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JAPONAI GRASINA BOMBARDUOTI 
J. V. KARIUOMENE TIENTSME

KINIEČIŲ MOTERYS RAGINAMOS 
KOVOTI PRIEŠ JAPONUS

Kol kas japonai viršija kiniečius 
su kariškais lėktuvais

TIENTSINAS, rugp. 2. — 
Japonų kariuomenės autorite
tai grasina bombarduoti buvu
sių čia vokiečių koncesijų, kur 
turi savo stovyklų J. Valsty
bių kariuomenė ir kur suplūdę 
daug civilių amerikiečių, taip 
pat didelė daugybė netekusių 
pastogės kiniečių. Japonai sa
ko, kad šioj koncesijoj yra žy
mus skaičius kiniečių kariško
sios policijos, kuri pasirengns 
išposalų juos, japonus, pulti.

Iš Nankisgo pranešta, kad 
japonai lakūnai bombardavo 
kiniečių kareivines T.ehčoive, 
Santungo provincijoje.

(Vyriausybė planuoja pas
kelbti maisto kainoms kontro
lę, nes kai kur pesipelnijimo 
sumetimais kainos didinamos.

Žiniomis U Tokijo, kad ir 
Japonijoje eina toks pat ja
ponių moterų sųjudis. Japo
nės kai kuriais atvejais yra 
dau patrijotingesnės .už kinio- 
tęs.

Tientsine vakar kova buvo 
nutraukta ir pusiau apgriauta

ŠANCHAJUS, rugp. 2. — 
Japonams baigiant okupuoti 
Peipingo sritį ir visų šiaurinę 
Kinijų, iš Nankingo, Kinijos 
respublikos sostinės, praneša, 
•kad Kinija rengiasi į ilgų ka
rų su japonais. Iš Toki
jo skelbiama, kad japonai ir 
gi reugaasi ilgam karui gerai 
žinodami, kad kiniečiai atkak
liai gramsis už nedalomų Ki
nijų, nepriklausomybę ir lais
vę.

Kinijos vyriausybė tyli a- 
pie savo gausingos kariuome
nės judėjimus ir žygius. Tik 
iš kitų šaltinių sužinoma, kad 
ši kariuomenė žygiuoja į Pei
pingo sritį, kad tenai statyti 
krūtinę prieš japonus.

Savo ruožtu Kinijos diktato
riaus gen. Čiang Kai-šeko žmo
na atsišauvia į kiniečių moterų 
organizacijas ir pavienes mo
teris, ragindama jas prisidėti 
prie vyrų vedamo karo prieš 
japonus. Tarp kitko ji pareiš
kia: , , . I •

“Pasauliniam kare visų ša
lių moterys padėjo vyrams.
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NĖRA MEDVILNES SKABYTŲJŲ

Medvilnę skabyti nuo medelių trūksta darbininkų Texaso 
valstybėje. Tad vietomis darbininkai skabytojai iš plantacijų

kiniečių gyvenamoji da

lis buvo aprimusi. Bet vakare
staiga smarkus žemės drebėji
mas ištiko miestų ir apylinkes 
ir naujų pasiaubų sukėlė. Ki
niečiai aiškina, kad tas reiš
kia nepasisekimus japonų žy
giams. I ■ ! |b<i

Japonija vis daugiau kariuo 
menės siunčia į šiaurinę Kini
jų, o japonų lakūnai plačiai ap 
žvalgo ir retkarčiais puola 
žygiuojančių i Peipingo sritį 
siunčiamų kiniečių gausingų 
kariuomenę. Japonų kariuo
menė gi užima strategines vie 
tas ir įsikasa.

ITALŲ KORESPON
DENTAI GRJŽTA i 

LONDONĄ

ROMA, mgp^ 2. — Italijos 
laikraščių korespondentai, ku
rie prieš pat Anglijos kara
liaus vainikavimų buvo atšau
kti iš Anglijos, grįžta atgal į 
Londonu. {

Aišku Italijos santykiai su 
Anglija ir vėl gerėja.

IŠBANDĖ NACIONALISTŲ 
STIPRUMĄ

MįADRIDAS, rugp. 2. — 
Radikalų vadovybė sakosi, 
kad ji nacionalistus puolusi 

Kinijos moterys ne mažesnės Madrido vakariniam šone tik
patrijotės už kitų šalių mote
ris. Ir fiziškai jos turi tiek 
atsparumo, kaip ir kitos. Ki- 
nietės turi įtikinti pasaulį, 
kad ir joms, nemažiau kaip 
vyrams, rūpi tėvynės, likimas. 
Kaip ilgai karas tęstųsi, Kini
ja galų gale turi laimėti ir 
nusiplauti pažeminimų, kuriuo 
per ilgus raetua priešas mus 
apdrabstė. Kinija susidūrė su 
didžiausia krize savo istorijo
je. Ta« reiškia, kad mes turi
me paaukoti daugelį: savo ka
rių, mūsų nekaltų žmonių mi
nias ir tautos lobių žymiųjų 
dalį”

tuo sumetimu, kad išbandžius 
nacionalistų pajėgų stiprumų.

Tikslas atsiektas. Milicinin
kų liekanos suvarytos atgal į 
Madrido ribas. Vadinasi, na
cionalistų kariuomenė pakan
kamai stipri.

IŠŠOKO Iš LĖKTUVO IR 
ŽUVO

tacijose. Darbininkų pagrobimų įvyko ir Gonzales miesto apy
linkėse. Tad apskrities šerifas buvo priverstas čia matomu 
skelbimu įspėti grobėjus, kad jie paliautų grobti darbininkus, 
nes už tai turės aštriai atsakyti. (Acme Photo.)

...........- -------- '-I - --

Ispanu nacionalistai ps 
Madrido lytiniam šone

Bombarduoja Madridą; kituose 
frontuose eina mūšiai

inghoja

HENDAYE, Prancūzija, pie 5,0Q£Ųmilicininkų pasiskir- 
““” ♦ 1 stė į.būrius ir dūmė į arti-rugp. 2. — Žiniomis iš Ispani
jos, veikianti Madrido ryti
niam šone nacionalistų armi
ja, kuri kyliu įsiveržė į radi
kalų valdomų teritorijų, sėk
mingai pažangiuoja Valenci
jos Madrido vieškelio link ti
kslų šį vieškelį perkirsti ir 
Madrido radikalus aklai uždą 
ryti.

Nacionalistų vadovybė pra
neša, kad Teruel srityje radi
kalų milicininkai bandė nepa- 
duoti savo pozicijų. Tačiau 
jie visiškai nugalėti ir išblaš
kyti po aplinkines kalvas. A-

NUTEISTI MIRTI UŽ SĄ- 
, MOKSLĄ

Ind.,
vyrukas

INDIANAPOLIS, 
rugp. 2. — Jaunas 
nuėjo į vietos airportų, nusi
samdę lėktuvų paskraidyti ir
skrindant apie 1,000 pėdų au- 

Visoj Kinijoj iškeliama. «* *«“»»> * «**<> » •atoro- 

judis, kad kiekvienas dirbąs.' Žuvusiojo kiieniuose rasta 
kinietis paaukotų vienos die- jo identifikavimo ženklai. Tai
nos savo uždarbį karo vedimo 
reikalams. Kai kur kiniečiai

Regis Sbwer iš Muncie, Ind., 
dirbęs CCC stovykloje. Yra

raginami kas mėnesių aukoti, parašęs, kad ilgiau gyventi ne
vienos dienos uždarbį. I pakenčiama.

ATIDENGTAS PAMINK
LAS ŽUYUSIEMS AMERI

KIEČIAMS KARIAMS

ANGLIJA VĖL ITALIJAI 
TIESIA ALYVOS ŠAKELĘ

PREZ. ROOSEVELTAS 
PER RADIJĄ SVEIKINO IŠ

KILMIŲ DALYVIUS
PARYŽIUS, rugp. 2. — 

Montfaucone, Prancūzijoje, bu 
v.usio pasaulinio karo mūšių 
lauke, vakar iškilmingai ati
dengtas puošnus paminklas žu 
vusių ten amerikiečių karių davjmas
pagarbai,

Per iškilmes kalbėjo ir J. 
Valstybių gen. Pershingas. Da 
lyvavo eilė prancūzų kariuo
menės vadų, mini8teriai ir są
junginių šalių atstovai diplo
matai.

Prez. Rooseveltas per radi
jų sveikino iškilmių dalyvius.

DVI MOTERIŠKES UŽ
TROŠKO DŪMUOSE

Netoli Downers Grove ūky
je kilo gaisras gyvenamuose 
namuose. Gaisras iškilo rūsyje 
ir greit užgesintas. Po to vi
duje rasta dūmais užtrošku- 
sios dvi moteriškės — motina 
ir duktė, 72 m. ir 52 m. amž. 
Matyt, jos per dūmus nerado 
durų, kad išbėgti laukan.

miausius kalnus pamatę, kad 
nacionalistai jiems rengia ka
pus. Nacionalistų raitininkai 
ir kitos skrajojamos kolium- 
nos juos nusivijo. Dar nepra
nešta, ar radikalai kur nors 
atsisuko gintis, ar gal dumia 
stačiai .Valencijos link.

Be šimtų milicininkų užmuš 
tųjų šimtai paimta į nelaisvę.

Madrido vakariniam šone 
nacionalistų artilerija pradėjo 
bombarduoti radikalų pozici
jas miesto paribiais. Kituose 
karo frontuose atnaujinti mū
šiai.

20 MIL LT. MIESTO 
PASKOLA

KAUNjAS. — Miesto savi
valdybė įvairiems reikalams, 
ypač gatvių grindimui, ruo
šiasi išleisti obligacijų 20 mil. 
lt Reiklia manyti, kad šis 
Kauno nuėsto savivaldybės 
sumanymas ras pritarimo, nes 
rinkoj yra nemažai laisvų ka
pitalų. Obligacijos bus pagrįs-

AM! 5CIAMS PAGEL- 
BA KINIJOJE

PASIRYŽUSI PRIPAŽINTI 
ETIOPIJOS UŽKARIAVIMĄ

LONDONAS, rugp. 2. — 
Anglijos užsienių reikalų sek
retorius Edenas ir vėl Itali
jai siūlo alyvos šakelę — tai
kų ir draugingų savitarpį su
gyvenimų. • m ’

Sakoma, kad to naujo žygio 
pagrinde yra Anglijos pagei- 

Europai užtikrinti
taikų. Gal tame ir yra kiek 
teisybės. Sekretorius Edenas 
yra nominuotas gauti Nobelio 
prizų (dovanų>). Jis rastas kai 
po svarbiausias taikos Euro
poje palaikytojas.

Tačiau be taikos užtikrini
mo Europoje ^Anglijai arčiau
sia širdies stovi jog interesai 
išilgai Viduržemio jūros. 
Šiuos interesus lengvai gali pa 
kirsti Italijai, jei Anglija būtų 
jai nedrauginga ir kiltų rim
tieji nesusipratimai.

Italija nesišalina nuo Angli
jos siūlomo draugingumo. Bet 
šį kartų Mussolini reikalauja 
pripažinti Italijai Etiopijos 
užkariavimų. Patirta,, Anglija 
jau pasiryžusi tai padaryti.

SAKO, TAS YRA POLITI
NIS ŽYGIS

TIENTSINE IŠKRAUSTY
TAS SOVIETŲ RUSUOS 

KONSULATAS
KONSULAS SUSPĖJO PA

SISLĖPTI BRITŲ KON
CESIJOJE

TIENTSINAS, Kinija, rų- 
gp. 2. — Apie 20 “baltųjų^ 
rusų (komunistų priešų) gru
pė šiandien puolė sovietų Ru
sijos generalinio konsulo ofi
sų, susikrovė į trukų visus 
kordus, sudaužė viduje bald 
ir paskiau langus ir nuvažia 
savais keliais.; ų

Konsulas Smirnovas patyrt 
apie rengiamų užpuolimų if 
jis su savo personalu kv grei
čiau išdūmė ir britų, koncesi
jų. Nebuvo laiko pasiimti norų 
svarbesniuosius rekordus.

