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NACIONALISTAI DARO 
PAŽANGĄ ŠIAURIUOSE

J I

Jau įsiveržė į Santandero 
provinciją

HENDAYĖ, Prancūzija, j Žiniomis iš Madrido, penki 
liepos 2. — Ispanų naciona- nacionalistų lėktuvai bombar- 
listų šiaurinės armijos vado- davo Santanderų. Keletas nai
vybė praneša, kad ši armija mų sugriauta.. Per paskutines 
daro pažangų iš Bilbao verž- 'dvi paras nacionalistų lakūnai 
damosi Santandero link. *6 kartus puolę tų baskų mies-

Pažymi, kati armijos viena tų.
koliumna jau įėjo į Santande
ro provincijų pal i ai Mėlio 
kalnų. Vadinasi, Viskaja pro
vincija, kuriai priklauso Bil
bao, jau kone visa užkariauta.

Iš Paryžiaus praneša, Va- 
lencijos radikalų užsienių mi
nisteris Jose Girai Pereira 
ten atvykęs kokiais tai “svar
biaisiais” reikalais.
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TARP TOKIJO IR MASKVOS VEDAMA 
DIPLOMATINE KOVA , U

Nė viena pusė neturi noro 
nusileisti dėl Amūro

TOKIJO, liepos 2. — Pa-'ponų, upėje eal<
tirta, tarp šio miesto ir Mas- Mandžiukui ir

M'

priklauso 
turi būti

kvos vyksta atkakli diplomati- apleistos. Pasitarimai tęs.;uni.
nė kova Amūro upės salų klau- Maskvoje pažymima, ka i so

Ispanu radikalai bėgdami nuo priešo 
žudo kunigus

SALAMANKA, Ispanija, 
liepos 2. — Nacionalistų re
žimas paskelbė trečiąjį tirėjų 
raportų apie radikalų piktus 
darbus nuo jų atkovotose, sri
tyse.

Paaiški, radikalai ir toliau 
žvėriškai elgiasi su kunigais 
ir bažnyčiomis. Bėgdami nuo 
nacionalistų karo pajėgų jie 
išžudo randamus kunigus, ia 
niekina jų kūnus, sunaikina 
bažnyčias ir visur paskui sa
ve palieka skaudžiausių iš liū
dniausių reginį. Be kunigų iš
žudo daug ir civilių žmonių.

Vienų šiurpų įvykį tirėjai 
pažymi savo raporte. Valdala- 
casa radikalų gaujos nutvėrė 
ir barbariškai pradėjo kankin

ti kun. Justo Lazayo. Nelai
mingasis kunigas matydamas 
artimų sau mirtį meldė savo 
būdelių, kad jam būtų leista 
pasimatyti ir atsisveikinti su 
savo 76 metų amžiaus motina. 
Radikalai sutiko. Kaip tik sū
nus kunigas apsikabino moti
nų, budeliai į juodu paleido 
keletu šūvių. Žuvo sūnus ir 
motina, pasidalindami kanki
nių vainikui *

Paraledo radikalai nukanki
nę kun. P. I. Romanų, 62 m. 
amž., paleido Į jo kūnų dar 40 
revolverio, kulkų.

Tuo būdu užkankinti, arba 
nušauti dar ir kiti kunigai. At 
vaduotų sričių gyventojai pa
sakoja apie radikalų baisius 
darbus.

BERLYNE AREŠTUOTAS AIRIJOJE SKAITOMI PA
DUOTI GYVENTOJŲ 

BALSAI

New Yorko policija iš WPA ofisų pašalina mokytojus, vyrus it moteris, kuriems at
sakytas darbas ir kurie protestavo “sėdėjimu”. Paimami į patrolvežimius. (Acme Ph.)

KARDINOLASIONSE- 
KRUOS VYSKUPU 

KARDINOU
VATIKANAS, liepos 2. —

Jo Eminencija kardinolas Pa- 
celli, Popiežiaus valstybinis 
sekretorius, liepos 25 d. Šv.
Petro bazilikoje konsekruos 
vyskupu Jo Eminencijų kar
dinolų Trsaerantų, Rytų kon
gregacijos sekretorių.

Kardinolas Tisserant buvo 
Vatikano bibliotekoje nenuils
tamai dirbantis paprastas ku
nigas, kai prieš vienerius me
tus Šventasis Tėvas Pijus XI 
jį paskyrė kardinolu.

Kardinolas Tisserant du
kart lankėsi J. Valstybėse ry
šium su {Vatikano , garsiojo 
knygyno pertvarkymu.

i
turi naaja bilii vyriausiojo 

teismo reikale
Nori tik trijų naujų teisėjų; 

pratęsia teisėjų amžių
WASHINGTON, liepos 2. 

— Prez. Roosevelto sumany
mo pertvarkyti vyriausiųjų 
teismų senatcC demokratai rė
mėjai pagalinu kapituliuoja ir 
jau pasisako, kad- jie toliau 
nekovos už sumanymų.

Tačiau jie iškelia naujų su
manymų. Jie nori, kad sena
tas pravestų bilių, sulyg ku
rio prezidentas būtų autorizno

skirti tris naujus teisėjus vy- 
riausiųjam teismui ir teisėjų 
amžių nuo 70 iki 75 pratęsia.

Šis naujas bilius, aiškina 
demokratų senatorių vadas 
Robimsom, užims prezidento 
sumanymo vietų ir 15 teisėjų 
sumanymas bus visiškai panei 
gtas.

Nežinia, ar tuo būdu bus 
kiek įtikinti teismo pertvarky-

simu.
Žiniomis iš Maskvos, tenai , « , ., , , ’ , .vadas maršalas Bliuehena ne-vedamos derybos. Sakoma, v .. «. isLv „ , a. , ._a . gali veikti kas jam tinkama.

Maskva sutinka tStraukt, Įi konnlnis^ rtijo8 
salų sovietų kariuomenę ir .5 komiwas maršalų
Amūro .upės kariškus laivus, , . ,. , . . ,• . ,-T , , kontroliuoja, seka jo. visus plajei Mandziukas ištrauks savo' . v. ,

•x nūs, darbus ir žingsnius. Kaipkariuomenę is paupio. Kitaip ’ .S
gi negali būti kalbos. js> tsiP ir kiti kariuomenes

Japonija nepripažįsta Šio vadai vra Stalino agentų ži- 
pasiūlymo, kadangi, anot ja- nioje.

. vietų armijos Sibiro rytuose

KUNIGAS KRIKŠTIJO 
KŪDUKIUS RIO GRANDE 

UPĖJE
EL PASO Tex., liepos 2. 

— EI Paso katalikų diocezijos 
kunigas pakrikštijo meksikie
čių kūdikius neperėjęs Meksi
kos sienos, o kūdikiai ir gi bu
vo pasilikę Meksikos pusėje.

Ta« įvyko Rio Grande upės 
viduryje. Kaip kunigas, taip 
meksikiečiai su kūdikiais bu
vo raiti.

CHICAGO KARDINOLAS 
65 METŲ AMŽIAUS

Jo Eminencijai kardinolui 
Mundelein, Chicago arkivysku 
pui, vakar suėjo 65 metai an- 
žiaus. ,

Jo Eminencija tai praleido 
be jokių iškilmių, būdamas 
vo rezidencijoje — St. Mary 
of the Lake seminarijoje.

Gavo daug sveikinimų ne 
vien iš Amerikos, bet lr iš - 
vairių pasaulio dalių.“

ŽYMUS NACIŲ PRIE
ŠININKAS

BERLYNAS, liepos 2. — 
Nacių politinė policija paga
liau areštavo nepasiduodančių 
naciams pavergti protestantų 

b dvasininkų (evangelikų liute- 
rionų). vadų dvasininkų M. 
Niemoeller, buvusį pasaulinio 
karo laiku nardančio laivo 
viršininkų. .

Oficialiai paskelbta, kad a- 
reštuotasis priešinęsis valsty
bės įstatymams ir kurstęs žmo 
nes prieš nacių autoritetus.

Kalbama, matyt, paties Hi
tlerio įsakymu tas padaryta.

POLICIJA EINA PAREI
GAS, TURĖJO GINTIS

FILMĄ PALANKI POr 
UCIJAI

DUBLINAS, liepos 
Vakar Airijoje įvyko 
mai. Gyventojai balsavo klau
simu, ar jie nori dar penke- 
riems metams palikti de Vale- 
ros režimų ir naujos konstitu
cijos klausimu.

Balsavimai praėjo ramiai. 
Dalyvavo- daugiau kaip vienas 
milijonas vyrų ir moterų.

Šiandien skaitomi balsai. 
Tik už poros dienų bus žino
mi rinkimų rezultatai. Tačiau 
apčiuopiamas piliečių pa s i sa
kymas gal šiandien vakare 
bus žinomas.

1. — 
rinki-

Visos šalies teatruose leista' 
rodyti padaryta filmą apie į- 
vykusias So. Chicagoj kruvi
nas riaušes gegužės 30 d. •

Sakoma, filmą yra palanki 
policijai kuri tinkamai ėjo sa
vo pareigas.

Bet Chicagoj uždrausta jų 
rodyti.

AR TIK NENUSIKRATYTA 
GENEROLU ALKSNIU

REIKALAUJA IMTIS SAU
GUMO PRIEMONIŲKrikšto sakramentų kūdi

kiams suteikė kun. Amancius 
Manubens, O.C.D., Fort Han
cock, Tex., parapijos klebo
nas. Jo parapijų sudaro 30 
misijų ir stočių išilgai Rio 
Grande. Misijas ir stotis kle-

tas 6 mėnesių laikotarpiu pa-mui priešingi senatoriai.

Už yoongstown kompa-
Ų Ų NIJA neatidaro

FABRIKU
Youngstown Sheet and Tu- 

•be kompanija neatidaro savo 
fabrikų Indiana Harbor, Ind., 
kur atidaryta Inland Steel fa
brikai.

Youngstown kompanija ne
pripažįsta padarytų paliaubų 
Indianapoly. Ji reikalauja sa
vo fabrikams valstybės apsau
gas. Indiana gubernatorius at
sako, tas nereikalinga.

AVASHINGTON, liepos 2, 
— Raudonasis Kryžius paskef 
bė atsišaukimų. Reikalauja i m 
tis visų saugumo priemonių

BOSTON, Mass., liepos 2. 
— ,Federaliniai agentai areš
tavo M. D. Wainwright, 72 m. 
amž., buvusį J. Valstybių mar 
Salų Seattle, * Wash., už raši
nėjimų grasinančių laiškų pre 
zidentui Rooseveltui.

Paimtas pas J. V. komisio-

WASHINGTON, liepos 2.
— Chicago policijos seržantas 
Lyons liudydamas senato ko
mitetui apie įvykusias kruvi
nas riaušes nuginčijo polici- nierių, areštuotasis neprieipa-
jos brutalumų.

Chicago policijų nesudaro
žudikai, sakė seržantas. Poli
cija puolama turi gintis. Ji 
eina savo pareigas.

PRIEMONINIŲ UGNIŲ 
AUKOS

NAMPA, Idaho, liepos 2. 
— Vienoj vaistinėj sukrautos 
pardavimui priemoninės ug- 

sĮnys (fireworkų) susprogo. 5 
asmenys žuvo apie 20 sužeis-

MASKVA, liepos 2. — Iš
kelta aikštėn, kad sušaudytas 
sovietų oro korpusų vadas. Jo 
pavardė nepasakyta.

ta. ■ i,

3,500 DOC TEKO 
PLĖŠIKAMS

Keturį plėšikai dienos laikuI
puolė Liąuid Carbonio Co. ofi-

Kiek žinoma, tua vadu dar sus, 3100 So. Kedzie avė. P<~
neeeniai buvo gen. Alksnis.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

grobė apie 3,500 dol. Penkta
sis piktadaris buvo pasilikęs 
automobily.

Liepos Ketvirtųjai, kad sųmA- 
bonas atlietai apie 90 mylių žinti 8ukų ir nak(.ntėjn!1 (, j, 
plentu su automobiliu ir apie
120 mylių raitas. , < ‘ _______ -J

žino kaltas ir išsilaisvinimui 
skirta- 5,000 dol. laidas.

Liepos 6 d. įvyks išklausmė 
jimat . r i •

GALYBES FEDERALINES 
VALDŽIOS TARNAUTOJŲ

WASHINGTON, liepos 2. 
— Pildomoje šalies vyriausy
bės šakoje 840,159 tarnauto
jai dirbo gegužės 31 d. Nuo

PARUOŠTA DEGAZUOTO 
JŲ KOMANDŲ INS

TRUKTORIŲ

Raitam kunigui paupiu nu
vykus į skirtų vietų, kur upė 
nesrauna ir negili, iš Meksi
kos pusės raiti meksikiečiai su 
kūdikiais įjojo upėn ir susto
jo ties viduriu. Kunigas tų 
pat padarė iš J. Valstybių pu 
sės ir ten pakrikštijo kūdikius*.

UŽSIENIO LAKŪNAI DO
MISI NIDOS SKLANDY

MO MOKYKLA

C.LO. VADAS PASIDAVĖ 
POLICIJAI

WABREN. O., liepos 2. — 
Policijos ieškomas C.LO. pi e- 
no streikininkų vadas ko:m- 
nistag Gus Hali pasidavė p<*- 
licijai. Jis kaltinamas ry'ium 
su susprogdinimu vandens Į. 
vadų į Cambria plieno fabri
kus. 4

Dėl šio susprogdinimo anki 
čiau suimta trys įtariamieji.

KAUNAS. — Lietuvos šau
lių sųjunga suruošė pirmuo
sius degazuotųjų komandų in- 

paaoulinm karo tokio didelio struktoril) trijų 8aTai{ių kur-
tarnautojų skaičiaus nebūta.

10 MOTERŲ PEREJO 
KVOTIMUS

Chicagos miestui rekalinga 
36 moterų policininkių. Iš 1,- 
120 kandidačių tik 10 išlaikė 
kvotimus.

Neužilgo įvyks naujų kan
didačių kvotimai.

sus. Juos lankė ir baigė iš vi
sų Lietuvos apskričių ir įvai
rių žinybų per 100 žmonių.

KAUNAS. — Birželio pra
džioje į Nidos sklandymo mo
kyklų atvyko du Suomijos la
kūnai. Jie Nidoje išbus kelias LIMA Pero» liepos 2. —♦ 
savaites, ko>l baigs nustatytų Skersai Inambari upės su užn 
mokslo kursų. Be to Lietuvos tiltas, pataisytas ant plieninių 
aero klūbas gavo iš Čekoslo- virvių. Nelaimė įvyko sutrū- 
vakijos, Estijos ir Latvijos už kug virvėms, neatlaikusioms »**

22 ŽUVO UPEJE

Pranešimas

klausimų apie Nidos sklandy
mo mokyklų. Užsienio lakūnai 
teiraujasi, kokiomis sųlygomie 
galima įstoti į šių sklandymo 
mokyklų.

