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VOKIETIJOS NESUTIKI
MAI SU ANGLIJA

Anglija pasijuto įžeista; nutrau
kti pasitarimai

LONDONAS, birž. 22. —(Valencijos pakraščiuose ir pa- 
Tarp Anglijos ir Vokietijos ki reiškė, kad jei Anglija su 
lo rimti nesutikimai. j Prancūzija nesutiks. Vokietija

Prieš keletu dienų Vokietija patį viena radikalams atsimo- 
paskelbė, kad Ispanijos radi-'kės už vykdomus puolimus 
kalų nardantis laivas bandė prieš karo laivus, 
torpeduoti vokiečių karo laivų Anglija nesutiko demons- 
Leipcigų Ispanijos pakrantė- truoti prieš radikalų “teisė

tų” režimų. Kad taip, tai Vo
kietijos užs. reikalų ministe
ris Neurathas atšaukė savo 
vykimų j Londonu. Anglijos 
vyriausybė šiuo įsižeidė. Pasi
tarimai nutraukti ir dabar lau

se.
Vokietija tuojau- iškėlė rei

kalavimu, kad Anglijos, Pran
cūzijos ir Italijos karo laivai 
bendrai su vokiečių karo lai
vais surengtų demonstracijas
prieš ispanų radikalų režimų1 kiama naujų įvykių.

NACIONALISTAI PAĖMĖ 
TURTINGAS KASYKLAS

Baskai radikalai šaukias
svetimų valstybių pagelbos

KAD SUKLOJUS SIDABRI
NIUS DOLERIUS

T
NUTRJUIITI SANTYKIŲ 
VATIKANAS NEMANO 

SU VOKIETIJA
VATIKANAS, birž. 22. — 

Norsi Vokietijos vyriausybė be 
jokios atodairos laužo 1033 
metais padarytų konkordatų, 
Vatikanas vengs nutraukti di-

Telefonas: Canal 7790 
3c A C O P Y

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAL 
LITHUANIAN CATHOLIC 
DAILY IN AMERICA.

METAI-VOL XXI

HENDAYE, Prancūzija, 
birž. 22. — Žiniomis iš Ispa
nijos šiaurinio karo fronto, 
nacionalistai verždamies va
karų link nuo Bilbao paėmė turį puolimus. Radikalai greit lie
tingąsias ' kasyklas, didžiai teks maisto ir karo medžiagos, 
svarbius plieno ir kitus fabri
kus. Kasyklos ir daugumas 
fabrikų rasta tvarkoje. t

Žiniomis gi iš Madrido, ra

Tai tuščios radikalų pastan
gos, pareiškia nacionalistų 
kariuomenės vadai, kurie greit 
išvystys savo žygiavimus ir

Bilbao mieste grąžinamas 
normalus gyvenimas. Pakan
kamai maisto pristatoma iš

... San Sebastian. Vandens inva-
dikalai Madride anpMuf k . dai palaisyti jr atHaryti. Yra
nikos rūmus; ir, girdi, keli i 
šimtai ten užsidarusių nacio
nalistų žuvę. Tačiau daug jų 
dar likę ir atkakliai ginasi.

BILBAO, Ispanija, birž. 22.
— Pasprukusios iš čia vakarų 
link baskų radikalų milicinin
kų liekanos bando sulaikyti 
nacionalistų pajėgų veržimusi 
Santander link. Radikalai ko
vai griebiasi naujos taktikos
— partizaniškos. Pasiskirsto 
į negausingus būrius kai etio
pai ir bandys iš pasalų užpul
dinėti nacionalistus aplinki
niuose miškeliuose ir kalnuo
se.

IR KONGRESAS PASIŽY
MI NEPAPRASTU IŠ

LAIDUMU

Prez. Rcosevdtas sulaikė pbo 
fabriku atida™

Taikininkų boardas randa nėra 
kas jam daryti

CLRVELAND, O., birž. 22. YOUNGSTOWN, O., birž.
— Stambiosios, nepriklauso- 22. — Republic Steel korpo- 
mos plieno kompanijos prane- racija ir Youngstown Sheet 
Š5 taikininkų boardui, kad and Tube kompanija vakar 
jos nedarys nei žodžiu, nei paskelbė, kad jos kaip šian

dien atidarysiančios pikietuo- 
jamusi savo fabrikus ir pa- 
kviesiančios į darbų norin
čius dirbti darbininkus.

YVASHINGTON, birž.- 22.
— Kaip paskiros valstybės, 
apskritys ir miestai, taip ir 
patsai kongresas pasižymi ne
paprastu išlaidumu. Prez. Ro-

plomatinius santykius, pareis- (oseveltas veltui ragino kongre- 
kia prelatai. sų kodaugiau mažinti išlaidas.

ITo nepaisoma. Kongresas au- Vokietijos vyriausybe pa-' .... . .
naikino visas katalikiškas mo- '0r,<!aT0 l™.nus vynanaybSs raStu jokio sutarimo sn C.I.O.

departamentus, išleisti apie Toliau kompanijos boardui 
318 milijonų dolerių daugiau, nurodė, kad šiame streike pa 
negu iš tikrųjų reikalinga. grindinis klausimas nėra atly 

Kongreso atstovų mažumos Rinimas> darbo valandos, arba

kyklas Bavarijoje, užgrobda
ma katalikų parapijų turtų. 
Tačiau Vatikanas ir toliau 
laikysis konkordato ir stebės, 
kas nacių toliau bus daroma.

NESIKIŠIMiKOMITETAS 
KVIES | TALKA AMERIKA

LONDONAS, birž. 22. — 
Anglijos vyriausybė pagaliau 
“praregėjo”, kad tarptautinis 
nesikišimo komitetas nieko 
naudingo neatsiekė Ispanijos 
reikalu. Jis nesulaikė ginklų 
ir karo medžiagos siuntinių į 
Ispaniją.

Anglijos vyriausybės pata-
J. Valstybių vyriausybė 

per kelerius metus bedarbių 
šelpimui išleido 14,268,000,000 
dol. Jei šiuos visus sidabrinius riaina^ šis komitetas tariasi
dolerius suklotum briaunomis 
vienų su kitu, tų visų dolerių 
juosta nuo žemės pasiektų mė
nulį ir dar 98,944 mylias to- 
liau už mėnulio. Nuo žemės į 
mėnulį yra apie 238,840 mylių.

pakankamai anglies. Mažiau 
nukentėję fabrikai atidaromi 
ir atnaujinami darbai.

.Viskajos provincijai civiliu 
gubernatorium paskirtas bu 
vęs kariuomenės kapitonas Mi 
guel Ganuza.

Žiniomis iš Santander, te
nai radikalai dirbdina tvirto- 
toves ir šaukias Prancūzijos 
ir Anglijos pagelbos. Nori, 
kad tų valstybių karo laivai 
padėtų tūkstančius bėglių jū
ros kėliais nukelti į Barcelo- 
nų, arba Valencijų, kadangi 
Santandare trumpa maisto, 
ima reikštis ligos.

NEGIRDĖTAI DIDELĖS 
MOKESTYS CHICAGOJ

Už 1936 metus nustatytos 
mokesčių ratos Chicagoj ne
girdėtos miesto istorijoj.

Viešųjų išlaidų komiteto di 
rektorius Rees pareiškia, kad 
numatomas naujas streikas 
prieš dideles mokestis.

reikalavimai ekonomiškiau 
tvarkytis tiesiog neigiami.

Stebėtojai pareiškia, kad 
Sis nepaprastas visoj šaly iš
laidumas nieko gero nelemiųs. 
Jie sako, kad už poros metų 
iškils naujas ir didesnis už 
paskutinį finansinis krizis.

sau į talkų pakviesti J. Vals
tybes ir kitas, šalis siuneutrali- 
zuoti Ispanijos karų.

PARVEŽTAS SUPARALI- 
ŽIUOTAS JAUNAS 
CHICAGIETIS

AMERIKIETIS ĮVYKDĘS 
MEKSIKIEČIAMS SKER

DYNES

darbo sąlygos. Bet klausimas, 
ar laisvas pilietis turi teisę 
dirbti, ar jis yra apsaugotas 
nuo užkalbinėjimų, užpuolimų 
ir kitų pavojų.

Šį nusistatymų pirmiausia 
iškėlė Republic Steel korpora
cija. Po to ir kitos plieno kom 
panijos už tai pasisakė.

Į šį kompanijų nusistatymų 
C.I.O. vadas J. L. Lewis tarp 
kitko atsakė:

“Mums pranešta, kad plie
no kompanijas linkusias turė-

Taikininkų boardas ir C.I.O, 
vadai tuojau kreipėsi pas 
prez. Rooseveltų ir pas Ohio 
gubernatorių Davey šaukda- 
roies pagelbos. C.I.O. vadai 
nurodė, kad jei kompanijos 
savo pasiryžimus ims vykdy
ti, numatomas kraujo pralie
jimas streikininkams susikiri 
tus su streiklaužiais.

Prez. Rooseveltas tuojau 
kreipėsi į minėtas kompanijas 
pasisakydamas jis jungiasi su 
taikininkų boardu ir reikalau
ja neatidaryti fabrikų. Pre-

SENATAS ATMETĖ CIGA-
RETŲ MOKESČIŲ BIUŲ

SPRINGFIELD, III., birž. 
22. — Illinoiso senatas dau
guma balsų atmetė cigaretams 
mokesčių bilių. Chicago majo
ras karštai rėmė bilių.

Vakar parvežtas į Chicagų 
ir paimtas į Billings Memorial 
ligoninę suparaližiuotas F. B. 
Snite, kurs prieš keliolikų mė
nesių Kinijoje staiga susirgo 
“infantile” paralyžium.

Sakoma, mažiausia septy
nerius metus jis turės išgulė
ti dėžėje jei jam bus lemta 
pasveikti. Jo suparaližiuoti 
plaučiai priemoniškai priver
čiami veikti, kad jį gyvų pa
laikius.

Ties 24-ta ir Laflin gat. į 
upę įkrito ir prigėrė 7 metų 
berniukas James Jiran.

GRAŽIAI VEIKIA PERINI
MO STOTIS

PANEVĖŽYS. — Prieš ke
letą metų pauk&tininkų drau
gija Panevėžio mieste įsteigė 
viščiukų perinimo stotį. Prad
žioje ji buvo mažo masto, nes 
manyta, kad gal mūsų ūkinin
kai nenorės viendienių viščiu
kų pirkti, bet pasirodė, kad 
paukščių ūkiu labai dominėsi.

Jau praėjusiais metais sto
tyje buvo išperėta apie 50 
tūkst. viščiukų, o šiais metais, 
įsigijus milžiniškų inkubato
rių, numatoma išperinti ir iš
parduoti per 75 tūkstančius.

NYKSTA STIRNOS

TRAKAI. — Gegužės mėn. 
Vadų miške (Kaišedorių ure- 
dijof\), darant 57 kvartale miš 
kų revizijų, atrastas negyvas 
ožys (stirnų patinas). Ožys 2 
metų amžiaus, kailis pradėjęs 
šertis, su ragais (vienas ragas 
dviem šakutėmis Jokių suža
lojimų kūne nerasta. Gyvulė
lis krito, matyti, kokios ligos 
paveiktas.

Kaišedorių urėdijoje praė
jusiais metais Gegužinės miš
ke taip pat buvo atrastos ne
gyvas ožys, jau apgedęs. Ar 
nebus tik į šiuos gražius miš-

GOEBELSAS PAGALIAU GRASINA 
VISOMS BAŽNYČIOMS

BERLYNAS, birž. 22. — Esą Vokietija yra laiminga 
Olimpiko stadijume vakar na-1 šalis, išėmus kelis šimtus pry-

MEXICO (miestas), birž. 
22. — Meksikos autoritetai 
suskato skubiai tirti pereitų 
šeštadienį nepaprastų įvykį 
šalia Atlixco miestelio, Pueb- 
la valstybėje.

Tenai turi įsigijęs dideliau 
sius žemės plotus amerikietis 
W. O. Jenkins, buvęs J. Vals
tybių konsulas Meksikoj. Jo 
valdomi žemės plotai driekia
si per dvi valstybes.

Šalies vyriausybė tų plotų 
dalis paėmė savo žinion ir 
pradėjo dalinti bežemiams me 

Jksikiečiams. Pereitų šeštadie 
nį ginkluoti agentai be jokio 
įspėjimo puolė valstiečių gru
pę. 14 jų ant vietos nušovė ir 
18 sužeidė. Policijai pavyko 
du žudikus sugauti. Jie pasi
sakė, kad Jenkinso buvę nu
samdyti ginti užgrobiamus jo 
žemės plotus.

Vyriausybė labai susidomė
jo įvykusiomis skerdynėmis 
ir įsakė būtinai rasti kaltinin
kus. i ’

PAŠALINTAS GRUZIJOS 
SOVIETŲ PREZI

DENTAS

ti derybas su darbininkais, zįjentas pažymėjo, kad tas su- 
bet jos pasisako nedaryti jo- gjję gu visuomenės saugumu 
kių sutarčių. Jei taip, bus tuš- jr reikalinga taikipgam afeaų*
čia* darlias siekti bet kokio 
sutarimo”.

Be to, Lewie griežtai prie
šingas fabrikų atidarymui. Jis 
nurodo, kad jei streiklaužiai 
kur nors mėgins veržtis per 
pikietininkų linijas, reikia ti
kėtis) baksiu įvykių. Pasisakė, 
kad jis tuo klausimu kalbėjo 
su darbo departamento sekre
tore ir eu Ohio valstybės gu
bernatorium.

Pagaliau jis pažymi, kad 
C.I.O. nedarys jokio kompro
miso su kompanijomis. Strei
kas ir toliau bus vedamas iki 
bus viskas laimėta.

Stebėtojai aiškina, kad pas
kirtas taikininkų boardas yra 
vienšališkas. Plieno kompani
jų viršininkai dar pareiškia, 
kad šis boardas sudarytas 
remti C.I.O.

jų pusių susitaikymui.
Gubernatorius gi Davey pa

skelbė, kad jis pasirengę* pri
siųsti čia kariuomenę, kuriat 
bus įsakyta fabrikus laikyti 
uždarytus. j

Atsižvelgus į prezidento to
kį nusistatymų, fabrikai šian
dien neatidaryti.

ČEKIIOJ SULAIKYTAS VO
KIEČIŲ BALIONAS

Apskaičiuojama, streikuo
jantieji plieno darbininkai kas 
dien apie 500,000 dolerių at
lyginimais praranda. Kompa
nijos dar didesnius nuostolius 
turi.

