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NĖRA VILTIES TAIKAI 
PLIENO PRAMONĖJE

Švedijos užsienių reikalu ministeris kaune

C.I.O. užgina daugelio darbinin
kų grįžimą į darbą

CLEVELAND, O., birž. 28. šiandien čia užsiliko tik vienas
— Čia šiandien pranešta, kad 
vyriausyliės pastangos plieno 
pramonės streikuojančius dar
bininkus sutaikinti su darbda
viais (kompanijomis) niekais 
nuėjo.

Visos nepriklausomosios 
kompanijos pareiškė, kad jos 
nedarys jokių sutarčių su 
C.I.O., kadangi šios organiza
cijos darbininkų skaičius su
daro mažumą.

Iš taikininkų boardo iki

narys, darbo departamento 
sekretorės asistentas McG ra
dy. Ir jis šiandien grįžta į 
AYashingtoną.

Apie boardo suirimą jis pra 
nešė darbo sekretorei.

Iš Youngstown, O., ir John- 
stown, Pa., plieno kompanijos 
praneša, kad keliolika tūkstan
čių darbininkų pasimetė eu 
C.I.O. ir grįžo į darbą. C.I.O. 
vadai tai užgina. Jie pažymi, 
streikas bus vykdomas iki vis
kas bus laimėta.

ANTRADIENIS, BIRŽEL1S-JUNE 29 D., 1937.
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Kauno geležinkelio stotyje sutin 
ris. Pirmoje eilėje viduryje stovi mi 
nisteris St. Lozoraitis.
-----------

imas Švedijos užsienių reikalų ministeris Sandle- 
teris Sandleris, dešinėje — užsienių reikalų Ku

ISPANIJOS NACIONALISTŲ LA»| 
MAS VISŲ PAGEIDAUJAMAS

TO PAGEIDAUJA VISI ISPANIJOS 
GYVENTOJAI J

Nacionalistai užtikrina tvarką, 
radikalai žada bolševikišką 

“laisvę”
PARYŽIUS, birž. 28. — n&listų “tvarkos”, negu ractfj

Buvęs J. Valstybių imforma- 
cijų rinkimo štabo pulkinin
kas leitenantas Wickliffe Dra- 
per aplankęs Ispaniją pareiš-1 
kė, jis įsitikina į nacionalistų 
laimėjimą ir randa, kad Ispa-

kalų žadaimoe “laisvės.”
Visas vargas su ispanų

sėmig tas, kad jos nelink«lį| 
kovoti kur apkasuose ir mirti 
už “tvarką.”

Karo pradžioje
! nijos gyventojai pageidauja f turėjo 400 milijonų dol. ver«| 
Į jų laimėjimo. Gyventojai pa- ’ tės aukso atsargos. Nešinta 
reiškia, kad verčiau naciona- i kiek to aukso radikalams be-

Žada atidaryti plieno fabrikus

Indiana gubernatorius nenori 
siųsti kariuomenės

Inland Steel kompanija nūs- rikų apsaugai reikalavo Indi- * • Iprendė atidaryti savo fabri-.anoe kariuomenės. Gubernato- 
kus ir vakar pakvietė į darbą’rius nesutiko skirti kariuome- 
visus — apie 13,000 — strei- nę, » , • . I '<!<
kuojančius ir streiko atitrau
ktus darbininkus į darbą.'' 

Youngstovn Sheet and Tu-

Majoras tad tariasi su mie 
sto policijos viršininkais ir 
Lake apskrities šerifu. Polici- 

be kompanija pasiryžusi šian-'ja ir pašerifai reikalingi pa- 
dien kviesti savo darbininkus laikyti tvarką darbininkams 
į darbą. Spėjama, fabrikai ry- grįžtant į darbą.
toj bus atidaryti. Sakoma, po-į Aišku, majoras bando žais- 
licija saugosianti grįžtančius ti su ugnimi, kuri labai pavo- 
darbininkus. (jinga, kadangi streikininkai

East Chicago majoras fab-1 fabrikus tirštai pikietuoja.

30 KUNIGŲ JĖZUITŲ 
DARBUOJASI MADRIDE

LENINIENĖ YRA MILI- 
JONININKĖ

SUMANYMAS PAPIL
DYTI WAGNERIO DAR

BO ĮSTATYMU
K

WASHINGTON, birž. 28. 
— Paskutinių laikų streikais 
įrodyta, kad Wagnerio darbo 
santykių įstatymas neatsako sa 
vo užduočiai, kad juo remian
tis negalima darbininkų sutai
kinti su darbdaviais, ir kad 
streikininkai nė kiek nevaržo
mi neteisėtuose savo žygiuose.

Šen. A. H. Vanderbergas, 
resp. iš Mich., pareiškia, kad 
Wagnerio įstatymas reikalin
gas priedų — taip vadinamo 
darbo kodo, kuriais turi būti 
nurodyta, kas organizuotiems 
darbininkams yra teisėta ir 

i galima ir kas negalima.

Senatorius pasiryžęs įteikti

POPIEŽIUS PRIPAŽINO
ISPANO KANONIZACIJA
CArSTEtF OANDOLFO, 

birž. 28. — Šventasis Tėvas 
Pijus XI vakar formaliai pa
skelbė savo nuosprendį kano
nizuoti (Bažnyčios šventųjų 
skaičiun įskaityti), palaimintą
jį Salvaityrą da Ortą, ispanąn . «. . -V ** • • 1profesorių^tfetininką.

Su šiuo nuosprendžiu Jot
Šventenybė reiškė vilties, kad 
naujo šventojo stebuklais ir 
tarpininkavimu gal bus grąžin 
ta Ispanijai taika.'

Kanonizavimo ceremonijų 
laikas dar nepaskirtas.

trys mergaitės ras 
tos pasmaugtos

40,000 LANKYS VASA
ROS MOKYKLAS 

CHICAGOJ
“Catholic Youth Associa

tion” pastangomis Chicagoj 
ir šią vasarą miesto 33 par
kuose ir žaismavietėse liepos 
5 d. bus atidarytos vasaros

listų “tvarka”, negu radika- 
' lu žadama “laisvė”.I c

Draper randa, kad karo lai
mėjimą ir Ispanijos ateitį nu
lems šie keturi svarbiausieji 
faktoriai:

Militarinė pirmenybė, sveti
mų valstybių nusistatymas, 
ispanų nekariaujančių masių 
nuomonė ir finansinės sąly
gos.

Negali būti dviejų nuomo
nių apie naciojnalištų militari- 
nę pirmenybę. Nacionalistai

liko. Girdima, kad radikal 
daugumą jo užstatė užsieni 
se ,už pristatomą jiems rei 
lingą karo medžiagą.

Nacionalistai pradžiai 
sudarę atsargas iŠ sudovan 
tų aukso daiktų ir įvair 
brangenybių.

Nacionalistai savo valdomi 
se teritorijose turi apie 75 
šimčius šalies gamtinių 
ir apie tiek žemės ūkio turtų.

Teko girdėti, kad radikali 
finansinį stovį yra pa

^Įųiokyklos. Numatyta, kad
lankys apie 40,000 vaikų. ParJ^S* toh Seriau iwnoWSKS- 
kų diatriktas šiame darbe koo- tus karius ir parinktinus gin

klus. Be to, jie turi dar ir 
geresnius lėktuvus ir jų dau
giau kaip radikalai. Radika
lams to visa trūksta. Jų ka
riuomenė — neišmokslinta mi-

ROMA, birž. 28. — Neseniai RYGA, Birž. 
grįžęs iš Madrido ten išbuvęs mis iš Maskvos, 
vienerius metus kun. F. Ro-
driguez, S. J., išleido brošiū
rą, kurioje tarp kitko pažymi, 
kad Madride visą laiką 30 ku
nigų jėzuitų slapta darbuojasi 
tarp katalikų.

Kun. Rodriguez pareiškia, 
kad Madride daug žmonių mir 
šta nuo bado. Iš Valencijos 
kasdien trokais atvežamo mai
sto vos pakanka svetimšalių 
savanoriams ir milicininkams.

KITŲ KOMISARŲ LIKIMAS 
NEŽINOMAS

LOS ANGELES, — Cal., 
birž. 29. — Pereitą šeštadienį 

senatui šiuos agnerio įslaty vajęare nežinomo morono (pa-
28. — Žinio- 

kažkas ten 
viešumom paskleidė žinių, kad 
Lenino žmona Nadežda Krup
skaja turi šusirinkusi didelius 
turtus, įgijamus jai mokama 
didele alga už įvairius sovietų
vyriausybei patarnavimus ir į 3 Uždrausti unijoms 
savo rašytojavimu. į arba grasinimais, arba

Sovietų vyriausybė slėpė jos versti nenorinčius darbi- 
p ratu riejimo faktą, kad nesu- ninkus joms priklausyti; taip 
kelti suiručių. Čekos agentai ,Pat griežtai uždraustį gadinti,

mui priedus:
1. Uždrausti iš unijų narių 

rinkti visokias privalomas po
litines mokestis (asesmentua).

2. Unijų visi viršininkai, a-
gentaį ir atstovai turi Būti ša
lies piliečiai. ,

varu, mas. 
smur-

kvaišelio), išviliotos trys mer
gaitės iŠ Inglewood parko ir 
šiandien visos trys rastos pa
smaugtos Baldwin Kalvose.

Nužudytos mergaitės yra 7, 
8 ir 9 m. amžiaus.

Įtariamas piktadaris seka-

MASKVA, birž. 28. — Sve
timšalių kolonijoje kalbama, Į šumon 
kad nežinia kur dingęs saugu
mo vicekomisaras ir raudono
sios armijos oro jėgų viršinin
kas gen. Y. I. Alksnis. Dingę 
ir kiti. Matyt, areštuoti.

dabar nardo ir ieško tų, kurie 
iškėlė aikštėn tą faktą. Girdi, 
tas yra “išdavikiškumas”.

Sovietų vyriausybė bijo, 
kad ir kitų bolševikų vadų pra 
lobimas gali būt iškeltas vie-

VOKIETIJOS KATALIKAI 
BĖOLAI LEIDŽIA 

LAIKRAŠTJ

arba naikinti svetimas savas
tis, arba versti darbininkus 
laužyti padarytas sutartis, ar
ba nesiskaityti su šalies ir pa
skirų valstybių įstatymais.

Šiandienis Wagnerio įstaty
mas pripažįsta teisę vien dar
bininkų daugumui. Bet jis vi
siškai neliečia darbininkų ma
žumo, darbdavių ir visuome
nės teisių. Tas ir yra jo netin
kamumas.

37 DAUGIAU SUŠAUDYTA

MASKVA, birž. 29. — Pas
kelbta, netoli Chabarovsko, 
Sibire, 37 “sabotažo vykdyto
jai” daugiau sušaudyta.

Toj srity išviso sušaudyta 
131 asmuo*.

NEW YORK, birž. 28. — 
Katalikiškam laikraščiui “A- 
merica” pranešta, kad Olandi 
joje apsigyvenę Vokietijos 
katalikai bėgliai pradėjo leis
ti laikraštį, kuriuo informuo
ja pasaulį apie katalikų per
sekiojimus nacių valdomoj Vo
^4_____ ,________

LENKUOSE RIAUŠĖS 
PRIEŠ ŽYDUS

(VARŠUVA, birž. 28.’ — 
Lęjikų riaušės prieš žydus pa
sikartoja kai kuriose Lenkijos 
dalyse. Žydai daužomi, jų na
mai ir parduotuvės, plėšiamas.

peruoja su C.Y.A.

Mokytojaus kunigai, vienuo
lės, seminaristai, viešųjų mo
kyklų mokytojai ir mokytojos, 
kolegijų studentai ir vidurinių ]įcįja
mokyklų mokiniai. XT ,Nepaisant svetimų valsty-

Tarp kitko bus mokoma į-Jbių kokio nors nusistatymo sa 
vairus rankų darbas, atletinės ,vanorių ištraukimo klausimu, 
žaismės, siuvimas, giedojimas,'nacionalistai yra geresnėje po
menas ir kt.

Visi vaikai, be religijos skir 
įtumo, gali lankyti šias vasaros 
mokyklas.

CHICAGOJ SUIMTAS ŽU
DIKAS GRĄŽINTAS I 

NEW YORKĄ

Skulptorius Robert Irving, 
29 m. amž., kurs išpažino nu
žudęs tris asmenis Velykų 
naktį New Yorke, lėktuvu jau 
grąžintas į rytus ir tenai jis 
bus įkaitintas.

RADEKAS PALEISTAS 
KALĖJIMO

IŠ

PARYŽIUS, birž. 28. — 
Laikraštis Soir gavo žinią iš 
Rygos, kad sovietų Rusijoje iš 
kalėjimo paleistas Radekas, 
kurs neseniai buvo teisiamas 
su kitais sušaudytais* trocki- 
ninkaia.