Šįmet Nepriklausomybės 
Diena bug minima pirmadienį, 
liepos 5 d. Tad pirmadienį 
dienraštis “Draugas” neišeis 
ir raštinė bus uždaryta.

METZ, Prancūzija liepos 2. 
— Prancūzų kariškas lėktu
vas liepsnodamas nukrito. Pen 

Iki kariškiai žuvo.

jusiu žmonių sunkumo. 22 as
menys žuvo upėje.

~ ORAS
CHICAOO SRITIS. — Nu

matoma giedra; maža to i 
ratflros atmaina.

Saulė 
si 8:29.

teka 5?18, leidžia-

RYTOJAUS DIENĄ, LIEPOS 4 D-, MARIJOS KALNELIUOSE, HINSDALE, ĮVYKSTA V. V. LIETUVIŲ DIENA



“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FBIEND

PUBlUheM Daily, Kzc.frt Sundhy „ 
■UB8CRIPTION8: Ona Tanr -»• Cit MohUM

— «6.60; Thrae Month* — 66.00: One Month — t»o. 
Burape *— Ona Tenr ** »T.00; Slx Montha — H.oa; 
Copy — .06c.

JBvartlain* Ir "DRAUGAS” brinca bert tmralts. 
AdvartlalnK ratea on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

“DRAUGAS
. Ifeeina aaaaien, Uakyrua aeamadieniua. 

Bendradarbiam* lt koraapondentama raktų ha*t<tlna, 
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■kalbinu kalhos prisiunčiamos Parelkalavua 
«»Į ■ ■ ' •

Ryt ir Poryt

Turėsime du šventadienius. x 
Rytoj yra liepos ketvirtoji — Jungtinių

Amerikos Valstybių nepriklausomybės die
na, kuri dėl sekmadienio nukeliama į kitų 
dienų, pirmadienį.

. Tų švenčių proga daugelyje Amerikos 
lietuvių kolonijų įvyksta didelių parengiulų. 
Didelį dalykų rengia Naujosios Anglijos lie- 
tovi®i. Jie /engia Lietuvių Dienų, kttri bus 
gražiajame Marianapolio Kolegijos, Tkottip- 
son, Conn., parke. Laukiama suvažiuojant 
virš dešimties tūkstančių lietuvių. Dalyvaus 
ir garbingasis svečias J. K. Vyskupas M. 
Reinys. Šio milžiniškojo parengimo pelnas 
yra skiriamas lietuvių kolegijai lf lietuvių 
katalikų laikraščiui “Darbininkui”.

Didžiojo N«W Y°fko lietuviai taip pat 
turės Lietuvių Dienų su labai įvairia pro
grama Klasčiaus darže. Manoma, kad if Čia 
suvažiuos tūkstantinės žmonių minios, kad 
pasiklausyti dainų, muzikos, kalbų ir šiaip 
jau pasilinksminti. . *

Wy<Hhing Klonio lietuviai, “Garso” ir 
L. R. K. Susivieliijimo Amerikoj apskrities 
vadovaujami, neatsilieka nuo kitų lietuvių 
centių. Šios apylinkės lietuvių išvažiavimai 
paprastai esti gausingi. Jie sutraukia po ke
liolika tūkstančių žmonių. Šiemet ypač bu- 
siųs gausingas išvažiavimas, - nes jo pelnas 
skiriamas katalikiško laikrfižfeio “Gafio” 
reikalams.

Pittsburgho lietuviai katalikai surengė 
Lietuvių Dienų Šv. Pranciškaus vienuolyno 
ūkyje ir tikisi, kad lietuvių visuomenė gau
singai suvažiuos ir stipriai parems šių jau
nų Vienuolijų ir jos vadovaujamų mergaičių 
akademijų. ,

Neapsileidžia Uei chicagieeiai.
RYTOJ TėVų Marijonų ūkyje — MARI

JOS KALNELIUOSE (Blftsdale, Iii.) įvyk
sta Cliiulgos lf apylinkių lietuvių išvažia
vimas. 10 valandų naujoj it gražioj semina
rijos koplyčioj bus iškilminga suma su pa
mokslu, o po pamkldų ūkyje prie šv. Juo
zapo namo bus piknikas su visokiais pntnar- 
ginhnais. Laukiama, kad kaip kitais metais, 
taip ir šiemet suvažiuos daug žmonių. Pet
itas skiriamas semiharijos koplyčiai, kuri 
ttors jau užbaigta statyti, tačiau tebėra sko
lose. lad, klekvleho gero lietuvio pareiga 
yra priremti Tėvų Marijonų naudingus dar
bas. v.. ,

Pavyt Cbicagoj bus organizuotojo Rito 
vių jaunimo diena. Lietuvos Vyčių apskritys 
Vytauto Parke ruošia tikrai įdomių progte- 
roų Ue tik jaunimui, bet visiems, kurie tik 
atsilankys. Visi pripažįstame, kad jaunimų 
reikia OtgfeAizuoti, globoti ir remti. Teigi,

Įporyt turime gerų progų paahti savo jau* 
nimų, pamatyti, kaip jis žaidžia ir savo at-

f ųttstik’mu J jaunimo dienų jį paremti.
Matot, didžiųjų Amerikos lietuvių cent- 

n lietuviai katalikai švėntes pralfeis grą
žtai it huid ngai. Besisilsėdami ir besilinks 
mindomi jie suteiks paramų ir tautinėms ir 
relikinėm^ ptiagoms, ir spaudai, ir jaun?mui,

Visiems Lietuvių Dienų ir išvažiavimų 
rengėjams linkime geriausio pasisekimo!

Iškovojus nepriklausomybę ne tik lutai f 
kratyta svetimųjų jungo, bet įgyta religi
jos, susirinkimų, spaudus kr žodžio laisvė, 
kuri* naudojasi ii visų pasaulio kraštų ati
važiavę ?i.*io;ks per sdvirš pusantro šimto 
metų. Paskelbtieji nepriklausomybės dėsniai, 
konstitucijoj Sustatytosios piliečių ir vletį 
gyventojų trisčs, pareigos ir privilegijos ik» 
šiai dienai tebeveikta. Reikia manyti, kad 
ir ateityj? j*, s Bebus sulaužytos.

Pastaraisiais laikais atsirado elementų, 
kurie stengiksi griauti per pusantro įimto 
Inetą nnsistOA ėjusių tvarkų. Ypač komunis
tai norėtų p; minti po kojų dAnokndlškns 
konstitucijos garantuotų žmonėms laisvų k 
įvesti kruvinų komunistiškų diktatūrų. Tų 
darbų jiems padeda varyti kraujuose besi- 
įnaudų bolševikiškos Rusijos komisarai. Pi
liečiai tūrėtų stovėti sargyboje ir nepasi
duoti pragaištingai komunistų propagumkd. 
Lengva yra laisvės nustoti, bet ftelMlgfR jų 
atgauti. Dėl to minint Nepriklanšomylriu 
Dienų, Ištikimi šio krašto piliečiai turėtų 
pasiryžti didesniu uolumu darbuotis savo 
krašto gerovei, laisvės pataikymu), koaetP 
tutijes dėsnių saūgojfcntti ir kovoti su šuto* 
nlų laisvės priešais komunistais ir kitais 
panašiais elementais.

Būkime Atsargus
^-AJUMUMkdlMk

Turėsime dv) dienas nedarbo, Dhttg 
žn.onių išvažiuoja iŠ miesto^ daug maudos). 
Per tokias šventas dėl neatsargumo Pintai 
žmonių netenka gyvybės — žūva tfitoliiObi- 
lių nelaimėse, prigeria besimaudydami už- 
srinnša beŽaisdaml su sprogstamųjų medžia
ga. Atsargumas visut yra reikalingas. bcng« 
va yra užsigauti, susižeisti, bet labai sunku 
atgauti sveikatų.

Policija labai gerai padarė visai uždiriu- 
rtlama ir parduoti ir pirkti visokius “falt- 
Vorksus”, nuo kurių liepos 4 d., pftphtal.il 
daug vaikų susižeidžia ir net gyvybės ne 
tenka. Tėvai tbri prižiūrėti, kad jų vaikai 
nelaužytų policijos protingo parėdyme, Uos 
tai padaryta jų gerovei.

Žodžiu, visur būkime atsargūs: if va
žinėdami, ir žalodami, ir besimauti y daili f, ir 
net valgydami, o ypač gerdami (žinoma, al
koholį).

Ar Anksčiau Ar Vėliau
Santykiai tarp Japonijos ir Sovietų Ru

sijos stipriai paaštrėjo. Buvo manoma, kad 
kilęs incidentas (dėl japonų nuskandinimo 
rusų laito) bus greitai likviduotas pitaita- 
nšuals, bet pirmieji mėginimai nepavyko. 
Ir viena ir kita pusė sutraukė į frontų daug 
kariuomenės. Rusija greituoju nori sukelti 
karo reikalams $8W),lX)0,000.

GatftrlM dalykas, kad Šiuo kartu bol
ševikai japonams dar nusileis. Tuo tfcrpu 
jie, bolševikai, karo bijo, nes pas juos- vi
duje yra daUg netvarkos, nepasitikėjimo ir 
dėl to karas gaiėtų duoti progų revoliucijai. 
Dėt, ar anksčiau ar vėliau, rusai su japo
nais tnrfr persiimti, nes vargu pavykę ge
ruoju išrišti tuos nesusipratimus, kurie- taip 
dažnai tarp jų iškyla ir tai ris aštriose for
mose.

LIETUVOS EKONOMINIO GYVENIMO 
TVIRTOVES "PIENOCENTRO”

10 METŲ SUKAKTUVES

Lietuva Yra Devintoji Iš Eilės Didžiausia 
Pasaulio Sviesto Teikėja

Nepriklausomybes Diena

Liepos netvirtoji Jungtinėms Amerikon 
Valstybėms yra. didelė Jir. brangi diena. Tai 
nepriklausom; bėg šventė. Kiekvienas Šio krė
sto gyventojas, kuris tik įvertina laisvę, kd 
rj laimėta iškovojus nepriklausomybę, tų 
švettę švenčia sd ypatingu ruaikaupbnu.

Įdomios Skaitlinės

Fe/nal žemės ūkiuose Jungtinėse \ al- 
stybčse apsigyveno 719,000 asmenys, tat už 
tat iš jų išsikraustė į miestus 1,160,3. Iš 
viso feeniČH ūkiuose dabar gyvena 31,7AOPb 
asmens. Prieš metus laiko jų buvo 31,809. 
000. Vadinas, gyventojų skaičius ūkiuose ge
rokai sumažėjo. Mirčių per mėtus buvę 349,- 
000, o gimimų 716,000. Gimimų skaičius su
mažėjęs, o mirimų padidėjęs.

Ckinmkūs gerokai suvargino praėjusių 
kelelių sausros, potvyniai, dulkių vė
troj ir, be to, skolos, kurių daugunm ūki
ninkų nėbcphjčgė pakelti. Prezidentas Roo 
sevtltrts darė pastangų ūkininkų būvį k*»k 
galima pagerinti. Tas žygis dalinai jau pa
vyko.

• * •
Chicagos miesto Inkorporavimo 100 įim

tų *vknk tuvių proga HŠSČjai Jbnts Sūrik 
anglų iffkraščiams paruošė stHtlpsftį apie 
Chicagvs lietuvius. Straipsnyje paduodama 
truputis žinių iš Lietuvos istorijos, o visas 
rašinys liečia Chicagos lietuvių gyvenimų*, 
įstaigas, orgAnizaciji&s, biznius, mokyklas, 
laikraščius, parapijas Ir t.t. Teisėjas Žuvis 
paduodu, kad Chleftgos miėsie gyvena 125,- 
dOO Ortnvh). Didesniais skaičiais liėtovlai 
Siame mieste pradėjo apsigyventi tarp 188t 
if 1R9Ū metų.

Lietuvoje šiandien ypatin-' 
gos reikšmės tori “Pienocen
tras”. feių jungtinę tnilšinll- 
kų įmonę sudaro visų koope 
ratinių Lietuva* pieno, per
dirbimo bendrovių Sųjuhgtt. 
“Pienocentras”? įsikūrė 1926 
m. spalių 21 d., o savo velk 
lų pradėjo 1927 m. sausio 1 d

“Pienocentro* tikslas yra 
skatinti Lietuvoje pieno ga
mybų, plėsti ir tobulinti; jo 
perdirbimų, vienyti Ir remti 
ento narių — pieno perdlr* 
Mino bendrovių veikimų, or* 
ganišuoti betarpiškų pieno 
ffodttktų pardavimų Lietuvon 
ir užsienių rinkoee. Ihe šių 
sato tiesioginių, tikslų, “Pie
nocentras”, norėdamas pats 
mauti Lietuvos ūkininkams, 
nuo 1929 m. ėmėsi kiaušinių 
prekybos, o nuį 1935 m. Ir 
vaisių prekyboj Sviestų Ir 
kiaušinius iš Lietuvos dabar 
išveža tik “PiSnOcentras”.

“Pienocentru” dabar suda
ro 203 pieno perdirbimo ben
drovės (jos turi narių - ūki 
ninku apie 12,000), kuriom? 
priklauso arti 2,000 nugrie 
bhhO patiktų. Pienų tiekia 
per 85,000 ūkininkų (nuo 306,- 
225 karvių), tai sudaro apie 
30 nuoš. visų Lietuvos ūkių 
(40 nuoš. karvių). Kiaušinių 
prekyboje bendradarbiaujama 
sU 240 kooperatyvų, o per 
juos vėl sn keliasdešimtimi 
tūkstančių ūkininkų. Taigi, 
kaip matyti, “Pienocentras” 
labai artimai bendrauja sti 
Lietuvos kaimu ir jo ūkinin
kais. P«r “Pienocentru” Lk? 
tUvos ūkininkai siekdami sa
vo, kartu siekia ir viso kraš
to ekonominės gerovės, o šie 
tikslai yra tie patys ir Lie
tuvos vyriausybė*, kuriai vi 
sų laikų ypatingai rūpi ge
ras Lietuvos ūkio klestėjimas. 
Kreipdama ypatingų dėmesį į 
krašto ūkio ugdymų, Lietu
vos vyriausybė yra davusi 
daug pašalpų. Tų pašalpų rei 
kėjo ne todėl, kad būtų bu
vę kokių nors pieno arkiau- 
šinių ūkio organizacijos ne
tobulumų, o tai privertė da
ryti bendros viso pasaulio e- 
kortominės aplinkybės.

Pašalpų iš vyriausybė? 
1927-36 m. buvo duota 59,- 
318#». 68 lt. (pats “Pieno
centras” iš savo lėšų primo
kėjo 1,317,189.32 lt.). Dau
giausia prlmoksjimų buvo 
sviesto ir kiaušinių kainoms 
palaikyti.

