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ISPANIJOS RADIKALAI 
TARPUSAVIAI KOVOJA

Santandero gatvėse anarchis
tai žudo socialistus

HENDAYE, Prancūzija, 
birž. 29. — Gauta žinių, kad 
Ispanijos mieste Santander 
vyksta tarpusavė radikalų 
kruvina kova. Anarchistai 
kaujasi su komunistais ir so
cialistais už pirmenybę. Tr 
vieni ir kiti nori valdovanti 
miestui iki nacionalistai jį ap
guls ir paims.

Visų laikų komunistai su 
socialistais valdė minėtų mie
stų. Anarchistų vadas Jose I- 
banez pagaliau pakilo ir už
grobė valdžių. Komunistai su 
socialistais sukėlė riaušes. A- 
narcbistai laimėjo išžudę daug

vadai paspruko iš miesto ir 
bando pabėgti jūromis, arba 
kur pasislėpti

Tuo tarpu nacionalistų ka
riuomenė sėkmingai veržiasi 
Santandero miesto link.

Santandero apylinkėse yra 
ir baskų “prezidentas” Agui- 
rre. Jis telegrama pranešė 
baskų misijai Paryžiuje, kad 
dešimtys tūkstančių baskų su 
plūdo j Santanderų ir jie rei
kalingi maisto. Jis pažymi, 
kad apie 10,000 sužeistų baskų 
į dešimtį dienų turės mirti, 
jei iš svetur nebus gauta 
jiems reikalinga pagelba --

Švedijos užsienių reikalų ministeris Sandleris (kairėje) audiencijoje pas Lietuvos Pre
zidentų Antąnų Smetonų Kaune, birželio 6 dienų.

savo priešininkų. Socialistų' maistas ir vaistai.

Naija Europos krize reiškiasi ryškini 
šu Ispanija

Vokietija ir Italija priešinasi 
Anglijos planui

LONDONAS, birž. 29. - 
Europoje reiškiasi nauja kri

SARDINIJOS PAKRAN
TĖSE RASTA ISPA

NIŠKA STATULA

FINANSINĖ KRIZĖ IŠTIKO DIKTATORIUS STALINAS
PRANCŪZIJĄ

METAI-VOL a

SU DINAMIU NUTRAUKIĄS 
DARBAS PIANO FABRIKUOSE

Susprogdinta vandens vamz
džiai; fabrikai be vandens

JOHNSTOWN, Pa., birž. 
29. — Bethlehem Steel korpo
racijos didieji Cambria fabri
kai šiandien iš naujo uždaryti. 
Anot fabrikų vedėjų, daugiau 
kaip 6,000 darbininkų vakar 
grįžo į darbų ir dirbo. Šian
dien rytų nutraukti darbai.

Fabrikai neteko vandens.I
Pereitų naktį nežinomi asme
nys su dinamitu susprogdino 
iš pašalinio kalno rezervoaro 
išvestus į fabrikų vandens

būt vedami darbai.
Korporacija šiame piktame 

darbe įtaria C.I.O. streikinin
kus. Bet streikininkų vadai ne 
tik aiškinasi, kad jie nieko ne 
žino apie šį įvykį, bet dar ap- 
gail: tokį nedorų darbą.

Gubernatorius Karle pari 
atlikti tirimus ir susekti pikta* 
darius. Bet vargiai jie bus su* 
sekti, kadangi gubernatoriau* 
nusistatymas yra partyviškaa^ 
Jis pageidauja, kad fabrikai 
būtų uždaryti iki C.I.O. vadai? 1

vamzdžius. Be vandens negali | laimės streikų.

zė ryšium sU Ispanija.

Vokietija ir Italija ištraukė 
savo karo laivus iš patrulia
vimo Ispanijos krantų. Bet 
jos neapleido tarptautinio ne
sikišimo komiteto.

Anglija suplanavo be vokie
čių ir italų pagelbos patru 
liuoti visus Ispanijos kran
tus. Į talkų pasikvietė Pran
cūzijų. Savo šį planų šiandien 
įteikė tarptautiniam komite
tui. Vokietijos ir Italijos ats
tovai griežtai? pasipriešino Į sybę.

Anglijos planui pažymėdami, 
kad. ,tuo_būdn siekiama remti 
radikalus.

Vietoje to patruliavimo pla
no Vokietijos ir Italijos ats 
tovai pasiūlė iš Ispanijos iš
traukti visų šalių savanorius 
karius. Paskiau pareiškė, kųd 
Anglijos sumanymas bus nuo
dugniau jų vyriausybių iš
gvildentas.

Anglija reiškia didelį nepa
sitenkinimų. Ji ran la, kad 
Vokietija su Italija neturi pa
siryžimo nutraukti veikimų 
prieš ispanų “teisėtų” vyriau

ROMA, birž. 29. — Apdau
žyta ir apdegusi Madonos su 
Kūdikėliu medinė statula ras
ta Sardinijo8 pakrantėse. Vie
nas piemuo statulų rado ir pa
siėmė į savo namus, pastatė 
ir gražiui padailino.

Patyrę apie šį radinį civili
niai ir bažnytiniai autoritetai 
statulų paėmė ir iškilmingai 
nulydėjo į San Voro Milis 
miestelio bažnyčių.

Oristano arkidiocezijos baž
nytinis paminklų ir statulų in 
spektorius rado, kad statula 
yra ispaniška ir kad ji padary 
ta 16-am šimtmetyje. Mado
nai trūksta dešinėsės rankos.

PARYŽIUS, birž. 29. — 
Dėka radikalų fronto (jie sa
ko “liaudies frontas”,) vyriau 
sybės neatodairai 
krizė ištiko Prancūzijų.

Anądien atsiatatydinusi so
cialisto premjero Blumo vy
riausybė reikalavo parlamen
to pripažinti jai autoritetų sa 
vaip patvarkyti finansus. Par

GERADARIS IŠTIKI
MIESIEMS

MASKVA, birž. 29. — Dik- 
finansinė1 korius Stalinas gausingai at

lygino sugrįžusiai iš šiaurinio 
ašigalio 44 narių ekspedicijai. 
Visiems nariams suteikti bo- 
nusai ir iŠ jų 31 pripažinta 
aukštesnė ranga.

Ekspedicijos vadui profeso- 
lamentas suteikė vyriausybei r’ui Otto .Scbmidtui pripažin- 
reikalingų galių. Bet senatas tos Lenino ordenas ir

dol. bonusas. Kiti nariai pelnė 
mažesnius bonusus.

pasipriešino, Blumo vyriausy
bė griuvo ir toliau paliko sui
rusį finansų stovį.

Sudaryta nauja vyriausybė 
iš tų pačių radikalų negalėjo 
pataisyti finansų stovio. Blu
mo vyriausybės paliktas dide-
lis valstybės ižde nepriteklius 

Spėjama, kad statula yra Vi pasirodė neįveikiamas. Blumo 
duržemio jūros bangų atnešta j vyriausybės padaryti dideli 
iš Ispanijos pakrančių. Jūron nusileidimai darbininkijai 8u-

KATALIKŲ KUNIGAS AP
LANKE TIBETĄ

HITLERIS IR PROTES 
TANTUS SMAUGIA

KOMPANIJA TRAUKIA
TIESON G.1.0. UNIJĄ
PHILADELPHIA, Pa., 

birž. 29. — Apex Hosiery kom 
panija traukia teisman C.I.O. 
vadus. Reikalauja atlyginimo 
už padarytus fabrike nuosto
lius, kurie siekia tris milijo
nus dol. nuostolių.

PREZIDENTAS UŽ 40 VA
LANDŲ SAVAITĖS DARBA

kompanijos ..faliniu, 
darbininkai turėjo “sėdėjimo” 
streiką ir buvo pašalinti teis- 

(XX) m° nuosprendžiu. “Sėdėjimo” 
’ streiko metu darbininkai vidu

je padarė nuostolius.

AVASHINiSTON, birž. 29, 
— Prez. Rooseveltas reikalau
ja kongreso be jokio atidėlio
jimo visiems viešiesiems dar
bams, o gal ir visoms pramo
nėms, nustatyti 40 valandų sa 
vaitės darbų. - -

Prezidentas savo Teikalavi- 
mų, kaip' paprastai, vadina 

patarimu” kongresui.

♦

ŽUDIKAS BANDO IŠ
SISUKTI

NEW YORK, birž. — 
Parvežtas iš Chicagos trijų as 
menų žudikas skulptorius R.

Kompanija reikalauja trjjų 
milijonų dolerių atlyginimo iš 
darbininkų unijos “American 
Federation of Hosiery Wor- 
kers”, kuri priklauso C.I.O. 
organizacijai.

JOHNSTOVVN MA 
PRIEŠ C.I.O «

JOHNSTOWN, Pa.,
29. —- šio miesto mojo:
Sbields iš naujo ragina pr 
dentų Rooseveltų, kad jis 
naudotų savo autoritetų 
C.I.O., kurs apnyko šį

bif

Irwin bando išsisukti nuo mir- KARDINOLUI SUTEIKTAS Maj°raR P^reiS^ft»

LONDONAS, birž. 29. — 
Pirmų kartų per 300 metų ka
talikų kunigui pasisekė aplan
kyti Tibetu, kur kiekvienu 
svetimšaliu nepasitikima.

Šį kartų Tibetu aplankė 
Krokuvos universiteto filoso
fijos profesorius kun. dr. A. 
Krzesinskis.

Jis grįžo Londonan iš ilgos 
savo kelionės ir pasakojo daug 
įspūdžių, kų kur matęs ir gir
dėjęs.

BERLYNAS, birž. 29. — 
Kovojantis prieš nacių režimų 
protestantų dvasininkas M. 
Niemoeller paskelbė, kad na

statulų galėjo įmesti radikalai, 
o gal ir patys katalikai, kad 
jų apsaugojus nuo radikalų 
išniekinimų.

Kad ši etatula prabiltų, 
daug kų papasakytų apie ra
dikalų atliktus piktus darbus 
Ispanijoje.

krėtė šalį. Prekybininkai suki-

ties bausmės. Jį gimti prisis
tatė kriminališkųjų bylų advo-

GARBES DAKTARATAS !

lo protestuoti prieS įvest, 40 tat“ Samuelis I^ibovits. Bus

ciai įkalino 102 
dvasininkus.

protestantų STIPRUS TIKĖJIMAS JAM 
DUODA IŠTVERMĘ

ANGLIJA NEŽINO KAS 
DARYTI

Be to 28 dvasininkai paša
linti iš savo parapijų ir 25 
užginta sakyti pamokslus.

RADIKALŲ PROPAGAN
DOS PASĖKOS

B0RDEAUX, Prancūzija, 
birž. 29. — Dėka radikalų pro 
pagandai, dviejose stovyklose

Patirta, kad iš Kinijos par 
vežtas į Chicagų suparaližiuo- 
tas F. B. Snite, 26 m., amž., 
visos kelionės laiku -kasdien 
priėmė šv. Komunijų. Jį ke
lionėje be kitų lydėjo* ir kun. 
Moore iš Peipingo.

“Infantile” paralyžiaus iS- 
tiktag jaunas vyras yra pamal

LONDONAS, birž. 29. — 
Anglija nežino, kas jai darius 
su ispanų nacionalistų režimu.

Vokietija ir Italija yra pri- 
pažinusiog tų režimų ir iš to 
pelnija prekybinių konoesijų.

Tas Anglijai yra skaudu. 
Prekybos sumetimais, matyt, 
ji nenoromis bus priversta 
pripažinti nacionalistus, kaipo 
teisėtai kariaujančius.

laikomi baskų vaikai sukėlė dus ir nepaprastai ištvermin- 
maištus prieš vienuoles moky- gas. Stebėtojai pareiškia, kad 
kytojaa. I jo ištvermė šioje nelaimėje

| paeina iš stipraus jo tikėjimo.
RADIKALAI UŽPUOLĖ 
PRANCŪZŲ LĖKTUVĄ

CASABLANCA, Mroko, 
birž. 29. — Čia atskridusio 
prancūzų keleivinio lėktuvo į- 
gula pranešė, kad skrindant

PATS PREZIDENTAS
PASISKELBĖ PREMJERU

BARCELONA, Ispanija, 
birž. 29. — Katalonijos prezi
dentas Companyg sudarė nau-

per Ispaniją lėktuvų puolė is- jų ministerių kabinetų pats

valandų savaitės darbų.

Kadangi finansų stovio pa
tvarkymui reikalingas franko 
vertės sumažinimas, o to ne-Į 
galima daryti be parlamento- 
leidimo, naujoji radikalų vy
riausybė po slapto ministerių 
kabineto posėdžio visiškai ne
tikėtai paskelbė nuosprendį, 
kuriuo pinigų mainybos birža 
uždaryta ir aukso išvežimas į 
užsienius suspenduotas. Tas 
reiškia, kad franko aukso stan 
dard&s panaikintas ir niekas 
negali gauti aukso už popieri
nius frankus.

