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ŠIANDIEN PRASIDEDA TARPTAUTI 
NIS SKLANDYMO KŪNIESTAS
Dalyvauja ir du Lietuvos 

sklandytojai
The Soaring Society of A-Į Sklandytuvas “Ly-Biržįe- 

merica surengė tarptautinį tis” yra Goeppingen-III tipo,

Lietuvos sklandytojai

skraidymo ir sklandymo kon- 
testų, kuris prasideda šiandien, 
birželio 26 d. mieste Elmira, 
N. Y. Konteste dalyvauja ir 
du Lietuvos sklandytojai —
Jonas Pyragius ir Bronius*Ožkinis, su savo sklandytu
vais “Ly-Rūta” ir “Ly-Bir- 
žietis”, kurių paveikslus šalia 
matote. Pyragius ir Ožkinis į 
New New Yorkų atvyko birže
lio 22 d. ir 23 d. iškeliavo į 
Elmira. Konteetas baigsis lie
pos 11 d. Tada lakūnai su sa
vo sklandytuvais vyks į Chi- 
cagų, III. dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Sporto Komiteto 
rengiamoje aviacijos dienoje, 
kuri įvyks liepos 18 d.

statytas Lietuvos Aero Klu
bo 1937 m. Sveria 219 kilogra
mų, sunkenybių pakelia 85 
kilogramus. Instrumentus tu
ri: altimetrų, kompasų ir pa
rašiutų “Pak”. Sklandytuvų 
vairuoja “pilotas” Jonas Py
ragius.

Akrobatikos sklandytuvas 
“Ly-Rūta” tipo Bro-V staty
tas Lietuvos Aero Klubo 19- 
37 m. Sveria 125 kilogramus. 
Sunkenybių pakelia 85 kilo
gramus. Instrumentus turi: 
altimertų, kompasų ir parašiu
tų “Pak”. Šitų. sklandytuvų 
vairuoja “pilotas” Bronius 
Ožkinis. Iškyla oran 4,000 pė-
a i !■ iikhif

LEITENANTAS BRONIUS 
OŽKINIS

■Gimęs 1913 m. balandžio 
mėn. 15 d. Barzdų k. ir vaisė., 
Šakių apskr.

Baigęs aukšt technikos mo
kyklų. 1931 metais baigė karo 
mokyklos aspirantų laidų. Da
bar yra Karo Aviacijos dirb
tuvėse technikos karininkas.

JONAS 
AOIUS

Gimė 1902 metais sausio 1 d. 
Biržų apskričio, Dau jenų val
sčiaus, Balukių kaime. Moki
nosi Panevėžio gimnazijoj. 
Kariuomenėn savanoriu įsto
jo 1919 m. Dalyvavo nepri-

POPIEŽIUS RAGINA
GRIEŽTAI KOVOTI 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

VATIKANAS, birž. 25. — 
Lenkijoj įvyks tarptautinis 
Kristaus Karaliaus kongre
sas. •• i : <>

Vatikano dienraštis Osser- 
vatore Romano paskelbė Šven 
tojo Tėvo Pijaus XI laiškų, 
pasiųstų Poznaniaus arkivys
kupui kardinolui Hlondui.

Jo Šventenybė laišku api
budina komunizmo pavojų 
krikščionybei ir ragina tikin-

Tūkstančiai angliakasiu subruzdo. 
pikietuoti plieno fabrikus

•V“ ----------
Tas įvyko gubernatoriui atšau

kus karo stovį
rytoj ne-J0HNST0WN, Pa., birž. 

25. — Gubernatorius Earle at
šaukė čia anądien paskelbtų 
karo stovį ir leido1 Betblebem 
Steel kompanijai atidaryti sa
vo didžiuosius “Cambria” fa
brikus. ! > |

Taip įvykus, streikuojan
tiems darbininkams pagelbon

čiuosius visu savo pasiryžimu I pikietuoti fabrikus iš netoli- 
kovoti prieš plintantį bedie-!mų apylinkių suplūdo keli tū- 
viSkąjį komunizmą. ikstantiai angliakasių,

Popiežius pareiškia, kad ti- ------
kintięji ne vien turi minėtam!

klausomybėa karuose su boi še-; kongrese gausingai dalyvauti, 
bet ir veikti taip, kaip pridera 
Kristaus Karaliaus geriems 
kareiviams. Tikintieji turi sti-

vikais, bermontininkais ir len
kais. 1920 m. baigė kariškų 

Sklandytojas nuo 1932 me- mokyklų. Kariškį aviacijoj

Jungtines Valstybes kišasi j Europos 
to raktos >

LONDONAS, birž. 25. — 
Anglijos vyriausybė paskelbė 
naujų įspėjimų Vokietijai ir 
It&lijai, kad jai, Anglijai, bus 
nepakenčiama, jei vokiečių ir 
italų karo laivai kokiu nors bū 
du bandys kenkti britų preky
bai Viduržemio jūroje, arba 
Ispanijos pakraščiais.

Apie šį paskutinį įspėjimų 
painformuoti visų Europos di

džiųjų valstybių*ir J. Valsty
bių ambasadoriai.

Čia spėjama, Vokietija ir 
Ttalija sutraukia kaTO laivus 
demonstracijai prieš Valenci- 
jų. Tai esanti rimta situacija, 
pareiškiama britų diplomatų 
sluoksniuose.

Kiek žinoma, Anglija dau
giausia susirūpinusi savo po
zicijų Viduržemio jūroje liki
mu.

tų. Pirmas Lietuvoje įgijo 
sklandytojo C-piloto laipsnį. 
Yra sukonstruktavęs tris mo
komojo tipo, vienų lavinimosi 
ir vienų akrobatinį sklandytu
vų. Motoriniu lėktuvu išmoko 
skraidyti Lietuvos Aero Klū 
be 1.934 metais. Dabar yra 
Lietuvos Aero Klubo sklandy
mo komiteto vicepirmininkas.

_ i

tarnavo nuo 1924 iki 1934 me-
ty- tffjSklandytojas nuo 1934 m.
1936 m, gavo tarptautinio D- 
piloto vardų. Išlaikė visus Lie
tuvos sklandymo rekordus 
(ore išsilaikė 22:36 vai.) Da
bar jis yra Lietuvos Aero 
Klubo skląndymo komiteto 
pirmininkas.

priai laikytis solidarumo, .už
mirštį asmeniškų naudų sieki
mo, visados būti klusnūs sa
vo vyskupams, pildyti jų nu
rodymus ir įsakymus. Tik tuo 
būdu bus galima nugalėti krik 
ščionybės priešus.

UŽMUŠTI TRYS DAR
BININKAI

SOVIETŲ RUSIJOJE VYK
DOMAS TERORAS

NEW YORK, birž. 25. — 
Iš Europos grįžo Grove Pa- 
tterson, laikraščio Toledo 
Blade vedėjas.

Jis aplankė keturiolikų Eu
ropos šalių, tarp kurių ir sov. 
Rusijų. Seniau jis dukart bu
vo lankęs bolševikų valdomų 
Rusijų. /

Pasakoja, kad sov. Rusijos 
diktatorius Stalinas savo pa
ties baimę mažina vykdomu 
visoj šaly teroru. Visi aukš
tieji sovietų valdininkai kei
čiami naujais, paties Stalino 
rinktinais asmenimis. Pašalin
tieji nežinia kur dingsta ir 
niekam nežinomas jų likimas.

Anot Patterson, sov. Rusi
jai netrūksta maisto ir drabu
žių. Dėja, visus žnybia tero
ras. Žmonės vieni kitais nepa
sitiki.

ITALIJA IR VOKIETIJA 
PRIEŠINGOS

LONDONAS, birž. 25.

ANGLIJA TOLIAU ĮSPĖJA 
VOKIETIJĄ IR ITALIJĄ
LONDONAS, birž. 25. —

Anglų spauda iškelia aikštėn, 
J. Valstybių vyriausybė pra
deda jau kištis į Europos po
litinius reikalus.

POPIEŽIUS PER VASARĄ 
TURĖS AUDIENCIJAS

Sakoma, J. Valstybių amba
sadoriai Europoje įpareigoti 
nurodyti Europos valstybėms, 
kad Amerikos vyriausybė Is
panijos reikalu stovi Anglijos 
ir Prancūzijos pusėje ir ji pa
geidauja, kad Vokietija ir Ita- 
.lija savo žygiais negriautų apsi rau zia nuo tarptautinio nesikišimo komi-, 

itftty iteto.

VALENCIJOS RADIKALAI 
APSIDRAUDŽIA

VALENCIJA, Ispanija, 
birž. 25. — Radikalai paskel
bė, kad jie
galimo vokiečių, arba
karo laivų bombardavimo.

Apsaugai baigiami taisyti 
požemiai, o dalis gyventojų 
naktimis išsiunčiama į aplin
kines kalvas.

Valencijos prieplaukų sau
goja britų karo laivas ir ra
dikalai įsitikinę, Anglija ne
leis priešams blokuoti prie
plaukų. Blokada galima tik pa 
skelbus karų, aiškina radika- 
lai.
JSITAISYS NAUJĄ VARPĄ

VIEKŠ^ELIAI. — Viekš- 
nelių bažnyčia neturėjo savų 
varpų. Esamieji skolinti iš 
Janapolio parapijos. 1933 me
tais iškilo sumanymas įsigyti 
nuosavus varpus. Pradėta rin- 

— kti aukos. Didžiausių aukų
Anglija ir Prancūzija planuo
ja jos vienos patruliuoti vi
rus Ispanijos pakraščius. Ita-

BLUFFIELD, W. Va., birž. 
25. — Pocahontas Fuel kom
panijos kasykloje, Bishop, 
Va., įvykusiam sprogime 3 
darbininkai žuvo.
PUSTREČIO MILIJONO LI

TŲ SVEIKATOS REI
KALAMS

nedirba šiandien ir 
dirbs kasyklose.

Nežinia, ar angliakasių pų* 
geibo, bus reikalinga per porų 
dienų, kadangi milžiniškuose |q Vfabrikuose greitu laiku nega* 
Įima pradėti darbų.

Valstybės policijos saugoje 
šiandien vos keli šimtai dar-Z 
bininkų įėjo į fabrikus, .sakomi 
ma, vien pasitvarkymui. Nor-« 
|maliai dirba apie 15,000 dar-;)

kurie bdninkų.

Policijos kapitonas apie kruvii 
riaušes So. Chicagoj

WASIIINGTON, birž. 25. 
— Chieagos policijos kapito
nas J. L. Mooney paštų sena
to komitetui pasakojo apie į- 
vykusias So. Chicagoj kruvi
nas riaušes geg. 30 d. Jis pa
reiškė, kad policija buvo puo-

VATIKANAS, birž. 25. —
Čia oficialiai paskelbta, kad 
Šventasis Tėvas Pijus XI per 
visų vasarų nenutrauks teikęs 
audiencijų.

Prieš porų dienų Romos
laikraščiai skelbė, kad vasaros KAUNAS. — Šių metų Vi- 
laiku Popiežiaus teikiamos daus Reikalų ministerijos sų- 
audiencijos bus suspenduotos. Į matoje sveikatos reikalams

paskirta 2,326,560 litų. Iš tos

is

kalingi kų nors užmušti. Tarp 
jų žymi dalis yra unistai ir le- 
gijoninkai. Policija eina savo 
pareigas. Chicagoj nėra “sė
dėjimo1” streikų”.

Anot kapitono, darbininkai 
tris dienas buvo mankštinami)

lama ir buvo priversta gintis, kaip jie turi pulti policijų. Di- 
Jis pasakojo, kad jis asme-ldelė jų dauguma nebuvo

no fabrikų darbininkai, bet iš 
kitur sukviesti radikalai mu
šeikos ir agitatoriai. •* jtfįį

Atrodo, J. Valstybių vy
riausybė iki pat kaklo įsimer
kusi į Europos politikų ir ne
gali toliau būti neutrali pasi
reiškus nesutikimams.

Anot Londono spaudos, J. 
Valstybių ambasadorius Dodd 
įspėjęs diktatorių Hitlerį nesi 
kišti į Ispanijos vidaus reika
lus, o ambasadorius Bullitt už 
tikrinęs Prancūzijų, kad J. 
Valstybės laikosi prancūzų an 
glų nusistatymo.

1000 litų yra davusi p. Grub- 
liauekienė iš Luokės. Viso su
rinkta aukų apie 2000 litų.

lija ir Vokietija priešinasi. Varpas jau užsakytas.

NACIONALISTAI BOM
BARDUOJA MADRIDĄ

KANADOS PREMJERAS 'sumos ligoninėms išlaikyti pa- 
VYKSTA BERLYNAN skirta 875,000 litų, medicinos 

------ bei administracijos persona-
PARYŽIUS, birž. 25. —{lui atlyginti 1,065,900 litų ir

Čia vieši Kanados premjeras įvairiems kitiems sveikatos
Mackenzie King. Ateinančių reikalams 385,660 litų..
savaitę jis vyksta Berlynan. A .v . .
T i • x_x- . Be to, is nepaprastų išlaidųJo tikslas yra pasimatyti su ’ . . \'sųmatos ligoninėms statytidiktatorium Hitleriu ir pasi-1 
dalinti abelnomis pažiūromis. Į

Tai būsiųs šiaip Rau viešas 
ir draugingas abiejų pasima
tymas.

BAYONNE, Prancūzija, 
birž. 25. — Ispanų radikalų 
pranešimais, nacionalistų ar
tilerija iš naujo pradėjo bom
barduoti Madridu.

Radikalai toliau sakosi, kad 
aplink Madridu jie stiprina sa 
vo pozicijas, nes numato nau
jus nacionalistų puolimus.

NACIAI SPAUDŽIA PRO
TESTANTŲ DVASIŠKIUS

BERLYNAS, birž. 25. — 
Nacių antoritetai laikinai nu
traukė savo koncentruotų vei
kimų prieš katalikus ir dabar 
nusisuko prieš neklusniuosius 
protestantus dvasiškius. Žymi 
dalis jų suimta.

Areštuotieji kaltinami tuo, 
kad jie neklausų vidaus reika
lų ministerio Fricko sprendi
mo, kūrino uždrausta dvasiš
kiams iš sakyklų skelbti areš
tuotų dvasiškių pavardes.
PLATINKITE “DRAUGĄ”

paskirta 49,280 litų.

niškai bandė darbininkų gau
singų minių sulaikyti nuo pa
siryžimo prasimušti per poli
cijos eiles ir įsiveržti į Repu
blic fabrikų vidų. Tačiau gir
dėjo tik šauksmus: Žygiuoki
me! Kas gali mus sulaikyti!
“Aš neįsakiau šaudyti į puo 

lanČiuosius”, sakė kapitonas, 
j“Bet policininkai užgauti laz
domis, gelžgaliais ir plytga
liais patys buvo priversti gin
tis. Negerai, jei 10 puolančių
jų užmušta. Bet jei ne tas, tai 
gaujos būtų įsiveržusios į fab
rikus ir ten kelis šimtus būtų 
užmušus ios.
“Chicago policininkus va

dinti žudikais yra nusikalti
mas. Mūsų policininkai nerei-

Iš 67 areštuotų ri&ušiniti|cU 
pasirodė tik 14 Republic 
rikų darbininkai. Kiti visi sVg 
timi. Tarp jų 12 komuriittR 
1 komunistas yra tarp žuv>j 
styjų.Riaušių laiku 27 policiniai 
kai sužeista. Jie visi turėjo- 
gydytis, o vienas dar sunkiai 
serga.

Be to senato komitetui įduo 
ta eilė policininkų ir civiliĄ 
asmenų pareiškimų, kuriais 
policija teisinama.

Visiškai kitaip pasakoja nti 
kentėję darbininkai ir jų va* 
dai.

NEKASK DUOBES KITAM

NELAIME SU VEŽIMU

UPYNA. — Vienas sklypi
ninkas, gyvendamas pagal į- 
gųliavimų, pardavė kitam kai
mynui bežemiui 3 ha žemės, 
paėmė pinigus ir už pusės me
tų jau pradėjo varyti pirkėjų 
laukan iš žemės, negrąžinda
mas ir rankpinigių. Apie tai 
sužinojęs tikrasis žemės savi
ninkas nesųžiningam įgalioti
niui atėmė įgaliavimų ir žemę 
pardavė visai kitiems kaimy
nams. Visiems nukentėju
sioms pasižadėjo grųžinti pi
nigus. Tas, kuris norėjo kitų 
nuskriausti, pats paliko dabar 
be žemės ir be pastogės. Kai
mynai dabar iš jo juokiasi, sa 
kydami: .Nekask kitam duo
bės, nes pats įkrisi, j

Liepos mėn. pirmomis die
nomis Cooko apskr. bug priinj. 
ta 3,772 jauni vyrai j CCC.