Per dešimtį metų sviesto 
išvežta 72,190,100 tonų už 
227,503,200 lt, Lietuvos svie
stas patenka į daugelį pasau
lio valstybių. Jis taip patpa- 
tenka ir į Jungtines Almeri- 
kos Valstybes. Iš 22 didžiau
sių pasaulio sviesto tiekėjų 
Lietuvai tenka 9-toji vieta.

Su dideliu susidomėjimu rū 
pind&masis Lietuvos kiauši
nių išvežimu “Pienocentras” 
1936 m., palaikydamas glau
dų kontaktų su vyriausybe ir 
kitomis ūkio orgailizacijomir, 
sudarė Ir vykdo kiaušinių iš
vežimo penkmečio planų. Pa
gal jį 1936 m. buvo numaty
ta ftvtžti 40 mįl. kiaušinių,

1937 m. — 60 mil., 1938 m. 
— 80 mik, 1939 m. — 100 
ir 1940 m. — 120 mik Praė
jusiais metais numatytas kie
kis pavyko išvežti su gražiu 
kaupu (išvežta 67,184,000 kiau 
šiniai už 4,870,700 lt.). Kada 
Ugi šio plano vykdymas re
miamas sistematingu paukš 
č.ių ūkio plėtimu, yra vilčių, 
kad numatyti kiekiai bus iš 
vežti ir ateityje. Reikia pa
žymėti, kad Lietuva turi vi
sas sųlygus kiaušinių ūkiui 
plėsti ir ši ūkio šaka neto
limoje ateityje turės atsistoti 
Šalia kitų pagrindinių Lietu
vos žemės ūkio šakų.

“Pienocentras” taip pat rū 
pinasi išplėsti Lietuvoje ga-

šeštadienis, liepos 3 d., 1937

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Čikagos balšavikų poperos 
pisorius &m. (ftndkisf) sakosi 
suradus peklų. Ji esanti Lie
tuvoje, Kvėdarnos valse., Ka
dugy nų kaime. Tai esu be
dugnė duobė. Pasak senų žmo
nių, prieš 3(X) metų toje vie
toje stovėjus karčiama. Jos 
lankytojai ėmę tyčiotis iš baž
nyčios apeigų, dėl to karčia
ma nugrimzdusi į žįemę
toj vietoj paliko duobė. Bal 
šavikų šm. tai rokuoja pek 
los atradimu.

ir

ŽydeliB, kaip grifas, prie medžio 
(pritapo,

Pradžioj įsikibo už sprogstančio 
(lapo,

Vėliau pasišokęs jis apžergė šaką 
Ir medis į ranką jo tvlttą pateko.

Dabar jis imsantdo tą patį lietuvį, 
Lietuvis pribėga iškišęs liežuvį; 
Lietuvis parverėia sienoją ant šono 
Ir laukia kitokių parėdymų pono.

O ponas įsako jį kraut į vežimą. 
Ir medis prie upių taip kraustytis

(ima;
Ir vos tik pavasario spėjam su

jaukti —
Su upių bangomis jis .pradeda 

(plaukti...

Į žemę medelį sodinant šiandieną 
Priseina žinoti dalyką tik vieną: 
Kaip vaiką, kaip akį globoki medelį 
Ir vyki iš tolo nuo miško žydelį.

Mano delnas, tavorščiai, 
mintų sūrių išvežimų, kelti kitokius figeriius turi. Pekla 
Lietuvos vaisių išvežimų. Ly- ant žemės nėra ten, kur duo- 
glagrečiai rūpinamasi ir pre- bė pasidaro, namas,karčiama 
kybą pačioje Lietuvoje. Jis nugrimsta arba kalnas ant 
teikia didesnių Lietuvos mie- kokio kaimo ar miestelio už-
stų gyventojams aukštos ko
kybės ir pigių visų rūsių sa
vo gaminių. “Pienocentras” 
artitoiai bendradarbiauja su 
kitomis žymiausiomis Lietu
vos ūkio organizacijomis ir 
bankais.

griūva. Pekla, tavorščiai, yra 
ten, kur žmonės patys sau 
duobes išsikasa. O tokia vie
ta yra balšavikų “rojuj” Ra- 
siejuj.

“Pienocentro’ pirmuoju
valdybos pirmininku buvo da
bartinis Lietuvos ministeris 
pirmininkas ir finansų mini- 
steris Juozas Tūbelis (dabar 
jo vietoje yra J. Glemža).

Per išgyventų dešimtmetį 
“Pienocentras” yra labai gra 
žiai išaugęs, ii jo. veikla yra 
tiek svarbi Lietuvos krašto 
ūkiui, kad ji? yra tiesiog gy
venimo būtinumas. R-^kia nta 

(Tęsinys 3 pusi.)

Praėjusį pavasarį Lietuvoje 
buvo medelių sodinimo vajus. 
Prezidentas net buvo paleidęs 
tokį šūkį: “Apželdinkime Lie- 

'tuvųl” Jul. Boks., atsiminęs, 
kaip Lietuvos žydai, seniau 
ir dabar Lietuvos miškus nu- 
želdina į Prusus, Kauno 
“Kuntaply” parašė tokių gie
smę.

Senovės lietuvis gyveno miškuose,
Tat jautės per amžins kaip ink- 

(stas taukuose.
Bet Vytautas Didis išrašė žydėlį
Ir ėmė retėti. miškuose medeliai.

* Per Petrines vienoje šeimo
je buvo Petro Aukštininko 
birdei balius. Tarpe kitų sve
čių, buvo pakviestas ir dakta
ras Operaitis. Susėdus už sta
lo, šeimininkė atnešė žųsj ir 
paprašė daktaro, kad jis jų 
supiaustytų. Žųsis buvo sena 
ir kieta. Pirmu plovimu dak
tarui peilis kaž kaip paslydo 
ir žųsis iš lėkštės nutupė ant 
šalę sėdinčios viešnios kelių. 
Daktaras, žinoma, viešnios at
siprašė. Ji vienok tuo nepa
tenkinta daro jam pastabų.

— Iki šiol aš maniau, kad 
tamsta esate geras chirurgas, 
bet, jei jau žųsies nemokat 
piaustyt, tai, prisius mare 
kokiai operacijai pasiduoti, aš 
jokiu* ' Tradū' nepasitikėčiau 
tamstos peiliu.

— Poniute, tamsta juk ne 
ausis, — atsakė daktaras.

IS PIENOCENTRO DEŠIMTMEČIO SUVAŽIAVIMO.

Viršuje — Pienocentro sukaktuvių suvažiavimo iškilmingojo akto prezidiume kalba 
Valstybės p teridentas Antanas Smetona; apačioje — suvažiavimo dalyviai.

K

pftphtal.il
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LIETUVOS “PIENO CENT- (1936) ir Šių (1937) “Pieno-
RO“ 10 METŲ 
SUKAKTUVĖS

centro“ veikla. Suvažiavimas 
išklausė “Pienocentro“ val-

tiniuojn įmetu nuolat didėja. 
Ypač daug daugiau cukraus 
buvo pradėta vartoti suma*

LB ANGLIJOS UŽSIENIŲ REIKALŲ VICEMINISTERIO LORDO Vg™ KAVNE Per 5 Mėnesius Išvežta 
40,000,000 Kiaušinių

(Tęsinys iš 2 pusi.)
nyti, kad ir ateities “Pieno
centro“ darbai taip pat duos 
gražių vaisių kilti ir augti 
Lietuvos kraštui ir jo gero
vei.

dybos, tarybos ir revizijos ko- žinus jo kainų. Tačiau vis 
misijos pranešimus. Visa tai daugiau nors ir netokiu di- 
išklausęs suvažiavimas proč-, dėlių procentu, jo suvartoja 
jusiu metų “Pienocentro“ da ma ir dabar kada sumažintoji 

kaina jau seniai priprasta.rbams pritarė, patiektų pra
ėjusių metų “Pienocentro“ a- «, . .. ,. .. . . , - , , Surinktomis duomenims,pvskaitų ir balansų vienbsl- ,A__ .... . ; . ,, , 1935 m. pirman pusmeti cu-siai patvirtino (balansas su- , , , . -ox v kraus buvo parduota 78,800“Pienocentro“ suvažiavimas. vestas 10,712,179.51 lt.). i . .. .. ’1 _ ’ • . .... maišu, antrau pusmeti 100,-Pranesimų metu i posėdi at' ., . , 7, , m . .4/0 maišų, tau viso tais me-wko ir kalba pasakė žymėsi. . ..niWA m. .... tais 179,2/0 maišų. Tuo tar-ukio ministeris Stasys Put
vinskis.

Birželio 14 ir 15 d. Kaune 
jvyko labai gausus (dalyda
vo apie 600 atstovų) jubilie
jinis 10 metų sukaktuvių Ce
ntral inės Lietuvos Pieno Per
dirbimo Bendrovių Sųjungos 
“Pienocentras“ suvažiavimas. 
Suvažiavimas prasidėjo iškil 
mangu posėdžiu Valstybės te
atre (ten įvyko ir visas su
važiavimas), į kurį taip pat 
atsilankė Lietuvos Valstybės 
Prezidentas Antanas Smeto-

Susirinkimas praėjusių me
tų pelnų (231,927.05 11.) taip 
paskirstė: pagrindiniam kapi
talui — 23,500 lt., atsargos 
kapitalui — 58,000 lt., divi
dendui narių įmokėtiems pa

pu 1936 m. pinnųjį pusmetį 
(1935 m. gruodžio mėn. bv 
vo sumažinta kaina) jo jau 
buvo parduota 108,195 mai 
ša i, antrų j į pusmetį 182,390 
maišų, tad viso 1936 m. 240,- 
585 maišai, t. y. apie 34 nucš. 
daugiau negu 1935 m.

jam s 8 nuoš. — 66,352.41 lt.,
Vilniaus Geležiniam Fondui, •’ šiais n,etais duomenys tn- 
Ginklų Fondui, Lietuvos Ac- rirni dnr tik pirmųjų penkių 

na ir Lietuvos pieno ūkio kū-!ro Klubui ir kitiems 15,000 mėnesių. Per juos cukraus 
1-5.00 miniotoms nimninin Vna ., • parduota 91,500 maišų. Jei

prileisime, kad birželio mėn. 
šiemet cukraus būtų parduo- 

! ta tik tiek kaip praeitais me
tais tų mėnesį, t. y. 27,000 
maišų, tai gautumėm, kad 
siehnet per pirmų pusmetį cu
kraus būtų parduota 118,580 
maišų, tad viso 10,000 maišų 
dar su mažu kaupu, daugiau 
negu praeitais metais, arba 
8-9 nuoš. daugiau, o lyginant 
su 1935 m. tuo pat laiku, 39,- 
700 maišų daugiau, arba 50 
nuoš.

rėjas ministeris pirmininkas it., pįeno ūkio tyrimui ir pro- 
ir finansų ministeris Juozas. pagandos reikalams — 69,-
Tūbelis. Jie pasakė kalbas.' 074 54 )t 
Valstvbės Prezidentas, reikš 
damas džiaugsmo dėl pasiek- Susirinkimas priėmė 1937
tų “Pienocentro“ laimėjimų, me^ s«pnatų 1,214,295 lt. sn- 
pabrėžė, kad Lietuvai pieno i lnoJe-
ūkis žada geresnių vilčių, nei 
grūdų ūkis. Kilmingo .posė
džio metu “Pienocentras“ ga 
vo labai daug sveikinimų, jų 
buvo ir iš užsienių. Posėdžio 
metu pasižymėjusius “Pieno
centre“ vadovybės nariams ir 
Lietuvos pieno ūkio kėlėjams

Suvažiavimas nutarė prašy
ti Lietuvos vyriausybę ir to
liau, reikalui esant, daryti 
prie gaunamų užsieniuose sv«e 
sto kiaušinių ir kainų primo- 
kėjimus.

Viršuje — įoraas r'iymauuias pas munsieiĮ pirnimuiKų. u. xuuvij, apomi/jv 
Plymouthas kalbasi su užsienių reikalų ministerių St. Lozoraičiu.

.ordas

Apskritai visas suvažiavi-
. . .... mas praėjo rimta darbo nuo-įteikti ordinai ir medaliai. Tų . .. m ,
pačių dienų buvo iškilmingai
pašventinti dideli ir moder
niški “Pienocentro“ rūmai 
Kaune ir centrinė pieninė (ji 
praėjusiais metais pastatyta).

Suvažiavimo darbo posėdy
je aptarta praėjusių metų

Cukraus Suvartojimas 
Iki 50 Nuoš.

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

vaikščioti šių dienų, ne vien 
tuščiu puošnumu ir tuščiu pa- 
rodavimu, bet būdu vertu tų 
didžių vyrų ir didelių dėsnių,

kurioje apsibuvę tikėjimas 5r 
malda; tuomet, jei nelaimė 
ateis, mesk abejonę šalin; 
mes turėsime stiprumų, kovo-

su kuriais ji susirišus, anl:š- ti arba stiprumų panešti; mes 
tais tikslais ir didžiasieliais esame pikto likimo kaliniai,

WASHINGTON, liepos 2. 
—Apie 30 vyrų ir moterų iš 
Philadelphijos netekę viešųjų 
darbų jėgomis išmesti iš WPA

------------ (ofiso. Susirinkusieji griežtai
KAUNAS. — Cukraus su-i reikalavo pasimatyti su admi- 

vartojimas Lietuvoje pasku- nistratorium II. L. Hopkins".

pasiryžimais, gilesniu dėkin
gumu ir kilnesniu tikėjimu.
Žmogaus karateris yra visad 
aštriau ištiriamas neveiklių
nekaip veiklių dorybių. Tas ] sa tikyba buvo sukurta, ant 

tai, kas tfiattf&a, bet kas ne- į>ats sieb>s>flcilAumas ir karą- žmogaus įeinančio į save, ir 
matančio kovos jame, ir tuo

Liepos Trecia Diena

“Mums, kurie nežiūriVne

nes savo širdyje nešiojame 
viltingų raktų. — Marijona 
A. Baru

Tai taisyklė, ant kurios vi-

3409 ir 3411 So. Halsted Street
tai nauja Budriko Rakandų krautuvė. Streikai trukdė 
būdavojimą, bet dabar krautuvė jau gatava, prekės, 
kurių buvo daugybė užpirkta dabar bus parduodamos 
su didele nuolaida ir kiekvienas pirkėjas aplaikys gra
žių dovanų.

J

matetna; nes matomi dalykai (kterio išaukštinimas, kurs da 
yra laikini, nematomi gi am- ve mūsų protėviams galybę 
žini“. — 2 Kotr. IV, 18. (atlikti, davė jiems taipgi ir 

“Jei tik šiame gyvenime galybę panešti ir pakentėti, 
turime vilties Kristuje, mes
esame labiau apgailėtini už
visus žmones“. — 1 Kor. XV,
19.

Neregė Verpėja
Kaip neregė verpėja saulė

je, aš minu savo dienas; aš 
žinau, kad visi siūlai bėgs 
paskirtais keliais. Aš žinau, 
kad kiekviena diena atneš 
savo dalį ir, būdama neregė, 
aš daugiau neprašau.