Tuo būdu suvaržyti ne tik 
spekuliantai auksu, bet ir į- 
vestas išmokėjimų auksu mo
ratoriumas. Tas ištinka užsie
nių kreditorius.

Ši tvarka nebus ilga. Par
lamentas gvildena nelemtųjį 
stovį. Nuo jo priklauso vals
tybės finansų patvarkymas.

Spėjama., kad franko vertė 
bus sumažinta ir viskas savai- 
mi kokiam laikui pasitvarkys. 
Šiandien vienam amerikoniš
kam doleriui mokama suvirš-

ginamas beprotybės pagrindu. 
Žudikas yra buvęs kokį laikų 
bepročių įstaigoje.

MILVVAUKEE TURI 
STREIKŲ REKORDĄ

CAMBRIDGE, Mass., birž. 
28. — Uždarant mokslo me
tus Harvardo universitetas 
tarp kitko suteikė teisių dak
tarato garbės laipsnį Jo Emin. 
kardinolui O’Connell, Bostono 
arkivyskupui.

iš vy riausybės nebus sulaukta 
pagelba, miesto gyventojai pa 
siryžę patys ginti savo laisvę.

ROOSEVELTAS NEBUS 
KANDIDATU TREČIĄ-

JAM TERMINUI

panų radikalų lakūnai. pasiskelbęs premjeru.

MILVVAUKEE, VVis. birž. 
29. — Šis miestas yra įgijęs 
streikų rekordų. Šįmet čia į- 
vyko 50 streikų. Dalis šių 
streikų priklauso Amerikos 
Darbo federacijai ir kita — 
C.I.O. Tai vien tik didesnieji 
streikai.

I PARYŽIŲ IŠVYKO V. D. 
UNIVERSITETO CHORAS

KAUNAS. — Į Paryžiaus 
parodų Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentų choras, va
dovaujamas muziko Kovecko. 
iš Kauno išvyko birželio 26 d. 
Koncertuos birželio 29 d. Cho
ras padainuos eilę charakterin 
gų liaudies dainų.

VAŽIAVĘ GIRTI, NUBAUS
TI KALĖTI

VVASHINGTON, birž. 28. 
— Nepaisant to, kas kų kalba, 
prezidentas Rooseveltas 1940 
metais nebus kandidatu į pre
zidentus trečiųjam terminui, 
pareiškia federalinis senato-

Už važiavimų automobiliais rius Wagneris. 
nusigėrus teismas Chicagoj nu ================
baudė 15 parų kalėti John Co- O A C
pak, 45 m. amž., iš Wbitingo,
ir Frank Linkus, 50 m. amž., CHICAGO SRITIS. — Nu- 
6416 Newgard avė. 10 parų matoma giedra; popiet kiek 
kalėti. šilčiau.

Saulė teka. 5:17, leidžia^ 
si 8:29.SUSIDAUŽĖ TRYS 

LĖKTUVAI

HAMBURGAS, Vokietija, 
birž. 28. — Trys civiliniai lėk
tuvai besivarteliodami ore su
sidaužė. Žuvo visi trys lakū
nai.

25 frankus vienam doleriui. 
Tai bus didelis valstybei minu 
sas. Bet kitokios pagelbos nė- 

'22 frankai Norima nustatyti ra. . ,. . L t

RAVVALVINDI, Indija, 
birž. 28. — Taxila geležinkelio 
stotyje įvykus parako sprogi
mui 13 darbininkų žuvo.

“DRAUGO” 
EKSKURSIJA
LIEPOS 2 <L 

asmeniškai vadovaujama 

ekskursija laivu 

“Gripsholm” 

Ruoškitės dabar
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Skatbmų

Jonas Krotkus

Užvakar naktį pasimiręs Jonas Krotkus 
užsipelno platesnio paminėjimo.

Velionis buvo ne tik sėkmingas biznie
rius ir finansininkas, bet ir uolus rėmėjas 
visų mūsų tautinių, religinių ir labdaringų 
reikalų.

Metropolitan State bankas išaugo į sti
prių finansinę įstaigų, kuri laimingai per
gyveno visus didžiuosius križius, kaip vi
suomet taip ir dabai pasekmingai veikia. 
Jonas Krotkus buvo vienas iš to banko or
ganizatorių ir direktorių. Jonas, Julius ir 
Silvestras (gydytojas) Bronzai ir Jonas Kre
ikus, tai vyrai, kurie sugebėjo bankų ir su
organizuoti, ir jų tvarkyti, ir išauginti.

■ Velionis buvo genus lietuvis ir geras, 
praktikuojantis katalikas. Jis priklausė prie 
lifetnvių katalikų draugijų — prie LRKSA 
if kitų. Jis ir savo darbu ir finansiškai rė
mė mūsų įstaigas. Stipriai yra pardmęs Tė
vų Marijonų dirbamus darbus, Sv. Kryžiaus, 
ligoninę, Labdarių Sąjungų. Dienraščio 
“Draugo” buvo nuolatinis skaitytojas ir rė 
mėjas. Keliais atvejais buvo bendrovės di
rektorium. , ; .

A. a. Jonas Krotkus gausiai parėmė ir 
laetuvų. Visokiems joe reikalams davė sta
mbias aukas, pirko Paskolos Bonus ir taip 
pat darbavosi įeidamas į komitetus. Orga
nizuojant pirmąjį transatlantinį skridimų 
(Dariaus - Girėno), jis buvo komiteto iždi
ninkas. Taip pat buvo iždininkas ir Dariaus- 
Girėno paminklo. - t

Tai parodo, kad velioniui gyvai rūpėjo 
visi mūsų aktualieji religiniai ir tautiniai 
reikalai. ‘Žodžiu sakant, mirtis išskyrė iŠ 
mūsų tarpo gerų lietuvį, gerų katalikų, ku
rio mūsų visuomenė tikrai pasiges.

Liberalizmas ir Nusikaltimai

“L. A.” praneša, kad “Kriminalistikos 
Žinyno” paskutiniame (15) numeryje, strai
psnyje “Liberalizmas ir nusikaltibiai” smer
kiamos vyraujančios liberalizmo pažiūras, 
pagal kurias baudžiami tik tokie žmonės, 
kurie padaro aiškiai įstatymo nusakytų nu
sikalstamų darbų, o visa kita joms nerūpi. 
Tegu, girdi, žmogus paleistuvauja, apsikre- 
čia lyties ligomis ir kitus užkrečia, girtuo
kliauja, skriaudžia savo artimuosius, tingi
niauja, valkatauja, bet jo negalima bausti, 
nes visa. tai — “kiekvieno asmens reikalas”.

Pasak žurnalo, mūsų baudžiamieji įsta
tymai esu daugiausia liberalizmo tendenci
jų įtakoje. Tik vienas “Tautai ir valstybei 
Saugoti įstatymas” esąs visiškai nutraukęs 
ryšius su liberalizmo pažiūromis. Šiandien 
iš viso gyvenimas yra atsipalaidavęs nno 
liberalizmo tendencijų, tad ir įstatymai turi 
eiti kartu su gyvenimu. Mažų mažiausia 
tnūaų baudi. įstatymai netunėtų atsilikti nuo 
kitų kraštų panašių įstatymų.

“Kritninaliųtikoe ŽSnynirt” iškeliamos 
mintys yra tikrai svarstytinos, kad būtų ga
lima jas realizuoti.

žmones suima ir juos lyg kokius kiškius, 
Liudo. Tokių masinių vaidininkų žudymų 
pasaulis dar nėra girdėjęs.

Jr, štai, toji kruvinoji diktatoriaus Sta 
lino valdžia niekia į kitus pasaulin kraštus, 
kad visur ji viešpatautų, kad visur būt lie
jamas žmonių kraujas taip, kaip Sovietų 
Rusijoj. * ,

Įdomi Knyga

Lietuvos laikraščiai praneša, kad tik 
kų Klaipėdoje pasirodė kun. Dr. V. Baltuš
kos, Amerikos tautos tarybos delegato, ži
nomo veikėjo — visuomenininko atsiminimai 
“Lietuvos neyriktamgrtai kryktas k» 
kali. Kritišku 19U-1US «n įvyktų ir as 
menų įvertinimas”. Prie 326 pel. teksto, ku
riame yra svarbių dokumentų faksimilių, 
pridėta įdomių dokumentų (iš viso 18, p. 
329—383) skyrius. Patys atsiminimai apima 
autoriaus veiklų daugiausiai Amerikoje ir 
Šveicarijoje. Juose patiektu daug naujos, 
platesnei visuomenei nebeprieinamos, medžia
gos, paliesta ir sųryšyje su faktais charak
terizuota visa eilė nepriklausomybės kovų 
veikėjų.

Del Krizes Prancūzą joj

Per apie metus laiko šeimininkavusi 
kairiųjų (bendrofrontininkų) valdžia Pran
cūzijoje, privedė kraštų prie finansinio sus
mukimo. Dėl to buvo nuverstas premieras 
Blumas (socialistas), kuris reikalavo par
lamente sau diktatoriškų teisių. Nekaip se
kasi ir naujam premierui. Jis taip pat rei
kalauja diktatoriškų teisių.

Morkus
Iš Po Mano Balanos

— Mišių pradžia daug kųĮ — Dėl ko katalikiškos spau 
kataJa k ui prnnena.j Kunigus dos šeimyna taip ūmai mužin
ir su tarnais išeina. Reiškia,
Kristus ir su mokiniais Aly
vų Darželiu įeina pradėti su
nkų atpirkimo darbų karš 
čiausia malda. Pusiau lauki
nį pasaulį paversti išganymo’ bendradarbiais 
linkui, darbas taip didelis,

krinta t
Kitų priežasčių eilėje, gal, 

būtų galima pridėti ir šią, 
tai yra, spaustuvių ir vado
vybės nekuklumas su savo

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

kad tik Dievui gaMjo būt ga- BUe ^kraščio sandarbini- 
limas ir prieinamas. Berods1 vienintelė jo duona
taip dideliu, kad, rodos, net ir druska- KiuiP ka*
ir pate Kristus priešais jį dre
ba. Ir dėl to pradeda su mal 
da. Kai matai mintis galvon 
krinta, kokia galinga maldai 
Visur pasisekimo netruks, jei 
tik pradėsi darbui malda.

— Vietinė spauda myli pa
šiepti visų kitų būdus ir į- 

> pročiue. Ypač kai nusitveria 
ankštesnį žmonių sluoksnį, tai, 
rodos, niekad nei prie galo 
neprieis. Taip šaltai ir neįti
kėtinai visų dalykų nušvie
čia, kad, ot, tik imk kvatok 
ir juokis. Betgi kai užsimena 
apie Angliju ir jos reikalus, 
nesinorėtų tikėti, jog toji pa
ti spauda. Vainikavimas ka
raliaus Anglijoj, juk tai di-

Neseniai skaičiau jums ant 
savo delno gromatų bendro 
prunto, kurioj prašyta patar
ti, kas daryti su lietuviškais 
balšavikų komisarais, kurie 
ne tik nešaukia masmitingų

.. .... , .protestui prieš Stalinų, kuris
moj.mws o tik «p.e ,o 1^
bmmkų tnū^. Genaus re- kad ieS Ci.
daktonus savo dirvoje yra 
taip užmirštas, kaip Edisonas 
šviesos gamykloje. Nors visi 
žino, kad be Edisono nebūtų 
šviesos, tai vienok jis taip

silpsta jūsų delnas ir nepri
trūksta atramento.
“Jūsų nusižeminęs tavoržčius,

“Maikis Migdolas.”

kalbam apie gabų redaktorių, 
tai kalbam ne apie jo užsi-

Daugiau Kraujo Praliejimų

Ckicago Tribūne koraspoodentaa Douald 
Day praneša, kad diktatoriaus Stalino val
džia šiomis dienomis dar 37 žmones Kuša u-, 
dė. Jie buvę apkaltinti trukdymu Stalino 
projektų. Taip pat pranešama, kad Siberi- 
jos rajone sušaudyta 131 aukštų bolševikų 
komisarų.

Iš to galima suprasti, kaip ištroškusi 
,yrą kraujo Stalino valdžia ir kaip ji not 
savo Šešėlio bijo. Dėl menkiausio įtarimo

Finansinė padėtis krašte taip susidarė 
bloga, kad griežtai uždrausta išvežti auksas, j džiausiąs juokas pasaulyje.

Jokios valdžios neturi. Už 
niekų neatsako. Tai vienok 
vietoje paprasto juoko, daly
kų

t dos, ištikrųjų, ten ko svar- 
nie- 

i
svarbos, negu pasaulio atpir
kimui. Jei ne airiai, tai, gal. 
čia išeitų daugiau triukšmo,

uždarytos visos biržos, planuojama numušti 
franko verte ir kiti tiesiog drastiški žygiai 
daromi, kad tik kaip nors pagerinti susi
dariusių kritingų padėtį.

