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Daug Ispanijos radikalu susiburs Meksikon
Ispanijos raudonijo vadas Negrinas 
tuo reikalu tarėsi sn prez. Cardeno

Norima įgyvendinti daugiau 
kaip 8,000 komunistų ir kitų

MEXICALI, Žemoji Ka
lifornija, liepos 5. — Galimas 
daiktas, artimoj ateityje tūk
stančiai Ispanijoj raudonųjų 
— komunistų, socialistų ir k i 
tų, iš Prancūzijos bus atkel
dinti j Meksiką ir čia. Žemo
joj Kalifornijoj, už keletos 
•mylių nuo J. A. Valstybių 
pasienio, bus įgyvendinti. Jie 
sukurs kolonijų, kurioje lai
svai galės praktikuoti savo 
komunizmų.

Čia lanlkosi Meksikos pre
zidentas Cardenas, su kuriuo 
turėjo ilgus pasitarimus Juan 
Negrinas-, buvęs Ispanijos 
raudonųjų režimo ministras 
•pirmininkas.

Negrinas su dešimtimis tū
kstančių raudonųjų paspruko
Prancūzijon iš Ispanijos, kai ko į užsienius.

ten juos frankistų kariuome
nė sužnybo. Jis ir dešimtys 
kitų raudonųjų vadų su di lie 
liais Ispanijos bažnyčių ir ki
tų tautos įstaigų gro-biais at
vyko į Mėksiką ir čia rūpina
si likusiųjų Prancūzijoje rau
donųjų likimu.

Negrinas, matyt, gavo prez. 
Cardeno pritarimo įkurti kolo 
uijų, nes jis planuoja grįžti į 
Prancūziją ir tenai iš raudo
nųjų bėglių parinkti aipie 8,- 
000 tinkamiausiųjų ir juos at
kelti į Meksiką.

Šis žygis reikalingas dide
lio kapitalo. Aišku, kad ne 
ti'k Negrinas, bet ir kiti Is
panijos raudonųjų stambieji 
vadai su tuščiomis nepaspru-

HITLERIO KARINĖJE 
MAŠINOJE YRA DAUG 
VISOKIŲ TRŪKUMŲ

Vyrų ir ginklų pakankama, bet 
mažai maisto, finansai suirę

BERLYNAS, liepos 5. — 
Daug kam atrodo, kad nacių 
valdomoj Vokietijoj viskas v- 
ra tvarkoje, kad Hitlerio karo

kietijoje šiandien daug įvai
rių substitutų naudojama. Bet 
su jais vokiečiai negalėtų iš
siversti, jei kiltų karas ir vi-

mašina tikrai yra galinga sos sienos būtų užblokuotos.
taip, kaip pačių nacių skelbia-, Greitai pritrūktų maisto ir
ma. j kitų daugelio gyvenimui rei-

,, , ... . . . _ kalingų daiktų. Ilgesnis karasBet tikrumoje taip nėra. Kai, . cbutų neįmanomas. Pašaukusrinė-mašina turi didelių trū
kumų. Tie trūkumai, tai dau
giausia finansiniai ir ekono-

karo tarnybon vyrus, pritrūk
tų pramonei ir žemės ūkiui 
darbininkų.

Aiškėja, Hitleriui nėra ko 
Pačių nacių finansinės įs-f daug “puikauti” su savo kari 

taigos iškelia aikštėn, kad Vo Į ne mašina.

mimai.

KAS GIRDĖT 
KLAIPĖDOJE

Tautu Sąjungos komisaras Dancige 
datiioojasi iiz taika ir ramybe

DANCIGAS, liepos 5. — T. 
Sąjungos komisaras Dancigui, 
šveiearietis dr. Kari Burckhar 
dtas vakar išleido pareiškimą 
Dancigo klausimu.

Jis nesikiša į lenkų ir na
cių politinius rimtus nesusi
pratimus šio miesto likimu, 
tik ragina čia gyvenančius na 
cius ir lenkus darbuotis taikin 
gai išspręsti visus klausimus 
ir išlaikyti taiką. Sako, kiek
vieno miesto piliečio prievolė 
yra laikytis taikos, be kurios 
negali būti jokio gerbūvio. Ap 
gailėtini incidentai neturi bū
ti išpučiami, bet žodžiu
raštu mažinami taip, kad ne
sukelti įkarščių ir pavojingų 
politinių bruzdėjimų.

AUSTRIJOS NACIAI 
NEPASITAISO; PUOLA 
VIENOS KARDINOLĄ
VIENA, Tustrija, liepos 5.

— Iškelta aikštėn, kad Jo E- 
minencijai kardinolui Innitze-

46 ASM. PRIGĖRĖ 
KENTUCKY VALSTYBĖS 
POTVYNYJE

Lietuvos karo aviacijos 20 metų sukakties šventė, įvykusi Kaune birželio 11 d. Kariškų miT žfr «'■' r
lėktuvų eskadrilių parado padangėmis žiūri Respublikos Prezidentas A. Smetona (centre),' . . Birželio ‘
greta jo iš kairės karo aviacijos viršininkas gen. Gustaitis. Lietuvių Mokyklų Draugijos

reikalų vedėjas, mokyklos pa-

VĖLIAUSIOS
1S LIETUVOS

15,000 ŪKININKŲ 
MAŽEIKIUOSE

KAUNAS, birž. 30. — Ma
žeikiuose įvyko ūkininkų ko- 
peratininkų šventė. Pirmą kar 
tą Lietuvoje koperatininkų 
šventė provincijoje sutraukė

riui, \ ienos arkivyskupui, pe'rie,t penkiolika tūkstančių ūki 
reitą savaitę vizituojant kai ninku. Kalbėjo žemės ūkio nū
kurias parapijas, naciai prieš 
jį sukėlė demonstracijas. Sa
koma, ties viena bažnyčia kar 
dinolo automobilio šoferis ap
muštas, į patį kardinolą mėty 

ir ti kiaušiniai, o vienas pramušt 
galvis su skėčiu užsimojęs 
prieš ganytojų, liet tik skrybė 
lę nuo galvos nužėręs. Vienoj 
bažnyčioj naciai kliudę kardi 
nolui sakyti pamokslų.