Nuo kovo mėnesio jau išperin- ko gyvulius įsisukusi kokia li
tą 23 tūkstančiai ir dabar kas ga. 
savaitė perinama po 5,000 viš
čiukų. Vienos dienos viščiukai 
paštu persiunčiami net į toli
miausius provincijos kampus.

ciai minėjo vasaros pirmųjų 
dienų. Tūkstančiai nacių susi
rinko pasižiūrėti pagoniškų 
vaidinimų.

Šia proga Hitlerio propa
gandos ministeris Goebelsas 
sakė prakalbų puldamas baž
nyčias ir dvasiškius. Pirmiau
sia jis pareiškė, kad šio* na
cių iškilmės nėra kas kita, tik-

WASHINGTON, birž. 22. 
— Senatas pravedė 2 bilijonų 
63 miljonų dol. šelpimo bilių.

čerių ir lytinius kriminalinin- 
kus, kuriems nelemta jaustis 
laimingais.

Jie sakė, bažnyčių misija 
ruošti žmones į amžinąjį gyve
nimų. Girdi, naciai nesikišu 
į šių misijų. Nacių misija e 
santi žemiška misija, ji paei
nanti nuo šalies gyventojų.

MASKVA, birž. 22. — Čia 
paskelbta, kad Gruzijos sovie
tų respublikos prezidentas G. 
A. Mgaliblišvimi pašalintas iš 
užimamos vietos. Pažymima, 
kad jis “nukeltas” į naujų 
vietų.

tai senovės vokiečių tradicija. I valstybės įstatymų, turi juos 
Girdi, naciai neturi pasiryži--pildyti. Jei ne, jas bus varu 
mo steigti kokių nors naujų priverstos tai daryti. Girdi,

Matyt, ir jis pasirodė Stali 
Bažnyčios turi taikintis prie nui neištikimas. Patsai Stali-

PRATIA, birž. 22. — Čekos
lovakijos orinė policija pri
vertė dalyvaujantį Gordon Be 
nnett balionų lenktynėse vo
kiečių balionų nusileisti arti 
Chemitz, kadangi vokiečiai ne
prašę leidimo skristi Čekoslo
vakijos teritorijomis.

Vairininkai išklausinėti, ba
lione padaryta krata ir pas
kiau leista toliau skristi.

Balionų lenktynės prasidėjo 
iš Briuselio.

JOE LOUIS LAIMĖJO
SUNKAUS SVORIO 

KUMŠTYNES
Vakar vakarą įvykusiose už 

i pasaulio čemtpion&tų sunkaus 
svorio kumštynėse, J. Louis 
(negras), aštuntame round’e 
sumušė J. Braddock. Iki pat 
8 round’o J. Louis ėmė viršų 
ir numatyta, kad jis laimės.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —

Šiandien numatomas debesuo- 
tumas ir šilčiau.

Saule 
si 8:29.

teka 5:15, leidžia*

nas yra gruzinas.

bažnyčių, kadangi, anot jo, 
Vokietija šiandien ir be to 
per daug turinti įvairiausių 
bažnyčių. Sakė, kai ka* Vo
kietijų vaizduoja nelaimin
guoju kraštu. Esu taip nėra.

bažnyčioms senosios dienos 
jau dingusios.

Na, ir sakykite, puola baž
nyčias, joms grasina ir pa
reiškia, kad jie bažnyčių ne- 
pereeMoj^

CHAUTEMPS SUDARĖ 
NAUJĄ KABINETĄ

PARYŽIUS, birž. 22. — C.
Chicago miesto elektrinin- 

kai iš naujo nerimsta. Reika
lauja grųžinti atlyginimo da- Cbautemps sudarė naujų mi- 
lia, kas anais metai* ekonomi-, nisterių kabinetų iš radikalų
kos sumetimai* sumažinta.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

•bendrojo fronto vadų. Į kabi
netų įeina 10 socialistų. Kiti 
kraštutinieji liberalai.

“DRAUGO”
EKSKURSIJA
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 

“Gripsholm”
«
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dabartinius žudymus Rusijoj riša su Lietu
vos nepriklausomybės išlaikymu. Ką ben
dro turi Lietuvos nepriklausomybė «a tuo, 
kas darosi Sovietų Rusijos viduje? Į tą 
klausimą jie patys Begalėtų atsakyti.

Kiekvienam geram lietuviui yra žino
ma, kad konrunistai yra Lietuvos nenaudė
liai. Jie ne tik nori, bet ir darbuojasi, kad 
pasmaugti Lietuvos nepriklausdniy'bę ir jų 
prijungti prie Sovietų Rusijos. Nespėjus 
Lietuvai pasiskelbti nepriklausoma valsty
be, bolševikai veržėsi, kad ją pasmaugti. 
Tam tikslui darbavosi ir lietuviai bolševi
kai su Kapsuku priešakyje.

Trečiadienis, biriS. 23 d., 1931

“Sušaudymas Dar Peršvelnus”

Stalinas — Proto Ligonis
V __

Spaudoj buvo gana plačiai rašyta dėl 
pastarųjų {Stalino siautimų Sovietų Rusijoj: 
dėl daugybės Įtarinėjimų, areštų, bylų, su
šaudymų. Daromi spėliojimai, kad taip yra 
dėl Stalino ligos. Jis esąs proto ligonis. “Da
rbininkas” dėl to rašo:

Širdies ligoniai dažnai serga melancho
lija bei juodu nusiminimu. Ligonio vaizduo
tė mato visokias basias šmėklas ir pavojus, 
nuo kurių nori apsiginti. Kad kruvini Sta
lino darbai gali tokių šmėklų prieš jo akis 
pastatyti, tai visiškai suprantama. Nemaža 
gi jis nužudė savo geriausių bičiulių. Nužu
dyto žmogaus vaizdas negreit išdyla iš žu
diko atminties. Todėl žndytno mėgėjai vis 
naujų aukų reikalauja, kad patenkinti įšė- 
lusį kraugerystės instinktą. Labai galima, 
kad Stalinas jau pasiekė tą apsvaigimo laip
snį ir daugiau jau su nieku nesiskaito.

Tačiau nesuprantama, kodėl Stalinas 
naikina komunistų vadus ir provokuoja stip
riausią komunizmo paramą — raudonąją 
armiją? Juk išžudymas geriausiųjų Lenino 
draugų turi paveikti neigiamai į komunistų 
partiją, o sušaudymas gabiausiųjų generolų 
gali sukelti tikrą1 maištą raudonojoj kariuo
menėj. Jeigu Stalino smegenys veiktų nor
maliai, ta juk jis suprastų, • kad tokiu elge
siu jis drasko savo lizdą ir pjauna šaką, ant 
kurios pats sėdi. Sveiki žmonės to nedaro. 
Gi iš kitos pusės tie visi apkaltinimai ir 
“teismai” labai gudriai suplanuoti. Atrodo, 
kad Stalino galvosenoj išsilaikė aziatiškas 
suktumas, bet jo protas jau nebeturi sveikos 
orientnotės. Yra ir tokių, kurie spėlioja, kad 
kažkoks komunizmo neprietelis moka išnau
doti Stalino ligą ir kursto jį prieš bolševiz- 
mo šulus, kad Stalinas, pats to nesuvokda
mas, komuniztną nejučiomis likviduotų.

Lenkų Moksfininko Žodis

“Baltic Institute” išleido naują, 1937 
m. sausio mėn. “Baltic and Scandmavian 
Countries” (Pabaltijo ir Skandinavijos kra
štai) 1 nr. (5).

Šiame žurnale, be ko kita, yra riu straip
sniai, liečią Lietuvą, būtent: F. <5. von Kar- 
p’o knygos “Beitraege zur aelteeten Ges- 
cliichte dės Memellandes and Preussiseh-

— Šv. Joanna iš Arcų, ką 
iš Prancūzijos anglus lauk iš
šlavė, buvo tik puprasta kai
mo -dukrelė. Apart geros drą
sos, niekuo daugiau pasigirti 
negalėjo. Jokios mokyklos nie 
kad nelankė. Nemokėjo ne tik 
rašyt, bet nei skaityt. O betgi 
galingą armiją valdė ir nar
sius anglus apkūlė.

— Dabartiniai žmonių ne
teisėti geiduliai ir meno -as
menims dantį geba. Raohma- 
ninotff, garniais rusas, gra
žiausia harmonija ir saldžiau
siais žodžiais subara tėvus, 
nuo šeimos pareigų . pabėgu-

Nūn tokį kunigą parapijie
čiai lauk iš bažnyčios išmes
tų. Neilgiau, kai keliolika 
mmntėlių šiandien. Mūsų mi
šios taip trumputės, kad ne 
ištenka laiko gerai prisėsti. 
Žmonės tuo didžiuojas. Tik, 
kažin ką mano Kristus? Jis 
labai mišias laikė greitai irgi. 
Tai vienok ir Jam ėmė net 
tris valandas. Kaip ir kokiu 
būdu paprastas žmogus gali 
išklausyti mišių mažiau kai 
pusvalandžiu, lai jis pats at
sako.

(Vietoj kampelio)
Brooklyno lietuviškų komu

nistų laikraštis “Laisvė” ra
šo; “Mama rodosi, kad to
kiems sutvėrimams dar su
šaudymas per švelnus.” Čia 
kalbama apie tuos, kuriuos 
dabar Rusijoj Stalinui ištiki
moji čeką suiminėja ir šaudo.

Perskaitęs tai “bendro 
fronto” kolega Grigaitis 
“Naujienose” užklausė, ko-

i pasistenk, kad visai nieko ne
jaustum, ką mes dabar tau 
darysime.

“Atsiskyrėlis tylėjo. Jis, 
kaip visuomet, buvo įsisukęs 
į savo ilgus baltus marškinius 
ir stovėjo visai basas.

“Keturi kareiviai įkalė į 
žemę nusmailintą baslį. Pas
kum du iš jų pagriebė sene
lį, iškėlė į viršų ir su visa 
jėga pasodino ant smaiga-

, ... , lio, kurie sulindo giliai į jokią bausmę butų paskyrę' * ° ’
“Laisvės” redaktoriai tiems | ,

— Ne, ne taip, sustokit! —

— Kaip kitų, taip ir Lietu-
fueiite oes Memeiiamies mm rreussisen- x • *** Pradžia T™ daugiau pas
iXX-- lapttD8* neg0
Prūsų Lietuvos istorijos papildymai), S. &>- us... hfct. ’ė™’ ’1“bart“e’ 1,10
jączkowskio apžvalga ir M. Roemerio biu-i .. . “'"itavoj apmgyveno, vargiai ka-
letenių Ni. 5, 6 ir 7 “The tBaltic EnteuiJ®uraukia stambiais prakaitei^ bug aį^ku. žinių netrūks

und Regionai Solidarity” (Pabaltijo santar
vė ir regionalinis solidarumas), atspausdin
tų “International Oonoiliation” Paryžiuje 
1936 m. 483- 508 psl., H. de Moittforto ap
žvalga.

Pirmoje apžvalgoje S. Zajączkowj&is sa
ko, kad ši knyga duodanti įsidėfcnėtiną at
sakymą į vokiečių mokslo pastangas po didž. 
karo Įi. dyti, kad lietuviai neturį istorinių 
teisių į Klaipėdos kraštą ir Rytprūsių šiau
rės rytus. Autorius, remdamasis istoriniais 
ir kalbiniais duomenimis, prieina išvados, 
kad Rytprūsiuose lietuviškos sritys siekian
čios toliau, negu mano ankstybesni šio klan 
simo tyrinėtojai. Taip pat Zajączkowskis pa
žymi, kad dar ir šiandie Rytprūsiuose gyve 
na nemaža lietuvių, kurių tačiau tikslaru3 
skaičiaus neleidžianti nustatyti neobjektyvi 
vokiečių statistika.

lašais, o veidą pažiebia gedo* 
liepsna. Muzikai - daininin
kai įsagykit Rachmaninoffo 
“To the Children”.

Lietuvių Bolševikų Norai

Brooklyno Rietuvių kohmnistų laikraš
tis tokią dainą užtraukė: “Žmogus, kuriam 
rūpi taika, žmogus, kuriam rūpi Lietuvos 
nepriklausomybės išlaikymas, žmogus, ko
riam rūpi fašizmo nugalėjimas, džiaugiasi 
tuo faktu, kad Sovietų Sąjungoj fašistų 
šnipus suiminėja ir atatipkamai juos bau
džia”. ) ’ , i ,
' Ar jūs, gerbiamieji skaitytojai, nejau

čiat, kad šis komunistiško laikraščio redak
toriaus pareiškimas atsiduoda krauju? Ar 
jūs nejaučiat jo troškimo, kad dar daugiau 
kraujo būtų pralieta nelaimingoj, kruvinųjų 
bolševikų pavergtoj Rusijoj?

Kodėl bolševikų laikraščių redaktoriai 
teisybės nepasako. Juk jie gerai žino, kad 
šiandien Rusijoj yra tokia vergija, kokios 
niekur kitur pasaulyje nėra. Tokios prie
spaudos uėra nei prie fašistų ir net prie 
Vokietijos nacių. Stalino valdžia šuhninė- 
ja ir šauilo ne kokius ten šnipus, bet tuo;-,, 
kurie išdrįsta bent truputį daugiau laisvės 
pareikalauti. Nlė kiek nekreipiama dėmesio 
nė į tai, kad sušaudytieji žmonės netolimoje 
praeityje bendradarbiavo Leninui ir Stali
nui, kad jie labai daug padėjo bolševizmui 
įsigalėti. Bet tas Stalinui negalvoj. Jis ker
ta galvas visiems, kas tik turi drąsos ki
taip galvoti, negu Stalinas galvoja. Jis ker
ta galvas visiems, kurie pasiskundžia dėl 
savo apverktino būvio.

Kitaip gulvoti negu galvoja valdib s 
žmonės, pasiskųsti ir bet kokį reikalavimą 
pastatyti, tai nėra šnipinėjinas, tai nėra 
valstybės išdavimas.

Tikrai įdomu, kad komunistų laikraštis

Kardinolas Innkzer Ir Austrija

Austrija yra tuo laiminga, kad ji tu
rėjo ir turi labai šviesių ir stiprių katalikų 
vadų. Jei ne jie, ji tikrai būt netekusi sa
vo nepriklausomybės.

Vienas iš pačių įtakingiausių asmeny
bių Austrijoj dabar yra kardinolas Innitze- 
ris. 1913 m. jis buvo paskirtas Vienos uni
versiteto profesorium, o 1929 m. socialinių 
reikalų ministerių. Socialinio teisingumo vy
kdymu jis rūpinasi nuo pat. savo jaunų die
nų. , r ♦. j

Pasikalbėjime su Lietuvos katalikų dien
raščio “XX Amž.” bendradarbiu kard. In- 
nitzer daugiausia ir lietė soeialritius klau
simus, kurie jam labai rūpi ir kvrioos jis 
stengiasi vykdyti į gyvenrinąi. Anot jo, Aus
trijoj ir valstybė ir Bažnyčia rūpinasi daly
vauti socialinio klausimo sprendime. Dirbu 
ina socialinių popiežių enciklikų nurodyto
mis gairėmis. Austrijos gyvenimui pagrin
dus davęs a. a. kancleris Dollfuasas. Jo nu
statytu keliu einama ir toliau. Pūskutiniaės 
laikais daugelyje valstybių kyką konfliktų 
tarp valstybinių ir bažnytinių oiganizociję.