Taigi, socialistų ir komunistų “bendras
fronte”, prieS r.nkimos krrftui iri “;’g _
žmonėms gerovę, taip nusemumnkavo, kad i.... . . ,. .. . F j x- aa i •• kmeluui primetama daugis'ir patys nežino nei ka bedaryti. O gal jm. . ....*• * • l OY7Ov*rtzxt9 nomx rvuoonlm oTnii'
tiksliai taip daro, kad sudaryti krašte pa
nikų ir tuo pasinaudojus nušluoti demokra
tinę tvarkų ir įvesti diktatūrų.

Ispanijos Kardinolo Žodis

užmirštas, kaip praeitas na
kties sapnas. Visas įdomumas 
sukinėjas* (apie mažai kam 
žinomai jos gizelius. Taip ir 
čia. Be redaktoriaus nebūtų 
laikraščio. O betgi įdomumo 
akis it tyčia nuo jo nukreip
ta. Ne redakcija, o tik ben
dradarbiai skaitytojams rūpi. 
Keista. Bet, taip yra.

Spauda pimnyn žiūrinti, no
ri ar ne, turi su menkiausiu- 
prasčiausiu savo bendradar
biu skaitytis. Vien dėl to, kad

kagos policijų, ale net neke
lia trevogos, kad balšavikų 
“rojuj” bus iššaudyti visi, 
kuriuos tik šnipai sugaus ne 
taip mislijant kaip kad Sta
linas mislija, ir nerenka aukų 
vaduoti gyvybę tų, kurie jau 
čekos naguose eėdi. Maikis

•Vienas Lietuvos kalbininkų 
prof. Salys pasiūlęs laikrašti
ninkams žodį ‘ ‘ reporteris ’ ’ 
sulietuvinti į “žineivį” arba 
“žinį.” Kauno Kuntaplis siū
lo kitaip. Esu, geriau žodį 
“reporteris” pakeisti į žinio- 
ganda, kas būtų analogiški 
mergogaudai, nes pirmasi 
gaudo žinias, o antrasis raer 
g««.

Agnieškai Storalnpienei sek
madienį pietums) išėjo apiža- 

Migdolas į tai ve kokių gro- lia mėsa. Storalūpiai tas ne
matą atsiuntė:

“Vožniausiasai Propesoriau:—

“Jūsų kampelyje esu dau
gel kaitų užtrukęs ir tikrai 
persitikrinęs per jūsų macnius 
patlumočijimus, kad pons pro
pesoriau nesi skystakraujis, 
arba “sissy,” bet znaimus ir 
prakilnus žmogus, kurs neil-

negu Londone. Airiai, snpra- , ... v... , , . ,. tytojų, ka laikrašti seka mntama, tam. visam be jokio 3 . ■ ?. .

jis negabus, prastai mintis j st«.nčiai, šiurkščiu delnu, glo-
! išdėsto, rašliavos nepažįsta, Olstryčio balšavikiškos 
sakinių tvarkos nepaiso, ii I RmarVgS pedliorius. 
taip toliau, nepateisina rėdo j
ktorių betiksliai ir bereikti Į Savo locniu delnu išstumk 
lingai jo straipsnius gnaiby j "U08 supelėjusių jų lizdų 
ti arba ir visai gurban nu Rtgal į Rasiejų, kad jie čia 
žerti Nei Irtai labai pavy.. nesmųradytų oro dvokiančiais 
jingas žygis.'Mat,’ yra skai balšavizmo puvėsiais

pasigailėjimo kiškas pakerta.

Jo Eminencija kardinolas Tomas Goma, Pamoka mums. Mes taip, 
Toledo arkivyskupas ir Ispanijos primatas, fcgjp į, anglai, galime būti 
tarp kitko yra pareiškęs, kad Ispanijos ka
rų negalima vadinti civiliniu karu. “Tai 
yra krikščioniškosios eivilizacijos karas su 
Kristaus priešais. Tai yra karas, kuriame 
geri ispanai, būdanti daugumoj, atiduoda 
savo gyvybes ir pašvenčia savo turtus, kad 
komunistai neįsigalėtų jų žemėje”. Toliau 
kardinolas pažymi, kad ispanai kovoja no- 
lėdami nusikratyti komunizmo, kuris yra 
“organizuotas ateizmas ir kurio tikslas yra 
sunaikinti visas dvasinius tartus, kuriuos 
patiko mūsų protėvių tikėjimas”.

Kad šie žodžiai yra teisingi, aiškiai ži
nome iš to, kas dedasi Ispanijoj: išžudyta 
apie 50 nuošimčių visų kunigų, sugriauta ir 
sudeginta daugybė bažnyčių ir vienuolynų.

geriausiais amerikiečiais, o 
betgi, antraip vertus, nerei- 
kalaujam užsimiršti Lietuvos

dėl jo tobulumų, kiek dėl jo 
trūkumų. Vietinė spauda ga
li bfiti aiškiausiu pavyzdžiu. 
Imkim jų. Imkim ypač jos, 
sekmadienių laidas. Juk tai 
tikras netikslumo mėšlynasI 
O betgi, žiūrėk, nešiojasi jų

“Savo plačiu delnu daug 
voratinklių nuo mūs biednų 
tavorščįų akių esi nubraukęs 
ir mes tau, vožniausiasai pra- 
pesoriau, esame neišpasakytai 
dėkingi. Lai niekuomet nenu-

patiko ir jis padarė pastabų. 
Supykus Storalupienė sako:

— May dear, nepamiršk, 
kad tu ženyjais ne kukorkų.

— Palauk tu svogūne, pa- 
mielijo Storalūpis. — Ateis 
ožka prie vežimo. Akurat.

Praėjusių naktį kambary 
kažkag susibaladojo.

— Sei Py t, kelkis, pažiūrėk 
kas* namuose baladojus. Gal 
vagis.

— Kelkis ir pažiūrėk, — at- 
; sakė Storalūpis. — Neuž- 
mišk, kad tu ne už policmo- 
no ištekėjai.

Gal du* nežinojot —
Kad plėšrųjų paukščių: sa

kalų, vanagų, arų vaikai ne
auga lygiai. Jų sparnai už
auga pirma negu kojos su
tvirtėja. Jei kojos pirmiau 
sutvirtėtų, jei išropotų iš liz
dų ir krisdami užsimuštų.

Komunistų Įsigalėjimas

ir joe žmonių būdo. Nereikė- pažastimi .pasispaudęs )r 
tų nusigąsti tų, kų plepa apie* 
vienų kalbų, vienų tautų, vie
nų šalį, o paskui užsigrjžę 
iš to viso tik saldžiai nusi
kvatoja. Mat, tikras anieriko- 
nišk urnas ne vien tame glūdi.

tas, kų skaityt nemoka. Gi 
mes nutobulinam aukščiau 
skaitytojo akies. It, rodos, bu 
tum užsimiršę, jog tik gal 
vienam iš šimto tobulumas 
rūpi.

Galutinai. Pašieptas ar at
mestas bendradarbis visgi vi-

JEI STALINAS SĖDĖTŲ BALTAME 
NAME

Amerikiečiai, kurie žingei-ijoa smulkmenos, kurios nėra

— Bile šalies pažangų ga
lima numanyti iš jos muzika- .
lio palinkimo. Geriau sakant t,e8 nenttBt°F~ Geriau »•

Amerikietė Jane Anderson, kurių Ispa
nijos kairieji buvo areštavę ir nuteisę mirti, 
bet Jungtinių Valstybių vyriausybės inter- gjįnio.
vencija paleista, pasakoja girdėjosi tokį ko 
munistų valdininko pareiškimų:

“Tamstai nebus galima pasakyti Ame
rikai apie padėtį Ispanijoj, nes mes (komu
nistų propagandistai) kontroliuojame 80 
nuošimčių skaudos Jungtinėse Valstybėse ir 
taip pat bns uždaryta visos radio stotys ir 
paskaitų salės”.

Sis pareiškimas yra tikrai įdomus. Ar 
ištikro komunistai yra taip galingi šiame 
krašte? Tai klausimas, į kurį turėtų atsa
kyti pati Amerikos visuomenė.

muzika geriau, negu kas ki
ta, paduoda tautos laipsnį. 
Jau vien dėl to, kad Ameri
ka išperka apie tris m i Ii jo 
nūs plokštelių kas mėnuo, ai
škiausias įrodymas jos pir-

— Vien plznksma.» bebrai- 
pant, paukštis apdumia akis 
savo priešui. 2olėj nutūpęs 
atrodo it kupurna. Ant ari
mo nusileidęs atrodo kai gru
mstas. Da didesnis veidmai
nys yra anglis. Jis savo ap
linkybes taip, puikiai išnau
doti sugeba, kad net sunku 
ir apsakyti. Vandenyj prisi- 
ma vandens spalvų. Uoloje, 
aolos išvaizdų. Ant kelio, a- 
pipnvusio pančio ar numestos 
m u te rk ės. »

kant, pas tekį, kų jau rašt

dauja, kaip būtų Amerikoje, 
turint komunizmų, tegu išsi
vaizduoja šiuo momentu Juo
zų Stalinų sėdintį prezidento 
Franklin D. Roosevelto kėdė
je, Baltuose Namuose.

Paleiskim sau, kad mes tu-
.......................... . ' rim komunizmą šiame krašt,neti užsimojo, ištvermes yra . “ j . “Z ;

daugiau, negu redakcija nu
mano. Tik žiūrėk, kų jis pas
kui daro Valgi traukia pas 
kaimynus; iš teu po tam per 
visų savo amželį katalikų 
spaudai kuloku gniaužo. Ir 
da ne viskas. Nueidamas, nu 
siveda ir čielų būrį skaityto-» 
jų. Kiekvienų tokį naujų Mai 
žtiešių kaimynai įvertina i? 
jo norus savaip užtvenkia. 
Ve, dėl ko jie tunka; o mca 
su pamėlynavusiais veidais 
smaksom.

ir Stalinas sėdėtų ^Baltame 
Name. Kas atsitiktų yra ga
na aišku. Pirmoj vietoj mes 
matytume sušaudymus Demo
kratų partijoje. Toki žmonės, 
kaip senatoriai Carter G lase, 
Jimmy Byrnes ir Royal S. 
Copeland būtų sušaudyti, kai
po šalies išdavikai. Supran
tama, senatoriai Vandenberg 
ir Borah jau būtų buvę se
niai sušaudyti. Šių senatorių

klusnios Baltiesiems Namams, 
jau būtų išžudytos.

Visame krašte nebūtų nei 
vieno laikraščio oeba žurnalo 
redaktorių radio komentuo 
tojo arba politiko, kuris drį 
stų pratarti Stalinui vienų 
priešingų žodį.
Darbininkų dabartiniai strei 

kai šiame krašte būtų greif 
sulaikyti. Tom Girdler ir 
John L. Levris susitiktų šau
dymo budelius už plieno pro
dukcijos sulaikymų. Niekas 
nedrįstų pikietuoti fabrikų.

Dabar reikia palyginti Ru
sijos vaizdų su šio krašto į- 
vykiais. Vietoj šaudymo savo 
brolių demokratų, turinčių 
priešingų nuomonę, ponas

likimo būtų susilaukę ir Al-1 Rooseveltas išsivežė juos ant 
salos Ckesapeake įlankoj, pa
vaišinti juos ir mandagiai pe
rkalbėti juos, patraukti juos 
į savo pusę švelniais žodžiais. 
Tik tokia priemone ir savo

fred Landon it- John Hamil-' 
ton.

Respublikonų partija, aiš- 
Žmogu/, nors pasitaikytų ka, jaU batų seniai paliovus 

griausiu progų, jeigu netu- (turėti savo vardų. Jau jo-* 
rėš gyvumo — neiškils.

Ask&vboji varna dantis, vė
lyboji akis krapšto.

gal nebūtų likę nei pėdų šian- nusileidimais šios demokrati- 
dien. Būtų tik viena šalies nės šalies prezidentas sėkmi
partija ir tik vieno žmogaus 
valia. Bile Demokratų parti-

Uždaro Lietuvi? Gimnaziją

“V. R.” rašo, kad Vilniaus opyg. mo
kyklų kuratorija, kaip žinia, dar 1936 me
tų pabaigoje yra pranešusi Švenčionių Švie
timo D-jos “Ryto” valdybai, kad nuo 1937- Įvo Švietimo Ministerijoa Varšuvoje. Dabar Lietuvių gimnazija nuo 1937-38 mokslo me 
38 mokslo metų ji uždaranti joe laikomų* per Kuratorijų ji gavo atsakymų į apeita lų pradžios nebeveiksianti 
Švenčionių Lietuvių gimnazijų. i cijų: / - Šis Ministerijos parėdymas paskelbtai

Švenčionių švietimo Draugijos “Ryto”! Švietimo Ministerija Kuratorijos pore- n:akiniams lr jų tėvams. Jų tarpe kilo ne 
valdyba dėl tokio Kuratorijos žygio opelio-> dyuių patvirtino. Tokiu būdu Švenčionių mažas susirūpinimas ir susijaudinimas.

ngai jvykdo savo užmanymus 
programus kongrese.