Sakoma, jis paleistas už tai, 
nes padėjęs apkaltinti sušau
dytuosius aštuonis sovietų ge 
nerolus.

PLATINKITE “DRAUGĄ“

DEMOKRATAI NETURI
REIKALINGO SOLIDARUMO

WASHINGTON, birž. 28. 
— Pre®. Rooseveltas sn dau
geliu kongreso demokratų at
stovų turėjo trijų dienų “iš
važiavimą” Jefferaon saloje, 
Chesapeake įlankoje.

Sekmadienį vėlai vakarą bai 
gėsi “išvažiavimas”.

Tariasi apie svarbiųjų bilių 
pravedimą. Prezidentas pažy
mėjo^ kad kongresas negali

zicijoje. Nacionalistai ir to
liau turėtų pirmenybę, jei sa
vanoriai būtų ištraukti. Radi
kalai be svetimų šalių sava
norių turėtų vien kariuomenės 
griaučius.

Nedalyvaujančios kare is
panų masės pageidauja nacio-

nesumanus tvarkymas,
Jrimai ir, vagutė* Pas
nalistus to nėra. Jų valdo: 
se teritorijose žmonės jfl 
si patenkinti. Niekur pas 
nėra suiručių ir gyvenimo 
ga beveik normali.

Draper spėja, kad nacio: 
listų vadas gen. Franco 
už Ispanijos tokį patva 
kaip šiandien yra pktva 
Italija — su konstitucine 
narchija.

Gen. Franco ir po karo laį 
mėjimo pasiliks diktatori 
kadangi kariuomenė jam 
kima. Kariuomenės vyresnieji 
vadai ir visi karininkui tur 
laikytis solidarumo. Jie žiu 
kad be solidarumo ir pasiai 
kojimo nieko negalima laimi 
ti.

“ 1

SKAUTŲ SĄSKRIDIS 
VVASHINGTONE

IŠVYKO J EUROPĄ

WASHINGTON, birž. 28. 
— Išilgai Potomac upės, šalia 
Wa8hingtono, įvyksta naciona
lis skautų sąskridie, kuriam 
dalyvaus apie 25,000 skautų.

Nustatyta eilių eilės milita- 
rinių palapinių. Sąskridis tę
sis dvi savaites.

Chicago parkų listrikt 
boardo prezidentas R. J. 
ham išvyko į Europą atostoj 
gauti.

ORAS
CHICAGO, SRITIS. — 

pastovus oras; maža temi 
tūros atmaina.

Ne

H

nutraukti Reaijos iki bus pra
vesti viai reikalingiausieji bi- 
liai.

Patirta, kad tarp demokra
tų nėra reikalingo solidarumo 
įvairiais klausimais. Preziden
tas patyrė ir nesmagumų ry
šium kad ir su vyriausiojo 
teismo reformų sumanymu 
Nurodyta, šis sumanymas ne
turi pavykinto.

VOKIETIJA VEIKS VIENA, 
SAKO HITLERIS

BERLYNAS, birž. 28. — 
Wuerzburge gausingam nacių 
susirinkime diktatorius Hitle
ris pareiškė, kad Vokietija pa
ti, viena be jokių su kitomis 
valstybėmis pasitarimų, gins 
savo reikalus Ispanijos pa
kraščiais.

Fordo kompanija sakosi ji 
I neperžengia darbo įstatymo.

Saulė teka 
8.-29.

5:17, lėk

“DRAUGO”
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Sugrįžo Nusivylęs

; Mūsų dienraštyje savo laiku buvo rašy
ta, kad socialistams ir komunistams bendra
darbiaująs dr. A. Rutkauskas buvo išleidęs 
savo sūnų į Ispaniją padėti kairiesiems ko
voti prieš sukilėlius.

Amerikos konsulo pagalba jam pavyko 
ištrūkti iš Ispanijos. Anot “Sandarus”, su
grįžo gerokai nusivylęs. lietuviams nesą rąi- 
Kalo karščiuotis, kuri pusė laimės. Nei pas 
pienus, nei pas kitus demokratijos nesą. Ųo 
perolo Franco pusėj sauvaliauja fašistai, o 
Mądtido pusėj ••duruavoja” komunistei su 
Anarchistais.

Jaunasis “kovotojas” dėl “demokraty- 
|jės” Isppnijoj A. Rutkauskas savo akiinis 
matė, kaip komunistai ir fašistai “demor&li- 
aoja demokratinę visuomenę ir kalia bet
varkę”. Tarp kitko jis pareiškęs: “Aš nesi- 
Mebėčiau jei lojalistai pralaimėtų karą”.

Koauuųistų agentai mokėjo taip vesti 
propagandą už saviškius Ispanijoj ir įkal
bėti, k«4 komunistai ištikrųjų kovoja už 
Aeinokratybę, kad suagitavo nemažą jaunuo
lių skaičių (jų tarpe ir Rutkauską), kurio 
pasiryžo stoti į karo frontą. ^Bet ten nuvykę 
pamatė, kaip skaudžiai komunistai juos pri
gavo. Jie patys turėjo progos įsitikinti,' kad 
jKAnunistai veda kovą Ispanijoj ne už de- 
mokratybę, bet už įsteigipąą žiaųriog komu
nistiškos diktatūros, toldoš "aBtfatūros, ko- 
Jda Šiandien yra Sovietų Rusijoj.

Kaip žinoma, komunistų agentai kursto 
jaunuolius vykti ir stoti į lojalistų armiją 
Ispanijoj ir be to jie renka aukas lojalis- 
tams. Tų aukų ir iš lietuvių tarpo jie nema
žai surinko- Bet ligšiol aukotojai dar nema
tė, kur tos aukos pasidėjo, nes jų rinkėjai 

kaitų neišdavė. Kaip ten atsitiko su
is atskaitomis, tai jau pečių aukotojų rei

kalas jų pareikalauti, bet lietuviai iš prin
cipo turi nusistatyti nė cento neduoti nei 
Ispanijos, nei kitų kraštų komunistų reika
lams, nes visos jidms sudėtos aukos eina 
tam, kad atimti iš žmonių laisvę, platinti
bedievybę ir griauti bažnyčias.

000 bylų, o kalėjimuose uždaruma apie JOGO 
kalinių. Per metus jie kalėjime išbūna ligi 
1,211,000 parų ir juos išlaikyti valstybę kaš
tuoja apie 4 milijonus litų.

Ir taip išeina, sako vienas žymus alko- 
holiuno tyrinėtojas, kad “valstybių valdžios 
stato kaliniame kalėjimus, bet norėdamos ir 
dar j damos pastangas kuo daugiau iispausti 
iš piliečių už alkoholinius gėrimus savo biu
džetams subalansuoti, pačios didina kalinių 
skaičių. Tragedija, kuri vyksta visame pa
sauly... pinigai eina į valstybių iždus, o už 
juos parsidavę piliečiai į kalėjimus”.

Vokietijai Padėti#
—-——-S»

Vokietijoje šiuo laikų kreipia visų dė 
mėsį atkakliai vedama kova sų katalikybe. 
Vėl nuteista visa eilė kunigų, kurioms pri
metama nusikaltimai prieš dorovę. Bet Vo
kietijos katalikai energingai kovoja ųž savo 
tikėjimą.

Šalia kovos su katalikais hitlerin nkai 
turi visą eilę ir kitų sunktlmų- Laikrašti
ninkas J. Uresųvall grįžęs iš Vokietijos ra
šo, kad Hitlerio autoritetas pradeda kriati- 
Jis esąs atsidūręs prieš rimčiausią savo kri
zę — pradedamos dėl savo politikos viduje 
kritikuoti.

VYSKUPAS M. REINYS WASHINGTONE,

iBįrž. 21 d. J. E. vysk. M.| Apašt. Delegatas arkivys
kupas Gicognani iškėlė pie
tus. Vakare Liet. ministerie 
P. Žadeikis atstovybėje »u-

Reiąys, lydimas kunigų 
Balkūno, J. Aleksiūną ir K.
Pąuljonio, išvyko iš New Yq 
rkp į WasJnngtxj<oą. Pakely įruošė vakarienę ir formalų

Generolas Blombergas Hitleriui yra pa 
reiškęs, kad jis padaręs klaidą, kai rėmė 
Mussoljnį jo Ispanijos kompanijoj. Dabar 
du rimčiausi Vokietijos reikalai yrą: ūki
ninkų streikai ir iškėlimas aikštėn papirki
nėjimų, kurie vyksta naoionalsocįalistų par 
tijos eilėse.

Vokietijos ūkininkai atsisako auginti 
javus, nes jie sako, kad už tuos pinigus, ku 
riuos jie gauna už savo gaminius, negali nu
sipirkti reikalingiausių gyvenime dalykų.

Pramonės srityje užsimojimai tąip pat 
šlubuoja. Hitlerininkai buvo pasiryžę vietoj 
įvežamo benzino ir gumos gamintis dirbtinę. 
Pagamint dirbtinę gumą ir benziną pasirodo 
guiima, bet kartu ir paaiškėjo, kad neapsi
moka, nes dirbtinį benziną pagaminti kaš
tuoja du kartu brangiau negu tikras, o gu

sustojo Baltimorėje Sv. Al
fonso lietuvių parapijoje. Tą 
vakarą vietos Federacijos 25 
skyrius suruošė pagerbimo 
vakarą mokyklom salėje. Pro
gramą sudarė choro koncer
tinė ir mokyklos vaikučių 
meninė dalyai Kalbas pasakė 
Fed. ak. pirm. J. Kairys, kleb. 
kun. J. Lietuvninkas, kun- J- 
Bąlkūnas, kun- Dr.. L. Men- 
delis ir pats garbės svečias. 
Čia pat vietos laikraštininkai 
nufotografavo ir padarė pa- 
eąkalbėjimą- Vietos dienraštis 
Tbe Sun talpino paveikslą ir 
pasikalbėjimą.

Biri. 22 <į. svečiai nuvyko 
Wasbingtonan ir apsiūtojo 
pas kyn. J. Giedrą, Nekulto 
Prasidėjimo klebonijoje, kur 
klebonauja lietuvių prietelius 
kun- prof. Dr. Cartwright.

Wasliingtone Ekscelencija 
padarė vizitus Apaštališkam 
Delegatui, Lietuvos Ministe 
riui, Kat. Veikimo Centrui ir 
Kat. Universitetui.

priėmimą Priėmime dalyva
vo garbingi svečiai: Apašt. 
Delegatas, vysk. McNamara, 
maus. Beidy, senatorius D. 
Walsli, iš valstybės departu 
mento p. O’Brien, Dr. Bra
žinskas, lietuviai kunigai, ke
li profesoriai iš kat. univer
siteto, kun. Dr. Wajsli, S. J., 
iš Georgatown Universiteto 
ir kiti.

Birž. 23 d. rytą N. C. W. C. 
Nevvs Service vyr. redakto 
rius p. Hali turėjo ilgą pasi
kalbėjimą apie kat. spaudą 
Lietuvoje, Bažnyčios ir Val
stybės santykius, kat. orga

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS i dus kelnėse krauti. Šiuri Tai 
gali paliudyti M r. Carl Gar-

Čikagos Tribūno reporteris 
D. Day savo poperai iš Rygos 
praneša linksmą naujieną, o

nėr iš Gotliam, Wis. Vieną 
gražią dieną žmonai išmazgo
jus jo naujas, vasarines kel-

aš ją dedu ant savo delno lie- nes ir padžiovus ant virvės 
tuviškiems balšąvkams, kad pamatė, kad paukščiai kelnėse
Lenino našlė, Nadejda Krup
skaja, darbininkų “rojuj” 
jau rokuojama niilijonierka.

pradėjo lizdą krauti. M r. Gar- 
ner norėjo kelnes nuo virvės 
nutraukti ir lizdą iš jų išmes-

Milijonus ji susikrovė iš “Ii- ti, ale Mrs. Garner sulaikė/ 
teratinio darbo” — rašydama 1 “Būt what about me?” vy-
apie balšavikų “rojaus” dar- ras paklausė žmonos. “Never
bininkams gerumą, ir iš ūži- mind about you,” atsakė žmo

nizacijas ir k. Kun. J. Gie Įmanių aukštų vietų Stalino na, “the birds need a home.”

dra savo autolmobiliu dienos 
metu aprodė Washingtono į- 
tloinybes. Vakare 5 vai. Wa- 
shingtoilo lietuvių kolonija tu 
rėjo progos susipažinti su 
garbingu svečiu. Visus malo
niai pavaišino šeimininkas 
kleb. kun. Cartwriglit.

rojuj — Kremliuje. Mr. Garnerio kelnės taip ir
Rasiejuj nauj» kapitalistų kahog virv6s kol 

klesų sudaro didžiumoje au-Į6aV0 vaifcus ifcives 
toriai. Tokią rokundą aikštėn

Vikeišinai, paprastai, tesia-

ŠVEDIJOS IR ANGLIJOS UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTERIAI KAUNE 

Kyla Pabaltijo Valstybių Reikšmė

Dar tik treti metai, kai 
formaliai sudaryta trijų Pa
baltijo valstybių — Lietuvos, 
Ij&tvįjos ir Estijos sąjunga tų

sekretorių Urbšį, kuris ta

išvelJka pati Stalino gezieta 
“IzViestija.” Kai kurie rašy
tojai gauna metinio onoraro i- 
ki 150,000 rublių. Žinoma, jie 
turi rašyti taip, kaip Stalinas 
nori, ba kitaip būtų sušaudy
ti. Tokio galo susilaukė Bu- 
karinas, Zinovievas, Kame- 
nievas, Radekas, Sokolniko- 
vas ir kiti, kurie buvo nukry
pę nuo Stalino linijos.