Konsulas aiškina, kad japo
nai užsiundę .užpuolikus. Ma
tyt, japonams norisi patirti, 
kas Maskvos slapta veikiama 
Kinijoje. Jei konsulas su slaųp 
tais raštais buvo neatsarguą 
japonai daug kų galės patirt 
iš pagrobtų,rekordų.

LIGONINE NUBAUSTA

Vakar teismo pripažinta ka 
ta ir nubausta 50 dolerių 
da Lake View ligoninė, kaipc 
korporacija. Teisėjas rado-.t _Stebėtoj ir valstybe

kad vyriausybės boardo sus-
tapdymas prisidėti prie senat
vės pensijų mokėjimo Illinoise 
yra daugiau niekas kitas, kaip 
tik politinis žygis. Tuo būdu 
daromės kerštas gubernato
riui Horneriui, kurs pačių de
mokratų tarpe turi daug prie
šininkų.

TOKIJO, rugp. 2. — Japo- 
tos Kauno miesto turtu, kuris nija sukėlė karų Kinijoje, kad
siekia apie 70 milijonų litų.

Neseniai įsakyta iš Maskvos 
per tris dienas išsikraustyti 
39 krikščionių dvasininkams. 
Teisė pasilikti nustatyta tik 
išsižadėjus savo luomo. Visi 
apleido miestų.

tuo tarpu valstybės iždas yra 
tuštutėlis.

Tad dabar vyriausybė sten
giasi koveikiau sudaryti reika
lingus fondus. Bus bandoma 
užtraukti didelę vidaus pasko
lų.

HENDAYE, Prancūzija, 
rugp. 2. — Ispanijos naciona
listų karo teismas nuteisė mir 
ti du prancūzus. Jie pripažin
ti kaltais už sumoksiu pas
kleisti šiltinės ir miegamosios 
ligų epidemijas nacionalistų 
valdomose teritorijpse.

Karo teismas rado, kad 
šiam sąmokslui pradžia duota 
Londoną Pas suimtuosius ras 
tos stiklinntės su tų ligų pe 
rais.

Pranešta, ikaid abiems mir
ties bausmė įvykdyta.

CIANO KALBĖJOSI SU 
SIR ERICU

ROMA, rugp. 2. — Italijos 
užs. reikalų ministeris Ciano 
šiandien ilgai tarėsi su Angli
jos ambasadorium Italijai, Sir 
Eric Drummondu

WASHINGTON, rugp. 2. 
— Amerikos Raudonasis Kry
žius skyrė 10,000 dol. ameri
kiečių pagalbai šiaurinėj Kini 
joj.

Tobolsko (Rusijoje) karo 
lauko teismo sprendimu su- 

dvcfcinin-
Paleista iš kalėjimo sušau

dytojo maršalo Tuchačevskio šaudyti stačiatikiai 
žmona pamišo, o duktė Nataša kai Utorov, Bogorad ir Smir- 
nusižudė. nov ir žydų rabinas Faingold.

12 ŽUVO POTVYNIUOSE

MANILA, Filipinų salos, 
rugp. 2. — Luzono salos cen
trinėj daly siaučia dideli pot
vyniai, kuriuose 12 asmenų 
žuvo.

PASAUUNINKAMS REKO
LEKCIJOS NOTRE DAME

Notre Dame, Ind., ketvirta
dienį prasideda pašau! įnin
kama rekolekcijos. Iš Chicagos 
vyksta daug profesionalų ir 
politikų. Bus grupių iš kelių 
gretimų valstybių. Kas metai 
ten surengiamos rekolekcijos
peeaulininfcams.

Kongresas bandys tampu laiku

ta tymus.
Andai du plėšikai puolė 

giųjų gėrimų parduotuvę. 8 
tarnautojas Lige DeboWski 
sirėmė su piktadariais. Vie 
jų nušovė, kitų mirtinai 
dė. Ir pats buvo pavojinga 
pašautas.

Debowski buvo paimtas 
minėtų ligoninę. Tenai jam 
teikta reikalinga pirmoji 
gelba ir jis pasiųstas į aps 

ligoninę. Spauda suki 
kad ligoninė juo

irfį>ino.
Ji patraukta tieson. Teis 

išsiaiškino, kad sužeis tų j 
buvo reikalinga greita ope 
cija. Ligoninės vaidyba pa 
rė, kad sužeistasis neturi 
gų, tad tuo sumetimu jį ir 
siuntė į apskrities ligoninę

O taip neturėtų būt daromi 
Greitam atsitikime, kaip pači 
entui yra pavojus, ligoninė n 
turi paisyti, kas už patamaVi 
mų užmokės, arba nemokėu 
bet turi eiti savo pareigų

RI

Atstovai nori uždaryti sesiją; 
reikia atostogų

WASHINGTON, rugp. 2.
- Čia plačiai aiškinama, kad

šio 72-ojo Kongreso pi rmų jai 
sesijai jau panaudota 6 mėne
siai ir nieko naudinga šaliai 
neatlikta. Visi svarbesnieji ad 
ministracijos remiami biliai 
nuolat buvo atidėliojami. Šian 
dien kongreso atstovai veržia
si uždaryti sesijų ir vykti į 
savo kraštus.

Tačiau prezidentas spaud
žia atstovų vadus būtinai pra
vesti keletu svarbesniųjų bilių 
prieš uždarysiant sesijų. Jei 
prezidento nora« bus pildo
mas, tai biliai bus pravesti be 
įsigilinimo į jų prasmę. Yra 
žinoma, kad greitas darbas, be 
gilesnio apgalvojimo, vargiai 
gali būti naudingas šaliai. Daž 
nai toks darbas yra žalingas 
ir nesutikimams pagrindas.

IR VĖL VALENCIJOS RjI 
DIKALAI

PARYŽIUS, rų<x 2. — J! 
lencijos radikalų režimas 
naujo iškelia reikalavimų n 
bausti Vokietijų ir Italijų 
kišimusi į Ispanijos vidau 
reikalus.

ORAS
CHICAGO SRITIS, 

matomas lietus su perkū 
mis; vakare vėsiau.

Saulė teka 545, leid: 
si 8:06.

N,
nij
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Mūsų Susivienijimo Reikalu

“"Garsas” praneša, kad Lietuvių RouiOc 
Katalikų Susivienymas Amerikoj rengiasi 
prie generalinio naujų narių vajaus, kuris 
prasidės šių metų rudenį.

Ta proga bus pravartu pakalbėti, dė! 
ko Amerikos lietuviai katalikai turi susido
mėti Susivienyniu ir kuriems tik amžis ir 
sveikata daleidžia prie jo priklausyti.

Svarbiausi Susiv. tiksleli y±a teikti savo 
nariams ir jų pašalpgaviams medžiaginę pa
galbų pašalpų ir pomirtinių formose; pa
laikyti lietuvystės ir katalikystės dvasių, 
kelti savo tautiečių apšvietę ir kultūrų,

Susiv. yra tvirta, saugi ir valdžios pri
žiūrima organizacija.

Šiahdien Sūsivlenymas turi pusantro 
milijono dolerių kapitalo.

Į Susivienymų gali įsirašyt pilnamečiai 
iiūo 16-kos iki 56 metų amžiaus ir jauname- 
čiai uuo vieno mėnesio iki. 15-kos metų am- 

Į žiaus. -* ; (- I
Organizacija turi pilnamečių apdraudos 

skyrių su keturiomis klasėmis; Klasė A — 
viso gyvenimo; Klasė B — 26 metų gyvas
ties mokėjimo; Klasė C — 20 metų endow- 
mehto planas; ir Klasė D — ėndovrmento 
planas dėl 60 melų amžiaus.

Šiose klasėse galima apsidraust nuo 
150 iki 2000 dolerių. Duoklių dydis pri
klauso nuo klasės, apsidfaudinio sumos ir 
amžiaus. “•-L

Jaunamečių Apdraudbš~skyrius taip pat 
’ turi dvi klases: Klasė A — su pomirtine nuo

neturėjo tinkamų vadų, trūko joms pagrin , 
dinės tvarkos, sebėsni nariai pamažu retėjo, 
o jaunieji nesifttšė. Tos draugijos ir klūbai 
nutiesė dadg pinigų sumokėtų pašalpų ir 
pomirtinių pavidale.

Šiais laikais žmonių apdraudi tink&uitti 
gali rūpintis ir kobkkrudt su įvairiomis fra- 
tcrnald.nis organizacijomis ir komercinėmis 
kompanijomis tik moderniškai sdtvarkyta 
organizacija. Surivienymas visus tuos priva
lumus turi.

Tik niums lietuviams reikia suprast or- 
ganizuotės reikšmę ir daugiau pasitikėt sa
vo organizacija. Mūs Čia šioj žaly yra visas

ggggHis 

Surinko J. T. N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

Stthetdviūo 8. Lukas

Kl.: Kuo remiantis galimu 
įtrdytl, kad daugelis mūsų 
mokytojų ir turtingų žmonių 
rodo komunizmui prielanku 
ttlųf

(Tęsinys)

Kl.: Kodėl komunizmas sau 
randa tvirtų pamatų kituose 
kraštuose f

Ats.: Nors komunizmas ir

Abtradienisl rųgp. 3 193«

"“'MOMIHM
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platintojams - vykdytojams
.... x i • n J* vUtir žbmesnlb

nuhjonas, »vo .Miihuinl pranciani daugėti taomo ke|U
kitų tautų bet orgMdzaetj, didumu aukSte8Dlo jttomo
nuo daugelio net mažesnių tautų esam ax-1 . , ... . .... ,
trilik'. Dėl to, kad kilos tautos, ypatingai, “T’ ?T*‘ 
slaviškosios, šiuo žvilgsniu laikosi kur ka. J’"“1*.1:.,,“"’0
didesnės vienybės.

Netrukus LBKSA Pildomasis Komite 
tas paskelbs naiijų įtarių vajų. Kuopos turi muniano sekėjus revoliuciji-

turi platu, programą bet jo< tun ’r» d“u«'bS <'

a) Yra visi tie, kurie pri
taria atsi U k u šio b nuo pašau 
lio pažangos Rusijos pasigy 
įhnūi, kuris yra visai be rei
kšmės, ap:e suteikimų minio-

klnti jaunimų savb vOlrižų ii n,<^8*0,
vėliav* niekiau, išmokinti b«l ‘ tr pro-,.

tikybų ir dorų nusistatę as

ro SVIETĄ PASIDAIRIUS Oi 1111*. 41 1111*, oi 1111*11*
Bet JI* net nenori i ja* pažiūrėt.

iš anksto prie vajaus rengtis, nnŽiūrėt or
ganizatorius.

Praeitis parodė, kad ten, kur yra geru&

tiių veikimo būdų, įsigauti į 
darbininkų sųjungos, į kul
tūrines ir moksleivių draugi -

nusiteikimas ir pasiryžimas dirbti, ten pa- jas tuo tikslu, kad jnoB ko
sėtos būna gerbs. mnniznio platinimui panaitdn-

Pavyzdin, paskutiniuose dviejuose va- ti. 
juose pirmas vietas užėmė ir pirmas dovanas . \r gaĮį komunizmas 
laimėjo nedidelių kolonijų kuopos, kaip Fo- demokratinėje va-
rest City, Pa., Roseland, Illinois; taip pat jgty^je turėti!
daugelį paskesnių vietų užėmė ir dbvanas 
laimėjo mažų kolonijų kuopos.

Beje, ir dabartiniu laiku, kurie pasidar
buoja ir prirašo naujų narių, gauna gausų 
atlygihimų. Kiekvienas turi gerų progų pa
sidarbuoti Susivienymo gerovei ir už tai ap- 
turėt moralį ir medžiaginį atlyginimų.