Aš nežinau nei naudos, nei 
vardo to, kų verpiu; aš tik
tai žinau, kad kas nors atėjo 
ir įdėjo į mano rankų siūlų,
ir sakė, “Kadangi tu esi ne-į “Nuolat 'melskitės“. — 
regė, tiktai vienų dalykų tu Tesal. V, 17. 
gali atlikti“.

i Aš nežinau kodėl, bet esu 
tikra, kad mano siūlai ištesės 

' spalvoje ir vietoje kokiame

Jų kilnus pavyzdis reikalau
ja iš mūsų žiūrėti tos globo
jančios Viešpaties dvasios a- 
kyvaizdos, be kurios nėra ti
kros laisvės.

Mūsų tėvų tikėjime! Gerų 
vyrų maldos laimės mūsų ša- j 
lį visų tau; ir per tiesų, kuri 
ateina nuo Dievo mūsų šalis I 
bus tuomet ištikro laisva. Mū- Į 
sų tėvų tikėjime! Šventasis! 
tikėjime! Mes būsime ištikimi 
tau iki mirties!

Liepos Penkta Diena

Mainykite savo seną PARLOR SETĄ dabar ant nau- 1 žymiame audekle 

jo, modemiško. Kaina tiktai $54.50, gražus karpetas 
dykai. ELEKTRIKINES LEDAUNES po £69.50 
ir po £99-50. SKALBIAMOS MASINOS Thor, 
vertos £125.00 po £69-50. Maytag keturkampės 
po £39-50. Mažos radios po £6-95. Visos 1938 me
tų Radios išstatytos parodau.

per laikų ir 
gentį; tat, nuo pradžios ne
regė, aš niekad nesijaučiau 
nelaiminga. — Alena Hunt 
Jackson.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3409-11 So. Halsted Street 
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 7010

Budriko programai: Nedėlioję WCFL — 970 Kil., nuo 7:30 iki 8 vai. vakare. 
Panedėliais ir Pėtnvčiomis WAAF — 920 Kil., kaip 5:00 vai. vak.
Ketvergais WHFC — 1420 Kil., kaip 7 vai. vakare

Liepos Ketvirta Diena

“Lauk Viešpaties ir laiky
kis jo kelio, o jis išaukštins 
tave, kad gautumei tėviškės 
žemę. — Psaftn. XXXVI, 31.

O, palaikykite savo šarvus 
skaisčiais, sūnai tų galingųjų 
mirusių, ir gerai saugokite lų 
teisę, už kurių toks kraujas 
buvo išlietas! Jūsų žvaigždė
ta vėliava turėtų plevėsuoti
tiktai virš laisvės namų, virš la. ir kužda tau, “Sergėkis!“

“Daugiau dalykų yra mal
dos atliekama nekaip šis pa
saulis sapnuoja. — A. Tenny- 
son.

Malda tai nėra nugalėjimas 
Dievo nenoro, ji yra pasiga
vimas Jo aukščiausio noro. —
Arkivyskupas Trench.

Aš išgyvenau padėkoti Die
vui, kad visos mano maldos 
nebuvo išklausytos. — Jonas 
Ingelow.

Dabar, siela mano, būk la
bai tyki ir pasitrauk. Bėgk į 
savo vidujiniausių tvirtynę, ir 
būk tyki. Ar tu nežinai tos 
drebančios, susitraukiančios 
širdies, kuri jaučia kokio a- 

1 teinančio blogo šešėlį t A! ne. 
Tai ne suvedžiojimas; kokia 
meili rūpestis palyti tave, sie-

jūsų kapo. — Botta.
Yra tai mūsų pareiga ap-

Tat, siela, eik su manim ir 
būk tikra — wwi šventovę,

KAUNAS. — Jau paskelb
tos visų penkių pirmųjų šių 
metų mėnesių Lietuvos svie 
sto ir kiaušinių eksporto duo
menys. Viso šiemet per juos 
sviesto eksportuota 3,321,748 
kg. Į Angliju eksportuota 1,- 
927,504 kg., arba 58 nuoš. vi
so eksporto, į Vokietijų išvež
ta 403,263 kg., arba 12 nuoš. 
viso eksporto, į Artymiausius 
rytus (Palestinų kt.) 569,011 
kg., arba 17 nuoš., į Šveicari- 
jų 155,042 kg., arba 5 nuoš., 
į Belgiją 53,480 kg., arba 3 
nuoš., į kitus kraštus 213,448 
kg., arba 6 nuoš. viso ekspor
to.

Pernai viso per tų laikų 
buvo eksportuota 3,231,192 

i kg., tad 2,8 nuoš. mažiau ne
gu šiais metais.

Kiaušinių šiemet per 5 mė
nesius yra išvežta 40,157,280 
štukų. Pernai per tų patį lai
kų buvo išvežta 39,308,760, 
tai yra 2,2 nuoš. mažiau kaip 
šiais metais. Daugiausia dar 
bar kiaušiniai išvežalni į An
gliju, Vokietijų, Čekoslovaki
ją ir Šveicariją.

Gegužės mėnesį šiais me
tais išvežta 20,737,440 kiau
šinių, tad daugiau negu per 
visus keturius pirmuosius šių 
metų mėnesius. Pernai gegu 
žės mėn. buvo išvežta 16,729,- 
560 kiaušinių. Bendras šių 
metų penkių mėnesių kiau
šinių išvežimo padidėjimas nė 
ra žymesnis, todėl, kad šiais 
metais kiaušinių eksporto pi
rmaisiais mėnesiais kiaušinių 
išvežimas buvo daug mažes
nis, nei pernai ir tai vėliau 
atsiliepė.

met įgijančio savęs žinojimo, 
ir drauge Dievo žinojimo. —
Mosley.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

DRAUGYSTĖ SV. ANTANO
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS

METINĮ PIKNIKĄ
Sekmadienį, Liepos-July 4 d., 1937

KUČINSKO DARŽE,
Kean Avė. ir 82nd. Justice Park

Šv. Antano dr-ja nutarė prisidėti $50.00 prie bažnyčios, 
maliavojimo, tad visi nariai, aštuoniolik'ečiai ir draugai 
kviečiami atsilankyti į šį piknikų ir prisidėti prie šio 
kilnaus darbo. Bus gera nu.zika; atvykę smagiai laikų 
praleisite iki pat vėlumai.

Kviečia visus KOMISIJA
— <<

UFE'S BYV/AYS
-V/C OI k V A CouTLC OF MoHTHt BEHinTP

witm THt momey - awp tuc. iamplorp hap u± 
nrr ourr au.tme VuRMi-ruMC. IS oi tme Operai/ 

Now --tuat i r I Fidurt^tou ^houap Oihme 
A SFEZlAt KĄTK - Sekim' AS V'poM'T i oKm.1/-----

OAMKDNlSl 
14 CAL AMD 

LOKC-DlSIMtf 
MOVIHC



DRAtJGAS Šeštadienis, liepos 3 d., 1937

Teisių Skyrius
Rašo Cha* Kai, 6322 S. AVestero Ave., Chicago

='S1

Klausimas: Susituokė ma^ Klausimas: Draugas pati
no sesuo ir tuojau tarpe jos skolino nuo manęs $500 ir iš 
ir yyro prasidėjo kivirčai. Su davė judgement notą. Ant 
pykęs jis išėjo gyvent pas užpakalio notos parašė: “jei- 
savo tėvus. Ir šiandien ten gu aš numirčiau pirma negu 
būna. Trims mėnesiams pra- atmokėsiu $500, jums turi būt 
bėgus sesuo kvįetė jj grįžti,' išmokėta ii 'manu apdrau- 
bet jis atsisakė. Sako, jis b n- <los”. Dabar draugas labai 
ndys gauti divorsą kadangi serga. Jei mirtų, ar aš galė- 
moteris negyvena su juo. Ar riau atsiimt $500 iš jo ap 
taip galima.? ; draudost

Atsakymas: Jeigu sesuo.ga-' Atsakymą*: Toks parašas 
lės įrodyt, kad ji yra kvie- ant užpakalio vadinamos nu
tilsi jj sykiu gyvent, kaipo tos nesudaro testamento ver-

X.. AĮ
>3' T

i . i

/

// /1:
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kai duokim. I Lenkai Neduoda Teisių krašto lietuvių reikalams, ta giamai ir leidiniu visai ne-
Dieve duok, kad kataHldš-Į Lietuviu Snaudai ;iiUU kl>kai 8U,aikė- “Jau- duoda. Tiesiog juokingi yra 

koji spauda užviešpatautų po- ** > nimo Drauras” H«h«r noko.' firz lonlrn m/vfvrvo rri m a I Yigwliirk_
šauly. į

Daug labų dienų didžiai

, nimo Draugas” dabar nebe- tie lenkų motyvavimai neduo- 
KAUN\S __ Sunkus Vii nu~ ^'^u brutaJišku lie- j Ii leidimo leisti lietuviškų lai-

gerb. Kampelio profesoriui.
niuus krašto lietuvių spaudos 
gyvenimas. Jų smarkiai var-

tnvių jaunimo spaudos už- kraštį. Lenkai vis a/tsako, kad 
gn:ai.žimu lenkai daro labai esu panašiu vardu jau anks-

Gerbiamasis, linkiu tau gy-Į Į^į^čeniūra^ lietuvių lai- skriau(,» Vilniaus kra-‘čiųU paduotas prašymas Iri
vuoti ilgiausius metelius ir kraž(-iai konfiskuojami, jų re *° le uvumw- sti laikraštį. Tokiais naiviais
ant savo paiėnavoto ^eHdaktoriai baudžial.ir. Taip Negalint pasirodyti “’au-
no tlmnočyti naujienas is jau keų IMtneg-laį nebegali iš- nimo Draugui”, Vikraus kla
višo pašau) i o. Ai tamstos ka . ej^į vienintelis Vilniaus krės- »to lietuviai norėjo išmisti ki-imį wU keletą kartu atsakė
Z'L'fietuvokluano’rtni'i'0 ,ietuvių >Uni,"° lBikra5' IviLu. kraSto lietuviais.
Met ir Lietuvoje mano grim | žurnalas “Jaunimo Drau tj. Buvo kelis kartus kreip- ■— ....... —■

vaikiškais iš-isukinč jimuis le
nkai, lyg dai ir pasityč’ndn-

nės myli tamstca išva'zdų o 
dar labiau visokius “tlumo

Šis iuikraštis - žurna įasi-į at i t :.n kaimas lenkų į štai LIETUVIAI DAKTARAI

vyras ir žmona, jis, pagal į- 
statymus, negaus teismo pa
galbos sulaužymui moterystės
kkto.

Klausimas: Pirkau vartotų 
ledaunę, (ice box), ir parda
vėjui įdaviau čekį. Ant ryto
jaus nusivedžiau savo žmonų 
parodyt tų ledaunę. Pardavė
jus <man -parodė ne tų, kurį 
pirkau. Išėjęs sulaikiau iš
duotų čekį. Dabar gavau lai 
škų nuo kito žmogaus, kuris 
žada mane skųst už sulaiky
mų čekio. Ar aš galiu būt ap
kaltintas?

Atsakym**: Jei čekis pate
ko į trečio žmogaus rankas 
be žinios, kad buvo ginčas 
tarpe jūsų ir pardavėjo, da
bartinių čekio laikytojas gali 
iš pinigus,
o jūsų reikalas turi būt su 
pardavėju.

tės. Jei apdraudoe polise no 
būtų pažymėta asmens, kam 
po mirties apdrauda išmokė
ti, tada galima patiekti “ge-

ftijimua“. Unkšdama gausių 
Dievo malonių, lieku 

Su aukšta pagarba
J. Poškiene

las buvo ski riai įuts tik gry gas ir prašyta leidimo. Ta- 
kultūriniains Vilniaus čiau lenkai vis atsako nei-

neral claim”. Bet jei ant po- Į peršaujamų švarkų, 
tiso yra pažymėta asmuo, iš 
jo negalėtumėt atgauti mirų-. Lietuvą. Pasiuntimas laikraš- 
šio skolos.

Am
Kai karo lauke. Irving 

Rmith, filmų fotografas, trau
kdamas plieno darbininkų jį džiaugsmo dainai kilsią 
streiko, Warren, Ohio, pavei- j dideli nutarimai ir prakilnūs Į 
kslus užsidėjo nuukų ir ne- darbai. Džiaugsmas parieda1 

įsu šypsena nugalėti kliūtis ir 
sunkenybes, jis žmogų tauri-; 
na ir lenkia prie gėrio, tie-

nai

30 METŲ P UIT/KIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinia 

pritaikomi

DR.JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1601 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdieu uuo U ilu 12. 

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

| čių pigus: už tris svarus rei .80g įr groži(>> sulaiko žemus'

Klanūnas; Mano geras pa
žįstamas gyveno su <mumjc 
1931 metuose. Jis neturėjo da 
rbo ir negalėjo mokėt nuo
mos, bet sakė, kaip greit gaus 
darbų, taip greit užmokėe. Jis 
neturėjo jokio lyso. Dabar 
jau turi gerų darbų, bet grie
žtai atsisako mums atlygint. 
Kų turime su juo daryt?

Atsakymas: Prabėgo dau
giau kai 5 metai ir dėl to 
negaĮitę legaliai reikalaut iš 
.ji» atlyginimo. Vadinamas 
“statutes of limitation” jau 
yra pasibaigęs.

kia mokėti tik aštuonis cen-, palinkius, žadina gražius mi
tus, o Lietuvos žmonėms tuo 
suteiktų daug džiaugsmo. Jr 
Dievas gausiai atlygintų už 
apaštališkų darbą Gąl ne vio 
nas paklydėlis, skaitydamas 
“Draugų”, “Garsų”, “Dar
bininkų” ir “Laivų”, sugrį
žtų prie tikrojo tikėjimo. Juk 1 
ir mūsų brangiausias Išgany
tojas pasakęs, kad didesnis 
džiaugsmas danguje iš vieno 
nusidėjėlio, atgailų darančio, 
negu Tš devyblai dešimf«'J tei
siųjų-

Taiga, dėl Kristaus meilės, 
prie kiekvienos progos, pla-

sistatymus. Keppler
ROOFLESS

• plares

Irt.
WENT.

