirtose vie-

siėmėt Amerikoj bovelnos bus perdaug.
Jos kainos gali pulti. Je| ištikro kainos pul
tų, tai tarp bovelnos augintojai atsirastų de
presijos laikų stovyje. Kad to nebūtų, Wa- 
shingtono vyriausybė planuoja kitais metais 
bovelnos plantacijas sumažinti. Vėl šnekama inies susilieję žalvario pi 
apie dovanas už neauginimų. šalai būdavo [supilami į

Po bovelnos gali sekti kviečiai, paskui 
kiaulės ir tt. Ar vėl reikėtų eįti prie visott 
ūkio gamybos aprubežiavimo? Šis kelias jau 
išbandytas ir matėme kas buvo. Tai nebuvo 
pasidiiaugtinas kelias. Daug geriau būtų 
rūpintis ne gamybos aprubežiavimu, o paga
mintų gėrybių distribucija ir sunaudojimu.
Reikėtų varytis, kad ko didžiausias žmo
nių skaičius galėtų sočiai pavalgyti, žmoniš
kai apsirengti ir žmoniškuose namuose gy
venti Tada viršprodukoija bovelnos, kviečių, 
kiaulių ir kitokių gėrybių nevargintų galvų 
nei farmeriam8, nei vyriausybei.

Politika - tai biznis

Harry G. Colmery, Amerikos Legiono vir
šininkas, pareiškė:. *

“Politika Amerikoj, kuri turėtų būt visų 
pilietinė pareiga, patapo bisniu, kurį veda 
tam tikros rūšies biznieriai dėlto, kad vidu
tiniškas pilietis per savo nerangumų ir apa-

į tijų neina savo pareigų.”

aiškiai išsiskyrė ir buvo gali
ma nustatyti karsto tipų. Be 
to, vietomis aptikta kapo duo
bės dugne taisyklingai sudėtų 
akmenų grupės.

Šiame kapinyne vyrų kapai 
taip pat išsiskyrė ginklais, 
nors nestigo ir papuošalų, 
pav. fibulų, apyrankių ir net 
antkaklių. Moterų kapai buvo 
itin gausūs įvairiais papnoša- 
laist Kartais viename kape su♦ r
sidurta ųet su astuoniomis žal 
varinėmis apyrankėmis, o kak 
lų puošė net penkios eilės į- 
vairiaspalvių stiklinių, sma
ilaus ik gintaro karolių.

i M
Paviekių kapinyne

Susiduria su įdomiu laidoji
mo būdu. Mirusieji buvo lai
dojami | pilkapiuose, apdėtuose 
akmenų vainiku. Pilkapių lie
kanų jau .mažai berasta, bet 
užtat ikmenų vainikai vieto
mis dar buvo rasti išlikę ne
paliesti. Tokio akmens, vaini
ko viduryje, visai negiliai že
mėje, buvo surasta labai blo
gai išlikusių keletu liekanų, 
tačiau kapai pasižymi įdo
miais radiniais. Čia ,surasta 
žalvarinių antkaklių trimiti- 
niai» galais, konusiniais ga
lais,- smarkiais profiliuotų fi
bulų, masyvinių žalvarinių, 
papuoštų akučių ornamentu,

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonu.

RINKTYNĖS MINTYS 
KEKVIENAI DIENAI

: ■ vertė
Knn. Ant. M. Karuiiškts

Rugpiūčio 23-čia Diena

“Didelis yra pelnas maldi
ngumas, sujungtas su pasi
tenkinimu”. — 1 Tlmot. VI, 
6.

Nei joks žmogus negali pa
sakyti ar jis turtingas ar be
turtis pasižiūrėjęs į savo at
skaitų knygų. Tai širdis kas 
padaro žmogų turtingu.

Džiaugkis dabartimi, nežiū
rint kuo ji būtų, ir nesirū
pink ateitimi; nes jei atkelsi 
savo kojų nuo dabartinės-sto
vinės, ir iškiši jų į rytojaus

pristigtų, tavo liudėsis ateis 
gana į laikų, nors tu jo ne- 
paskubinsi; tegul tavo vargas 
vilkina iki jo paties die
ateis. Džiaugkis šios dieno, 
palaiminimais, jei Dievas jue 
atsiunčia, o, jos negerumu 
panešk kantriai ir meiliai, nes
ši yra mūsų diena. Mes esa
me mirę vakarykščiai dienai 
ir dar negimę rytojui. Pasi
tenkinusi siela yra didžiau
sias palaiminimas kuriuo žmo 
gus gali džiaugtis šiame pa
saulyje. — T. L.' Halines ir 
L. W. 8a«iy.

Nelieka mums nei vietos 
nei laiko; mūsų šalis randasi 
kiekviename klimate; mes gn 
lime būti ramūs ir liuosi nuo 
rūpesties kuriame nors kraš
te, kadangi Dievas ten ran
dasi. Vietos beieškant arba
bevengiant, siela neranda lai- 

iatsitikimų, būsi neramiame J mingumo nei vienoje} bet tn- 
padėjime; tai it atsisakymas rinl mūsų Dievų už vadų mū-
numalšinti savo troškulio iš 
baimės kad norėsi gerti se-
kančių dienų. Jei rytoj tau nia Ouyon.

sų kelyje, lygus yrą džiaugs
mas eiti arba pasilikti. — Po-



Pirmadienis, rugp. 23 d., 193?

Mažųjų
sunkiai sirgo. Kaimynai pata 
rė ligonį į ligoninę atiduoti 
bet Rožytė nenorėjo klausyti 
Dieną naktį prie ligonio budė-

MAŽAS RANKI
“Sakyk: Nereikia Dievo!”
“Pagarbintas Dievas! Te

gyvuoja Kristus Karalius!” 
širdingai šaukė mažas berniu
kas, kurį Ispanijos bedieviai 
buvo nutvėrę.

Užimant Bae’ios miestelį, 
Ispanijos radikalai daug žmo
nių paėmė į nelaisvę ir tarp 
tų mažų, apie 14 metų ber
niukų. Jo kišenyje jie rado 
rožančių, prie marškinėlių pri
segtus niedalikėlius. Tuos jie 
nutraukė ir sumindžiojo. Jie 
liepia jam sakyti, kad nerei
kia Dievo, o,jis Dievų gaubi- 
na. „ t

Vienas kareivis peiliu nu
plovė jam ausi ir liepė jam 
lakyti; “Nereikia Dievo!” O 

atsakė: “Tegul bus pa-
bintas Kristus Dievas!!”

Kareiviai jam nupiovė kitų 
ausį, išlupo akis, sumušę ir 
prispardę, paliko jį gatvėje 
pusgyvį.

Vėliau geri žmonės paėmė 
kankinį į savo namus. Dar 
prieš mirtį jis jiems galėjo 
visų atpasakoti.

Prisš tokių įnirtį, mes len
kiame galvas.

T. (“D-kas")

Vieno Meksikos miesto ka- 
tulikai labai norėjo turėti 
Švenčiaus} Sakramentų Dievo 
Kūno šventėje. Bet nėra kuni
go. Valdžia neleidžia kuni
gams laikyti pamaldų, dalyti 
Sakramentų. O žmonės nori 
turėti gjvvų Jėzų savo tarpe. 
Kų jie padarė?

Dievo Kūno šventės ryte 
jie susirinko7 į bažnyčių. Iš
rinko vienų nekaltų vaikutį, 
visų jį baltai aprėdę, keturi 
vyrai, apsiginklavę, paėmė jį 
į automobilių ir parvažiavo į 
Jungtinių Valstybių pusę. 
Kunigas įdėjęs Švenčiaus} Sa
kramentų į auksinį indelį pa
davė . vaikučiui.

Sugrįžę į savo kraštų jie ra
do bažnyčių prisigrūdusių 
žmonių. Altorius buvo gražiai 
gėlėmis papuoštas.. Vaikutis 
padėjo Švenčiausi Sakramen
tų ant altoriaus, o žmonės su
klaupę giedojo šventas gies
mes ir garbino Dievų per vi
sų dienų. Vėlai vakare vaiku
tis su palydovais sugražino 
Jėzų kunigui į rankas.