ORAS

JUOZAPAVA. (Šiaulių 
apskr.). — Gegužės 26 dienų 
Pranas Sketys iš Pakemersių 
kaimo vežė medžius iš miško.
Tekiniui įėjus į griovį, važia- CHICAGO SRITIS. — Q 
vęs norėjo palaikyti vežimų, (dalies debesuotumas; retkap.
kad ueapvirstų ir pateko po 
tekiniais. Jį išilgai vežimas 
pervažiavo. Sunkiai sužeistas 
dabar guli lovoje.

DIDELI ATLAIDAI

ŠVĖKŠNA. — Gegužės 23 
d. Švėkšnoje įvyko labai dide
li Šv. Trejybės atlaidai. Į at
laidus suplaukė labai daug 
žmonių iš kitų parapijų. Tų 
dienų žmonės išvydo jaunų e- 
vangelijos skelbėjų kun. Ro
manų Klumbį.

. WASHINGTON, birž. 25.
— Prez. Rooseveltas vasaroja 
Chesapeake įlankos saloje.

čiais nepastovumas; vėsiau. .

Vakar aukščiausia tempera
tūra pusiaudienį buvo apie 
921. Po to ėmė kristi.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 
8.SS. ,

"DRAUGO” 
EKSKURSIJA
LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 

“Grlpsholm” 

Ruoškitės dabar
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Karo Pavojai Ir Amerika

Daug kartų šio krašto vyriausybės gai
vos skelbė, kad Jungtinės Valstybės nesi k iš 
į jokius Europos konfliktus, visu griežtu
mu laikysis neutraliteto. Žmonės tuo džiau
gėsi. Tačiau šiomis dienomis įsakyta Jung
tinių Valstybių ambasadorbims perspėti Vo
kietijų k Italiją, dėl jų laivyno judėjimo 
Ispanijos pakraščiuose* Manomą kad tai yru 
nuklydimas nuo nusistatymo laikytis neu
traliai ir kad, jeį ištiktų Europoje karas, 
būtų įveltos ii* Jungtinės Valstybės.

Šio krašto piliečiai turėtų paveikti į 
savo vyriausybę, kad ji nesikištų ten, kur 
jai nereikia. Juk dar nepamiršta kokios pa
sekmės buvo iš Pasaulinio Karo. Nė viena 
Europos valstybė karo skolų Dėdei Šamui 
dar neatlygino. Šimtai tūkstančių Amerikos 
vyrų paguldė savo galvas karo laukuose, 
būk tai už demokratybę ir nuolatinės tai 
kos pasaulyje įvykdymą. Bet nepasiekta nei 
vieno nei kito tikslo.

Būsimame pirmadienyje ir antradienyje Vietoj kad sustiprinti demokratybę Ej- 
įvyksta Lietuvių R. K. Darbininką Sąjungos re po j e, užduota jai mirtinas smūgis. Iš ka-
mimas. Jis įvyksta lietuvių kolonijoj, apie 
kurią nedažnai girdime, būtent — Nashuą 
N. H. Po šio seimo, neabejojame, geriau ži
nosime apie to 'miesto savo tautiečius, nes 
tuo laiku t. y. LDS seimo proga pas juos 
atvyks garbingas svečias J. E. Vyskupas 
Mečislovas Reinys. Tokie aukšti Lietuvos 
svečiai retai kada į tą kraštą pasisuka.

Ir garbingasis svečias ir seimo atstovai 
bus gražiai pasitikti, nes seimo rengimo prie
šakyje stovi žynius veikėjas kun. dr. Bružas, 
pasižymėjęs savo iškalbingumu ir veiklumu. 
Jis yra Nashua lietuvių parapijos klebonas.

Reikia tikėtis, kad LDS seimas bus 
gausingas, kad į jį suvažiuos ne tik tos or
ganizacijos atstovai, bet ir tie veikėjai, ku- 
nenis rūpi aktualieji darbininką reikalai.

Visos mūsų, Almerikos lietuvių, organi
zacijos susideda iš darbininkų žmonių. Bet 
mes lietuviai katalikai teturime tik vieną 
organizaciją — Lietuvių R. K. Darbininkų 
feąjungą, kuri specialiai turėtų Tupintis dar
bininkišką klausimų rišimu, darbininkų rei
kalų gynimu ir jų organizavimu.

LDS susiorganizavo 1915 metais. Pra
džioj ji su dideliu pasisekimu platinosi ir 
tai ne vienoj kurioj vietoj,' “Bet po visas lie
tuvių kolonijas. Ji buvo išaugusi tikrai į 
stiprią organizaciją. Bet ilgainiui jos vei* 
kimas kažkodėl apsirubežiavo tik Naujoj 
Angtiįoj ūr tai tik aplink (Bostoną, iš kur 
išeina LDS laikraštis “Darbininkas”. Ro
dos, kad toji sąjunga galėjo ir turėjo taip 
plačiai veikti, kaip ji veikė pradžioje savo 
atsiradimo.

Męs nuoširdžiai linkime, kad šis seimas 
surastą galimybės LDS veikimą pastatyti 
į pirmyk&čias vėžes, kad jos kuopos atsiras
tų kiekvienoje mūsų kolonijoj ir tai veiklios 
kuopos, kuriose gyvai būtų svarstomi ir ri
tami aktualieji šių dienų darbininkų reika
lą. į

Toks judėjimas mums būtinas ir dėl to 
reikalinga ir tokia organizacija, kuri tą ju
dėjimą sudarytų ir jį diriguotų.

Mūsų tautiečius vilioja pas save kai
ne j i ir prisivilioję visaip juos išnaudoja. Jie 
daug pažada, bet nieko neduoda. Jie juos 
naudoja ne darbininkų gerovei kelti, bet 
Jtfbnunizmui ir bedievybei platinti.

Katalikų Bažnyčia darbininkų gąjudžini 
duoda stiprų pagrindą. Popiežiaus Leono 
XIII enciklika “Rertim N o varom” ir popie
žiaus Pijaus XI — “Quadragesimo Anno” 
aiškiai ir neklaidingai nurodo kelius sooia- 

. Jiaiams klausimams išrišti. Jos viską pil
nai apima. Kiekvienas darbininkas turėtų 
būti plačiai susipažinęs su tų enciklikų nuos
tatais. • b

Ir kadangi tų enciklikų pagrindais re 
miasi ir Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjun
ga, dėl to jos vyriausias tikslas įr turi būti 
JĮppuliarizuoti šias enciklikas ir rišti šių 
dienų keblius socialiniūs klausimus remian
tis jų dėsniais. Kad tą darbą sėkmingai vo- 
ryti, LDS turi labiau išaugti, ji turi turėti 
agentūras (skyrius) visose lietuviu koloni
jose Amerikoje. >

Tad mes ir linkime LJ)S seimui nusta
tyti veikimui platų mastą, kad jis sutrauk
tų ne šimtus, bet tūkstančius lietuvių kata
likų darbininkų į darbininkišką organizaci
ją, kad jos veikla apimtų visas mūsų ko
lonijas ir kad kuopos pasidarytų gyvomis 
ir energingomis krikščioniško(jb socialinio 
teisingumo judintojomis ir vykintojomis.

ro pasekmių išaugo kruvini demokratybės 
priešai: bolševizmas ir fašizmas, kurie ren
giasi prie naujų kraujo praliejimų.

Sunku ir pagalvoti, kas galėtų ištikti 
pasaulį po naujo karo. Žemėje atsivertų 
tikras pragaras.

Dėl to būt sveikiausia, jei Dėdė Samns 
sąvo nosies nekištų į komplikuotus Euro
pos reikalus, nes jei bet kuri pusė pajustų, 
kad Amerika yra su ja, karas netrukus pra 
aidėtų.

Komunizmas, marksizmas yra dviveidi: 
iš vienos pusės doktrina — mokslas, o iš 
kitos pusės realizavimas to mokslo — tikre
nybė. Viai komunistų, marksistų obalsjai,. 
ap'čiai mėtomi į mases, yra gan gražūs, tie
siog svaiginantieji. “Laisvė, lygybė, broly
bė”.. taip dažnai jų linksnuojiamos, svaigi
namai veikia į žmonių psichiką Panaikinti 
kapitalistų darbininkų išnaudojimą duoti 
tinkamą atlyginimą darbininkams, visi tur
tai priklauso visiems, visos mokslo įstaigos 
yra atviros kiekvienam norinčiam mokin
tis, pagerinti ir maždaug sulyginti visų gy- 
vomojų būvį, “laisvė, lygybė, brolybė” — 
lisa tai traukte traukią svaiginančiai hyp 
nolizuoja. Bet, deja, yra tai visa tik teori
ja, prekė išvežti ten, kur jos nėra; praktika 
toli nuo tų apgaulingai viliojančių šūkių.

Badas, kruvinas kerštas, priverstinas ir 
išnaudojamas darbas darbininkams, privile
gijos ir sauvalė komunistiniam gaivalui, sku
rdas, ir šaltis piliečių daugumai; vergija 
vieton laisvės, komunistų partijos privilegi
jom ir sauvalė--pakeitė lygybę; neapykanta, 
nepasitikėjimas, kerštas—pavadavo gražų 
oba.'sį, — “brolybę” — taip atrodo komu
nizmas, marksizmas ten, kur viešpatauja.

Jaunimo Laikraštis

Tik ką išėjęs iš spaudos mūsų vieninte
lis jaunimo organizacijos — Lietuvos Vyčių 
laikraščio “Vyties” Nr. 6, pranešą kad 
tos organizacijos seimas šiemet bus rug- 
piuČio 3, 4 ir 5 dienomis Dayton, Ohio ir 
kad į seimą yra pakviestas garbingasis sve 
Čias iš Lietuvos J. E. Vysk. M. Reinys. Liet. 
Vyčių centro pirmininkas A. Mažeiką rašo, 
kad šis seimas bus jubiliejinis, dėl to jis 
turi būti gausingas. Mat, Lietuvos Vyčiai 
šiemet mini 25 metus nuo savo susiorgani 
žavimo.

Redaktorius A. Lapinskas rašo apie at
vykstančius iŠ Lietuvos svečius ir juos nuo 
širdžiai sveikina. Įdėtas ilgas ir įdomus ra
šinys apie J. E. Vysk. Reinį. Be to, laikraš 
tis į>a įvairintus gyvai parašytais vaizdeliais 
ir šiaip visokiais įvairumėliais.

Mes patariame jaunimui rašytis į Vy
čių organizaciją ir skaityti “Vytį”. Klai
dos nepadarysite. Vyčiai per savo gyvavi 
mo 25 metus daug gražių darbų vra nuvei
kę- . ...

DRAUGAS

Atytatm Snm Atstovu Rntata
(KUN. VHRTBCS CBHT- 

RO APUMKRASTIS
KUNIGAMS)

tymą, juodu gynė dabartinį 
įstatymą ir neleido jo įmkei- 
sti, nors tasai įstatymas la
bai varžo kataliką organ’za 
rijas. Amerikos katalikai ne 
gali suprasti ir pakęsti tokio 
įstatymo. Juodu tuipgi pasi
sakė prieš gimnazijų kapelio
nų įstatymo projektą.

Kreipiame gerb. dvasiški- 
jos dėmesį į šią dviejų atsto
vų dalyvavimą sportininkų 
priėmime bei atsilankyme ko
lonijose. Jų atsilankymas A- 
merikos katalikams nepagei 
da ujamas. Jų važinėjimas su 
sportininkais gali būti tik

Šiomis dienomis vyksta pas 
!mus Lietuvos sportininkai. 
Jie lankysis įvairiose koloni
jose numatyta tvarka. Jau 
suorganizuoti komitetai ruo 
šiasi iškilmingiausiai sutikti 
ir pavaišinti.

Kunigų Vienybės Centras, 
pritardamas sportininkų pa
gerbimui bei priėmimui, ra
gina dvasiškiją dėtis į prie. 
minto darbą, kad sportinin
kams Amerikoje airilankynias 
.pasiliktų maloniam atminime.

Su sportininkais atvažiuoja 
du seimo atstpĮai; Kviklys 
ir Gilvydb. Juoda yra kata
liką visuomenei ■ nepalankūs 
ir net kenksmingi: ’ Sėirūe vi
sais reikalais pasisako prieš 
katalikus. 6. m. kovo mėnesį 
seime svarstant draugijų įsta

Kaune turinti nejudomo tur
to 10,000 lt. vertės, ieško rim
to gyvenimo draugo — ūki- 

propagandos tikslais, todėl ninkaičio.” Po keleto dienų
kenkiąs sportininkų priimi brunetė gavo net keletą de
lnui. Gerb. dvasiškija tebudi, šilučių laiškų. Porą dienų stu- 
kad sporto priedanga mūsų dijavo laiškus, negrinėjo bio- 
vaišingumas nebūtų naudoja- gral'ijas ir pagaliau išsirinko 
mas politikos reikalams. I pačią naiviausią auką — U-

Kun. Jonas Balkūnas,
K. V. C. Pirmininkas
t ■ -i -■ -a------ —=s

Morkus
Iš Po Mano Balanos

Bolševikų “Laisve”
— Kai kurios žuvys plau

kia po aštuoniasdešimt my
lią į valųpdą. Greičiau, negu 
geriausios rūšies autas. Be-

Savo laiku Lille (Prancūzijoj) arkivys 
kūpąs teisingai pasakė;

“Pavojus, kuris mums gręsia, vadinasi . . .
komunizmas, turįs du veidu: vienas jų yra į mažko lygiai su orlaiviu, ls- 
patraukiantis, kada save parodo to krašto i e^» žuvies kelionė iš New 
gyventojų miniai, kuriame jis nėra viešpats; Į Yorko į Klaipėdą nedaugiau, 
kitas yra atgrebiantis ten, kur jis valdo. Į kai keliolikos valandų dar- 
Norėciau tikėti į jo skelbiamus žodžius, bet'bas.
jo darbai tam trukdo”. ---- -------

o į aną kaipo į savą. Kas už 
tat kaltas 1 Skaitytojai ar 
spaudai Aiškus dalykas, kad 
spauda. Imkim pavyzdį kad 
ir ve tokį. Tai vienur, tai ki
tur parapijose iškyla kivir
čai klebono ir žmonių tarpe 
Kaimynų spauda kai 'matai 
pasiunčia savo atstovus ir jau 
paduoda žinių. Suprantama,

— Arklys savame laike, ka-. ji mato lik tai, kas jai dau
ro eigoje, atrodė ir suvaidi
no didesnes roles net už da
barties ori ai viusi “Senovės lie
tuvių bėrukai užimdavo pir
mą vietą Europos karuose. 
Pasirodžius Lietuvos raite
liams, bėgta nuo jų, kai nuo 
žaibo. Vadinta juos perkū
nais. O jojikus, tiesiog vel
niukais. Užteko tik pasirodyt, 
ir tuojau, ypač rusai ir ger
manai, ne savais balsais su
šukdavo: — velniai apsižer
gę perkūnus, jau čia! Kas da 
gali, nei

giausiai rūpi. Ir dėl fe ap 
rašo ne taip, kaip yra, o tik 
taip, kaip ji norėtij, kad bū
tų. Skaitytojai' "tikresnių Ži-
nių iš niekur kitur nesulauk-' kur tu, gegute, pabėgai 1” 
darni, tik taip dalyką ir bai
gia.

Jei kur, tai čia katalikų 
spauda turėtų pirmoj eilėj 
būti. Nors kartą išmokim sa
vus mazgus patys raišioti, o

— Dėl ko Amerikos lietu
vių katalikų spauda tik tokia 
•menkutė ir neveikli! 6į už
klausimą jau ntto neatmena
mų laikų mazgoma. Bet, vie 
toje atmazgos, da tandžiau 
vis užsiveržia Atrodytų, o 
gal negerai mazgoma. Kas,

Seniau blagorodios, dabar 
ponai

Kauno “Kuntaplis” rašo: 
Būdavo seniau, sakydavo:

“Vąše blagorodija. Naše,
ne kitiems perduoti. Berods, na£e blagorodija prosit vąše 
aprašinėti tokias žinias ga! blagorodija, čto by vąše bla- 
ir nebūtų malonus dalykas, *gOrO(įįja prišli k. našemu hia
tai vienok nei kiek nemalo-! gorodiju. Esli vąše blagoro- 
niau išeiną kai kiti mus pa-Į(]jja ne pridiote k našemu 
vaduoti subėga. Dėl ko ne, blagorodija., to naše blagoro- 
mes patys! Argi tai jau to-Į^ija pridiot k vašemu blago- 
kis nelemtas dalykas ar taip rodiju.”
begaliniai šventas, kad mes 
jo turėtum atsižadėti ar b ra
dy tiesi? Kas tik taip galvoja, 
matyt, gerai dalyko nesupra 
nta. Tik pažiūrėkim. Lietu-

kas, betgi šiųmetiniai seimai1 voj keli lietuvių katalikų mi- auotiesi, o ne kur ten iš po
turėtų nors kartą ir nors kiek j lijonai mažiau ir rečiau tar-
pažangos padaryti. Kitaip, 
kai nĮatai pavirsim tikrais 
nebyliais ir jei tik ant pirs 
tų pasirodyt iŠgalėsini. Ir 
kadangi tai platus klausimas, 
nenusigaskim, jei be prakai
to neapseisim.