Visiems Katalikams mergom, ilnonės gėdisi toki ^nkkn. kaUJikiskų spaudų ar 

Reiktų Taip Daryti

Siunčiu pinigus ($6.00) už

kalendorių kabinti ant sienos. 
Tik kaip kam parodo ir at- 

„ sidusę apgaili, kad jų gimi-
, nės nuklydo., nne tikrojo ti-

“Tftuugų”. Širdingai dėkoju/ kė-im0 
kad nesulaikėte mano myli-.
mo laikraščio. Be “Draugo”. Siunčiu ir savo mamytei 
man, tai kaip žuvei be van- katalikiškų laikraščių, feesu- 
Jens. lės dukrelės prašau, kad, ei-

Aš parium-iau savo švoge Įmania į bažnyčią nuneštų lai 
riui į Lietuvų “Draugo” ka- kraščius ir paduotų žmonėms, 
lendorių ir taip pat “Drau-į Savo laiške ji širdingiausia 
go”, “Darbininko”, “Garso”, dėkoja už laikraščius ir kny- 
ir “Laivo” numerų. Neapsa- gėlės ir f<ako: “nereikia mai? 
komai jie man dėkingi už gra nešti į Lydavėnus; kai tik 
žų kalendorių ir laikraščius į žmonės sužino, tai iš kelių 
Sako, Lydavėnų klebonas, pa- kalnų ateina ir prašo “Drau 
sivaikščiodamas, dažnai pas g°”, “Garso”, “Darbininko 
mus užeina ir negali atsige h" “Laivo”; negali atsigėrėt'. 
rėti gražiu kalendorium. Džiau j Vienas nuo kito pasiskolin 
giari, kad Amerikoje turime
tokių giminių, kurie užlaiko 
tikėjimą Sako, mūsų kaimy-

t'ai piknikuose, ar baliuose, 
ar bile kokiuose susirinki
muose. Bandykime užrašyti. 
Jei negalima užrašyti, tai dy-

kaddarni skaito ir prašo, 
daugiau atsiųsčiau”.

.Būtų gera, kad viri kato- 
nams yra atsiųstų iš Ameri-j likiškų laikraščių skaitytojai,
kos kalendorių su nuogom perskaitę laikraščius, siųstų į

AKIŲ GYDYTOJAI
7442

Nupigintos kainos ant visko. 
Smulkūs jr lengvi išmokė ji mat

DR. B. H. SCHEFFER
DentistaM per 25 metus 

•22S SO. HALSTED STREET 
Ace TVieatre Bldg.

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR. VAITUSH* OPT.
' LIETUVIS 

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS 

Suviri 20 metų praktikavimo
Mano Garantavimas 

' Palengvins aklų RemptOią. kur) 
esti prieis-timl galvos skaudėjimo, 
svaigimo. akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių muš-ausias klai
das. 8pecialė atyda atkre piama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Va'andos uuo 10 iki 8 v.
NedMIoJ pagal sutarti- Daugely 
atsitikimų akys atiud'omos be aki
nių. Kainos pigios kais atrmiau. LIETUVIAI ADVOKATAI
4712 SQ. ASHLAND AVE. 6322 So. VVestern Avenue 

VALANDOS:
— Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

į nuo 2 iki 9 vai. vnkare.
( Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1018

LIETUVIAI DAKTARAI

IrTAJ. MANIKAS
! GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 
' VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
, Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdicu išskyrus scredą, 
sekmadienį susitarus. 

Birželio, Liepos ir Rugpiūčio mėne
siais nebus valandų popiet, bet nuo

■ —12 ryto.
1 Tai. CANel 8346

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IS CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakkre 

Ketvergais pagal sutart)
2305 So. Leavltt St.

Tek OANal 0408

DR. P« ATKOČIŪNAS
DANTISTĄ*

1440 So. 49th Ct. Cicero, UL 
Utarn., Kat». įr Pėtn. 10—8 vai. f.

314< So. Halsted dt, Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. noo 2—9 v.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. namų:
HEMIock 6886

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

4 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Res.:
84C6 W. 09 St

AMERIKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI' T ~ ■ "■
Km. 6958 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
9YDYT0JAĘ IR CHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road

Vai. 2—4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

Sobaluma Ciceroj 
1446 Bo. 49th Ct 

Nuo 6 iki > vai, vak.

Tel. Ofc. REPublic 76M 
’ Melro.se Park S20

JOHN B. BORDEN DR' L*URAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioe 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefoną* CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell SL 
Telefonas REPnbiic 9600

KAL & ZARETSKY

DENTISTAS
2423 West Marųuette Road 

Antrad., ketvlilad. Ii nenktadieiilal, 
9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 5-t v. v. 

fteštadlenlals nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.
161 Broadvray 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmadieniais tr trefiladienlats nuo 

19 v. r.' iki 9 vaL vakaro ,
Aeštadieniats nuo 2 v. iki • v. v.

Rėk ma dieniais pagal sutarties 

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J, SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

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

• Pagal Sutartį ______

DR, B. J. ZUBRIGUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 8. 49th Ot., Cicero, UI 
TaL Cicero 2573

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

Rez. 6951 S. Maplewood Av.
TeL HEMIock 3977 

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį 
Srttadirniais nuo 7-9 vai. vak.

2423 W. Marąuette Rd.
Tel HEMIock 4818

Tel. BOUIevard 7048

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

[ 4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

I VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal aut arti

,Tel. Ofise BOUIevard 6913-14 
Ree. KENvrood 6107

OR. A. J. BERTASH
Ofise vaL aue 1—3; nuo 6:30—8:38

756 VVest 35th Street

Phonę Boulevard 7ao9

GERKIT tikoer, alų

ghnbrosia
SOUTH SIDE BREKING COMPANY
Viri geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimą

2415 West 64th Street
L. M. NORKUS 

Res. UESll.tKK 0240Biznio Telefonas BOULEVARD 717»

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... LENG VIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
p Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Ave. Tel. Crawford 4100

| ___Res. Tel. Repnblic 5047

GLEMEN TJ. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS 
SS North La SaUe Street 

Chte»,ro
Telcpbtme CENtral 1840 

Res. 3351 Irving Pk. Blvd.
Tel. KEYstone 5286 

Vai. pagal sutartį 
6322 So. Westem Avenue 

PRrVnect Kil?

Telpphdne: BOVlevartl 2800

JOSEPH J; GRISH i
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avefiue 
Bes. 6olū S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

TeL Caiamet 6974
I OFISO VAĮANOO8: ,

9 ryte iki 8 vakare išakiriant sek 
madtcnius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3253 S. Halsted Slreel 
CHICAfl.. IIJ.__________

(VAIBOS DAKTARAI

OR. CHARLES SEGAL
oriaAB

4729 So, Ashland Ave.
S lubos

CHICAGO. ILL.
Talafonas MlDvray 8880

OFISO VALANDOS: 
akam Nedėliomia nuo 10 'ki V/

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vai, iki pietų ir ano 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave.

TaL YARds 0994 
Rea.: TaL PLAaa 8400

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

Nedėliomia nno 10 iki 12 dienų

DR. J. SHINGLMAN
KĄ TIK. SUGRĮŽO

Mnulrtnoa Mokalo Seimo, AUantic Ot y GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Praktikuoja >0 metų Ofisas 4300 S. Fairfield Ave.

R.-um.dzmae Jr Alrrttm Ligo. T#L M,g

Valandom 11-12 A M . 2-4, 7-8 P. M. VAI.AKDO8:
Rezidencija 1838 So. soth Ave. 2—4 popiet — 7—9 vakare
oriaae Veri/ Įsu* Street Trečiadienaie ir Sekmadieniais

Cicero, Iii. I pagal sutarti-

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistįTadvokatų ir bimiį 
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE.

Offiee Houra 
2 to 4 and Z to 9 P M 

Sundav bv Appointmenl

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiao talanAos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S vak 
Nedėliomia pagal sntartį 

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PBOapect 1SS0

Tel OANal 6118

DR. S. BIEŽIS
•YDYTOJAJ IB OHIBUBGAS 

2201 W. Cermak Road
Valaadoa: 1—3 ir 7-S 

Seredomis* ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7868

Offioe Phone Rea. and Offiee
PROspect 1028 8359 S. Leavltt St
Vai. S-4 pp. tr 7-a vak. OANal O7(M

DR. J. J. KOWAR
<K0WAR8KAS)

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

Nedėilom Ir Trertadlantala 
_____  Pagal Rntartt

DR. A, J. SHIMKUS

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rsaidendjos TaL BBVerly 8844

DR. T. ŪDNDDLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rasideaeija
8839 So. Claremont Ava.

Valandos 8—10 A. M. 
Nedėliomia pagal nutartį

Tol CANs’ 0867
Rea. PROspeet 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija: 6600 8o. Arleaian Ava 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro_______
ToL Office Weat*orth 6330 

Res. Hyda Park 3395

OR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir valkų ligų gydytoja 

S(
Valandos 2—4

Moterų
0900 So. Halsted SL 

—4 [te plotų, T- 8 v. vak. 
•erednmia ir anba*>>mta

Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li
gonini, kai* jų pri pašino American 
Medical Association Ir Amer.can 
College of Snrgeons, yra Cla s A 
rtiloa. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikalial autoritetai mftsų li
goninę pri įkyri prie gęrisunių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 8700 W. 69th 8L, 
Ui. HEMIock 6700.

Melro.se
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
PARENGIMAI

KENOSHA. -- Rytoj, po 
piet, Sv. Benedikto draugijos, 
AVasbington parke įvyksta 
metinis piknikas. Jei rytoj 
lytų, tai piknikas būtų nukel
tas į pirmadienį, Liepos 5 d.

IJepos 11 d., popiet, Wis- 
consino lietuvių šventė, šie
met įvyksta Racine, Wis. Ke- 
no^oe lietuviai pasirengę vy 
kti, ypač Šv. Petro parapijos 
choras, kuriam vadovaus pa
mokų davėjas, varg. Juosias 
(Brazaitis.

Liepos 18 d., popiet, Šv. 
Petro parapijos salėje ir dar
že mūsų jaunimas turės me
tinį piknikų. Komisija smar
kiai darbuojasi ir miklina jė
gas pikniko sektningam pavy
kini ui.

, gijos nariai turėjo šeimyniš
kų vakarėlį. Buvo pataisyta 
skani vakarienė ir kalbų pro- 
gramėlis. Vakarienės tikslas 
pagerhti veikėjus, tarp kurių 
buvo Antąnas Lauraitis, drau 
gijos pirmininkas, įr visien,3 
nariams sueiti didesnėn paži
ntim Vakarėlio) eigų gražiai 
vedė uolus veikėjas Petras 
Dešrys.

Birželio 27 d., po pietų pa; 
rap. darže įvyko Petrų, Po
vilų, Jonų ir Vladų piknikas,

šių eempijonų sportininkų.
Kenošon drauge atvyks spor
tininkų manadžerius, du avi- 
utoriai ir Amerikos lietuvių 
sporto komiteto nariai bei žy
mieji svečiai. Kenošos lietu
vių komitetas bankieto suren
gimui, pirmininkaujant Kaz.
Stulgaičiui, Sr., sėkmingai di
deliais žingsniais eina pirmyn.
Visi Wisconsino lietuviai pra kuris gerai pavyko. Dovano
šonai dalyvauti hankiete. 

Liepos, 25 d. Šv. Petro pa
rap. svetainėje, 12 vai. įvyk
sta Gnu, Marijonų ir kitų va
idinių nepaprastas bankietas 
ir parap. darže piknikas. Tai
pgi bus daug gražių ir bran
gių išlai’mėjinių. Komisijos na 
rėš: Ona Juškienė ir Genovai
tė Pilligor labai uoliai ir su
maniai veikia bankieto pasi
sekimui. Jos daug deda pas-

Liepos 19 d., Šv. Petro pa-: tangų padaryti pelningų pa
rap. svetainėje, 7 vai. vakare, j rapijai bankietų. Joms tas se-
įvyksta didelis bankietas pa
gerbimui iš Lietuvos atvyku-

kmingai vyksta.
Birželio 26 d., Birutės drau

[liepos menesio]
DIDIS

Išpardavimas
DRABUŽIAM PLOVVKUIŲ

PROGRESS KRAUTUVĖJ
KAINOS NEGIRDĖTAI SUMAŽINTOS

. i.«U

mis pasižymėjo Petras Pili- 
tauskas, Povilas Šliakis u 
Katrė Morris.

Vestuvės
Birželio 26 d., 9 vai. Mišio 

mis, Petras Marčiulaitis ir 0- 
na Vadapolytė, Šv. Petro ba
žnyčioje priėmė Moterystės 
Sakramentų. Petras buvo Šv. 
Vardo narys, o Ona Šv. Onos 
draugijos narė, ir abu pavy
zdingi Šv. Petro parapijos pa 
rapijiečiai. Lai Aukščiausias 
suteikia jiems ilgiausius me
tus laimingai gyventi.

K. A. AK
Atostogos

Mokslo metų baigus, Sese
lės mokytojos ir mokiniai pra 
dėjo poilsiauta, tik ne visi, 
pilna žodžio prasme, gavo a- 
tostogas. Seselė M. Gracija 
jau išvyko į Detroit, Mich. 
siekti aukštojo mokslo. Die
ve, jai laimink, Misijos vy
resnioji Seselė M. Rozalija, 
Seselė M. Anastazija ir Seselė 
M. Pijusa — vargonininkė 
paliko nekuriam laikui Keno
šon. Visos Seselės sųžiningai 
bei pavyzdingai atLįkinėjo sa
vo pareigas. Daug žvilgsnių 
jos daugiau nuveikė negu pri
valėjo. Lai teisingasis Dievu
lis joms šimteriopai atlygina.

Jr

Naujas išradimQs vandens 
mėgėjams. Vienas New Yorko 
viešųjų maudyklių gyvybės 
saugotojas, demonstruoja nau
jų išradimų nuo taip vadina
mos “sinųs” ir ausų užkrė
timo ligomis nardant po van
denį. Tai tam tikros žnyplės 
uždedamos ant nosies einant 
maudytis.

Pavykęs Parapijos 
Piknikas

RACINE, WIS. Biržc-

Kur Visi Važiuos
RUGPIOCIO-AIIGUST 1 DIENA?

-I-

“VILNIAUS KALNELIUS” - SUNSET PARKĄ 
135th ir Archer Ave,, Rte. 4A

K Ų B J V Y K S «

“DRAUGO”
VASARINIS PIKNIKAS

Bus visokių sportų ir įvairenybių

Geriausia proga pasiskirti pfovyktę už šias 
negirdėtai mažas kainas

$89.50 Naujos VVestinghouse plovyklės po .. 064-50
$89.50 Naujos Thor plovyklės po .. ..............059-50
$89.50 Naujos Apex Plovyklės po .. ........... 064°°
$69.50 Naujos Bee Vac Plovyklės po . ..... £47.50
$50.00 Naujos Bee Vac Plovyklės po .. ........029-30
1937 metų mados A.B.C. Plovyklės po . ........054-50
$80.00 vertės pernaujintos Maytags po .... 044.50
1937 metų mados Maytag Plovyklės parsiduoda iki 
$30.00 numažinta kaina.
$89.50 Naujausios prosijiniui Mašinos po .. 0695°

Didelė nuolaida ui senas plovyklės dabar mainant 
ant naujo6.