Ats.: Taip. Tik demokra
tinėje valstybėje. Kur dikta
toriai valdo, tęn komunizmas 
įsiskverbti neturi progos, Laip 
pat jis didžai turi progos įsi 
gauti į valstybes, kurios yra 
valdomos nors it žlautails,

mėnys, kurie užgiria komu
nistų naujus bandymus.

c) Taikos norintieji asme 
nys tiki, kad tik Rusijos da
rbininkų valdžia palaiko pa
saulyje taikų.

d) Visi tie, kurie tiki, kad 
Rusijoje yra didelė ekonomi
nė gerbvė padaryta, nebelikę 
ten nei vieno bemokslio, ne
turi palinkimo prieš kobiuniz- 
•mų kovoti.

e) Netikėliai it visi tie, ku
rie palaiko visuomenės tvar
kos pagerinimų, kalį) tikybos 
reikimų, prisideda prie komu-

Vyčiams Seimuojant bel godojamo karaliaus. Ko- biznio ir teikia jani pagalbų.
munizmas jau beveik panai
kino Prancūzijos demokratijų, 
pradeda Pietų Amerikos de
mokratijas griauti ir siekis 
taip pat Jungtinių Valstybių 
demokratijos panaikinimo. 

Kl.: Ar daug narių komn-

Šiandien Lietuvos Vyčiai pradeda sdvo 
jubiliejinį seimų, kuris, neabejojame, yra 
gausingas. Geras būrys kuopų atstovų išvy
ko iš Chicagos, kiek pastebėjome, gana daug 
atvyko ir iš rytinių Valstybių.

Gerai, kad seimas yr< gausingas. Tas _
parodys, kad mūsų jaunimo organizacija te- nizinas tun Jungtinėse Va 

stybėse!bėra gyva, kad ir po 25 metų, nors gyveni
mo sąlygos pasikeitė, nors žymiai pasikeitė 
ir narių sąstatas, ji varo gražų lietuvybės
darbų. i - - -i- ' -

Reikia nuoširdžiai palinkėti, kad jdbi-
liėjblis seklias dar labiau išjudintų orgaOi-

iki 250 dolerių ir Klasė B su 250 dol., zacijų. Seimas tebūnie jubiliejaus minėjimo 
500 dol., ir 1000 dol. pomirtinėm. Į pradžia, l’o seimo visos Vyčių kuopos ir Iš-

Prie Susivienymo Pašalpos skyriaus ga- jų susidarą apskričiai atskirai turėtų mi-
li priklausyt visi nariai, įsirašę apdraudoli. 
Pašalpos skyrius turi keturis laipsnius: pir
mo luipsnio nariai ligoj arba sužeidimų" ne 
laimėse gauna pašalpos 3 dol. savaitėj, ant 
ro — 6 dol., trečio - - 9 dol., ketvirto — 12 
dol. Mokesty s tokios: pi Ano laipsnio pašai- 
pon 25c mėnesiui, antro — 50c., trečio — 
75 centai, ketvirto — 1 dol.

Susivienymas turi Labdarybės Fondą, į 
kurį nariai moka po 10 centų į mfetuš. Tas 
fondas yra šelpimui suvargusių našlių, naš
laičių ir senelių — Susivienymo narių.

Susivienymas leidžia savo oficijalį orga
nų savaitraštį “Garsų”, kurs Sale organiza
cijos reikalų duoda literatūros, mokslo, po
litikos raštų; duoda žinių iš viso pasaulio; 
ddrg rašo apie Amerikos lietuvių gyveni
mų, tautinį, kultūrinį ir ekonominį veikimų; 
taip pat daug rašo ir rūpinasi tėvynės Lie
tuvos reikalais. “Garsų” gauna dykai kiek
vienas pilnametis narys esųs geram stovy. 
Pašaliečiams “Garsas” kainuoja du doleriu 
(Belams. ,

Taigi, Susivienymas visais žvilgsniais 
yra niums naudingas. Prie jo priklausyda
mi mes galime rūpintis fraternaliais reika
lais, labdarybe, gaivint ir stiprint lietuvystę, 

, skleisti apšvietę. Juk vien tik dėl šių tikslų 
kiekvienas susipratęs lietuvis katalikas tu
rėtų tapti Susiv. nariu ir darbuotis s4vo
naudai ir savo tautos gerovei.

Savo laiku kiekvienoj Amerikos lietu
vių kolonijoj buvo pristeigta daugybės pa
šalpinių draugijų ir klubų,'bet šiandien dau
gelio jų vardai žinomi Lik iš užsilikusių pro
tokolų knygų, iš korespondencijų ir pranc- 

L Šimų tilpusių laikraščiuose. Andai naujai 
išleistas lliino-is ateito įstatymas, reguliuojan- 

C tis draugijos reikalus, privertė užsidaryt de- 
sėtkus dar užsilikusių lietuviškų pašalpinių 
draugijų, kitos norėdamos savo gyvybę pa- 

kjt turėjo susiliet į krūvų su kitomis
■panašiomis druugŲoiuis.

Dauguma lie+u^kų pašalpinių draugi
jų ir klūhų turėjo likviduotis dėl to, kad

nėti jubiliejų, kad plačiųjų visutknenę ge
riau supažiildinti su organižacijoe nuveik
tais darbais, kad supažindinti su jos tiks
lais. Tai, be abejonės, nemažai padėtų ir 
daugiau jaunimo į Vyčius įtraukti. O tai 
šiais laikais labai yra svarbu.

Reikia žinoti, kad mūsų jaunimų visi 
gaudo. Jį traukia pas save kitataučiai, jį 
vilioja komunistai ir visokio plaukė lais
vamaniai. Dėl to Vyčiams visi turime pa
dėti, kad jie pajėgtų daugiau jaunimo pri
glausti ir išlaikyti jame ir religines ir tau
tines brangenybes.

Seimas, žinoma, « tai atsižvelgs. Jis mė
gins surasti priemonės, kuriomis būtų ga
lima išauginti Lietuvos Vyčių organizaėijų 
tikrai gausinga. Sveikindami seimų mes to 
ir linkime.

Ačiū Už Paira?

Praėjusį sekmadienį turėjome tikrai gra
žų išvažiavimų (piknikų) į Sunset parkų. 
Nors buvo daug kitų piknikų, tačiau mūsų 
dienraščio piknikas buvo ir gongingas ir 
linksmas. Suvažiavo daug mūsų bičiulių; 
kad paremti dieuraštį ir kšd pasilinksminti. 
Turėjome svečių ne tik iš Indiana, Michi- 
gah ir Wlsconsibo valstybių, bfet net iš toli
mos Connecticut valstybės (kun. dr. Jonas 
Starkus, Marianapolio Kolegijos profeso
rius). Buvo svečių ir 18 Lietuvės.

Dienrdščio vadovybė yra nuoširdžiai dė
kinga visiems už atsilankymų ir už paramų. 
Galima užtikrinti, kad nepasitiksime visuo
menei skolingi. Dienraščiui rodomas palan
kumus ir teikiama parama paragins jo ve
dėjus dar didesniu uolumu ir nuoširdumu
tarnauti skaltytojdms ir visuomenei.

• • ♦
Praėjusį mėnesį išėjo ‘‘Žvaigždė”, kun. 

A. Miluko leidžiamas bertaininig žurnalai. 
Siame iiumetyje įdėta įdomių raštų iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo XfX Šimtmetyje.

Ats.: Jungtinėse Valstybėse 
komunistų partija turi tik 
apie pušų mti^ttio-iiarių, kas 
dar jokio pavojaus čia nesu
daro, bet komUuizmo rėmėjų 
it padedančių jo veikimui čia 
plėtotis yra labai daug ir gan 
tviitų draugijų.

Kl.: Kokios draugijos čia 
komunizmų rertiia?

Ate.: Amerikos lyga prieš 
karus ir fašizmų, ūkininkų da 
rbinihkų partija, Amerikos 
mokytojų federacija, Ameri 
kos darbibinkų partija, ne-

KL: Ar yra teisybė, kad 
viešose mokyklose yra moko 
ma komunizmo!

Ats.: Jis lieta kaipo priva
lomas dalykas viešų mokyk 
lų pOmbkų 11 ark r aš t in įtrauk 
tas, bet vadovėliai, kuriubse 
garbinama Rusija, jos čia re- 
voliucijinė programa ir pa 
juokiamas mūsų valdžios su
tvarkymo būdas, yra varto
jami daugelyiB.pradžios viešo- 
se mokyklose. Daugybė mo
kytojų, kurie viešai išpažįsta 
komunizmų, užkrečia juo ii 
saio mokinius.

Kl.: Ar komunizmas šioj 
šalyje užlaiko savo mokyk
las!

Ats.: Sulig Walter S. Stėele 
kuriam buvo pavesta ištirti 
dėstymų komunizmo viešose 
mokyklose (1934 metais), iš
duoto Kongreso posėdyje pra-

Šiandie padainuokime Ą.
A-Ho dainų api? vienų mū
sų sportininkų, kuris labai 
datlg padėjo Lietuvos besket- 
bolo tymui Rygoje į beskę su-į
mesti nė tik estus, egiptiečius,1, , . . _

. , , . ..... kunda: jei Rygoj Lietuvos
italus, ale ir proaepanus — J , ...
lenku sportininkams būt buvę pri

statyta po gražuolę latvaitę, 
grečlausia jie nebūt prašepa-
nų ir kiti} į bėskę sumetę.
Latvaitės būtų jhog sužavė
jusios. Ba nepaslėpta 
da, kad kai žmogus būnSgr 
žios pusės sužavėtas, rokun- 
da su jdo jau baigta. Ale kai 
ir dideliam žygiui žmogus 
jaučia, kad namie turi jau 
kaip ir loenų gražuolę, pana
šiai tam mūsų Praneliui, prieš 
kurių visados pradžioj yht di
delio ambišino didvyriu pasi
rodyti (merginos lepšių nė
riny li^, jis dės visų sylų — iš
eiti nugalėtoju.

Aš figeriuočiau, tavorščiai, 
net bečyti, kad ar tik Čikagos 
gražuolės, Lietuvos sportinin
kų palydovės, nebuų priežas
tim jų pralaimėjimo beSket- 
bole. Perdaug, gal, buvOi, jo
mis susižavėję. Ir pamiršimas 
savųjų Lietuvoj, kurioms jie 
čia turėjo pasirodyti didvy
riais, davė rezultatus, kad ne 
jie amerikiečius lietuvius, ale

člkaąoj ji* turi Jauną mergelę. 
Grasiąją Eleną — rūtų Sakelę, 
Oi lllia. oi lllia, oi Ūllalta 

Gražiąją Eleną — rūtų Sakelę,

ApniisJijŪ8 šių dainų, ta
vorščiai, ^usidAro tokia ro-

Gyveno Čikagoj jauna* Prany*,
Bet nieks nežinojo ką myli jis.
Oi 1111*. oi lllia. oi 1111*11*
Bet nieks nežinojo ką myli Jis.

Mylėjo mergelę labai karkta!
Ir ją su Forduku vežiojo dažnai.
Oi Hilą, oi lilla, oi llllalla 
Ir ją su Forduku vežiojo dažnai.

Lietuvon reikėjo važiuoti tuojau.
Vestuves žadėjo įskelti vėliau.
Oi 1111*. ot lilla, oi llllalla 
Vestuves žadėjo likeltl vėliau.

Pamatė Lietuvoj mergaičių gražių.
Bet, sako, gražesnę až vieną turiu.
OI lilla, oi lllia, oi llllalla 
bet, sako, gražesnę ai vieną turiu.

Mums gaila žlflrttl, kaip nyksta jisai, 
bet niekas nellnb, ką daro jinai.
OI lilla, oi lllia, oi llllalla 
Bet niekas nežino, ką daro jinai.

G*1 geria konjaką Ir tnyll kitiis,
Užmlrėus Praneli ir Jo prižadus.
OI 11114, oi lilla, oi llllalla 
Utmlržus Pranei] ir Jo prižadu*

Nurimki Pranyti ir žaiski gerai 
Nemyli kitų JI tik tave labai 
OI lilla, oi lilla, oi llllalla 
Nemyli kitų ji tik tave labai

Ir žaidžia Pranytls Rygoj vis geriau.
Patinka latvaitėms jis kas kati 

(daugiau.
OI Hilą. Oi lilla, oi llllalla
Patinka latvaitėms jis kas kart . _ < - -

t > <4au«u.u. amerikiečaaL ju<uu į. Jbeek$- su

Norėtų latvaitės su juo pakalbėt. 
Bet Jis net nenori i jas pažltlrėt.