Šie du būdai, komunizmo ir 
demokratijos, yra pastebėti
nas kontrastas, kuris kiek
vienam yra vertas turėti sa
vo mintyje. AdvJff. Valasina
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LIETUVA IR ŠVEDIJA

Ryšium su Švedijos užsie- litikas ir šalininkas visų tan- 
nių reikalų ministerio R. J. tų bendradarbiavimo Tautų 
Sandlerio atvykimu į Lietu- Sųjungos ribose išsaugant tai 
vą revizituoti Lietuvos užsie- kų Europoje. Todėl- ftandle-
nių reikalų ministerio St. Lo
zoraičio, Lietuvos spauda 
daug rašo apie Švedijų ir mi-

rio idėjos turi šalininkų vi- į 
sur, kur rūpinamasi taika ir 
norima ramaus kultūrinio

nisterio Sandlerio asmenį. Ta'tautų bendradarbiavimo. Y- 
proga Lietuvos laikraščiai į-' pač Baltijos ir Skandinavijos
dėjo daug nuotraukų iš mi- 
nisterio Sandlerio viešėjilno 
Lietuvoje ir kitokiais būdais 
pažymėjo šį svarbų faktų to
limesniam tarp Lietuvos Ir 
Švedijos santykių stiprėjimui.

Reikia priminti, kad Švedi
ja yra viena iš draugingųjų 
Lietuvai valstybių, su kuria 
ji turi nuoširdžiausius ir jo 
kiais nesusipratimais nesu
drumstus santykius. Tie san 
tykiai paremti didžiausiu drau 

‘:ngumu ir nuoširdumu, tebf-
, stiprūs nuo pat neprikJau- 
irnybės atstatymo dienų. įBo 

to, Stokholmas yra lietuvių 
istorinė vieta, nes ten nepri
klausomybės atstatymo metu 
įvyko lietuvių veikėjų pasi
tarimai, pavadinti Stockhel-
mo konferencija.
.. Lietuvos ūkis, kuris pas

kutiniais metais intensyvėja

valstybėse ši politika popu
liari, nes mažesnės valstybės 
yra ypatingai suinteresuotos 
išlaikymu taikos, kuri yra jų 
nepriklausomybės laidas.

Turint galvoje aukščiau mi
nėtų lietuvių ir švedų tautų, 
nuoširdų bendravimų ir Šve
dijos užsienio reikalų minis
terio Sandlerio nepalygina 
mai didelį Europos politiko
je patyrimų (jis visur daly
vauja svarbiuose Tautų Sų- 
jungos pasitarimuose ir yra 
buvęs Tautų Sųjungos sesi
jos pirmininkas), šis jo vizi
tas Lietuvos užsienių reikalų 
ministeriui Lozoraičiui ir su
sipažinimas su Lietuvos po
litikos vadais bei kraštu su-

LIETUVOS SPORTININKŲ
VADAS

Kaip šiemet Atrodo 
Lietuvos Pasėliai

Centralinis statistikos biu
ras jau surinko žinias, kaip 
gegužės mėnesio pradžioje at
rodė ir buvo vertinami Lietu
vos pasėliai.

Balandžio mėnuo Lietuvoje 
šiemet buvo sausas ir šalta-*. 
Nesant kritulių, pašalas ilgai 
laikėsi ir, nors dienos buvo 
saulėtos, augalai dėl šaltos 
žemės ne greitai teatsigavo 
ir neaugo. Daug pasėliams 
kenkė ir naktinės šalnos. Tik 
trečioje dekadėje pasirodė lie 
tus ir augalai pradėjo kilti, 

i Tuo būda oro sųlygos balan 
džio mėn. pasėliams buvo ne-

Vytautas August&uskas Į

35 metų amžiaus. Kilęs 
Šiaulių apskričio Lygumų 
miestelyje. Aukštuosius mok
slus baigė Lietuvoj. Per 10 
metų buvo mokytojum aukš
tesnėse Lietuvos mokyklose. 
Nuo 1934 m. yra Kūno Kul
tūros Rūmų ir Aukštosios Kū
no Kultūros mokyklos direk-

palankios. Daugiausia dėl sau 
sros ir šalto oro nukentėjo pa-

stiprins Lietuvos ir Švedijos • toril,ra’ KaiP° Kfln0 Kultar,°'i
ir taip gerus santykius ir pa
dės dar vieningiau siekti Tau
tų Sųjungos ribose išlaikyti

ir modemėja, iš švedų ūkio pasaulyje taikų.
yra nemaža pasimokęs, nes 
švedų aukšta kultūra yra do
minuojanti šiaurės valstybėse 
Tam tikslui nemaža ir Lietu
vos ūkininkų kasmet aplan
ko Švedijų, susipažįsta su jų 
moderniuoju ūkiu bei kultū
riniu gyvenimu. Švedai taip 
pat yra susidomėję Lietuvos 
ūkiu ir kultūrine jo pažanga 
ir daug jų lankosi Lietuvoje 
susipažinimo tikslais, o moks
lininkai ir švedų lietuvių dr- 
gija, kuri veikia Kaune ir 
Stockholme, nemaža yra atli
kę abiejų tautų susiartinimo 
darbe.

Sandlerio apsilankymas Lie 
tuvoje, kaip pažymi laikraš
čiai, yra didelis politinis įvy
kis, !nes Švedijos politikos

Per specialų spaudos atsto 
vų priėmimų. Švedijos užsie
nių reikalų ministeris Sanrile- 
ris pabrėžė, kad Lietuvos ku
ltūrinis gyvenimas smarkiai 
kyla ir darosi tiesiog nuosta 
bu, kaip smarkiai pakilo Lio 
tuvos švietimas, žemės ūki3 
ir kita. Pravažiuodamas per 
Lietuvų, sako min. Sandleris, 
— mačiau didelį panašumų 
tarp savo šalies ir Lietuvos.

Į klausimų: “Kaip ministe
ris žiūri į Baltoskandijos (Ba 
1 tijos ir Skandinavijos) val
stybių bendradarbiavimų”, 
atsakė, kad “Švedija draugi
nga su visomis Baltijos val
stybėmis. Man matosi, kad 
Baltoskandijos valstybių su
artėjimo kryptimi padaryta

vadaš yra plataus masto po- didelė pažanga, Tsb.

svečlas ŽURNALISTAS Pieno Ūkis Lietuvoje 
Gausiai Remiamas

šiemet pieninėms paskirta 
pusvienuolikto milijonų 

litų pealpų

*

Keliaujantiems Į 
Lietuvę Žinotina

RINKTYNĖS MINTYS; 
KIEKVIENAI DIENAI i

vertė !
Kun. Ant. M. Karužiškis

Birželio 30-ta Diena

“Puikybė eina pirm žavi
no, ir piūm puolimo dvasia 
iukštinasi”. — Patarlių XVI,

Inta ant 'jo, jis sako, “Taip, 
bet turėtų būti daugiau. Tai 
manna tiktai kaip kalendros 
sėklos didumo, kuomet turė
tų būti kaip duonkepio kepa
las”. Kokia bjauri ta bala, į 
kurių Dievo pasigailėjimai 
puola, kuomet jie taškosi į 
tokių širdį kaip ta! Jei kas 
■man paduotų lėkštę smilčių 
ir pasakytų, kad jame radosi 
rūdies trupinėliai, aš gal žiū
rėčiau jų su savo akimis ir 
ieškočiau jų su savo negra-18.

Atidaryk mūsų akis, gyvy- biais pirštais ir negalėčiau 
bės ir linksmumo Sūnau, kad juo* surasti; bet tepaimn aš 
mes matytume tų garbingų magnetų ir perbraukiu per 
Tavo pasaulį! Jis veltui avie- lėkštę, ir kaip jis patrauktų 
čia mums, kuomet slegiantis Pr,e savęs beveik nematomus 
liūdnumas apsupa mus kaip trupinėlius, gryna savo pa-
migla; ateik, 'maloni Galybe, traukimo galybe! Nedėkinga
palytėk mūsų atšalusias Sir- Širdis, kaip mano pirštas smi

Ekskursijos į Lietuvų iš A- 
merikos jau beveik kaip ir 
praėjo. Bet, pavieniai kelei
viai vis dar tebevyksta ir 
vyks. Amerikiečiai važiuoja į 
Lietuvų aplankyti saviškius, 
pasigėrėti gražių,ja Lietuvos 
gamta vasarų, pasimaudyti e- 
žeruose, upėse ir Baltijos jū
roje

Turistai iš Amerikos ir ki
tur vyksta į Lietuvų įvai
riais keliais - linijomis. Pa
žymėtina, kad ekskursijos 
nors ir išplaukė, bet Švedų 
Amerikos Linijos nuolatinis 
susisiekimas tarp New Yorko 
ir Klaipėdos yra palaikoma5*, 
per visų metų, lietuvių kelei
vių patogumui. Klaipėdon pa- 
rvykstama ne traukiniais, bet 
laivu S. S. Marieholtn, kuris 
palaiko nuolatinį susisiekimų 
tarp Lietuvos ir Švedijos.

Būsimi keleiviai prašomi 
kreiptis į savo vietinį laiva
korčių agentų ir persitikrin
ti apie trumpų greitų ir pa 
togių kelionę į Lietuvos uos
tų Klaipėdų, per Švedijų.

CHESTERFIELD PROGRA
MOS ŽVAIGŽDĖS VA

SAROS METU BUS 
FRANK PARKER 

IR ALICE 
PATE

Dabartiniais laikais pieno 
ūkis ūkininkams yra vienas 
stambesniųjų pajamų šaltinių. 
Nuo 1934 metų ligi iol pienų 
ūkis Lietuvoj yra davęs apie 
350,000,000 litų. šiemet nu
matyta užsienin išvežti 16,500 
tonų sviesto, tai yra apie 20 
nuoš. daugiau, negu 1936 me
tais. Sviesto eksportas ir, ap
lamai, Lietuvos pieno ūkis vy 
riausybės paramos dėka, kas
met auga.

Pieno ūkiui nuo pat jo kū
rimosi pradžios vyriausybė 
duoda įvairių pašalpų. Nuo 
1934 metų ligi šių metų pra
džios pieno ūkiui įvairių pa

kelis metus dirbo Lietuvos te- Jalpų ir primokėjimų vyria n-

Vytautas Alantas-Jakševičius

Gimė 5 d. birželio, 1902 m. 
Panevėžio apskričio Sidabrn-

jūrio ruožas: Klaipėdos kraš- vo bažnytkieonyje. Aukštuo- 
tas ir Kretingos apskritis; Į sįus mokslus baigė Praneūzi- 
mažiausia Šiaurės ir Rytų Lie joj 1929 m. Grįžęs į Lietuvų, 
tuva.