T. (“D-kas")

Nagi, klausykite! Tai tie, 
kurie per dienų dienas nieko

Rožytė, nedidutė, silpnutė 
dešimties metų mergytė, .visų

nedirba, sėdi sau rankas į pa-1,dienų dirba. Mamytė mirė; 1^° sveikata pagerėjo. Koks 
šones sunėrę, pešasi su visais palikusi jų?vyriausiųjų, ir ma- džiaugsmas! Mažytė sesutė li- 
vaikais ar slankioja iš kampo žyčius — sesutę ir broliukų. g*oniui visus žaislus į lovų at- 
į kampų, pilnas kišenes viso- Rožytė savo lėles atidavė ma- sine^> ° rudis Kbksmai šokl

iajai sesutei, o pati, kai kada Labiausiai džiaugėsi Ro-kių niekų prisikrovę.

To paties plauko tvėrinėliai 
yra ir tie, kurie rytais ligi 
pusryčių lovoj vartosi; var
gais, negalais atsikėlę ilgai 
žiovauja ir neprisitaiko nosį į 
šaltų vandenį pavilginti; o 
kad žmoniškai nusipraustų — 
mamai su rykšte turi šalia sto
vėti.

. Taigi, vis dar iš tų pačių
— kurie per dienas tik savo 
daiktų palovėj ar knygų užsta
lėj ieško ir visur pavėluoja. 
Daug šnekai, mažai dirba, pa
mokų neišmoksta. Kieno batai 
seniai valyti iš tolo baltuoja, 
skvernai plevėsuoja — mat, 
nėrų laiko užsisegioti; kepurė
— varnų pralesta.

Šitie tai už visus mikliausi

nuo darbo atsitraukdama, 
“Šaltinėlį’,’ jiems paskaityda
vo. Vakarais sukalbėdavo su 
mažyčiais poterėlius, juos su
guldydavo ir dainele ir pasa
kėle migdydavo. Mažyčiai sa
vo Rožytę labai mylėjo, visa
dos jos klausė ir niekad jos 
nepykino. Kartų broliukas

— greiti kaip apatinė girnų 
pusė, kai tėvai, mokytojai, ki
ti vyresnieji ar namiškiai pra
šo greit kų atnešti ar kur nu
bėgti. Jų nuolatinė pasaka: ar 

'jau nebuvo galima kų kitų pa
siųsti, vis man ir man...

iAr tai darbštūs, malonūs, 
klusnūs, tvarkingi vaikai?

, B. R.

FACTS YOU NEVER KNEW!!! By H. T. Elmo

prie ligonio budė- Į
ligonį kaip gydytojai lie-1 Granato vaismedis ir obe- 

pė slaugė. Tylu buvo namuose, lis susiginčijo bartų dėl savo
budis ir tas nelojo, kad ligo- vaisių gerumo 
niui nepakenktų.

Pagaliau po ilgų dienų bro-

Žinoma, ir

JUST R1D5—The Toli d Friendshtp. By A< C*n«

žytė. Vakare, kai ji atsisėdo 
šalia ligonio, tas apėmęs jos 
kaklų karštai bučiavo, sakyda
mas: “Tu mano mamyte bran
gioji!”

Tai buvo Rožytei maloniau
sia padėka. Sulietuvino A.

Kas?

Kas gi padės man išbristi* 
Iš vargelių okeano,
Jei ne Tu savo malone?!
O Dievuli brangus mano?!.

;■ i
Tik Tavyje turiu viltį,1 
Tavę vieno tik šaukiuosi, 
Nes tik Tu mane vargdienį 
Nuraminsi ir paguosi.

Ad. Keraitis.

GRANATAS, OBELIS IR 
VAŠOKLIS

vienas Ir kitas gyrė savo. Be
siginčydami praliejo net rė
kauti, ko nesusimušė. Tai ma
tydamas) vašoklis iškišo iš už 
tveros begėdiškai savo galvų 
ir tai ė:

— Girdit, mano prieteliait 
iižteks: neeibarkime!
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VARLIUKES NUOTYKIAI

Kar-kur-kar-kur girdėti po 
balas ir pievas gražiais pava
sario vakarais. Tai varliukės 
seimuoja, savo vargus — be-j 
das pasakoja, nevidonų garnį1 
uja, kuris po balas s-u savo 
baisiu snapu rija.
Štai viena varliukė kitai paša 

koja savo praeities įvykius. 
Paklausykime ir mes jos šne
kos, gal kų įdomaus išgirsime.

Ee.u gimusi lialoje. Kartu su 
šimtais mano draugių, vienų 
gražių pavasario dienų, išvy
dome šį pasaulį. Iš pradžių 
buvau visai nepanaši į užau
gusių tikrų varlę. Buvau eu 
žiaunomis ir ilga uodega. Ko
jų dar nė ž?nklo nebuvo ma
tyti. Kaimo vaikai mus vadi
no buožgalvėms. Po kiek laiko 
pasirodė pora užpakalinių ko
jukių, uodega ėmė mažėti. Ne
trukus užaugo įr pryšakinės 
kojelės, uodega visai sutrum
pėjo-. Greit augau, ir dariausi 
kaskadas panašesnė į suaugu
sių varlę.

Nė nejutau, kaip visai pra
dingo žiaunos ir uodega. Gra
žiomis dienomis su savo drau
gėmis; džiaugiausi, šokinėjau, 
narsčiau ir sūpausi balos ban
gelėse. Orui atvėsus, sėdėjau 
kur po lapais ir ilsėjausi. Mū
sų eiles labai retino žuvys, į- 
vairūs paukščiai, o ypač gar
niai ir antys. Jie negailestin
gai, kur tik sutikdami, mus 
gaudė, žudė ir rijo. Išlikusios 
gyvos džiaugėmės šilta vasa
ra, gaudėme uodus ir kitus 
mažus vabaliukus. Nė nepaju
tau kaip atslinko ruduo. Oras 
darėsi šaltas ir maistas mažė
jo. Pagaliau pradėjo rodytis 
ir sniego. Jaučiau kad visas 
mano kūna« stingsta, kojos 
sunku valdyti. Sukaupusi pas
kutines jėgas, susiradau balo
je vietų, kur buvo daug, jau 
nušalusių žolių ir prinešta nu

kritusių medžių lapų, įsika
siau' po jais į dumblų ir užmi
gau. Kiek laiko miegojau nė 
aš pati nežinau, tik pajutau 
kartų savyje lyg.silpnų gyvy
bės veikimų. Ėmiau judintis 
ir su dideliu vargu išropojau 
ant kranto. Saulutė dar maža 
šildė, vietomis matės sniego. 
Kiek pasigėrėjusi- gamta vėl 
įsikasiau į dumblų.

Pamiegojusi dar kiek laiko: 
visa sutvirtėjau, ir išlindusi 
vėl ėmiau gyventi paprastu 
varlės gyvenimu. Dabar esu 
jau suaugusi varlė ir persi
kėliau į kitų balų gyventi, 
nors dažnai atšokoju gimti
nėn su jaunomis varliukėmis 
pažaisti. St. Lapelis.

Myliu

Myliu tėvą ir motutę,
Myliu brolius, seseles, 
Myliu Lietuvos gamtužę — 
Ijaukus, pievas, gireles. 
Myliu pilį Gedimino,
Myliu brolius pavergtus, 
Kurie kenčia nuo grobuonių 
Persekioj mus žiauriai, 
Mylini aš brangią tėvynę; 
Niekad neapleisiu jos...
O už 'Vilnių pasiryžęs 
tAš kovoti visados.

. Ad. Keraitis.

* *
Rodos vakar tik sužydę 
Sodui barstė man takus,
O aukštai skaisčiu saulute 
Meiliai juokėsi dangus...

Nuo gėlių man braukiant rasą 
Einant stačiai Nemunan, 
Meiliai taip pietų vėjelis 
Išbučiavo veidą man...