Lsngvūs išmokėjimai iki 2 jų metų

rnr

5224 So, Halsted Street
J. KALEDIN8KAS, Vedėjas 

Tel. VICtory 4226 Chicago, Lllmoia

Pasiklausykite mūsų gražaus radio programo Nedėldienį, 
ralandų prieš piet iš Stoties WGE8.litų vi

Po pamaldų Midway Parke 
prasidės įvairi programa, ku
rioj dalyvaus penkių parapi
jų: Sheboygan, Port Wash- 
ington, Milwaukee, Kenosha 
įr Racine chorui.

Visos valstybės lietuviai 
kviečiami dalyvauti Lietuvių 
Dienoj.

MJdway parke yra puiki sa 
lė šokiams. Grieš gera orkes
trą. Įžangos į šokius nebus. 
Rengėjams rūpi nepelnąs, bot 
duoti progos mūsų jaunimui 
susirinkti bent kartų į me
tus į didini 'būrį susipaži
nimui ir pasilinksminimui.

Miduay parkas randasi prie 
Highway 42, tarp Racine ir

Taipgi bus duodamos 
brangios ir naudingos do* 

vanos kaip tai:

069.00 vertes skalbimui 

mašina, atvaizduojama 

čionai, iš Jos. F. Budrik 

krautuves, 3417 So. Hal

sted St. ir floor lempa, 

taipgi iš Budriko naujos 

krautuvės, ir daugybė ki

tų.

———-r- -------- —’ ,
da būti ir iš VVaukegapo. Tai 1 
gi, ll d. liepos visi suvažiuo Į 
sime į Racine, Wis., į metinę 1 
VVisconsino Lietuvių Dienų. |

Rengimo Komitetas’

Gerkit ir Reikalaukit
,UJ«'

KAUNAS. — Šiomis dieno-1 
mis Lietuvos aero klubas ga- 

Milwaukee (6 mylios į šiau-^vo iš Plungės pranešimų, kad 
rę.nuo Racine}. Tai viena-! ten susidarė vietos komitetas,
gražiausių šioj apylinkėj pa-

lio 27 d., Šv. Kazimiero pa- rkų. Visokie įrengimai pik-
kuriam pavesta rūpintis avia
cijos šventės programa. Be to, 
Plungėje bus minima LAK de 
šimtmečio sukaktis. Komiteto

rapijos piknikas nusisekė, nikams.
Diena buvo graži, žmonių pri- j Mūsų veikėjos žada paga- 
važiavo daug. Ypatingai mū- uunti skanaus valgio. Taip pirmininku yra išrinktas V. K.

Mylimas. Vakar į Plungę Ae- 
ro Klflbas nusiuntė vienų la
kūnų, kuriam pavesta ištirti 
aikštė skirta lėktuvams nutup-

sų biznieriai pasirodė gerai, pat bus ir gėrimo.
Ne tik auko-jo piknikui, bet j Informacijų reikale Lietu 
dar ir atsilankė su šeimynom. vįų DienO8 visiems teikia Ro- 
Racine turim susipratusių bi-1 ngimo Komitetas. Susinešimui 
znierių, kurie visados remia'adresas toks: A. Vasiliauskas,' ti.
parapijos reikalus. Garbe 1 
jiems už tai. Racino lietuviai 
dėl to turėtų remti juos, lai
kytis obalsio savas pas savų- 
jį-

Piknike svečių buvo iŠ Ke- 
kegano atvyko net 4 pilni au
tomobiliai. Svečiams klebonas 
kun. J. S. Martis dėkojo už 
atsilankymų.

Pikniko pasisekimui darba
vos pats klebonas su komite
tu. Per piknikų šeimininkavo 
veikėjos: O. Dokšienė, T. Pe
tkienė, H Vasiliauskienė, 0. 
Babinskienė; iš vyFų: M. .'Bai 
Savičių, S. šepikas, B. Pe- 

i polis, J. Turčinskas, P. Kp- 
' raliūnas, J. Rustaitis, T. Ziz- 
minskas, J. Siminavięius ir 
kiti. Varg. J. Kailiukaitis 
daug dirbo pardavinėdamas 
visokeriopus tikietėlius.

Wisconiino lietuvių Diena
Taip vadinama VVisconsino 

Lietuvių Diena šįmet įvyks 
liepos 11 d., Midway Park, 
Baciųe, Wis. Prasidės 11 vai. 
ryto Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj, 815 Park ave., iš
kilmingomis šv. Mišiamis įr 
pamokslų.

2001 Phillips ave., / Racine, 
Mfis. Tel. Jackson 7075.

Girdėt, kad Wisconsino Lie 
tuvių Dienoj daug svečių ža

ČIKAGOS VYČIŲ 
VEIKLA

Štai, paskutinis pranešimas 
apie Vyžių Dienų, kuri įvyks 
poryt, Vytauto parke.

10 valandų susivažiuos vi
si darbuotojai įr turės bend
rus pusryčius. Po to visi eis 
užimti paskirtas vietas.

11 valandų prasidės lošimai 
įvairių tymų ir tęsis iki 3 
vai. Tuo laiku prasidės šo 
kiai pfrie AI Pratt orkestros, 
lauke gi visokie žaidimai, ku
rių tarpe ypatingai ptoinus 
bus ielkdjimas Lietuvos Pra
eities Kunigaikščių. Visi ske
lbimai bus daresni per Roese- 
velt Furnitūra kompanijos 
mikrofonų.

8 valandų vakare bus svųr 
hiausias momentas: atsiradi
mas la h n Ingo dalyvio, kariam 
teks- Terraplane ųutomrbllins, 
nupirktas pas Cbasas Motor 
Sale 2037 W. Cermak Rd.

Mutual LiquorCo.
<707 S. Halsted St

Jei. YAKDS 0800

‘Fritco’ Bridge 3'4 Pinto Long, Sayn Scot

Tha frtototo Wnmcl.roO.k- duetol t Amt 
Uad toet pinu tone, i

nooiy taat on tha 9.3 milą trip from Sn
--------_—■----. — bridp. A naw 1937 Hudaon, which Oakiand on 3Mi pint. of

«-Tme*. rf M.4 mflm to Sm pi* ]
um<1 forui automobUn tmtin* trcnmd indtr an ts • racant “fraa-for-all” loa. Tha naw Hudson and tha fudotoi , 
and W»«t Coast automobila man con- rcoMOj run ia CaUfrndn, mada thn all Scetrhnun, ara pieturad abato,

Štai išvaizda Terraplane automobiliaus — Vyčių šių metų dovanos.
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VIETINES ŽINIOS Padėka

Širdingai dėkojam dr. J. 
J. Simonaičiui už išgydymų 
mūsų brangaus kun. K. To- 
ljušio. Atvažiavęs atostogoms 
čia labai susirgo, bet dr. Si- 
monaičio priežiūroj greitai 
pasveiko, už kų širdingai jnrn 
ačiū.

Paliuliu Šeimyna,
10605 S. Edbrooke avė , 

Chicago, III.

Ruošiasi į Tėvų
Marijonų Rėmėjų 

Išvažiavimų

Gudaitis Pirko 
Tavernų

BRIDGEPORT. — Antanas 
Gudaitis nuo liepos 1 d. tapo 
aviniuku tavernos adresu 
1321 Lituanica avė. Naujasis 
avininkas turi daug pažįsta-1 
nų ir draugų. Ne vien Bridge ( 
porte o ir visose Chicagos 
ietuvių kolonijose, ypač bu- 
rnĮių mainierių tarpe. Mal J 
L-^Godaitis yra dirbęs maino- į 
ie AV’est Frankfort, III. Taigi 
risus kaimynus ir pažįstamus 
labar kviečia atsilankyti. Fo- 
fenališkas “gĮrand opening” 
bus vėliau.

Išvyko į Bostonų
Ieva Strazdauskienė, 3247 

Lime st., su trimis vaikais iš
vyko vakacijų į Bostonų pas

Pgrį. Ten iš bus apie porų 
lesių.

Atmintinos Mišios
Antradienį, .liepos 6% d. 7 

vaį. ryto Šv. Jurgio bažny- 
čioj įvyks dviejų metų atmin
tinės šv. Mišios už a a. Anta
nų Razvadauskų.

Jaunas “vargšas”
Šiomis dienomis pas gerb. 

pralotų atsilankė jaunas vai 
kinas. Sakė esųs neseniai iš 
Lietuvos ir dėl negav2nų> da
rbo labai suvargęs. Pralotas 
pažadėjo jam darbų prie mo
kyklos ir seserų namo remoa- 
tavimo pradžiai davė $2.50. 
Buvo surastas “burdas”. Bet 
“vargšas” kažkur dingo ir 
nepasirodo.

T0WN OF LAKE. — Lie
pos 4 d. Marijonų ūky įvyks 
piknikas, į kurį taip pat ren
giasi ir Tėvų Marijonų Rėmė
jų 8 skyr.

11 vai. ryto nuo Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčios iš
važiuos P. Norkaus trokas. 
Kurie nori troku važiuoti, pra 
šomi susirinkti prie bažny
čios 10:30. Trokas nuveš ir 
parveš už 25 centus. Kvie
čiami visi į išvažiavimų. Ko
misija turi visa ko> priren
gus.

Visu tuo daug rūpinasi ko
misija: E. Gedvilienė, J. Ge
dvilas, P. Turskienė, O. Sriu
bienė, J. Ilisauskis su sūnum. 
Visi važiuokime! Rėmėja

$10,741 Dviem Mote 
rim iš tabako 

kompanijos

Federaliam teisme baigta 
byla užvesta dviejų moterų 
prieš P. Lorilljardl Tobacco 
Co. už sužeidimų. Prieš du 
metus tos kompanijos trakas 
ant vieškelio 12, netoli Wis- 
consino vai. sienos sudaužė 
sakomų moterų automobilių 
ir abi sužeidė. Julia Gross, 
3926 N. Ilamilton avė. gavo 
$7,000 atlyginimo, o Dori s 
Roderick, 2414 N. California 
avė. — $3,000. Be to, kompa
nija turi atlyginti $741 už 
automobilių.

Kelrodis, kuriuo rytoj liepos 4 d. nuvažiuosite į LIETUVIŲ DIENĄ Marijos Kalneliuose. Pradžia 11 valandų

3 Mėnesiai Kalėjimo Už 
Dviračio Pavogimų Už Keletu Stikliukų, 

20 Dienų Kalėjimo
Padaryta ūmaus apen

dicito operacija

NORTH SIDE. - Vakar 
Šv. Kryžiaus ligoninėje dr. 
Rakauskas padarė sėkmingų 
ūmaus apendicito operacijų 
Maksvyčių vyresniam sūnui 
Juozui. Maksvyčiai yra seni 
North Sidės gyventojai, uo
lūs vietinės parapijos ir ka
talikiškos spaudos rėmėjai ir 
nuolatiniai dienraščio ‘Drau
go’ skaitytojai.

Linkiu greito sveikimo.
Rap.

m. amz. 190b m. jis žemę uz, 
$3,200 pardavė vienai aliejaus 
kompanijai, kuri joj užtiko a- 
liejaus.

Po to, J. A. V. vyriausybė 
pradėjo tyrinėti. Suradus, kad 
kompanija pirko žemę esant 
Rickettsui nepilnų (metų ir 
kad perpigiai užmokėjo, fe- 
deralis teismas dabar pusę tos 
žemės, kurioj yra iškasti 22 
aliejaus šuliniai, grųžino bu- 
vusiam savininkui. Be to, tei
smas įsakė kompanijai Ricke
ttsui išmokėti pusę dividendų, 
kokį kompanija yra gavus iš 
aliejaus per 29 metus. <

Fred Tegler, 26 m., 4614 
So. Wolcott avė. už pavogimų 
dviračio nubaustas kalėjimu 
trims mėnesiams.

Iš Safety teismo paimtas 
20 dienų į kauntės kalėjimų 
penjamin W«mack, 26 m. 
amž., 1656 W. Monroe st. Po
licija sugavo jį važiuojant 
girtų ir ibe to jau buvo įva
žiavęs į kitų automobilių, ku
rį palikęs vietoje nuvažiavo.

Dėl Apsvaigusios 
Galvos Darbo Du 
Mėnesiai Kalėjimo

Sanitary Distriet trustisų 
susirinkime vyriausiu inzinie 
rium paskirtas William II. 
Trankaus. Nuo liepos 1 d. 
700 sanitary distrikto darbi
ninkams pakelta algos 10 nuo 
šimeių.

Roman Sitkovski, 26 m., 
8630 Houston avė. praėjusį 
trečiadienį pasigėręs pradėjo 
šaudyti prie savo sesers M. 
Koscielskienės namų, 8457 
Essex av. Už tai teisėjas Oo- 
rman jį pasiuntė dviem mėne
siam į Bridewell.

Ir Revolveris Kainavo 
Ir Kalėjimo Gavo

Jaunuolių teisme teisėjas
Neišlaikė Sužeidimo M; *’?ns

ms kalėjimo nubaudė John
t? • urn j r • Lukaszczyk, 19 m. amž., 2944 
Francis WiUard l.gon.nųe g(> „e. Lukasa,zv!;

J"'’ » 'ienos New Yorke firmos 
JOS So. SOttl Ct, Cicero. Pra- buyo irkę8 „To|vCTį <3.
,usį sekmadienį ji buvo. su- reTO,Terį L,ukae7-
nsta antomobdio ka, iSl.po ir parduotas
Cicero avė. gatvėkario prie į.eįgmuį

ROOSEVELT FIMTIIRE CO., Ine Piknikas
Laimė nusišypsojo. Harry 

Ricketts iš Peru, Ind., su žmo 
na ir sūnum, paprastas WPA 
darbininkas, kuriam uždir
bant tikįai $12 į savaitę, stai
ga laimė nusišypsojo. Valsty
bės Vidaus. Reikalų departa
mentas pranešė, kad jis yra 
savininkas pusės 360 akrų že
mės netoli Tnlsa, Okla., ku
rios vertė siekia nuo $100,000 
iki $200,000. Toje žemėje y- 
ra aliejaus suliniai.

Ricketts tų žemę paveldėjo 
1896 ra. kai jis pats buvo G

INDIANA HARBOR, IND. 
— Sekmadienį, liepos 4 d., 
Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapija rengia labai smagų pi
knikų Wicker Park, Highland, 
Ind.

Šiame piknike dalyvaus lie
tuviška veselija iš Rosdand 
ir Šakar - Makar choras, ku
ris moka 9876 dainas be gai
dų. Taipgi J. Budriko radi- 
jušas gražiai pagros šokius 
ir daineles.

Todėl nuoširdžiai kviečiu 
visus vietinius ir aplinkinių 
kolonijų lietuvius atvykti į 
piknikų.

Kun. K. Bičkauskas

REUMATIZMAS
SAUSG8LEPARLOR SETAI

B Nealkankyklte aavęa akaua- .
■ mala: Reumatizmu, S&uugSle, 1
■ Kaulų GSIlmų, arba MMlun- | 

glu — raumenų sunkumu: nes
■ akaudftJlmal naikina kūno gy- I
■ vybą ir dažnai ant patalo pa- ,
■ guldo. 1

CAPSIČO COMPOUND mos- 1
■ tis lengvai pražallna virSmfhg- I 
B taa Ilgas: muitu Šiandien dau- .
■ gybė žmonių alunčla padSko- 1 
• nes pasveiko. Kaina BOe per i

palto BBc. arba dvi už ii.06.
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- I 
_ TOS” augalais gydytis, kaina ,
■ B0 centų.