— Žodis katalikas, kateki
zmas ir taip toliau, imtas iš 
gretų kalbos »r reiškia gar
so atnmšą. Jei kas netikėtai 
kokion geležiu trinktels, net 
sadrdbi, kai tas garsas tave 
perveria. Katalikas, išeitų, tai 
teikis žmogus, kurį Kristaus 
mokslo garsas perdėm perė
mė.

■ t ' *— Lyginai keturi gimtai ir 
keturios dešimtys įr keturi 
metai kai pirmos mišios A- 
merike buvo, atlaikytos. Įvy
ko gruodžio 1493, Raitės 
saloje.

ta, jog da prieš Kristų lietu
vių Lietuvoj jau gyventa 
Betgi kada pirmas lietuvis tą 
kraštą pasiekė ir apsigyveno, 
tai jau visai kitokis puslapis.

Latviai, matyt, kiek anks- 
ičau išgarsi. Ant tiek, kad 
jiems jų laimės jų artimi kai
mynai germanai užvydi ir 
juos užkariauti atsfbruka. La
tviai gerokai pasrraivę, galu
tinai priešams sprandą pale
nkia.

Germanai tuo įdrąsinti ir 
ant lietuvių šoka. Betgi šieji 
su da storesniu atsparumu da 
utis iššiepia ir germanus į 
dulkes sumala. Metuose 123C 
rudenyj, lietuvius germanai 
užpuola. Gerai nepažinodami

“sutvėrimams”—maršalui Tu- 
chačevskiui, gen. Uborevičiui, 
gen. Putnai ir kitiems. 

Toliau Grigaitis rašo:
“Gal būt, komunistų parti

jos lietuvių Centro Biuras pa
aiškins, kaip reikia tiausti 
tuos, kuriems sušaudymas yra 
“peršvelnus”? Juk sovietų 
valdžią jie stato už pavyzdį 
viso pasaulio darbininkams, 
taigi yra svarbu žinoti, kokia 
turi būti “pavyzdinga baus
mė” sunkiems nusikaltėliams

Z

subliovė Gorbunovas. — Ne
gerai. Reikia tvirčiau. Bas
lys turi pasiekti žarnas.

“Tada jie vėl sugriebė, iš
kėlė į viršų ir dar smarkiau 
pasodino ant haslio. Taip pa
kartojo kelis kartus, kol GorgkM 
bunovas buvo visai patenkint 
tas. Bet iš atsiskyrėlio lūpų 
neišsprūdo nė vienas sudeja
vimas. Jig tik tylutėliai, be
veik negirdimai, dūsavo.

Nu, jei tu esi šventasis<4

darbininkiškoje valstybėje.” ir »iev«s tikrai yra.
“Iš istorijos yra žinoma, 

kad nusikaltėlius kitąsyk de
gindavo ant laužo, kaldavo 
prie kryžiaus, užkasdavo gy
vus į žemę iki kaklo ir palik
davo nakties žvėrims ir kir
minams suėsti jų galvas arba 
įmesdavo į laukinių žvėrių ur
vą. Dar kitį bausmės būdai 
buvo pasmeigti nusikaltėlį ant 
aštraus kuolo, pririšti nusi-

— šaukė Gorbunovas, — tai 
kodėl jis dabar tau nepadeda?

“Atsiskyrėlį kareiviai taip 
ir paliko pamautą ant mieto 
ir jo saugoti pastatė sargybą. 
Jis, mirė prieš auštant — jo 
lavonas vis tebekybo “paso
dintas” ant baslio prieš “iš- 
polkomą.”

“Dienos metu prie jo lavo
no Gorbunovas įsakė atvestikaltėlio rankas ir kojas prie ...

... ... . , . .su visa šeima popą Mat, paketurių arklių ir plakti ark-( .
liūs, kad jie bėgtų į visas pu
ses ir jį sudraskytų ir t.t. 

“Visas bausmes, kurios yra
Lietuvos pelkių ir jos žmo nego snSaIKi^naSt

garsusis rusų 
dainius, taip į Petrą Didįjį 
įsimylėjo, kad apie ji gal
vodamas, gražiausias poema-* 
&«mezgė. Aišku. Dideliam vėl 
balui, reikia didelio tipo. Ga- 
b jausis menininkas, o be tam 
likro pavyzdžio, kai lauk iš
mestas jaučiasi.

Nore Lietuvoj jau ir pieme
nes Homerą skaito, tai vie
nok kol kas didesniais daly
kais 4a niekas neatsižymėjo. 
Nagai. -Pavyzdžių trūksta. A- 
part Vytauto h* Birutės, ki
tokių modelių neturim. Da
rius ir Girėnas sukrėtė lietu
vio nusigandusią ir prislėgtą 
vaidentuvę daugiau, uegu kas 
kita. Tik tėsaykit, pirmutinis 
dailės veikalas, ar jis bus ba-

mų, vaen grynai savo jėgomis 
pasiraimščiuOdami, Lietuvon į- 
lenda. Lietuviai, ilgai nelaukę, 
sušoka ir taip baisiai neprašy
tus svečius apkula, kad šieji, 
kai iš žarijų, atgal per kalnus 
dūmė. Šiuo būdu lietuviai net 
du sau gerus daiktus įsigijo: 
pirma, supliekė germanus; a- 
ntra, pirmą kartą save pasau
liui išgarsino. Nuo tol jau vi
si pradeda su lietuviais ar 
timesnėn pažintin sueiti ir 
juos ne kitaip, o tik lietuviais 
vadinti. Prieš tai, lietuviui 
nei vardo da neturėjo.

To nėra Austrijoj. Kardinolas jaučiąs, kad 
austrų dauguma stengiasi gyvenime praves-' rmemjes, spalvos, ar slopin
ti katalikybės principus. Austrai savaimei ko padaras, būtinai raišiosi s
katalikai. Gal būt, dar būtų galima imi ko 
norėti iš inteligentų, bet kai mokyklos Aus
trijoj geros, tatai atsilieps ir į busimąsias 
inteligentų kartas. “Mes palikti ramybėje, 
galime dirbti, o tatai duoda skaidraus ry
tojaus vilčių” — kalbėjo žymusis kardino
las. “Jei Austrijai bus palikta nepriiriau 
sumykė ir laisvė, mes susitvarkysime”.

su anų dviejų vyrų žygiu.

— Kaip kitur, taip ir dai 
lės gyvenimo kampelyje, ma
ži daiktai tur mmtenkt di- 
desniemsiems. MoriUo, teplio
rius, piešdamas Panelės šven 
čiamiMos užgimimo vaizdą, .ir

Matyti, kad kardinolas žnnitzer seka ir <m&ią šuniuką įdeda. Ir paro 
mūsų tautos gyvenimą. “Džiaugiuosi jūsų
socialinių sąjūdžiu” — sakė kardinolus.
“Norėčiau jūsų kraštui ramybės, gerovės 
ir palaimos”.

Vienas labai plačiai skaitomas vengrų 
laikraštis teisingai pastebi, kad: “Goebotoo 
(Vokietijos nacių propagandos ministerio)
atakos ant KMaflikų Balnyte* yra JMRa- 
stat rfcMes fcmeUHo pavyacUs, Meto dar ūd
ra netoai eivitisaotoji Burapa. Vokietijos
vyriausybės narys kartoja tokius žodžius, 
kurie turėtų būti pasmerkti kiekvieno as
mens Europoje”.

do, kaip anasai menkas su- 
tviriniitis tiesia kaklą, ver
žia sakutes, pučia šnirpšles 
ir laižosi užmėtyti užgimusių 
Dievo uootiaų

sunku ir suminėti. Bet galima 
čia dar priminti kanibalų var
tojamą bausmę. Jie sujungia 
‘ ‘ teisingumą su praktišku
mu”: nneikaltdlį užpampina 
vėzdu per galvą o paskui jį 
padeda ant karštų žarijų, pa
spirgina ir suvalgo!

“Taigi kuri iš tų bausmių 
butų, sulig leninizmo-staliniz- 
mo tezių, tinkamiausia sovie
tų išdavikams, kuriems, anot 
komunistų organo, “sušaudy
mas yra peršvelnus”? Centro 
Biuras turėtų apšviesti lietu
višką proletariatą, kad jisai 
žinotų, kokios rūšies justicija 
bus vykinama pasaulyje, kai 
jį valdys komunistai.”

Bendro fronto kolegai Gri
gaičiui, gal būt, dar nežino
ma, kad Rusijos komunistai 

Reiškiame širdingiausią pa- yra praktikavę tokią bau-

ii Visiems Juozapo 
Marijos Vilos 

PfieteGams

dėką trims Phitadelphijos pa
rapijoms už surengimą to pi
kniko Vilos naudai. Dėkui 
kunigams V. Martusevičiui, 
I. Zimbtiui ir J. Mikšiui nž 
didelį pasidarbavimą, gerb

smę, kaip pasmeigimas ant 
smailo kuolo. Apie tai savo die
norašty “Studentai, meilė ir 
čeką,” II tome, rašo A. Rach- 
manova, kuri pergyveno visą 
komunistų revoliuciją Rusijoj.

kunigams už atsilankymą ir,etai kaip raga;
paraginimą parapijiečių dar
bu bei aukomis paremti Vilos 
reikalus, visiems atsilanka- 
siems prietetiarms, trijų para
pijų datbininkams, “Drnu-

— Šventas Pilypas Nerius, 
didelis muzikos žinovas ir 
I alestrino neatznezgamas drau 
gos, nekartą praleisdavo tris 
ištisas valandos vienas skai
tytines mišias belaikydamas. 
Gerai, kad gyveno kitados.

“ Gruodžio 12 d. 
“Gorbunavo (komisaro — 

prof. Kamp.) įsakymu senelį 
atsiskyrėlį Grigorijų iš eže
ro salos atgabeno į miestą.

gui , Garsui’, “Dartibun-13orbunc<va,s nutarė parodyti 
kui ir Amerikai už daž- jmongm8i ka4 šventieji ir ste-
nūs pagarsinimus ir visiems 
kurie darbu, aukdmis arba at
silankymu prisidėjo prie Šio

buklai, į kuriuos senelis tiki, 
yra ne kas kita, kaip kvaila.’ 
akių dūmimas. Jį atvarė su-

pikniko. Melsimės, kad Visa- kaug^yt^ pėsčią, už kaklo pa- 
galis kiekvien, laimint, gan- yirvę Pavpdži„ję,

nuvilko prie “išpolkomo,”šiomis malonėmis.
• I

Širdingiausiai dėkingos,
Av. Kazimiero Seserys

(Viloje)

sirįžo savo įrodinėjimus, jog 
nėra Dievo, tęsti toliau. Po
pas ir jo žmona buvo surišti 
ir pasodinti į vieną suolą, pa
statytą prieš baisųjį baslį. Pa
skum atvedė jų vaikus — aš- 
tuonerių metų berniuką ir t re- 
jų metų mergaitę — ir ėmė 
juos, tėvams matant, daužyti 
šautuvų buožėmis.

“— Nu, melskis tu kiaule 
pope! — suriko Gorbunovas, 
vėl visiškai nusigėręs. — Ko
dėl nesrroeldi į savo Dievą, 
kad tave išgelbėtų?

“Motina, tai pamačius, su
spigo širdį veriančiu balsu ir 
apalpusi sukrito vietoje. Po 
kiek laiko tėvus atrišo ir nu
vedė prie ežero. Ten juos ka
reiviai pagriebę už kojų, gal
vas įkišdavo į eketę, iš ku
rios paskum vėl ištraukdavo, 
taip su jais “žaidė” tol, kol 
kankiniai nebrodė daugiau j( 
kių gyvybės ženklų.” (pt 
40-42.).

“Kitoje vietoje A. Rach- 
manova rašo:

“Rugsėjo 8 d.
“Šiandie gatvėj suėjau in

žinieriaus dukterį, kuri taip 
patikdavo mūsų docentui. Jos 
suėmė tėvą ir tris brolius, 
juos baisiai sumušė ir paskum 
tam pačiam fabrike, kuriame 
jie dirbo, įstūmė į verdančią 
geležį” (Pusi. 87).

Tai ne prasimanymas. Au
torė tų dienoraščių A. Rach- 
manova aprašo bolševizmo e- 
pochą ligi 1926 m., kada ji 
buvo ištremta iš Rusijos. Juo
se parodoma rusų tautos Gol
gota spaudžiant bolševisti-' 
niam režimui. Pravartu būtų 

1 ir jautresnės širdies lietnviš-

kur susirinko minia žmonių.;
“— Jei tu esi šventasis, —j 

tarė jam Gorbunovas, — tai'

kiems bolševikams perskaityti 
tuos Raehinanovofl dienoraš-,

(Nukelta į 4 pusi.)
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APLANKYKIME SAVO TĖVYNĘ 
LIETUVĄ

Daugelis lietuvių, įvairių 
aplinkybių verčiami, rusams 
valdant Lietuvę, turėjo pali
kti savo tėvynę. Daugumas 
jų įsikūrė gyventi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Čia ne
maža jų ilgainiui įsigijo ne
tik pilietybę, bet ir savo nuo- jos. Iš įvairių Lietuvos vietų
savybes, ir Amerika jidns ta
po lyg ir antroji tėvynė. Ne
maža tokių lietuvių ištautė
ję’, ir šiandien jų vaikai jau 
visai nebemoka lietuviškai. 
•Tačiau daugumas Amerikos

svetimtautį mūsų pajūryje 
daugiausia domina ir žavi 
gamtos grožis, tai lietuvį, be 
gamtos grožio, dar į pajūrį 
traukia ir žilosios praeities 
didingieji paminklai bei seno
sios žve'jų gyvenimo tradic'-

ir užsienio susisiekimas su 
pajūriu lengvas ir patogus. 
Taip pat Lietuvos pajūrio ku
rortai — Palanga, Juodkran
tė, Nida ir kiti — turi mo
derniškus viešbučius, pensio-

lietuvių palaiko ryšius su natus, teniso ir kitokio vasa- 
vo garsiųja tėvyne Lietuva, ros sporto aikštes. Be to, ten

Kiekvienų traukia tėvynė rengiamos įvairios gražio* 
Kaip kiekvieną, kultūringą kultūringos pramogos.