Lauko darbams visas bala
ndžio mėnuo buvo labai pa
lankus. Vasarojaus sėja be
veik visur buvo pradėta apie 
balandžio 15 d. ir vyksta no
rmaliai. Sėklos trūkumo ne
jaučiama. Blogiau balandžio 
mėnuo buvo su pašarais. Dau 
gelyje vietų trūko stambiųjų

Rūmų direktoriui jam tenka 
vadovauti visam sporto gyve
nimui: sporto organizacijoms, 
tvarkyti visose pradinėse, vi
dujinėse ir aukštosiose moky- pašarų — šiaudų ir šieno. Ši 
klose studentų sportų bei fi-1 pašarų stoka juo labiau bu
liškų auklėjimų. Be sporto 1 vo jaučiama, kad iki pat mė- 
organizacijų jis dar dalyvau-1 nėšio pabaigos nebuvo pažėlę 
ja daugelyje kultūriškų ir1 ganyklos, 
visuomeniškų draugijų. Žemės ūkio korespondentai,

Yra redaktorium sporto žn-J kuriuos Centralinisi Statist:- 
rnalo “Fiziškas Auklėjimas” 
ir daug rašo įvairiais kultū
ros klausimais spaudoje. Jis 
atvyksta Amerikon drauge su 
kitais sportininkais.

kos Biuras turi visose Lietu
vos vietose gegužės mėn. 1 d. 
žieminius javus, ir žalienas 
vertino taip:

Pertvarkomos Žemes 
Ūkio Mokyklos

KAUNAS. — Šiuo metu 
Žemės Ūkio Rūmai turi 13 
savų žemės ūkio mokyklų. Be 
jų, veikia dar 6 privatinės 
žemės ūkio mokyklos. Tačiau 
dabar rūmai, vietoje likviduo
jamų Valakų ir Ganypravos 
privatinių mokyklų, steigia 
savas žemės ūkio mokyklas. 
Tuo tarpu dar nežinoma, kur 
šios mokyklos bus įsteigtos. 
Vienų jų numatoma įsteigti 
Varniuose, o antrajai vietų 
dar ieškoma. Be to, Žemės 
Ūkio Rūmai laikomose moky
klose daro dar kitų pakei
timų. Artimiausiu laiku nu
matoma Šaukėnų žemės ūkio 
•mokyklų iškelti į Žeimelį ir 
Jurbarko mokyklų — į Bety
galą. Taip pat bus peržiūrė
tos ir visų mokyklų progra
mos, kurias manoma pri ta i-

ltyse, neranda jokių pasigai
lėjimų; bet tegul dėkingo ši
rdis pereina per dienų ir kaip 
magnetas randa rudį, taip 

rie turime amžinus bokštus'ji ras kiekvienoje valandoje 
mūsų paskirtų rubežių. -- kokių dangiškų palaiminimų;

dis pavasario šypsena, mūsų 
žieminį bėgį suviliok. Ir ne
leisk mums raudoti ties griu
vėsiais pakelyje, mums, ku

Kebto.
Puikybė užmuša dėkingu-

tiktai (skirtutnas tas) rūdis 
Dievo smiltyse yra auksas.

mo davimų, bet nusižeminusi Beecher.
siela yra dirva, iš kurios dė į A! silpna ranka, saugi ko- 
kingumas gamtiškai auga. 15- kioje kvapioje pirštinėje, duok 
didus žmogus yra retai dė (duonos išmaldų — duok tik- 
kingas žmogus, nes jis niekad j resnę meilės išmaldų — ki- 
nemano, kad jis gauna tiek, i toms rankoms, kurių sutepi- 
kiek jis užsipelnė. Kuomet'mus ir randus tu paniekini! 
koks nors pasigailėjimas kri-!-— Ponia 8. M. B. Pi®4t.

legramų agentūroj “Elta”, o 
1934 m. pabaigoj buvo pa
kviestas “Lietuvos Aido” vy 
riausiu redaktorium. Spaudos 
darbų jis pradėjo nuo 1925 m.

Vytautas Alantas yra išlei
dęs du novelių rinkiniu ir 
parašęs du dramatišku veika
lu, kurie buvo suvaidinti val
stybės Teatre. Jis aplankys

sybė davė apie 64,000,000 li
tų. Ypač didelę piniginę pa
ramų pieno ūkiui vyriausybė 
davė per paskutiniuosius me
tus. Užėjus krizei ir pasau
linėje rinkoje kritus kainoms, 
be gausių pašalpų pieninių 
statybai, vyriausybei teko eta 
mbias sumas primokėti svie
sto kainų palaikymui. Nors

mūsų kolonijas drauge su Lie- dabar krizei kiek atslūgstant
tuvos sportininkais.
čiau, dabar pavasarį, jie ver
tinami labai nevienodai. Len
gvose žemėse rytų Lietuvoje 
vertinafi gana gerai, ypač U- 
kmergės ir Zarasų apskrity
se. Žy'miai aukščiau kaip vi
dutiniai vertinami rugiai ir 
šiaurės Lietuvoje. Labai V.o

užsienyje yra kiek aukštes
nės sviesto kainos, tačiau be 
tų primokėjimų ūkininkai už 
pienų gautų daug mažiau, ne
gu kad dabar gauna. Vidu 
tiniškai už sviesto kilogramų 
užsienyje dabar gaunama apie 
2 lit. 50 ct. — 3 litus, neskai
tant transporto ir kitų išlaj

Pradedant šį vakarų, birž. 
30 d., Frank Parker, žymus 
dainininkas, bus žvaigždė 
Cbesterfield programos su

1) žieminiai rugiai, bend 
rai imant, iemet atrodo g,. ■ S»i regiai vertinami Klaipė- 
ifln n.v„ 1Q3!t 'ir 1m„l„ d<w> Šilutės, Kretingos ir Pa-riau negu 1935 ir 1936 metų 

pavasarį;
2) žieminiai kviečiai ie

met atrodo taip pat kaip ir 
pereitaisš metais ir blogiau 
negu 1935 ir 1934 m. pavasa
rį.

3) pirmamečiai dobilai šie
met atrodo taip pat kaip 1935 
m. ir blogiau kaip pereitais 
metais;

4) antramečiai dobilai šie
met atrodą blogiau kaip pe
reitais ir užpereitais metais;

5) pievų žolė šiemet atrodo 
geriau kaip 1935 ir geriau 
kaip pereitų metų pavasarį.

Žieminiai rugiai iš rudens 
buvo visoje Lietuvoje gerai 
susėti ir gražiai sužėlę. Ta-

gėgių apskrityse. Klaipėdos 
krašte nuo 13 iki 24 nuov. rei 
kia rugių atsėti. Bendrai Lie
tuvoje reikės atsėti 1,5 nuoš. 
(peniai 2,9 nuoš.).

Žiem. kviečiai taip pat bu
vo gerose sąlygose įsėti ir 
prieš žiemų vertinami ankš
čiau kaip vidutiniai. Dabar 
— žemiau, kaip vidutiniai. Ne 
paprastai blogi kviečiai Klai
pėdos krašte. Tokio žemo ve 
rtinimo kviečiams Klaipėdos 
krašte seniai nebėra buvę. 
Klaipėdos apskrityje daugiau 
kaip ketvirtadalis, o Pagėgių 
apskrityje net visas trečdalis 
kviečių reikia atsėti. Žymiai 
kviečių reikia dar atsėti Ši
lutės, Kretingos, Marijampo

kinti prie dabartinių gyveni- lės ir Vilkaviškio apskrityse, 
mo reikalavimų. Tarp kita | Bendrai Lietuvoje kviečių rei 
ko, į mokyklų programas bus; kia atsėti 2,4 nuoš. (pernai
įvestas kalinis parengimas ir 
kūno kultūra. Tsb.

1.8 nuoš.).
Pirmamečiai dobilai, snie

aetuvos Atgimimo dainiaus Maironio muziejus Kaune

Andre Kostelanetz orkestrą, 
dų. Tuo tarpu pieninėms už' Liepos 2 d., Chesterfield penk- 
pirmos rūšies sviesto kilogra-( tadiepio vakaro programa bus 
mų išmokama po 3 litus. 'leidžiama iš Hollywood su Hai

šiais metais pieno ūkiui lKemP orkestra ir
pašaipų paskirta 10,422,000 ^ažiabalsė da.m-
litų. Maždaug tiek pat pašai- :dr|k*''

Nė vienam šių artistų nerei. 
kia perstatymo klausytojam?. 
Jaunasai tenoras atsižymi ant 
radio, judžiuose ir ant scenos. 
Jo žavėjantis dainavimas gra
žinusių dainų kartu su Kos
telanetz orkestras grojimu tu
rėtų visiems patikti. Progra
ma prasideda 8 vai. vakaro 
Chicagos laiku, per ištisų CBS 
tinklų.

Alice Faye atsižymėjo j ly
džiuose svarbiausiose rolėse 
“George White’s Scandals,” 
“On the Avenue,” ir Wake 
up and Live.” Ji taipgi ne 
nauja dainininkė radijo klau
sytojams. O kartu su Hul 

gui nutirpus, buvo gerokai Kemp žymia šokių orkestrą,
...... ’ Alice Faye žavės klausytojus

kas penktadienio vakarų.

pų duota ir pernai, tik šie
met kiek padidintos pašalpos 
mašinoms, arteriniams šuli
niams ir filtrams įrengti ir 
grietinės nugriebimo punktn- 
111S.

Padidėjus sviesto gamybai, 
kitais metais vasarų sviesto 
kainos krisdavo. Tačiau šie
met pieninėms išmokamos kai 
nos nesumažintos, gal būt, ir 
nebus sumažintos. Šiais me 
tais visų Lietuvoje pagamin
tų sviestų, nežiūrint kiek pa
didėtų gamyba, bus galima 
išvežti į užsienius.

iškilnoti ir tevertinami tik 
vidutiniai. Geriausia vertina
mi Kėdainių ir Rokiškio aps- ,___________________________
krityse. Blogiausia - Kiai- MINIOS APLANKĖ LIETU- 
pėdos krašte. VIŲ BALDŲ KRAUTUVĘ

Antramečiai dobilai dange 
lyje vietų visai yra išnykę ir 
bendrai Lietuvoje vertinami

Nr.o praėjusio šeštadienio, 
kuomet prasidėjo Grand 0- 

blogai. Ypač žemai vertina pening išpardavimas New City
mi Vilkaviškio, Marijampolės, Furnitūra Mart, 1354 56 W>st 
Pagėgių ir Kretingos apskri- 47th 8t- kurios savininkai y- 

ra jauni lietuviai Wi. Kas- 
mauskas ir B. Bazaras,

tyse.

Pievų žolė gegužės 1 d. bu- Daugelis lietuvių jau nuvy-
vo tik pradėjusi kilti. Jor k0 j k nauJW Urautttvę if 
vertinimas nuo kitų metų ly
giai kaip ir atskiromis aps
kritimis, žymiau nesiskiria.

Vasariniai javai dar tik ne
seniai pasėti, todėl dar nega
lima numatyti kaip jie išaugs.

■ — ———    ——«,

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

apsipirko reikalingais baldais, 
kuriuos dabar galima ten gau
ti labai nužemintom kainom.

Nuvykite ten nors apžiūrėti 
jų 'moderniškų krautuvę ir su
sipažinti su lietuviais savinin
kais.

Krautuvė randari Town of 
Lake kolonijoj, 1656 W. 47th 
St. Bis. Rap.



Trečiadieni*, biri 30 d., 1037■DRAUGAS

ŽINIOS K WAUKEGANO Sv. Kazindero seserys, bai
gusios mokslo metus, išvyko 
atostogoms į motiniškų namų 
Cliioagoj. Grįš prasidėjus rtiO- 
kslo metui. Enrikas

Dai si r noriu prašyti pilnos 
pilietybės. Ar tas nubaudimas 
nesulaikys pilietybės!

ATSAKYMAS. Labai sun
ku duoti užtikrinimu. Gali
mas daiktas, kad teismas ne
kreips dėmesio į nubaudimų, 
nes tas nėr skaitoma rimt u 
dalyku, jei tik rekordas yra 
geras nuo to laiko. Prašyk 
pilietybės. Bet Uplikaaivo.jo 
reikia paduoti teisingus fak
tus apie suėknimų ir nubau
dimų.

LABDARIŲ DIRVA
Birž. 19 d. Lietuvių salėje* 

Av. Baitrakniejaus draugija, 
surengė padėkos vakarėlį vi
siems veikėjams, dalyvavu
siems draugijos įvairiam ko
ncerte. Vakarėlis buvo sma
gus: šokta, dainuota, žaista 
ir vaišintasi. To&stmasteriu 
buvo Pr. Bujanauskas. Kal
bėjo draugijos pirm. A. J. 
Sutkus, veikėjas J. 
ir kiti.

Už surengimų šio gražaus 
vakarėlio dalyviai pažadėjo 
ateinantį rudenį surengti ki
tų panašų koncertų.

šiandien Renkamės

Klausimai ir atsakymaiŠiandien yra pSskūtihis mė 
nėšio tfėč.i«dlehis* Tai Lietu
vių fc. K. Labdarių Aųjtmgos 
eentre mėnesinių susirink hnų 
diena. Apie tai žino visi Inh 
darių Veikėjai. Spaudoj skel
biame tiems, kurie rečiau į 
susirinkimus teatsilanko ir 
tiems, kurie dar dėl kokių 
nors priežasčių su mumis ne- 
sidarbuoja. Norime juos jtrau 
kti, kad visi kilnodvasiai ir 
geraširdžiai mūsų tautiečiai Į 
darbuotus šiam kilniam tiks-' 
lui ir drauge su mumis lan
kytų centro sosirinkfcnus.

Šios dienos susirink imas 
bus 8 valandų vakare, Dievo 
Apvaizdos pfttap. mokyklos 
kambaryje. Sulyg metinio Mi- 
sirlfihltfto nutarimo visi lab
darių Centro stlslrinklmai bus 
laikomi toje pačioje Vietoje, 
tfetebdrtkite.