Z Justin Kulis !
■ 3269 SO. HALSTED ST. |
■ Ohicaco. UL |
««■■■■■■■■■■■

ŠIMTAI SETŲ 
Pasirinkimui. 
Peukių metų 
Kandžių 
Garantija. 
Priimsim Jūsų 
Senų Setų 
Mainais.

Kainos nuo

Iš 1,120 Tik 10 Išlaikė 
Kvotimus

Lakūnas Kiela Praneša

Lakūnas Kiela praneša, kad ms- vietoms užimti J
negalėsiųs dalyvauti rengia- 120 moterų statė kandidat 
moj Lietuvių Sporto Komite- raJS bet i1! 1^ iriail
to aviacijos dienoj, liepos 18 kvotimus. Neužilgo bus pa 
d. Ilakūnas Kiela sakosi tu- kelbti kiti kvotimai, 
ii pasirašęs sutartį kas sek
madienį skraidyti lėktuvu. 1 PLATINKITE “DRAUGĄ

5 dalių virtuvių 
setai -

$19.50
Išvyksta į New Yorkę

Chicagos lietuviams plačiai 
žinomas brightonporkietis, Jo
nas Yuška, Alnerikos lietu
vių Sporto Komiteto iždinin 
kas, liepos 4 d., 9 vai. rytų iš
vyksta į New Yorkų kaipo 
Komiteto įgaliotas pasitikti 
Lietuvos sportininkus, kurie 
atplauks liepos 6 dienų.

J. Juška sykiu su Lietuvos 
generaliu konsulu p. {Budriu, 
vietinio komiteto pirmininku 
V. Trainaičiu ir lietuviais vei 
kė'jąįs, svečias pasitiks lai
vų prieplaukoj. Sutvarkius 
bagažų Juška su svečiais vyks 
į Washingtonų, Baitimorę ir 
Pittsburgh’ų ir iš Pittsburgo 
juos parsiveš į Chioagų lie
pos 9 d. vakare.

šeštadienio vakare, liepos 
10 d., Olympio Bali Room 
(Ciceroj) įvyks Lietuvos sve
čių priėmimui ir pagerbimui 
bankietas.

3 dalių 
BEDROOM 
Setas (Lova, 
Dreseris ir 
Kom odė) —
Walnut medžio 
Tik - 039-50

JUDGE—Examiner Wood, 
• Labor Board Employe.O

WITNESS—Economirl Sapott, W Labor Board Employe. «►

Greiti traukiniai pria pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Bramarhavane užtikrina patogią 

Kelionę | Kauną.

KRAUTUVE ATIDARA:

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir Šeštadieniais 
iki 10 vai vak.

Arba keliaukite populiariais ekgpreainiais laivais

PROSECUTOR—Attomey Dorfman. 
Labor Board Empfeya.WM»»LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Patogus geležinkeliais snaUakimas 11 
Bramsu ar Hamburgo.

Has Jum« pagalbteim gauti visitinių ir imigra- 
djoa visas jftgų Europos giminėmi. 

Informacijos klauskite pas vietini agentą arba

į HAMBURG-AMERICAN LINE g 
» NORTH'GERMAN lloyd’®

180 W. RANDOLPH IT.. OHIOAGO

2310 West Roosevelt Road
Phone — SEEIey 8760

Sprendžiama skundas Prieš Jnland Plieno koippanijų 
CIO iškėlė skundų, būk kompanija peržengus žinomų Wag- 
nerio aktų. Kvotėjas Charles A. Wood yra darbo tarybos 
atstovas.

(
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KELIONEI I LIETUVĄ

LAIVYNAS
Nuolatinis susisiekimas

NEW YORK—KLAIPĖDA
(Per Gothenburgą, S Ved i Ją) 

Laivų Išplaukimai iš New Yorko

SEMINARIJOS KOPLYČIAI AUKOS 
GEGUŽES MENESYJE

Seminarijos Vadovybė Nuoširdžiai Dėkoja Savo 
Visiems Geradariams

GUIPSHOLM — — liepos 24 
KUNGSHOLM — rugpiūčio 19 
DltOTTNINGHOEM— rugp. 26 
GKIPSH4OLM-------- rugsėjo 4

Sutaupysi pinigu pirkdamas 
laivokortę ten ir atgal

Reikalaukite mūsų bendros apie 
kelionę brošiūrėlės Ir kainoraščio. 
Gaunama nemokamai pas visus 
mūsų autorizuotus agentus, arba

Svvedish American Line
181 No. Michigan Avė., Cliicago

TOKIJO, liepos 2. — Japo
nų kariuomenė nukovė apie 50 
korėjiečių banditų.

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

(Tęsinys)

So. Boston:
A. Naudžiūnienė — $10.00, 

Kybartienė — $5.00; Marijo
na Grinienė — $7.00; E. Gly 
rvdienė — $2.00, K. Baraus
kas — $2.00.
Worcester:

Simonas Linauska* $10.03; 
Kazimieras Kulišauskas $10.

Per Marijoną Lu&n&kaitę; 
— Po $1.00 — Ainelija Bal- 
tramaitienė, Marijona Milie- 
nė, V. Senuliūtė. Ona Stau* 
gi&itienė. Petronėlė Česnienė 
50c. 3 asmenys po 25c.

Per Mažuknienę; — F. Sti , 
rbiai $5.00. Po $1.00 — Stu- 
kauskienė, Ona Šimkienė. 
Northampton:

Per M. Karutę: Po $1.00 — 
M. Kerutė, Ona Katkevičius. 
Po 50c-— T. ir T. Malengo.
Athol:

Paulina Pusčiūnienė $2.00,
Per Veronikų Latvienę - -

Po $1.00 — R. Kumštis, J. 
Sleivis, Ona Lupena nė, S. Sta

ngai la, Ona ytagdon:en?. Pc 
50c — Antanina Petrauskie- 

E. PaJLi-auskaitė, A. M.-

“Draugo” Radijo Programa
TREČIADIENIAIS TARP 4.-00 ir 4tJ0 
H STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

PEOPLES KRAUTUVĖSE
DIDIS( - - —V - «- '<Sw.

JULY CLEARANCE
Išpardavimas
REFRIGERATORIŲ

ir kitokių namam reikmenų 
Sučėdljimai 40%

- Y • •• ’l « .Ta'-U

metų mados Frigidaires
arba Westingbouse Refrigeratoriai po 011 A-50

1937-$150,00 Glbson Refrigeratoriai po .. 
t/1 L ‘ ■r- • .* *

$175.00 Grunow Fefrigeratoriai po .

$170.00 Sparton Refrigeratoriai po

$129.00 Sparton Refrigeratoriai po .

$125.00 Norge Refrigeratoriai po .

$98.00 Pematijinti Refrigeratoriai po

Ir keletas kitų gerų pernaujintų refrigeratorių
sumažinta kaina iki .............................. $ 49 ’^

Imame senus Refrigoratorius į mainus ant naujų. 
Duodame didesnę nuolaidą negu kitur.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI IKI 3-jų METŲ.

n oa-50 
0128-00 
0125-00

0 79-5°
Te-00
64-5°

0

rURNITURE
.NUFACTUBINO CO N VI

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

CHICAGO. ILLINOIS

ne,
laika., Adelė Liš nskaitė, M.
Mikolaitienė, J. A." Aponis,
Y. Mnskevičius, Motiejus Ši
dlauskas, Jonas Vaičiūlėnas,
A. AlekeviČiUs, Pranė Simam 
čiūtė, E. Gaurortskienė, K.
Gailiūnas, Veronika Kūlešle 
nė. 4 asmenys po maižiaių 
Brigliton:

Per V. Marių — Sofija Da
mbrauskas $1.00. Po 50c--- ■. . 4..; - . . _ , • . * -r ,o-.. _ . Pradui ttarcTi. Po padarytų paliaubų atidaryti J n 1 and
Ona įciene ar V. Markia. , pĮįeno fabrikai ir pradėti darbai. Paliaubos įvyko kompani-

Ben. Paplauskas $1.00 ir ( jos atstovams padarius sųlyginį nusileidimų. Derybos tarj; 
Petras P. Umpa 50c., abu iš darbininkų ir kompanijos atstovų eina jau fabrikams rūks 

tant.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.|
Išdii bėjai aukšteenėg rūšies paminklų ir 

Grabnamių
' t ■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 

Suvirš 50 metų prityrimo
T- ■ »

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr taupykite 
pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAJ4D AVB.

Telefonas SEEIey 6 K 03
Chieago, Illinois

Po $1.00 — J. Saulis, Ane
lė, Klemensas, Juozas ir Pet
ras Sauliai, visi iš Shewsbu 
ry.

RHODB ISLAND 
Providence:

Per M. KupTeviių: Po $1.00
— M. Kuprevičius, Šilienė, 
Verbickai, Mikas Remanskis,

I B. Strazgis, Marė Turamis,' didelės. 
. Emilija Sliapas. Po 50c - - Į 
j Agnietė Rudienė, Marė Vir- 
bickaitė, V. J. Bart, Burnlš- 
kis, Jokūbas Rusas ir Tama
šauskienė ir Vaitkus.
Central Pails:

Per M»rę Svikliūtę: Po 50c
— M. Bagdonas, A. Avižinis,
M. Lebenick, Lena Wilkins,
Juzė Sabaliauskienė, Helen 
Garafalo, Ona Jočius. 12 as
menų po mažiau.

^Bernardas Naudžiūnas iš
Exeter, N. H, — $5.00; M.
Kry&Vitt&iTit NažSfiŲTC H.

$1.00; N. Kardelis iš Canada
$2.00; Agota Kalinauskaitė
$1.00; Margis iš Montana $5. 

CONNBCTICUT
Waterbury:

Ona Jankauskienė $5.00; O- 
na Vitkauskienė 50c., Federa
cijos skyrius (per A. Aleksį)
$5.00.

Per Eleną Ignctienę auko
jo: Jonas Ignotas $2.00; Po 
$1.00 — C. Strickulis, H. Vit
kauskas, C. Čepurna, Elena 
Ignotas, Elena Ignotaitė, Clias 
Ignotus, Leo Ignotas, Mrs. B. 
Wiggins, Jackie Bružas, J.
Žičkus, K. Zujus, Jonas Alek
sandravičius, Ieva Žičkus,
Juozas Rušinskas, Pranas Mo- 
zeika, A. Určinienė, C. Besą 

[sparis. W. J. Shukaitis 50c.
,New Britain:

Rožė Dzikae $2.00. Per B. 
Mičūnienę — M. Prašaurionė 
ir M. Valinkevičien& abi po 
$2.00. Po $1.00 — B. Miciū- 
nienė, O. Zavackienė, P. Šim
kienė, K. Paulauskienė, R. Ra 
škevičienė, P. Pilkonietiė. M. 
Prabulienė 26c.
Bristoli

Per Oną Baukaitienę: Lie
tuvos Dukterų draugystė -- 
$10.00. Po $5.00 — Ona Sau- 
kaitienė, Pijus Sankaitis. Po 
$2.00 — Juozas Brofciftski. Po 
$1.00 — Ella Ziginan, Mrs.
Cas.-ie Petchinskąa, E. Vai
čiūnas, American M ar k et, O- 

’ na laukaitis, Mildred Kovi- 
tc’i. Po 50c — Frank Lavie- 
ra, U. D. Busky, Louis Bosso,
M. Dapkuvienė. 1 asmuo 25c.

Per Agotą Oradeokienę: 0- 
na Radzevičienė 50c., kiti po 
10c. ,. t •

. (Bus daugiau) 1

šiandie J. Krotkaus 
Laidotuvės

Šiandie iš Aušros Vartų ba
žnyčios po gedulingų pamal
dų Šv. Kazimiero kapuose 
bus laidojamas bankininkas 
J. Krotkus. Lpniotuvės bus

Serga R. Količienė

BRIGItTON PARK. — Se
rga Rozalija Kedičienė. ŠvJOu

A.t.
JUOZAPAS MANSTAVICH

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 1 4,, 1937 m., 2 vai.
ryto, sulaukęs SS m., smilaus, 
gimęs Telšių.. ąpakr., Tevertų 
'pafap., ‘Songailų kaime.

Amerikoj išgyveno <20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

molerį Anastazija, po tėvais 
Vllkavlčiūkė, po pirmu vyru 
Slažtent, 2 posūnius Povilų Ir 
Mykolų Šlaitus, podukrę Stefa
niją Knox, anūkę Jean lt gi
mines. ,

, Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės į- 
vyks utarninke, liepos S d., 
8:00 vai. ryto iš koplyčios Į 
šv. Jurgio parap., bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a Juozapo Mansta- 
▼lch giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse lr su
telkti Jam paskutln) patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę: Moteris. Posūniai, 
Podukrčs Ir kiti glniluT-s.

laidotuvių direktorius R. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

Kryžiaus ligoninėj jai pada 
ryta operacija. Ligonė jau 1 
sveiksta. Giminės, draugai ir i 
pažįstamieji prašomi aplan
kyti (kamb. No. 206).

Količienė yra J. Količiaus, 
parap. komiteto žmona, B. T.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

ANASTAZIJA EUDEIKIENĖ
Jau sukako du metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą moterį ir 
motiną.

Netekome savo mylimos mo- 
;ers lr motinos liepos 1 d.,
1935 m.

Nors . laikas tęsias, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
1^.1 gailestingas Pievos suteikia 
jai amžiną atilsį. ».«• '

Mes atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, yra užprašytos gedulingos 
šv. Mišios už jos sielą pirma
dienį. liepos 6 d., šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje, Town of 
Lake, 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti Šiose pamaldose.

Nuliūdę: vyras Jonas, vaikai: 
A tina Masllenė. A. J. Z inontie- 
nė, g; A. Šukienė. A. R. I .au
ra it icrič, Juozapas Kudeikis. 
Antanas Eudeikis, pp. Paulnc 
Bell Ir J. KrtAenė.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Uankietams — laidotuvėms — 
Pa puoši mama.

Phone LAPAYETTB MBA

REIŠKIAME GILIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ 
seserims Antaninai, Barborai, ir visiems liku
sioms giminėms dėl Jono Krotkaus mirties.