Balšąvikai sako, kad visi 
kapitalistai “padūkę šunes”

si trumpiau negu paukščiai 
savo vaikus išsiveda.

proga įteikė svečiui Valsty- jr visus reikia iššaudyti. Žiū-
bės Prezidento sutiktą D. L. 
K. Gedimino I laipsnio ordi

ma dar daugiau, Taigi ir žemės ūky ir pra-l vajstybių reikšmės iškilimas ną. Po to švedų ministeris

rosime, ką jie darys su Leni
no, našle.

Girtybė ir Kalėjimai

. “Šaltinis” įdėjo įdomų rašinį api© gir
tybę. Ten pasakyta, kad svaigalai ir kalė
jimai — tai du neatskiriami broliai.

Įvairių valstybių administracinių įstai
gų surinkti duomenys šitai aiškiai parodė:

monėj Vokietijos paskelbtas keturių metų 
jilunas įvykini nevyksta. Maisto produktų 
krašte labai trūksta ir korespondentas tvir
tina, kad vokiečiai jei ir norėtų negalėtų 
kariaut, nes jau ir dabar gręsia kraštui ba 
das.

šalia visų kitų hitlerininkų vedamų ko
vų jie prasimanė dar vieną — paskelbė ko
vą žvirbliams. “Foelkischer Beobachter” ši
tą “neišvengiamą karą” prieš žvirblius tei
smą tokiais argumentais:

“Per paskutinius metus priviso labai 
daug žvirblių, kurie dabar sudaro mihžiniš 
ką pavojų sėjai. Kasmet veltui žūsta šim
tai tūkstančių centnerių grūdų. Tam turi 
būti padarytas galas.”

Pažymėtina, kad “žvirblių karas” Vo
kietijoje jau turi savo istoriją. Pirmą kartą 
toks karas jiems buvo paskelbtas 1917 me
tais, kada kraštas atsidūrė geležiniame blo
kados narve. Žmonės tada badavo. Ir tada 
vienus Berlyno laikraštis kvietė visuomenę 
kovoti su žvirbliais. Atsišaukimo autorius 
buvo kažkoks gydytojas, medicinos dakta
ras, kuria nurodė, kad žvirbliai miestų gat
vėse sulesa arklių išmatose randamas nesu- 
virikintas maisto dalis. Esą, racionaliai at 
renkant nesuvirškintas maisto dalis iš ar
klių išmatų būtų galima surinkti didelius

juo krašte didėja girtavimas, juo auga ir 
ktnogžudystės, ištvirkavimas, sužalojimai ir 
kt. visuomenės skauduliai. Kaip statistika 4 glūdų kiekis, kuriais vėl būtų galima šerti
rodo, įvairiose šalyse iš bendro nusikaltimų 
skaičiaus girtoj būklėj padaroma: Olandijoj 
iki 75—81 nuoš., Anglijoj iki 75 nuoš., Ven- 

r.grijoj ikį 75 nuoš., Švedijoj iki 63 nuoš.,
^Amerikoj iki 58 nuoš.

1900 metais tarptautiniame kalėjimų gy
venimui tvarkyti kongrese buvo iškeltas 
••klausimas, kiek turi įtakos alkoholis į nu- 
•• sikaitimus įvairiose valstybėse, ir pasire- 
••įalaat surinktais duomenimis atsakyta, kad 
„daug kur net iki 74 nuoš. nusikaltimų alko- 
^holio įtaka yra neužginčijama. Ankstyves- 
j; n iai s Jungf. Amerikos Valstybių tyrinėji-
• n»ais įrodyta, kad iš 26,676 kriminalini? nu- 
^ąikalUmų girtavimas buvę priežastim 21,872, 
;; vadinasi, net 82 nnoš.

•' Tyrinėjimų taip pat nustatyta, kad dau
* giausia nusikaltimų savaitės bėgyje poda
grom a šeštadienį — sekmadienį (iki 77,6 
;;ruoš.>, būtent, kuomet žmonės turi daugiau- 
l.sia laiko ir ta proga užlieja savo smegenis

alkoholio nuodais.
Lietuvoj per metus užvedama apie 390,-

ulkanus kariuomenės arklius.

Šį mėnesį New Yorke suktojo ėjęs Hear- 
sto leidžiamas dienraštis “The New York 
American”, kuris ėjo nuo 1902 metų ir tu
rėjo daug skaitytojų. Nežiūrint to jis turė
jo tiek nuostolių pakelti, kad toliau nebe
galėjo išlaikyti. Vienais tik metais davęt- 
nuostolių virš milijono dolerių. Prie “Ame
rican” dirbo 2,800 darbininkų.

Dėl ko tas didelis ir vis dėlto įtakin
gas laikraštis bankrutavo, duroma visokių 
spėliojimų. Komunistai norėtų sau pasisa
vinti “kreditą”, kad jie prie to prisidėjo^ 
nes “American” buvo gana piktas komunis* 
tų ėdikas. Tačiau tai nėra jų “nuopelnas”. 
Kiti mano, kad Brisbanu mirus djenrnštis 
neteko savo populiarumo, o pats Hearstas 
jau suseno taip, kad nebegali jau taip ko
voti, kaip seniau. Teisingiausia nuomonė bus 
tų, kurie sako, kad tam dienraščiui paken 
kė tas, kad jis nuolat ir smarkiai užpuldi
nėdavo prezidentą Rooseveltą.

tarptautinėje politikoje jau 
dabar labai pastebimas. Per
nai šios sąjungos atstovas -• 
Latvijos užsienių reikalų mi
nisteris buvo išrinktas į Tau 
tų Sąjungos tarybą. Tai bu 
vo labai reikšmingas įvykis

Štai dabar visęse šiose val
stybėse apsilankė du žymūs 
tarptautinės politikos vyrai 
Tai Tautų Sąjungos sluoks
niuose labai gerai pažįstamas 
įvairių tarptautinių nesusipra 
timų sprendime dažnai daly
vaująs Švedijos užsienių rei
kalų ministeris Sandleris ir 
Anglijos užsienių reikalų vi- 
ceministerį8, taip pat šiuo me 
tu labai svarbią rolę vaidina
nčio į Ispanijos karą nesiki
šimo pirmininkas lordas Ply- 
mnutlias.

Švedų užsienių reikalų mi
nisteris Sandleris pasiekė Lie 
tuvą jūros keliu, atplaukę® 
į Klaipėdą birželio mėn. 5 
d. 10 vai. ryto laivu “Mari- 
eholrn,” kuriuo palaikomas 
nuolatinis susisiekimas tarp 
Lietuvos ir Švedijos. Kartu 
su Sandleriu atvyko užsienių 
reikalų ministerijos generali
nis sekretorius Guenteris ii 
minieterio asmens sekretorius 
Belfrage. Klaipėdoje svečiai 
išbuvo kelias valandas. Po 
pusryčių pas Klaipėdos kra
što gubernatorių Kubilių, šve 
dų 'ministeris su palydovai? 
specialiu traukiniu išvyko ; 
Kauną, kur atvažiavo birže
lio mėn. 5 d., 9 vai. vakare. 
Čia juos pasitiko užsienių rei
kalų ndni8t«ris St. Lozoraitis, 
įstaigų, visuomenės ir spau
dos atstovai.

Birželio mėn. 6 d. Sandlc 
ris aplankė ministerį Lozo
raitį, o Guenteris — užsie
nių reikalų ministerijos gen.

nuvyko pas ministerį pirmi
ninką J. Tūbejį, o vėliau jį 
priėmė Valstybės Prezidentą/, 
surengęs jam pas save pus
ryčius. Po piet Švedijos pa

Visiems, kurie rengiasi va
žiuoti vikeišinui į Viskansiną, 
dedu ant delno vožnų patari
mą — pasiimti po ekstra kel
nes, kad nereiktų grįžti namo

siuntinybėje įvyko Lietuvoje >be kelnių. Ba Viskansine yra
gyvenančių švedų piliečių pri
ėmimas. Vakare didelį priė
mimą ir pokylį surengė mi
nisteris Lozoraitis. Čia abio 
jų valstybių užsienio politi
kos vadovai pasakė reikšmi
ngas kalbas. Lozoraitis pa
brėžė, kad lietuvių tauta tu
rėjo santykius su Švedija dar 
Didžiosios Kunigaikštystės 
laikais. Tie santykiai dar pa
gyvėjo, Lietuvai atgavus ne 
priklausomybę. Mes esame 
kaimynai, — pareiškė minis
terija Lozoraitis, nes Baltijos 
jūra mus jungia daugiau. Lo
zoraitis pakėlė taurę už šve
dų ministerį, pirmą kartą at
vykusį į Lietuvą. Sandleris 
savo^ kalboje nurodė, kad a- 
biejų valstybių bendras tiks
las yra išlaikymas. Ministe
ris pareiškė džiaugsmą, kad 
kultūriniai ir ekonominiai sa-

tokių paukščių, ką mėgsta liz- vi ninkas.

Vasara, o su ja ir vikeiši
nai. Kurie rūgos, kad už va
sarnamius ir pragyvenimą 
nuo jūs skaudžiai lupa, giliai 
įsidėkit į galvą Anglijos ka
raliaus Jurgio II patyrimą.

Sykį sakomas Anglijos ka
ralius inkognito, t. y. slapta 
keliavo po savo kraštą ir užė
jo užkąst į vieną rodauzę. Už 
porą paleistų ant pelenės 
kiaušinių rodauzės savininkas 
paėmė nuo karaliaus net 2 dol.

— Argi kiaušiniai čia dide
lė retenybė, kad tokie bran
gūs? — nustebęs paklausė 
karalius.

— Ne kiaušiniai čia reteny
bė, bet karaliai, — atsakė sa-

liečiančiais klausimais. Jo a-iri daugiausia prisideda Eu-
psilankymas prisidėsiąs prie 
draugingumo pagilinimo.

Tuo metu, kai Sandleris iš
skrido į Rygą, iš ten lėktuvu 
pakilo anglų užsienių reikalų 
viceministeris lordas Plymou- 
tlias ir atskrido į Kauną apie 
14 vai. Aerodrome jį pasiti
ko ministeris Lozoraitis, sei
mo viceministeris Indrišiūnns 
ir kt. oficialūs asimens. Po
piet anglų diplomatas aplan
kė Lozoraitį, su’ kuriuo turė
jo ilgesnį pasitarimą. Po to 
buvo iškilmingas pokylis Lo
zoraičio bute. Birželio 8 d. 
lordas Plymouthas aplankė 
ministerį pirmininką J. Ta
belį, o vėliau jį priėmė Val
stybės Prezidentas. Popiet pri
ėmimą surengė anglų atsto- 

ntykiai tarp Lietuvos ir Šve- vas Kaune.
dijos gjvėja. Švedų tauta vi
suomet jautė Lietuvai gilaus 
draugiškumo jausmus.

Birželio mėn. 7 d. švedų 
ministeris turėjo pasitarimų 
su Lozoraičiu. Po to jis ap
iakė Vytauto Didžiojo muzie
jų, o vakare uždėjo vainiką

Priėmime pas Lozoraitį, su
rengtame aukštam svečiui pa 
gerbti, abu 'ministeriai pasi
keitė kalbomis, kurios la,ba: 
ryškiai nusakė draugingumą, 
siekiantį Lietuvą su Didžiąja 
Britanija. Lozoraitis priminė, 
kad Anglija buvo tarp pir-

ant Nežinomojo Kareivio kn- mųjų didžiųjų valstybių, pri-
po. Tą pat dieną dar buvo 
priėmimai Švedijos pasiunti
nybėje ir karininkų ramovė 
je. Švedų svečiai išskrido į 
Rygą birželio 8 d. 12 vai.