Kitos gražios vietosžmogų traukia ta vieta, knr
jis arba jo tėvai yra gimę ir A ,
ilgesnį laiką gyvenę, taip ir Da«g gražių ir vasaroti ti- aPlmk storumo ąžuoas. 
.Amerikos lietuvius traukia nkamų vietų yra Lietuvos pa , Netoli to ąžuolo yra sena ko- 

i Lietuva. Daugelio sva-į vasarvietėse (kurortuo-, P]ytele, kūną PU08ia ™Pa-
- ją aplankyti ir puma-, se). Plaukiant nuo Kauno Pastai gražus medžių droži- 

■i. Pats geriausias laikas’ Nemunu žemyn, yra šios vi-
Lietuvą aplankyt i vasarą, ka- _ sais atžvilgiais vasaroti tin- 
da ji visa pasipuošia gražiu karnos vietos: I^ampėdžiai,
žaliu rūbu. Šiandien dar Lie
tuva nėra taip išsirekla'mavu- 
si kaip kiti turistiniai kraš
tai, tačiau ir ji ne tik savo 
tautiečiams, bet ir kitiems 
svetimus kraštus mėgstantie
ms pamatyti daugeliu atžvil
gių yra įdomi ir pamatytina.

Lankytinos Lietuvos vietos

Pirmon eilėn lankytinas 
Lietuvos pajūris, kuris tnri 
apie pusantro šimto kilomet
rų ilgio ir tęsiasi nuo Šven

tosios, prie latvių sienos, ligi
Nidos, prie vokiečių sienos, i plačiai pagarsėjęs, tačiau jis

Kačerginė, Kulautava, Zapiš- 
kis. Tos vietos, uždengtos Ne
muno slėny nuo vėjų, gaiviu 
pušynų kvapsniu ir vėsiu o- 
ru, vasaros kaitromis yra ma
loniausios vietos pailsėti.

Po Lietuvos vandenis

Plaukdami nuo Kauno Ne
munu aukštyn, pasiekiame 
vieną iš žymiausių ir didžiau
sių Lietuvos kurortų — Birš
toną. Šis kurortas savo mine 
ralinėmis gydomosiomis ver
smėmis jau prieš karą buvo

Jis visas yra žavingai gra
žus: jo pakrantes padengtos 
storu sluoksniu švaraus smė
lio, kurį puošia smulkučiai jū
ros išplaunalmo gintaro gaba
lėliai. Daugelyje vietų prie 
pat nuo kalvų nusileidžia jau
ni ir seni pušynai. Jų gardus 
bei sveikas kvapas, skaidrūs 
saulės spinduliai, atsimušę 
nuo baltų smėlynų ir tuo bū
du įgiję dvigubai jėgos, ir 
maloni, jauki jūros vėsuma 
sudaro įdelias sąlygas žmo
gui pailsėti ir sustiprėti.

Į Lietuvos pajūrį vasaro
mis suvažiuoja daug žmonių. 
Paskutiniu metu į jį kaskart 
vis daugiau atvažiuoja iš į- 
vairių kraštų ir svetimtaučių. 
Ilgainiui, reikia manyti, ža
vingosios mūsų pajūrio vietos 
taps vienais iš žymiausių va
karų Europos kurortų. Jeigu

INKTYNĖS MINTYS ; 
T KIEKVIENAI DIENAI :

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Birželio 23-cia Diena

“Kiekvienam turinčiam bus 
duota ir jis apsčiai turės; iš 
to gi, kurs neturi, ir tai, ką 
jis regisi turįs, bus atimta’’ 
— Sv. Mato XXV, 29.

Širdis nyksta susidūrime 
su mažais daiktais ir siau
rais reikalais; bet kuomet su
vedame į sutartį su didelėmis 
idėjomis, ru besistengimu di 
deliems siekiams, su stipriu 
jausmu išjudintu ir dedančiu 
ant pasisekimo altoriaus kuo 
brangiausius pasiaukavimus 
tuomet žmogiška širdis, išvy 
s'tydama savo nemarią prigi

žemesnė, negu sausumoje, o 
naktį atvirkščiai, todėl gydy
tojų nuomone, prie krantų da ! 
rosi oro judėjimas, kuris te
mperatūrų sulaiko nuo griež
tų svyravimų tarp dienos ir 
nakties laiko. Saulės spindu
lių energija ežerų paviršiuje 
ir jų krantuose yra dvigubai 
didesnė, nes be tiesioginių 
saulės spindulių veikia ir 
spinduliai, kurie atsimuša nuo 
vandens paviršiaus. Zarasuo- 
se ir jo apylinkėse pragydo 
nitams labai pigus, o susisie
kimas su didesniais centrais 
patogus. Aplink Zarasus, be 
daugybės gražių ežerų, yra 
taip pat daug ir kitokių įdo 
mybių. Pavyzdžiui, 12 kilm. 
atstumo nuo Zarasų, Stelmu
žėje, yra milžiniškas apie 2,- 
000 metų senumo ir apie 10

niai.

Istorinės, įdomios vietos

Utenos apskrityje, prie Šve 
ntosios upės yra gražus Any
kščių miestelis. Čia yra did
žiausias Lietuvoje Puntuko u- 
kmuo ir garsusis Antano Ba
ranausko apdainuotas Anykš
čių šilelis. Anykščiuose gimė 
ir augo žymusis mūsų poetas 
Antanas Baranauskas (1835 
1902). Dabar dar tebėra klė
telė — Antano Baranausko 
muziejėlis, kurioje vasaros a- 
tostogų metu žymusis mūsų 
poetas rašė savo didžiuosius 
kūrinius. Šiuo metu Anykš
čiuose gyvena žymusis mūsų 
beletristas A. Žukauskas - 
Vienuolis.

IŠ įdomesnių vietų Biržų 
apylinkėje yra šios: didinga 
Biržų pilis su kunigaikščių 
Radvilų rūmų liekanomis prie 
Širvenos ežero; Astravo dva
ro parkas ir ruimai; gipso ka
lnai ir įgriuvusios duobės. 
Kaunių, Montagailiškio, No- 
radavos dvarų, Kirklių, Mika- 
linos, Daumenų ir Kirdonių 
kaimų laukuose, sieros šalti
nis in kurortas Linkėnų dva
re.

Sunku visas gražiąsias ir 
žymiąsias Lietuvos vietas su
minėti. Kiekvienas Lietuvo* 
kampelis dvelkia savotišku 
grožiu, kiekvienas Lietuvos 
kalnelis, ežeras ar upė gau
biamas padavimais. Todėl ne
nuostabu, kad ne tik lietu
viai, bet ir svetimtaučiai po
etai iš Lietuvos gamtos ir 
praeities paminklų sėmės sa
vo kūriniams temų ir įkvėpi- 

’mo. O genialusis poeas Ado
mas Mickevičius savo didžią 
ją poemą “Ponas Tadas“ pra 
deda šiais žodžiais: Lietuva, 
mano žeme, šalele gimtoji. 
Tas tik supras, kad tu jam 
sveikatą atstoji, kas jau ta
vęs neteko.

Šie didžiai teisingi žodžiai 
geriausiai suprantami Ameri
kos lietuviams, toli už jūrų- 
marių, nuo savo gimtosios ša
lelės gyvenantiems. Tie, ku- 
rių sielose neužgeso meilė, il
gis Lietuvos. Ilgis jų nema
žiau ir Lietuvoje gyveną bro
liai, sesutės. Todėl verta, kad 
kuo daugiausia Amerikos lie
tuvių atvyktų į Lietuvą su
stiprinti savo fizinės ir dva
sinės sveikatos ir užmegsti 
glaudesnių ryšių su savo tė- 
vype. Tsb.

tuomet buvo gerokai apleis
tas. Nepriklausomoje Lietuvo
je jis buvo tinkamai sutvar
kytas ir dabar jis savo įvai
rias ligas sėkmingai gydan
čiomis mineralinėlmis versmė
mis bei purvo voniomis ir 
pavyzdingais įrengimais su
traukia daug sveikatos ir ra
maus poilsio ieškančių žmo
nių. Birštono mineralinių ve
rsmių Birutės ir Vytauto va
ndens šiandien Lietuvoje pla
čiai yra visų mėgiami. ^Be čia 
suminėtų vietų, Lietuvoje y- 
ra dar daugybė kitų vietų, 
kurias aplankyti daugeliu at
žvilgiu yra įdomios. Pirmon 
vieton čia paminėtini Zara
sai, su savo daugybe mėlyn- 
vandenių ežerų. Visų jų smė
lėti dugnai ir švarūs vanduo. 
Dienomis oro temperatūra va 
ndens paviršiuje yra dang

mtį, pakyla į aukščiausių i- 
dėjų aukštumą ir padidėja iki 
plačiausių dėsnių stovį. — 
Jurgis M. Robeson.

Tai buvo kankinys, kurs 
matė dangų prasiveriantį ir 
Dievo Sūnų “stovintį Dievo 
dešinėje“ (Ap. D. VII, 56). 
Tai kūomet 'mes esame nuo
laidžiai panešę kokį nors bai
sų skausmą, mes matome au
ksinius laiptus siekiančius 
aukštyn, kaip Perpetua matė 
iš požemio tamsumos; kuo
met esame ateidavę kokiam 
nors dideliam darbui ir jį at
likę, Dievo pagalba ir Jo 
Dvasios, su triulmfu iki ga
lui, — kad reginys yra mums 
suteikiamas. — R. 8. Storrs.

Statykite didvyrišką gyve
nimą ir visi tebūnie kaip ka
rdas makštyse, gatavas su
blizgėti Dievui pašaukus, o 
darbo kavalerija! — Geraldas 
Massey.

bTdtd'As

vis atrodo, kad tebestovim 
otc, o tik žemė palengva sle
nka priešingon pusėn. Los A- 
ngeles miesto dangoraižiai 
namai atrodo lig menki stie- 
bukai. Plačiosios gatvės it 
kokie balti siūlai kryžmai su
narplioti.

Orlaivio Patogumai
Orlaivio viduje įtaisyta ke

leiviams visokie patogumai. 
Prie kiekvienos Sėdynės aka 
mbutis, šeimininkei reikalui 
esant, pasišaukti. Tamsoj 
skrendant, kiekvienam kelei
viui pritaisyta elektros lem
putė ir galima skaityti. Virš 
kiekvienos sėdynės randasi 
trūbelė, pro kurią tyras oras 
veržiasi į orlaivio vidų. Ke
leivis gali tą trūbelę sau tin
kamiausia nusistatyti.

Skrendant aukštai ir per

.Būta didelio žvėries. Vienas fai’merys netoli Aurora, 
III., ardamas užtiko šiuos kaulus. Tai vieno seniai išnykusių 
gyvulių žandikaulis (dešinėj) ir blauzdakaulis (kairėj).

PRO ORLAIVIO LANGĄ
■ i . ■ - ■ --4

Rašo J. J. Bielskis

e

Gegužės 20 d. pasirengiau 
nepapraston kelionėn — or
laiviu iš California į Chica- 
gą. Orlaiviais keliavimas, ar
ba, geriau sakant, skraidy
mas, dar daugeliui žmonių y- 
ra nepaprastas. Kai kurie net 
ir ištolo orlaivio bijo, o jau 
skraidyti nei neužsimink. Bet 
tas nestebėtina, nes panašiai 
buvo su traukiniais, garlai
viais ir automobiliais. Ilgą 
laiką daugelis žmonių vengė 
tų keliavimo priemonių, ilgą 
laiką jie bevelijo arklio trau
kiajam vežimėliu tenkintis. Pa 
galios, bendra pasaulio paža
nga nugalėjo jų menkai kuo 
paremtą atsargumą ir šian
dien, jei kas tokiom kelionės 
priemonėm pasipriešintų, į 
tokį būtų žiūrima kaipo dvi
dešimto šimtmečio retenybę.

Panašaus likimo yra lem
ta sulaukti ir oru skraidymo 
bailialms. Ši keliavimo prie 
monė jau įsigalėjo ir po mc 
tų, kitų bus lygiai paprasta 
kaip kad šiandien kelionė 
traukiniais ir automobiliais. 
Kaip vandeniu plaukiojimas, 
taip ir oru skraidymas žmo
gui nėra svetimas; tai yra 
gamtos dovana. Tik žmogus 
privalo su ta naudinga dovn 
na susipažinti, priprasti ir 
išmokti ja naudotis.

Į Orlaivių Stotį

Mano orlaivis išskrenda pe- 
nkioliką minutų po devintos 
vai. ryto iš United Airport, 
Burbank, California, apie dvi
dešimts mylių nuo Los Ange 
les. Mano žmona, Rūtelė ir 
Alfredas mane atvežė - - pa
lydėjo į stotį. Važiuojam pro 
IIollywood tarpaklnius, pro 
Universal ir Warner Bros. 
milžiniškas kino studijas. 
Štai, pravažiuojam pro griau- 
jamas scenerijas, kurios buvo 
pastatytos gaminant filmą
“Lašt Days of Pompei“. Tni’bo greituhiu lėkėm, bet kaip
milžiniški arĮificijaliai kal
nai, padaryti iš skardos, me
džio ir poterio. Ištolo žiū
rint atrodo kaip if tikri knl-
nai, kurių viršūnėse daug snio' relis savųjų, !bet jie atrodo 
go. (Besilankydami Kaliforni- visai mažyčiai; namai it ko-l

tyras oras, pučiąs per trūbelę 
tiesiog į keleivio veidą, yra 
labai gaivinantis ir paskati
na giliau kvėpuoti, palengvi
na tiems, kurie yra linkę prie 
“jūrų-oro ligos“ (sea sick- 
ness). Orlaivis apšildomas, 
bet norintiems dar duodama 
šiltas uždangalas. Norintiems 
net ir rašomąjį stalą pritaiso 
prie sėdynės. Nepaprastai ma
ndagi šeimininkė dažnai ke
leivius aplanko, teikia patar
navimų, nemokamai atneša 
vaisių, įvairios literatūros pa
siskaityti, “chewing gum“, 
kortas, sandvičių ir kavos.

joje Lietuvos keliauninkai 
Juodvalkis ir Verbavičius ma 
tė šias scenerijas, kuomet dar 
jos buvo čielybėje. Jiems tai
pgi specialiu leidimu buvo 
sudaryta galimybės matyti, 
kaip gaminama filmos studijų 
vidury. Išvaikščiota ir išva
žinėta Universal studijos.

Mūsų automobilius pasuko 
į airportą ir, štai, skridimo 
valanda: jan. artinasi Oriai 
vis stovi parengtas, it milži
niškas sidabro paukštis išplė
tęs sparnus ir laukia ženklo 
pakilti į orą. Mano vaikučiai 
suėjo į vidų apžiūrėti, ar pa
togią turėsiu kelionę. Tai di
delis dviejų motorų orlaivis, 
galįs paimti keturiolika ke
leivių, pilotą, jo pavaduotoją 
ir šeimininkę. Septynios sė
dynės kiekvienoj pusėj, min
kštos, patogios, galima atsilo
šti, sulig patogumo. Tryliktu 
numeriu sėdynės nėra, pakei
sta numeriu penkioliktu. Mat, 
kai kurie vis dar laikosi senų 
prietarų, būk tryliktas nume-' 
ris esąs nelaimingas. Man 
teko penktu numeriu sėdynė. 