RytŲ Žvaigžde

metė. Nemačijo nfei mano vi
sa šyla už juos riutinimas.

I rius, pamatėme brangias sa 
vastis ir džiaugiamės Maria- 
napolio įstaigų.

Dėkojame kun. Dr. J. Na
vickui, MIC., už jo nuoširdų

partinė darbininkų partija, nešimo, pasirodo, kad yra jau 
Epikoe partija ir daugel;:-'Įsu virš 300 tokių mokyklų 
darbininkų, studentų ir kito 'jungtinėse Valstybėse. Žino-
kių draugijų.

Kl.: Ar teisybė, kad daug 
kolegijų ir universitetų rodo 
komunizmui prielankumų!

Ats.; Kolegijos ir universi
tetai tikrai komunizmui riėra 
prielankūs, bet jų įstatai ne
varžo profesorių ir sutelkit! 
jifems didelę laisvę dėstyme 
dalykų taip, kaip jiems pa
tinka. Taip pat ir bedieviai 
ar laisvamaniai profesoriai 
nėra suvaržomi ir jie gali 
savo dalykus' dėstyti, kaip 
jiems patinka.

Amerikos mbkyklų “akade
minė laisvė” jau per dadg 
toli nuėjus. Mokiniai taip pat 
privali būti laisvi ir nuo 
komunizmo ir bedievybės tuo 
labiau, nes Rusijoj mokytojai 
visai neturi nei jokios “aka
deminės laisvės”.
-

ma, jos yra tik vakarinės ir 
vasarinės mokyklos dėl jau
nuolių, neturinčių dar šešio
likos metų savo amžiaus. Ko
munistai be tų mokyklų turi 
dar ir daugybę vaikams va
sarojimui vietų, kuriose jie
ms savo mokslų irgi skiepija. 
New Yorko mieste darbinin
kų mokyklų lanko apie 2000

Liepos 22 dienų, lankyda
mi Rytus, užsukome ir į Ma- 
rlanapdlį. Pasiekę foiompsO 
nų, pasukome į vartus, ku- priėmimų, Br. T. Poškai už 
riuos pravažiavę atsiradome lnab>®ų patarnavimų. 
gražiausiame parke. Jalme pa- Kiekvienam lietuviui pata 
matėme Ir pačių kolegijų. riame pasitaikius progai, ap-

Namas, turtinga Išvaizda1 lankytl ^ų vietų. Pamačius 
Marianapolį yrą ko papasa
koti savb drfcU&aJns if net 
svetimtaučiams. vakarinių 
valstijų lietuviai, kurie tik 
lankysis Rytttbsė, tegul ne
praleidžia bepamatę grčžybūs, 
kokia randasi Mariariapoly. 
Tai mūšų, Amerikos lietuvių, 
Rytų Žvaigždė.

Koatol«r*8 fitateoit

begalo džiugino. Jautėme, jog 
tai tvirtbvė palaikymai tikė
jimo ir tautybės. Aplink rū
pius dideli medžiai, žalumy
nai ii* gražus kelias.

VĮėjus į vidų mus pasitiko 
kun. Dr. J. Navickas, MlC., 
kuris labai molobiai priėmė, 
sveikino ir pavaišino ska
niais pietumis; po to papra
šė Br. T. Poškų, kad apro-

mokinių ir turi fakultetų, ku- dytų visas kolegijos įdomy 
ristai yra apie 60 norių. bes. Apėjome visus kambo 

Kl.: Ar komunizmas Jung
tinėse Valstybėse turi kokias 
nors jaunFnuii drauguos į- 
kūiųs!

A ta.: Komunizmas čia turi 
net kelias jaunimo draugi
jas, kurių yra tie patys sie
kiai, kaip ir Rusijoje esan
čiųjų. Svarbesnės jų draugi
jos yra šios:

Jaunų pionierių draugija,

kurion priimami nuo dešimt 
iki šešiolikos metų amžiau* 
berniukai ir mergaitės, ir 
Jaunų Amerikos komunistų 
lyga, kurių sudaro pabaigę 
šešiolika metų jaunimas. Šių 
draugijų nariai mokomi prieš 
amerikobiškų, prieš tikybinių 
ir revoliucijinių dalykų.

(Bus daugiau)

Kun. Milukas savo raštais duoda neįvettl- Oteštūota 163 komubistų agentų. Pas juos 
namai brangios medžiagos Amerikos lietu- Į rasta komunistiškos litetatūros ir plųnai 
vių istorijai. Jo darbas turėtų susilaukti pa- 1 priešvalstybiniam veikimui. Lenkijos komu- 
ranios. Ligšiol tas nenuilstantis 'mūsų spau- , nistai teikiu gana stiprių paramų Ispanijos 
dos veteranas veikėjas tų darbų dirba be- k otri uni i stam A. Keli tūkstančiai lenkų yl*a Io-
velk išimtinai tik savo pajėgomis.

Kbmuftizinas Lebkljbj, matyti, gobu 
smarkiai plinta. Šiomis - dienomis Varšutoj

jalistų armijoj. Tuo būdu lebkų valdžia turi 
feikalo ne vien tik sn mažumomis, kurias 
visokiausiais būdais persekioja, bet Ir kb-

Phtd£jo Veikti Gfyby 
tižidviniMo įintntė

KAUNAS. — Smulkiųjų ū- 
kio šakų Organizacijų sąjun
ga “Sodyba” įsteigė Merki- 
bėjb grybų ir uogų džibvini- 
nio įmobę. Si vieta įmObei stei 
gti bbvo Įiarinkta todėl kad 
čia dauginusia yra miškų, duo 
dOiičių nepaprastai gausiai 
grybų ir ubgų. Įmonėje šiuo 
mbtn yra džiovinamos mėly
nės. Netrukus bus pradėti 
džiovinti grybai Amerikos ri
nkai.

mbnirių Sųjudis jai nemažai rūpesčių duoda. ‘ das.

Pttežodžiai
Dina niekus, kaip savo gric- 

kūs.
ftdė vilkas, suės ir vilkų. 
Ant Telšių it dangus jdo

j'•'•k i ■. ..t -
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Kelios savaitės dideliį pastangų ir įtempto darbo 
apsivainikavo labai gražia pasekme: Vyčių liepos 5 
dieną buvo didelis žingsnis pirmyn mūsų gyvenime. 
Dabar po suvedimo visų sąskaitų pasirodė, kad ne
paisant milžiniškų išlaidų, pasidariusių ypatingai iš 
priežasties keliošimtinio Terraplane automobiHaus iš
leisto per tų piknikų - visgi ir pelno organizacijai liko 
daugiau, negu kitų sykį.

Del to viešai išreiškiam padėkų: mūsų pačių Vyčių 
Rengimo Komisijai poniai Karlavičienei ir jos drau
gėms už darbų restorane ir visiems darbuotojams, 
Vytauto Daržo Direktoriams už leidimų Daržo, 
“Draugui” ir “Margučiui” už garsinimus, Gerbiamajai 
Dvasiškijai už paramų ir sekantiems'biznieriams už 
tikietų platinimų

BRIDGEPORT:
Aleliunas Vi.
J. Budrik 
J. Jaaelnmas 
J. Bartaš 
St. Mažeika 
M. Moskas 
Al. Budria 
Fr. Medelin&lris 
A. Zalatoris 
M. Daugėla 
J. Kazlauskas 
Bridgeport tavem 
Charley’s Acorn tavern 
F. Sabutis 
M. Tarulis
J. “Būta”
K. Beinarauskas 
K. Ūkelis
18a
K. Svanauskaa 
Iz. Pikelis 
Damanskis
WS8T SIDE
Roosevelt Fumiture Co. 
St. šimulis 
Al. Karlavičius 
K, Zamaravičius

Masalskis
Svanauskaa
Vistart
'Berzinskis
Budaitis
Balsevičius
Burinskis
Siminas
Aleliunas
Burdulis
Malakauskas
Jasnauskas
Zelnis
Clias&s
Juknis
Kraujalis
Kavadamskis
Mankua
Akavickas
Viličauskas
Misevičius
Šemežis
Dobrovolskis
Šinkūnas
Linauskaa
Gerčius
Mažeika
Marozas
Masokas
Neffas

Dominikas
Kaminskas M.
Kaminskas J.
Kaupas J.
Petraitis J.
Sturm Al.
Balickas 
Žilinskas 
Balčiūnas F.
Kalnia P.

BRIGHTOV PK.
Adams Meat Market 
Bukowski John 
Courtesy Cor Gas station 
Tebelekia Tavern 
GraboAvski Bakery 
Kudirka Justas 
Kass A. John 
Paukštis Vincent 
Abaravicz N.
Effron Drug Co.
Sacauskas P.
Larry’s Barber Shop , 
Walis Helen 
Home Owner’s Realty 
Iowa Meat Co. 
Kayanduskas K. •
Basutis Bill 
Sbultz Dan

Stankus A.
Maplewood Tavem 
Šatas Charles & Frances 
Royal Blue Store 
Danto Klem 
Jerry’s Shoe Repairing 
Survill’s Tavem 
Gramontas Tavem 
MARQUETTE PK
Bielskis
Dargia
Kartūnas
Urmonas»
Norvidas I .
Lnkas H.

ir kiti iš Marąuette Parko 
ir Roselando, kurių vardai 
tapo nepaminėti.

CICERO
Vic & Chas. Grocery. 
Mieliauskas Frank

Swihas “Smoky’’ Tavem 
Putrim Paul 
Shemet G. Joseph 
Bogurskis John 
Warren & Rock 
Savickas J. Konnie 
Lutkus A. J.
Bukauskas A.
Jaskunas G.
Bipsky’s Music Store 
Bocuras H.
Liberty Tavem 
Zigmont Joseph 
Brozis T.
Venckus Emily ,
Stonis T.
Jūknis G.
Bartašius Mary 
Remdžius J.
Stumhle Inn Tavem 
Family Drug Store 
Misnis Shoe Repairs 
{Bložis Tlg. Co.

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

VAŽYS ŽARNOSE

Vėžio liga žarnose nėra re
tenybė, bet palyginamai, iš
tinka dideliame nuošimtyje 
kaip pas vyrus taip ir pas 
moteris. Tai liga, kurios kie
kvienam prisieina bijotis. Ji 
pasireiškia kūdikiuose tik re
tuose atsitikimuose. Auges
niuose vaikuose šios ligos ntio 
sibntis didėja. Vėžio liga ža
rnose žymiai padauginta ska! 
tline ištinka artinanties ke
turiasdešimčiai ir baigianties 
šešiasdešimčiai metų. Bet di
džiausias šios ligos nuošim
tis pasireiškia šešesdešimts ir 
šešiasdešimts penkių metų a- 
mžiaus sulaukus.

nuo to, kokio pobūdžio ir ku
rioje vietoje randasi liga.

Vėžio liga apsireiškus pir
moje daly žarnos vadinamoje 
dvylikapiršte (duodenum) si
mptomai pasirodo maždaug 
šiaip: Taip vadinama supra- 
papillary — reiškiasi obstru- 
kcijinio pobūdžio simptomai: 
skausmas, skrandis arba, kaip 
daugelis lietuvių vadina, skil
vys išsiskleidžia, ligonis ve
mia užsilikusių bei užsistovė
jusių skrandyje susidedančių 
iš maisto ir skrandžio išdirba
mos sunkos įtalpų, kartkar
tėmis snsftnaišiusių su krau
ju. Oi circumpapiflary pobū
džio vėžys, be aukščiau išva
rdytų simptomų, dar turi ob-

k r au j notomis išmatomis, oi 
net ir krauju. Ligonį vargi
na nuolat pasikartojantis aš
trus skausmas, kurio laips
nis priklauso nuo beįvykstan- 
čios ten obstrukcijos ir jos 
kiekybės.