Ant smėlėto, kranto sėdint 
Žaidė lūpomis juokai 
Čia vanduo man plovė kojas. 
Ak., tai buvo neseniai!

Myk. Linkevičius.
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Žmonių Prietelis
Arba

Nurodymai, kaip užlaikyti savo kūno, proto ir 
dorovės sveikatą

Vertė Kun. Ant. M. Karužiškia

%| yra išblaškyta po pasaulį, nes 
ji žadina kiekvieno lietuvio

Hygiiena

Hygiena pasiekia nius nuo 
grekų per prancūzu kalbą 
Tas reiškia kad grekai, ir vė
liaus prancūzai, atkreipė an
kstyviausią dėlnesį į tą da 
lyką. Žodis hygiena yra tos

šokio auklėjimo pagrindo y- 
ia kūninė gyvybė — kūno 
sveikumas — sveikata, hygie
na. Be šio visa pastanga iš
auklėti yra bergždžia. Mes 
netuiinie jokio sielos apreiš
kimo be smegenų; jokios kū- 
niuės jėgos be kūno. Išrody-

Atgavus nepriklausomybę
Savaime suprantama, kad

fcius 15 metų, jau atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę 
Juk nebuvo ko ir laukti, kad-

širdyje pasiilgimo jausmus, šis Lietuvos vaizdo pasikei- 
žadina tėvynės 'meilę. Ir kol timas įvyko per paskutiniuo- 
tėvynės pasiilgimo jausmai
mumyse gyvena^tol mes jau
čiamės gyvos tautos dalimi,
tol mes kovojame už savo tuu svetimieji Lietuvos valdovei 
tos reikalus ir gerovę. — įusoi arba 1915-18 metais

Kai šiandien mes matom* okupantai vokiečiai būtų rū- 
vjso pasaulio žydus, kaip jie pinęu Lietuvos krašto gero 
savo geriausias ir darbą dirb- ve. Husams rūpėjo šį kfaštą 
ti galinčios tautos jėgas siun- kuo daugiau sutamsinti ir so
čia į savo žemę Palestiną, Į .-kildinti, kad ilgiau nepa 
kaip jie milijonus pinigų ski- bustų lietuvių tautinė sąmo- 
ria savo Palestinos statybai nė ir ilgiau lietuviai nereika

x. ... . , . ., tu, tat, galvojantiems vyrams i > žemės išpirkimui, ir laulų savo laisvės teisių, o
l“*106 TeUtSmė,S ‘^SVe I ir >*>oterin.S kad pirmoji mi- >»« pagalvojame su Mairc | vokiečiams - iiSiulpti pasku- 

štai aiškinamai t . .¥iui,,,,; tQ n™ 1 ti.iius maisto ir turtų syvusta. ar papra 
kaip sveikatos užlaikymo me utis būtų kaip išvystyti sme 

genis ir kūną, o vėliaus pa-
,bngi yra taip maža teigia. | P™
mai įrodytiua kaip mokela. | »•»»«Rpr“^

palygintas su ta daugybe ka-
31a protiniai tikra šioje nau 
dingoję auklėjimo šakoje.

7ias. Mes sakome menas ka-}

mu: ”Mylėk, lietuvi, tą bra 
ngią žemę, kurioj nuo amžių 
tėvai gyvena”...

nyčia ir daug puikių priva- vos progreso, kūrybos ir, ap-| Lietuvos didįjį plentą nežino
Urnų namų.

Sotimi apie Lietuvą
Kai danų ir olandų turis

tai prieš porą metų apžiūrėję 
Lietuvos “Maisto” fabrikus, 
didžiąsias pienines, cukraus 
fabrikus, pareiškė nusistebė 
jimą jų moderniausiu įrengi-

skritai, atkutimo ir žengimo'net visi lietuviai. Tačiau 200
į ekonominę gerovę dažnu i 
mes nė patys nepastebime. To 
priežastis — stoka propagan-

km. plento statyba Lietuvos 
gyvenime yra* didelis kūry
bos darbas. Arba, kad Sovie-

i dos, stoka tinkamos reklamos.; tų Rusija prakasė Volgos -
Mat, lietuviai iš seno dido- Maskvoą kanalą žino taip pat 
liūs darbus atlieka tylomis. 1 (Tęsinys 5 pusi.)

Sakysime, kuo menkesnis
Lietuvos statybos darbas Že

imį, kuris pralenkia daug kur lnaičių (Kauno- Klaipėdos)
LIETUVIAI DAKTARAI

Hygiena savo dalyku turi 
“puikiausią vaisių kokį že
mė iškelia savo Tvėrėjui”.

ta- yra daugybės regėjimas 
l kad tas kas gali būti pava
dintas viso auklėjimo pagrin- 
dis, būtent, kūninė gyvybėj 
yru dideliai nepripažinta šių 
dienų auklėjimo sistemoje. O

, v 1 tačiau mes pakilsime į musųNėra nieko ką mes žinome; * . . x. ,, , . . . „ . l žmogiškos prigimties kiltumąplačiame pasaulyje įdomesnio) . .
už žmogų kaip uepadąjinor *r pasieksime tyresnę proti
nių būtybę, ir nieko negali 
būti naudingesnio kaip toks 
Žinojimas arba studijavimas 
kurs sieks iškelti jį pavieniai 
arba surinktinai. Tat auklė- 
jit.as labai priderančiai su
silaukia didelės visuomeniško 
dėmesių dalies. Bet prie vi-l

nio gyvenimo atmosferą, di
deliai sulyg to ant kiek mes 
mokinsime mūsų visose mo
kyklose, didelio ir naudingo 
sveikatos mokslo ir meno. - - 
Hy girnos. — Dr. Dutt°n.

(Bus daugiau)
•ttT I M,- ■ , ■■■ . .. ... 1 ■ ■■—1'■ -t - ' =

‘LIETUVA MODERNIOSIOS STATYBOS
[ KELYJE

“Mylėk, lietuvi, tą brangią, nkai, vokiečiai ir kitokį Lie- 
žemę, kurioj nuo amžių tėvai tuvos parazitai. Todėl Mai

ronis, tas didysis tautos są
moninto jas, savo dainomis 
teisingai 'mokė tautą, kad. ji 
turi mylėti savo žemę ir nie
kam jos neužleisti. •

Šis tautos pranašo Mairo
nio posakis didžios vertės te 
beturi ir šiandien lietuvių tau 
tai. Tai įspėjimas ir būsjn 
čioms lietuvių tautos kartoms 
ir lietuvių išeivijai, kurios y- 
ra daug visuose kontinentuo
se. Tai savotiški lietuvių tau
tos politikos evangelijos žo
džiai, kurių nė vienas lietu
vis neturėtų pamiršti. 

Laiminga tauta

Iš tikrųjų, laiminga toji tau 
ta, kuri turi savo žemę, ki
taip sakant, kuri turi savo 
valstybę. Savoji žemė arba

gyveno”... dainavo tautos dai 
nius Maironis dar tais lai
kais, kada Lietuvos žemę try
pė svetimųjų žirgų kanopos, 
kada lietuvių tauta kentėjo 
žiaurią rusų priespaudą. 15 
tikrųjų tada lietuviams buvo 
palikęs vienintelis atsparos 
taškas tėvynėje — jos žemė. 
Ir kas tada atskilo nuo tėvy
nės žemės, kas buvo ištrem
tas į tolimosios Rusijos už
kampius ar buvo priverstos 
bėgti toli už jūrų ieškoti le
ngvesnio gyvenimo, tas nuto
lo nuo savo brangiosios že

mės, dažnas pamiršo savo t? 
Vų kalbą ir, kaip iškritusi ply 
ta iš laiko ardomo namo, pa
ti nebepakilo atgąl į savo 
vietą... O tą žemę, kurioje
gyveno nuo amžių lietuviai, ( valstybė ar anksčiau, ar vė- 
pamažu užvaldydavo rusai, >, liau suburs savo tautą, kuri