RAMYGALOS AIDO KLIUBAS

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

- AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 
Chicagos dalyse

tsss

NARIAI CH1CAOOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III A M PC patarnavimas AlnDULANut dieną ir naktį
nW At KOPLYČIOS VISOSE 
U I I\/ll MIESTO DALYSE

•tt A

lactacz ir S
1. LiuleYitius

i ik

Mažeika
Masalskis
Petkus

S. M. Skutas
1.1. Zolp
Ežerskis ir Saas
Juozapas Eudeikis
P. J. Ridikas

2Srd
Phone CANai 2615 

Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

4348 So. Califomia Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138-1139

3307 Litnaniea Ate. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cioero 
Phone Cicero 2109

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46tb Street 
Phone BOUIevard 5203-5566

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703 *

IR 4704 So. Wėštertt A 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4080

MBS.
A. BITTIN

PiKMLV I8DIKMJAI
Dabar siūlo didžiausias 

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

Atsakantis darbas
3058 West Uith St., 

Telefonas BEVerly 0006
skersai Šv. Kazimiero kapinių vartų.

OABT, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Dariausias patarnavimas — Motaria patarnauja 
Phena 9000 «20 W. 15th Ava

r

I
t
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NEKALTO PRASIDĖJIMO PAR., BRI. PK. PIKNIKAS
n V T A I 1 imnC IIII V 1 A Norite šokti prie geros muzikos? Pasimatyti su senais pažįstamais? Pa-

> K I I U J , lJUlfiHIlJlY 4 De kvėpuoti tyro oro? Matyti visokių lenktynių?
Vytauto Parke 11 5 St. tarp Pulaski Rd. - Cicero av. Atvykite i Nekalto Prasidėjimo parap. didžiulį pikniką. Ten gausite ir

Pradžia 11 valandą ryto | skaniausių valgių ir gardžių gėrimų.
KVIEČIA VTSUS KLEBONAS IR KOMITETAI

. : u n .

VIETINES ŽINIOS

RYTOJ VISI VAŽIUOJA Į LIETUVIŲ 
DIENĄ MARIJOS KALNELIUOSE

Prasidės Pamaldomis Seminarijos Koplyčioj Ir 
Baigsis Pikniku Marijonų Oky

Labai gražiai rašo “Darb.”, 
pažymėdamas, kad Lietuvių 
Diena — maloni pareiga.

Gyvenime yra visokių pa
reigų. Artimiausios tai asme
ninės — aprūpinti save ir sa-

jų. Čia jau nieku gyvu negu
lima sakyti: “tegu kiti jų pa
laiko, aš žiūrėsiu savo asme
ninių reikalų”. Negudri būtų 
politika taip sakyti. Tai gry
nas paneigimas apšvietos, 
taip verkiamai mums reika
lingos. Čia negali būti jokio 
pasiteisinimo, jokio išsisuki
nėjimo. Visi turime stoti kaip 
vienas ir remti Lietuvių Die 
nų.

Taigi, sulaukę sekmadienio,
ėjai, gyvendami išeivijoje, 
mes veržiamės bendromis jė
gomis, bendrųja pašalpa. Dėl- liepos 4 d., visi keliai teveda 
to ir organizuojamės. Organi- Chicagos ir apylinkės lietu-
zuotė jau tiek mumyse įsigy
veno, kad be jos ir savo as-

vo šeimų. Tos pareigos labui menines pareigas vargiai bo- 
svarbios, nes nuo jų pareina atliktume. Taigi mums būtina 
žmogaus išsilaikymas. Kas remti organizuotų visuomeni- 
nepajėgia išsilaikyti, tas tam-^nį veikimų. Jau tiek esame į 
pa nenaudingu visuomenės na i tai įpratę, kad remiame para
riu ir kitiems gyvenimų ap
sunkina, Tad kiekvienas pri
valo taip susitvarkyti, kad ir 
sau ir kitiems naudos atneš 
tų.

Iš to matome, kad grynai 
asmeninės žmogaus pareigos 
nėra tokios siauros, kad tik 
jį vienų paliestų. Jos eina pla 
čiau. Nieks negali sakyti: “aš 
tik savęs žiūriu, kiti man ne
rūpi”. Jei visi taip sakytų, 
tai pats iš niekur pagalbos 
nesusilauktum. O kitų pagal
bos kada nors būsi reikalin
gas. Iš čia. aišku, kąd asiyų- 
ninės pareigos tampriai risa- 
si su visuomeninėmis. Ypa-

pijas ir draugijas tokiu uo
lumu, tarsi jos būtų kiekvie
no atskira nuosavybė. Tai 
gražus pasiryžimas. Pats gy
venimas mus to išmokino.

Pastaraisiais laikais mūsų 
visuomeninės pareigos dar pa 
didėjo. Jau esame susilaukę 
savo mokslo įstaigų, kurias 
palaikyti yra jau plačiosios 
visuomenės pareiga. Čia ypač 
turime jaustis esu visuome
nės nariai. Ant mūsų, vadi
nasi, tavo ir mano, pečių kri 
nta pareiga palaikyti stam - 
biaoajae mūsų švietimo įstai
gas — Marianapolio Kolegi

čios savo Globėjos šventę dv. (8 metus be sustojimo leidžiu

vius į Marijos Kalnelius. Pa
maldos prasidės 10 vai. ryto, 
prašome kuoskaitlingiausiai 
dalyvauti jose; o po to, Ata
ri jonų ūky bus pasilinksmi
nimas ikį vakaro.

Norintieji važiuoti trauki
niu, galės išvažiuoti šiomis 
valandomis Burlington Route

lobėjos šv 
Kryžiaus bažnyJioj. Iškilmin
gos šv. Mišios kus 9 vai. ry
to. Mišias laikys kleb. kun. 
A. Skripkus sų asista. Pri
taikintų pamokslų pasakys 
taip pat kun. Aj Skripkus sų 
jungiečių didelis prietelis. Vi
sų kuopų sąjungietės kvie
čiamos atsilankyti ir daiyvou 
ti iškilmėse.

Pusryčius paruoš vietinės 
sų^ungietės. • S-tė

Jos. F. Budrikoi radio ir ra
kandų krautuvė 3417 S. Hal
sted st. Beje, reikia pastebė
ti, kad naujas Budriko raka
ndų krautuvės namas jau ga
tavus ir “Budrik Furniture 
Mart” krautuvė jau atidary
ta. Adresas 3409-11 So. Hal
sted st. — šalia didžiosios 
krautuvės. S.

ninkių su specialiai parink- ly Clearence” išpardavimų, 
tom gražiom dainom, tarpe! Visiems yra progos pasipirk- 
kurių bus smagios muzikos, įį jvairiy namams reikmenų 
žinių ir svarbių pranešimų, dideliu pinigų sutaupymu. Ne 
Ypatingai klausytojai bus su- pamirškit pasiklausyti, 
dominti prekių vertybėm, ko- Rap. J.
kias dabar Progress krauta- -
vė sifilo tęsdama didelį MJn- CLASSIFIED

■ -----------------
POPIE-

BRIDGEPORT. — Draugi
ja Saldžiausios1 Širdies Vieš
paties Jėzaus laikys pusme
tinį susirinkimų antradienį, 
liepos 6 d., 7:30 vai. vakare 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je. Malonėkite visi nariai at
silankyti į šj susirinkimų, nes 

traukiniu, kure išeina iš West- randaa daug svarbių dalykų

Rytoj ruošiama speciali 
“4th of July” graži ir įdo- į 
mi radio programa, kurias re ' 
guli ari ai leidžia kas nedėldie- 
nį 11 valandų prieš piet, iš 
stoties AVGES, Progress F’ir- 
niture Co. krautuvė, 3224 S. 
Halsted str. Teko nugirsti, 
kad programoj dalyvaus gru
pė žymių dainininkų ir daini-

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTRACTOR 

2223 VVest 23rd Place

I
Atlieka visokius medžio darbus,I 
didelius ir iuažus, už prieinamą! 
kainą. Apkala namus šingeliais. 
Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

TeL CANai 7514
CHICAOO

9AMŲ VALYTOJAI IR 
BIJOTOJAS

Kas norite namu* lžvolytl lr 11- 
popleruotl, tai kreipkitės | •

J. Purto kas 
04 2 S So. Richmond 8L 

Tel Hemlock 2672

Manant statyti aau naują namą 
ar pertaisvti seną, pajaukite

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspect 1185.

ern Avė. Statron (stoties): 
8:23, 9:34, 11:28.

Išlipę Claredon Mills stoty
je, rasite automobilių, kurs 
nuveš į Marijos Kalnelius.

svarstymui draugijos labui. 
Nut. rašt. Frank Bakutis

Sąjungiečiy Šventė

Liepos 4 d. bus retos iškil
mės Šv. Kryžiaus bažnyčioj. 
Kadangi Moterų Sųjunga yra
pasi vedus aave Panelės Ar
Nesiliaujančios Pagalbos glo-j

ir Marian Hills Seminari- bai, taigi sekmadienį apvaikš-

3=

VAKARINIŲ VALSTYBIŲ

LIETUVIŲ DIENA
MARIJOS KALNELIUOSE

Hinsdale, Illinois

RYTOJ, UEPOS-JULY 4D. 1937

T0WN OF LAKE. — Mo 
terų Sųjungos 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
liepos 4 d., tuoj po bendros 
Komunijos pusryčių. Taigi, 
visos sųjungietis kviečiamos 
dalyvauti bendroj Komunijoj, 
o paskiau pusryčiuose ir po 
to pasilikti sumrinkirnui.

to.

IBR1G1ITON PAKK. — Dr- 
stė Saldžiausios Širdięs V. J. 
No. 1 susirinkimas įvyks še
štadienį, liepos 3 d., 7:30 vai. 
vak., parapijos mokyklos ka- 
mbary. Visi nariai prašomi 
susirinkti, nes yra daug kas 
aptarti. O. S. Pakaitis, rašt.

BRIDGEPORT. — Simano 
Daukanto draugijos pusmeti
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, liepos 4, 12 vai. die
nų, Chicagos Lietuvių audi
torijoj. Susirinkimas svarbus, 
todėl kiekvienas narys būtinai 
privalo dalyvauti. Bus išduo
tas raportas iš šešių mėnesių 
finansinio dr-jos stovio. Ku
rie nariai nedalyvavo piknike 
ir nemokėjo už tikietns, turi 
apsimokėti šiame susirinkime 
ir grųžinti tikietus.

P. K., sekr.

Pradžia 10 Vai. Ryto

LAIMĖJIMAI- SPORTAS -ĮVAIRŪS PASILINKSMINIMAI

BRIDGEPORT. — Drangi- 
jos Sv. Petronėlės susirinki
mas iš priežasties amerikoni
škos šventės, bus antrad., lie
pos 6 d., 7:30 yal. vakare, par 
rapijos svetainėj. Narės malo
nėkite dalyvauti, nes yra 
daug svąrbių reikalų svarsty
mui.

O. Kliafiinskaitė, rašt.

RADIO

LIETUVIŲ DIENOS švente prasidės iškilmingomis šv. Mi- 

šiomis seminarijos naujojoj koplyčioj.

Visus nuoširdžiai kviečia

RENGĖJAI.

V

PARDAVIMUI NAMAS

6930 S. Aberdeen St. 6 kambarių 
name*. Kieto medžio grindy a Aly
va klldornaa. 2 dideli kambariai 
belsmonte. 2 kan; karadžlua. Gat
vė lr elė lžgrlstos lr apmokėtos. 
Nėra skolų. 33500 cash arba gali
ma pritaikyti sąlygos. Arti 63-člos 
Ir Halsted.

PARDAVIMUI CROERNT

Pardavimui grosernė lr bučemč ar
ba matnvsėu ant tavernos. 1967 W. 
Canalport Avė.

HKMIKIN VASARNAMIS

TSatrenduoJa 3 kambariu cottage ant 
Green Bay arti Menomlnee, Mich. 
tt o t eevaUe. Dėl Infcirmaciju ra- 
žvklte GREIČIUS. 4533 S. Wood St. 
Chlcago;____Tet__BOUlcvard__498i3^_-

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA- 
VINŲ AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokėti 
4% dividendą ant visų taupymo

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje ben
drovėje, kur indėliai apdrausti iki S5,000.00 Per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Wasbington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

dėl nupirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.
Dėl informacijų kreipkitės j

:derai Savinos
|AND LOAN ASSOCIATION 

____’ or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANai 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

Kas ilgų laikų iešmų dro- 
tam, kuris moka jų sunaudoti, 
žia, tam šuo kepsnį nuneša.

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

BUDRIKO PROGRAMA

8į sekmadienį, liepos 4, iŠ 
stoties WCFL, 920 kil., uoo 
7:30 iki 8 vai. Chicagos lai
ku girdėsite puikių radio pro 
gramų. Kaip ir visados, daly
vaus didžiulė Budriko radio 
orkestrą. Šias programas per

TAVERNAS PARDAVIMUI

Geras kampinis tavernas. Nauji ftka
periai. Pardavimo priežastis, kitas 
biznis. Atsltauklte po 7 vai. vak.8901__Archer_jV/e;__>__________

REIKALINGA VIRĖJA

Reikalinga virėja 
rapijos klebonijoj.

J tnanlca Avė,

Sv. Jurgio 
3280 So.

pa-
1.1-

RENPON PIKTAS

Ižrendavlniui Retas 6 kambarių, nau
jai iftdekoruotas. U visu pusių Švie
su. Visi patogumai. 3117 Union 
Avė. Savininkas antram aukšte.

PARDAVIMUI GROSERNft

Pardavimui grosemė geroj vietoj ar
ti UetuvlSkos bažnyčios. Su pragy
venimu tr lietu, renda pigi. 4345 
So. Falrfield Avė.

J

Spauda — tai galinga jėga. 
Tų jėgų gerai panaudoję, su
kursime kultūros židinius, ap
ginsime tikėjimų, pergalėsime 

jtautos priešus. Susipratę kata
likai remia pinigais ir raštais 
katalikiškų spaudų.

NAUJAI ATIDARYTAS

LIETUVOS
SANDELIS

911 W«rt SSrd Street 
Užlaikome KUMPIUS Ir kitus 
skanumėlius Importuotus IS Lie
tuvos. Visi produktai yra tikrai 
Uetuvlžkl, nes jie yra gauti per

BALTIC IMPORT 00.
809 Weet 19th Street

4rECONOMY and 

SATISFACTION ust 
DouUc Tėskd/DoubkAction!

BAKING ILV POVVDER
Asm hbe

25 ounces for 254 
Full P«ck ••• NoSlack Fillind

MILUONS Of POUNDS HAVE BE LN 
UitD B Y OUR GOVLRNMENT

MATYKITE JI ŠIANDIEN!
HEALTH-MOR

VACUUM-CLEANER 
ATLIEKA 83 DARBUS

Išmuša Kandis, Tarakonus h* Blakes
Reikia tik pašaukti CENtral 9051, arba rašyti laiškų, o 
HEALTH-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai patl^ 
nion8truoti, ir per kelias minutes išaiškins HEALT( 
MOR magikų. Saukite perdavėjų J. F. DANIS, krak 
luvė Room 618, 203 No. Wabash A.ve., Chieago,

j
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BUICK 

&
PONTIĄC
AGENTŪRA

Ar
Milda Auto Salas

PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

. BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
OAUBIS, SABONIS, BULAW, BANKEVIČIUS, BAČKY8

lr