Kuomet ši liga pasireiškia 
aukštutinėj didėsės žarnos da
ly simptomai yra panašūs plo
nosios žarnos ligai. Taip va
dinamas “inverted horshoe” 
vidury išpūtimas bendrauja

Su vėžio ligos eiga kiek- Į strukcijinės geltos simptomus 
vienam yra svarbu bent pa- j — ligonio oda pasidaro gel- 
viršutiniar susipažinti, nes

bustik tokiu būda žmogui 
lemta ieškoti kiek galint ank
sty besnės pagalbos. Ligai įsi
galėjus bei įsisenėjas ir pra- 
siplėtus, išsigelbėjimo pasta
ngos, ir tūkstančiais dolerių 
išleidžiant, yra tuščios.

Abelnai vėžio ligos žmonė
se simptomai yr& puolimas 
svoryje, mažakraujystėje, si 
lpnėjimas, žodžiu sakant, žmo 
gaus laipsniškas nykimas bei 
džiūvimas. Kai kuriuose at 
sitikimuoeą būva nedidobo 
laipsnio su pertraukomis ar
ba nuolatinis karštis. Abelnų 
simptomų pradžia priklauso

'tona, gi išmatos praranda sa
vo normalų vaizdų. Infrapa-

Dėkavodami sykiu pranešam, kad kitas Čikagos Ap. 
Vyčių piknikas įvyks taip pat Vytauto Darže Spalio 
17 dienų.

ČIKAGOS AP. VYČIŲ VALDYBA

PREZIDENTO
DZŪKIJOJ

GIMINE

Lietuvon atvyksta pailsėti, brauni savo laiku ištekėjo už 
ir vasaroti vis daugiau ir dau; buv. Lietuvos piliečio ir at-
giau užsieniečių. Puikūs Lie
tuvos miškai, žavingi ežerai, 
pajūris ir bendras gamtos gro

vyko 'pas jo gimines. Liepos 
11 d. Hamburgo - P. Ameri 
kos laivų linija gavo telefo- 

žis patikrina geriausias sųly-'nogramų ir piniginę perlaidų

;; RINKTINĖS MINTYS I 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

tas mūsų geriausios 
dėlėje Dievo meilės 
šviesoje, ir, nors pili 
tinainas ir vėtinamas, 
meta jokio šešėlio ir n« 
na, aptekęs galingesne

Rugpiūčio 3-čia Diena
gas pailsėti, pasisemti naujų 
jėgų-

Tačiau Lietuvon aprigyve-
žemiau esančia (.betrukti- ■ nuo karto atvyk-

ja. Nekart,, pate ligoni, už- •*“ “ nžmemeč.,- kurie dėl 
čiuopia savy ka nors pana- Tien« !"»«««&« Pn'
šaus augančio viduriuose, ko 
jis tikrai žino pirmians ne
buvo. Tas priklauso nuo tu
moro didumo ir ligonio Besa
mo. Tumoro slankiojimas iš 
vietos į vietų arba jo pasto
vumas paeina nuč to, kurioj 
žarnos daly jis auga.

Pačioj žemutinėj daly, va
dinamos rectum, yra ypatin
gi simptomai, jei vėžio liga 
randasi arti išmetamos vie
tos. Tuomet yra sunkus su 
dideliu skausmu vidurių iš
situštinimas ant šlapimo. Štai 
gus pasirodymas “pailų” (be 
morrhoids) artinantis tam ti
kram žmogaps amžiui, kurių 
jis neturėjo ii seniaus, stai
gus ir nuolatinis vidurių už 
kietėjimas, kuris praeity jo 
nėia varginęs, pūlių ar krau
jo rodymasis prie išmatų yra 
simptomai pasireiškusios, o 
kartais net įsisenėjusios vė-

pillary vėžio forma pasižymi 
obstrukcijos simptomais ir be 
to ligonis vemia tulžį ir pan- 
criatinę sunkų.

Vėžio ligos pasireiškimas 
plonoje žarnoje taip gi gali 
obstrukcijos simptomais pasi
žymėti. Kuomet ligos vieta y- 
ra aukštutinėj žarnos daly, li
gonis paprastai yra verčia
mas vemti dažniau, negu li
gai pasireiškus žemiau. Šiam
atsitikime jaučia daugiau vi- žio ligos minėtoje žarnos da-

versti apleisti savo tėvynę. 
Taip, įsigalėjus nacionalsocia
listams Vokietijoj ir ėmus i 
smarkiai persekioti žydus, ne
maža jų prisiglaudė Lietuvo
je. Teko sutikti vienų kitų 
ispanų, kurie paspruko ir te
nykščio pragaro ir atvyko 
Lietuvon lankti, kol vėl ga
lės sugrįžti į tėvynę. Sis reiš
kinys rodo, kad Lietuvoje 
gyventi gera, ramu ir saugu.

Neseniai prie Simno dvare 
po neramumų Pietų Akneri- 
kos valstybėje Venezneloje a- 
jisigyveno Venesuelos prezide
nto giminė ponia Solidat De- 
braum ir 4 jos vaikai. P. De-

grįžti atgal pas Venezuelos 
prezidentų. Ponia Debraum 
sutiko ir po kelių dienų iš
vyko. Ji pareiškė, kad Lietu
voje gyvenimas jai labai pa 
tikęs, ypač gilaus įjspiūdžio 
padariusi žavinga Dzūkų ga
mta.

Sharkis į Lietuvą

Šiomis dienomis broliai Mo
tuzai beviešėdami, savo pas- 
kutiniųsiaa dienas netoli Bo
stono, Cambridgeiuj pas sa
vo gimines, susitiko sn gar- nes jie buvo tos minties, kad

dariuose išpūtimo. Viduriai 
būna dažniausiai užkietėję, 
karts nuo karto viduriuojant

iy-
ftia proga noria kreipti dė- 

mėsio į periodinės egzaminą*

cijos svarbų prie savo gerc< 
jo šeimos gydytojo kiekvie
nam žmogui, bet ypač bai 
giantiems ketvirtadešimtį ar 
daugiau metų, nes, kaip pir- 
r..tau minėjau, apie šį amžių 
vėžio ligos laipsnis žymiai pa
didėja — žmogus pasiekia 
taip vadinamų vėžio ligos a- 
mžių.

sa”.
Nėra meilės taip gi 

plačios, kaip ta kuri 
turima. Ji teka tiktai 
Tuomet, irgi, ji bus 
Patraukdami kitus prie

“Vaikeliai, sergėkitės sta
bų”. — 1 tv. jono V, 21.

“O ne mylėjimu mažiau,) 

bet mylėjimu daugiau. Tai nej 
kad mes mylime mūsų bran
giuosius perdaug, bet Dievų 
permažai. Kaip lempa, kurių 
kasyklininkas nešioja ant sa
vo apšešėliuot08 kaktos yra 
apakinanti tiktai netyrioje 
šviesoje ir neturi jokio spin
desio prieš vasaros dangų, Į bai, sutrupa ir puola, — 

taip, šviesa tas mažas žibin- gsta ant amžių.
ktikų. Neseniai parašė lS|

marijono Kačergiaus ir

1 arčiau mūsų meilės 
niekad neatitraukdami jų- 
Jo; bet kuomet -mūsų 
yra ištisai pasidavusios 
galingai įtekmei, jos bu< 
magnetizuotos, kad Jis 
šiaip jas pavartoti.

Dulkių stabai, molio

siu buvusiu pasaulio bokso 
tempijonu lietuviu Sbarkiu ir 
gerokai išsikalbėjo su juo. Po 
to, jis mielai sutiko leistis 
filmuojamas, ir Motuzai jj 
u'.fiksavo spalvuotoj filmoj. 
Gal būt Motuzai ir turės pro
gos parodyti Sharkį lietu- 
voj, bet kitais matais sugrįžę 
sn naujais paveikslais Ameri 
kon, prižadėjo atvežti para 
dyti ir mums visiems Sharkį 
— spalvose.

Nemažiau įdomesnė to pa
simatymo dalis, buvo patsai 
pasikalbėjimas. Po kiek laiko 
besikalbant angliškai, pirmas 
lietuviškai pradėjo patsai Sba 
rkis ir nustebino Motuzus,

Sli ark įs visai nemoka lietu
viškai arba jei moka, tai tik
tai keletu žodžių. Bet, pasi
rodo, kad su Sbarkiu galima 
susikalbėti ir ne taip* blogai. 
Daug jis pasipasakojo apie 
save ir dar daugiau klausi
nėjo kaip ten yra Lietuvoj. 
Atsisveikindamas Sharkį s pra 
šė perduoti visiems pas veik i 
nimus Lietuvoj. Rap.

Rašo Atsiminimus

ŽEMOSIOJI "PANEMUNI. 
— Dekanas knn. Juozas Ski
nkys rašo atųiminimus iš bau 
džiavoa ir spaudos draudimo

Olekos biografijas ir }( 
tėvams 'marijonams 
Turi paruošęs spaudai 
eilėraščius. Spaudoje 
darbiavo dar prieš spaofc 
leidimų “Vilniaus Žinioj 
“Viltyje*’, “Šaltinyje”, ufĮj 
tuose. Kun. J. Skinkys <M 
dirba ir jaunimui. Nešąli 
per Antanines, buvo jai) 
šventė, su sportu, d« 
ir paroda, turėjusi daug 
sisekimo. Šventėje dalj 
Dr. D. Zaunius, dir. V. 
kauskas su penia ir kii

PUTINKITE



Antradienio

VISUR YRA ATVIROS RINKOS žinių surinkimų, praplėsti nisterijų, klausdama ar nega NACIAI UŽGROBĖ KATA- 
kiaušinių supirktom punktų i lėtų daugiau gauti pirkti mū- LIKŲ ĮSTAIGĄ
tinklų. Šia kryptimi snėr gi n- sų krašto džiovintų grybų, _______
gai dirbant tikimasi, kad, pupų, žirnių, Šviežių ir kon-J BERLYNAS, liepos 31 . — 
kiaušinių išvežimas netrukus’ servuotų vaisių. Suinteresuo- AValdbreitbacte, Pareiny, pa- 
išaugs ligi 200 mil. kiaušinių ti asmenys šių produktų eks- eiai užgrobė katalikų ligoninę 
per metus. Toks didelis kiau- portu į Angliju gali kreiptis ir sanatorijų. Nacionalė vokie- 
šinių išvežimas laukiamas ne- j Užsienių Reikalų Ministeri- čių katalikų labdaringoji turgų 
tolimoje ateityje. ' jos Ekonominį Departamentų, nizaeija Caritas išlaikė šius į-

Tenka pabrėžti, kad '“Pie----------------- i-------  staigas.
nocentrui” intensyvini dir- — Kartais nuo kūno paei 
bant pienininkystės ir kiauši- na dūšios kančia, o kaltais 
ninkystės srityse, jį visų lai- dūšioje gema tai, kas vąrgi- 
kų kuo nuoširdžiausiai rėmė na kūnų.

inamasi Šias šakas Dar Daugiau Išplėsti, 
Cad Šių Gaminių Per Visus Metų Sezonus 
Jutų Galima Pateikti Pasaulio Rinkoms

Ištikimas prietelis, tai tik 
^as -Dievybės paveikslas —
Napoleonus.

MUUytĄI DĄKTĄgAl Tel. Ofiso: Res.:
LAlayette 4017 34:8 W. 69, Sk

Tel. namų:
HJBMIoęk 6286

Anglai Nori Lietuvos 
Grybų ir Vaisių GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 Archer Avenue
,Qfisp vai.: 2—4 ir 6-8 P. M. 
Res. c/iso vai.: 10—12 A. M. 

& a-9 p. m.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

GYDYTOJAS (R OHIRURGAS 
g!58 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

* Ketvertais pagal sutarti
,2305 So. Leavitt St.

Tai OANal-0402

KAUNAS. — Viena anglų 
firma neseniai kreipėsi į Lie 
tuvos Užsienių Reikalų AU

ŠO METŲ PRITURIMAS 
Akys egzaminuojamos — akinis 

pritaikomi
LIELUViAi DAKTARĄ!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116* 4070 Archer Avė.
'Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

r' Kasdieu iSskyrus seredą, 
sekmadienį susitarus.