„ Vaizdas anų metų
Kalbant apie Lietuvą ir jos 

pasiektus laimėjimus atgavus 
nepriklausomybę, tenka prisi- 
•mjnti jos vaizdas tų metų. 
kada lietuviai bėgo į Amer’- 
ką (vieni slėpdamies nuo ru 
sų žandarų persekiojimo už 
tautinį darbą, kiti — gėrės 
nio- gyvenimo ieškodami) ir 
šių dienų laisvą Lietuvą. Šių 
dienų Lietuva jokio panašu
mo nebeturi su ta Lietuva, 
kuri buvo prieš 30-50 metų. 
Nekalbant jau apie įvestą vi
suotinį pradžios mokslą, apie 
įsteigtas 9 aukštąsias moky
klas, kuriose mokosi keli tūk
stančiai rinktinės jaunuome
nės būti specialistais gydyto
jais, agronomais, inžinieriais, 
komersantais ir kitokiais nau 
dingais kraštui žlnonėmis, šių 
dienų Lietuva pakeitė ir kas 
dieną keičia savo išorinį vai
zdą naujom milžiniškom val
stybinėm ir privačiom staty
bom, naujais fabrikais ir mo
derniais ūkiais. Jeigu prie* 
keliasdešimt metų važi uodą' 
n as žmogus pro traukinio le. 
ngą tematydavo tik šiaudinių 
stogų pakrypusias lūšnas, tai 
šiandien jų vietoje mato tvar
kingus ūkius, sodybas, kurių 
t togai toli raudonuoja pro 
sodų žalius 'medžius. Jeigu 
Lietuvos miestai ir mieste
liai buvo tik vien žydų ir ki
tataučių gyvenamos vietos «i» 
apleistais Ramais ir negrįs
tom gatvėm, tai šiandien mie
stus puošia dideli ir puošnūs 
namai, mokyklos, valdžios į- 
staigos, gatvės grįstos nieks- 
faltu ir tašytais akmenimis
ir apsodintos vešliais med
žiais medeliais.

“faterlandui” paėdinti. To 
kiu būdu tik Lietuvai atga 
vus nepriklausomybę, ant ru 
<• tintos savosios žemės ir so 
dybų griuvėsių teko iš naujo 
kurti 4r statyti. Ir tos kūry
bos vaisiais Lietuvoje šian
dien gali kiekvienas lietuvis 
didžiuotis.

Dabartiniu metu Lietuvoje 
visu tempu vyksta milžiniš
ki Žemaičių plento statyba, 
Joniškėlio - Pušaloto ruožo 
geležinkelio statybos darbai, 
parengiamieji šiaurės Lietu
vos iajonų ant Minijos upės 
ir prie Rekyvos ežero elek. 
tros stočių statybos darbai, 
visoje Lietuvoje savivaldybių 
vykdomi kelių ir keliolikos 
km. plentų statybos linijos, 
Kaune — Vytauto Didžiojo 
univei ritėto klinikų, aukštes
niosios technikos mokyklos, 
valstybinės gimnazijos, Pre
kybos ir Pramonės, Darbo ir 
kitų didžiulių statinių —: rū
mų statyba. Be to, baigiama 
statyti paminklinė Lietuvon 
prisikėlimo milžiniškoji baž-

pačių oiandų bei daną pana
šius įstaigas, jiems buvo at
sakyta, kad Lietuva tik da
bar panašias įmones statosi, 
todėl ir žiūri, kad jos būtų 
moderniausios. Juk kitiems 
kraštams, kurie jau daug se 
niau turėjo panašių fabrikų 
tenka juos tik 'moderninti, 
tobulinti, todėl jie ir nebe 
uauji. Taigi nenuostabu, kad 
daug kur Lietuva pradeda le
nktyniauti su šiaurės kraštais. 
Ką kiti kraštai iš seniau tu
rėjo, Lietuva dabar įsigyja 
moderniausiame modelyje. 

Steką propagandos 
Visa bėda, kad šio Lietu-

plento 200 kini. tiesimas už 
San Francisko tiltą! Tuo ta
rpu apie S«n Francisko tiltą 
žino visas pasaulis, o apie

LIETUVIAI DAKTARAI
TaL OANal 8345

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

Ketvergaia pagal nutarti
2305 So. Leavitt St. 

TeL OANal 0408

Ree.:
8458 W. 69 St

AKIŲ GYDYTOJAI

S0 METŲ PRITYRIMAS 
Akye eggamlnnojamofl — akinta 

ori taikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone: BOUlevard 2800

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

Telephone: REPubiic 9723

DR. VAITUSH. OPT.
• LIETUVIS

OP’rOMKTRJCALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirk 20 motų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aklų įtempimą. kur) 
esti prlelavtiml f ai vos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karkti, atitaiso 
trumparagyrtę ir toltregy.tę. Priren
gia teisingai akinius. Visuo3e atsiti
kimuose agsaminavima* daromas su 
elektra, parodančią mut-uusias klai
das. Speciaiė atyda atkr.i'piama 1 
mokyklos valkus- Kreivos ąkys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki S v. 
NedMloJ pagal sutartj. - Daugely 
atsitikimų akys atital.M»mos be aki
nių. Balnos pigios kaip gimiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7580

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA> 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IS- 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ:,. ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JO KIŲ SALES TAXŲ ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENG VIOS KLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAU DA DYKAL

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

e.

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdieu išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus.

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

Tel. Ofiso:
LAlayette 4017

Tel. namų:
HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III. 
ntai-n., Ketv ir Pėtn. 10—9 vaL v. 

3147 So. Halsted Bt., Ohlcago
Paned.. Sered. ir Snbat. ano 2—9 v

DR. W. V. NORAK
PHYSIOIAN AND SURGEC 

10 N. Broadway, Melrose
Valandos nuo 10 iki 12 dieną 

iki 4 ir nuo 7 — 9 vakare
Tel. Melrose Park 660

Res. 2128 S. 5lh Avė., Maywoo<l Av. 
Pilone Maywood 241H

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Tel. Ofc. REPubiic 7«M 
Melrme Park 020

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 We«t Marųnette Road
Aųtrad.. ketvirtad. ir senktadienlab 
•tll v. rytą; 1-S p. p.;' »-» v. v. 

fleitadlenlals nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.
A 161 Broadway

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. iki 9 vai. vakaro 
gegt&d tentai. nuo 2 v. iki 9 v. v. 

Rp k m«<1 lenini* pairai sutarties.

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

\ . vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonai OANal 1175

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonai REPubiic 9600

KAL & ZARETSKY
’ LIETUVIAI ADVOKATAI '» 

6322 $0. VVestern Avenue
VALANDOS:

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

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

T«L Proapect 1012 
* Rea. TeL Republic 6047

Tel. LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 va|. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniai!

Pagal Sutarti

feL Calnmet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8" vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. Pi STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO. TU-

ĮVAIRŪS DAKTARAI

Office Honrs
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

DR. STRlKOL’IS
PHYSIOIAN and 8UBGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomia pagal sutartį 

Ofiso Tslef. BOUlsvard 7820 
Namų Telef. PBOspect 1930

8)

DR. CHARLES SEGAL
O1TSA8

4729 Sa Ashland Avė.a lubos
, CHICAGO, ILL.

Tobfenga MIDiray 8880

OFISO VALANDOS: 
vakavo. Nedaliomis nno 10 iki 12 
Nue 16 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
eųL po ploto ir nno 7 iki 6:30 v. v

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IK OHIRŲRGAa

4631 So. Ashland Avė. , 
T«L YABdi 0994

Bflg.1 TeL PLAaa 8400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
^Ned81jg^iB^nno 10 iki^2 dienj^

DR. J. SHINGLMAN
14 TIK BUOBĮIO 

u
Mokslo Seimo, Atlantic City 

Praktikuoja 20 metų
Ir Mrdiea Ligos 

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

Resideneija 1S2R 8o. BOth Avė.
Tel. Cicero MftS 

Ofisas 4»8O Went ISth Street 
fMeero. III.