Dėl ko skaitytojai katali
kų spaudos vengia! Sakau, 
vengia. O tai reikštų, kad 
net ir tie, ką katalikų spaudą 
gauną o betgi jos ne tai, kad 
neseką bet tiesiog ar visai 
neskaito. O kad taip yrą ne 
reikėtų nei priparodinėti.

Taikos vietų, į kur katali
kų spaudos atotoa šimtai. 0 
betgi žmonėse nuomones su

pu savyje susikriutuoją ne
gu šičionai keli tūkstančių 
desėtkai. Reiškią tie patys 
katalikai Lietuvoj amžina' 
nugyvena ramybėj, o svetur. 
— ar tai bus Ameriką An 
glija, Brazilija, — kai peš
tukai šokinėja. Kas už tat 
kaltas? Versti visą statinę 
pamazgų vien klebonui už 
kalnieriaus, reikėtų paieško 
ti neišmanėlio. Arba, už viską 
vėl tik žmones išteisinti, irgi 
butų išvada tik vaiko. Kam

mo pastovėti, žino, jog dažnu 
dažniausiai nei vienas nei

kitiems ranką paduos ir su 
teko ilgiau prie šio užklausi-1 vus reikalus patys tvarkys

kiti, o tik tos pačios aplinky Į lietuvių katalikų spaudą vie- 
bės, kuriose jiems gyventi į toje tik akis trainiojus, alšdaro kaimynų spauda, ku

rios įeina vos keli leidiniai, ž tenka, kaltos. Tuigi dabar sa 
Dėl ko? Visųpirma dėl to, | kykit man, kokis čia galėtų 
kad įskaityto jai piftifnėja į J būti nusižeminimas spaudui 
katalikų spaudą kaipo sveti-: pakartoti skaitytojams daly 
mą, ir ją žinomą nepasitiki, į ką taip, kaip jis ištikrųjų es-
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ,¥ra dabar, rašoma:
“Ponni girininkui.

Lietuvoje neseniai buvo
Pono

miškų urėdo pavestas, siun
čiu ponui girininkui pono miš
kų urėdo išduotus ir pono ap

tuks pripotkas:
Viename Kauno savaitraš

tyje pasirodė skelbimas: “In-įskritieg viršininko įstaigoje į- 
teligvntiška panelė, brunetė, registruotus leidimus. Saky

tus, pono miškų urėdo išduo
tus ir pono apskrities virši
ninko įstaigoje registruotus, 
leidimus prašau poną girinin-
ką įteikti eiguliams. Apie sa
kytų leidimų įteikimą eigu
liams, prašau poną girininką 
prisiųsti asmenų, juos gavu
sių, parašui ponui miškų urė
dui.

Priedas.* Pono miškų urėdo 
išduoti ir pono apskrities vir
šininko įstaigoje įregistruoti 
leidimai Nr Nr.

tenos ūkininkaitį II. Šis išvyko 
Kaunan pasimatyti su išrink
tąja. Gelž. stoty H. sutiko 
kiek raukšlėto veido, stipriai 
išsipudravusią merginą. Juo
du užėjo į jos iš anksto .užsa
kytą antros rūšies restoraną. 
Pietūs; vynas — jos sąskaita. 
Po to apsvaigęs H. saldžiai 
užmigo. Atbudęs neberado 
brunetės i r... savo piniginės 
su 180 lt. Priedui gi, brune
tė jį užkrėtė veneros liga. Da
bar “sužadėtinė,” gavusi laiš
kus “iki pareikalavimo,” ieš
koma.

Tokios ženatvės, tavorščiai, 
pas mus, Amerike, išeina iš 
Bostono cicilistų Maikio “už
sakų” (po vyrų ir mergų pa
ieškojimų ženatvri). Apsiženi- 
jęs iš Maikio gazietos po me
tų žmogus per tą gazietą le- 
nientayoja.: “Sugrįžk, Kuruse,

Queeslando valstybės (Aus
tralijoj) perlamentas nutarė, 
kad perlamento atstovu negali 
būti asmuo mėgstąs girtuok
liauti, esą, valstybės reikalais 
reikia rūpintis blaiviai. Šiam 
įstatymui pasipriešino tik ko
munistų astovai.

— Žmonės, kas yra su ju
mis. Kada tik ateik, niekuo
met negali namie rasti.

— Matai tamstą pirkom 
automobilių. Todėl beveik kas
dien sėdime teisme.

Anot ė: — Mamyt, mamyt, 
pažadink, tėtuką.

Motina: — O kam jis tau 
reikalingas T!

Onutė: — Pamiršo paimti 
pi Įsų dėl miego.

Žmona (skaitydama laikraš
tį): — Džian, pasakyk man, 
kada tapo atrasta Amerika.

Vyras: — Rodos, prieš ket
vertą šimtų metų.

Žmona: — Ištikrąjų ir me
lagiai tie amerikonai. Vą lai
krašty rašo, kad Kalifornijoj 
yra tūkstantmetinių medžių.

ti? Nei jokis. Pirmą juk tai 
spaudos šventa pareiga. Ant
ra. Skaitytojai išmoktų tik
rų žinių laukti ir jomis va-

motės kuodelio išpeštų klau
syti.

Jau veik prie to priėjo, kad 
vieni ir kiti pas kaimynus bė 
gioja ir ten savo vargus ap 
gaili, vietoje namie tupėjus 
ir savas bėdas savaip nar
pliojus.

Savaiini užklausimas ranką 
kelia: kada Amerikos lietu
viai katalikai erzeliavę apsi 
stos? Ne tada, kol vieni ki
lus per svetimą sau spaudų 
akės, o tik tadą kai vieni

Kad tokia pažanga akla 
praplėštų, būtinai reikia, kad

kiai pražiūrėtų ir paskui savt 
einantiems kelią parodytų 
Nelieka ką kitą pasirinkti 
Prie sienos jau taip arti pri
stumti, kad nėra kaip ne:

pasiraivyti, žygis į vieną ar 
antrą pusę, reiškia ne tai, 
kad nepakenčiamą skausmą, 
bet ir pačią amžiną mirtį. Ką 
darėm: stovėsim ir mirsim, 
ar kentėsibn ir eisim? Eikim! 
Juk vargai, kamuolė, tai kas
dienė mūsų maisto plutelė. 
Jei geriau trūksta, lai užteks 
ir jos. Galutinai, šią riekutę 
bečiulpdami, jau ne tokias 
kliūtis praėjom; praeisim ir 
š:ą.

Nėra to blogo, kad neišeitų 
geras, nėra to gero, kad neiš
eitų ant blogo.

Silpni laukia progos pasi
taikant, o stiprūs patys sau 
ją suranda

Sumanūs žmonės nelaukia 
laimės ateinant, bet ją patys 
išsikovoja.

Nebūk perdrąaus — akis iš
degsi, nebūk per lėtas — da
lies neteksi.
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K. ČIURLIONIS
Lietuvių tauta jau turi ir, tų amžiaus jis augo labai gra 

tokių menininkų, savo tautos žiojt vietoje, ant Nemuno 
dvasios reiškėjų, kurie yra kianto, Druskininkuose, kur 
plačiai žinomi ir aukštai ver- j ’o tėvas buvo persikėlęs var
linami toli už Lietuvos šie- Į gonininkauti. Dar vaiku bū
nu. Vienas tokių menininkų damas, parodė didelius hiuz;-
yra genialusis lietuvių daili
ninkas, tapytojas ir muzika“* 
Mykalojus Kastantas Čiurlio 
nis. Kam iš lietuvių ar sve
timtaučių yra tekę lajinės ma 
tyti jo kūrinių, tas, galima 
lakyti, visų gyvenimų nebe 
užmirš jų padaryto gilaus j- 
spūdžio. Apie šį genialųjį mū
sų dailininkų yra gana dftug 
jau rašiusi ir įvairių tautų 
užsienio spauda.

Mykalojus Kastantas čiur 
lionis gimė 1875 m. rugsėjo 
10 (23) dienų Varėnos mies
telyje, Trakų apskr., vargo
nininko šeimoje. Nuo 2-9 mo

kos gabumus. Pirmųjį muzi
kui mokslų įgijo iš savo tė
vo vargonininko, o sulaukęs 
14 rnetų įstojo Plungėje į ku
nigaikščio Oginskio orkestrų, 
čia bedirbdamas, jis pradėjo 
rašyti muzikos kompozicijas 
ir piešti gamtos vaizdeliu? 
Kunigaikštis Oginskis, paty
ręs didelius M. K. Čiurliam* s

ratūros kūrinių. Baigęs kon- 
seivatorijos kompozicijos sky
rių, M. K. Čiurlionis gavo 
pasiūlymų būti naujai steigia 
mos Liubline muzikos mokyk
los direktoriumi. Tačiau jis 
nuo to pasiūlymo atsisakė ir, 
Varšuvoje gyvendamas, ver
tėsi privačiomis muzikos pa
mokomis ir pats toliau tobu
linosi muzikoje. 1901 metais 
parašė simfonijos orkestrui 
poemą “Miškas”, už kurių 
Zamoiskio vardo konkur.v 
'aimėjo pirmųjų premijų. UŽ 
nntrųjį orkestrui kūrinį “Po
lonezų” Oginskis jam davė 
lėšų vykti į Leipcigu toiiau 
studijuoti muzikos: Leipcigegabumus, 1893 metais jį pa 

siuntė į Varšuvų toliau mu- jis stropiai studijavo muzikų,
domėjosi filosofija ir pats 
parašė nemažai muzikos kO-1

Spauda — tai galinga jėga. 
Tų j®gų gerai panaudoję, su
kursime kultūros židinius, ap
ginsime tikėjimų, pergalėsime 
tautos priešus. Susipratę kata

likai rdmia pinigais ir raštais 
katalikiškų spaudų.

Žemesnės klasės yra tos, ku
rios nieko nedaro žmonijos la- 

|bui. H. Marion

Genialusis lietuvių dailininkas M. K. Čiurlionis.

I R1NKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kan. Ant. M. Karuiiikis

Birželio 26-ta Diena

“Mes taip pat žinome, kad 
Dievų mylintiesiems.... visi 
dalykai išeina į gerų”. —
Rom. VBI, 28.

Dabartinės valandžiukės 
kryžiai visad atneša savo y 
patingų malonę ir pasekantį 
suraminimų su savimi; mės 
matome Dievo rankų juose 
kuomet ji uždėta ant mūsų 

[Bet susirūpinusio prajautimo 
( kryžiai matomi iš Dievo lei
dimų ; mes matome juos be 
malonės juos panešti; mes iš-

rdies sujudėjimas link Dievo 
atnaujins mūsų jėgas. — Fe
nelon.

Birželio 27-ta Diena

“Daugiau, kaip prašome ar 
išmanome”. — Efez. III, 29.

Jie sau gyveno; tas aš su 
jo viltimis ir prižadais ir sa
pnais, vis laikėsi jų; bet Vie
špats pradėjo išpildyti jų ma
ldas. Jie buvo prašę gailes
čio, o Jis davė jiems liudėsį; 
jie buvo prašę nekaltumo, o 
Jis atsiuntė jiems sielvartų; 
jie buvo prašę būti romūs, o 
Jis sutriuškino jų širdis; jie 
buvo prašę būti negyvais pa
saulyje, o Jis užmušė visas 
jų gyvas viltis; jie buvo pra
šę būti padarytais panašūs į 
Jį, o Jis buvo padėjęs juos į 
ugnynų iki jie neatspindės Jo 
paveikslų; jie buvo parašę ini-tikro matome per dvasių be 

tikėjimo, kuri prašalina ma-'tis Jo kryžiaus ir kuomet Jis 
lonę. Tat visa juose yra kar- jį ištiesė jiems, tas sudraskė 
tu ir nepanešaina; visa išro- jų rankas.
do tamsu ir be pagalbos. Pa- Bet, jeį būdamas nekantrus 
dėkite save į šalį; be saumv- tu paleisi savo kryžių, nera-

DABAR LAIKAS PIRKTI
— Iš —

PROGRESS
KRAUTUVES

Naujų “SUPPER DUTY” 1937 metų mados

FRIGIDAIRE
SU “METER MISER”

z i kos mokytis, ir čia jis iš
gyveno 7 metus. Varšuvoje 
Čiurlionis studijavo muzikų -rudų.
ir tapybų, daug skaitė moks j Sngrį^s iS Leipcigos « Va
lo veikalų ir dailiosios lite- ršuvą> M K Čiurlionio ver

tėti muzikos pamokomis ir 
studijavo tapybų. Tuo metu 
'is stipriai ėmė reikštis n sa
vo dailės kūriniais. Turėda 
.nas didelį talentų ir nepapra
stų vaizduotę, kuri, pasak P. 
Ca'aunės, nętilpo meno mo-

nV Į Vykios dėstymo rėmuose, M 
K. Čiurlionis mokytojų pata
riamas, paliko mokyklų ir ė- 
m?i?i savarankiškos kūrybos 
Tuo laiku jis sukūrė šiuos 
žymiuosius savo ciklus: “Pa
saulio sutvėrimas” (13 pa
veikslų), “Žodijnko ženklai” 
(12 paveikslų), “Žiema'* (8 
paveikslai), keletu mažesnių 
ciklų ir atskirų paveiksiu. 
Tuo pat laiku jis rašė si.i.fo 
mnę poemų “Jūrų”, harmo- 
jTbvo lietuvių liaudies dai
gas ir veikliai dalyvavo Vai
guvos lietuvių kultūriniame 
gyvenime; jis suorganizavo

Čiurlionies sveikatų, jis su-, ri būti mūsų meno pamatas, 
sirgo sunkia nervų liga 1911' — rašo M. K. Čiurlionis, — iš
m. balandžio 10 d. mirė. Pa
laidotas Vilniuje rasų kapuo
se.

M. K. Čiurlionis yra daug 
keliavęs po žymiąsias meno 
ir gamtos grožio atžvilgiu 
vietas. Visa tai, be abejo, jo 
talentui turėjo didelės reikš
mės. Tačiau savo genialiajai

jo turi iškilti savotiškas lie
tuvių stilius, jis yra mūsų 
pasididžiavimas, nes tas gra
žumas, kurį turi savyje, yra 
grynas, savotiškas ir išimti
nai lietuviškas. M. K. Čiur 
lionis buvo labai produktin- 
gas kūrėjas: jis .per savo, 
palyginti, trumpų gyvenimų

kūrybai įkvėpimo jis sėmės sukūrė apie 280 paveikslų ir

ANT

SPECIALIO

IŠMOKĖJIMO

PAREINA TTK

i

DIENĄ

Nauji FRIGIDAIRES turi faktiškus įrodymus, kad jie 
yra geriausi REFRIGERATOR1 AI ir pilnai atsako 5-kis 
principalius Refrigeratoriaus reikalavimus:

1— Greičiau ir daugiau ledo pagamina
2— Užlaiko daugiau maistui patalpos
3— Turi didesnę maisto apsaugų
4— Geresnį užtikrinimų — pilnų garantijų
5— Tikrina — teikia didį ekonomiškumų

iš savo tėvynės Lietuvos ga
mtos ir jos liaudies meno. Jis 
taip pat yra daug keliavęs 
po Lietuvų ir atsidėjęs studi
javo lietuvių liaudies dainų 
melodijas ir lietuvių liaudies 
menų, ypač nuostabaus savo-

AarSuvos lietuvi, dra..(,i> tiSko grožio kupinus lietuvis, 
c'or, ir buvo jo vedėjas. 19W kus kryžius. Jig pirmnais 
m. M. K. Ču.riionis įsikibė, prato ir iškgl5 dide|ę ,ietn. 
gyventi Lietuvos sostinėje Vi- vil) Iiaudies men0 vertę 
iniuje, kur iš pat pradžių e-
nergirgai ėnm dalyvauri l e 
IiP.jų kultūrb.’uose žygiuose 
•lis dirbo TJetuvių Dailė?
Dinugijoje ir dalyvavo jos 
rengiamose parodose, suorga 
nizavo lietuvių chorų ir jar.i 
miJovavo, stengėsi įkurti ko- 
i.servatorijų. Vilniuje g’/Vvii- 

<;ar a s, jis pabaigė rašyti si
mfoninę poemą “Jūrų’’ Šis 
•-ijybesnės romantikos stiini- 

'ję parašytas ir dideliam si- 
į. foniniam orkestrui takoina* 
kūrinys yra didžiai tutini i 
gač. idėjingas, vieningas sa

ito konstrukcija, ir labai įdo- 
!r. iai instrunmntuotas. ši? kū
rinys lietuvių simfoninė? mu-

ir
reikšmę. “Liaudies menas tu-

RECEPTAI PAŠAUNU 
UŽKIETĖJIMĄ

Kiekviena moteris gali apsaugoti 
savo šeimyną nuo paprasto užkie
tėjimo rūpestingai suplanuodama 
valgius. Užkietėjimas kartais kyla 
dėl kiekybės stokos valgvje.