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

DANTISTAS
1446 So. 49th Ct.. Cicero, III.
(Itarii., Ketv. ir Pčtn. 10—9 vaL v.

S14/ So. Halsted St., Chicago 
Paned'., Sered. ir Subat. nuo 2—0 v

OPTOMETRISTAS 
lčttll S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 12

ouo 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0523p 7 Per pirmųjį dešimtmeti

vo kalbų apie pieno garnį ,.™ .. ,, .y .... i-• . ‘Pienocentras išplėtė pieni
įvežamo didesnius suvar-.Į■r. . « t-. . , . , . , IR U grietinės nugriebimo

ius, tai dabar kai kur jau' ,, ,. , . . . T. ., n... ... t' . punktų .tinklų visoje Lietuvo-
ma kalbėti apie tų varzy- . . .j „ ... .. je, pritraukė i pienines pieną

gusvelmnimų. Šiuo metu tn . T. ,, . r nuo 40 nuos. visų Lietuvoje
gsimas, kur dėti sviestų ... . . ,.. v. ’ _ . . ■ , melžiamų karvių ir pasiekė
liausimus Lietuvai yra vi- . . .

nebę&ktuahis, "o jei lik «£>»»«»«
L * - i*' kbkybes. Dabar pirmoje £ile-
rtu, kaipu.1, gaminių ga- viBOmis is rtpjnama. 
b» kuo daugiau išplėšti g. pake|ti Ueta¥OS karvių

v įsais metų stonais jų pieningumų, įsitaisyti gerų ir 
Ina butų pateikti pasaulio nuolatog if

ganyklų, išplėsti pašarinių in- 
liuo reikalu “Pienocentro” lių auginimų ir padidinti Ba
lnininkas J. Gleniža liepos ’ kniavaisių ir žaliuosius plo- 
d. padarė platų pranešimui tus.
Budos atstovams, kuriamo j „ . , • • •, , ’ . T. j Kai padidės karvių piernn
reiškė, kad svarbiausia L, e as% jų skaiėius> bas įn. 
vos sviesto ir kiaušinių rP ; lilna . k(, . n„ma.
Įa yra tr toliau pasiliks An- .<rienocentro., penkine-
įja. Ten kas met Lietuvos ,an? (1M0 m

palyginus su lutais mi, Rg sviesto) Dabar 
gerėja. Buvęs anks flkis gcriausiai

aų gana aymus gaunamų ;s Bokiškio, Bir
imu skirtumas uzi danų, ku- „rz • K ' i Anglijos rinkose „ menkiausiai Sei-
įtvmtinę, ir, lietuvių ganu- Kretingos .ir Aly
V dabar laba. sumasejo. Tmka j
Mlqos rinkoje jmtvirtimnm (Kretingos, Telšit
■nas bus tęsiamas ir atei- . rp , \ •ir Tauragės apskr.) pieno u
ne, dar daugiau tobulinant , . , , ...Fr, . . . , . . kis daug nukentejo per sausRiekiamų gaminių kokybę. įr m J(.
[Minant ir pagreitinant avie- . T . , . _g • je Lietuvoje pieno ūkis bu
jį} gaminių pristatymų, jų toks, koks yra Rokiškė 
eguliarų patiekimų, prisitai- apskrityje, T9?6 m. sviesta

IKOS LIETUVTTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIĄI
Sccley 932P 

Dr. K. N tiekai t is 
dabur yra ku 

• Dr. W. Pat
1747 W. Chicago Avė., 8519 Coia 
mercial Avė. So Chicago, Jll. • Pri 
taiko naujus akinius ir pataiso se 
nūs. Valandos: 9 va'- vyto iki .9 v 
vakaro. > 'Ii U

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAŠ IR REZIDENCIJA
2808 West 63rd Street

Chieago/Illinois
Tel. HEMIock 6111

Tai bent kPrnas. Kai Iowa ir Wisconsįn valstybių farme 
riai pradėjo girtis, kad pas juos šįmet užaugo didžiausi kor- 
nai, tai Illinois valstybės gub. H. llorner parodo,.kad jo dar
že, Springfielde, yra didesnių komų. Šis komas yra 15 pėdų 
ir 16 colių aukščio.

DENTISTAS
4300 So. Fairfield Avenue

OFISO VALANDOS:
10 vai. 'tyto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

Pagal SutartiLIETUVIAI ADVOKATAI Ofiso Valandos: 2 iki 4 po piet ir 
7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir šeStadicniais 
pagal sutartj

JeL Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

nius ne 14^3 >mil. kg., o apie gerinti vištų priežiūrų ir le- 
45 mil. kg. sinimų. Rūpinamasi išjudinti

Kreipiamas didelis dėmesys ,as Lietuvos vietas, kurios 
į kiaodininkystės sritį. Rūpi- Ai mažiau kiaušinių tiek- 
namasi pakelti vištų produk- davo. Lygiagrečiai kreipia 
tingumų II-jį metų pusmetį, fnas dėmesys patobulinti kiau

Tel. BOUIevard 7042LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Cermak Road 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANai 1175 

Namai: 6459 S. £ockwell SL 
Telefonas REPubiic 9600

DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

Office Hours
2 to < and 7 to i P. M. 

Sunday by Appointment

Dp. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 JSo. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso Tplef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROspect 1M0

TeL Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea. HENarood 5167TAL & ZARETSKY

LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue
’ r ~ r VALANDOS:
Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Petnyčioj nno 2 iki 6 v. v 

Subatoj nuo 12 iki ,6 v. v. 
Tel. Prospect 1012 
Raa. Tet Republic 6047

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos TeL BEVerly 8244

Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino, kad tas 
alus yra padarytas iŠ geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų pa
tarnavimų.

2415 West64th Street
r * • \
Biznio Telefonaa BOULEVARD 7179

GYDYTOJAS IR OHIRURGASnyt-TT ifĮ vyr T
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.. J
Residencija

8939 So. Olaremont Ava.
'Valandos 9—10 A lt. 
Nedėliomis pagal sutartį

BOUIevard 2800Telephone

GYDYTOJA8 IR OHIRURGASj < • (5 * f *»* t r*r ** *
2201 W. Cermak Road 

Valaadoa: 1—3 ir 7—^»• t Lvl~ L-I ♦ s. .*• j ■ '

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S. Callforhia Avė.
' Telefonai REPnbhc 7R08

LIETUVIS ADVOKATAI | 
4631 South Ashland Avenue į 
Res. 6515 S. Rockwell Street i 

Telephone: REPubiic 9723 Res. PROspeet

JVALRŪ8 DAKTARAI
GYDYT0JA8 IR OHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: .6600 So. Artealan AV 
VALANDOS: ll ryto iki 3 popi

6 iki 8 vai vakaro

Offioa Phone Res. and Offiee
PROspact 1028 2359 8. Leavitt St
VaL 9-4 pp. tr 1-9 vak. OANal O7M

OR. CHARLES SEGAL
4729 So. Ashland Avė. 

aiuboi r 
CHICAGO, ILL.

Telefonas IODway 2880
OFISO VALANDOS: 

vakaro. Nedėliomis nno 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS! 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMILJ 
DENEMARK, INC....TEN JOS VISADA RASITE DIDELI PA J 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš-l 
DIRBYSČIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- ! 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN-, 
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU .PIRKSI VĄR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAKŲ... MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYJCAI- / -5

Tel. Office Wentnorth 6330 
Rea. Hyde Park 3395CKOWARSHAS)

GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
240^ W. 63rd St, Chicago-

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St 

Valandoa 2—4 po pietų, 7—8 v. vi 
:fcdrrm« nerodomi, ir anhatnmia

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS *
Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 

TaL LAFayetoe 8016
VALANDOS:........... '

2—4 popiet — 7—8 vakare 
TreČiadienais ir Sekmadieniaia 

pagal eutartj.

Rea. 6958 So. Talman Ava. 
Rea. TaL GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848GYDYTOJAS X* OHIBURGAB

4631 So. Ashland Avė.
' T«L YARda 0994

Nuo 10-12 v. ryjp; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nędėliomia nuo 10 iki 12 dienų

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
2423 W. Marąuette Road 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedčlinmia auaitarua 

Subatoma Cicero]
144« 80. 49th Ct 

Nao < iki 9 vai. vak.EMIL DENEMARK, Ine.
F ' Buick - CadiUac - LaSalle

• * •A* ’ e. z • .r *’* *. * • .• • •

3860 Ogden Avie, Tel. Crawford 4100

DANTISTAS
2423 Waat Marųnette Road

Antrad.. kvtvirtad ir a<ukta<fl»niaw 
' 9-M v. vyto: 1-* P- P-: 4^® v. v. 
aeStadlanlals nuo 9 V. r. iki 1 p. p. 

161 Broadvvay ’ 
AOEiLROSE PARK, ILL.

Plnnadlentata Ir trečiadieniais nuo 
re V. r. Iki • rot vakaro 

Ae4tadlenlali nuo I- v. Iki * v. v.
1 flekmadtenlele pairai au'artlee.

Chloagoa Dėtuvių iv. Kryiliua li
goniui, kaip j< pripaiino American 
Medical Aasodation ir American 
College of 8urgeonz, yra Claaa A 
rūiiee. Tai yra, aukičiauai Ameri
kos' medikallai autoritetai mflaų U- 
gdninp priskyrė prie gedausiu Ame
rikos Hgoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69tik SL, 
tel. HEMIock 6700.

Medicinos Mokslo Seimo, Atlantic City 
Praktikuoja 10 metų

Rcumatlsmas Ir Medine Ltsoe 
Jo Specialybė

Valandos n-Ur I.M., 2-4, 7-» P. M. 
Rezidencija t 18 So. 80th Avė.

Tel. O ero MM 
Ofisas 49SO ' Tęst llth Street

Clc< ro, III.

Nau^bkitė 
rių, kurių skeli

itarnavimu ty daktarų, denįsty, advokatų ir biznie- 
us matote DRAUGE.



Ahirūdiems, rugp. 3 3., 1937

Vila. Ven Seselės Nukryžiuo-

•V. to Jėzaus darbuojasi žmoni
jos gerovei. .Jos mokūda vai/ 
k ačiū s ir auklėja našlaičius, 

'tarp Pr*e kuhų reikia daug rūpes- 
i ran- ėih ir vargo padėti. Taipogi 
arijus prilota apleistus senelius, rū-

pasistiprinti skaniais užkand
žiais. “MaryVilie Park” yra 
graži vieta sekmadieniams 
praleisti. 1 Rap.

pinasi jų gyvenimu ir priren
gia prie laimingos mirties. 
Dėl td jdms labai reikalinga 
pagalba. Tad kiekvienų šek- 
modienį, 3 valandų po piet 
seseriį parke būna prartjogoe 
čia galima gauti gražių do
vanų, pakvėpuoti tyru oru ii

fiLMhbfcSf, VA. - 
žalių kuilių it kalnbli 
dusi vifeta vapi u šv. I

Gėda sakyti viena, manyt*
kita.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies 
paminklu U* grabnamiųjeciĄPAfi MBtrittvieius (MilasH)

Mirė Hlgpififio 2 d.,. 1937 m., 8:49 vai. r to, su
laukės pU^ Onlžians. ’

Kjlo ,š 4 ūkiams apskričio, šilą ės parapijos, Mo- 
deliŠkli} vfrUkk-nub.

Am ribulė iSgyvelib . 2T įlietus.
Pa Ikb dlih? imtu- būliūdiihe moterį Eleonora, po tč-

SJbHclauskuitė, du bbbjiūs: Jdrtų ir Stan slovų, 
itn^ taibHjų, seserį Orių Kažauskienę, švognį 
utinį, Hu pUeuru.itiS: Pranciškų Kazėnas, ir Apta

kų StahsĮav, pusseserę Domicėlę Zainciėtę ir daug ki
tų giniiiiių;o Lietuvoje dvi seseris: Petronėlę ir Ma
rijona ir kitas gihiihės,

K Ahas įj&šarvotds 7124 So. Washtenaw Avė. 
Loidottlvės įvyks pėnktttdienį, rugpiūčio 6 d. IS na

kty 8 vii. ,ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švč. 
parapijos bftžrtlyėlų, kUnbj įvyks gedulingos pamaldos 
UŽ Velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Rtttlrtllern kapinės.