TeL OANal 6188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ZB OHZBVBOAB 
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—S ir 7—8 
Seredomis1 ir Nedčl. pagal sutarty 

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas REPubiic 7866
Office Phone Res. Ind Offiee

PROspect 1028 2359 8. Leavitt Bt.
VaL 8-4 pp. ir 7-8 vak. OANal O7M

DR. J. J. KOWAR
(K0WAB8KA8) 

GYDYTOJAS IB 0HIBUBGA8 
2403 W. 63rd St, Chicago-

Nadėllom ir Trečladlediaia
Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGA8 *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
TeL LAFayeMe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare

Trečiadienaia ir Sekmadieniais 
P**"1 antartj.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Rea. TsL GROvebiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia susitarus

Bubatoms Clceroj 
144( So. 4«th Ct.

Nuo^Jki 9 jįaI;vaki>i>>
TsL Offiee Weatwovth 6330 

Ras. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 ▼. vak.
K.irym. agradomis iv anbgtomi*

DR. B. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS IR REZIDENCIJA 
2808 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 
TeL HEMlock 6111 

Ofiso Valandos: 2 iki 4 po plet Ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir SeltadifeniaU) 
pagal sutart)

TsL EOUlevard 7048

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th StreM 

VaL: nno 9 ryte iki 8 vakare 
8eredoj payal sutarti

TsL Ofiso BOUlevard 6915-14 
Res. KBNveod 6107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL nno 1—3: nno 6:30—8^6 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Reaidendjoe TeL BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHZBURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vat: 8—4 ir 5—6 p. m. 

Resideaeija
•939 So. OlaraaoBt Ava.

Vslsndoe 9—10 A* M. 
Nedlliomia pagal sutarti 

TaL OANa’ 0887

DR. P. Z.*ZALATORIS
GYDYTOJAS IB OHIBT7RGAS 

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 8o. Arteaian Ava 
VALANDOS: U ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro

Chicagos lietuviu Iv. Kryii&iu li
gonini, kaip Jų pripallno American 
Medical Association Ir American 
Oollege of Snrgeons, yra Olase A 
rfllies. Tai yra, ankftčiausl Ameri
kos medikaliai autoritetai mitrų li
gonine prigkyri prie gerlanslų Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitie 
jog patarnavimą. 8700 W. 6Mk Bk, 
tel. HEMlock 6700.

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

—i—



ienifc, rugp. 23 d., 1937 peilis
dienomis keliolika inteligentų J Co. krautuvė*, 214 S. State, 
nutaiė savo mokytojui — “da st., skiepe užvakar buvo kilęs
•aklei lui ” stu tyti pamink 
(ų. «lk bus pastatytas dide 
įiam švietėjui Kazimierui Ju 
gainui. šis slaptasis liaudie* {mduryta $10,(MM) sumai, 
mokytojas vaikščiodavo iš ■■ ■ •■■■...... ............-

Teismas svarsto Crown Point vedybas. Anton Mankuski, 
51 m. amž., 2907 Lowe avė. (dešinėj aukščiau) — vyras; Le
na Satekes, 26 m. amž., 2901 Emerald avė., divorsininkė 
(kairėj) — jo žmona. A. Mankuski Lenų patraukė į tėismų 
už tai, kad, sako, nugirdžiusi jį nusivežė į Crown Point ii 
ten su juo susituokus. Apačioj dešinėj vienas Crown Point 
justice of tlie peace 11. T. Minas, kuris atlikęs vedybų cere
monijas.

PAMINKLAS KAIMO “DARAKTORIUI

Rusų priespaudos laikais, o 
taip pat ir spaudos draudimo 
metu, kada lietuviškas spaus
dintas žodis buvo visiškai su
varžytas, kada už kiekvienų 
lietuviškų raidę buvo pliekia 
ma bizūnais ir nagaikemis, 
vis dėl to atsirado žmonių, 
kurie to nepabijo-jo ir uoliai 
stojo ginti lietuviško žodžio 
it . spųusdinto raš
to. Kaimuose pradėjo veikti 
slaptos mokyklos, kurias šia
ndien prisiminus kažkaip da
rosi liūdna ir skaudu. Nebu 
Vo tos mokyklos tokios kaip 
dabar, nebuvo ten suolų, bet 
buvo mokytojų, kurie lyg pa
mokslininkai — skiepijo lie-

LIETUVA MODERNIOSIOS 
STATYBOS KELYJE

Pranešimai
gaisras, dėl kurio keletu va 
landų ln.vo sulaikytas visoks

kaimo į kaimų ir išmokė Smi
tus vaikų. Mirė jig sulaukės 
giliu, ,en«tv«. Ne kart,, J«. ’’ra “ Ž“'U8U'S » 
gminas smarkiai nukentėjo ir | Chamfcrt
nuo vietos rusų žandarių. šio’ ---------
puiiiinklo projektų jau pada
rė skulptorius Menčinskas. Z) g 
bus padarytas iš balto dirb- 
timo marmuro. Apatinėje pa-

5)

TOWN OF LAKE. — I^b 
darių Sąjungos pirmos kuo

gatvėsc Nuostolių mėnesinis susirinkimas į
f vyks rugpiūčio 23 d., 7 vai. 

= vakare, parapijos svetainėje.

minklo dafyje bus nemažas

— Tus, kuris neturi būdo,' Kviečiame visas nares ir na
rius atsilankyti. Tarime tin
kamai prisirengti prie pasku
tinio šia vasarų pikniko, ku- 

---------  I ris' įvyks* rv gsėjo B d., Lak
Kiekvienam žmogui pusitui-1 ūkyje. 1 aipgi nepamirš

ko laimė, bet jos neįgyja, jei
prie jog nebūna prisirengęs.

kitę atsivesti naujų narių.

Valdyto

Žmonai Sakė Einąs Į
Darbą, O, Ištikrųjų, 

fijo Vogti

Per šešis mėnesius L. Mar
škai I, 4305 Hirsch st., žmonai 
sako, kad kiekvienų naktį jin 
einųs į darbų. Esu, naktinis 
dažytojas (pen tonine). Bot u£

vukar naktį detektyvų biuro 
jo žmona sužinojo,'kad kas 
naktį jis eidavo ne dirbti, bet 
vogti. Suimtas Marskall po
licijai prisipažino apvogęsK 
daugelio namų pašto dėžutes 
ir išmainęs rastus laiškuose | 
money orderius $75 sumai. ,

ha:djefas, kuriame bus ele- 
mentoriug ir vienas vaizdas Į 
kaip senukas su knygomis ke- k 
liauja iš kahuo- į kaimų švie- S 
sti liaudies. Viršutinėje pu “• 
minklo dalyje bvs padėtas to
ksai užrašas: “Kazimierui Ja 
gt.iinui, tauriam ir garbingam 
kaimo daraktoriui”. Pamink 
las bus pastatytas Mažeikių 
apskr. Knibiškių senose ka
pinėse; Tai bus bene pirmu
tinis paminklas tokiam slap
tam kaimo mokytojui. Staty 
ba piasidės dar šių vasarų.

Tsb

WWN 0F LAKE — Sv. 
CHRYSLER fi| Pranciškaus Rėmėjų 3 skyr.

ANTOGDENAVE.fi •mėnesinis susirinkimas Įvyks 
įugpiūčio 23 d., 8 vai. vaka
re, parapijos svetainėje. K vie, 
čiame visas nares ir nariu* 
atsilankyti. Turime tinkamai 
prisirengti prie seimo, kuris 
įvyks rugsėjo 26 d. Valdyba

IAIlltlKO DV1.K1UO 
l’KKTAISYTI in UAIIANTVOTI

VARTOTI KARAlj

MATYKIT ŠIUOS 
KARUS

PAS

Chrysler Dylerį 
3910 OGDEN AVĖ.

AUTI CRAWFttfU>

tuviukų širdyse tėvynės mei 
’ę.