Kellogg’s AJl-Bran teikia tą kie
kybę reikiamoj daugumoj.

Jūs galite naudotis All-Bran dau
geliu malonių būdų. Yra tai gata
vas valgymui maistas, tinkantis su 
pieną, Smetona, vaisinis arba me
dum. Arba kepant keiksus, pyra
gaičius. blynus, duoną, pridėk All- 
Bran. Pridėk jo prie daržovių, sriu
bos ir kitų valgių..

Tik vis, tėmyk, kad kiekvienas šei
mynos narys gautų jo po du šaukš
tu dienoj. Tada galėsi užmiršti a-
pie vidurių užkietėjimą. Vartokit 

zikrjj literatė-oje užtfma pir- tris sykius dienoj sunkiuose ątsi- 
n,,j, yto*JM8-1909 m. U.

pilės ir vaistus, kurių niekas ne
mėgsta ir kad dažnai neveikia ne
bent padidintą dožą imtum.

Kellogg’s All-Bran duoda Vita
mino B, kad pagelbėjus nustatyti

Naujų FR1G1DA1RIŲ kainos visiems priei
namos. šeimyniškos mieros nuo ..................

LENGVI IŠMOKEJTMAI PRTTATKOMI VISIEM 
— PIRKITE DABAR — 

PASINAUDOKITE DIDELIAIS BARGENAIS

K. Čiurlionį* gyveno Petra
pilyje. Žymiausieji rusų dol 
lininkai buvo sužavėti jo kū
rimais ir jį kvietė dalyvauti Xriir .ateita, kraujai 
įvairiose savo parodose. Jte- žies. Pardavimui visose grocernėse. 
mptaa darbaa pakirto M. K. p‘r"nt*v0 K'11”®

3224 So. Halsted Street
J. KALEDINSKAS, Vedėjas 

Tel. VICtorv 4226 Chicago, Ulinois

Pasiklnusykit mūsų gražaus LictnviMco Programo rytoj, nedėlioj, 
11 vai. ryte, iŠ stoties WOKS. 1360 kiloeykloa

apie 130 muzikos veikalų (ki
ti sako, kad M. K. Čiurlionis 
yia sukūręs arti tūkstančio 
didesnių ir. mažesnių kūrinių). 
Daug jis pats jų sunaikinęs, 
daug išdalinęs pažįstamiems 
ir bičiuliams. (Šiuo metu M. 
K. Čiurlionies .Galerijoje, Kau 
ne, Vytauto D. Kultūros Mu

los, o tuomet Dievo valia, at
siverianti kiekvienų valand
žiukę, paguos mus už visa kų 
Jig darys aplink mus, arba 
mumyse. — Fenelon.

Susijaudinęs aš sakan, Vie
špatie, padaryk tai teisint 
Naktis Tau yra kaip diena, 
tamsa yra šviesa. Aš bijaus 
palytėti daiktų, kurie įvelia 
tiek daug; — mano drebanti 
ranka gali sukratyti, mano 
negabi ranka gali sulaužyti; 
Tavo klaidos negali padaryti. 
—- Ona Warner.

Jei kartaus jaustumėmės 
nusiminę ir nustoję drąsos,

si jo vėl šiame pasaulyje, nė 
kitame; čia ir tiktai čia yra 
duodama tau pakentėti var
dan Dievo. Kituose pasauliuo
se mes tobuliau tarnausime 
Jam ir mylėsime Jį, girsimo. 
Jį, dirbsime 'Jam, augsime ar
tyn ir arčiau Jo visu pasige
rėjimu; bet mes tuomet dau
giau nebūsime šaukiami ken
tėti, kas čia yra mūsų pasky
rimu. Ir bekenčiant nustaty- 
kime mūsų sielas tobulai ke
ntėti: kadangi tiktai šis ken
tėjimas, kurs yra šio pasau
lio ypatinga malonė gali čia 
būti ištobulinta ir palikta pa-

pasitikinti mintis, menkas ši- skui mus. — Ugo Basai.

zės. M. K. Čiurlionies kury (Čiurlionis yra dar branges- 
ba pasižymi nepaprastu for- nis, kaip lietuviškos, tautinės 
mos originalumu, giliu bar- dvasios gyvybės liudytojas, 

t"011 z.- S^1Ž^e , 7™ monij°s grožio pajautimu, los dvasios atgijimo skelbė- 
kolorito švelnumu ir grakš jas. / Tsb.

i tumu. Dėl šių ir kitų savybių-------------------------

274 M. K. Čiurlionies kūri
niai).

Nagrinėdami M. K. Čiurlio-' M. K. čiuriioniea kūryba lai-
nies kūrybą idėjiniu atžvil
giu, matome joje tris svar

koma ne tiktai genialia, liet 
ir atstovaujančia lietuvių tnu-

TELŠIAI ĮGIJO DIDELĮ 
TURTĄ

blausius autoriaus siekimus:, tos būdo savybes. Savo k jin- TELŠIAI. Prieš pustre-
Kūrėjų - Kūrėjo, Karalių -Įniuose Čiurlionis nekartų iš- cill metų Telšių miesto seinu- 

kilo į kūrybos aukščiausias ^nkai buvo sudarę su inž. Pu- 
viršūnes, rodos, norėdama^ ^r*mu sutartį užsakę pada- 
susilieti su visata. Bet tie jo ry^’ Telšių miesto planų, kori 
pasikėlitnai kaip tiktai stip dabar inž. Putrimas jau pa- 
riausiai jį sieja su Lietuva, j darė ir miesto savivaldybei į- 
su jos gamta, su jos pilka t®’k®- Planui priimti buvo au- 
padange, su lietuvių tautos j daryta komisija, kurios pir- 
sielos lirika, liūdesiais ir vii-1 mininku buvo Statybos ir

Karaliaus (Rexo) ieškojimų; 
savęs, savo kosminio “aš” 
ieškojimų (ėjimas prie šven 
tykios) ir pasaulio, kaip dvie
jų pradų: gero - šviesaus ’r 
pikto - tamsaus vaizdavimą 
Kai kuriuos savo kūrinius M. 
K. Čiurlionis pavadino muzi
kos terminais - sonatomis, 
preliudijomis, fugomis... Dėl 
to, kati juose pasak P. Ga
launės, vaizduodamas kosmiš- 
kus pasaulio ir gamtos reiš
kinius, tvarkė juo pagal tatn 
tikrų eilę, pagal jų raidos 
stadijas, bet anaiptol ne dėl
to, kad būtų mainęs, jog tuo 
jis siekia dviejų savo prigim
tyje skirtingų meno šakų - • 
muzikos ir tapybos — s'nte-

Sauskėlių Inspektorius inž. 
No viekas.

Šitokį tikslų planų teturi 
dar’ tik du Lietuvos miestai. : 
Kaunas ir Panevėžys. Tiesa, 
Telšių miesto planas padary
tas dar nė visas, nėra pažy
mėti atskirų savininkų skly
pai. Tačiau planas yra įdo
mus ir brangus.

Visas tas darbas Telšių 
istorijoje. O mums, lietuviams,1 miestui atsiėjo apie 40,000 It

timis, kurias Čiurlioms taip 
gražiai išreiškė preliude • - 
Vytyje -ir Karalių pasakoje. 
Mums, lietuviams, kaip ir sve 
timiesiems, Čiurlionis, pasak 
V. Kairiūkščio, visuomet bus 
genijus, kuris nauja ir origi
nalia, kilnia ir subtilia for
ma kalbėjo apie žmogaus liū
desius ir džiaugsmus. Dėl to 
jis ir bus branginamas meno

By Richard LeeDETECTIVE RILEY
I HAve The I.OOKS 
e ve a v oopb lūirce vou 

k ocn »n . | have thb Ii Shanghaj/ I mandarin 0w» whe«e
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RAIOED THE 
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PRO ORLAIVIO LANGĄ

Rašo J. J. Bielskis
(Tęsinys) I Lietuvos valstybė turi darbš-

Sveika Chicaga ir tų, energingų, sumanų, nuo-
Chica<iečiai! širdų ir patyrusį Konsulų.

Chicagoje, atlikęs savo rei- Pasimačiau ir su kitu savo! 
kalus, aplankiau kai kuriuos senu draugu — bendradarbiu 
savo senus draugus, pažįsta-1 gerb. I^eonardu Šimučiu. Ma
inus. Turėjau nepaprasto ma- lonu buvo matyti, kad ilgų 
lonumo asnienin'ai pasveikin- metų sunkus visuomeninis da- 
ti naujai paskirtų Lietuvon rbas nei kiek jo nenuvargi-
Konsulų Chicagai, gerb. Pet
rų Daužvardį. Mudu bendrai 
dirbom Lietuvos valstybės k u 
riamųjį, o vėliau jau ir su
kurtos valstybės darbų. Dir

ei jos iuiafta. Jo nuopelnus įvykdytojoj atliko didelį da- galima būtų pigiausiai durpių kursų meisteriai išvyko į <lar- 
Uetuvos labui senesnėj i kar- rbų. Lietuvių tauta turėtų bū- šiam reikalui pasigaminti. bo rajonus, po vienų į Aly
te Mpamtri, o jauna ai kar ti jiems ui tai dėkinga. Žemės Ūkio Kūmai, norėdami taus, B'ržų, Panevėžio, Rokiš-

• tai liks geru imvyzdžiu. kaip --------—---------— iikiuinkams padėt;. niuu.imlė kio, Šiaulių, Ukmergės, Ute-
reikia tautai įr visuomenei ŽLM£S ŪK.O RŪMAI PRA- aštuonis du> į gamybos met- uos ir Kėdainių apskritis; 
darbuotis. Tenka patirti, kati į DEL)A RUOŠTI ŪKIN1N- h tar. u k praktikus, kad durpių Meisteriai | vairiose vatose 

KAMS DURPIU GAMY- gaminimo reikalu duotų vieto-.'suruoš KMi trumpalaikius dur- 
BOS KURSUS se ūkinaikunis reikiamų pate- piuinkyeldg kure dius, kuriuo*

------------ rimų ir kad supažindintų, galės laukt ti visi apylinkių ū-
KA.UNAK. Ūkininkai vis Ju<)« *u durpių gum; Imi pi ak- Liniukai, kurie tik nori su dur 

vartoti kurui Lšfcai. Meisterių dariai meto- pių gruiyba kurui susipažin-

gerb. visuetneįiės veikėjas po 
kelių aū*u<*sii{ minės 25 metų 
sukaktuves savo kunigavimo.
Taigi bus proga netik cb'cu- 
gieėiatne lietuvams, ket ir (|uug^au mm
lietuvių tautai ir vutstyl e* 
nors dalinai parodyti, kad jo 
darbui yra tikrai aukštai į- 

I vertinti.

I Mačiausi ir su mūsų vei- 
. Mju - kompozitorium gerb. 

Senatoru s \\ illiam E. Bomlt, Vanagaičiu. Jisai maloniai 
kuris vienam senato posėdy,1

prieš dvidešimts svarstant politinius ir eko j 
nominius klausimus, įspėjo

no. Tasai ypatingai pasižy
mėjęs visuomenės veikėjas te
bėra, pilnas energijos, suma
numų ir pasiryžuno dar daug 
lietuviams ir Lietuvai dirbti.

bom ilgai ir sutartinai. A s- Turėjau laimės ir malonumo 
meny advokato Paužvardž’o pažinti jj

Beautyrest Matrasas
krašto vyriausybę prieš grę
siantį J. A. V. fašizmo pavo
ju

pakvietė mane pakalbėti per 
jo vedamų radio valandų, ku- 

yra taip plačiai išsipopu-

t• »

(1uijk»k ir vis dažniau kreipia- suvienodinti. Kūmai birže- ti. Greitu laiLu tokių pat kur
si į Žemės Ūkio Kūmus, pra-U*c *♦ d» surengė ties Babtais sų ruoši išvyks į provincijų 
Lydami nurodyti kuriuo būdu tam rikius vienos dienos kur- ir Žemės Ūkio Kūmų durpi- 

sus, kuriuos vedė Kūmų dur- ninkystės instruktorius, 
pininkystėg instruktorius. Po ”

Pasaulio populiariskiausias matrasas. Jo Milijonieriš- 
kas Miegas yra visų tautų ir visų luomų žmonių varto
jamas. Suvirš 2,500,000 Amerikos šeimų vartoja Beauty- 
rest; 59% -Šių žmonių yra darbininkai ar kiti su aprilMo
toru Taigom. Beautyrest matracas su žymiuoju “Floa- 
ting Action.” 837 atskirai-apsiūtų coils maloniai palai
ko miegotojų bile miegančioj pozicijoj. Skirtingas Sag- 
proof kraštas visuomet gražiai laikosi — duoda vidur- 
matraso smagumų ant pat matraso krašto — galite sė
dėti ant krašto kiek tik norėsite. Pasirinkimas kelių 
gražių, ryškių spedvų French Tapestry-Damask uždan
galai.
Stiprios rankenos lengvam apsukfrnui. Matykite Beauty- 
restai matrosų, kuris vartojamas žymiose ligoninėse ir 
viešbučiuose — rasite jį ant puikiausių laivų kaip 
Queen Mary ir Normandie — jis endorsuojamas Svei
katos ir Grožio Ekspertų visur. Beautyrest Box Spring 
— padaryta specialiai beautyrest Matrasai. Turi Plat- 
formo Viršų ir Kontroliuojamų Atšokimų; 72 gilios dou- 
ble-cone lanksčios colis ranka-surištos su puikiausia lta- 
lian hemp ir daug kitų pagerinimų. Galima gauti ap
dengti pritaikintai su Beautyrest matrasu.

$39.50
BEAUTYREST B0Z SPRING ^39,50 

“GRAND OPENING SPĖČIAU”

NEW CITY FURNITURE 
MART

1654-56 VVest 47th Street
DYKAI! Brangios Dovanos per šį Išpardavimų 

nuo Birželio 26 d. iki Liepos 3 d.

n
li&rizavusi ne tik Chicagoje, 
bet jau ir lutose kolonijose. 
Labai norėjau 'jo pakvietimu 
pasinaudoti ir tuo būdu visus 
kitus savo draugus, priete- 
lius ir pažįstamus pasveikin
ti. Bet, beširdis laikas priri
šo mane prie kitų svarbių 
reikalų ir negalėjau į laikų, 
pasprukti. Dėl tų pačių prie
žasčių nespėjau ir pas dau
gelį kitų savo draugų — vi
suomenės veikėjų užeiti.

Nors skubotai, visgi turė
jau garbės atlankyti neruirš- 
taknų Dariaus - Girėno pami
nklų. Tai yra nepaprastos ar- 
kitektūros kūrinys, tikrai y-

metų. Mačiau, kaip jisai dir
bo kuomet karo parblokštai 
Lietuvai paramų organiza 
vom, nepriklausomos Lietu
vos valstybei pamatus dejom.
Pamenu anuos laikus, kuo
met į trumpų laikų, būtinai 
reikėjo tūkstančius dolerių 
sukelti, nes Lietuvos kūrinio 
darbas čia, Lietuvoje ir už
sieny to verkiant reikalavo.
Leonardas buvo vienas nedau
gelio, kuris tas pareigas pa
siimdavo ir gerai atlikdavo
Pamenu, kuflmet vimos Nwi- ra kūo J>asį,litl
.oe Ątigli^eloplonijoje j^.jąa Tisai paminklas kiek-
kalbose vienu vakaru surink 
ta Tautos Fondui aštuoni 
tūkstančiai dolerių! Išklausę 

į jo žavėjančios kalbos, žmo
nės vienas už kito dėjo dale
les sumas pinigų,, nes matė 

į ne tik tikslo svarbumų ir lai
ko skubotumų, bet taipgi kad 
kalbėtojas patsai aukojo ue 
tik savo pinigus, savo laikų, 
energijų, bet anr tėvynės au
kuro dėjo savo branginusį 
turtų — sveikatų!...