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais Sandleris padėkojo 
už priėriimų ir pastebėjo, kad

pažinusių Lietuvą laisva val
stybe. Ministeris nurodė, kad 
prekybos mainai tarp abiejų 
valstybių vis didėja. Mūsą 
eksportas į D. Britaniją nuo
lat auga, o anglų prekės pla
čiai sklinda mūsų rinkoje. 
Toliau Lozoraitis pareiškė

jis su Lietuvos valstybės vy-1 džiaugsmą matyti Lietuvos 
rais kalbėjęsis abi valstybes i svečių atstovą tos šalies, ku

ropoję taikai ir tvarkai pa
laikyti.

Savo atsakyme lordas Ply
mouthas pasidžiaugė, galįs 
užrnegsti asmeninius santy
kius su vadovaujamais Lie
tuvos politikais. Didžioji Bri
tanija sekė Lietuvos plotoji- 
imąsį ir pažangą su giliu su 
sidomėjimu ir simpatija. Čia 
svečias priminė, kad dar XIV 
šimtmetyje vienas anglų ri
teris lankėsi Prūsijoje ir Lie
tuvoje ir aprašė savo kelio
nę. Pirmoji prekybos sutar
tis buvo sudaryta tarp Lie
tuvos ir Anglijos dar 14-tam 
šimtmetyje, Didžiojo kunigai
kščio laikais. Antra preky
bos sutartis siekia karalienės 
Elžbietos viešpatavimą. To
liau ministeris pareiškė viltį, 
kad prekyba tarp abiejų kra
štų ir toliau plėsis. Pagaliau, 
londas Plymouthas mano, kad 
jo atsilankymas sutvirtins 
Lietuvos ir Didžiosios Brita
nijos draugingumą

Birželio 10 d. loiįdas Ply
mouthas Didtioeios Britanijos 
pasiuntinybėje priėmė spau
dos atstovus.

Lordas Plymouthas spaudos 
atstovams pareiškė, kad jo 
vizitas į Lietuvą yra vien 
tik geros valios vizitas, ku
rio tikslas dar labiau sutvir
tinti draugiškus santykius 
tarp Didžiosios Britanijos ir 
Lietuvos.

(Tęsinys 3 pusi.)
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Rašo Dr. A. O. Rakauskas

ŪMA ŽARNŲ OBSTRUK Į Tos priežasties dėlei seka vi- 
CIJA durių išpūtimas. Jis yra ypa

tingai didelio laipsnio, jeigu 
obstrukcija yra pasireiškusi 
didžiojoj žlarnoj.

Pradžioje ligos, palietus li
gonio pilvą, jis skundžiasi vi
durių jautrumu ir skausmu, 
kuris, bėgy kelių valandų pa
sunkėja. Ligonio veidas yra 
išbalęs, akys įkritusios, ka3 
vėliaus labiau pasidaugina, gi 
ligonį išpila šaltas prakaitas.

Ūma obstrukcija žarnose 
paeina iš sekančių priežasčių:
— jeigu žarna pasispendžia 
išsiveržimo bei ruptūros vie-: 
toje, kuomet operacijos ar j 
šiaip jau įdegimo dėlei sugįjc ! 
žarna su žarna, augimas įvai * 
rios rūšies tumorų, įsmukimas 
žarnos į žarną, susivijimas ža
rnos, patekimas į vidurius 
vaisi,, kauleli,,, guziky, pini- —- -| 
gų, špilkų, dirbdintų dantų
ir t.t. Galop, ūmi obstrukcija 
žarnose gali įvykti ištikus pa
ralyžiui žarnoje.

Ligos eiga pasižymi vidu
rių skausmu, vėmimu ir vi
durių sukietėjimu. Skausmas 

'viduriuose prasideda iš pat 
ligos pradžios, įvyksta ūmai,

Ligonio pulsas žymiai pagrei
tėja, bet tuom pačiu sykiu da-1 
rosi silpnesnis. Temperatūra 
gali būt nei kiek nepakilus. 
Ligonis yra kankinamas tro
škulio. Kraujuje vyksta at- 
mainos: baltieji kraujo rutu
lėliai daugėja — siekia iki 
75,000 arba 80,000 vietoj nor-

, stų. Tuo būdu atskiriems po 
stams rankos laisvos.

Diskusijose pasireiškė dar
bščių waterburiečių užuogai- 
dos diktuoti kitiems, kad su
kėlė rimtų protestų iš Hart
fordo atstovų pusės. Per vie
ną kitą išsireiškimą paaiškė
jo, kad waterburiečiams legį- 
jonieriams (kurių didžiuma 
Amerikoje gimę ir augę, ir 
susirinkimai pas juos veda
mi anglų kalba) stokoja tau
tiško susipratimo.

1:30 vai. popiet posėdis bai
gtas. Wateriburiečiai surengi 
atstovams priešpiečius, kame 
kalbėjo po vieną postų atsto
vą. Vėl grąžinta harmonija’ 
organizacijoje ir išsiskirstyta 
gražiu ūpu. Sekė gegužinė. *

Bendrai imant, seimas gra
žiai pavyko ir pagelbėjo su 
stiprinti savitarpio ryšius ir 
pažintis. Savanori*

SKAITYKITE “DRAUGI”

kurtais suarsimas įYksU.be; dalaus skaičiaus, 7,000 per

A1. . f? ’ . , . , kubišką milimetrą. Jeigu pa-
atliekant kokj nors darbą. 15- galba nepribūna laiku, bėgy 

trijų, o ilgiausia šešių dienų 
ligos seka mirtis.

Ligoniui, susirgusiam ūma 
žai(nų obstrukcija, vienatinė 
išeitis yra kuogreičiausiai da
ryti operaciją. Užtęsus ilgesnį 
laiką, operacija gali nieko ne 
gelbėti, nes patekę į ligonio 
sistemą nuodai neduoda pro
gos sveikti, jį užmuša. Nami
škiams lai būna pravartu į- 
sidėmėti šį patarimą: Ištikus 
skausmui viduriuose ir vėmi
mui, pirmutinėje ligos valau 

Juo aukštesnėje žarnos da-jdoje šaukite gydytoją. Jokiu

pradžių skausmas yra pasi
kartojantis, bet vėliau tampa 
nuolatiniu ir neapsakomai di
delio laipsnio. Skausmui pra
sidėjus, netrukus, ligonis pra 
deda vemti. Vėmifmas tąso li
gonį smarkiai ir be paliovos, 
kas begalo jį nukamuoja. Iš 
pradžių jis išmeta maisto, va- 
ndens ir rūgščių įtalpą esan
čią skrandyje, vėliau žalsvą 
— tulžimi dažytą skystimą ir 
pagaliaus, tamsiai rudą me

džiagą, turinčią išmatų kva 
pą.

ly yra įvykusi obstrukcija, 
tuo labiau didesnis yra vėmi
mas. Sukietėjimas vidurių ga
li būt visiškas. Tuomet nei 
išmatos, nei susiformavę vi
duriuose gazai nesitirština.

ŠVEDIJOS IR ANGLIJOS 
UŽS REIKALŲ 

MINISTERLAI KAUNE.

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Lietuvoje, taip pat Balti
jos valstybėse, lordui Plymou- 
tbui ypatingai krito į akį di
delė pažanga, kuri buvo pa
daryta perpalyginti trumpą 
nepriklausomybės laikotarpį. 
Tų, kurie laikė savo ranko
se valstybės! vairą, padėtis 
turėjo būti labai sunki, nes 
reikėjo atstatyti kraštą. Jam 
ypatingai krito į akį tas vy
kęs būdas, kurio sunkus at
statymo darbas buvo atlik
tas.

Jam didelio įspūdžio pada
rė ir seklningas naujakurių 
kurdinimas mažuose ūkiuose. 
Ši problema yra panaši į tą,

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Birželio 29-ta Diena

M. K. čiurlionies vardo galerija Kaune. Viršuje kairėj Vytauto D. Kultūros Muzie
jaus rūmai, kuriuose yra galerijos patalpos; iš dešinės — galerijoje M. K. Čiurlionies kū 
rinių skyrius; iš dešinės — liaudies meno skyrius. Savo pavyzdingu sutvarkymu ir savo 
kūriniais M. K. Čiurlionies galerija prilygsta geriausioms užsienio meno galerijoms.

Lenkijos santyki, klausimo, | AMERIKOS LIETUVIŲ LEGIJONO 4-tas 
lordas Plymouthas atsakė: 'CCTIUIAC *
“Mano pasikalbėjimai su Lie- odHVIAo
tuvos vyriausybe, kurie buvo
neformalaus pobūdžio, apėmė 
visų einamųjų klausimų ap
žvalgą ir bendrą pasikeitimą 
pažiūromis. Jie aprėpė ir Lie
tuvos Lenkijos santykių klau
simą, bet šis reikalas nebu
vo speciviškai svarstytas”.

Tą pačią dieną užsienių 
Teikalų ministeris Lozoraitis 
surengė Lietuvos viešbutyje 
pusryčius. Po pusryčių sve
čiai lėktuvu išskrido iš Knu-

(Pabaiga) Lietuvių Legijono eiles, ir
Po parado Brassco parke ^^iu aplankyti ir pagerbti. 

įvyko orkestrų rungtynės. Šv. savo vYr- vad° padėjėją adv. 
Juozapo parapijos lietuviukai &nln$ (daug kas pranašauja, 
laimėjo du pirmuoju prizu: ^ad 1938 m. seimas jį išrinks

no.
Taigi Lietuva turėjo du 

garbingus svečius. Nei vie 
nas nei kitas nesudarinėjobūdu neduokite ligoniui nie

ko burnon, net gryniausio ty- ' nei Kaune nei kitose Pabal-
riausio lašo vandens. Atvykęs 
gydytojas ir ištyręs ligonio 
padėtį pasakys kas reikia da
ryti tol iaus.

kurią anglai dar turi išsprę
sti, nors angluose ir yra kiek 
kitokio pobūdžio.

( Lordas Plymouthas, viešė
damas Lietuvoje, visur ir vi
sų buvo sutiktas su nepapra
stu vaišingumu ir šiltumu. IS 
visų pusių buvo gausu tos 
geros valios ir glaudaus su
siartinimo, kuris žymi Did
žiosios Britanijos ir Lietuvos 
santykius, įrodymų. Tai jis 
didžiai vertina ir per spau
dos atstovus paskatinį kartą 
reiškia savo nuoširdžią pa
dėką už didį ir šiltą vaišin 
gumą, kurį Lietuvoje patyrė.

Po to lordas Plymouthas 
atsakė j spaudos atstovų kinu 
simus. Į klausimą apie savo 
paskelbtas žinias, kad jis tu
rėjęs tartis dėl Lietuvos ir

tijo valstybėse jokių naujų 
sutarčių nei ši&fp neatlikinė- 
jo kokių ypatingų, nepapras
tų uždavinių. Abu jie atvyko 
arčiau pažinti tuos kraštus, 
su kuriais kas kartą ir did
žiulėms valstybėms tenka vis 
daugiau reikalų turėti, su ku
rių reikalais jiems tenka nuo
lat susidurti besprendžiant į- 
vairius tarptautinės politikos 
klausimus. Pabaltijo valsty
bėms tie apsilankymai, be a- 
bejojimo labai malonūs ir nau 
dingi.

Asmeninis atsakingų poli
tikos vadovų apsilankymas y- 
ra dėmesio ir draugingumo 
pareiškimas. 0 tokių valsty
bių, kaip Švedijos ir ypač 
Anglijos draugingumas Lie
tuvai ir visdms Pabaltijo val
stybėms yra labai didelės rei
kšmės dalykas. Tsb.

kaipo skaitlingiausias dali
nys, ir kaipo geriausias. Pri
zus tuojaus įteikė V. F. W. 
Conn. Departamento pareigū
nai ir linksmi, nuvargę jau
nuoliai atžygiavo į Legijono 
Seimo posėdžių salę, kur bu
vo triukšmingai sutikti ir 
pavaišjnti. Visi gėrėjosi par
neštais sidabro prizais.

Miesto majoras ir valsty
bės vice - gubernatorius p. 
Hayes viešai pareiškė repor
teriams ir savo svitai, kad 
Lietuvių Legijono dalinys bu 
vo dailiausias, drausmingiau
sias ir padarė geriausią įspū
dį, ir kad bendrai nepapras
tas Lietuvių Legijono laimė
jimas buvo geriausias lietu
vių pasirodymas miesto isto
rijoje.

Vakare posėdžių salėje bu
vo šokiai, — nemokama įža
nga ir valgiai.