Liaudis — atspariausias 
Lietuvos elementas. Ji trokš
dama mokslo, pati susirado 
tuos mokytojus, kurie papras
tai buvo vadinami “darakto
riais”. Jais buvo kiek pamo
kyti kaimo žmonės. Jie eida
vo iš kaimo į kaimų ir slap
ta vaikus mokė skaityti ele
mentorių. Ne vienas toksai 
kaimo “daraktorius” buvo 
caro žandarų suimtas ir iš
tremtas į Sibiru.

.'aunesnioji karta apie kai
mo “daraktorius” mažai kų 
ir težino, tačiau senesnioji 
juos puikiai atmena. Šiomis

CHffiABOK
Pirma Sudavė Per 

Veidą, Paskui Atėmė 
Pinigus

PLYMOUTH ’37 5-pMs. de lnxe 
tour. Sedan — vartotas .. f 
PLYMOUTH ’35 6-pass.

,de lnxe tour. Sedan ----- J
S PLYMOUTH ’34 5-paas.
Jde lnxe tour. Sedan .... J 
gOLDSMOBILE ’3fi 5-pass
"de luie tour. Sedan -----

DODOE ’35 5-pam. 
de luxe tour. Sedan .... 
DODOE ’36 5-paaj.
de luxe tour. Sedan ___
CHEVROLET ’Sfi 5-pa*s. 
de luxe tour. Sedan .... 
CHEVROLET ’34 5-paaa. 
de luxe tour. Sedan ....

Šiandien Pamaldos Už 
a. a. Vladislovą 

Lipnicką

545 5
4651 

3451 

465 {

285.

Vienų metų mirties sukak
tuvių pamaldos už a. a.. VI. 
Lipnickų įvyksta šiandien Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioj 7:30 
vai. ryto. t: I

A. a. VI. Lipnickas gimęs 
Lietuvoje ir atvežtas į Ameri
kų vienų jnetų amžiaus. Pra
eitais metais mirties angelas 
jį išplėšė iš gyvųjų tarpo, su
laukusį vos 23 m. amžiaus.

Per holdapų Tower Financet 
Corporation, 806 W. 64 st.,' 
plėšikas pareikalavo kasinin
kės Helen Kadzewick, 7000 

,So. Talman avė., kad atidary
tų saugiamųjų dėžę. Kai Ka- 
dzewięk atsakė, kad nežinan
ti kombinacijos, plėšikas jai 
kirto į veidų. Paskui mene 
tlžierių M. Mason privertė dė
žę atidaryti ir pagrobęs $350 
pabėgo.

Gaisras Vidurmiesty

ATDARA VISĄ DIENĄ 
SEKMADIENIAIS

(Atkelta iš 4 pusi.)
* »

visas pasaulis, o kad prade 
tos statyti didžiulės elektros 
stotys šiaurės ir vakarų Lie
tuvai apšviesti — nežino net 
visi lietuviai. Čia kalti patys 
lietuviai, kad jie nemoka tin
kamai informuoti ir infomiuo 
tis apie Lietuvų. Tiktai, kai 
atvyksta į Lietuvų amerikie
čių ekskursijos aplankyti sa
vo tėvynės, išplečia akis ir 
stebisi Lietuvos pažanga, ste
bisi Lietuvos augimu, stebisi 
jos kuklia darbo energija ir 
pasiryžimu.

Lietuviai pasižymi 
darbštumu

Juk, rodosi, kaip tenka iš 
spaudos matyti, lietuviai vi
same pasaulyje pasižymi dar
bštumu, ištvermingumu ir ga
bumais. O šiandien lietuviai 
nebe naujokai ir sporto, avia
cijos, išradimų, mokslo ir ki
tose srityse. Šiose visosė sri
tyse pasiekti laimėjimai tei
kia pasigerėjimo ir garbės vi
sai tautai. Todėl kiekvieno 
lietuvio, kur jisai begyventų, 
pareiga yra kuodaugiausia 
prisidėti prie savo tėvynės ii 
savo tautos sūnų laimėjimų 
propagavimo. O šiandien vi

sose srityse Lietuva reikalin
ga tinkamo susidomėjimo jof 
kūryba ir pažanga. Nauji pie 
ntai, nauji tiesiami geležiu 
keliai, nauji muziejai, sody
bos, nauji kurortai, naujoc 
elektros 'stotys, plytų fabri 
kai, pieninės, naujos mokyk
los, nauji laimėjimai sporto, 
mokslo ir kultūros srityje - - 
vis yra Lietuvos pasididžia-. 
vilnas, arba keliai į šviesesnį! 
rytojų, į geresnį gyvenimų, į 
neprikįjiu^omybės stiprėjimų 
ir lietuvio vardo kėlimų.

žydai dar neturi savo že
mės, bet jie savo tėvynės mei
le, savo darbu ir pastango
mis, savo aukojamais jai pi 
nigais atgaus Palestinų. Lie 
tuviai, po visų pasaulį išblaš
kyti 2,000,000 lietuvių, turi 
savo žemę, Lietuvos valstybę. 
Tad šiųjk laime neturime pa 
miršti džiaugtis ir didžiuotis, 
ir jos garbei ir gerovei auko
ti savo mintis, savo darbų ir 
savo kapitalu^, kad ji klestėtų 
ir savo kultūra atsistotų prie 
kyje kitų tautų. Visų lietuvių 
be pažiūrų skirtumo į , nuola
tos besikeičiančius politikos 
reikalus, dėmesys ir valia tu
ri burtis į vienų gražiausių 
tikslų:

Lietuvos valstybės kūryba 
ir jos laisvės išlaikymų.

Pačiame
durmiesty

biznio centre, vi- 
Newart Clothing

FORD ’36 5-pass. 
de l'iie tour. Sodan -----

kDE SOTO ’36 5-paas.
S de luxe tour. Sėdau ....
8 CHRYSLER ’86 5-pass. K 
J de Iuxe tour. .Sedan .... 545 |
8 CHRYSLER 95 Airflow 6-p. į 
Kde luxe tour. Sėdau .... 475
3TERRAPLANjS ’86 5-pass.

Sedan, pilnai .įrengtae .. 495
HUDSON ’36 5-pass. Sedan, 
tour., pilnai įrengtas .... 595
Vartotas PACKARD ’37 6-cyL 5-pa

3 sažierių de lnxe tr. Sedan .. 835 
S FORD *35 de-lnze Conpe .. 295$
k NASH '36 5-pass. de lnxe 
$Sedan ............ .................. 525

NAUJAS GIESMYNAIS
Žodžius ir melodijas parašė 

Seirijų Juozas.

I dalis —. Adventinės ir
Kalėdinės giesmės, harm. J.
Žilevičius. 34 giesmės 50c 

/
II dalis — Gavėnios ir Ve

lykų giesmės, harm. Al. Ka- 
čanauskas. 30 giesmei' 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, harm. Al. Kacanaus- 
kas. 28 giesmės 55c

III dalis-b) — švenč. Sak-

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS.

A U DIII A M PC PATARNAVIMAS,
HmDULAnbL dieną ir naic
nvv A T koplyčios visose U I AAl MIESTO DALYSE

i Urba FIower Shoppej 
4180 Archer Avenue I

| Gėlės MyllnUenm — Vestuvėms — j 

Bukletams — LsMutuvėms — 
Papuošimams.