“Važiuojam — skrendam“!

Valdininkas sušuko “skre
ndam!“ ir keleiviai, atsisvei
kinę su lydinčiais, tuoj užė
mė savo vietas. Orlaivio vi
duje šeimininkė paprašė, kad 
visi prisijuostume prie savo 
sėdynių, kaipo pasarga nuo 
nelygaus pasikėlimo. Motorai 
suūžė ir jau važiuojafm. Mo
mentas, kitas, ir mūsų orlai
vis jau gale takučio, kuriuo 
turi išsibėgti iki pradės pasi
kelti. Susirinkę mus išlydėti 
mosuoja skepetaitėmis. Tuo 
tarpu motorai dar smarkinu 
subirzgė, orlaivis pariedėjo 
dideliu smarkumu ir pasikė
lė nuo žemės. Kuomet žeme 
riedėjo tai greitumo sensa
cija buvo nepaprasta, it žai-

pagalbą teikti.
Nors orlaivis yra dviejų di

delių motorų, bet viduje vi
sai mažai girdėt birzgėjimo. 
Paprastu balsu lengvai gali
ma susikalbėti. Orlaivy ga
lima vaikščioti.

Skrendam virš kalnų

Jau persk ridom Pasadena 
miestą ir skrendam virš Sier- 
ra Madre kalnų eilę. Štai, 
žemai matosi pagarsėjusi ka

tik pakilom aukščiau, tai, ro
dos, kad mūsų orlaivis ore 
sustojo. Apsukom kartą virš 
airporto, dar vis matosi bū-

Į kios menkutės patalpos. Or-' lnuose Mount Wilson obser- 
laivio nosis nukreipta laips- vatorija. Artinamės prie au- 
niškon aukštumon, bet mums kšto kalno “Mount Baldy”,

kuris turi apie dešimts tūks
tančių pėdų aukščio ir kurio 
viršūnė yra sniegu padengta. 
Štai, ir San Bernardino mie
stas ir San Bernardino kal
nai, kuriuose randasi garsu
sis ežeras ir turčių resortos 
“Lake Arrowhead“ apie my- 
lę virš jūrų paviršio. Ežeras 
iš orlaivio atrodo lig mažas 
vandens latakas. Netrukus 
skrendam virš Mohave tyr
laukių “California Sahftra’’. 
Netoli į šiaurę nuo mūs ran
dasi “Mirties slėnis“ (Deatli 
Valley). Tai žemiausia vieta 
Šiaurės Amerikoje — 276 pė
dos žemiau jūrų paviršio. Ten 
nepaprastai karšta, o vienok 
daug žmonių vyksta pabuvo
ti ir pamatyti, tą vietą, kur 
daug žmonių žuvo aukso be
ieškodami. Ten rasta dideli

oro tuštumas (air pockets), i sluoksniai borakso. Tą vietą 
kada orlaivis gerokai pasupa, j yPao gerai išgarsino vienas

praturtėjęs žmogelis — mi
lijonierius, geriausia žinomas 
kaipo “Death Valley Scotty“. 
Knygos parašytos apie jo a- 
Vantiūras. Jisai virš milijono 
dolerių išleido pastatymui 
sau gražių namų — rūmų tuo
se tyruose, taipgi didelę su
mą išleido išpuošimui ir ap- 
rakandavimui, bet retai ka
da patsai juose gyvena — be
velija menkoj patalpoj ir not 
po atviru oru gyventi. Atsi
lankančius jisai savo rūmuose 
priima. Vargšas, kaip tik da
bar laikraščių aprašomas, nes 
jo žmona, nesutinkanti su jo

Rūkyti irgi leidžiama. Žod- •' pažiūromis, iškėlė jam divor- 
žiu, visi patogumai, tualetas;80 ^rans^ gl°ria
ir net dėžutės “oro liga“ su.-
sirgusiems. Šeimininkė taip
gi yra registruota slaugė ir, 
reikalui esant, gali mediknlę i tyti kalną “Mount Wliitney“,

mundi“!

Skrendant pro “Mirties slė
nį“, kiek toliau galima ma-

kuris yra skaitomas aukščiau
siu Jungtinėse Valstybėse — 
apie 14,500 pėdų virš jūrų 
paviršio. Taigi aukščiausia ir 
žemiausia vieta — “dangus 
ir pragaras“ — randasi arti 
viena kitos.

(Daugiau bus)

Skaitykite Biznierių 

Bargenus

LAIKAS LEMONADUI

Užėjus vasaros karščiams, visi daro ir geria 
gardų lemonadą. Tas kanonadas bos gardesnis, jei 
gersite jį iš viršuj atvaizduojamų aluminių puo
delių. O gražus ahuninia usbonas užlaikys lemona
dą šaltesni ilgesniam laikui. Apart uzbono ir puo
delių, yra ir pritaiknita. taaa, kad patogiai nešioti.

Pirkti šį setą krautuvėj, labai brangiai kainuo
tų, bet DRAUGO skaitytojams duodamas dykai. 
Reikia tik užrašyti DRAUGUI vieną naują skaity
toją metams ir pristatyti jo vardą, pavardę, adresą 
ir $6.00. šį gražų setą gausite dykai.



4 DRAUGAS Trečiadienis, bir2. 23 4., 19^7

SUTRAUKA KONSULO P. DAU2VAR- 
D2IO KALBOS

(Pasakytos Vaizbininkų Suruoštam Bankiete 
Birž. Mėn. 16 d., Bismark Viešbuty)

Aukštai gvrb. P. Pirminin-, Juk New Yorkas ir Čika
ke ir Teisėjau, Gerb. Prelate, Į ga — Amerikos lietuvių cen- 
Ponai Vaizbininkai, Profesio-1 trui. Viena kitą stipriai seka 
palai, Redaktoriai ir Prįete • ir lenktyniuoja.
liai:

Esu labai dėkingas Čikagos 
Lietuvių Prekybos Rūmams 
už šio jaukaus ir reikšmingo 
bankieto suruošimą, ir Tams
tų visų čia sukvietimą.

Tamstos sudarote laisvą at
stovybę viso Čikagos lietuviš-

Išvužiuojunt man iš New 
Yorko, New Yorkiečiai ir 
New Jersiečiai suruošė kele
tą išloistuvRj, kurių tarpe vie 
nas buvo ir Prekybos Rūmų. j statyta,

nesileisiu ir nuoširdžiai pra- 
šau mane į jas — į save via- 
tini«a kivirču** netraukti. Ma
no partija yra Lietuves ir 
lietuvių partija. Ta partija 
apima visas lietuvių partijos 
— ji yra Lietuva ir lietuvių 
tauta.

Dirbdamas Lietuvai ir Pv- 
tuvnj tautai, esu pamrao4ųe 
lietuviškų darbų dirbti mg vi
sais. Lietuviško darbo yra 
daug. Visų gyvųjų lietuvių 
yra noras, kad Lietuva būtų 
nepriklausoma ir pilnai at 

kad. lietuvių tauta

tai didžiumoje yra maisto 
produktai, tai šioje srityje, 
užsienyje gyvenų lietuviai ga 
bi daug ir praktiškai savo tė 
vynai pagelbėti. Pagelbėti ne 
auketNŪ* arba dovanomis, bet 
pirkdami Lietuves prekes - -

yra ge
rt ir palyginamai pigūs. Jie 
turėtų rastis kiekvienoje lie
tuviškoje maisto krautuvėje 
ir kiekvienam didesniam mai 
sta produktų magmine. Tę 
padaryti gali Vaizbos Butai, 
ir susipratę tie t aviai savo

Tose išleistuvėse, kaip ir čiu 
dalyvavo visų srovių ir įvai
rių gyvenimo sluoksnių žmo 

ko gyveninio. Tamstų tarpe nės. Iš to seka, kad Ne<w Yor-

būtų s ukonsol įduota, 
ir susipratusi; kad Lietuviu 
gyvenimas ir ateitis čia bū

Lietuvoa mėsos produktų 
Amerikon ateina apie po 45,-

Aš labai sveikinčia ir, ti
kiu, visi sveikintų p. Rakštį 
ar kurį nors kitą biznierių, 
kuris atidarytų Čikagoje ti 
pingą — grynai lietuviškų

Cbieagos majoro telegramų go express my cordial wel-
Judge John T. Zur», Pro- • c0“» 4“J hearty °°ngratultt- 

„ideut Lithuanian Chainber of DauIvardis whom
Cniura, Vienna Room, Bi- 1 k*ow wiU >« tul

. . . ,sinarck llotel, taSalle and
valgių ,r gfnra, restoran,J 
kunanie būtų gahma .r va.z- #
bimnkams, ir profesionalams, vį0UH 
ir jaunimui ir kitiems susi-

būti ir sn Tamstoms į arti
mą kontaktą sueiti skaitau 
sau privilegiją ir ypatingu 
malonumu.

Jūsų sudėtus mano adresu 
sveikinimus, linkėjimus ir pa
žadus nuoširdžiai įvertinu ir 
giliai juos savo širdin įregis
truoju. Jie pasiliks manyje 
ant visados.

Dėkodamas gerb. Čikagos 
Majorui ir Tamstoms visiems 
už malonius sveikinimus ir 
linkėjimus, negaliu sustoti ne- 
užakcentavęs fakto apie Či
kagos lietuvių kolonijos rei
kšmingumą ir mano prie jos 
prisirišimą.

Čikaga mane visuomet im
ponavo ir aš jos (lietuvių)
veikimą nuolat sekiau ir ga-; drangų it tikrif LiėfttVdSg ’sū- 
na gerai žinau. Žinau ne tik nų. Sugyvenau gražiai it šu

kiečiai ir Čikagiečiai yr-a vie 
nokio nusistatymo lietuviai,

tų tvarkas, 
tikrintas.

Šitais bendrais ir pagrindi-

ir ož 1 006 svarų kas mėnesį. Tuos

ir jeigą su New Yorkiečiais iiais klausimais, mes visi ga- 
galėjau susigyventi ir susi- bule kalbėti ir jų rišimui be- 
draugauti, tai ir su Čikagie- ndrai dirbti.
čials galėsiu tą patį padaryti? Svetimų globoje esamų Lie- 

Ištikrųjų, New Yorko —
Nevr Jersey lietuvių Vaizbi 
ninku, profesionalų bei vei-

turtų ir žmonių atga
vimas yra visos Lietuvos ir 
visų lietuvių darbas. Tao rei

kėjų išlydėtas ir Illinois’o' katu visa gyvoji tauta gab

tu

vaizbininkų, profesionalų bei 
veikėjų sutiktas, jaučiuosi ta
pęs abiejų tų centrų dalimi. 
Su vienu Centru per ilgus sa
vo tarnybos metus suangau 
ir susigyvenau, o su antru kas 
dieną augu, artėju ir cemen 
tuojuos. Kaip vienam, taip 
antram Centre matau ir ži 
nau gražų būrį nuoširdžių

ir privalo dirbti, čia yra ben
dras reikalas.

Nuo nepriklausomos Lietu
vos stipnluo priklausys jos 
pakraščių ir sostinės atgavi 
mas. Krašto stiprumas remia
si ant ekonominės .padėties 
.stiprumo. Ekonominė padėtis 
stiprėja, kuomet krašto ga 
rainiams paklausa didėja. Pa- 
klatusą^.pad^ma -«rb».. suma
žina, aišku, užsienis. Kadan-

bendrą kolonijos veikimą, bet 
ir jos veikėjus — visų gyve
nimo sričių vadus.

Čikagoje Konsulo pareigos 
yra sunkios ir svarbios. Čia 
tenka atlikti ir regul tarines 
Konsulo pareigas ir viršregu 
barines — tautines pareigas. 
Pastarosios pareigos, aiškn, 
yra didelės ir labai jautrios.. 
Tačiau aš jų nesibaidau ir 
esu pasiryžęs su Tamstų ko 
operacija atlikti taip sklan
džiai, kaip aš jas atlikau Neu 
Yorke.

SUŠAUDYMAS DAR PER 
ŠVELNUS

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
čius sudėtus į “Studentai, 
meilė ir Čeką (du tomai) ir 
“Moteris raudonojoj audroj“

augau stipriai su New Yorkie
čiais — New Jersiačiais lie
tuviais, pilnai tikiu, kad taip 
pat gražiai sugyvensiu ir sti
priai suaugsiu su Čikagiečiais 
ir su apylinkės lietuviais.

Kai kurie mano draugai 
mane klausia, kokią aš turiu 
paslaptį, kurios pagalba, taip 
gražiai su visais sugyvenu ir, 
rodos, jokių priešų neturiu. 
Visiems tą paslaptį atidengiu 
— atidengsiu ją ir Tamstoms: 
“Esu Lietuvos valdininkas, 
atsiųstas Lietuvos pas lietu
vius: tarnauju Lietuvai ir 
lietuviams; man visi lietuviai 
yra broliai, ir aš su jais vi
sais broliškai gyvenu: moky
tų nemokau, pagalbos reika
lingiems pagal reikalavimą 
padedu — su nieku nesipyk- 
stu”.

Čia patiektos tezės laiky-

gi Lietuvos gaminiai ekspor- riose srityse.

prodūktas importuoja, ir di 
dži urnoje suvartoja kita t a 11 
čiai. fciuo reikalu reikėtų lie
tuviams, ypatingai Vaizbos 
Butams daugiau susiintere- 
suoti, ir tuos produktus pla
čiau paskleisti bei vartoti.

Mėsos produktai iš Lietu
ves dabar yra importuojami 
dviejų firmų New Yorke. Či 
kagoje jų centras yra suda 
rytas Baltic Import Compa- 
ny, kuriai vadovauja p. Rakš
tis. Pono Raiščio pastango
mis, yra įsteigtas Bridgepor 
-te Lietuvos Prekių Sandėlis; 
kuris norisi manyti ir tikėti, 
su pagalba Vaizbininkų ir 
vietos lietuvių greitai prisi
pildys Lietuvos maistais, gė
ralais -bei - jvaūaiais kitokųū? 
produktais, ir išsišakos įvai-

rinkti, ir bent kartą savaitė 
je, svarstyt lietuviškus klau
simus, suvalgyti kauniškius 
pietus ir išgerti po' stiklelį 
gaivinančios valstybinės arba 
protėvių dienų midaus - - kru 
pniko. Čikaga šitą padaryti 
gali ir, takiu, padarys.