Nubširažlai kvįeČittiįie višds gimines, draugus-ges 
ir įiaŽyStaiHAs rtafytdtiti Šiose laidptuvės.

Nuliūdę:'Aftt&ria, Proiiai, Seserys, Pusbroliai, Pus
seserė, Švogeris ir Giminės.

direktorius S. P. Mažeika. Telefonas

Didllautla paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

50 metų prityrimoSuvtrt

Pirkite tiestai Iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

itės atlikome dbrfcį jauteliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių ■

Ui pusę svaro skruzdėlių, tikietaa į cirkų. Chicagoj dabar yra apsistojęs RingHng Bro 
thers ir Barnum and Bailey cirkas. Čia matome du skruzdėlių ėdikus. Vaikai, kurie at 
neša prigaudę pusę svaro skruzdėlių, gauna dykai tikietų. Cirkas tęsis visų šių savaitę.

ARTI CtttAKD AVĖ.

Telefonais 
SEEIey 6103

CHICAGO, ILL.

Didvyrių Dariaus 
Girėno Paminklas

Laidotuvių 
YARds 1188.

, panunKias puuaryu^ pamlnklo J.oild(> Kostas 
cny - ii gražiausi j,.

3 granito, tinkamiausio > , , . i . . . ,° , fondo komitetas nėra A. l.riitmi liūdesio. .. ,R. K. federacija. Bet komi-
nt prie paminklo, tie- tete yra daug žymių federan- j 
osi tik akmenys nųžvi- tų ir veikėjų. Paminėsiu tik 
janašūs į veidrodį, kaip kelis: L. šitntttis, I. Sakalas, 
is esam matę dienr. kun. I. Albavičius, kun. H. J. 
ęe”, atvirutėse ir dau- Vaičūnas (pastarasis pašven 
►aveikslų. Stovint vie- tino paminklo kampinį akme- 
pamlnklo gale, sunkiai Į nį, o J. E. vyskupas kanki- 
kitas gulas ir jo aukš- nys T. Matulionis pašventino' 
viršus. Bet atsitraukus. pastatytų paminklų) J. Mife- 
uuinklo, dienų Ir naktį keliūnas, A. Jacevičius ir ki- 
matosi kuogražiausiai... ti. Komitete ALiRK Federa 
iūtų motina sukbiubu- cija oficialiai nedalyvauja, 
savo brangiausių sūnų. bet jbš Veikėjai aktyviai da- 
apsidengusi gedulo rū- lyvauja ir dirbu.
ršuje skritulys su žerti- Tad, kas rtiato Dariaus-Gi 
D.-G. žygio kelias. rėno paminkle tik akmenų 
motina vaizduoja lietu- krūvą, tas tautai tik tiek yra 
lutų, sukniubusių ant vertas, kiek vertas menininko 
brangiausių sūnų kapo, rankos nelytetas akmuo, 
rte, dideliam liūdesy. į Šliogeris

JUSTINAS SHIMANIS
mirė Liepos 31 d., 1937, 4:37 vai. po pietų, sulaukęs 
pusės amžiaus. .

Kilo iŠ Švenčionių apskr., Rimsių parap,, Dūkštų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko didėliame nuliūdime mylimų moterį Ievų, 
po tėvais Teresaitė, dukterį Anelę ir 2 supus; Jurgį 
ir Richardų, brolį Kazimierų ir 2 dėdes: Nikodėrfių ir 
Boleslovų Shimanių, 2 dėdienes ir daug kitų giminių. 
O Lietuvoje tėvų Kazimierų ir 2 brolius: Jonų ir Vik
torų ir 2 brolėnes ir seserį Amelijų ir švogerį Juoza
pų Čemauškus Argentinoje.

Kūnas pašarvotas 4330 S. Hennitage Avė. Telefonas 
BOUlevard 0090. .. .

Laidotuvės įvyks trečiadienį, Rugpiučlo 4 d., iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nupūdę moteris, duktė, sūnai, broliai, sesuo, tėv*s

■(F UlOttT U VIŲ 
F . DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS' 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASO

2314 Wešt 23r<į Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PJJLlman 1270Laidotuvių Direktoriūa J. F. Eudeikis. Tel. YARds 

1741.
4348 So. California Ava 
Phone LAFayette 3572

Kas ilgų laikų iešmų dro
žia, tam šuo kepenį nuneša.

— Šaukiama proga niekad 
neateina.

3319 Lituanica Avė. 
Phone YiRds 1138-1139

ATYRITE JI ŠIANDIEN!

HėALth^mor
* YACUUM-CTjEANERAtlieka >2 darbus

Išmuša Kandis, Tarakonus Ir Blakes
tik pašaukti CENtraI 9051, arba rašyti laiškų, o 
H-MOR ekspertas atvyks pas jus dykai pade
di, ir per kelias minutes išaiškins HEALTH- 
agikų. Šaukite pardavėjų J. F. DANIS, krau- 
om 618, 203 No. Wabash Avė., Chicago.

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct, Cicero 

Phone Cfoeto 2109
PETRAS S ATKUS 718 W«at 18th Street 

Phone MONroe 3377Mlr8 rugpiūčio 1 d., 1937 m., 
6:35 vai. ryte, sulaukęs pusę 
amžiaus.

Kilo Iš Raseinių apskr., Ši
luvos parapijos.

Amerikoj Išgyevno 13 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą seserį Elžbietą ir Svo
gerj Joną Paulius, ir jų šei
mynas du pusbrolius: Joną Ir 
Pranciškų Pocius Ir Jų šeimy
nas, ir daug kitų giminių; v o 
Lietuvoje MottnSlę Oną, seserį 
Viktoriją Ir Svogerj Petrą Oru- 
žlus, brol} Pranciškų Ir brolie
nę Oną.

Kūnas pašarvotas 4322 So. 
Art estą n Avė. Laidotu vSs J- 
vyks ketvlrtadlen}, rugpjūčio 6 
d. Iš namų 8 vai. ryto bus 
atlydCtks { šv. Kazimiero ka
pines.

NuošlrdSial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pašy- 
stamus-as dalyvauti šiose 1*1- 
dotuvšse.

Nuliūdę; Resno, Beriliai. Jlo- 
tlnCIČ. Pusbroliai, BroitenC Ir 
Gimines.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1714.

ŽINIOS IS WAUKEGANO LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 1646 We4t 46th Street 
Phone BOUlevard 5203-5566John F. EudeikisPraeito parapijos pikniko 

pelnas suįdomino parapijomis. 
Dėl to dabar parapijos drau
gijos pasiryžo surengti pik
nikų, kurio pelnas eis naujos 
bažnyčios statybai. Nėra kal
boj pulkus sumanymas.

Įvykusio metinio pikniko 
tikietų knygutes pats viena* 
klebonas parapijonams išpar 
davinėjo ir per piknikų visų 
laikų dirbo. Knygutėmis už
dirbo $397.00. Kitos dovano’ 
davė pelno $42.00. žodžiu, klė 
boho pasidarbavimu pikniko 
metu padaryta parapijai $439.

statys naujos bažnyčios pla
nų. Gavę planų, nieko nelau
kę, duosime kontraktoriams 
pagaminti skaitlines. Su pa
skola susitarėme. Paskolos 
gauname $15,000.00. Apie Vi
daus įrengimų nesirūpiname. 
Turime senosios bažnyčios 
suolus, sakyklų, altorius. Tik 
imk sudėk.

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703SĖftlAtSIA Ik DOMIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 SO. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

IR 4704 So. We»tern A 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUlevard 4089

koplyčios vlsosfe 

Chicagos dalyse
DYKAI lt R 8.

A. BITTIN
PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI 

Dabar siūlo didžiausias 
paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. J
Kainos nuo $15.00 ir tū< 

Atsakantis darbas 
3658 West lllth ŠL, 

Telefonas BtVerly 0005 
sro raprmų vartų.

Liepos 31 d. mūs kleb. kun. 
Juozas J. Čužauskas šventė 
10 metų klebonavimo sukak
tį. Manoma, kad parapijonai 
tų taip pat pastebės. Vikarau
damas kun. J. Čužauskas ne-1 
imdavo atostogų. Ir klebenau 
damas nėra turėjęs jokių ato ( 
slogų. Jis pats sakosi: “nesu 
pavėlavęs atsikelti; nesu savo Į 
darbo apleidęs, nei kitai die
nai atidėjęs”. Bėffilas Į

Klau»ykit« mfisų Lietuvių radio programų Finnadl 

lt:SO vai vakaro li W. A. F. O. gtetios (1430 K.)
P. SALTIMTERAS

Po rugp. mėnesio 15 dienos 
grįš seserys mokytojos. Grį
žusios ras atnaujintus mokyk
los kambarius.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue GAUT) IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER — PRUZIN
Joriamriio pttdnulTfcnai — Motorii patarnaujaošimam*.

Atfcrtft tiooArkitektas hil© dienų pri

A. L. 1
Musu Organizuotoji Veikla
t K. Federacijos Apskrities Skyrius
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Bankiete

■ - « ' i' • K V- •..»»•
padėkojo abu gar-

n n a r r. \ c 'Antradienis, rugp. 3 3., «3T

tfc,' Piccadilly viešbučio “Rtogo 
sode” praėjusį penktadienį 

r tikrai buvo gražus bankietas, 
kuriuo pagerbti mūsų visuo
menės veikėjai kun. T. Alba- 
vičius ir L. Šimutis ir ku
riems Lietuvos konsulas Cbi 

♦cagai P. Daužvardis įteikė
Lietuvos vyriausybės — T).

?/ L. K. Gedimino ordeno Riki- 
& jo ženklus (kryžius). Įspūdi

ngiausias bankiete buvo mo 
mentas, kuomet, segant prie 

* krūtinės ordinus, visi sustoję
rankų plojimu pasveikino D.| ružiškis iš Cleveland, O. Ba-

Muzikalę - vokai ę progra
mų išpildė dai n. J. Kudirka, 
M. -Janušauskienė, K. Sabo
nis. Pijanu solo paskambino 
L. Šimutis, Jr., ir Sylvia Sa- 
bęnytė - McElroy, kuri taip 
pat ir dainininkams akompa
navo.

Bankiete dalyvavo daug 
mūsų visuomenės vadų, vei
kėjų ne tik iš Chicagos: ku
nigas Starkus iš Thompson, 
Connecticut, kun. A. Mar
tinkus iš Chicago Heights, 
kun. S. Draugelis iš Gary, 
Ind., kun. P. {Bičkauskas iš 
Ind. Harbor ir kun. A. Ka-

&L. K. Gedimino kavalierius 
*i ir pakeltu ūpu sugiedojo Lie

tuva, tėvynė mūsų. Giedant 
himnų taip kun. I. Albavičius, 

„ taip L. Šimutis tiek buvo stt- 
? jaudinti, kad net ašaros abie 

.jų akyse sužibo. Per bankie
tų kalbėjo - sveikino TT. Ma
rijonų generolas kun. A. Ci- 
koto, adv. J. Brenda, teisėjas 
Zūris, Lietuvos seimo atsto
vai Gilvydis ir Kviklys, S. 
Komaiko, kun. J. Paškauskas 
(Kunigų Vienybės Chic. Pro v. 
vardu), komp. A. Pocius (Va
rgom Sų-gos Chic. Prov. va
rdu), S. Sakalienė (Moterų 

;Sų-gos vardu), S. Pieža (nuo 
anglų spaudos), J. Mickeliū- 
nas '(LRKSA Chic. apskr. va
rdu), A. Bacevičius (Labd. 

* Sų-gos vardu) ir kiti. Į visas 
kalbas - sveikinimus graž'ai

nkiete taip pat dalyvavo ke
turi D. L. K. Gedimino orde- 
no kavalieriai: kon. J*. J. Ja 
kaitas, komp. A Pocius, S. 
Komaiko ir adv. Braziulis.