Birž. 20 d. 9 vai. ryte sei
mo dalyviai ir dalyvės orga
nizuotai dalyvavo pamaldose 
Šv. Juozapo bažnyčioje, už
imdami rezervuotas vietas. 
Pamaldas laikė kun. Gradec-

vy riausiu vadu).
Daug triukšmo sukėlė Lie

tuvos skolos Almerikai panai
kinimo arba sumažinimo klau 
simas. 1936 m. seime 15 bai 
sų prieš 14 (vienam naujor 
kiečiui trumpam išėjus ir o- 
pozicijai neleidus balsuoti jo 
pavaduotojui) tas klausimas 
atmestas adv. T. Kubiliaus ir 
6-to posto adj. V. Danisevi- 
čiaus agitacijos pasekmėje. 
Tuo metu iš Conn, narių tik
tai j. Kavaliauskas ir A. Vc- 
lečkis balsavo už akciją šia- 
’me klausime, sykiu su New 
Yorko delegacija ir daktaru 
Bučniu. Šiame seime vėl kilo 
karštos diskusijos. Adv. Ku
bilius balsavime nedalyvavo, 
bet panašią akciją vadino n- 
bagavimo, o Waterbury at
stovai, išskiriant vyr. ūkvedį 
K. Slokų, ragino klausimą a- 
tidėti kitiems metams. Disku
sijose paaiškėjo, kad water- 
buriečiai pačiai akcijai pri
taria, bet po pasitarimų su 
vice-gubernatorium ir kongre-
smanu bei kitais politikais 
nutarė pirma sustiprinti pa
čią org-ją ir tik tada, paro-

kas, ir seimui pritaikintą po- džiii3 savo jėgą skaitlinėmis,

“Kazį jūsų džiaugsmas bū
tų pilnas”. — Šv. Jono XVI, 
24.

Daug daiktų šioje žemėje 
yra tuo, į kuriuos daiktai da
nguje bus panašūs. Bus ten 
pievos, kuriose gulėsime; ir 
bus ten gyvybės upės murmė
jimas mflsų ausyse; o virš 
mūs rasis gyvybės medis ir

per jo lapus kiek Dievo švie
sos spindulių švies ant mūsų 
toje palaimintoje ūksmėje; ir 
mes valgysime to medžio vai
sių, nes jis yra tautų pagy
dymui. O Dievas bus visa vi
same. Jis bus gyvybės upėje, 
tekančioje šalia >mūs ir švie
soje, kuri spindės per ją; ir 
Jis bus mumyse, pačiose mu
myse. Jis bus amžinas augi
mas dvasios mumyse ir Jis 
bus ramybė ir džiaugsmas. 
Taip, tuomet bus viena džiau
gsmo siela muJmyse ir Dievu- 
je. Mes Jame, Jis bus mu
myse. Mes būsime dirksniai 
Jo berybiame laimingume ir 
būsime amžinai sužavėti pa
sigerėjimu. — Mountford.

Išdegė Apie 100 Ha. 
Miško

ŠIMONYS. — Netoli Šimo
nių miestelio, Šimonių girio
je kilęs gaisras sunaikino Cr 
pie 100 ha miško. Išdegė pu
šynas, dalis brandaus miško 
ir kirtimų. Sudegė ir paga
mintos miško medžiagos - • 
pabėgių ir šliperių.

Miškas buvo- paskutinių 
kaitrų nepaprastai išdžiovin
tas, todėl ugnis plėtėsi did
žiausiu smarkumu. Kadangi 
buvo šventė ir aplinkiniai 
gyventojai buvo išėję į baž
nyčią, tai pačioje gaisro pra
džioje miškų administracija 
negalėjo sudaryti didesnio ge
sintojų skaičiaus, o dirbo vie
ni. Vėliau iš Kupiškio iškvie 
sta kariuomenės

tnokslą pasakė malonus vie
tos klebonas kun. J. Valan
tiejus.

Antras posėdis vyko liet. 
parke Lakewood. Dalyvavo 

i 30 atstovų balso teise. 5 jį 
seimą kvietė pas save New 
Yorko ir Hartfordo atstovy
bės ir buvo paskirta komisi
ja vietai patikrinti, bet vė
liau hartfordiečiai atsiėmė 
kvietimą ir tuo būdu 5-tas 
seimas įvyks New Yorke. Šia
me posėdy svarstyti daugiau
siai tekniški klausimai, k. a. 
įstatų aiškinimai, susitvarky
mas, ritualas. Nutarta organi
zuotai dalyvauti Bostono Am. 
Legijono Stepo Dariaus pos
to išvykoje tikslu patraukti 
bostoniečius ginklo draugus į

kuopa. Bendromis pastangų 
mis šis didelis gaisras, kuri* 
buvo padaręs apie 20,000 li
tų nuostolių, buvo likviduo
tas. Priežastis dar nežinomo,

ugniagesių' nors ir stropiai tiriama. Tsb.

imtis akcijos. New Yorko vie 
nintėlis atstovas šiame posė 
dy, adv. Jurgėja, nurodinėjo, 
kad politikai turi savų su
metimų, norėdami patirti Le
gijono balsuotojų jėgą, kad 
reikalinga visas lietuvių org- 
jas suorganizuoti šiai akcijai 
ir jei kuris politikas drįs ne 
remti, tai visiems lietuviams, 
be partijų skirtumo, statyti 
prieš juos savo kandidatus, ir 
tuo atveju politikai greit pa
keis savo nusistatymą. Jis 
smulkiai nurodinėjo Lietuvai 
padarytą skriaudą derybose 
dėl skolos. Jį solidžiai rėmė 
Hartfordo posto atstovai ir 
New Britaino atstovų dalis. 
18 balsų prieš 12 šis klausi
mas atidėtas kitam seimui. 
Po to Dariaus - Girėno pos
tas rezervavo sau teisę nepri
klausomai veikti šiuo klausi-' 

mu. Waterburiečiai norėjo už
draustu, bet laimėjo tik tiek, 
kad Vyr. Štabas neagituos po-

ELEKTRINIO 
REFRIGERATORIO

BARGENAS!
PLUS-POVVERED

KELVINATŪR
TIKTAI S1599.5

Nauji 1937 Pagerinimai • Daugiau šaldymui Vietos 

Daug Vietos Padėjimui • Maža Operavimo Kaina

Patikrinkite 
Šiuos Kelvina
tor Patogumus
• įdirbtas Termo

metrai
• Oisiuhiial Grtdfl

Vlnoee Blė-
kėae

• (ertiftkatas MaSos
Operavimo Haluos

• R - Metą Apmn- 
gon Planu

• Daugiau už jūsų pinigus kuomet perkate šį šei
mas didžio Kelvinator elektrinį refrigeratorių. 
Saugiau užlaiko maistus, dėl to, kati j’s plus- 
powered... bet mažiau kainuoja jį operuoti.

LENGVA PIRKTI! Mažai Įmokėti.
Balansas mėnesiniai ant jūsų Elektros Patarnavimo bilos

T. «wvr hitrmtnM nth, a Mammkat bigbtr frtn h litfĮtJ
f»r Rifrigintort nU H JtftmJ

commonuKALiH cnson cucnuc shops
DOWNTOWN-72 W. ADAMS STREET—132 S. DEARBORN S THE ET 

T.l.phon. RANdolph 1200, Lorol 66
4562 Broadwoy 
2733 Mihvaukoa Ava 
4833 Irving Sark Blvd, 
2930 E. 92nd St.

3460 South Stata St. 
4231 W. Madinon St.

152 W. 63 rd St.
4834 S. A»hland Ava 
1,046 S. Mich (gan Ava. 
2743 Lincoln Ava.

GERKIT T,K GER4 ALŲ

Žhnbrožia
SOUTH SIDE BREKING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie Žino, kad tas 
alus yra padarytas iŠ geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (TYholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
n m. jroRKrs 

Rea. IIEMI.IKK 6240Tetoft BOVLEVARD 7178

%25c4%25afYksU.be
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Vyskupo Vizitacija

Liepos 11 d., j n,ūsų kolo 
hijų atvyksta J. tū, vyskupas 
M. Beinys. Gerb. klebonas, 
kun. J. Valantiejus, pranešė,] 
kad Ekscelencija tų dienų 11 
vai. celebruos pontLfikales šv. 
Mišias ir vakare parap. audi-, 
torijoj, įvyks Ganytojo pager-Į 
bintui bankietas. Visi šios iš-, 
kilmės tikrai laukiame, 

parapijos piknikas

Birželio! 27 d. įvyksta Lin- 
den Parke, Union City, Conn. 
parapijos piknikas. Programe 
dalyvauja choras, solistai, sku 
dučių benas, sporto mėgėjai, 
Melodians orkestrą, bus šo
kiai, gardūs valgiai ir ska
nūs gėrimai. Gerb. klebonas 
ir parapijos veikihio komisija 
visus kviečia kuo Skaitlingidū 
šiai atsilankyti.

Studentų pagerbimo

Birželio 19 d., parap. sve
tainėj, Vaizbos Buto Moterų 
skyfius, tad. M. Žallskiėhei, 
M. Colney ir A. Jenušailtc- 
nei, pageribe gabesnius įvai
rių mokyklų studentus-tės.

Pasveikinimo kalbas pasakf 
kun. J. Valantiejus, vicė gub. 
F. Hayes-, dr. M. Colney, adv. 
C. Balanda, dr. J. Stanislo 
vuitis, J. Jenušaitis, J. Du 
badskas, T. Matas, Marė A- 
domaitč, dr. F. Kili, P. Zail- 
skas ir komp. A. J. Aleksis. 
Studentijos vardu rengėjoms 
padėkos žodį gražiai pareiš- 

' kė Notre Daine Universiteto 
1 stud. Norbertas Aleksis. Mu- 
| zikalę dalį šadniai išpildė Na
talija Plangaitė, sesutės Lu 
šaitės, Dolorosa Markevičiū
tė, Edna Lazdanskaitė, A. U- 
lipskas ir P. Lazauskas. Visu 
vakaro nuotaika buvo labai 
jauki ir rūpestingai sutvar
kyta. Tad lai būna garbė V. 
B. Moterų Skyriaus veikė
joms!

Šis ir Tas
Kun. B. Gauronskas išvyko 

Lietuvon atostogų dėliai. Čia 
įvykusioje ekskareivių seimo 
parodoje, lietuviai geriausiai 
atsižymėjo, o parap. skudu
čių benas pirmų dovanų lai
mėjo.

Liepos 18 d. parap. choro 
prie Lake Counponee įvyks 
metinis išvažiavimas.

Akstinas

' c
. • • v.

■ "'•.R.'v**' ...............■ - '.f ;
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Traukinio katastrofa. Netoli New Londotn, Wis., nušokęs 
nuo bėgių Chicago and North Western traukinys. Katas
trofoj sužeista 9 keleiviai. Kiti — apie 150 — keleiviai ge
rokai supurtyti.

Iš Philadelphiečių Padangė*

Čia dabar eina darbas rin-1 pijos svetainės prie Venarlgo 
kimo eksponatų Lietuvos Mu-i ir Salmon gatvių, 
ziėjui ir, kiek žinau, jau ne

Kurį mums Apvaizda 
Atsiuntė iš toli —
Iš ten, kur banguoja 
Gilus Nemunėlis 
Ir garsiai dainuoja 
Mūs ’ gražios seselės. 
Kifr kovės praeity 
Už laisvę mūs’ bočiai 
Ir pėsti if raiti,
Kaip priešai besočiai.. 
Pavergti juos geidė, 
Bet jie nuo jų gynės 
Ant, žūt-būt, nežaidė 
Su priešais tėvynės... 
Iš fen atvyko:. 
Pas mus, atsiįręs 
Laivu Atlantiko,

Tas mūsų didvyris.
Bet apie tų Vyrų,
Galbūt, kad augštaitis 
Kalb’ net, kad Jis yra 
Ir mūsų dievaitis;
Nors kūnų Jis turi 
Ir valgo if miega — 
Taftifm kas užbūrė, 
Dievybės tur’ diegų.
Kuris Jame auga,
{Bet kartu ir noksta. 
Reinys, kaip dėl draugų, 
Vien laimės mums trokšta; 
Taip čia, net tarp pievų, 
Kaip it ten... danguje,

Kur angelai Dievui 
Gieda: Aleliuja!!!...

Kurio Jisai yra Tarnu 
Ir... Bažnyčios —
I^ai skamba Jam lyra 
Pastogėj net grįčios!”

Birželio 22 d. vietinio vei
kėjo, Kazio Vidikausko, jau 
niausioji dukra, Albina Vol
demarą Vidikauskaitė baigė 
John Paul Jonės Junior lllgb 
Scliool. Jei kokių nors kliu 
čių neatsiras, rudenį eis mo
kytis toliau į Senior Kensin 
gton Iligh Scliool.

South Pliiladelphia Boys 
High Scliool baigė sekantie 
ji: Vincas Baltrukonis, Alek
sandras Tureika ir Albertas

{Bernotuvičlus. MaoCall Scliool 
•užbaigė Jonas Gaižauskas.