Baigdamas savo pastabas, 
dar kartą dėkoju garbingam 
Vaizbos Butui, daHbščiajam 
bankieto ruošimo komitetui, 
aukštai gerb. pirmininkui tei
sėjui Zūriui bei visiems prie- 
teliams, ir visus nuoširdžiai 
kviečiu vieningan lietuviškan 
darban.

engagement of long 
standing denies me the privi- 
lege of attending the dinner 
tonigbt to the honorable Pe
tras Dauzvardis, Consul of 
Lithuauia. However am hap
py to send my warin greet- 
ings aml as Mayor of Oven

fili the duties of his high 
office in a (manner to fuUy 
inerit the splendid trust plac- 
ed in kini by his government. 
Best wishes for & very me- 
irrorable and enjoyable oeca- 
uion.

Edward J. Kelly. Mayor
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(I tom.). 1
Bolševikų inkvizicijos toli į siuos ir Čikagoje. Lietuvišką

pralenkia visas istorines in
kvizicijai.

Prof. Kampininkas.

darbą dirbsiu su visais ir 
pagelbėsiu visiems. Į jokios 
partijas bei partyviškumus

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS) 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL’ 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA v 
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 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

SO METŲ PRITYRIMAS 
Skya egzamisuojanioe — akini*

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

■ne 1:30 iki 8 vai. vak.
Tai. OANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MANIKAS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 11L6 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.
TaL CANaI 2346

DR. F. C. IMKSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
VaL: 2-4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal eutartį
2305 So. Leavltt St.

TaL OANal 0492

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P„ OTONAS
DANTISTAS 

, M46 So. 49th Ct., Cicero, IR.
U tara., Ketv. ir PStn. 10—8 wl. v.

3147 Bo. Halsted St, Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. ano 2—9 v.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4917 

Tel. nami|:
HEMIock 6286

DR.A.6.

Rez.:
24C6 W. 6984.

GYDYTOJAS IR CHIRURG/

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

A B—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Seclcy B32B 
Dr. K. Nurkuitis 

dabar yra su
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė.,; 8519 Com- 
merclal Avė. So. Chicago, Iii. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN 6. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir PėtnyČios 

vakarais nuo 6 iki 9
. Telefonu CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St.
Telefonu REPublic 9600

RAL & ZARETSKV
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyžioj nuo 2 ilįi 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

TeL Prospect 1012
Rea. Tel. Republic 5047___

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
88 North La Baile Stresą

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Ra. 3351 Irvtag Fk. BHA 
Tel. KEYstono 5286 

Vai. pagal sutartį
8322 So. We*tern Amine

1812

AMERIKOS LIBTUVT^ PAKTAKŲ DRAUGUOS MARIAI
Ra. 6958 So. Talman Ava.
Res. TBt GROvehill 6«L7 
Office Tek HEMIock 4848

DR. J. J. SU1DNMTIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 W. Marguette Road 

VaL 2—4 « 7—9 vak. ' " 
Ketv. ir N ėdė bėrais susitarus 

Subatomv Cloerof 
14*6 So. 49th Ct 

Nuo 6 iki # vai, vak.

Tel. Ofc. REPublic 7BBS
Melraae Park <20

DR.A.B. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road 
intrad., bvtvlrlud. a seoktadlenta* 

9-12 v. rytg; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
fteStadlaniuls nuo 9 v. r. Ud X B P- 

161 Broadaas 
MELROSE PARK, ILL

Pirmadieniais lr trečiadieniais nuo 
10 v. r. lkl 9 vai. vakaro 

ScStadlenials nuo 2 v. tkt 9 v. v. 
gekmadlenlals pagal sutarties.

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENfilSKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vaL vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

_________ Pagal Sutartį_________
TeL Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Streel
CHICAGft. ILL.

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

Sunday b/ Appointment

DR. STRIKOL’IS
FHYSICLAN aod 8URGS0N 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValaaOos

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso Tslsf. BOUlsvard 7820 
Narni} Tetaf. PROspsct 1930

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPfl J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

T*L OANal 6122

DR.S. BtEŽIS
GYDYTOJAI IR OHBLUROAS

2201 W. Cennak Road
Valandos: 1—8 ir 7—8 

ir Nsd8L

DR. B. L ZUBRKKAS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th CL, Cicero, DL 
Tel. Cicero 2573

Vai. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vai.
, CRICAGO

Rez. 6961 8. Maplewood Av.
TsL HEMIock 3877 

Trvčiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.

2423 W. Marąuette Rtf.
___ ____________TeL HEMock 4848

TaL BOUlsrod 7048

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti «7tb Street 

Vai-: nuo 9 ryto iki 8 vakare
__ Seredoj pagal sutarti
Tsl. Oftao BOUIevard 6913-14 
RM EENVsod BlOr

BR. AJ. BERTASH
Ofiso vai. auo 1—8; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0086

Rssideacitos TiL BRVsriv 8084

DR. T. DDNDHtlS
GTDYTOJAS IR CHIRURGAN 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2^-4 ir 6—8 p. i

Valandos 9—10 A. M.
BėdBliemm pagal Beturtį

ĮVAIRŪS DAKTARAI
REZIDINCUA

6631 S. California Avė. 
Tblefonas REPublic 7868

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2 lubos

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
. Nedaliomis eao 18 iki 12

Nuo 16 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

Office Phone Res. aad Offies
PROspsct 1028 2389 S. Leavltt St
FaL B-app Is 7*6 vak. GARelOM*

DR. J. J. KDWAR
(X0WAR8KA8)

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

NedMlom Ir Trnčladla 
Pagal Sutarti

Te( OANa’ 02B7
Bee. PROepeet 6688

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

182A So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai, vakare

TaL Office Weafcworth 6830 
Re*. Hyda Park 3396

DR. SUSANNA SLAIUS
"e^sMte^-

Valandos Z—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
**alravna ea**d«mwi ir ankatomiak

DR. MAK KAHN
GTDTTOJAS IR CBRRURGAB 
4631 So. Ashland Ava; 

M. TABdS 0884 
Rea.: TsL PLAsa 8400 

VALANDOS:
Nuo 16-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomis nno 10 iki 12 dieną

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 *

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
T»i. LAFayeMs 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vnkare 

Tročiedisnais ir Sskatadi
pagal tetarti.

lietuvių Ir. KryMeoe li
goninį kai® j* pripafino American 
Medlcal Auodation ir American 
Oollege of Sorgeona, yra Olaee A 
rfliiee. Tai yra. aukščianai Ameri
kon medikaliai autoritetai mūrų H-

rikoa ligoniuių. Reikale nandokitče 
Joe pataraerteu 1700 W. 68th Bk, 
tai. HEMIock 6700.

Naudokitės patarnavimu tŲ daktaru, dentatų, advokatų ir bizni* 
rių, kurii^ skelbimus matote DRAUGE.
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Trečiadienis, biri!. 23 d., 195/ PRTtJtiiS

ęV YA7IMIPRH AVAnPMItn2 RĖMĖ III llRAIUllinSi«hton Park’ Marųuette l’ark, 'peržiūrėjimo komisija sutiko 
□ Vi linZ. IRI IL liU nhAULITlIJUd llulvlujy "•■rUvUVv Apvaizdos IHevo par., Cicero, įsu raportu, knygos taip tvar-

XVIII SEIMO PROTOKOLAS
18-tas Seimas susirinko Moti
nų Dienoj, dėl to nuoširdžiai 
sveikiname lietuvaitės moti
nėles, taip pat nuoširdžiai

(Tęsinys)

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

UI., ir North Side. * . kiai surašytos.
“A.R.D. Centras pereitais. Iždo globėjos, B. Byt&otie-

metais surengė net 3 piknikus, nė ir E. Nedvarienė, sutinka sveikiname Motinų Marijų, 
l vakarienę (Statybos Fondo), su iždininkės raportu. palinkėdami jai ilgiausio am •

M* Agurkienė’ o" Šiurienė’ *r knk,‘l bazarėlį vienuolyne. Į Seime priimtos šios moliu- žiaus ir dar, ilgai taip sek- 
’ “Pereito seimo nutarimus eijos: atsižvelgiant į tai, kati ni ingai, kaip ligšiol, vadovan- 

stengiamės visus išpildyti, tik1 jau prieš pirų metų buvo nu- ti savo dnkrelėnis — Šv. Kaži'

M. Balčiūnienė, P. Dabulskie
nė, Survilienė, Pavilionienė,

Pavienių Aukos

Po $10.00: Paulių šeima, Urbienė, Statkienė, J. Mitkie- 
Jonaičių šeima, Petras Dorša. nė, J. Rimkienė, K. Arlauskie- 

Po $6.00: Ona Prosevičie- nė, D. Staeinskienė, M. Roz- 
Ag. Sabaliauskienė, O. mauskienė, J. Šliogeris, ,1.

Jančauskaitė, U. Gudienė, O. 
Banis, O. Kalas,B. Jurgelai- 
tė, E. Svenciškienė, Kurniro- 
tienė, A. Antanaitienė, S. 
Trumpulia, R. Andreliūnas, 
T. Macis, Kuzmarskas, A. Pe- 
rednienė, O. Rašinskienė, S. 
Giržaitienė, Rambinienė, O.

nesuspėjome pasiųsti atstovės tarta įsteigti Akademijai nnn- 
į Rytus ir suorganiznot ten'jų rūmų statymo fondu, kad 
naujų A.R.I). skyrių. Įtain fondui jau padaryta pra

“Du naujus sk. susilaukėm'džia, dėlto 18-tas rėmėjų sei- 
šįinet, būtent persiorganizavo (mas vienbalsiai nutaria:
22 ak. Gary, Ind., rr įsisteigė I Šiais metais padalyti in-
naujas sk. Chicago, Heights, 
UI., 13.

“Visų metų darbavaus A.

tensyvų vajų visose Amerikos 
lietuvių kolonijose.

a) Fondo vajaus reikalų

ne
Krasauskienė.

Po $5.00: Adv. J. Grišius,
J. ir C. Petraičiai, K. Serei- 
kienė, B. ir J. Naujokai.

Po $3.00: Bronė Bytautienė,
Vera Galnnitė, J. Kantaus- 
kienė.

Po $2.00: O. Slickienė, Žu
kauskienė, M. Nevardauskie-’Vaišvilienė, Razbadauskienė, 
nė, Raubinienė, E. Bitinaitie-į Genienė, Zaleskienė, Jurgela, 
nė, A. Rimidaitė, VirginiaįKarpolienė, Kisonienė, Keruc- 
Trust, N.N., N.N., Baturienė,i kienė, Goberienė, Šliogerienė,

R.D. tokiu nuoširdumu ir at- publikuoti visuose Amerikos 
sidavimu kokį galiu pajėgti, lietuvių katalikų laikraščiuose. 
Centras veikė vieningai ir gkyi b, Kad Rėmėjos-jai asmeniS- 
riai darbavos gražiai sutarti-! kai padarytų kontaktus su biz
nai. Naujų narių visur prira- nieriaig — korporacijoms —

Eičienė.
Po $1.00: L. Šimutis, S. Sa

kalas, A. Bacevičius, F. Bur
ba, C. Burba, J. Juozaitis, K. 
Garuekaitė, J. Garuckas, E. 
Prosevičiūtė. E. Plekavičiūtė, 
M. Svenčiskaitė, P. Kliauga, 
Dr. A. Stulga, F. Philips, II. 
Mason, S. Belauskienė, l. Pu- 
zarskis, M. Talakauskienė, J. 
Petravičius, G. Gazauskas, J. 
Vilkišius, Šlogerienė, Stum- 
brienė, M. Srubas, O. Rokas, 
S. Saučiūnienė, A. Stankienė, 
B. Birgelis, V. Macekonis. F. 
Vaicekauskas, ,A. Rugenis, M. 
Bosėvičienė, O. Jasonaitienė, 
E. Karnausbrenė, -A* sRiB&tntk- 
nė, F. Vaikutienė, O. Kesulie- 
nė, B. Rudukienė, P. Lileikie
nė, S. Bncienė, O. Jakienė, P 
Rainienė,, J. Bruskienė, D. 
Mitskienė, M. Malsalskienė. 
A. Drumstas, Šalkauskienė,

M, Ambutienė, Čepulienė, F. 
Šakienė, Stirbienė, Kilas, O. 
Sekleckienė, O. Kazlauskaitė, 
Ambrose, O. Daukšienė, E. 
Daukšienė, Cibulskis, Svinskie 
nė, Grimaitienė, Gudienė, Ta- 
lakauskienė.

Iš viso aukų sudėta per 18- 
tų seimų $2082.10 Statybos 
ondan.

Centro Valdybos Raportai

Kapelionas kiun. B. Urba 
savo gražiais ir naudingais 
patarimais atsilankydamas su 
si rinkimuose priduoda dau
giau energijos pirmyn darbų 
varyti Apart dalyvavimo sus 
muose, beveik visas kolonijas

syta per vajus.
“Statybos Fondų ir A.R.D. 

darbuotę skelbiau “Drauge“, 
taipgi gyvu žodžiu per vajus 
parapijose.

“Baigdama, reiškiu širdin- 
įgų ir gilių padėkų mūsų gerb. 
kapelionui, kun. prof. Urbai,

nūero Seselėms.
Dėkonė:
a) Gerb. kun. A. Baltučiui, 

Marijos Gimimo par. klebo
nui, už salę ir paramų;

b) Visiems kunigams klebo
nams ir jų assistentamg už 
paramų visų metų draugijos ! 
veikime; Į

c/ Lietuvių katalikų laikraš-4 
čiams, o ypač dienraščiui' 
“Draugui“, už nuolatinę Šv. 
Kazimiero Seselių darbų ir 
Rėmėjų draugijos paramų ir 
publikavimų;

d) Visoms draugijoms ir. 
visiems geradariams ko-ope- 
ruojantieins su Rėmėjų drau-

profesionalais reikale statymo 
fondo.

II Sistematingian organi
zuoti Šv. Kaz. Seserų mokyk
lų alumniečius ir juos kviesti !gįja yisnose jos kibiuose dar
į talkų akademijos rūmų fon
dui auginti.

III Labiau remti rėmėjų; 
kurs rėmėjoms labai daug duo j draugijos pramogas: piknikus, 
da dvasiniai ir pats visus va- išvažiavimus, vakarienes, ba- 
jus atlanko ir rėmėjų darbuo- ižams, ir t. t.
tę kelių ir prie veikimo visas TV Stengtis įtraukti į rėmė- 
kviečia. Neturime žodžių ga- jų draugijų daugiau nanjų mi
nėtinai brangių tinkamai jam rių ir išplėsti skyrių veikimų, 
padėkoti. Sveikinimas:
“Gerb. klebonams parapijose 

dėkoju už didelį palankumų ir 
paramų mūsų organizacijai. 