Vasarų nenoriai žmonės la
nkosi į susirinkimus. Daug
kaš pamano, kad tuo metu. -■*
nėra rūpesčių* nėra darbų. 
Kas taip įmanome — klysta
me*

Šelpimas ir guodimas pa
vargėlių visada reikalingas. 
Ar žilt4Ha»JWta< «n»s 'fb- 
ri valgyti, turi apsirengti it 
pastogę turi turėti. Ne vienas 
mūsų tautietis pats šiais rei
kalais nepajėgia apsirūpinti. 
Jiems reikalinga pagalba. Dėl 
to labdaringųjų organiaacijų 
Veikėjai atostogų neturi.

Ši vakarų susirinkime visi. 
Darbo surasim. Turime dang 
neužbaigtų dalykų išrišti* ap
tarti. Yra ir naujų* Išklausy
sime pilnų raportų iš buvu 
sius rinkliavos prie Šv. Kazi
miero kapinių, iš pikniko Vy 
tauto parke ir taip pat iš pa 
vasarinio išvažiavimo, kuria 
me lietus mus išmaudė* Kai 
kurie skyriai dar rinkliavos 
ir pikniko pinigų į centrų n<>- 
pridavė. Prašome pasirūpinti 
į šį susirinkimų būtinai at
vežti ir pilnai atsiskaityti*

Lahd.

Suareštavimas ui laužymų 
prohibicijos įstatymo

Šv. Baltramiejaus chorus 
jau iš anksto pradėjo reng
tis prie operetės “Klaipėdos 
Julė”, kūrių žada pastatyti 
orui atvėsus. Turi gerų jėgų, 
gerai išlavintų chetf}, getų 
vadų. Tikimės gražaus vaka- • 
rėlio.

KLAUSIMAS. 1931 m. ma 
ne suėftnė už laužymų prohi
bicijos įstatymo Dti mėno 
sius praleidau kalėjime. 1934 
m. gftvau pirmas popleras.

Jakutis

LlEiUVlAI DAKTARAI
LIETUVIAI DAKTARAI

DaNtisTA9
1446 So. 49th Ct*. CIcėto* Iii. 
Utar n., Kalt. ir PPtn. 10—O vnl. v.

8147 So. Halsted dt, Chieago 
Psnėd., ftėred. t> Bbbkt. Uoo 2—9 v.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
VIRginia 1116 4070 ArchOr Ate.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus seredą, 
aekmadienį susitarus.

Birželio, Liepos ir Rngpifičio tnPne- 
siais nebus valandų popiet, bet nuo 
10—12 ryto.,___________________ _
TaL CANai 2346

Seelcy 9329

dalutr yra 
Dr. W. pas

1747 W. Chieago Avė.. 8519 Com 
merclal Avė. So. Chieago, III; Pri 
taiko paėjus akintas ir pataiso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Iki I v 
Vakaro.

Jau bene antri metai kaip 
pas mus gyvuoja Šv. Onos 
choras. Visos choro narės ve
dusios . Šis ohoTas kas sek 
madienį per 9 vai. Mišias ba
žnyčioj gieda. Choras vertas 
pagarbos už gražų giedojimą 
Chore randasi ir gerai prasi
lavinusių giedojime; kai ka 
da neiškentęs net turi atei 
grįžęs pažiūrėti, kaip gražiai 
sūgieda. Gal dėl to, kad, kaip 
Vargonininkas sako, jos neūp- 
lridžia nei vienos repeticijos.

Nors kol kas bažnytėlę tu
rime menkų, bet pamaldų tva
rka išlaikoma: Pirmos sek-

Vistir ieškomas. Otliel Lc- 
roy Strong, 42 m. amžiaus, 
buvęs jūrininkas, kurio poli
cija ieško po visų Kaliforni 
jų. Jis yra įtariamas išvylLo- 
jęs iš tfigleWood panko (Lės 
Angeles) tris mergaites it nū- 
žudęs Baldwin kalvoje, kur 
skautai rado lavonus. *

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. namų:
HBMlock 6286

K Labdarių Sus-mo 86 METŲ PRITYRIMAS 
Akys ėgtuminuojama — akta 

pritaikomi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

A 8—0 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W* Cermak Road 
VaL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Kėttergaie pagal sutartį 
2305 So* Leavitt St* 

Tai CANai 0402

T0WN OF BAKE. — La
bdarių Sųjungos 1 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
birželio 20 d. Ižd. Varnienė 
pranešė, kad Šv. Antano die
noj buvo užprašyta šv. Mi
šios labdarių intencija. Pir- 
min. M. Sudeikienės praneši
mu kapinių diefioj 1 kuopos 
pasidarbavimu padaryta $90.- 
25. Pinigai priduoti centrui, 
mm* serga ma Ko-

OPTOMETRISTAŠ 
1801 3. Astttand Avenue 
Valandos: kaėdieė »«b 9 iki l2

ubo 1:30 iki 8 vai. vak. 
f<L (JANU 0528

mlnėihis, pažįstamais ir susi
pažinti su anoje pusėje rube- 
žiatis gyvenančiais lietuviais.

Komitetas I AMERIKOS LIETO Vt* DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI
.Rea. 6958 So. Talman Avė. 
Į Res. Tet GROVehltl 0617 
Office Tet HBMlock 4848

LlEiUVlAI ADVOKATAI

DĖNtlBf As
2423 West MatųketU Road

Aptrad., ketvirlad. it aenktaėienialr 
.9-11 v. ryta: 1-6 P- P-; 6-9 v v.

flOtadienlalB nuo 9 v. r. Iki 1 0- P 
161 Breadway 

MBLROSĖ PARK, ILL.
Plrina dieniais H tre«adlfeiilals nao 

19 v, r. Iki • vai. vakaro 
gvetadlėniats ntlO 9 V. Iki I v. ♦.

Sekmadienlata pagal autartlea
—» — - • — • • ■  ■  ’ • - - . . - —

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W.. Cermak Road
Metropolitan State Rabk name 
Vaiandoe kasdien nbe 9 iki 6 
Panedėlio, Seredos ir PčtnyČiba 

vakarais nno 6 iki 9 
Teiefenaa CANai 1175 

Namai: 6450 S. Rockvvefl St 
Telefonas REPnteio 9609

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 W. Marquette Road 

Vai. 2—4 ii f vak. 
Ketv. ir Nėdėliomiė susitarus

Subatoms ClceroJ 
144< So. 49th Ct 

■ . .Nuo. 8 Iki 9l vkl- vak-
Kalbėta apie rinkliavų ba

žnyčioj. Tuo reikalu išrinkta 
-komisija iš O. Vaznienės ir 
S. Šimkienės. Komisija kreip
sis į gerb. klebenu kun. Skri 
pkų, kad paskirtų rinkliavai 
diena. Labdarė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1446 S. 49th Ot., Cicero, III. 

Tet Cicero 2573
Vai. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vak. 

CHICAGO
Rėš. 6951 S. Maplevvood Av.

Tet HBMlock 8977
Treėlad. ir Sekmad. pagal sutartį

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

TeL HBMlock 4848

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. YVestem Avenue

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nik) 2 iki 9 vai. vdkaro. 
Seredoj ir Petnyčibj nuo 2 iki 6 v. V. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 
Res. TeL RepnbBč 5047

DeNtisTas
4300 So. Falrfield Avefiue

OFISO VALANDOS:
10 vat ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

__________ Pagal Sutartį

fet Calumet 6974
0F180 VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek 
ndadiebins ir trečiadienius

Labai Svarbi Lietu 
viams naujiena

TIlMC
TOBONTO, CANADA. - 

Toronto- Šv. Jono parapija 
rengia Niagara Falls (Ame
rikos pusėje) Šv. Jurgio pa
rapijos parke, 19 avė. Kast 
Falls str., didelį piknikų su 
šokiais, žaislais ir kitais įvai
riais pantarginiimals. Piknikas 
įvyks 4 d. liepos.

Be to, tų pat dienų toron- 
tiečiai rengia skanius pietus 
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje.

Visi lietuviai kviečiami di 
Iyvauti totontiečių rengiama 
me piknike, kur bus gera 
proga susitikti su savo gi-

Tst BOUlenrd 7042
LIETUVIS ADVOKATAS
SS Norfh La Baile Strart

Chieago
Telephone CENtral 184Ū Ra. 9361 Irving Pk. Blvd* 

Tel. KEYstone 5286 
Yal. pagili sutartį

122 So. WestGrn Arenus
PROsvoi 1019

it yt»u To CET HoMt!

‘«mtt zr rt>u 
. -BkAU-VLA-

DANTISTAS
4645 So. Ašhlaiid Avė.

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare

DANTŲ GYDYTOJAS

3259 8. Halsted Street
CHICAGO. Ų*L.

Offiee Houra
2 to 4 and 7 tė 9 P; M.

/ Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN *nd SURGEON 

4645 8o* Ashland Avenue 
Oftso Yalanffos

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

Ofiso Tčlef. BOUldvatd 7990
Namų Telaf. PROspect 1980

T<L Oftso BOUIevard 5913-14 
Ra. KENirood 5107

Telephone: BOUleVard 2900
Ofiso vai. auo 1—3; nuo 8:30—8:30 

756 VVest 35th StreetK* Sriubiene Sveiksta LIETUVIS 
4631 South 
Res. 6515 S. 

Telephone:

ADVOKATAS 
Ashland Avenue 
Rockwell Street 

REPublic 9?23

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Roidendjoa TaL BEYerly 8244

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
415? Archer Avenue 

Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. ra. J 

Roaideneija
8939 So. Claremont Ava. 

YalMda 9—10 A. If.

DAKTARAI T«. CANM 6122

PBR VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASriTKfiTlNĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DBNEMARK, INC. ...TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ 18- 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOG6J... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKfiTI... LENG VIOS ttLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine
- Buick • Cadillac * LaSalle

3860 Ogden Avė

OflSAfl
4729 96. Ašhlattd Avė. 

S labM
CHICAGO, ILL.

6YDYTGJA4 EB CktRUROAN 

2201 W. Cermak Road
Vakldoai 1-4 ir 7-9 

Seradobria1 ir Nad«. pagal sutartį 
RBEIDENCUA 

6631 S« Califomia Avė.
YpĮe/onaa RBPoblįę 7399

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artaaian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 9 popiet 
—. „4 M A nž fh-A.

TaL Office Wentworth 6330 
Ra Hyda Park 3396

Offiee Phone Ra. and Offiee
’ROspect 1098 2369 S. Leavitt St.
raL 9-4 p>. a »-e vau. Ca*oi efoe

<KOWARSKA8) 
0YDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chieago-
Nedėtiem ir Trečiagiertiaiė 

PMa' ..9P.tum ..........

Mc5er5 llt*4k5 Ur} »r(,ytoia 
6900 So. Halsted St.

Valandos 2—4 po pietų, 7—S v. vak. 
-talrvrn. a»rwrinmia ir anhetnntia

Chicagos lietuvių iv. Kryfians li
goninė, kaip Jų pripaiine American 
Medical Aasociation ir American 
College of Snrgeoms, yra Olan A 
rfliles. Tai yra, ankMiauai Ameri
kos madlkaliai autoritetai mdaų li- 
goninę priskyrė prie gertamrių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
Jos patarnavimu 2700 W. 69th SK, 
tel. HBMlock 6700.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 4300 S. falrfield Avė

MHUHnoa Nokstn <«Hntn. AUMfUcCtly
Praktikuoja to metų

opiet — 7—9 vakare 
mais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.Tel. Cravvford 4100 Naudokitės patarnavimu ty daktarų, 

riy, kurty skelbimus matote DRAUGE,
dentistų, advokatų ir biztue-

Saugokis, kad tavęs neap-
gautų netikta viltis. madieniais šv. Miškas būna 6 

vai. f y to, antros 7:30; per 
šias mišias gieda mokyklos 
vaikučių choras. Trečios Mi 
šios šv. būna 9 vai.; per jas

RazLvienose dalykuose žmo
nės žiūtėtų galo, nea.psig6.utu 
ir protingiau elgtųsi.

UFS’S BYWA YS
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Trečiadienis, Mrl 30 d., 193?

VIETINES ŽINIOS L/raugo Kadi jo rrogiama
TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)VISI RENGKIMES Į LIETUVIŲ DIENĄ 

LIEPOS KETVIRTĄJĄ

d visų lietuvių turėtų būti re- I 
> mtinas.