Phons LAFAYETTE 5800

Jūsų karas kaip Įmokėji-J ramento giesmės, harm. Al.
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė
nesio giesmės, harm, Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

S. P. Mažėta 3319 Lituanica Avė. 
Pkone YAKds 1138-1139

| Valgiu Gaminimas! 
ir Nante Pri

žiūrėjimas
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujhusiais receptais į- 

Į vairių valgių gaminimui,
| pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ir 

i preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 

Į šeimininkėms.
Šią knygą galima gauti par pai- 

Į tą arka raitinėje:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
RAtTINtJE

{<1.00

mas. Balansas 12—24 mėn 
90 Dienų Garantija. 30 Dio Į 
nų Važinėjimo Išbandymas.

|85 KITI BARGENAI TAIP $1 
ŽEMAI ĮMOKANT, KAIP ’

Chrysler Dyleris
TAIPGI

FINANCE CO.
3910 Ogden Avenue

, IV dalis-a) — Giesmės l 
Dievų, harm. Al. Kačanaus* 
kas. 18 giesmių 25c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Herrnitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vaL vakaro ii W. H. F. 0. atotiee (1420 K) — FraneMjaa 

P. SALTIMIERAS

A. Masalskis 8307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

A. Petkus
1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109 
6834 So. Western Avė. 
Phone GROvehill 0142

S. M. Skolas 718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

I. i.Zūlp 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203-

Juozapas Eudeikis
P. 1 Ridikas

IR 4704 So. Westem A' 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

Ladiamcz ir Sarai
I. Liidev'ičius

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

21314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

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

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo 815.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth SL, 

Telefonas BEVerly 0006
skersai Sv. Kaaimicro kapinių vartų.

ANTOGDENAVE.fi


Pirmadienis, rugp. 23 d., 1937

CLASSIFIED
P.UtPAVIMVI TAVERNAS

i Pardavimui pigiai tavernas, pilnai |- 
! renetas, Kerai išdlrbtss biznis, at*
■iftusikIN ftluo adresu: 961 Mllvvuukee 
Avė.. RAcIno. Wl»c. • 

REIKALINGAS VIRĖJAS

Reikalingas prityręs vyras virėjas, 
url mokėti lietuviškų kalba. Rafty- 
ite;

••Iftraugas." 2334 80. Oakiey Avė.
Etos No. G80K. ___________

DAKTARO OFISAS RKXDO\

v

Viršui seniai Jrtelgtos aptiekos, ape- 
ctalė ntio'alda daktarui, kuris mano 
mainyti ofisą arba deklr.rul naujai 
pradedant. Reikale atslftauktt j Ap- 
tlejkų. 2258 \V. 24th Street.

REIKALINGOS PARDAVĖJOS

Reikalingos pardavėjos dšl kotų Ir 
fura. ankščiausia nlga Ir commlslja. 
Atsišauklt dabar. Maurice Cloak Co., 
<736 So. Ashland Avė., tel. YARds 
2»«4, ' / .

PARDAVIMUI BIZNIS

Pardavimui: Saldainiu ir Cigarų
Krautuvė, geroje aplellnkė<e, geri 
pagyvenimo kambariai, renda pigi. 
Telefonuoklt Prospect 1888.

REIKALINGI DARRIMNK M IS

ORO MILŽINAS, vienas sesių lėktuvų, kurie baigiami statyti Amerikoj susisiekimui oru per Atlantu. Bekituvai gali sutalpinti 50 keleivių ir 12 jgulos, apartu bagažo ir pašto. 
Pilnas lėktuvas sveria 42 tonus ir gali skristi 200 myFių per valandų 3,200 kelio. Paveikslas parodo: (1) inkaro liukų, (2) įgulos kajutę, (3) vairininko tiltų, (4) pirmąjį pilotų, 
(5) antrąjį pilotų, (6) radio antenų, (7) navigacinį kambarį, (13) rūpių;oper. kambarį, (9) žėmlapių kambarį, (10) instrumentų knygynų, signalinės šviesos kambarį, (11) inžinieriaus 
ir vaar. kambarį, (12) kapitono kajutę, (13) 1,500 arklių jėgos motorų, (14) mechaniko kambarį, (15) šviesos nusilei d’.nui, (16) sparnus 172 pėdų ilgio, (17) navigacinės šviesas, 
(18) bagažo kambarį, (19) įgyloe mieg. kambarį, (20) bagažo kamb., (21) lėktuvo ilgį — 109 pėdų, (22) pirmų 10 keleivių kajutę, (23) laiptus, (24) virtuvę, (25) vyrų kambarį, (2ft) 
antrų keleivių kajutę, (27.) valgomąjį, (28) trečių keleivių kajutę, (29) ketvirtų keleivių kajutę, (30) penktų keleivių kajutę, (31) moterų kambarį, (32) šeštų kajutę, (33) p’rivatį 
kambarį, (34) kuro vamzdžius, (35) pagelbinę vietų bagažui. Šios rūšies lėktuvai pradės kursuoti ateinančių vasarų.

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutės '

Paskutinis didysis parap. 
piknikas pavyko visais žvilg
sniais. Tačiaųs užbaigimui vi
sų vasaros pramogų dar sek
madienį, rugpiūčio 29 \J. ren
giamas parap. šeBmyniškas iš
važiavimas į Kučinsko daržų. 
Šio pikniko rengimu rūpinasi 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
skyrius. Iš anksto kviečiame 
gerb. parapijonus jame skait-

I
lingai dalyvauti. mis.

Gerb. Seserys jau sugrįžo 
po vasaros atostogų. Labai 
•malonu, kad neįvyko didesnių 
atmainų. Dabar jau pamaži 
rengiamasi prie atidarymo nž 
poros savaičių parap. mokyk
los?

Šių vasarų didelis darbas 
dirbamas apie parapijos na
mus. Ištaisytas klebonijos vi
dus, seselių namas išdažytas, 
puikiai išdekoruota bažnyčia, 
o dabar jau baigiama dažyti 
ir dekoruoti .parap. salė. Tr 
dar norima iš lauko kai ku
riuos reikalingus daTbus ntli-j Gerb. klebonas išvyko ke- 
kti. Klebonas džiaugiasi, kad(li°ms dienoms atostogų. Į pa-
parapijiečiai noriai' prie .to baiM «<» ketina sn-
, - . j f grįžti ir dalyvauti Šv. Kazi-darbo prisideda savo auko- . ....- * miero Akad. Rėmėjų vietamo

skyriaūs rengiamame piknike.

$25.00 NUOLAIDOS
Perkant dabar Oil bumer Quaker 

iš Budriko

M. Šimonis Chicagoj

Žinomas Detroito (West 
Side) lietuvių veikėjas ir 
“Draugo” bendradarbis, Ma
tas Šimonis, šiomis dienomis 
lankėsi Chicagoj. .Jis atvyko 

J parsivešti savo žmonų ir ki- 
J tas Detroito atstovės į Mote- 
rų Sąjungos seimų. Ta proga 

I M. Šimonis aplankė keletą. Jie 
Į tuvių biznierių ir gavo užsa 
i kymų sieniniams kalendoria
ms. M. Šimonis atstovauja 
stambių New Yorko sieninių 
kalendorių firmų ir turi di- 
džiausį pasirinkimų pavyzd
žių (sampelių). Kalendųrių 
kainos žemos. Tuo pačiu rei
kalu M. Šimonis žada vėliau 
dar atvykti kelioms dienoms 
į Chicagų.

Viešnios Iš Ryty 
“Draugo” Redakcijoj

Praėjusį penktadienį, po 
Moterų Sąjungos seimo, 
“Draugo” redakcijų atlankė 
ir visų įstaigų apžiūrėjo Šv. 
Kazimiero seserys: sesuo Ro
zalija ir sesuo Virginija, ku-

• v

rios atostogas leidžia moti 
aiškame name, Chicagoje, M. 
S. seimo atstovė K. Venčienė 
iš Lawrence, Mass., žmona ži
nomo LRKSA veikėjo Ven- 
čiaus ir A. Šmigelskaitė iš 
So. Boston, Mass.

Taip pat “Drauge” lankė
si Moterų Sąjungos* seimo at
stovės M. Jokūbaitė iš New

Haven, Cortn., ir - M. Mičiū- 
nienė iš New Britam, Conn.

Trijų apskričių pikniko 
komisijos susirinkimas

Trijų apskričių (Susivieni
jimo, Moterų Sąjungos ir Fe

deracijos) rengiamo pikniko, 
rugp. 29 d., susirinkPmas į- 
vyks ryt vakarų, 8 vai., kom. 
sekr. I. Sakalo bute, 6747 S. 
Artesian avė. Visi komisijos 
nariai prašomi susirinkti. Rei 
kia galutinai nustatyti pik
niko programa. Sekr.