Kun. I. Albavičiaus ir L. 
Šimučio apdovanojimų ordi
nais bankieto dienų gražiai 
aprašė ir Chicagos anglų spau 
da.

Bankietui gėlių aukojo pla
čiai žinomas tarp Chicagos 
Rietuvių gėlininkas Lovickas.

Rap.

Kas Buvo Laimingi
“Draugo” Piknike

Dienraščio “Draugo” vasa
riniame piknike, rngpiūčio 1 
d., Vilniaus Kalneliuose, tu
rėjo laimės su serijų tikietais

■

■“!»=—

CICERO ŽINIOS
Mūsų mokyklos ųamui bus 

uždėtas naujas stogas. Dar 
bas kainuos apie $700.

Šiandie vakare šaukiatnas 
visų draugijų valdybų susi
rinkimas.

klausytojus gražiomis radio 
programomis. Taip pat ir šia
ndie užsistatę savo radio ant 
stoties WGES, 7 valandų va
kare girdėsite dainuojant Jo
nų Romanų, Antanų Čiapų, 
Peoples radio duetų ir kitus. 
Be to, bus gražios muzikos 
ir įdomių pranešimų.

Rap. XXX

A. Bernadišius statosi sau 
gražių rezidencijų. Narnas bus 
vienas iš gražiausių, su mo
derniškais patogumais.

Teko sužinoti, kad telšiš
kių klubas suteikė Juozui La
pinskui aukų. Vargšui džiau
gsmas, o klubui garbė.

Lietuvių Namų Savininkų 
klūbas rengia išvažiavimų ru
gpiūčio 22 d., Ūso darže, ske
rsai gatvės nuo tautiškų ka
pinių. Rengimo komisija, kvie 
čia dalyvauti kaip narius, 
taip ir ne narius. Įžanga dy

CLASSIFIED
IftRENDVOJA.MAS KAMBARYS

Rendon 5 kambarių pirmas fletas. 
Namas randaai po adresu 2250 W. 
24th Street.

RENDON NAMAS

•lų
furnace apšildomas. Namas randasi 
po adresu 10627 So. Homan Avė. 
Kreipkitės J savininkų, Mike Krau- 
Jall\ 1943 W. Cermak Rd.

PARDAVIMVI NAMAS

Pardavimui namas, krautuvė tu ke
turiais kambariais užpakaly, žilio 
vandens žiluma, dviejų karų gara- 
džius. Tiktai $4,000.00. Mažas {ne
žinias, balancas lengvais lžmokSjl- 
mais. Matykit Louis Topolous, 2443 
W. 71st Street.

PARDAVIMVI NAMAS

S kambarių marinis namas, 5 
bariai ant pirmo aukžto, trys , 
antro aukžto. žlito vandens žili 
tlle bathroom, cementinis basemt 

kai. Tikintų galima įsigyti 3 W' 28rd 8treeU'
iš anksto nuo narių.

ITel. CANal 2146.
I PARDAVIMUI TAVERNASVisus sužavėjo. Vaizdas praėjusio šeštadienio Grant parke (Chicagoj), kur kas vakarų 

duodama nemokami koncertai. Praėjusį šeštadienį programoj dalyvavo žinoma operų ir1 Klubo susirinkimas įvyks 1 ^nr®^°gcrS1igiždi^bt^nbunu.lnnltuZ 
kino artistė dain. Lily Pons, kurioe pasiklausyti susirinko virš 20,000 žmonių. Koncertai l rugpiūčio 17 d., parapijų4Atsižaukit 2<56 west

bus duodami iki rūgs. 7 d.

biamoji mašina iš Jos. Bu
drik radio ir rakandų krau
tuvės, 3417-21 So. Halsted st., 
vertės $69.00, teko J. Burks, 
4403 S. Maplewood avė. (se 
rijos No. 1015).

Agotos Giedraitienės, 4501- 
So. Fairfield avė., dovana —

gauti dideles dovanas: akai- Plukau, laimėtas pavasari- 
i’”“"' “Draugo” piknike irniam
paliktas pas V. Kubailį, teko 
Town of Lake biznieriaus or
kestro vedėjui Petrui Piktu-

Uždės Vainiką Ant 
Dr. M. Bagdono Kapo

Ketvirtadienį, rugp. 5 d., 
6 vai. vakare, Šv. Kazimiero 
kapuose, dalyvaujant lietu- 
vos konsului Daužvardžiui, 
Lietuvos seimo nariai Gilvy
dis ir Kviklys uždės vainikų 
ant Dr. M. Bagdono, buvusio 
Lietuvos konsulo Chicagoje, 
kapo.

Tų pat vakarų 7 valandų

nių organizacijų kuopos ir 
visos draugijos būtinai turi 
būt atstovaujamos šiame sus- 
me. Be to, Fed. skyriai turi 
patiekti naujų sumanymų ko 
ngresui.

Sus-mas įvyks Aušros Va
rtų parap. salėj. Valdyba

Sęjungiečių Pramoga 
Seimo Reikalams

AVEST SIDE. — Moterų
^sei®jos tautiškuose kapuose Lietuvos Sųjungos seimas jau netoli,

O’ * uoimsv norioj n^irlac vroinilzn O (lilUg

svet. Rap.

RADIO

DAINUOS J. ROMANAS, A. 
6IAPA3, PEOPLES RADIO 

DUETAS IR KITI

Peoples rakandų bendrovė 
nuolat, kas antradienio vaka
rų, linksmina ir žavi radio

PARDAVIMUI FARMA

Pardavimui farma Culver, Indiana 
arti Ht. 17. 120 akerų žemes, du
namai, kluonas, didelis sodas Ir miš
kas, parduosiu pigiai už cash arba 
mainysiu ant (taisytos properties 
Chicagoje. Atsišaukite asmeniškai 
arba laišku: Jean Zacker, 1634 W. 
62nd Street, Chicago, Iii., tel. Pros-

PARDAVIMVI FARMA

Parduosiu farma arba mainysiu ant 
properties Chicagoje. 10 akerų že
mes, visi patogumai. Sale Sunset 
Parkšs. Kreipkitės J Julius Plach, 
410 Main Street, Bemont, Iii., arba 
tiesiog ( farma.

Budriko Rakandų Krautuvė pasiūlo jums šias modemiš
kas skalbyklas po $49-50 ir aukščiau, mokant po

$1.00 į savaitę. Aplankysite gražių dovanų pirkdami 
dabar. -įtA ’ ♦ 't r> . d J c • c i.?, . ;
Jos, F. Budrik, Ine.,

3417-21 So. Halsted St 
3409-11 So. Halsted St.
Tel. BOUIevard 7010

“T>rftugo” prenumerata me 
tams teko Ilidefonsui Urban, 
2331 W. 23 pi. (serijos No. 
347).

Savaitinio “Laivo” ir se
minarijos rėmėjo teko Mar- 
garetai Butkienei, 838 Lenos 
st., Waukegan, III., (serijos 
No. 569).

Knygas laimėjo: Longinas 
Jasevičius, 2139 W. 23 pi. (se 
rijos No. 1085), Jurgis Viki- 
ras, 2438 W. 45 st. (serijos 
No. 9S7), Anton Daraškevicz 
9207 Dresel (serijos No. 983), 
Ona Zdanis, 731 W. 18 st. (se 
rijos No. 363), Marijona Bu
čas, 4414 S. Rockwell st. (se
rijos No. 147). Dr. Gussen, 
4847 \V. 14 st., Cicero, III.

Įžangos tikietų dovanas ga
vo $10.00 vertės lempų iš JBu- 
driko naujos rakandų krau
tuvės 3409-11 S. Halsted st. 
(tikieto No. 1842). Metams 
“Draugų*’- . lietuvų — Kn- 
tarina Laurinas, 2059 W. Cer
mak Rd. (tikieto No. 1784). 
“Laivo” prenumeratų į Lie
tuvų — Anna Sonbli, S. State f

seimo nanaa uždės vainikų 
ant Juozo Adomaičio - Šerno, 
kapo. Būtų gražu, kad iškil
mėse dalyvautų kuodaugiau- 
šia lietuvių iš visų Chicagos 
Kolonijų. V. S. Jokubynas

Manant statyti san naują namą 
ar prrtaisyti seną, pajaukite 

JOHN VILIMAS 
Contractor and Builder,

6739 So. Maplewood Avė., 
Telefonas PROspeet 1185.

ima, nervous, ekhjujsteoi

Start MShia Hoatattar’a StoMchic Bttara riekt "O. 
aad ,oa wffl gaicfctr kotą ko* ka medicinai barba 
aad rasta kai* to raakakaa yoar diaąatiaa (landa

st. (No. 6002). Rap.

Ru: . 5 d. Federacijos 
ieago Apskrities 
Susirinkimas

-4--------
Rugp. 5 d,, 8 vai. vakare 

įvyks labai svarbus Federa
cijos Chicago apskrities su
sirinkimas. Susirinkimas sau 
kiamas išvakarėse didelių į 
vykių: aukštojo svečio J. E. 
vysk. M. Reinio atsilankymo 
į Chicago, Lietuvos krikšto 
550 'm. sukakties paminėjimo 
ir Federacijos kongreso. Visi 
Federacijos įkyriai, centrali-

Bndriko programai: >
WCFL — 970 Kil., noo 7:30 vai., vak. Nedaliomis.
WAAF — 920 Kil., Pnnedžlisis ir P£tnyžiomis noo 6:00 vai. vak. 
WHFC — 1420 Kil., KetvcTgais noo 7:00 iki 8:00 vai. vakare.

Pranešimai

MARQUETTE PARK. - - 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
8 skyriaus susirinkimas įvyks 
rytoj, rugpiūčio 4 d., 7:30 v. 
vakare, parapijos svetainėj. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti, nes turime daug reika
lų aptarti. V®ldyba

CRANE COAL COMPANY.

daug dar visokių reikalų 
turi būti atlikta. , A

Vienas reikalų — tai M. S.
55 kuopos bunko vakaras sei- j Į
nio reikalalms. Vakaras įvyks
4 d. rugp., 7:30 vai. vakare,
Jasnauskų svetainėj, 2259 W.
Cermak Rd. Bus puikių do- i|^tJli?ka Proki” ^džio darbns.l 

r “didelius ir mažus, už prieinamą!

CHARLES YUSHIS
CARPENTER

IR
CONTBAOTOR z 

2223 West 23rd Place

HDSTETTER'S
Stomachic BITTERS

Priežodžiai

vanų. Prašomos 55 kuopos 
sųjungietės ir kitų kuo<pų ua- 
ręs paremti šį parengimų. 
Kviečiami ir šiaip svečiai, vie 
šnies. Įžanga tik 25c. Sųjun 
rietės 55 kuopos žadėjo sune
šti gerų dovanų. Atsilankę 
nebus apvilti.

Komisijoj darbuojasi S. Ba
lčiūnienė, A. Linkevičienė ir 
•M. Aitutienė. R. M

įkainą. Apkala namus šingcliais.j 
Į Dedame stogus.

Turi 35 metus patyrimo.

Tel. CANal 7514
CHTCAOO

Čebatai dar ponu nedaro, 
dažnai iš ūkio Išvaro, 
t Esame kvailų išgirti, o pro 
tingų išjuokti.

Bepigu būdavot, kai yra iš 
ko. I

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

b PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PlriSViA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE

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

Bendradarbiai:
OAUBI8, SABONIS, BULAW, BANKEVIOIUS, BA0KT8

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SA 
VING AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO direktorių susirinkime 
birželio 23, 1937 nubalsavo mokė 

dividendą ant visų taupym 

skyrių. Dividendas išmokamas Liepos pirmą dieną.

Kviečiame lietuvius taupyti pinigus šioje ben
drovėje, kur indėliai apdrausti iki $5,000.00 Per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
Chicagoje ir apielinkėse, lengvais išmokėjimais 

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

EDERALŠAVINGS
|ano loan aiiociation 

or CHICAGO

2202 West Cermak Road
Telefonas CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašt

N

4*