Kaip žinome, Tėvai Mari- I 
i- jonai be visuomenės paramos I 
i- šių kilniųjų įstaigų — Semi- 1 
e narijos ir Kolegijos — jokiu I 
l- būdu nepajėgtų išlaikytu 0 I 
i- jog lietuviams yra begalo re'-U 

kalingos ir turėtų būti dide- I 
lei brangintinos, nes tik su I 

ų šių įstaigų pagalba mes lie- I 
ii tuviai galėsime ilgiau lietu- j 
i- viais išsilaikyti.
*- Tat ir šia Lietuvių Dienos I 
is proga, visi chicagiečiai ir 
ir apylinkių kolonijų lietuviai 
ė- nuoširdžiai kviečiami ateina

ntį sekmadieni, liepos 4 d., 
is kuo skaitlingiausiai suvažiuo-' 
e- ti į Marijos Kalnelius, kur 

Tėvų Marijonų bendradarbiai f 
Br su dideliu stropumu rengiasi, j 
ia kad atsilankusių minių žmo-j 
a- nių kuo gražiausiai priėmus, 
e, pavaišinus ir tuoftn pačiu pa- j 
as rodysite savo nuoširdų dėki- 
ai ngeanų Tėvams Marijonams 
ir] ir jų įstaigoms. Jbnnka3

JONAS KROTKUS
Mirus ilgamečiu! Metropolitan State Bank direktoriui ir vice

prezidentui Jonui KrotkuI, buvusiam su šia finansine įstaiga nuo 
pat jos įsteigimo ir buvusiam vienam iš organizatorių, jo sese
rims, broliams ir visiems giminėms reiškiame giliausius užuo
jautos žodžius. Jo uolumas atlikime savo pareigų banke, jo 
prisirišimas prie šios įstaigos, praktiški ir visada nuoširdūs 
patarimai daug padėjo Metropolitan State bankui išaugti, pergy- 
gyventi ir nugalėti visus krizius. Jo nuopelnai mūsų įstaigai vi
suomet pasiliks gyvi mūsų atmintyje ir visuomet su nuoširdžiu 
dėkingumu jį minėsime. Neužmirš jo ir visuomenė bei lab
daringos įstaigos, kurioms jis buvo duosnus ir gailestingas.

Atsisveikindami su Tavim, mielas bendradarbi, pažadame 
Tavęs neužmiršti ir pažadame sekti Tavo gražius pavyzdžius 
ir Tavo uolumu vesti tą įstaigą, kuriai buvai taip ištikimas ir 
prie kurios išauginimo tiek daug prisidėjai.

Nuliūdę Tavo draugai ir bendradarbiai,

Metropolitan State Bank direktoriai

, jonn d. Drenza
Julius C. Brenza 
Dr. S. A. Brenza 
Steven S. Tyrakowski

Udii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

Datfuaria paminklų dirbtuvė diioagoj

Savirš 50 metų prityrimo

PirbiU tiseiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus

Mae attikacue darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

gyveno

827 MRTH WESTERN AVENUE
Telefonas SEEIey 6103

Ohtoago, Httnois

birželio 20 d. Susime rašt 
perskaitė nuo seserų laiškų - 
padėkų už $52.00 nuo įvyku
sio vakaro.

Kitas laiškas buvo kvieti
mas į Pittsburgh, Pa., kur 
liepos 4 d. rengiama pikni 
kas ir bazaras seserų naudai. 
Kadangi mūsų kolonijos rė
mėjos negalį bazare dalyvau
ti, tat pasiuntė bazarui gra
žių dovanų. Dovanų aukojo: 
M. Sudeikienė, 6. Šimkienė, 
ė. Gedvilienė, P. Dorša, ė. O- 
gentienė, Alužienė, O. Va& 
nienė, O. Sriubienė, J. Šaud- 
vitienė, V. Katauskienė, M 
Martušienė, Zabalevičienė, J. 
Stugienė, R. Uijbonienė, B 
Cicėnienė.

Pirm. M. Sudeikienė pra
nešė, kad Ogentienės pasida
rbavimu pardavinėjama kny
gutės ir kad Ogentienė pri
ims-bunco party į savo na
mus. Komisijon išrinkta; O 
gentienė, Sudeikienė, Šimkie
nė, Srubienė, Gedvilienė, Va 
znienė, Dorša.

Pirm. M. Sudeikienė pra
nešė, kad į Chicagų buvo at
važiavusios dvi seselės Pran

kričius ir Martini ienė davė 
automobiliais nuvežimui dar- 

. ja bininkių. Kūkoraitis savo an- 
tomobiliu apvežiojo komisijų 

_ ir surinko kas kų aukojo. Bi- 
RU znierius Balčiūnas davė tro- 
g8 kų tiems daiktams nuvesti į 
ro. Oak Forest. Komp. A. Pocius 

1 surengė gražių programų, taip 
I Pat ir Zabukienė atsiuntė sa- 

Jvo mokines daliai programos 
n(JSį išpildyti. Senelių stalai buvo 

j gėlėmis papuošti Tai auka 
| gėlininko Lovieko. Po pietų 
j seneliams padalinta po kele-i 

Jn. tų dolerių. Vienas sykiu nu- 
vykęs lietuvis, kuris nesakė 
savo pavardės, seneliams au- 

.gk kojo $12.00 dešimtukais, 
iai, Šiuomi komisija dėkoja vi- 
jįn. siems, kurie tik kokiu būdu
___ prisidėjo prie surengimo va-
u rgšams seneliams džiaugsmo 

Oak Forest prieglaudoj.
Komisija

|T LAIDOTUViyr oirektoriai I

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ į 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

IID III Aline PATARNAVIMAS
mDuLAnbL dieną ir naktį
nvv A T koplyčios visose 
Ui KAI mesto dalyse

JONAS KROTKUS
Mirė birželio 28 d., 1037 m., 11:50 vai. vakaro, su

laukęs 58 metų amžiaus.
Kilo iš Panevėžio apskričio, Ramygalos parapijos, 

Bkukštoinų kaimo.
Amerikoje išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime dvi seseris: Antanina 

ir BajTbbrų Zalatorienę, švogerj Adomų ir jų šeimų, 
ir giiųįnes; o Lietuvoj^ seserį Viktorijų Kriščiūnienę, 
jos šeimų ir gimines.

Kūnas pašarvotas Lacltawiczių koplyčioj, 2314 W. 
23rd Plųce. . -1 y

Laidotavės įvyks šeštadieni, Kepoe 3 d. Iš koply
čios 9 ryto bus atlydytas i Aušros Vartų parap. 
bažnyčią* kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiapie visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-aa dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, Švogerie ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Lachawicz ir Sūnai. Te

lefonas CANai 2515.

2314 West 23rd PSaoa 
Phone CANai 2515 t 

Skyrius 42-44 K. 108 J t 
Phone PULhnan 127>

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

/OffJf, Y OCR 
HAIR 18 A 

FJMGMTf MERE, 
USEMYFOM-OL1

3307 Lituanica Ave. 
Phoae BOUIevard 4139

jai padaryta suski operacija. 
Linkiu Onai greit sustiprėti.

Stefanija Lenkauskienė

ciškietės: M. Augustina ir M. 
Paulina. Aplankė kai kurias 
rėmėjas. Seselė Augustina a- 
plankė ir savo mamytę Šaud- 
vitienę. Rėmėjų 3 skyr. čia 
gerai gyvuoja. Rėmėja

1410 So. 49th Ct., Cicerą 
Phoae Cicero 2109

Padėka Rėmėjoms

TOWN OF LAKE. — Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. sus-mas įvyko

718 Weet 18th Street 
Phoae lfONroe 3377SKAITYKITE "DRAUGI
1646 West 46th Street
Phoae BOUIevard 5203-556Padaryta Operacija Urba Fk>wer Shoppe 

4180 Archer Avemie
ENGLEWOOD. - Staiga su

sirgo Ona Kineli (Mašalskai- 
tė). Šv. Kįrtyžiaiis ligoninėj Hė 4704 So. We»tern A 

TfiVAS Tai. VIRginia 0883

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO JSTAIGA

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

• MBS.
A. BITTIN

I
/ paminklų vertybes. Didelis 
■ pasirinkimas paminkte vk 

šokių akmenų ir madų.
- f ■ Kainas nuo $15.00 ir aak.

3858 Weat lllth SL,
TMafonaa BZVarly 0006 

skersai 8v. Kazimiero kapinių vartų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4803-07 So. Hemltage Ave.

Pilni pakeliai būdų su CajervorkAi*. Chicago miesto ri
bose uždrausta pardavinėti fajervorkus, kuriomis šaudoma 
“4 of Jai y”, bet už miesto ribų pilni pakeliai būdelių su 
sprogatainaja medžiaga. Cliicagos policijos viršininkas jau 
įsakė peticijai pamačius vaiką su fajervorkais nuvesti jį 
pas tėvų ir pasakyti, kad toks daiktas yra uždraustas mies
te ir žiūrėti kad tėvas atimtų, juos iš y&iko. Kitaip bus 
kaltinami tėvai. Norima panaikinti pavojingas paprotys — 
šaudyti per Liepos 4. ,'r {

Giri, OT. LAIDOTUVIŲ DtBSKTOKAI
KELNER—PRUZINkoplyčios visose 

Chicagos dalyse

■

■ T
J
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VIETINES ŽINIOS
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MIRĖ JONAS KROTKUS

Užvakar, “birželio 27 d. po il
gos ligos mirė senas West 
Side gyventojas Jonas Kro- 
tkus.

Velionis buvo plačiai žino
mas ir tarpe visų Chicago 
lietuvių, žinomas kaipo sąži
ningas finansininkas, lahda 
rys, visų katalikiškų ir tau 
tinių darbų rėmėjas ir nesvi, 
ruojas katalikas - veikėjas.

Kaip ir tūkstančiai kitų 
jaunų Lietuvos sūnų, velionis, 
jaunystei žydint, atvyko į A- 
meriką laimės paieškoti. Ap
sigyvenęs Chicagoj, West 
Side, sunkiu darbu, protingu 
taupumu laimę tikrai rado: 
iš paprasto darbininko tapo 
biznierium, o vėliau ir stam
biu dalininku Metropolitan 
State banko, kurio vice pre
zidentu velionis išbuvo iki 
mirties.

Velionis buvo linksnio bū-J 
do, draugiškas, be mažiausios 
puikybės, todėl visų buvo ge-

A. &. JONAS KROTKUS

Jeroma Kubas, Chicago 
žvaigždė. Vienas tų, kurie ru
ngsis su Lietuvos sportinin
kais.

rbiamas. Profesijoualas, biz
nierius ir paprastas darbinin-' gOn liepos 9 d. 
kas — visi jam buvo lygūs
draugai, visus lygiai gerbda
VO.

Julius Gudinąs, Gary, Ind., 
žvaigždė, geriausias žaidėjas.

Jonas Lancia, rinktinis Ind. 
Harbor, Ind., kandidatas į

W. P. STEPHAN 
ELECTRIC CO.,

Not Ine.

Seniausias lietuvis elektros kon- 
traktorius Chicagoje. 25 pi. 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 GANU 7514

CHARLESYUSH1S
. CARPBNTER

’ * tt'l .
CONTRĄCTOR

2223 West 23rd Piace
lAtlieka visokius medžio darbus,! 
Įdidelius ir mažus, už prieinamą! 
{kainą. Apkala namus šingeliais.J 
[Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANaI 7514
CHICAGO

Jis atvyksta j Chicago sutik- j 7 valstybių tymą rungtynėms, 
ti Lietuvos sportininku*. su Lietuvos tymu liepos 16 d.

—jj. =;
ĮBasketball rungtynės įvyks. Tą patį vakarą antras* žai 

liepos 16 d., Cicero stadium, įvyks tarpe laimėtojų
19th st ir 52nd avė., 8:30 vai.
vakare.

lietuvių tymo, kuris žaidė 
Amerikos lietuvių tymų or- Kaun(, ]935 m Siam

zanizuoja ir treniruoja Jaz’k

Ruošiasi Rungtynėms 
Su Lietuvos 
Sportininkais

Vakarinių valstybių geriau
si lietuvių basketbolininkai Juozaitis, žinomas Chicagos 
jau surinkti ir dabar rengia
si rungtynėms su "Lietuvos

Savo vardą Chicagos lietu
viu tarpe velionis įamžino ge
rais darbais. Kiekvienas di-

NUOLAIDOS
Ant Elektrikinės ledaunės, Parlor Seto, Bedroom Se

to ir Gosinio pečiaus.

Sis gražus parlor setas tiktai $52.50 
ir dar graži lempa dykai

Kaip JaučiateP
•I Vakar*—- Iftvalyklt VMurtna”—Janaklt* 

Oerlaa Ityt.Jl
Kenkite nuovars). Duokite Oerflelrt Ar
batai l*vaiytl nesumaltua likučius. Veikla 

. y . greitai Ir maloniai, derkite kaip papras-pirmo žaidimo ir Amerikos te arbata. i»o — »0
IWriU-'/or Kft (AMPtt of OarUoM 
' Hoadackotovaer—eito OartoMToa. 
vMdf.r comNeotion.ocid indiaatflea, 
a«4 ', kaoa cleen IntMe." WtUI, 

GAftniLDTEACC..'- Ooll. MOOKLVM. M.T.

vadovaus Petras Barskis, bu-
sporto organizatorius ir lavi- vęs basketball lavintojas 
ntojas per daugelį metų, Į..Į(COecl>) De Paul universitete.