Čia neperseniai iš lietuvių 
Šv. Jurgio bažnyčios laidojo 
vienų lietuvį bajoriškos kil- 

( mės. Kaipo tokį, palydėjo ir 
daugelis lenkų. O kada baž
nyčioje, laikant už jo vėlę 
šv. mišias, vietinis vargoni
ninkas, Antanas Dzikas, gro
jant vargonais, paleido savo 
balsų, tai visi lenkai net nu
stebo; jie taip tapo sužavėti 
gražiu ir stipriu balsu, kad 
net ir dabar, prisiminus apie

tas šermenis, kalba: To var
gonininką balsai ir sugebėji
mui groti vargonais Šv. Jur
gio bažnytužė yra perrnaža ir 
per kukli... PlunZianagr^uža

Ištikimas prielelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

\ Seeley 9329 
Dr. K. Nurkuitis 

dabar yra t>u 
Dr. U'. Pas

1747 W. Chicago Ave.. 8519 Cotn- 
nierclal Ave. So. Chicago, III. Pri- 
ialkd naujus akinius ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminnojamoz — aklais 

prltaikopd

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
* T«L OANal 0523

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia lllfl 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus. 

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

OR. f. C, WINSKUN AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavltt St;

TeL GANal 0402

Man labiau patinka tasai 
žmogus, kuris gina tiesų dory- 
liėmis, kaip tasai, kuris jų gi 
na argumentais. Palau, J. S.

”LlEI UVIA1 DAKTARAI

DR? P7ATK0(:lflNAr
DANTISTAS .

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Utarn., Ket\. ir Pėtn. 10—9 vai. v.

3147 So. Halated St., Ohlcago
Paned., Sered. ir Bobat. nuo 2—9 v.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HEMIock 6286

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Rea.:
24C6 W. 69 81.

I AMERIKOS LIETUVI” DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

vienas asmuo paaukojo eks
ponatų: Kazimieras Svagždys 
paaukojo buvusios “Lietuvos 
Gvardijos” draugijos mundy-

Paskiausiojoj laidoj vieti
niam Jenkų savaitrašty: “Je- 
dnošč” — “Vienybė” tilpo 
ne tik pranešimas apie atva-

UFE'S artVAKS

LIETUVIAI ADVOKATAI

Iii BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2261 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas GANal 1176 

Namai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPnbiic 9600

KAL & ZARETSKY
I rų, kurį savo laiku dėvėjo jo žiavimų Amerikon J. E. vy 

brolis a. a. Povilas Švagždys; skupo Mečislovo Reinio, bet 
Dbminikas Barūnas paaukojo dar ir eilutės svečio garbei 
tds pat draugijos karininkiš- O vietinis lenkų nau jien rasti.- 
kų kardų ir šarfų buvusios “Gwdazda’'’ — “Žvfaigjždė”
Št. Juozapo draugijos; Petras 
Jėneliūnas tos pat draugijos 
— “Lietuvos Gvardijos’’ pa
aukojo kareiviškų kardų ir 
pavėlkslų, o kun. Ignas Zira- 
blys, Paulina Pukienė ir Po 
trohė Staniškienė paaukojo 
smulkesnių dalykėlių.

.4 A
Sekmadienį, liepos 6 įvyk6 

piknikas Šv. Jurgio parapijos 
naudai; norintieji dalyvauti, 
kūne neturi savo automobi- 
hb, gali važiuoti busu, kuris 
visus veš piknikan nuo para-

įdėjo pranešimų apie vyskupo 
Reinio atvykimų.

Įžymus mūsų veikėjas Rą
žys Dryža savo lėšomis pa 
gamino neperdidelę vyskupo 
Reinio klišę, kad jų patalpi
nus į kitataučių laikraščius. 
Štai, ji jau tilpo vietiniame 
ukrainiečių naujienrašty “A- 
merika”, 22 d. birželio.

Turėdami vyskupo Reinio 
klišę vietiniai veikėjai mano 
atspausdinti atvirutes su sic 
kančiomis eilutėmis.

“Tai Reinio atvaizdas,
Mūs’ vyskupo, ibroli!..

■ 1 i....... .. į-;—

I MoVPEOt'YouK jutv CBjecrs n ml
g&Smi-'

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 IŠLYGOS... PERKANT 
ANT tSMOKfiJlMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100
SS33

3TUVIAI ADVOKATAI 
So. vVesterh Avenue

LIE'
6322

VALANDOS:
Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Soredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
tel. Prospect 1012 
Rfa. Tek RėpnUic 6047

T«. Ofc. kEPnbllc 769«

■i. nrumsiB

DENTISTAS
2423 West Marąuette Road

Antrad., ketvlrlad. ii senktadienlak 
9-12 v. rytą; 1-6 p. p.: 6-9 V. v. 

geStadlenldia nuo 9 v. r. iki 1 p. p.
161 Broadvray 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniai. ir trečiadieniais nuo 

10 v. r. iki 9 vai. vakaro 
geStadieniaia nuo 2 v. Utį » v. V. 

Sekmadieniai. pagal autartlėa

TęJ. LAFayette 8016DR. G. J, SVENCISKAS
DBNTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

____ Pagal Sutartį ■_____

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia anai tarus

Subatorha Cicero]
1446 So. 49th Ct.

Nuo 6 tki 9 vii, vak.

GLĖMENT J. SV1LOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La Šalie Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3361 Irving Pk. Blvd. 
Tel. KEYstone 5286 

Vai. pagal sutartį 
6322 So. Weatern Avenue 

PROspeet 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS' 

4631 South Ashland Avenue 
Bes. 6oi5 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI

TeL Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICACK/. ILL.

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

Sunday by Appointinent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiao Valančios

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis nagai sutartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1930

DR. B. J. ZDBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

1446 S. 49th Ct., Cicėro, UL 
TeL Cicero 2573

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

J - chicago ,
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

TeL HEMIock 3977 
Trečiad. 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 Ave.
arti 47th Street 

Vai.; nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Ofiso 
KHNvrood

BOUIevard 6913-14

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 ląboe

CHICAOO, ILL.
Telefonai MlDvray 2880

OFISO VALANDOS: 
vakaro. Nedėliomia nao 10 Iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 iki 4 
▼ai. po pietų ir nuo t iki 8:30 y. v.

DR. MMK MHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TaL YARda 0994 
Rm.: t*L PLAaa 2400

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

Nedėliomia noo 10 iki 12 -

DR. J. SHINOLMAN
KĄ TIK SUGRĮŽO

M
Medk-tnOe Metodo Seimo, Atlantic City

Praktikuoja 30 metų 
Reuntatisftiae Ir Airrites Ligoe 

Jo Specialybė
Valandos 11-11 A. M., 2-4. 7-1 P. M. 

Rezidencija 1638 So. 60th Ave.
Tel. Cicero A636 

OfiMMi 4980 weet ISth Street
Cicero, Iii.

TeL OANal 8122

DR. S. BIEŽIS
gydyYoJaJj ir chirurgas 
2291 W. Cermak Road

Valaados: 1—3 ir 7—8 
Seredomis' ir Nedėl. pagal sutartį 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė.

Telefonas REPnbUc 7868
Office Phone Res. and Offiee

PROlpect 1028 2389 S. Leavltt St.
VaL S-4 pp. ir »-• vak. OANal O7M

DR. J. J. KOWAR
(KOMARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd 8t.,'Chlcago-

Nedėllom ir Trečtadlenlala 
Pagal Sutarti

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.
TaL LAFayeMe 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

M 
6107

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel. VlRgipia 0036

ReaįdencljOs TaL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezidencija
8989 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutarti

Tel. CANa’ 0287
Res. PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Resideneija: 6600 8o. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vaL vakaro
Tel. Office Wentworth 6330 

Res. Hyde Park 3396

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak.
ir M.rhntntnia.

Chicagos lietuvių iv. Kryiians li
gonini, kaip jų pripažins American 
Medical Aseociation ir American 
College of Snrgeons, yra Olose A 
rOiies. Tai yra, ankičiansi Ameri
kos medikalial autoritetai mftsų li
goninę priakyri prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale nandokitia 
jos betamavlmn 2700 W. 69th SA, 
tel. HEMIock 6700.

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

I
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' Mokyklos Užbaiga vičius 1)yiIlinika« ir Bazytė 
Irena. Amerikos Legiono uie-

ROC1TESTEB, N. Y. -• Bi
rželio 20 d. per pirmąsias Mi
šias šv. klebono pavaduoto
jas kun. Vitkus, MIC., įteikė 
diplomus 4-rienis berniukams 
ir 9-nioins mergaitSms baigu
siems Šv. Jurgio mokyklą 
Vakare parapijos svetainėje 
įvyko mokyklos užbaigimo 
vakaras, kuris buvo labai ge
rai prirengtas sesučių Pran- 
ciškiečių. Programų išpildė
visų skyrių vaikučiai. Prog
rama susidėjo iš 14-os dalių 
ir baigėsi išdalinimu dovanų: 
Išdalindamas dovanas knn. B. 
Vitkus pasakė gražių kalbą. 
Baigęs dalinti dovanas pa 
kvietė netikėtai atvykusį mi- 
sijonierių kun. Jonų Bružikų, 
S. J., kuris baigusiems pasa
kė gražių kalbų: ragino juos, 
[ad tas mokslas būtų nauda 
ivai Alma Mater ir garbė 

Fkle1>onui, sesutėms, mokinto
joms, tėveliams, tautai ir ba
žnyčiai. Mokyklų baigė seka
ntieji: 97 nuoš. pasižymėjimu 
Ptašinskas Zenonas ir Ber- 
tašytė Irena, 96 ir pusės nuoš. 
— Bazytė Irena, 95 nuoš. — 
Broun Elena Rita, Lukaiiė 
Lucija ir Rovaitė Karolyna. 
93 nuoš. — Mockevičius Do
minikos, 90 nuoš. — Poluykis 
Vincas, 'Briaunaitė Elena ir

dalį už Amerikos istorijų — 
Brown Elena Rita. Buvo ir 
daugiau dovanų už pasižymė
jimus. Beveik visi mokiniai 
gavo po kelias dovanas, o jau 
Ptašinskas Zenonas apie pusę 
tuzino.

Jau septinti metai kaip šv. 
Jurgio mokykla išleidžia į 
pasaulį mokinius ir visada su 
aukštais pažymėjimais.

Baigusiems linkime siekti 
aukštesnius mokslus ir pata
riame bernaičiams Ma’iana 
polio kolegijų, o mergaitėms 
sesučių Pranciškiečių ar Ka- 
limieriečių akademijas.

Baigė aukštesnę mokyklų

ttkrželio 21 d. baigė 16 ir.o 
kinių aukštesnę Benjamin 
Fr mklin High, ir daugelis tų 
baigusiųjų buvo alumnai šv. 
Jurgio mokyklos. Geras mo
kslas pradinėje parapijinėj? 
mokykloje davė jiems progos 
su gerais pažymėjimais baig
ti aukštesnę mokyklų. Sekan
tieji baigė aukščiau minėtų 
mokjklų: Barauskas V., Bi- 
tinaitė G., Butkaitė J., Čiopas 
A. W., Dominaitė Ella, D ru
sei kis F., Juodveršytė V., Ka
zakevičiūtė Amelia ir Kaza
kevičiūtė Joana, Matekytė B. 
M., Motejūnas V., Pabrinki* 
S., Petrosevičiūtė Ona, Šopis

Jokšaitė Izabelė, 89 nuoš. — Į L. J., Stunguris V., Uneln- 
Brazis Leonardas, Kazerskiū j-raifcė A* Sveikiname baigė
te Ieva ir Šypailytė Marijona. I sius ir vėliname siekti dar 
Dovanas už aukščiausių mok- aukšh sj’io mokslo. Gal yra 
sle laipsnį gavo Ptašinskas | ir daugiau baigusių aukštcs- 
Zenonas ir Bertašytė Irena, j nes mokyklas, ypač amatų 
Už lietuvių kalbų — Mocke- mokyklų, bet neteko sužinoti.

Iš Europos

Gautas pranešimas iš Ru- 
mos nuo klebono. Rašo, kad 
turėjęs laimės laikyti Mišias 
šv. katukumbosu ir būsiųs au 
dtcncijcjc pas 6v. Tėvų. Tai
pgi rašo, kad Romoje labui 
Karštąs eras. Vyturys

LIETUVOS SPORTININKŲ 
PASIRODYMAS 
CLEVELANDE

VIETINES ŽINIOS

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

Praeikim sekmadieny įvy
kusi Vyčių ekskursija laivu 
į Milvaukee, Wis., paliko da 
lyviams malonius atminimus, 
kuriais ir visdeifts Vyčių drau 
gams tenka pasidžiaugti.