VYRAI
Automobiliu mekanlkal ............ 330.
rirlll pre«* nnerotcrlil'' ...... '818.
E’ektriklnlu Mntnm taisytojai .. 823.
Melo, nik" padėjėjai ..................... 812.
r»u«nk«*nfnl ..............................., . 8‘,5-84.
T"rtu nlovėJaJ ............ .................. 812
Vlrėtal .......................................  818
Valytojai ............................ 31
Prltarnautojal ................ ..............

MOTERYS
Virėjo* Peri* rantuose .. 318-8*:
Prltarn* plojo* .......................... 312-1
Gepe.rsHe’iTp narni] darbui,

mergaitės ................... ....... 18-12.
Hesutv Operntrtrlos .. 818.50 Ir a"kš. 
T>«~»*vtota Motėm droriti .... 812.
Viešbutyje Patarnautojos .... 350.
,8HIY EMP1AYMBMT AOENCY 

14 Wc-t Wnshlneton Street 
Chicago. Piinols 

Tel Cen 8800

AT.rNGA T»ARRINTNWP.

Reikalinga moteris e.rba mergina 
nuolatiniam namu darbut, maža fa- 
mjllja. gera* nam«*. gero alga. Te- 
1efnannkĮte^SnfniĮd1n»^22£5į^—

AltPAVIMUT NAMAS
Jr

MATYKITE JI ŠIANDIENI
HEALTH-MOR

VACUUšg-CUEANER 
ATLIEKA 33 DARBUS

1

Išmuša Kandis, Tarakonus ir Blakes
Reikia tik pašaukti CENtraI 9051, arba rašyti laiškų, O 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR mųpikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau- 
luvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

Nrtghton■Rrigfitnn Psrke netoli lietuviškos 
bažnvėlo*. 4-8 kambariu namas kar
elu vandeniu sušildomas, garadžltis. 
Savlnlnks* mainys ant lotu arba 
hhsnlo, Perkant įmokėti 3500. ki
tus kaip renda. Turime daug viso
kių kitų bergenn. namu Vr farmų. 

C. P. RUROM8KT8 
2502 West R9fh Street,

Tel. GrovehlU 0306.
PARDAVIMIT NAMAS

2 fletu medinis nsms*. gerom rio- 
w|e. po Šešis kambarius, elektrikas, 
vs^’o*, r.nrridi’oda pigiai. k°lna 
32300. Parduodama 18 nrle«a«tles 
senatvės. Nem«s rondaet 3540 Pau
peli Avė. Atstš-uikfte pas savininkę 
8684 Pnmetl A ve. 

IftRKNPAVIMTT TAVERNAS
Renda 340 I mėnesi, pilnai įrengtas. 
»‘>to vandenio šiluma no adresu 804 
West 31 st 8treet Dėl Informacijų 
tel. Vlrglntų 1521 arba atsišauklt j 
?.*»94 Archer Avė. 

*1 .X,

Pečiai gražūs, šildomi su (Oil) aliejų. Kainos 

♦2480 *39 w- *49 .50 ir aukščiau.

Porcelain kietųjų ir minkštųjų anglių Pečiai po$*| <} 50 

ir aukščiau

Pečiai kukniniai su gasu ir anglimis po *49 .50 ir auk. 

Gera maliava verta $1.75 gal., išparduodama po 9T> 
galionas

Jos. F. Budrik, Ine.,
3409-11 So. Halsted St.

Tel. BOUlevard 7010

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

FIRE SALE!
Gaisro Išpardavimas! 

$100,000 RAKANDŲ
Kainom nepa pradai žemos t , Ko

kybe Ir kainomis sumušėm 
sandSllasl

FREDERICK BROS. Ine.
• » / ;

Puikus Buleliuose• ‘ - • ** ' • • ' - • • s .• ■ ' \ _____ — ■ -Va ■ -i M V .

PAINTĖMIS IR Vi GALIONO
MUSŲ NAUJAS $100,000 BOTTLING FABRIKAS įreng
tas su vėliausia mašinerija, o musų greiti išvežiojimui trokai duoda 

.galimybės patarnauti jums neatidėliojant. Mes esame exclusive 
distributoriai šių rūšių:

• FREDERICK BROS. FOUR 
4 CROWN

• AMBROSIA LAGER BEER
• EXTRA PALE
• PILSENER 
•SELECT
• EXPORT 
•MALTTONIC

Mūsų alus visų rūšių absoliučiai tyras, ir yra 
daromas iš puikiausio ir parinktiniausio malto 
ir importuotų apynių. Cukrus ir malasai, bei ki
tokį pasaldinti priemaišai nevartojama.

j~, BKTK MINGA TIARRIVTNHfc
j Mergina arba moteriSklA naTOit'dar-
I bul mokanti virti Ir prl*l|Jrif U vsf-

tkns. nėra skalbimo, nereikės būti 
naktimis Šeštas dienas I savaitę. 
Atsišauklt po šešių vakare. 6804 
So RockweH St.

PARDAVTMUI GBOSERNft

I (tmsernš Ir marketas. pigi renda, 
šeši kambariai užpakaly, apšildomas, 
garadžlus. elektriklnls refrlgerato- 
rius. lietuvių aplellnkšje. Neparduo
siu agentams. Rašvklt

DRAUGAS. 2334 8o. Oaklev Avė.. 
Chicago, III.. Bojc G 817

tymus programas 18 WCFL Radio stoties duodamas kas NedAldlenJ. 
nuo 7:30 Iki 3:00 vai. vakare su didele orkestrą.
WAAP — 820 Kll.. Pansttėllols Ir Pėtnyė.lemls kaip I vai. vak. 
tVHPC — 1420 Kll., Ketvargals kaip 7 Iki t vai. vak.

RAKANDAI
GARANTUOTU

Rakandai parloriam, valgomiem, 
mlcgamteni kambariam, porėtam... 
Rledni Ir turtingi ras DIDKL| 
PAHIKINKIM4! Rasiniai poliai, 
apšildymai aliejiniai visų kompa
nijų — Dlvonal, riratna, elektrtkl- 
nS.* leriaasSo, radine, skalbyklos 
— viskas. NeoMttkSk't Iki patyi 
savo akimis nepamatysit.

Z. BASINSKI
1707, taipgi 1741-43 

West 47th Street ■
Tel. BOULEVARp 1751

Manant štktytl Ma naują namą 
ar pcriaiavti seną. pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

<17.90 Ro. Map)ewood Ava., 
Telefonas PROspeet 1185.

=3=
PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui 2 fletų tinkas (8tue 
namas. 2 fletat po 5 kambarius.
Clu anšlldoml. Randųat Albany ag 
arti 6 3člo St. Telefonuoklt Roekw 
1345 po šeštų vak.

PARDAVTMUI FARMA

Gera farma arti geru kelių Ir mies
tukų, 2 mylios niM Fountaln Mlrhl- 
gfln. 160 akerių, su gyvuliais arba 
vienų žemę, sodas su 300 medžių. U- 
pė bėga per visų farmų. Pardavimo 
priežastis Ilga.

Atsišaukite: M. Mathewa. 1606 So. 
49th Avė., Cicero, UI. Tel. Cicero

• 8880M

DISTRIBUTORIAI IR DYLERIAI RANDA PA
RANKU TURĖT REIKALĄ SU MUMIS

FREDERICK BROS.
INCORPORATED.

811 West 37th Street Phone—BOUlevard 2537

CHARLES YUSHIS
OARPENTER 

nt
CONTRACTOR 

2223 West 23rd Place
Atlieka visokiu* medžio darbu*.] 
didelina ir mažus, ui prieinamų] 
kainų. Apkala namus Šingeliais.[ 
Dedame stogus.

Turi 36 metus patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAGO

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avenue - Tel. REPublic 8402 Mine Run — Tonas $7.40 
perkant 5-kte Tonus ar daugiau.

I