“<}i mūsų brangioms sesu-

Kadangi Rėmėjų Draugijos

aplankė vajų vakarus su gra-! tems ir vienuolyno viršinin 
žia kalba. j kerne tariu ačiū nž globų, svė-
CenAro pirm, p. A. Nausėdie-^ tingumų ir didelį vaišingumų 
nės raportas: rėmėjų susirinkimuose-

“Augštai gerbiami seimo da 
lyviai: —

“Štai prabėgo vėl vieni me
tai besidarbuojant rėmėjų 
tarpe. Laikas atrodo trum
pas, nes maloni draugių rė
mėjų draugystė ir palanku
mas palengvina kad ir sun
kesni} darbų. Šiaja proga svei
kinu nuoširdžiai ne tik mūsų 
brangius svetelius 18-tojo sei
mo delegates-delegatus, bet ir 
visų A.R.D. Centrų, A.R.D. 
skyrių valdybas ir kiekvienų 
narį mūsų organizacijos. Taip
gi mūsų jaunutės rėmėjas.

“Iš savo veikimo šiuomi 
raportuoju, kad sušaukiau ir 
vedžiau 11 paprastų susirinki
mų A.R.D. ir vienų nepapras
tų. , < : it

“Vajaus metu, nors buvan 
visur kviesta dalyvauti, tesu- 
spėjau atlankyti šias vajaus

I Vice-pirm., O. Reikauskie- 
nė, skyriuje darbuojasi, cen
tro komisijose dirbo ir visuo
se susirinkimuose dalyvavo.

II Vice-pirm., O. Dobrovals 
kienė, neatsilankė seiraan ir 
neprisiuntė raportų. Bet ji 
pirmininkauja 10 skyr. ir vi
sur pavyzdingai darbuojasi.

Nutarimų rašt., V. Galnai- 
tė visose sus-mose dalyvavo. 
Protokolai tvarkoje surašyti 
ir dirbo kur kiek galėjo.

Finansų rašt., M. L. Gurin- 
skaitė, negalėjo dalyvauti gei
me iš priežasties ligos. Pri
siuntė raportų raštu. Sveikini
mus pareiškė seimui.

Iždininkės raportas, viena 
iš gerb. Seserų. Metų paja
mos $9830.89, o išlaidos $9480. 
30, todėlei ižde liekasi tik 
$450.59. Raportas gausiu del-

konijaa: Town of Lake, Bri-'nų plojimo priimtas. Knygų

buose.
Seimo vedėja 
Antanina E. Nausėdienė

I rašt.
V.A. Galnaitė

II rašt.
Sophia Jurgaiiė

Kų tik padarytos ateinan
čiam sezonui. Daugybė pa
gerinimų. Lengvas pagavi
mas stočių. Graži išvaizda 
ir gražus, malonus balsas: 
RCA Victor, Philco, Zenith, 
Grunow, Radionas. Visus 
galite matyti, sale vienas 
kito iškrautus Budriko did
žiulėj krautuvėj. Dabar 
prieš sezonų kainos daug 
pigesnės, o rudenį bus bran
gesnės.

Didelė nuolaida už senų 
radio.

OLD PEOPLE find 
way to keep breatfa 

Nhotesome

Piknikai Vytauto Parke
Šv. Jurgio parap., gegužės 

23 ir rugpiūčio 29 d.
Šv. Kryžiaus parap. — bi

rželio 27 ir rugpiūčio 22 d.
Nekalto Pras, P. Š. parap.

— liepos 4 jr rugsėjo 19 d. 
Gimimo B#.Š. parap. — bir-'

želio 13 ir rugsėjo 5 d.
Šv. Antano parap. — birže

lio 20 ir rugsėjo 12 d.
Visų Šventų parap. — lic

pos 18 ir rugsėjo 26 d.
Dievo Apvaizdos parap. —■

birželio 6 ir rugpiūčio 8 d. 
Šv. Mykolo parap. -* lie

pos 25 d.
Šv. Juozapo parap. — ge

gužės 30 d.
Aušros Vartų parap. — ge 

gūžės 2 ir rugpiūčio 15 d.
ŠŠ. Petro ir Povilo parap

— gegužės 9 ir rugpiūčio 1 d. 
Šv. Kazimiero parap. — lie

pos 11 d.
Liet. Vyčių — liepos 5 d 
Labdaringosios sųjungoe — 

gegužės 31 d.
Šv. Kazimiero Akademijos 

<— gegužės 16 d.
Dienraščio “Draugo” — 

rugsėjo 6 d.
Kun. A. Linkus

A. ■ A.
STANISLOVAS
PAULAUSKAS

Mirė birželio 18 d.. 1987 m., 
apie 10 vai. vakaro, sutaukęu 
47 metų amžiaus.

Kilo ik Šiaulių apskr.. Vai 
ffuvoe parap.. Pujokų kaime.

Amerikoj ISgryveno 27 metus
Paliko didėliame nuliūdime 

moterj Kotryną, po tėvais Au- 
gustaitė, 3 dukteris: Oną. Stel
ių ir Dorothy, 6 sūnus: Pet- 
įą. Kazimierą, Dominiką, Ta
rną Ir Danielių, brolj Petrą ir 
brolienę Elžbietą. 2 Svogerkae: 
Teklę fiiušienę ir Magdaleną 
UČkūvienę, Ir gimines; o Lie
tuvoj 2 seseris, 2 ftvogrerkas, 
švogerj Juosą Ir gimines.

Kūnas pašarvotas Llulevl- 
čiaus koplyčioj, 4348 So. Cali
fornia Avė.

Laidotuvės (vyks ketvirtadie
ni, birželio 24 d. 78 k-oplyčtos 
7:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Nekalto Prasidėjimo Pan. ftvč. 
Marijos parap. bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą Po pa
maldų bus nulydėtas J Sv. Ka
simlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr paty- 
st&mus-ae dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris. Dttkterys, 
Sūnūs, "Brolis, Brollessė, ftvo- 
gorkos ir Ulmldės.

Laidotuvių dlrektortkie J. 
Uulevičlus. Telef. LAFayette 
3572.

Urba Flower Shopj 
4180 Archer Avenue I
GAIAs Mylintiems — Vestuvėms —-1

Pilone LAFAYinTE S800

los. F. Budrik, Ik. sa
3417 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010

dlther becMM «f I
temratatlae. ertkraamtar of I
Moplo froqii«wtly kava halltoaia (tad braatfc). 
No *on<Nr atkąra eoaaUor thaa. a įtutanoa.

Būt now Seime, haa fnund tbat th. rogidar 
eta et UKerlaa wfū oftaa ovareoma offmatra 
mouth odora du. to th. fmniaatation of tlhy 
hitą oi foad oa mouth. taath, or dėstai pista 
aurfacaa.

Thla nl. antiaeptie and tfulek dmdnrant 
aorta quleWy. It rlmnaaa mouth, tmth, and 
gum aurfacaa. Halta fansastatios asd putra 
tart lon, a major essas ot odora, asd ttan 
eountoraeta t*ra odota tfcaaantraa.

Try uatse ttaarlnsavsry-tsm or thrm day*
I hoar emah mota wh.nl—a raa lt Itaraa your 
th. Bear lt aamatsssyour hrasth Uamtart 

Pharmaeal Co., St. Losią, Mo.

Dan’t offend otbers * Choob
Mosis wrth USTERINE

Riidrlko programai: Nedalioje
WCFL — 970 K. nuo 7:10 Iki

ranedf-llala Ir Pčtnyčlomla WAAF 
— 920 Kil. kaip 5:00 vai. va- 
kaie.

Ketvergei* WFC — 1420 Kil., 
kaip 7 vat.

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju 
je, o ne manyje, vis dėlto aš į 
žūčiau. T. W. Foerstcris i

KATHERINE
LEMAKSKI

Mylima CoAvtmA
Mir* btrCelto 20 d.. 1937 m.. 

10:20 ra.1. ryto.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Stantstovą, dukteris: Lot- 
tie. Vaterlo Ir Marle, sūnų 
Stephen. tentus: Vlarentą 8a- 
ks.wich. Stanley Bandurski Ir 
Kdarard Bolke.

Kūnas paAarvotas žento Sa
kavičiaus naaaaose. 2100 W. 
23rd St.

Laidotuvės Jvyks ketvirtadie
ni. birlello 24 d. H namų 
S:20 vai. ryto bus atlydėta i 
St Paul parapijos bažnyčią, 
prie 22nd PI. Ir Royne Avė., 
kurioj Jvyks godulln«os pa
maldos ui vnttonės stelą Po 
pamaldų bus nulydėta | St A- 
dalbert kaplnea.

Niiodirdital kviečiame visus 
gimines, draiigtis-ges Ir pažy
stam ue-as dalyvauti Olose lai
dotuvėse.

Stone0te ''R’

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudrikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Udii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
----- O.........Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ,

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

O ta ta A A - —

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

W A T KOPLYČIOS U I MIESTO D
VISOSE

ALYSE

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

lacknricz ir Sunai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

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

LUdNiK 4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

S.P.Maitila
A. Masalskis
A-Pettos
S. M. Stote
ita$
tekis ir Sūnus
Juozapas Eudeikis

3319 Lituanica Avė.

Phone YARds 1138-1139
—

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 West 18th Street 
Phoųe MONroe 3377

1046 Weet 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5500'

10734 So. Michigan Are. 
Tel. PULlman 5703

IR 4704 So. Western Aa 

TĖVAS Tel. VIRginia 0883
4

=^7
MRS.

A. BITTIN
PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI

Dabar siūlo didžiausias 
paminklų vertybes. Didelis. | 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir ank. 

Atsakantis darbas
3958 VVest 1 llth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

patanteriaiM — Motarb paUrninja
Pbune POOO StO W. lfth Ava



e - Trečiadienis, birž.- 23 d., 193 f

VIETINES ŽINIOS i ŽINIOS IS WAUKEGANO Sveildnimas

Iš Marquette Parko
Marijonų Rėmėjų 

Susirinkimo
Iki didelės Vyčių dienos,

Vytauto parke, liko tilt paeitą VeknSdienį, ' Mar-
pilnai pora savaičių. Bet Ite-, ette Fark koloniioB Mnri.

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

ngimo Komisija jaučiasi jau 
prirengta prie to didelio dar
bo. Svarbiausias darbas: iš
platinimas tikietų jau įvyk
dytas. Beveik visi Čikagos lie

jonų bendradarbių įvyko su
sirinkimas, kuris pasižymėjo 
begalo gražiais ir naudingais 
nutarimais. Vienas svarbiau
sių nutarimų, tai LJETUVnj

JBirž. 13 d., Lietuvių A u- 
ditorijoj įvyko ftv. Baltramie
jaus 'mokyklos mokslo metų 
užbaigimo vakaras. Publikos1 
prisirinko pilnutėlė svetainė. 
Vaukeganiečiai nors tuo pa 
gerbia sesutes Kazimierietes 
už jų sunkų mokslo' metų da
rbų, skaitlingai atsilankyda

Cleveland, Oliio 
Birž. 18 1937Ši metų pusėtinas skaičius 

lietuvių baigė vietinę nukŠ- Gerb. p. L. Šimuti: 
tesnę mokyki# (Waukegan Lnkiu Tamstai stiprio® tf- 
Townsbip High Scbool). Vi-,tvermės ir kantrybės darbuo- 
so net devyniolika lietuvių tis toliau prie dienraščio
gavo diplomus: M. Akusevi- 
čiūtė, S. Ambrozevičiūtė, P.

“Draugas”. Dešimt metų Jū
sų triūso prie to Lietuvos ži-

Kanadoj ir Newfoundland 
— 198,742.

Europoje — 85,961. (Lietu
voje — 266).

Afrikoje — 4,142.

Azijoj — 35,680.

Kitose šalyse apie — 3,000.
plis

tuviai biznieriai įgijo juos ir D1ENA Marijos Kalneliuose, 
dalina savo kostumeriams
Kas dar negavo, raginamas 
prašyti, ir gaus kiek kam rei
kės.

Kitas nepaprastas dalykas
— tai susipažinimas su Lie
tuvos buvusiais valdovais, ku
rie atvyks iš praėjusių Lietu
vos Istorijos amžių į Vyčių 
pikniką. Apie tai plačiau bus 
pranešta kitą' sykį.

Daug kas iš tų, kurie ti
kietų jau Vyčių dienai įgijo, 
slepia savo| širdyje nemažų 
viltį, kad nuvažiuos Vytauto 
parkan, liepos 5 d., svetimu 
automobiliu, savo draugo ve 
žarnas, o grįš namo jau savo
— laimėtu Hudson Terraplane
— lydimas būrio draugų, ku
rie jį pridabos, kad iš dide 
lio džiaugsmo bevažiuodamas 
kokios klaidos nepadarytų

Tų automobilį] jau dabar 
galima pamatyti pas tų, ku
ris jį pardavė, t. y. Clia«as 
Motor Sales, 2037 W. Cermak 
Rd.

Rytoj Rengimo Komisijos 
susirinkimas pas vytį Al. Va- 
saitis, 1814 So. 50 avė., 8 v. v.

Hinsdale, Hl.

Reikia pažymėti, kad Mar
ąuette Parko Marijonų ben
dradarbių skyrius turi nema
žai nuoširdžių ir visa siela 
atsidavusių Tėvų Marijonų 
kilniems darbams veikėjų, 
būtent: Al. Jonaitienė, Adol. 
Rimidaitė, M. Dailei i ene, 
Druktenienė, ir Stočkienė. 
Pastarosios sūnus Jonukas 
šįmet baigė aukštesniųjų Ma- 
rianapolio mokyklų. Iš vyrų 
irgi randasi begalo darbščių: 
S. Staniulis, B. Nenartonis, 
P. Gailius ir R. Andreliūnas, 
biznierius, turintis savo biznį 
adresu 6324 Sd. Westem a v

Bakšys, A. (Btuzevičius, Ed. i nyno greit prabėgo. Prabėgs 
Bujunauskas, E. Burbaitč, J. ir kiti desėtkai. Tat dirbkite 

mi į vakarėlius, nes žino iš Dapkus, V. Grikšiūtė, S. Ja-! savo užbrėžtų darbų nešdami
----- .... __Z__ •.■įkaitis, V. Jakaitis, A. Kre- mūsų broliams kultūrų ir švit

kiūtė, V. KrikŠtinavičiūts, E.'sų. Užlaikykite lietuvius lie I WATERLOO, IA. — Su- 
Lulis, A. Mickiūtė, J. Naric- j tuviais koilgiausiai, nes jie rengtam piknike, birželio 21 
kas, 8. Petruška, J. Pipčiūtė, j ir taip pergreitai sprunka iš d., dviejų metų mergaitė į 
L. Sedaras ir P. Zakarauskas. mūsų rankų. Daug, daug la

bųjų Jūsų sandarbininkakns.
Su gilia pagarba

Programa buvo graži ir įvai
ri, susidedanti iš dainelių, šo
kių, drilių, deklamacijų ir 
vaidinimų. Žmonės buvo la
bai patenkinti. *

Programos vedėjum buvo 
kun. V. Urba.