Užėjau ir pas kitų savo 
draugų - prietelių, gerb. kun 
Albavičių, pirmiausia kad 
asmeniniai pareikšti jam sa
vo ir savo žmonos gilios už
uojautos dėl mirties mylimo 
pusbroli© Dr. Bagdono, kuris 
taipgi buvo mano geras drau
gas. Nesimačiau su gerb. kun. 
Albavičium per aštuonetų me 
tų, bet matomai jisai nei 
kiek — fiziniai neigi dvasi
niai — nepakitėjo. Tebėra tas 
pats malonus, nuoširdus, ne
paprastai taktingas, prakil
nios sielos, aukštos inteligen-

vienam ne tik primena, bet 
ir aiškiai rodo jog lietuviai 
yra kultūringi, jog jie pilnai 
įvertiia savo veikėjų darbus. 
&io paminklo sumanytojai ir

ROOFLESS
• PIATFS

Tel.
WCNT.

7442

Nupigtatos kainos ant visko. 
Smulkūs lr lengvi Iftmokejimal

DR. B. H. SCHEFFER
OenliMtas per 25 metus 

0223 RO. HAEKTKD KTREET 
Are Ttoeatrv HMg.

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICALIjY AKIŲ 
SPKCI.tLUTAK

Suvlrfi 20 metų praktikavimo 
Ma.no Garantavimas

Palengvina aklu Įtempimą, kur) 
eati prteža^timi galvoa akauUėjimo, 
svaigimo, akly aptemimo, nervuotu- Į 
mo, akau<l.e»,y akių kar&l), atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Prlren- į 
gia teisingai akinius. Viauoue atsiti
kimuose egaamlnaviinas daromas su 
elektra, parodančia ma2*au«ias klai
das. Specialė atyda atkre'plama Į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'nndoa nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutart). Daugely 
atsitikimų akys atitul.-4.inos be aki
nk,. kainos pigios kaili įdraiiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7a»9

LIETUVIAI DAKTARAI

■flŪLTMANIKAS
GYDYTOJAS IA CHIRURGAS 

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

Kasdien iSskyrus aerodą, 
sekmadienį susitarus.

Birželio, LieĮMis ir lingpiiičio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.___________________________

TaL CANsl 284b

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
2158 W. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais patai sutart)
2305 So. Leavltt St.

T«L GANal 0408

LIE1UVIAI 
1 “no d—ifir

DAKTARAI
JL

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DANTISTAI

1446 So. 49th Ct. Cicero, III. 
dtarn, Ket.. ir Pf«tn. 10—0 v«L v.

SI 47 So. Halsted St, Chicago 
Psncd , Sered ir Snbst mm 2—• v

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

Rea.:
84C6 W. 60 St

HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandge haadieo nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredo« ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9 
Tulefonu CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPublic 9600

Tel. ore. REPubltc 
Melrose Park 620

76S6

DR.A.R. LAURAITIS
DĘNTISTAS

2423 Weat Marguette Road
Antrad., kotviilad. ii venktadiculalr

9-12 v. rytg; 1-5 p. p.: «-• v. v. 
teštudleniais nuo 9 v. r. iki 1 p p.

161 Br«adway 
MELRG8E PARK, ILL.

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

Šeštadieniais nuo 2 v. UU 9 v. s. 
St knuulleniaia pagal sutarties

Rea. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

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

Ruliatoma Ciceroj 
1446 Ho 49th Ct

Nuo fi Iki 9 vai vak.

Seelcy 9329 
Dr. K. Nurkuitis 

dabar yra su
Dr. W. Paa

1747 AV. Čhicago Avo., 8619 Com- 
mercial Avė. So. Chicago, Iii. Pri
taiko naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

KAL & ZARETSKY ,
' LIETUVIAI ADVOKATAI 
6322 So. Western Avenue

VALANDOS:
Panedėli, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Petnyėioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v, v.
Tel. Proapect 1012 
Rea. TaL Repnbllc 5047

CLEMENF J. SV1LOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
33 North La Šalie Street

Chieago
Talephona CENtra! 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYsUne 5286 

VaL pagal autartį 
6322 So. Western Avenue 

PROspect 1012

Tel. LAFayette, 8016

DR. G, J. SVENGISKAS
DĘNTISTAS

4300 So. FairfleJd Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

_____________Piigal Sutartį ________

Caiumet 5974 '
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAOO/. IIJx ,

feL

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys ecsaminaojamos — akania 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 Su Ashland Avenue 
Yalaadoa: kandien nuo 9 iki 12;

ano 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL CAJal 0523

Tclpphone: BOUIevard 2800

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

Telephone: REPublic 9723

Office Hours
2 to 4 and / to 9 P. M. 

Sonday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso ValanOos

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

Ofiso Telef. BOUIevard 7820

OR. B. J. ZUBRIGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 40th Ct., Cicero, I1L 
Tel. Cicero 2573

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

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

Tel. HEMIock 3977 
Treėiad. ir Sekmad. pagal sutartį 

šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd. 
________TeL HEMIock 4818
Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Res. KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. aso 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tai. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
ĮVAIRŪS DAKTARAI

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... JOKIŲ SALES TAXŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS BLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
Tetofonaa KDiray 2880

OFISO VALANDOS:
•akam HedMiomia ntio to iH 19 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto. nno 2 iki 4 
vai, po piety ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TA YARda 9994
Rez.: Tel. PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

KodMiomiu nuo 10 iki 12 diena

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

H
Meriirlnoe Mofcelo Relmo, Atlantic City 

Praktikuoja 80 metų 
Reumatizmai tr Mrrttee Ugne 

jo Spertatybe
Valandos 11-12 A. M., 2-4. 7-« P. M. 

Rezidencija 1628 Ho. SOth Avė.
Tol. Cicero .*Mt.va 

Ofioaa 4930 W<wt I3th Street 
Cicero. III.

TaL CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis' ir NadAL pagal autartj
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
TelefonM REPublic 7868

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

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tai. CAMa’ 0957
Res PR.Dsr^et 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 Ro. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro
1 Office Phone Res. and Offiee
1 PROzpect 1928 2359 S. Lzavitt St
Vai. 1-4 pp. Ir 7-1 vak. OANal 070Z

Tel. Office Wentworth 6330 
Rea. Hvda Park 3395

DD. SUSANNA SLAKIS
Motera ir vaikų ligų gydytoja
6000 So. Halsted St.

Valandos 2—-4 i® piety, 7—8 v. vak. 
:talrv*..s serednmis iv ankstomis

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

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

M.dėllom lr Tremta dien lala
Poaal Rotartt

DR. A. J. SHIMKUS
GYDTTOJAS IR CHIRUROAS *

Ofisas 4300 S. Falrfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienaia ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Chicagos llatuvit} iv. Kryiiaua li
gonini, kaip j* pripažino American 
Medical Asaociation ir Amer.can 
College of Surgeona, yra Clasa A 
rūiiea. Tai yra, auklčiauai Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę prizkyri prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimo 2700 W. 69Ch 8L, 
tai. HEMIock 0700.

Naudokitės patarnavimu tŲ daktarų, dentisty, advokatų ir biznię- 
riy, kurių skelbimus matote DRAUGE.
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TOSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kaip Baltimore Priims 

Lietuvos Svečius

Parapijos Darže 
Piknikas

chorus, 2) Atsisveikinimas - 
Pr. J .aliųiuiibskas, 3) G ratili

. Lietuviams vėl tenka pasi
džiaugti Baltimorės palauk u- 
mu lietuviam*. Daug karty

ant ų šokis 4-tas ir o-tas ^tuviams teko pasidžiaugti
VFNiisuiA — Wvtni 7 v S^*V,1HI’ Atsižymėję stude- MaryĮ4ntl valstijos ir Balti 
KENOSHA. . . ntai „ 44as ir 5.taa skyriai, Lorėg llliesto žygiftis ir

popiet, baigsime j s . P t ų 5) Pasveikinimo daina -- Cfc- ,nasu garbei Dabar vė‘
IniU’i jiazajujos Globėjų, No ( . Chorus 6) Pasveikini L Ų ** , .

venų įskiUnu^ wspamis!HW k.|bft _ stulgytė, IJHuvo’ svXns, kuriuos
prie jslatjtu ve. tarunen kurf ylW| Illokinių vardu įtei. miestas oficialiai
to. o mišparų, parapijos da- kė klebonui vardinių proga priims ir pagerbs.
.\PetrLP°V‘ U- irir.‘J°nU P‘ j<iva*iškų puokšltę ir gražių' Lietuvos svočiai į Balti mo- 
km as Paprasta*, kitais i me- doyanė,v> 7) Linkėjimai — I rę atvyks liėpos 7 d. 7:30 
tais Petrai, Povilai ir Joniu l m(W 2 ir 3^ byriai '
savo vardines turėdavo hali
niais pietais, o šiemet pakei
tė programų: vieton pfietų, 
turės piknikų. Tuomi jie ma 1 
no nepasiduoti Antanams ir 
kitiems drauge laikiusiems 
vardines, kurie padarė virš 
$150.00 pelno parapijai. Ta-

baigus linkėji'mus, Rita Bi-
vakare. (Baltimore and Ohio 
geležinkelio stotyje Mauni

tautuitė, visų mokinių vardu Royai sv^u* pasitiks mies- 
į teikė klebonui gėlių - rožių (o majoro delegacija, miesto 
puokštę, 8) Į vairavimo šokis valdžios departamentų valdi— 6, 7 ir 8 skyrių mergai
tės, 9) Map Dunce — R. Vi 
deikis, 10) Atvažiuoja Dėdė
Jok ūbas — komedija, kurių 

imu, tad juo. subytyti, reiks vait)i„0. L Vyšniaustaitė, B.
gerai grupei dalyvauti pikni
ke ir daryti gerai biznį. To-

Gauraitytė, Ed. Ališauskaitė, 
J. Šliakis, Al. Kleviekis, V

dėl, Petrai, Povilai ir Jonai Mocki0W> w.- Ktulgaitytė, A.
budėkite, patys dalyvaukite 
baigime į šv. Petrų novenos 
ir piknike, ir taipgi atsives
kite savo draugužius. Tai jau, 
bus gali'ma tikėtis, kų nors 
ypatingesnio įvykdyti ir pa
sigėrėti savoi pavykimu. 

Mokyklos Baigimo 
Iškilmės

Šv. Petro mokyklos metų 
baigimo, birželio 20 d. įvyko 
iškilmės. 8 vai. Mišiose mo
kyklos mokiniai bendrai pri 
ėmė šv. Komunijų. Šios šv. 
Mišios, kaip tik jųjų intenci
jai buvo atlaikytos. Labai ri
mta nuotaika viešpatavo ir 
gražų įspūdį teikė mokiniai, 
baigusieji aštuntų skyrių, ei
dami ’ prie šv. Komunijos ir 
visų pamaldų metu bažnyčių 
je, kurioms draugavo univer 
sitetiškai juniformuoti berniu 
kams berniukai, mergaitėms 
mergaitės. Taip pat, nemažų 
surpryzų darė altorių deko 
racija ir mokinių chorui gie 
dant Šventųjų Angelų Mišias. 
Ištikrųjų, mūsų mokyklos mu 
kinių choras nėra užtektinai 
skaitlingas ir nėra iš kur pa
sirinkti, kaip didelėse pa-ra- 
pijose, tačiau atsilankę iš ki
tur svečiai ir pasiklausę jųjų 
giedojimų, stebisi, nes tikrai 
mūsų mokyklos mokiniai tu
ri gražius balsus ir gerai iš
lavintus. Šiam chorui, kaip 
ir mokyklai, pasišventusiai 
darbuojasi bei vadovauja ge
rb. Seselės Pranciškietės.

4 vai. popiet, parap. sve
tainėje, prasidėjo mokyklos 
baigimo programas. Žmonių 
prisirinko pilna svetainė. Bu 
vo ir gerb. svečių: kun. J. 
Martis, Šv. Gabrieliaus Mil- 
waukee .ir Šv. Kazimiero Ra 
cine klebonas, kurs pasakė 
gražaus turinio pamokinau 
čių prakalbėlę ir Šv. Kaži 
miero ir Šv. Jurgio parap. 
Seselės kenoširjt'ės, Pu^iflikn 
žingeidžiai laukė programa tr 
jaku prasidėjus, tyki bei sma 
Įsi nuotaika viešpatavo sve 
tainėje. Losimo aikštė nepa
prastai gražiai buvo išdeko 
ruota. Ji stebino publikų. Pn
sirodė ir veikiantieji asme
nys. Juos sutiko grasiu ran
kų plojimu ir gėrėjosi kiek

Pipiraitė, J. Šaulytė, L. |^ar- 
škaitytė, M. ljemešius, 11) 
“The Music of the Birds — 
daina, 12) Bernaičių drilius 
— 4-tas ir 5-tas skyriai, 13) 
Atsisveikinimo daina — Can- 
tatn Chorus, 14) Tėvo J. Mar- 
čio kalba, 15) Išdalinimas di
plomų ir klebono galutinis 
žodis. ,

Šv. Petro mokyklų šį metų 
baigė šie mokiniai: B. Bal
kaitis, J. Miškauskas, A. Gi- 
niotaitė, Al. Klemka, Al. Kle- 
vickis, J. Klevickaitė, Pr. I>a- 
banauskas, B. Lauraitytė, AL 
Lemešius, Al. Pipiraitė.

Už mokslo metų baigimo 
parengimo gerų pasisekimų 
širdingai ačiū mūsų gerb. Se
selėms mokytojoms, kurio* 
tiek daug įdėjo darbo, kad 
ir programas buvo gražus ir 
.parapijai padalyta gražaus 
pelno. K. A. A. K,

ninkai ir Baltimorės lietuvių 
organizacijų atstovai. Iš sto-

A. Fay, kuri savo gražiu, ai
škiu halsu visus sužavėjo.

Po programos žaista iki vė
lumos. K.

Vyčių susirinkimas bus šį 
antradienį, o choro trečiadie
nį. Padžiuvėlta

Naujos Mišios

PROVIDENCE, R. I. — Bi
rželio 13 d. Šv. Kazimiero 
parapijos choras įteikė kle
bonui kun. J. A. Vaitekūnui 
naujai parašytas varg. dai u. 
A. Giedraičio mišias. Mišios 
parašytos Šv. Antano iš Pa- 
dvos garbei ir dedikuotos 
kun. J. A. Vaitekūnui.

A. Giedraitį mes žinome 
kaipo gražių linksmų daine
lių rašytoji}, kuris taipgi y- 
ra autorius muzikalūs kome
dijos vaikams, bet nesitikė- 
jttn taip greitai sulaukti sta
mbaus veikalo.

Cboras taipgi užsitarnavo 
pagyrimo, nes labai gerai ke
turiais balsais tas mišias su
giedojo. Be to, klebono in
tencija didysis choras priėmė 
šv. Komunijų, o mažasis įtei
kė dvasinį ir gėlių bukietų ir 
savo paveikslų. Kleboną* 
džiaugėsi dovanomis ir linkė
jo abiem choram pasisekimo 
savo darbuose.

DYKAI!

‘ Drip Coffee Pot.” Dykai 
tam, kurs suras “Draugui” 
vienų naujų skaitytojų ir pri
sius $6.00.

“Sauee Pan Sėt.” Žino 
kitę: Dykai tam, kurs su
ras vienų naujų “Draugui” 
skaitytojų pusei metų ir pri
sius Š3.50.

Sekmad., birželio 20 d. di
dysis parapijos choras buvo 
sn ruošęs išvažiavimęi. Dienu 
buvo puiki. Žmonių buvo net
iš IVorcester ir ^Boston. Pro- 

vienu pasijudinimu. Diena bu graznoje gražiai pasirodė ma
vo labai šilta, tačiau progra 
mo eigai gražiai einant, pu 
blika nejuto nė karščio.