Kų ypatingai reikėtų iškel
ti viešumon, tai Vyčių kuklu
mų ir mandagumų. Kitų sykį 
jaunieji, darydami ekskursi
jas išanksto, sudarydavo ‘po 
reles’, kaip pėt kažin kokį 
pasižadėjimų nei valandėlei 
nesi skildavo. Dar blogiau, 
kad tokia “porelė”, nieko ne
paisydama, su nieku nesiskai 
tyda'ma užgaudavo visus liū 
dininkus savo meilikavomosi, 
glainonėjimosi, padorumo ir 
kuklumo niekinimu. Toks pra 
šČiokiškas, mužikiškas aky- 
plėšiškas pasielgimas buvo 
kitų sykį madoj.

Bet nieko panašaus nebu-

CLEVELAND, OHIO. - - 
Lietuvos sportininkams ir sve 
čianis rengiama maždaug se
kantis programas:

Liepos 25 d. — 12 vai. die
nos — pasitikimas jų stotyje 
ir atlydėjimas į Šv. Jurgio 
parapijos salę pietums.

4 vai. po pietų: Automobi
lių paradas į Lietuvių Dar
želį. Dalyvauti galės kas tik 
turės automobilius. Juos reiks 
parėdyti tautinėmis spalvo 
mis. (Automobiliai rinksis 
ant Superior avė. tarp E. 67 
ir 69 gatvių).

Programas Darželyje: Kal
bos, sveikinimai, dainos. Vi
sas paradas į Darželį ir Dar- Vo paskutinėj vyčių ekskur-

UI H V 

Loah Old 
UUhen It’s So Eosy 
Ta laoh Voung... 
uiith

lt your hiir grey * 
lt it going grey?
Ii it dnb, feded orstreehed?

Don’t lot thosa tall-tale marki of aga romatn. 
Tbay moko you look and feol old beyond your 
years. Eroso thom ųuickly and simply with 
Cloirol which shampoos, roconditions and tint* 
your hair back to it* own natūrai-looking cotar 
. ..glowing with youthful highlight*,.,ln ane 
tripia-action trootmont. ——w

C-/-

A»k your btautician. Wrlte for FRU booklat, FREt 
advice on cara of hair and FRU baouty analysit.

Not wltk common, oM-Lsk/oned rfyei

NAWMur...»«* (lAlltOll
Mrarty King, Ctolral. lite., IJ> 44'h N«W Y«rk. N. V.

Mnd PtEt Clcirol bookie, IKI advic* f *11 anolytl*. *

Addr«M ..

I u

CHy.............._
M, SMvtUien I*.
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Sveikiname Petrus Ir 
Povilus

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

želyje dalyviai bus filmuoja
mi.

jG^nkietas. Vakare, sugrį
žus iš Darželio į Šv. Jurgio 
Įiarapijos salę, atsibus viešas 
bankietas. Tikietus jsigykit iš 
anksto. Kaina tik $1. (Gau
nami “Dirvoje” ir pas visus 
Darželio komiteto narius).

Pirmadienį, liepos 26: Sve
čiai aplankys miesto majorų, 
Didžiųjų Ežerų Parodų. Po 
pietų, jei bus liuoso laiko, ap 
žiūrės miestų.

Basketball lošimas. Tų pat
vakarui apie 7 vai- įvyks Ohio 
ir Lietuvos basketbolo rung
tynės (vieta bus paskelbta 
vėliau).

Išleistuvės. Po lošimo, visi 
svečiai ir vietiniai rinksis j 
Lietuvių salę išleistuvių va 
karuškoms.

Svečiai apleis Clevelandų 
J sekantį rytų, liepos 27.

Kitų miestų lietuviai, ku
rie norės Clevelande nakvoti 
taip pat gaus kambarius lie
tuvių namuose. Prašomi krei 
ptis į komitetų išanksto (ra
šykit laiškus antrašu: LKD. 
Valdyba, 6606 Superior avė., 
Cleveland, Ohio).

Prie viso rengimo darbuo
jasi Clevelando Lietuvių Ku
ltūrinio Darželio Sųjunga ir 
Katalikų Atletų klubas. R8p.

sijoj. Tiesa, tuo pačiu laivu 
važiavo ir ne vyčiai indijo- 
niškos, turbūt, kultūros ame 
rikonukai, kurie elgėsi kaip 
mokėjo ir norėjo, t. y. “pora- 
vosi” — bet mūsų Čikagos 
Vyčiai daugiausiai laikėsi 
“grupėmis” ir visi su visais 
padoriai tikrai lietuviškai iv 
krikščioniškai praleido laikų. 
Už tai garbė priklauso eks
kursijos vadui Dominikui Va
rnui ir kitiems jo pagelbinin- 
kams, suvedantiems mūsų jau 
nimų į dainuojančias, šokan 
čias, žaidžiančias ir sykiu ša
ltų košę valgančias grupes. 
Vyčiai žino, kada ir kaip po
relės gauna Dievo palaimų ir 
žmonių pagarbų, o kada sa
ve ant pajuokos išstato.

Šiandie Vyčių Dienos Ren
gimo Komisijos susirinkimas 
West Side. Rap.

Šiandien Peti|Į ir Povilų 
diena. Tarp daugelio kitų, šv. 
Petrų globėju yra pasirinkę: 
Petras Daužvardis, Lietuvos 
konsulas; kun. Petras Gąsifi
nas, dr. Petras Atkočiūnas, 
kun. Petras K&t&uskas ir vi
sa eilė kitų, kuriuos nuoš i r 
džiai sveikiname ir linkine 
ilgiausių metui

Ar Jus Žinote, Kad

įnikai vis gerėja
Bizniai gyvėja
Pramonė plečiasi
Darbai daugėja

Progų atsiranda vis dau- 
tomis progomis?

Tomis progomis pasinaudo
si, jei jų susirasi. O jų susi
rasti gali per “Draugų”.

Šitokie trumpi skelbimai 
“Classified” skyriuje visai 
pigiai teatseina. Naudokitės 
tuo skyrium.

PLATINKITE “DRAUOA’

Vasarinės Muzikos 
Pamokos

Minties, iš kuriuos negali' 
geras darbas gimti, tokios ne-' 
verta nei į galvų priimti. •

Tik tinginys, o ne darbštus 
žmogus skundžiasi laiko ir 
progos trūkumu.

ARE YOU ONLY A 
TNREE-&UARTER WIFE?

M’[KN.bacauss tbsy are msn.eaa 
. uadnstasd a thrae- 

quarter wife— a wl/s who 1 s all love 
and ktndnnas three wseks te e 
month and e heli ett the rast oi

No mstter how your back er-hea 
—how your nerve* Krašto—don't 
take it out on your husbend.

Per thrae generstions orn trotnsr 
nes told snother how to go "sdiu. 
Ing througb" *ltb Lydis B Plak- 
hatn'l Ve«etsble Orimpound. It 
he|pe Natine tose up the aystsm. 
thua lemming ths dIMntnforta from 
the fuactlonsl dlsnrders wbleb 

raust endura ih ths threi
ordeels of U#e 1. Turulng from 
glrihond to iromsnhood. 2 Pre- 
psrtng for motherhood. 3. Ap- 
proaohlnc "atiddle ego."

Don't be s thtee-ųusrter edfs. 
Ules LYDrė B PINKIAMS 
VKGKTABLZ COMPOUND and 
Goštautai Tteou»h.'*

Vasaros metu, kas trečia
dienį, 4 vai. po pietų Gads 
llill Center, 1919 W. Culler
ton st., bus duodamos muzi
kos pamokos. Šių mnziko3 
klasę įsteigė Mu Pbi Epsilon
Setlement Scbool of Music.*
Klasei vadovauja Ann Hath 
away, žymi koncertų smuiki
ninkė. Mokestis: 50c už pus
valandį, 25c už 15 minutų.

11
JURGIS L. LAPINSKAS

Mirė birželio 27 d.. 1937 m., 
10 vai. ryto, vos sulaukęs 10 
mėnesių amžiaus.

A. a. Jurgis gtnijė Chlcagoja
Paliko dideliame nuliūdime 

motiną Agnietę, tėvą. Jurgj. se
sutę Robertą, broliukus; Karo
li ir PUų, močiutes Barborą 
Lapinskienę ir Elzbietą Mačlu- 
tionlonę, dėduką Karoli Ma- 
člullonj, krikito-tėrvus 11* tetą ir 
dėdę Bronislavą ir Kazimierą 
Saaietkw»' tetas >r dėdes: A- 
domą Lapinską, Sofiją Pansir- 
nienę ir vyrą Kazimierą, Pet
ronėlę ir Joną Balt, Moniką ir 
Juozą Sonęr, M ar gar etą ir Sa
mueli AJongii, Ievą Ir Antaną 
Butkus, kun. Juozapą Mačlu- 
llonj, M.I.C., kun. Pijų Maėlu- 
Uonį S.V.D., seseles: M. Leo
kadiją, M. CloUldą, ir M. Ju
ditą, visos iv. Kazimiero vie
nuolyno, Petronėlę Assuk, Jo
ną ir Marijoną Špokas Ir Jur
gi Mačiullonj.

Laidotuvės Įvyks Šiandien, 
antradieni, birželio 29 d. Ii 
Lachawiczių koplyčios, 2314 
W. 23rd Pi., 9 vai. .ryto bus 
atlydėtas i Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioj Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoėirdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-gee ir pažy- 
stamus-as dalyvauti ilose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Tėvas, Se
sutė, Broliukai. Močiutės, Dė
dukas, Tetos, Ir Dėdės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawlcz ir Sūnai. Telefonas 
CANal 2515.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

bankietams — laidotuvėms — 
PapuoMmanis.

Pilone IAFATCTTB SSOO

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO (STAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

VENETIAN MONUMENT CO., INC
lšdiibėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 

Gtabnamių
-r »-^« O— • •
Didžiausia paminklų dirbtuvė Cbicagojio - m ■ i it.n

Su viii 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės if taupykite 
pinigus

■■ ■
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 N0RTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAMO AVK.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

NARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

*11D III A ŠI PC patarnavimas 
AInDULAIlbC DIENĄ IR NAKTĮ

TAW A T KOPLYČIOS VISOSE U I KAI MIESTO DALYSE

Lacha wicz ir Saai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 St. 
Phone PULlman 1270

J. Liuieviaus 
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S.M.Skidas
1.1 aip

Ezerskis ir Suos
Jmizapas Eudeikis
P. J. Ridikas

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avė. 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

IR 4704 So. Western Al 
TfiVAS Tel. VIRginia 0883

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

MES.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas 
3958 West lllth St., 

Telefonai BEVerly 0005
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

Phane

OABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R — P R U ZIN

0«ri«aMM patarnavimas — Motaria patarnauja 
9000
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VIETINES ŽINIOS

GAUSUS SUSIRINKIMAS ĮVYKO 
MARIJOS KALNELIUOSE

Susirinkimą Tėvų Marijonų Vadovybe Pagerbė 
Skania Vakariene

Praeitą sekmadienį Marijos 
Kalneliuose, Hinsdale, III. į- 
vyko tikrai gausus Tėvų Ma
rijonų bendradarbių sus'rin- 
kimas. Visųpiuna visi atsto
vai apie 4 vai. suėjo į koply
čių mišparams, pasimeldė ir 
pasidžiaugė savoi kilnaus dnr-

Amerikoje Provincijolas didi 
gerb. kun. J. J. Jakaitis. Ge
rb. Provincijolo pakviestas 
Tėvas Generolas atkalbėjo 
maldų ir prasidėjo užkandžio 
viniai, kuriuos pagamino Ci 
ceros veikėja bulvaniškė Ona 
Krasauskienė. Pasistiprinus,

bo vaisiais. Pasftneldę visi vy-į piitn. A. Bacevičius kvietė 
ko į ūkį, kur pirm. Antanas kolonijų atstovus tarti vienų
(Bacevičius visus nufilmavo. 
Po to, visi buvo pakviesti į 
valgyklų, kurioj atsilankusių 
jų Tėvų Marijonų bendradar
bių laukė turininga vakarie
nė. Bendrai su visais, teikė- 
si atsilankyti garbės svečias, 
Tėvų Marijonų Generolas, 
kun. Andriejus Cikoto, lydi
mas Seminarijos rektoriaus 
gerb. prof. kun. dr. J. Vait
kevičiaus ir Tėvų Marijonų

kitų žodį, būtent: iš Melrose 
Park — A. Švilpauskienė ir 
K. Kantautas; Marąuette Pa 
rko — B. Nenartonis, R. An-‘ 
dreliūnas ir L. Šimutis. Rei
kia pažymėti, kad tarp B 
Nenartonio ir R. Andreliūno 
pasidarė didelė kompeticija, 
girdi, anot R. Andreliūno, 
man teko įtaisyti laikrodis, 
bet, mano manymu, kad B. 
Nenartonis ar tik negalėtų į-

W. P. STEPHAN 
ELECTRIC CO.,

Not Ine.
8enlaualaa lietuvis elektros kon- 
t rak tori n* Chicagoje. 26 m. vi
sus patenkinu Įvedimu elektros 
namuose. Taipgi parduodu vi
ską, kas tik elektrai reikalin
ga.