J. L. J.
tymu, kurks atvyksta Chica-( Vyčių Basketball Lygos di-1 
-— ----Q J | rektorius

Jį.1.—U
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NAUJAI ATIDARYTAS
LIETUVOS
SANDELIS

911 Weet SSrd Street 
Telaikome KUMPIUS lr kitus 
skanumėlius Importuotus 16 Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
lletuvlftkl, nes Jie yra gauti per

BALTIC IMPORT 00.
809 West 19th Street

dėsnis lietuvių katalikų užsi
mojimas velionio asmeny ras 
davo nuoširdų pritarimą. La
bdarių Sąjunga yra susilau
kus iš velionio didelės para
mos statant Sv. Kryžians li
goninę. Be to, savo lėšomis 
jis puošniai įrengė- du li
goninėj kambarius. Tėvų Mari 
jonų sumanymai — kolegija, 
seminarija — pas velionį taip 
pat rado didelio pritarimo ir 
finansinės paramos. Neskūpė- 
davo medžiaginės paramos ir 
kitoms švietimo įstaigoms, o- 
rganižarijoms, taip Amerikoj, 
taip Lietuvoje.

Kol aplinkybės ir sveikata 
leido, ir pats daugely dr-jų 
darbavosi ilgus metus. Iki 
pat mirties velionis priklau
sė LRKS Amerikoje 100 kuo 
pai, Aušros Vartų, Lietuvos 
Ūkininko ir kitoms West Side 
draugijoms.

Velionis buvo Susipratęs lie Į 
tuvis. Kaip ir visi tikri tė
vynainiai, ne tik darbu dėjo 
si prie bendro darbo, kad iš
gavus Lietuvai laisvę, nepri
klausomybę, bet ir stambio
mis aukomis per Tautos Fon
dą, Raud. Kryžių ir kitokias 
rinkliavas rėmė Lietuvos sie
kimą nepriklausomo rytojaus.

Puošnus buvo taip pat ka
talikiškai spaudai — taip TJe-

Iš LRKSA Chicago 
Apskr. Sus-mo

Praėjusį pirmadienį Neka
lto Prasid. P. Š. parapijos 
salėj įvyko Liet. R. K. Susi
vienymo Amerikoj Chicagos 
apskrities susirinkimas, ku
riame apsvarstyta eilė įvai
rių reikalų, peržvelgti ir pa
pildyti planai rudens veiki
mui. Ypatingo dėmesio kreip
ta į rengiamą trijų apskričių 
(Susivienymo, Moterų Sąjun
gos ir Federacijos) rengiamą 
pikniką rugp. 29 d., Dambrau
sko darže. Dalyvavę susirin- darbuota 

I

timesnės draugėm, kurių ypa- 
čai turi daug įsigijusi, savo 

'malonumu ir visuomenių vei
kimu, galės lengviau atsidus
ti. Linkime jai greit sustip
rėti.

Nors ir patenkinta ligoni
nės priežiūra, visgi apgailės- 
tauja, kad) neteko būti Šv. 
Kryžiaus ligoninėj, kurios į- 
rengimui K. Sriubienė yra 
daug pasidarbavusi. Labdarių

MATYKITE JJ ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUUH-CLEANER 
ATLIEKA. 82 DARBU8

Išmuša Kandis, Tarakonus lr Blakes
Reikia tik pasaukti CENtral 9051, arba rašyti laišką, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
monstruoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
MOR magiką. Šaukite pardavėją J. F. DANIS, krau
tuvė Room 618, 203 No. "VVabash Avė., Chicago.

miršti leidėjų šių programų, 
nes jos leidžiamos be garsi
nimo svetimtaučių biznių.

CLASSIFIED
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

RLOTOJAS

Kitos Budriko programos
.** s y“* “T* leidžiamos pirmadieniais ir
kp., kuriai K. Snuhiene pir-į___ :x w a au
mininkauja, įrengė du kam
barius. M. S. Chic. apskr. taip

penktadieniais iš WAAF, 920 
k ii., 5 vai. vakare, o ketvir-

Kas norite namu, lftvalytl ir 15- 
popleruotl, tai kreipkitės J ;

J. Puri o kas
(426 So. Rlchmond St.

Tai, Hemlock 2678

pat yra įrengęs kambarį. Čia tadieniais iš WHFC, 1420 kil.
taipgi Sriubienės daug pasi- 

Pasak jos, rodos,
7 vai. vakare. Klausytojas

kime kuopų atstovai pasiėmė būtų lengviau kentėti, jei bū-
tikietų pardavinėti. Sekantį 
sus-mą nutarė šaukti liepos 
29 d., West Side.

Po sns-mo TOO kuopos vei-

čiau Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Kadangi Dr. Ries nėra Šv.

Kryžiaus lig. štabo narys, jis 
nesutiko daryti operacijos ten

kėjai: šrupša, Šrupšienė, Pau | nors Sriubienė to ir reikala- 
kštis ir Enčeriš atstovus šau- Vo.
niai pavaišino/''

Pataisymas

Rap. Mes, jos sandarbininkės, 
są-gietės, ypač linkime grei
tai sustiprėti, ir kartu dirbti 
kaip praeity. A. S.

DUODAM
PAS KO L A S 

ANT PIRMŲ 

MORGICIŲ

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

Manant statyti sau naują namą 
ar pertaisvti seną, pašaukite

JOHN VILIMAS 
Contrąctor and Builder,

6739 So. Mapletvood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

PARDAVIMUI REOTORAiNAS

Pardavimui Barbecue lr restoranas.

J7th tr Halsted. Labai prieinama 
ai na. Turimo tuojau parduoti. 
BOUIevard 6874 po ftefttal vai. vok.

PARDAVIMUI N.VMAS

£19.95
Hoover spėriai guaran

tuotas per . Hoover Co., 
ir Budriką.

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

JO metų guarantuotas re- 
frigeratorius už
£99.50

Nieko nereikia įmokėti
Skalbiamos mašinos,

Thor, Maytag, Apex po
i , £39.50 'į:
Budrikas neatsako, jeigu kas nueina neapsižiflrėjęs ir 
nuperka iš neatsakomingos krautuvės. Budrikas vieną 
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 39 St.

Tel. BOUIevard 7010

Budriko programai; Nedėlioję WCFL —170 Kll., nuo 7:1# Iki t 
vakare
Panedėllala Ir Pėtnydloml. WAAF — »20 Kll., kaip 6:00 vai. vak. 
Ketvertais WHFC — 1430 KU.. kaip 7 vai.

Pranešant apie K. Sriubie- 
nei padarytą operaciją, pada
ryta klaida, paskelbiant li
goninę, kas klaidina noriu 
čius ją atlankyti. Ligonė ra
ndasi Post Graduate ligoni
nėj, 2400 So. Dearbom st. 
(kwmb. 406). Lankymo vai.
2-4 po pietų ir 7-9 vakare, 

tuvoje, taip Amerikoje, iš kn-'Lankytojai dabar įleidžiami, 
rios sekė gyvenimą, džiaug-1 Prašome atlankyti.
davos laimėjimais, liūdėdavo 
nepasisekimais. Daug taip 
pat gera yra padaręs, daug 
aukojęs ir savo giftntinės pa
rapijai Ramygalai. Jis buvo 
vienas iniciatorių įsteigti ra- 
mygaliečią klubą Chicagoj, 
kurio tikslas yra padėti Ra
mygalos bažnyčiai įrengti rei
kalingų dalykų.

Žodžiu, visas velionio gy
venimas yra išmargintas gra
žiais darbaik, sumanymais, 
aukomis, už kuriuos Dievas, 
pasišaukęs pas save, be abe
jonės, gausiai atlygins.

M. S. 2 kp. pirm. K. Srin- 
bienei padaryta net dvi sun
kios operacijos. Bet, ačiū Die
vui, ligonė eina sveikyn. Jos 
vyras, dukterys, giminės, ar-

NIEKAS NEMĖGSTA 
IMTI VAISTUS I

Kiškūnaitės Ištekėjo

MARŲUETTE PARK. — 
Praėjusį sekmadienį per šv. 
Mišias 12 vai. kun. P. Katau- 
skas davė šliūbą tuo pačiu 
kartu dviem sesutėm — Ag
nietei ir Emilijai Kiškūnai- 
tėms. Pirmoji ištekėjo už Si
mono Kasperiūno, o antroji 
už Leono Karter (kitataučio), 
kuris priėmė katalikų tikėji

Visvien dauguma žmonių kuriuo 
norint laiku kenčia nuo nepaprasto 
nevirškinimo. kam netaisyti iį sto
vį naturaliiku bS3u — imant gata- 
vą-valgyti eerealą su kasdieniu val
giu vietoj silpninančių pilsų ir vais
tų!

Kellogg’s ALL-BRAN priduoda 
“kietumą,“ kurį reikalauja papras
ta sistema. Kūne, ALL-BRAN su
geria du kart savo svorį vandeniu, 
padarydamas minkštą masą kaip 
kempinę — kuri švelniai išvalo vi
durius.

Kellogg's ALL-BRAN taipgi pri
duoda vitamino B sustiprinti vidu
rius ir duoti kraujui gelležies.

Tik valgykite du šaukštus kasdie
ną, kaip cerealą su pienu ar grie
tine, arba įkeptą į skanins muffins, 
duonas, ir t. p. Sunkiuose atsiti
kimuose tris kartus į dieną.

ALL-BRAN yra parduodamas vi

sose grosernčse. Kellogg daromas ir 
garantuojamai Battle Greek.

Pranešimai
Dariaus - Girėno paminklo 

komiteto susirinkimas įvyks 
liepos 1 d., 8 vai. vakare ‘Ma
rgučio’ redakcijoj. Bns svar
stoma svarbūs reikalai. Ko
miteto nariai kviečiami būti
nai atsilankyti.

V. Rėkus, k-to sekr.

RADIO
BUDRIKO PROGRAMA

Budriko WCFL radio pro
grama birželio 27 d. buvo iš
pildyta stebėtinai gražiai. Ra
dio orkestrą pradėjo progra
mą nauju maršu. Paskui sekė 
dainavimas Onos Kubilienės 
viešnios - solistės Bostono si 1 
mfoninės orkestros. Stebėtinai 
gražiai dainavo dainelę “Dai 
nius ir Mikelis”. Tš operos 
Carmen Hebanero ariją su pi
lna orkestrą Ona Kubilienė 
išpildė taip gerai, kad retai 
pasitaiko tokį gražų dainavi-. 
mą girdėti. Paskutinė daina 
buvo “Sugiedojo Gaideliai” 
pačios artistės kompozicija. 
iBe dainų, Budriko radio or
kestrą išpildė lietuviškų šo
kią.' ’ .

Leidėjams turi būti didelis 
kreditas, kad visados leidžia 
geras programas ir iš galin
gos stoties, iš kurios visi ga
li aiškiai girdėti. Todėl biz
nio reikalais patartina nepa-

Išmokam 4%
DIVIDENTAS TTŽ 

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 

SIMANO 
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Phone CANAL 8887

6930 S. Aberdeen St. 6 kambarių 
namas. Kieto medžio grindys. Aly- 
vk Šildomas. 2 dideli kambariai 
betsmonte. 2 karų karadžlus. Gat
vė lr e|ė 15grjst-°s lr apmokėtos. 
Nėra skolų. (3660 cash arba gali
ma. pritaikyti sąlygas. Arti (3-ėios

PARDAVIMUI TAVERNA

Pardavimui taverna. Biznis Išdirbtas 
4 metus. Kambariai pagyvenimui. 
Priežastis Ilga. Turi bOtl greit par
duoto. 1685 W. 63rd St. 

PARDAVIMUI GRO8ERNft

Pardavimui grosernė lr budemė ar
ba mainysiu ant tavernos. 19(7 W. 
Canalport Avė,

REIKALINGA VIRĖJA

Reikalinga virėja ftv. Jurgio para
pijos klebonijoj. 3230 S. Lituaniea 
±12

RENDON VASARNAMIS, —
t iftslrenduoja 3 kambariu cottage ant
Green Uay arti Menomlnee, Mich. 
(10 | savaite. Dėl Informacijų rą
žykite GREICIU8. 4538 8. Wood 8t. 
Chicago. Tel. BOUIevard 4983.

— Nereikalauk, kad kitasi 
iškęstą tai, ko tu pats negu-1 
H pakęsti. P. Syrut
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BUICK& I
PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR 
GENERAL

VIENINTELE LIETUVIŲ 
MOTORS AGENTŪRA

BRIDGEPORTE

806 W. 3 lst Street • Tel. Victory 1696
DOMININKAS KURAITIS, sav.

Bendradarbiai:
0ATJBI8, SABONIS, »ULAW, BANKEVIfllUB, BA0KT8