Programa: 1) Malonus va
karo* — daina — Cantata

žąsie choras padainuodamas 
deoėtkę dainų. Taipgi visu.- 
nustebino ir mažojo ' choro 
kvartetas. Programoje buvo 
ir maža 9 metų svetimtautė

KAUNAS. Švietimo minis- 
teris iš šių metų Švietimo Mi
nisterijos nepaprastų išlaidų
sųmatos jau paskyrė kai ku
rioms bažnyčioms pašalpas,

Po 22 minutų. Joe Louis, negras, įm> 22 minutų kumŠ- 
čiavimosi su James Braddock, paguldęs savo oponentų, skel
biamas sunkiojo svorio čempijonu. *

Dauigausia akcinio kapita
lo į piūsų kraiko akcinės įmo
nes yra įdėjusi Belgija, bū
tent 17,000,000 litų. Toliau O- 
landija 10,900,000 litų, Vokie
tija 9,9(0,000 litų, Amerikos 
Jungtinės Valstybės 2,200j KM) 
litų, l^atvija 800,000 litų, Did
žioji Britanija 700,000 litų, 
Estija 200,000 litų, Šveicarija 
200,(00 litų.

Į Elektros pramonę užsie
nio kapitalo yra įdėta 16,200,- 
000 litų (stambiausias elek
tros pramonės akcininkas yra 
Belgija), į popierio ir poli
grafijos pramonę 15,100,000 
litų, į metalų ir mašinų pra
monę 4,200,000 litų į medžių 

j pramonę 1,300,000 litų, {teks
tilės pramonę 1,900,000 litų, į 
kitas pramonės šakas litų, į 
prekybos įmones 300,000 litų, 
į kredito bendrove# 2,900.000 
litų ir kitas ūkio šakas 500,- 
000 litų. ;( | •

SKAITYKITE “DRAUGI"

Įspėja vyriausybę. J. A V. 
senatorius iš Illinois Jafcnes 
llamilton Lewis, kuris įspėja 
krašto vyriausybę, kad ji bū
tų aktingesnė. Tokia padėtis, 
kokia dabar yra Amerikoje, 
Europos valstybes privedė fa
šizmo ar komunizmo diktatū
rų.

Gyvenimas esti pilnas gerų 
progų, tik ne visi moka jas 
sunaudoti, kada jos jį aplanko.

ties svečiai automobiliais bus 
nulydėti į Southern viešbulį.

Tų patį vakarų 8:30 vai. 
Lord Baltimore viešbutyje į- 
vyks miesto majoro komiteto 
suruoštas Lietuvos svečių pa
sveikinimui susirinkimas, ku
riame majoras oficialiai svei
kins Lietuvos svečius. Šiame 
susi rinkime dalyvaus ir Bal
timorės lietuvių organizacijų 
atstovai.

9 valandų, tame pačiame 
viešbutyje įvyks majoro su
ruoštas Lietuvos svečiams pa
gerbti juinkietas su visais fo
rmalumais. Bankiete dalyvau
ti pakviestas iš Washingtono 
Lietuvos įgaliotas Ministeris 
Žadeikis, taipgi apie keturi 
šimtai TTJfnTJTbr/s lietuvių. 
Bankiete dalyvaus ir Ameri
kos Lietuvių Sporto Komite 
to Direktoriai iš Chicagos.

Kaip matoma, Baltimorėje 
Lietuvos svečių priėmimui re
ngėsi tyliai ir ramiai, na ir 
prisirengė gražiai ir pavyz 
dingai. Iš to turėtų imti pa
vyzdį kitos lietuvių kolonijos

Negalima praleisti nepami
nėjus, kad baltimoriečių žy
giams labai daug gelbsti įte
kmingas mūsų tautietis, tei
sėjas W. F. Laukaitis.

ALSK. Korespondentas

PASKYJtt PAŠALPAS 
BAŽNYČIOMS

“Glaw I^mp”

Kam nėra reikalinga gera 
lempa f Štai jums gera lempa 
dykai. Yra tai graži, metalinė, 
aesukuliama lempa. Yra 9 co
lių aukščio. Šilkinė virvutė 
5V2 pėdų. Tinka pastatyti ant 
radio, ant rašomojo stalo, ant 
svečių kambario stalo, mie
gamajam kambary. pykai 
tam, kas gaas naujų “Drau
go” skaitytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

būtent: Rymo Katalikų bažny
čioms: statomai Kauno Prisi
kėlimo bažnyčiai 100,000 lt., 
Pagėgių — 3,000, Kauno
Šv. Antano — 6,000 lt., Šakių
— 3,000 lt., Raudondvario — 
3,500 lt., Sasnavos — 3000 lt., 
Tirkšlių — 4,000 lt., Siesikų
— 9,000 lt., Skirsnemunės —
— 4,000. ir Rokiškio mokslei
vių bažnyčiai — 700 lt. Viso 
Rymo Katalikų bažnyčioms pa 
skirtas, 138,000 lt. pašalpa.

Evangelikų liuteronų maldų 
namams paskirta: Garliavos
— 3,000 lt., Jurbarko — 300 lt. 
ir Tauragės — 2/100 lt. Viso 
evaugelkų liuteronų namams 
paskirta 6,300 lt.

Sinagogoms paskyrė: Rainy 
galus — 500 lt. ir Kauno cho
ralinei sinagogai — 1,500 lt.
Viso žydų sinagogoms tuo tar 
pu paskirta 2,000 lt. pašalpa.

UŽSIENIO KAPITALAS 
LIETUVOJE

KAUNAS. — Šįmet sausio 
1 d, Lietuvos įmonėse buvo 
įdėta 48,500,000 litų užsienio 
kapitalo, kas sudarė 31,6 nuoš. 
viso mūsų akcinio kapitalo 
sumos. Per 1936 metus užsie
nio kapitalo suma mūsų akci
nėse įmonėse sumažėjo 1,110.- 
000 litų.

Aslhma Gause
Feught la 3 Minutei

Br dtasolvlną and r«movln( 
bhlecm th-at csums atra veli a 
Asthma attackg, the dootaF*

i rėmam* the cause of xmr M*"/
telera glarte erori 
Ir tanltbt fceonBOlutetT l—_ __ r- „_ ____ r - ____

«eep MvnOr tentght. M waM. man rouncer, stranger, and eat anythtn*. Onae- 
anmed aoompletęly aattefactory or money
order &n7.Ucro JSSh.*?
da/. The guarhntee proteets you.

AMFRICfl’S 
LEADER AT m

Millions prefer this “flavor 

that is different“
Pamėginkite šį naujų Sala4 
Dressing, Nauju būdu iš
plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MBAOf WMH» CONTAINS MORE— 

»A«MCUe~OP THE COSTLYINGtEMENTSt

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. 0. “KELIONE APLINK PA
SAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTDTĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE“, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo- 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap-mių paveikslų net taisais $1.50.
DRAUGO” KNYGYNAS

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA
J LIETUVĄ

Išplauks moderniškam motorlaivy

u

Iš New Yorko 1937 m. 

Liepos-July 2 d.

NEW YORK — KLAIPĖDA
Per Gothenhurgą-KAlrasrą

GRIPSHOLM

1

Ekskursija Išplauks gražiausiam vasaros laiko. Isilve mandagu* 
patarnavimas, skaaus maistas, nepaprasta švara. įdomi kelione 
per M Oothenburrn r<-U'iink<-liu J Kalmarą, apie 6 va-
Iand«*, it Kalmaro laivu "MAKIKHOl.M" Į KI.AII*£liĄ apie lt vai.
Manantieji Šią. vasarą aplankyti IJetuvą — kviečiami dalyvauti Šioje 
skaitlingoje ekskursijoje. CtsiaakykUe laivokortes dabar.

LAIVOKORCIŲ KAUTOS
Trečiąja klase---------------------------------------------$97.50
Turistą klase---------------------------------------------$134250

(valdžios mokesčiai atskirai)
Sutaupysite pinigų pirkdami laivakortę 

ten ir atgal
Informacijų ir laivokorfių kreipkitės

Drangas Pnbbsbing Co., Ine.
Travel Department

2834 So. Oakley Ave.( Chicago, I1L

SWEDISH AMERICAN LINE

Gerkit ir Reikalaukit

MutualLiquorCo.
4707 S. Halgted St
•' Tel. YARDS OOOO
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ŽINIOS IŠ WAUKEGANO

Jokio ergelio. Mokykla tu* i tinai reikalinga gero renion- 
ščia. Gatvių šaletakiai tušti. to. Sienos vietomis reikia lai- 
Per penkis, šešis blokus nuo syti: naujomis plytomis išpu-
mokyklos dienų jokio vaiko. 
Nežinųs dalyko, pamanytų, 
kad Ši kolonija yra bevaikė. 
Bet ir nuims nevisai supran
tama. Kur gali vaikai dėtis 
per visų dienų. Juk toliau nuo 
namų esti daugiau pavojų. 
Visi išKna iš namų, o ne vi
si sveiki, gyvi tesugrįžta va
kare namo.

Mokytojos seserys nebesiro
do, ;ų nėra namie. Vaikus 
bemokindamos, beauklėdaino« 
pačios išsisėmė. Rudenį sugrįš 
atgal su nauja energija, nau
jais pasiryžimais prie niekuo
met nebaigiamo įkyraus mo
kytojavimo.

vusias pakeisti. Kitaip gali
ma prieiti prie didelių nuos
tolių. Viduje seserų kamba
rius reikia atnaujinti. Mat, 
ir negyvas daiktas nusidėvi. 
Kųd išlaikius mokyklų, rei
kia jų gelbėti, taisyti atosto
gų metu, kada tuščia. Žino
ma, vaikai negali to supras
ti, bet alumnai ne tik turi su
prasti, bet ir gausiai savo 
aukomis prisidėti prie remon
to.

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA Teisių Skyrius

Rašo Chas Kai, 6322 S. AVėstern Avė., Chicago

Parapijos mokyklai sueina 
dvidešimt penkti metai. Per 
tų laikų ji yra išleidus daug 
lietuviukų. Kai kurie jų pro- 
fesi joną lai: advokatai, gydy-1 
tojai, vaistininkai, slaugia, 
etc. Šiuo laiku mokykla bu

Alumaams neužilgo ateis 
gera proga. Liepos 18 <1. į 
vyks parapijos metinis pik 
nikas. Pikniko vieta yra miš
kuota. Jaunimas suvažiavęs 
piknikauti turės kur smagiai 
laikų praleisti. Kų jaunimas 
praleis piknike, tuo pelnu at
remontuosime savo mokyklų, 
jaunimo “Alma Mater”,

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

EOPLES
KRAUTUVĖSE

3 PASKUTINES DIENOS

JUNE BRIDES
DIDIS

Išpardavimas
GRAŽIAUSIŲ NAMAM REIKMENŲ 

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS MIESTE
Brangios Dovanos Jaunavedžiams

Nori sumušti greitumo re
kordų. Sherman viešbuty Chi
cagoj, šiomis dienomis eina 
kontestas rašymo typewriteriu 
(rašomuja mašinėle)-. Kontcs- 
te dalyvauja 500 geriausių iš 
visos Amerikos typisčių-tų, 
norinčių*sumušti greitumo re 
tai laiko nevjorkietis Albert 
kordų, kurį jau penkti me- 
Tangara. Jis per minutę pa
rašo 135 žodžius. Stella Wil 
lins (atvaizde sėdi), taip pat 
nevjorkietė, per minutę pa
rašo 124 žiodžius. Ji kitom 
dviem typdstėm demonstruoja 
savo “speed” (greitumų).

(Bažnyčios pradėjimo staty
ti laukiame kaip gervė gied
ros ir vis nesulaukiame. Ži
noma, ta diena išauš, bet no
risi kad ji išauštų rytoj. Sku
rdas ir vargas spausdamas 
mus išmokins branginti baž
nyčių. Geras tai parodymas; 
neužtenka norėti bažnyčios, 
reikia galėti, turėti užtekti
nai savo pinigų. Kas skolh.a 
savo pinigus, pirma pasižiūri, 
ar galės už juos gauti žada- 
mųjį nuošimtį ir ar galės sa
vo paskolintus pinigus atsi
imti. Mes savo visų pinigų ne
turime. Turime gerintis prie 
galineiujų mus pagelbėti, duo
ti mums paskolos. Bėgilas

Ketvirtadienio vakare įvy-
ko skaitlingM Vyčių Dienos Turiu 3 TOi8mo.
Rengimo Komisijos susitink,- kf,u„ Taksai nm
mas. Pirmoj vietoj pasiteirau-1
ta, kaip visose miesto dalyse 1 
yra platinami tikietai. Pasi-1 
rodė, kad dar visur yra biz
nierių, prie kurių su tikietais 
niekas nepriėjo. Reikia tuo 
darbu pasiskubinti.

Toliau sužinota, kad tai 
dienai atvažiuos vyčiai iš O- 
malia, Nebraska, Sionx City,
Iowa, Day ton, Ohio. Svečius 
Marąuette Parko, iš Sioux 
City — Cicero, iš Dayton, O 
iš Omalia priims vyčiai iš 
-- Brighton Parko vyčiai.

dešimtų metų nemokėti. Ar 
galiu juos parduot be miesto 
žinios!

Atsakymas: Galite
juos parduoti ne kaip 
lotus, bet, kaip mes vadinam 
“the eąuity”, kadangi tie lo
tai yra parduoti už taksus. 
Apmokėjęs taksus ir lėšas ga
lite atsiimt lotus, arba 
parduoti.

Klausim8^: Gyvenau vie
nam name per daug metų. Vi
sados mokėjau laiku rendų

kėjas neturi supratimo, sa
kysim apie senų automobilių, 
jis gali pasiimt išmanantį 
žmogų.. Jūsų reikale nepata
riu eit į teismų.

Klausimas. Nusipirkau na
mukų. Real Estate žmogus 
sakė, kad taksai užmokėti nuo 
1929 iki 1936 m. Dabar su-

DRAUGAS atlieka vi
sokius spaudos darbus. 
Tad, paveskite mums 
savo spaudos darbus.

Kas išnaudoja patogių pro
gų, tas sėja grūdus, kurie at

radome, kad 1936 metų taksų1 neša vaisių ir jam, ir kitiems, 
bilos dar nėra išsiuntinėtos

juos įr> žinoma, jos neuzmokėtos. 
Kų turiu daryt!

Atsakymas: Jei kontraktas 
sako, kad taksai turi būt 
proporcionaliai užmokėti, ga-

Paipuoškite savo virtuvę arl» valgomųjį kambarį su 
Naujos Mados Setu. Šis breakfast setas, kaip parody
tas, padarytas iš aržuolo medžio. Kėdžių sėdynės ap
muštos spalvuota skurele. Reguliarė O C
vertė $38.00, per šį išpardavimų su- | 
mažinta kaina ....................................... R

Šie Naujos Marios, Aukštos 
Rūšies, Gražūs ir tvirtai 
padaryti, 3 dalių Bedroom 
Setai, verti $125.00, parsi
duoda po ............$79 '^

Kiti nuo$39.50 iki $195.00

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEM
Didelė Nuolaida už Senus Baldus, Mainant ant Naujų

Dėl Gero Poilsio dabat pir- 
kite $18.00 vertės, naujos 
mados springsinius matro
sus tik už .............. $9-95

rURNITURE
M ANUFACT USINfl COMPANV1

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

CHICAOO, ILLINOIS

•■■■■■■■«■■■■
■ REUMATIZMAS 
; SAUSGELB

Neatkankyklte savęs skaos- 
miais: Reumatizmu, Sauax81e, 
Kaulų Q«llmv, arba MMlun- 
g-lu — raumenų sunkumu: nes 
akaudSJimsi naikina kūno tr- 
vybę Ir dainai ant patalo pa
guldo.

Savininkas davė man 30 die- IStumėt atimti iš pardavėjo 
nų notų po užmokėjimo pas- užmokėtus taksus už 1936 m.

Aš kelis sykius rašiau “Drau 
ge’’, kad kontrakto padary
mas yra vienas svarbiausių 
dalykų, nes viskas aiškinama 
pagal kontraktų. Kurie per-

Ypatingal marketparkiečiai
rengiasi kuo geriausiai priim- \ . , . , ,. . 1 kutinės rendos ir pasakė, kad
ti ne tik sau paskirtus sve
čius, bet ir visus. Tuo tikslu 
rengia didelį bankietų liepos 
4 d., t. y. Vyčių dienos išva
karėse. Suprantama, kad ta
me bankiete kviečiami daly 
vauti ir visi čikagiečiai. Bi
lietai po $1.00.

Paskirtos dovanos laimėto
jams visokiuose žaidimuose, 
ypač už atradimų Lietuvos 
Kunigaikščių kurie “incogni- 
to” slėpsis publikoj.

Jau vėlokas laikas buvo, 
kada susirinkimo dalyviai 
nuoširdžiai pavaišinti šeimi
ninkų Vasaičių skirstėsi, pil
ni geriausio ūpo.

Nei iš vienos kuopos ne
trūko delegatų. Tai labai pri
sidėjo prie pakėlimo nuotai
kos.

Sekantis susirinkimas įvy
ks West Side — antradienį, 
birželio 29 dienų.

aš turiu išeiti, bet nepasakė 
dėl kokios priežasties. Ar taip 
galima!