Šįmet Šv. Baltramiejaus mo 
kyklų baigė 8 bernaičiai ir 3 
mergaitės. Klebonui kun. J. 
Čužauskui pasakius atsisvei
kinimo kalbų, įteikta diplo
mai sekantiems: L. Aleksonis, 
Kaz. Burba, E. Čepaitis, R. 
Grigutis, A. Navickas, K. Ru- 
telionis, V. Šapalas, A. Subli- 
ckas, Irena Grikšaitė, B. Ra- 
jūnaitė ir Darata Žigaitė.

Kai kurie jų žada siekti 
aukštesnio mokslo. Ed. Buja- 
nauskas rudenį žada stoti į 
Loyola universitetų. Malonu 
būtų matyti daugiau lietuvių, 
lankančių aukštas mokyklas.

Klebonas kun. Čužauskas, 
ir vikaras kun. Urba su ko
mitetu lankosi pas parapijo- 
nus, išnešiodami būsimo lie
pos 18 d. metinio parapijos 
pikniko tikietus.

Seni šios parapijos gyven
Birželio 12 d. po bažnytinių tojai M. Rakauskai nekant-

auięou „comsiu . palaidotas a. a. An-iriai laukia parvykstant apsi-
kuris per metini Marijonų . . ? T . . .- , , , . .... , dnejus Remeakis, virs 40 me- lankyti iš Lietuvos savo du-vorl o orvolrritioa Knn v ' i r

tų išgyvenęs Waukegane. Bu- k relės Marijonos, Lietuvos O- 
vo nevedęs ir narys Šv. Bal- peros artistės. • Apie 15 metų 
tramiejaus dr-stės. kaip nesimatė. Enrikas

ate

Kas Dabar Bus?

Dabar bus tai, ko niekad 
nebuvo Vytauto parke. Ten 
sekančio penktadienio, birže
lio 25 d., vakare įvyks mil
žiniškas piknikas, kurį. ren
gia Amerikos Lietuvių Spo
rto Komitetas. Piknikas pra
sidės 7 valandų vakare. Tai 
bus nepaprastas piknikas, ma 
taniausiu ir patogiausiu lai
ku. Todėl į šį piknikų dabar 
rengiasi seni ir jauni, kad 
pamatyti daug visokių įdo
mybių, kurias pamatyti bus 
verta visiems be skirtumo. 
Bus įdomu pamatyti lietuvių 
daktarų ir advokatų dviko 
vų. Bus verta pamatyti Chi
cagos ir apylinkių jaunus lie 
tuvius atletus besiruošiant 
rungtynėms jau netoli m ai spu 
rto šventei, kuri įvyks liepos 
mėnesyje. Bus ir daug kito
kių įdomybių, kurias pama
tyti tikrai bus visiems įdomu.

Be skanaus gėrimo ir už
kandžio, ypatingai speciališ- 
kai bus prirengtų “Joninių” 
silkių, kurios svečiams bus 
duodamos dykai. Todėl kiek
vienas pasistengkite šiame pi
knike dalyvauti, nes tai bus 
piimutinis toks lietuvių pik 
nikas.

ALSK. Korespondentas

bendradarbių apskrities ban
kietų, gegužlės 9 d., pasižadė 
jo į naujųjų Seminarijos kop
lyčių įtaisyti elektrikinį laik
rodį. R. Andreliūnas remia 
visus gerus ir kilnius darbus, 
tat ir progai pasitaikius, lie
tuviai turėtų nepamiršti jo 
aplankyti.

Apkalbėję plačiai Lietuvių 
Dienos reikalų, pasiskirstę į- 
vairidmis pareigomis, susirin
kamas baigtas gražiausioj nuo 
taikoj. Svečias

Bomba Restorano 
Tarpdury

Užpraeitų' naktį bomba su
sprogdintas Peter Econoinu's 
restorano, 6317 S. Park avc., 
priešakys.. Nuo bombos spro
gimo apylinkėj namų išbyrė
jo langų stiklai. Restoranas 
buvo uždarytas, tat iš žmo-

UŽKIETĖJIMAS GALI SU
KELTI SLOGAS

Vincas Greičius su teima,
1229 E. 79th str.

Mergaitė Įkrito Į 
Piknikierių Sriubą

krito į katilų, kuriame buvo 
verdama piknikieriams sri u 
ba. Mergaitė labai apdegė.

Vasaros laiku mūsų kolo- njų niekas nenukentėjo, 
nijoje gražu, net 'malonu iš
eiti į laukų. Čia pat didžiu
lis Marąuette parkas. Kur 
nepasisuksi, visur gėlės, o 
medžių pavėsio niekur netrū
kia. Malonu ir gražu pas mus

Įdomi Obelis

Priėmimo Valandos 
Lietuvos Konsulate

Tvarkesniam ir našesniam 
Konsulato darbui, interesan
tų priėmimui, darbo dieno
mis, valandos nustatomos nuo 
10 ryte iki 3 po pietų, šešta
dieniais nuo 10 iki 12 vidur 
d enio. Anksčiau ar vėliau 
skubius reikalus galima Ko
nsulate atlikti susitarus tele
fonu — Superior 5619. Kon
sulato adresas yra — 100 E. 
Bellevue Place.

Paoli, Ind., miestely sodi
ninkas A. Troth savo sode 
yra užauginęs įdomių obelį, 
ant kurios auga 74 rūšių o- 
buoliai. Be to, ant jos auga 
ir 5 rūšių kriaušės. Kiekvie
na obelies šaka rašteliu pažy
mėta, kokios rūšies auga o- 
buoliai ir kriaušės.

—< 11.
Kiekvienas daktaras jums pasa

kys t*, kad pirmas daiktas, kad 
išvengti slogų, tai įveikia būti liuo- 
su nuo užkietėjimo. Užketėjimas 
užkemša sistemų. Tas susilpnina at
sparumų ir liga. įleidžia šaknis.

Paprastų užkietėjimų prašalink re- 
gtdenai valgydaoiaa KeHogg’s All- 
Bran. šia augmenims valgis sutei
kia jūsų sistemai kiekybę, kurios 
kūnui reikia normaliam ir natūra
liam veikimui. Jis taipgi duoda vi
taminų B išvikriaitaui vidurių — ir 
geležies kraujui. t

Viduriuose Kellogg’s All-Bran 
sugeria du sykiu daugiau . vandens, 
negu pats sveria. Jis sudaro minkš
tų košelę, kuri švelniai mankština 
ir išvalo vidurius.

Valgyk dtf šaukštu kasdien, arba 
kaipo augmeniu) maistų su pienn ar 
vaisiais arba virtuose valgiuose. 
Prigelbės jums išsilaikyti regnleriS- 
kai be pilių ir vaistų, kas dažnai 
dalykus tik pagadina.

Perduoti Grand Jury

Trys jaunuoliai, kuriuos po 
licija sugavo forest preserve. 
North Side, kėsinantis išgė
dinti pasigrobtų merginų pe
rduoti grand jury.

LRKSA Chicago
Apskrities Sus-mas

Pirmadienį, birželio 28 d., 
8 vai. vakare šaukiamas la
bai svarbus LRKSA Chicagos 
apskrities kuopų atstovų su
sirinkimas. Kuopų atstovai, o 
jei kurios neturi išrinkusios 
atstovų, valdybos nariai bū 
tinai turi dalyvauti šiame su 
sirinkime. Susirinkimas įvyks 
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
parapijos mokykloj, Brighton 
Park. Sckr

6 Mėn. Kalėjimo Uz
Važiavimą Automo
bilius girtam stovy

Safety teisme 6 mėnesiams 
į kalėjimų nubaustas Lawrc- 
nce Le Duc, 4300 Ellis avė 
Važiuodamas automobiliu gi
rtam stovy jis įvažiavo į ki
tų automobilių sužeisdamas 
žmogų ir palikdamas sukeis
tų vietoje.

šv. Barboros Dr-jos 
piknikas

— Prie Belden ir Clark ga
tvių gatvėkario užmušta Mrs. 
Frances Logan, 50 ta. amž.

MARQUETTE PARK-šv. 
Barboros draugystė rengia 
piknikų birželio 27 d., Ryans 
Wood8, prie 87 ir Węstern 
Avė.

Kviečiame nuošrtrfižiai vi
sas nares dalyvauti šiame iš
važiavime. Bus gera muzika 
ir vienokių pamarginimų. At- 
siveškite ir svečių. Taipgi 
kviečiame ir visus parapijo 
nūs skaitlingai dalyvauti ii 
paremti šios draugijos dar
bus, nes ji nemažai dirba pa
rapijos naudai.

Valdyba ir Komitetas.

Kaip Jaučiate?
a Vakar*—"TlttRrM* VMarlaa-—JaaafcHi 

flrriae Rytąjį
M.aklt* nuovargi. Buoklt. Oarfl.ld Ar- 
batai įkratyti aaaamaltaa IlkaAtua Velki, 
greitai Ir maloniai. Oarklt. kaip papraa- 
t* arbatų. 1*. — Ma.

Kiek Amerikos Piliečių
Gyvena Užsienyje

Pagal informacijų kų tik 
Valstybės Departamento išlei
stų šių taetų balandžio 30 d., 
apie 374,503 Amerikos pilie
čiai gyvena svetimose šaly
se. Tai yra vien tie piliečiai, 
kurie kitose šalyse nuolatai 
arba pusiau nuolatai apsigy
venę; į tų skaučių neįskaito
ma turistai ir kiti amerikie
čiai, kurių apsistojimas už
sienyje yra laikinas. •

I
Valstybės Departamentas Į 

praneša, kad, nepaisant kaip 
Amerikos konsulai, kurie pri- į 
stato raportus, stengiasi su
skaityti amerikiečius jų dis- 
triktuose, vistiek nėra gali 
ma gauti tikro skaičiaus.

Sausio 19 d., 1937 m., Is
panija apleido net 700 ameri
kiečių. šiuom laiku negalima 
pasakyti, kiek ten liko atac- 
rikiečių.

Amerikos piliečių Pietų A- 
merikoje gyvena 12,380.

West Indies ir Bermuda - 
14,253.

Meksikoj ir Centralėj Ame 
rikoje — 21,184.

charlkTm
CARPENTER 

IK
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
Atlieka visokius medžio darbus,] 
didelius ir mažus, už prieinamų] 

i kainų. Apkala namus šingeliais.; 
Dedame stogus.

Tori 36 matos patyrimo.

TeL CANaI 7514
CHICAGO

SUIRKITE “DRAUGI”
DYKAI!

“Sauce Pan Sėt.“ Žino
kite: Dykai tam, kurs su
ras vienų naujų “Draugui“ 
skaitytojų pusei metų ir pri
sius 43.50.

Buy gloves wlth wh<rt 
lt savus

Nerelk mokėti 60c už 
dantų m oatj. Llsterlne 
Tooth Pašte gaunam* po 
>Sc. Tėmyk, kaip gerai JI 
veikla. Jų vartodamas per 
metus sutaupai <3.00.

USTERINE 
TOOTH PASTK 

25*

i

NAUJAI ATIDARYTAS

LIETUVOS
SANDELIS

911 Wo« »rd StrMt
Užlaikome KUMPIUS Ir kitus 
skanumėlius Importuotus t* Lie
tuvos. Vist produktai yra tikrai 
Uetuvllkt, nes Jie yra gauti per 

BALTI0 DCPORT 00.
808 Wert 19th Street

Bendro Pikniko
Komisijos Sus-mas

Ketvirtadienio, birž. 24 d., 
vakare šaukiamas bendro pi
kniko (Federacijos, Moterų 
Sąjungos ir Susi vieny mo) ko
misijos narių susirinkimas J. 
Mickeliūno name, 6747 S. Ar
tesian avė. Visi komisijos na
riai prašomi susirinkti. Yra 
svarbių reikalų svarstymui.

Rekr.

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

—- Dideles tautas pagimdo 
dorovė ir kultūringa drųsa.

Mazsini

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 12 DARBU8

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

W. P. STEPHAN 
ELECTRIC CO.,

Not Ine.
Seniausias lietuvis elektros kon- 
traktoiius Chicagoje. 25 m. vi
sus patenkinu Jvedlmu elektros 
namuose. Taipgi parduodu vi
ską, kas tik elektrai reikalin
ga.

Šviesų ir jėgos įtaisymai 
Įtaisome Motorus

2310 So. Hoyne Avė. 
TeL CANaI 7614

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGICIŲ

Chicagoje ir apielinkėee, 
lengvais išmokėjimais dėl 
nupirkimo, pataisymo ir 
statymo naujų namų.

Išmokam A %
DIVIDENTAS UŽ 

PADĖTUS PINIGUS.
Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wasb- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės j

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

RUOTOJA8

Kas norite namu, lžvalytl lr 1&- 
popleruotl. tai kreipkitės J •

J. Purtokas 
<426 So. Rlchmond St.

Tel, Hemlock 2572

Manant Btatyti sau naujų namų 
ar pertaisyti senų, pašaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplevrood Avė., 
Telefonas PROspėct 1185.

PARDAVIMUI LOTAS

Perdavimui lotas pigiai. Arti Wau- 
keg&n, IU., prie gr&žlaus ežero. Su
žinokite "Drauge."

REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas vyras farmos darbui. 
I Senas ar jaunas. Paty.rlmas nerei
kalingas. Turi mokyti draivytl tro- 
ką. Atslft&uktte laišku praneė-laml 
amžių lr kiek norite algos. Box
J 38, DRAUGAS. 2334 So. Oakley

PARDAVIMUI RESTORANAS

Pardavimui Barbecue lr restoranas. 
47th lr Halsted. Labai prieinama 
kaina. Turime tuojau parduoti. 
BOUIevard 6374 po AeAtal vai. vak.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 3 aukAČIų mūrinis na
mas, po 4 kambariua 1810 W. 
Cullerton. <3900. Pilnas arukfttas. 
Geram stovy. Kreipkitės 2316 So.
Damen Avė,__________________________

PARDAVIMUI GROSERNfi

Pardavimui grosernė lr bučernS. 
<646 So. Wlnchester. Gerai išdirb
tas biznis. Prležast) patirsite ant 
vietos.

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

Žemesnės klasės yra tos, k u-, 
rio s nieko nedaro žmonijos la
bui. II. Marion

PLATINKITE “DRAUGĄ Ir

I

BUICK
8i

PONTIAC

(T
A O E N T 0 R A

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bondradar blal:
OAUBI8, SABONIS, BULAW. BANEEVI0IU8, BAČKYB