Šviesų ir jėgos įtaisymai 
Įtaisome Motorus

2310 So. Hoyne Avė. 
TeL OANal 7514

CHARLES YUSHIS
OARPENTER 

IR
CONTRACTOR

2223 West 23rd Place
Ltlieka visokius medžio darbus,! 

Ididetius ir mažus, už prieinamą? 
Ikainą. Apkala namus Singeliais.j 
] Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAOO

=3

$50°° NUOLAIDOS
Ant Elektrikinės ledaunės, Parlor Seto, Bedroom Se

to ir Gcsinio pečiaus.

Šis gražus parlor setas tiktai ^52a5O 

ir dar graži lempa dykai

40 metų guarantuotas re- 
frigeratorius už
£99.50

Nieko nereikia įmokėti
Skalbiamos mašinos, 

Thor, Maytag, Apex po
£39.50

£19.95
Hoover special guaran

tuotas per Hoover Co., 
ir Budrikų.

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

Budrikas neatsako, jeigu kas nueina neapsižifirėjęs ir 
nuperka iš neatsakomingos krautuvės. Budrikas vienų, 
krautuvę jianaikino 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 prograunal; Nedėliojo WCFL — 970 KU., nuo 7:90 Iki S 
vakare
Panedėllala lr Pėtnyčlomla WAAF — 920 Kll., kaip 9:00 vai. vak. 
Ketvergala WHFC — 1 4 20 KU., kaip 7 vai.

Kaip JaučiateP
S| Vakar#—“Uvnlyklt Viduriu.”—Jaukto. 

Geriau K jt •JI
Mokite nuoverrr). Duokite Oarfl.ld ar
batai IHvalytl nreutnaltue llkudlim. Velkis 
rreltal Ir maloniai. Garkite kaip papras
ta arbata lOo — 16c.

l Wrib-/ar Hlt SAMnf ef OerS.lu 
' Headoc*keSeweer—eUeGadUIrfTea,

’ vwd ter ęeetHsetiee^cid indisMtlaa, 
aed , keev ciao. inude." WSIT(.

OrUmU)TtACl> o.et. t. ĮKOPKI. YH. H. y. 

PLATINKITE “DRAIKIA’

NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 West SSrd Street 
Užlaikome KUMPIUS lr kitus 
skanumėlius importuotus lft Lie
tuvos. Vlsl produktai yra tikrai 
lietuviški, nes jie yra gauti per

BALTIO IMPORT 00.
809 West 19th Street

Jr

Dariaus - Girėno paminklas, šis paminklas visuomenės aukomis pastatytas Marąuette 
Parke, Chicagoj. Penkių metų sukakties paminėjimas nuo tragingo jų žuvimo rengiamas 
liepos 17 d. prie šio paminklo. Paminėjimui rengiama turininga, įvairi programa.

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

taisyti stacijas. Jiems bekon 
kuruojant, pasidrąsinęs mūsų 
žymusis veikėjas B. Nenar 
tonis ar ncpaklos visų širati 
nę. Ar čia nenuostabu, kad 
juokai virto tikra realybe. 
Toliau sekė Brighton Parka®, 
kalbėjo: Pr. VaiČkauskas, M. 
Navickienė ir jos dukrelė p. 
Jaspar; po jų sekė Cicero ko
lonija — bulvariškiai, kurių 
buvo atvykęs labai gražus bū
rys; žodį tarė jų vadovė Ona 
Krasauskienė ir p. Mockienė, 
kurios pabriežė, kad pilna* 
pasirengusios 4 d. liepos — 
Lietuvių Dienoj, užimti val
gyklų. Po jų sekė West S'dc 
kolonija — C. Druktenis ir 
J. Kulikauskas.

Gaila, kad dėl nekuriu prie 
žasčių neatvyko iš kitų ko
lonijų, kurie visgi gražiai da
rbuojasi ir ateinantį sekma 
dienį pasižadėjo darbuotis.

Prie pabaigos, nuoširdžiau
sias kalbas sn gražiausiais li
nkėjimais pasakė gerb. rekto
rius kun. J. Vaitkevičins, 
didž. gerb. Tėvas Generolas 
A. Cikoto ir ant galo didž. 
gerb. Provincijolas kun. J. 
J. Jakaitis, dėkodamas vi 
siems atsi!sukusiems už sutei
ktų visokeriopų paramų ir 
parodytų nuoširdumų.

Reikia priminti, kari tų ko
lonijų, iš kurių dalyvavo, vi
si savo kalbose pasiryžo atei
nantį sekmadienį, liep. 4 d. —• 
Lietuvių Dienoj, atvykti ir 
pasidarbuoti. Taigi apskrities 
valdyba labai džiaugiasi ir 
didelei įvertina jūsų užsibrie- 
žimų brangūs broliai ir sese
rys, kad nesigailit savo bra- 
ngaus laiko ir sunkaus vasa
ros karščiais darbo. Bridge 
portas ir Town of Lake kolo
nijų bendradarbiai nors ir ne 
dalyvavo, bet jie irgi rengia 
si ir kviečia savo kolonijos 
svečius skaitlingai atvykti į 
Marijos Kalnelius.

Lietuvių Dieno? iškilmės 
prasidės su pamaldomis 10 
valandų šv. Mišiomis, kurios 
dabar yra įvestos kiekvienų 
sekmadienį tuo pačiu laiku. 
Taigi, kas dar nesate matę 
taip gražiai ir kukliaį pasta
tytos naujos koplyčios, pre- 
šeraas atvykti ir pamatyti.

Visi Prašomi Į 
Marijonų Farmą

Prašau Suvažiuoti

Veik tuoj po įsikūrimo Ma
rijonų farmos ir kolegijos 
Hinsdale, III., ta vieta pasida 
rė mėgiama Chicagos ir apy
linkių lietuviams. O liepos 4 
dienoje kasmet įvykdavo ten 
piknikai. Ir šiemet toje šven
tėje ten rengiamas tas tradi
cinis piknikas. Tik reikia at
siminti, kad šių metų Nepri
klausomybės šventė bus ap
vaikščiojama pirmadienį lie
pos 5 d., bet piknikas Mari
jonų farmoj įvyks sekmadie
nį, liepos 4 d.

Marijonų farma kasmet da
rosi labiau žinoma Chicagos 
lietuvių tarpe. Paskutiniais 
metais Marijonų farma arba 
Marijos Kalneliai išgarsėjo 
tuo, kai ten įkurta tapo Ma
rijonų Seminarija ir kai ten 
tapo pastatyta koplyčia. To
dėl tikimės, kad šių metų Ma
rijonų fffrinoj piknikas bu® 
didesnis, negu bet kuriais ki
tais ‘metais praeity. Rap

Rengiamojo bankieto įteiki
mui kun. Ig. Albavičini D. 
L. K. Gedimino ordino komi 
sijos narių susirinkimas įvyks 
šį vakarų, 8 vai. Aušros Va 
rtų parap. klebonijoj. Visi ko
misijos nariai prašomi suva
žiuoti.

Ig. Sakalas ,
Fed. Chic. apskr. pirm.

gaus dovanas. Plačiosios vi
suomenės prašome paremti j 
tikietų platintojų darbų ir pa
gelbėti pikniko rengėjams. 
Prašome ir draugijas prie to į 
darbo prisidėti, nes juk ‘Drau 
gas’ yra draugijų rėmėjas. 
Todėl draugijos “Draugui” 
atsilygins, jei parems “Drau
gui” rengiamas pramogas.

Rap.

RADIO

»

GRAŽIOS DAINOS, SMAGI 
MUZIKA, ETC.

Prisirengimai Prie 
“Draugo” Vasarinio 

Pikniko

Vasarinis “Draugo” pikni
kas, kaip jau ne kartų buvo 
skelbta, įvyks sekmadienį, ru
gpiūčio 1, 1937 m. Sunset 
Parke, arba Vilniaus Kalne
liuose. Prie to pikniko prisi
rengimai jau prasidėjo. Pikni
ko rengėjai jau parūpino se
rijinių tikietų, kurie jau pla
tinami visose Chicagos ir a- 
pylinkių lietuvių kolonijose. 
Iš viso prie tų tikietų yra 
skirta dešimts dovanų. Did
žiausia dovana yra skalbia
moji mašina (washing ma- 
shine) gauta iš UBudriko kra r 
tuvėe, 3317 So. Halsted str 
Dovanos vertė yra $65.00. To
liau reikia priminti, kad ir 
kitos dovanos bus nemažos 
vertės, kaip va; “Drangas” 
metam?, “Laivas” metams, 
šešios dovanos knygomis. Pa
galios viena dovana bus gy
va, būtent keturių mėnesių 
paršiukas, vertės $10.Q(L.

Tarp serijų tikietų platin
tojų eina didelės lenktynės

Šiandie, antradienį, 7 va
landų vakare užsistatę savo 
radio ant stoties WGES, tu
rėsite smagių valandėlę, nes 
programoj dalyvaus Oranadie 
rių trio, taipgi bus žavėjan- 
čios muzikos, įdomių prane 
Šimų iš visuomeniško judėji
mo ir apie lietuvių prekybi 
nes įstaigas. Ypatingai bus 
įdomių žinių iš šių programų 
leidėjų Peoples Fumituro 
krautuvių apie didelį vasari
nį išpardavimų namams reik
menų dideliu pinigų sutau
pymu. Nepamirškite parūkia u- 

Rap. XXX

Pranešimai
Labdarybės centro mėnesi

nis susirinkimas įvyks birže- i 
lio 30 d., 8 vai. vakare, Die
vo Apvaizdos parapijos salėj.* 
Kviečiama reprezentuoti visas 
labdarių kuopas. Kuopos taip 
pat turi išduoti raportus iŠ 
Vainikų dienos. Valdyba

WEST SIDE. — Sv. Kas.

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

Akad. 10 skyriaus mėnesinio 
susirinkimas įvyks trečiadie 
nį, birželio 30 d., 8 vai. va- 

Visiems rūpi kuo geriausia i kare, mokyklos kambary. Vi-
pasirodyti. Bus įdėmu, ku
rioj kolonijoj daugiausia ti
kietų bns išplatinta ir kas

sos narės kviečiamos susirin
kti. Turime daug reikalų sva
rstymui. Valdyba

VACUUM-GLEANER 
ATLIEKA 22 DARBUS

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

YOUR
CRANDPARLNTS , 

VSl D TO KEEP A ? 
B( H'TLEo/ H( IMEIURS 
A1WAYS HAM1YIN 
THE H( )l’SE------

HOSTETTEKS
STOMACH1C BITTERS

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ

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

Išmokam 4%
DTVIDENTAS UŽ 

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

S I M A N O 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

CLASSIFIED
NAMU VALYTOJAS IR 

RUOTOJA8
POPIE-

Kag norite namu, išvalyti 
popleruotl, tai kreipkitės Į •

J. Purtokaa 
(425 So. Rlchmond St.

Tai. Hemlock 2572

lr ift-

Manant statyti sau naują namą 
ar pritaisyti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas vyras farmos darbui. 
Senas ar jaunas. Patyrimas nerei
kalingas. Turl mokėti draivytl tro- 

jką. Atsišaukite laišku praneAlaml 
' amžių tr kiek norite algoa Box 
J 28, DRAUGAS, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago,

PARDAVIMUI RESTORANAS

Pardavimui Barbecue lr restoranas. 
47th lr Halsted. Labai prieinama 
kaina. Turima tuojau parduoti. 
BOUIevard 5374 po Šeštai vai. vak.

PARDAVIMUI NAMAS

5930 8. Aberdeen 8t. 5 kambarių
namas. Kieto medžio grindys. Aly
va Šildomas. 2 dideli kambariai 
belsmonte. 2 karų karadžius. Gat
vė lr e|ė išgrįstos ir apmokėtos. 
Nėra skolų. $3500 cash arba gali
ma pritaikyti sąlygas. Arti 63-čios 
lr Halsted.

PARDAVIMUI TAVERNA
Pardavimui taverna. Biznis išdirbtas 
4 metus, Kambariai pagyvenimui. 
Priežastis liga. Turl būti greit par
duota. 1635 W. 63rd St.

PARDAVIMUI GROSERNE
Pardavimui grosernė lr bučermė ar
ba mainysiu ant tavernos. 1967 W. 
Canal port Avė.

Spauda — tai galinga jėga. 
Tų jėgų gerai panaudoję, su
kursime kultūros židinius, aj^| 
ginsime tikėjimų, pergalėsi!® 
tautos priešus. Susipratę kata? 
likai remia pinigais ir raštais 
katalikiškų spaudų.

BUICK 

&
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiii:
OAUBI8, SABONIS, >ULAW, BANKEVIČIUS, BA0KTS