Atsakymhs: Iš padupto
klausimo galima suprasti, kad 
neturite lyso ir gyvenate taip 
sakant “from month to 
month”. Pagal šių sutartį, 
nesvarbu, kiek ilgai esate gy
venę tame name. Jus gali pra
šalint legale procedūra.

Klausimas: Pirkau vartotų 
automobilių. Mokėjau $290. 
Pardavėjas sakė, kad automo
bilius yra geras keliems me
tams ir vertas tų pinigų. Už 
kelių dienų automobilius pra
dėjo neveikti. Kų turiu daryt?

Atsakymas: Jūs padėtis y- 
ra kaip sakoma “rule of ca- 
veat emptor”. Jei pirkėjas 
negauna garantijos, tada rei
škia, jog jis perka tik apžiū
rėdamas savo akimis. Jei pii

ka, arba parduoda, namus, lai 
kreipiasi prie savo advokato, 
kad jis padarytų tinkamų ko
ntraktų.

CAPSICO COMPOUND rot- “ 
tie lengvo! prolollna vlrimlni- ■ 

Ilgas: m urna Šiandien daų- _ 
A įmonių siunčia padftko- ■ 

pasveikt. Kaina 50c. per ■ 
raStg 65c. arba dvi uS 51.06. 
Knvga: "BALTINIS SVEIKA- ■ 
TOS" augalais gydytis, kaina — 
65 centų. , ■

■s IIS
S B

■ Justin Kulis
■ 3289 SO. HALSTED 8T. 
a oucmo, m.

ŽALGIRIS

Ramygaliečių Dęmėsiui

Ramygalos Aido klubas re
ngia piknikų sekmad., birž. 
27 d., Spaičio miškely, prie 
Archer avė., Willow Springs.

Raimygaliečiai, sukruskime, 
ir iš visos Chicagos važiuo
kime į piknikų.

Ramygalos, Aido klubas y- 
ra nusistatęs įrengti Ramy
galos bažnyčios bokšte laik
rodį. Taigi, visiems ramyga- 
lieČiams ir rėmėjams būtinas 
reikalas paremti šį piknikų.

Kurie neturi automobilių, 
lengvai gali nu\ažiuoti į pik
nikų. Reikia indi busų Blue 
Bird System prie Archer ir 
Cicero avė. Bušai eina kas va
landų. Jie priveža prie dar
žo. Koresp. J. Cinikas

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Help Kidneys
Doa’t Take Drastie Draga

T»„ Kldnayi coatata • mllllon tlny 
takos ar flltara trhleh may bo andancerad
kr nozlsct or draatla. Irrltatlnc druca. Bo 
carefuL If fuaetlonal Kldaar or Bloddor 
dlsordlra moko ron aaffar from Oottlnc 
Va Nlchta, NarrOuaaaaa, Lasą of Pap, Lot 
Palas. Rhaumatle Palaa. Dlaalasaa. ar
siąs Undar Bros. Nonralcia, ANdlty, 
Burnine. Smartlnc or įtekina, ron doa’t 
nood to tako ehaaeos. All drucclota now 
kava tka moat modom advaaoad troat- 
maat for thaoo trankia*—a Opctor'a praa- 
erlptloa eallad Cyataz (Mas-Taz). Worka 
faat—aafa and aura. fa 41 houra lt muat 
krlac n«w vltality and Is cnaraatoad to 
maka ron foal ii raara pssncar la oa# 
vraak or monay bsoa oa rotum of ampty 
parkam. Cyatas sostą only ts a doaa at 
dructista aad tka naroatas protaeta ros.

UFE'S BYWAYS

GERKIT TIK GER4 ALŲ

2hnt)rosia
SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 717G

' Kuris lietuvis nesidžiaugia ir nesididžiuoja Vytauto 
Didžiojo laimėjimu prie Žalgirio!

Kuris lietuvis nėra girdėjęs įvairiausių pasakojimų 
apie Žalgirio mūšį, sutriuškinusį Kryžiuočių galybę!

Apie Žalgirio mūšį parašyta daug mokslo veikalų ir 
įdomių istorinių apysakų. Apie jį rašė kitataučiai 
mokslininkai ir rašytojai. Apie jį dar daug bus rašoma.

Savaitraštis AMERIKA birželio 25 dienų pradeda 
spausdinti nepaprastai įdomių istorinę apysakų “ŽAL
GIRIS,” kurių parašė J. Sužiedėlis. į

Apysaka “ŽALGIRIS” vaizduoja Vytauto Didžiojo 
laikus, lietuvių Atkaklias kovas sti kryžiūdčttfirf,1 mūsų ' 
senovės papročius ir kitus įdomumus.

“ŽALGIRIS” — jaudinanti, intriguojanti, tautinį 
susipratimų kelianti istorinė apysaka. Kiekviena jos 
dalis žavi savo nuostabiu gražumu.

Ši apysaka savaitraščio AMERIKOS puslapiuose bus 
spausdinama per 20 numerių, kuriuos galima įsigyti 
už 75 ct. Geriausiai užsirašyti A’merikųi visiems me
tams — tik 2 doleriai.

Tuojau rašyki AMERIKAI, atsiųsdamas 75 ct. paš
to ženklais ar pašto perlaida. Vienas numeris susipa
žinti siunčiamas nemokamai.

AMERIKA
423 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

J*

______

ir

V 7 DIENOS Į LIETUVĄ
ANTJ BREMEN •EUROPA*

.tai s. • —*   — - _ . _ —Greiti traakiaiai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Iremarhavene uitikrina patogią 

Kelionę i Kaimą.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

KAMŠA • MUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogu teldHnkeliais gaaiaiekimaa Ii 
Hamburgo.

Ir imigra-

fl

Mae Joms pagalbtelm gauti viaitini 
cijoc vizai Jteą Enropos

Informacijos klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH’GERMAN LLOYD*!®

130 W. BANDOLPB ST., OHIOAOO

___
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VIETINES ŽINIOS

Moterų Diena West 
Sidėj .

Rytoj — moterų diena West 
Sidėj. Rytoj parapijos “Rū

Vyčių Ekskursija Su 
Sportininkais Liepos 4

Liepos 4 d. atvyksta L. Vy i 
čių svečiai iš Omaha, Nebra

tos” darželis ūš, kaip bičiųska, Dayton, Ohio, Sioux Ci- 
avilys. Mat, moterys - sųjun ty, Iowa, Sheboygan, Wi«., ii
gietės 55 kuopos rengia pik 
nikėlį. Vestsaidiečiai jau ži
no, kad kiekvienam sųjungie
čių parengime visuomet būna 
kas nors naujo, visuomet bū-

AVaukegan, III. Juos priims 
L. Vyčių 112 kuopa, Marųue- 
tte Parke. Svečiams priimti 
rengiama smagūs vakaras.

Liepos 3 d. “party” buc

NAUJA BALOy-FURNI-
TURE KRAUTUVĖ 

T0WN OF LAKE 
KOLONIJOJE

na linksma. Tas pats bus ir J. Juozaičio name, 6822 So. 
rytoj. Rengimo komisija |Ba>- Rockwell st.
Čiūnienė, Aitutienė ir Alek
nienė, sako kad piknikėly vi
sko bus, truks tik paukščio 
pieno. Šakiams grieš gera m u 
zika.

Šį piknikėlį sųjungietės re
ngia ne vien sau: pusė pelno 
skiriama parapijai. Taigi vi
si parapijonai atsilankę į šį 
piknikėlį parems ir parapijos 
reikalus.

Teko girdėti, kad į piknike- 
lį atsilankys ir M. Brenzaitė, 
kad pasimačius su senais pa
žįstamais. Jinai jau iš ank
sto piknikėlį parėmė gražia 
auka. Piknikėlis prasidės po 
pietų ir tęsis iki vėlumos.

Būkime visi su sųjungietė- 
!mis! R. K.

Liepos 4 vyčių ir svečių 
ekskursija ežeru. Tikietų kai
nos 50c. Laivas išplauks 10:30 
vai. vakaro.

Omaha vs Chicago
Pirmadienį svečiai ir vie 

tos jaunimas dalyvaus Vyčių 
Dienoj Vytauto parke. Omą

Išvyko liftayn. Cl.*?agos i>o 
licijcs kapitonai James Mon- 
ney (kairėj) ir Thomas Kil- 
roy išvyko į Washington» 
liudyti apie gegužės 30 d. j 
vykusį policijos su darbin u 
kais
lic

Šiandien prasideda didžiu 
lis GRAND OPKNING išpar
davimas naujoj baldų krau- 
vėį, t. y., Nsw Ci‘y Furniture 
MaJt, jk> num. 1646 West 
47th St. Šios krautuvės savi
ninkai yra du jauni vyrai: 
VVilliam Kasfmauskis ir ’BilI 
Bazaras.

Nors nedaug laiko praėjo, 
i kai ši krai.tuvė įkurta, bet

, damos brangios ir naudingos 
dovanos. ,Apait dovanų, per 
šių savaitę, ty., nuo šiandie
nos iki ir inimant liepos 3 
d., visi rakandai jų krautuvėj 
parduodami ždniausiomis kai
nomis.

. Sekite šios krautuvės pra
nešimus “Drauge.”

BCRAP IROM IR JUNK 
DARBININKŲ STREIKAS

Serap Iron ir Junk Handl- 
ers unija Local 20467 šaukia 
'masiuitingų Tytoj C. S. P. 8. 
salėj, 1126 W. 18th st., 3 vai. 
popiet. Jau kelinta savaitė

iais susirėmimų prie Repui*-i , , , - ikaip streikas siaue-.a šiose
ic Steel Co. fabrikų, kur žu- ,. . -J . . . J .J pramonėse Clncagoj. Ši unija

vo keli durbininkai ir daug 
sužeista. t ,

mų patraukė saliūnų adresu 
. 6901 \Ventworth avė. ir to na-

h‘znis vis nuolat augo ir augo yra American Federation of

Kiekvienas tinginys tikisi 
laimės, bet laukia progos pa
sitaikant.

rZ

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

VEMETIAN MONUMENT CO., INC.
lidilbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Grahnaiuių 
......... o—

Didliausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
■ — ■ o-------

Suvirš 50 metų prityrimo 
—- ■ o-■

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

-O—

ha L. Vyčių 66 kuopos tyma* 
žais sottball su Ma.rq.iett,-“0 Beikalauja $»),-
Park 112 kuopos tymu už če-
mpijonatų.

Dėl bilietų į įvairius pa
rengimus galima pašaukti pi
rmininkų 112 kuopos Jonų 
Šimkų, Republic 4631.

J. L. J.

$80,000 Reikalauja Iš 
Saliūnininko Ir Name 

Savininko

George Clugaros, 57 
0844 So. IVabash avė., WPA 
darbininkas į apygardos teis-

m.

ŠIS PUIKUS

NORGE
REFRIGERATORIUS GALI BŪTI JŪSŲ

ĮMOKĖTI MAŽĄ DEPOZITĄ, O BALANSĄ GALITE 
UMOKĖTI BĖGY

DVIEJŲ METŲ

NORGE Pats Save Išmokės, Nes Jūs 
Ant Ledo Per Mėnesį Išleidžiat Tiek Kiek 
Jūsų Instalmentai Pareitų.

Jeigu Norite Turėti Geriausių Radi jūsų 
Rinkoje —

Būtinai prieš pirkimų užeikite pas mus 
pamatyti nau jų jį 1938 m.
7CMITM JIS PATS U2 SEVEz.cnnn pakalbės

Roosevelt Furniture Co., Ine.
2310 West Roosevelt Road

Phoi’.e: SEEIey 8760

00 už pardavimų gėlimo jo 
sūnui 19 m. amžiaus, kuri', 
sakoma būtlamas svaigalų j- 
tekmėj papildė vagystę ir nu 
baustas 3 mėnesiams į kalė
jimų. Dėl sūnaus nelaimėk, 
sakoma, iš susikrimti'mo net 
jo mot na mirė birž. 2 d.

Gera pamoka saliūnams ne 
Įtarduoli svaigalų nepilname
čiams.

taip, kad prisiėjo krautuve daHg
net dvigubai padidinti. Čia 
užlaikoma v-sokiausių rakan
dų naujausios mados ir vis
kas parduodama neaukštomis,** ijttn*“"
. . - , \ i * 1 Meskite nuovargi. Duokite Garfleld Ar.kainomis. Pahar prie progos 'batai livalytl nemunaltu. Ilkaėtua. Veikte 

reikia susipažinti su krautu
vės savininkais: AVilliam Kas 
mauskis tai yra sūnus miru
sio Antano* Kasmausko, kuris 
Town of Lake užlaikė did
žiulę rakandų krautuvę adre
su 1741--43 West 47th st. Čia 
jis sėkmingai varė biznį per 
35 metus. Paaugęs jo sūnus 
Williamas, dar studentu bū
damas, buvo tėvuko pirma 
ranka bizny. Jis buvo gabus 
pardavėjas ir geras knygvedis 
ir biznio vedėjas. Jam teko 
čia, savoj krautuvėj, darbuo
tis per septynerius metus. Po 
to kai tėvas išėjo iš biznio, 
jaunasis Kasmauskas nuėjo 
dirbti prie New KennedyFur- 
niture Co., 47-tos gatvės ir

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH~WEŠTERN AVENUE
ARTI GRAMO AVI

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Kaip Jaučiate?

■teitai Ir maloniai. Gerkite kaip papras
ta arbatą. l#o — llc. ‘

Wsso

GaIRELOTIACOS O.M. l, MOOIU.yN, M. y.

Ištikimas prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

Chemikai Tirs Vaistus 
Imamus Dėl Miego

Šiomis dienomis Chicagoje 
mirė dvi moteris, kurios bu
vo paėmusios vaistų (pilsų)

1 dėl miego. Jei koronerio che- 
' įnikai ras, kad tie vaistai bu 
vo priežastim mirties, bus, Ashland avė. Čia jis bedirbda- 
tiriami visi tos rūšies vais- mas dasivaręs menedžerio 
tai.' vietos, kur AVilliam Kasmaus-

kis išbuvęs 10 metų, išėjo iš 
šios kompanijos su gerais re
kordais. z-

Gi apie Bill Bazarų galim 
pasakyti, kad jis yra simpa
tingas ir gero karakterio vy
ras. Ir be to turi 10 metų pa
tyrimo kaipo gabus pardavė
jas. Judviejų valdoma New 
City Furniture Mart turės di
delį iškilmingų atidarymų bir- 
želio-June 26 d., 1937 m. po 
adresu 1656 West 47th St.

Visiems kostumeriams, ku
rie atsilankys per šį Grand 
Opening išpardavimų busduo-

SUSIPAŽINS SU PIEVŲ 
KULTŪRINIMU IR DUR

PIŲ GAMYBA

KAUNAS. — Žemės Ckio 
Rūmai, paskutiniuoju laiku 
kreipdami daug dėmesio į pie- 

| vų ir ganyklų kultūrinimų, nu
tarė pasiųsti pievų ir ganyklų 
kultūrinimo skyriaus vedėjų 
agr. A. Mušt eik j ir to sky
riaus inžinierių specilistų Sklė 
rių į užsienį susipažinti kaip 

• šios rūšies darbas dirbamas 
kitur. |Agr. Musteikis ir Šklė
rius į užsienį jau išvyko ir 

| aplankys Švedijų, Danijų, O- 
i landijų, nes šiuose kraštuose 
| pievų ir pelkių kultūrinimas 
1 yra pastatytas geriausiai. Iš
vyktieji daugiausia kreips 
dėmesį į tai kuriais būdais 
pievų ir pelkių kultūriniai-1 
mas vykdomas, kartu susipa-1 
žinę ir su durpių gamyba, ap-1 
lankydami tų kraštų pelkių 
tyrimo bei durpių gaminimo J 
stotis ir kitas šios rūšies įstai-į 
gas. Kelionė užtruks 20 dienų.

HOW OFTEN CAN YOU 
KISS ANO MANE UM

L’kW hu
r sky a wUb (taniki turn (Mo s 
plušant enmpsnion into a shrew 
for one vbole weak ln every month.

You esą (ay "I‘m ęorry" and 
kia sad mslre np —Mrr bafors 
marrtage than after. Ba wlae. If yna 
trant to hold your huabaad, you 
aroo't ba a tbre»-quart«r wUl».

For threagenera ttona one (rėmas 
baa toki anotber how to go "amil-
Ing through ' wtth Lydis B. Ftak- 
bam'a Tegetable Oompoond It 
hatya Naturc tona up the ayateml 
tbus leaenlng the dMcomforte from 
the funetional dlaerders wkleh 
voaan aust eodura Ia the three 
ordeab Of Ufe: 1. Turnlng ftoa 
giribočd ta vomaahood. 3. We- 
paring for motberhood. 8. An* 
groadkng “middle aga.'*

Doo’t ba a threa-ąuarter wtta, 
Mfce LYDtA B. MNKBAM-S 
VEOKTABLB OCMPOUttDaaa 
Qg*T -

Saugokis, kad tavęs 
gautų netikra viltis.

neap-

Kad visuose dalykuose žmo
nės žiūrėtų galo, neapsigautų 
ir protingiau elgtųsi.

Man labiau patinka tasai 
žmogus, kūris gina tiesų dory
bėmis, kaip tasai, kuris jų gi 
na argumentais. Paistu, J. S.

Mi

ANASTAZIJA
SZYMANIS

(Po tėvais šumam-itė) 
ihldfe Birt. 25 d.. 1987 m.. 2:55 
vai. po pietų, sulaukus pusea 
ajnžiaus.

Kilo iŠ Švenčionių, Vilniaus 
Apakr., Daugel tikto parap.

Amerikoje tegyveno 23 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnus: Anthony Ir K&xl- 
mlcrą, dvi dukteris: Genovai
tę Ir Veroniką, pusseseris: Do
micėlę ir Elzbietą Uartinkienę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4401 So-. 
Wolcott St. (pirmiau vadinos 
Lincoln St,). Telefonas LAFa- 
lette 2157.

Laidotuvės Jvyks Antradieni, 
Birželio 29 d., 1937, U namų 
8 vai. ryto bus atlydėta J Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioj |vyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
busnulydėta J Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys
ta mus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sūnal, Dukterys, Pu- 
sseserys lr Gilinės.

Laidotuvių Direktorius I. 3. 
Zolp. Tel. BOUIevard 5203— 
5568.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vi 

Bankletams —

Phc LAFAYETTE

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

'4

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

NU D III Aki P C PATARNAVIMAS 
HlflDULHNUL. DIENĄ IR NAKTĮ

n W A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I l\nl MIESTO DALYSE

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. - 
Phone BOUIevard 4089

ladanKzifSu
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

tuančias
S. P. Mažeika
1 Masalskis
IPetlns
S. M. Skalas

Eznskis ir Sius
Inzaiias Eudeikis

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė, 
Phone BOUIevard 4139

141» So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cioero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 Weet 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

IR 4704 So. Weatern Ax 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

JT MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklu vi
sokių akmenų ir madq. 
Kainos nno $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 West Ulth St., 

Telefonas RKVer'.v 0005 
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

L’JfKOa

OABY. IND. LAIDOTUVIŲ DIKEKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

OnriaaŪM petoaraaviniM MoUria paUragaja 
Phasa 9000 M0 W. IStk Ava
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ŠVENTO KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKM., BIR2EL1D-JUNE 27 D., 1937 Maloniai prašome visus parapijonus, kaimynus, prietelius ir biznierius ir .įjį 

Vytauto Parke, 115 Tarp Cravvford ir Cicero Avė. AMfr profesijonalus atsilankyti į mūsų parapijos didžiulį pikniką. g
Pradžia 11 vai. ryto Įžanga 35c. ’ KLEBONAS ir KOMITETAI. ™

VIETINES ŽINIOS

RYTOJ LIETUVIŲ DIENOS REIKALU 
PĄSKUTINIS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas Įvyks Marijos Kalneliuose,

Sekmadienį, birželio 27 d., 
Tėvų Marijonų Chicagos aps
krities bendradarhių įvyks 
paskutinis susirinkimas liepos 
4 dienos — Lietuvių Dienos 
— reikalu, Marijos Kalneliuo
se, Hinsdale, Ilk Prašomi vi
sų kolonijų skyrių Marijonų 
bendradarbiai suvažiuoti ne 
vėliau kaip 3 vai. po pietų.

Lietuvių Dienos reikalas, 
ne tik mums vieniems Mari

jonų bendradarbiams yra sva
rbus, bet jisai nemažiau sva
rbus ir visai lietuvių visuo 
menei. Praeitais metais Lie
tuvių Dienų suvažiavo tūks
tantinės minios žmonių, tat 
ir šįmet, tikimės, kad lietu
viai, įvertindami Tėvų Mari 
jonų darbus ir jų gražias kul
tūrines įstaigas, atvyks kuo 
skaitlingiausiai pamatyti 
bendrai visi Tėvų Marijonų

ūkyje gražiai pasilinksminti 
ir pakvėpuoti nepaprastai ty
ru orn, ir tuo pačiu kartu 
suteiks didelį džiaugsmų Ma
rijonų bendradarbiams, kurie 
stropiai rengiasi prie šios iš
kilmės.

Tat šin proga ir prašomi 
visų kolonijų Marijonų ben
dradarbiai atvykti į Marijos 
Kalnelius, kur turėsime pas 
kutinį pasitarimų, kaip ir ko
kiu būdu sėkmingiau atsilar.- 
kusius svečius į Lietuvių Die
nų kuo gražiausiai pavaiši
nus. Begalo svarbu. Valdyba

Pirmadienį Renkasi 
Kuopų Atstovai

Pirmadienį, birželio 28 d., 
renkasi Liet. R. K. Susivie -! tuvės prekybos eigos yra pro-
nymo Amerikoje Chicago aps-1 gos nusipirkti visokių narna

1 -i-

klūbo pusmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, birže
lio 27 d., 2 vai. po pietų, pa
rapijos svetainėj. Visų narių 
dalyvavimas yra būtinai rei
kalingas. Yra daug svarbių 

krities kuopų atstovai į aps-'1115 reikmenų dideliu pinigą reikalų svarstyti.

F. A-nis, klūbo korės.

J

$5022 NUOLAIDOS
Ant Elektrikinės ledaunės, Parlor Seto, Bedroom Se

to ir Gesinio pečiaus.

Komisija Laike Posėdi

Užvakar bendro trijų aps
kričių (Moterų Sųjungos, Fe
deracijos ir Susivienymo) pi
kniko . rengimo komisijos po
sėdis buvo sušauktas pas kolm.

ir ryt bus patiekta daug gra
žių dainų ir muzikos. Be to, 
bus gtrų^žinių iš visuomeniš
ko judėjimo ir Progress krau-

BUDRIKO PROGRAMA 
14 WCFL

CHARLES YUSHIS
OARPENTER

IR
CONTRĄCTOR 

2223 West 23rd Piace

I
Atlieka visokius medžio darbus,! 
didelius ir mažus, už prieinamą! 
kainą. Apkala namus šingeliais.] 

į Dedame stogus.
Turi 35 metas patyrimo.

krities susirinkimų Nekalto sutaupymu.
Prasidėjimo P. 6. parap. mo
kyklon, Brighton Park. Aps
kritis turi labai daug reika
lų svarstyti, dėl to kiekvie1
nos kuopos atstovų dalyvavi-1 Ryt vakare, t. y. sekmadie 
mas būtinas. Sus-mas prasi- nį iš didžiulės WCFL radio 
dės 8 vai. vakare. Būkite vi- stoties nuo 7:30 iki 8 vai. Chi-
si laiku. Sekr.

Klūbo Piknikas 
Sunset Parke

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpinis klubas laikys sa
vo pirmų didelį metinį pik
nikų rytoj, birželio 27 d., gra
žiame Sunset Parke, prie 135-

pinn. .T. Mickeliunų. Apkal- tos įr Archer avė. Rengtaio 
beta daug svarbių reikalų ir komitetas širdingai užkviečiu

Šis gražus parlor setas tiktai ^£>2 >50 
ir dar graži lempa dykai

iškelta eilė sumanymų, ku
riuos kiekviena apskritis tu
rės užgirti. »

Piknikas, kaip jau žinoma, 
įvyks W. Dambrausko darže, 
Wiliow Springse. Piknike lai
mingasis už 15c tikietų gaus 
lienų brangiųjų dovanų: ele
ktrikui) s šaldytuvų, imtų iš 
Peoples Furniture Co., 1937 
.n. akordinų, imtų iš Progress 
Furniture Co., rankinį laik
rodėlį ii Kass Jewelry store. 
Be to, bus dar septynios ma
žesnės dovanos. Tikietai jau 
paskleisti po kuopas. R. K.

visus klūbo narius ir visų 
Chicagos ir apylinkių lietu- 
vijų atvažiuoti ir smagiai pra 
leisti dienų gražiame, jaukia
me, švariame Sunset Parke. 
Šokimus grieš gera orkestrą. 
Prie to, bus daug įvairumų 
ir linksmybių atvykusiems 
svečiams.

cagos laiku išgirsite puikių 
SBudriko radio programų su 
dainomis ir Budriko radio si 
mfonine orkestrą Dainuos žy
mi viešnia dainininkė Kubi
lienė, Bostono Simfoninės ?,r- 
kestros solistė. Klausykitės 
šios programos, nes šios sto 
ties galingos bangos pasie
kia visų Anierikų ir Kanadą. 
Leidžia Jos. F. Budriko- ra
dio ir rakandų krautuvė, 3417 
S. Halsted st., Chicago, III., 
kur galite rašyti savo pasta
bas. V.

W. P. STEPHAN 
ELECTRIC CO.,

Not Ine.
Seniausias lietuvis elektros kon- 
t rak t orine Chicagoje. 25 m. vi
sus patenkinu {vedimu elektros 
namuose. Taipgi parduodu vi
ską, kas tik elektrai reikalin
ga.

Šviesų ir jėgos įtaisymai 
Įtaisome Motorus

2310 So. Hoyne Avė. 
TeL CANaI 7514

TeL CANaI 7514
CHICAGO

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 West 33rd Street 
Uiialkome KUMPIUS Ir kitus 
skanumėlius Importuotus iŠ Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lietuviški, nes jie yra gauti per

BALTIC IMPORT CO.
809 West 19th Street

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

RENGIA PI

Pranešimai
MARŲUETTB PARK. — 

Lietuvių Amerikos Piliečių

Šv. Barboros draugija ren
gia piknikų, nedėlioj, birže
lio 27 d. Ryans Woods, 87 ir 
AVestern avė. Bus gera muzi- i
ka. Valdyba

VACUDM-OLEANER 
ATLIEKA 32 DARBUS

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- 
luvė Room 618, 203 No. Wabasb Avė., Chicago.

Susirgo Teisėjas 
Wilkerson

RADIO

,10 metų guarantuotas re- 
frigeratorius už
£99.50

Nieko nereikia įmokėti
Skalbiamos mašinoR, 

Thor, Maytag, Apex po
£39.50

£19.95
Hoover Rpecial guaran

tuotas per Hoover Co., .
ir Budrikų.

Po 50c į savaitę.
Kiti Elektrikiniai dulkių 
valytojai po £9.

Bndrikas neatsako, jeigu kas nueina neapsižiūrėjęg ir 
nuperka iš neatsakomingos krautuvės. Budrikas vienų 
krautuvę panaikino ir toj vietoj užsidėjo svetimtautis. 
Būkite atsargūs.

Rakandai, Radios, Refrižeratoriai — viskas randasi 
Budriko vienoj didžiulėj krautuvėj.

Jos. F. Budrik, Ine.,
3417 So. Halsted St.

Arti 35 St.

Tel. BOUIevard 7010

Budriko programai; Nedėlioję WCFL — 970 Kti.. nuo 7:30 Iki 
vakare
Panedčllals Ir Pčtnyčlomls WAAF — >20 Kll., kaip 8:00 vai. vak. 
Ketvengata WHPC — 1420 KU.. kaip 7 vai.

Susirgo federalis Chicago 
distrikto teisėjas J. H. Wil- 
kerson, kuris jau eina 68 me
tus. Guli Passavant ligon’nėj. 
Jau 15 metų kaip čia eina 
federalio teisėjo pareigas.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

Primintina radio klausyto
jams, kad ryt 11 valandų 
prieš piet bus reguliarė ne- 
dėldienio radio programa, ku
rias leidžia savo pastangom 
Progress Furniture Co. krau
tuvė, 3224 So. Halsted str. 
Šiose programose nebūna va 
rtojama rekordai (plokštelės) 
bet visuomet dalyvauja žymūs 
dainininkai ir muzikai. Taip

ŽYMUS PAKILIMAS REAL 
ESTATE VERTYBiy

Diskusuodamas Ąa Kartinį 
real estate vertybių pakilimų 
ir pardavimų daugelio namų, 
p. Joseph Slielly, manadžeris 
Escrow Departamento Cliica- 
go Title ir Trust kompanijos, 
neseniai laikytam interview 
prirodo faktų, kad nuošimtis 
šio kilimo augo progresyviai 
kas metai ir kur pirmos sa
vaitės 1934 m. buvo tik 17% 
aukštesnės negu tuo pačiu lai
ku 1933 m., 1937 m. padidėji
mas yra 74% didesnis negu 
praėjusiais metais.

DUODAMy
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGICIŲ

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

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR 

RUOTOJA8
POPIE-

Kaa norite namu, išvalyti 
popleruotl. tai kreipkitės j ;

J. Purtoka,
(425 80. Rlehmond St

Tel. Hemlock 2673

lr 18-

Mariant statyti sau naują namą 
ar pertaisyti sieną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contrąctor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

Išmokam 4% REIKALINGAS DARBININKAS

Jr

GERIAUSIOS VAKACIIOS...
LIETUVOJE

Važiuokite Lietuvon su DRAUGO ekskursija

Liepos 2 d.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

GRIPSHOLM
per Švediją

Kartu vežkite Ir savo sūnus ir dukteris.
Bus ir jiems naudinga, pamokinanti.

Dėl kainų ir informacijų kreipkitės į

D R A U 6 0 LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 So. Oakley Avė. Tel. CANaI 7790

CHICAGO

- ____

DTVTDENTAS UŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.

Reikalingas vyras farmos darbui. 
Senas ar Jaunas. Patyrimas nerei
kalingas. Turi mokėti dralvytl tro- 
ką. Atsišaukite laišku praneš-laml 
amžių ir klek norite alffos. Box 
J 38, DRAUGAS. 2334 So. Oakley 
AvOj^

PARDAVIMUI RESTORANAS

Pardavimui Barbecue lr restoranas. 
47th lr Halsted. Labai prieinama 
kaina. Tūrini* tuojau parduoti. 
BOUIevard 6374 po šeštai vai, vak.

PARDAVIMUI NAMAS

p. Shelly taipgi sako tėmy-1 Dėl informacijų kreipkitės į
• i yj . y j » j —_ --ti aukštesnį nuošimtį parda 

vimų už cash pinigus ir dide-' 
1} padidėjimų šių pardavimų 
įregistruotų nuo 1933 metų. 
Per pirmas 20 savaičių 1934 
metų, visi caah pardavimai 
buvo 13% suvirš praėjusių 
metų.

Dolerių skaičiaus cash par
davimai einanti per Escrow 
Deportmentų rodė didelius 
padidėjimus kas metų iki ir' 
inimant 1936. Pirmos 20 sa
vaitės 1934 m. rodė 110% ’ 
daugiau negu 1933 m. 1935 m.1 
rodė 145% daugiau negu 1934 
m., ir 1936 rodė 171% dau
giau negu 1935 m. Pirmos 20 
savaitės šių metų rodo 20% 
daugiau negu 1936 m.

Dauguma tuščių lotų buvo- 
pirkti tikintis statyti namus. 
Dabartiniu laiku mažai kas 
perka lotus vien laikyti kai
po vertybę, kurios kaina pa
kils, p. Shelly sakė. Tušti 
biznio namai buvo ne daug 

' judinami, bet visvien jų pa- 
ėmimo skaičius padidėjo.

— -MM

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINOS & 
LOAN ASS0CIAT10N OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

Pardavimui 3 aukščiu marinis na
mas. po 4 kambarius. 1810 W. 
Cullcrton. $3900. Pilnas aukštas. 
Geram stovy. Kreipkitės 2316 So. 
Damen Avė,

PARDAVIMUI GROSERNft

Pardavimui groaemB lr bučernš. 
5645 So. Wlnchester. Gerai Išdirb
tas biznis. Priežastį patirsite ant 
vietos.

PARDAVIMUI TAVERNA_____

Pardavimui taverna. Biznis Išdirbtas 
4 metus. Kambariai pagyvenimui. 
Priežastis Ilga. Turi būti greit par
duota. 1635 W. 63rd St.

BUICK 

&
PONTIAC

&
AGENTŪRA

Milda Auto Salas
PIRMA IR VIENINTELIS LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
GAUBIU, SABONIS, BULAW, BANKEVMIU8, BA6KY8 •

■ .. ____ ■■■■i