Taip yra nacių valdomuose 
kraštuose, kur jų vadai šūkau 
ja, kad Bažnyčia, kunigija ir 
tikintieji nepersekiojami.

nistras dr. Kriščiūnas. Ūki
ninkai gyvų paveikslų eiseno
mis vaizdavo savo pažangų. 
Masinis ūkininkų mitingas pa 
sveikino valstybės prezidentų 
Smetonų, ministrų pirmininkų 
Černių ir kariuomenės vadų 
Raštikį.

MINISTRAI APVAŽINĖJO 
AUKŠTAITIJĄ

KAUNAS, birž. 28. — Mi
nistrai Černius, dr. Kriščiū
nas, Sutkus ir Musteikis ap
važiavo Aukštaitiją ir apžiūrė

M0REHEAD, Ky., liepos Į Naciai šį kartą dūksta prieš j jo ūkio mokyklas, pienines, 
5. — Pietinėj Kentueky vai- kardinolą, kad jis nevadavęs koperatyvus ir melioracijos 
stvbės daly pereitą naktį prajnuo pakorimo nacių žudikų, darbus.
kiurus debesims upeliai ir u- kurie anais metais nužudė Au 
pės staiga patvino ir panardi strijos kanclerį Dollfussą 
no didelius žemumų plotus.

Pranešta, kad apie 46 as
menys prigėrė.

Raudonasis Kryžius susime 
tė pagalbon nukentėjusiems.

BRITAI ATMETA JAPO
NŲ REIKALAVIMĄ

LONDONAS, liepos 5. — 
Britanijos vyriausybė prane
šė, kad ji nepripažįsta japo
nų reikalavimo, kad britai 
neremtų Kinijos valiutos. Sa 
ko, Kinijos valiuta yra tam
priai surišta su Britanijos in
teresais Kinijoje,

LENKIJOS VALDOVAI TU
RĖJO SUSIRINKIMĄ

.VARŠUVA, liepos 5. —
Lenkijos valdovai — penkiu
kė, vakar turėjo kažkokį ne
paprastą susirinlkimą.

KAUNAS, liepos 1. —
(Šiandien pasibaigė Seimo sesi 
ja.

SLOVAKIJA “VALO” 
KNYGYNUS

BRATTSLAVA, liepos 5.— 
Slovakijos švietimo ministro 

Ši valdovų penkiukė yra:, įsakymu visoj šaly imta “vn-
prezidentas Moscickis, marša
las Smigly-Rydz, ministras 
pirmininkas Slawoj Skladow- 
skis viceprezidentas Kwiat- 
kowskis ir užs. reikalų minis
tras Beckas.

Tik svarbiais atsitikimais 
jie turi posėdžius.

lyti” knygynai tikslu paša
linti nepatrijotines knygas, 
ypač išleistas čekų rašytojų 
Čekoslovakijos respublikos 
laikais. Knygos stačiai de
ginamos.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

gen.
—

ESKIMO NAMUOSE 
STALINASMTENK A 
PAGARBOS VIETOS
N0ME, Alaska. — tGali bū

ti ginčų dėl sovietų žvaigždės, 
dominuojančios New Yorko 
pasaulinėje parodoje, bet Ma
žoje Diomede saloje, priklau
sančioje J. A. Valstybėms Be
ringo jūroje (vos už penkių 
mylių nuo sov. Rusijos pasie
nio) viskas yra kitaip.

Saloje gyvena 150 eskimų 
tarp kurių daugumas atvers
ta katalikvbėn. Su jais gyve
na, jų visais reikalais rūpinasi 
jėzuitas misionierius kun. T. 
Cunningbam. Kai kurie eski
mai žiemos laiku susisieka su 
sovietų pusėje gyvenančiais 
eskimais ir iš jų kartais aptu
ri kokių nors bolševikų idėji
nių daiktų.

Paskutiniais laikais misio
nierius vienam neatverstam 
eskimui davė Švč. Širdies sta 
tulėlę. Paskiau nuėjęs j eski

tarėjas Martynas Purvinas ir 
mokytojas J. Užpurvis iš Kini 
pėdos lietuviško veikimo rei
kalais buvo nuvykę į Gumbi
nę jmvs valdžios prezidentą. 
Keletą valandų užtrukusioje 
konferencijoje, pirmoje eilėje 
buvo iškelti mokvklu reikalai, 
nes, atsiradus nemažam skai
čiui vaikų, norinčių eiti į lie
tuviškas mokyklas, kaip tik

nupn’s\*u Pro*« raino- gj8 klausimas Klaipėdos lietu- 
saiciu ir kitais palydovais. ’I»<’:vįains j,. kelia nemažo susirū- 
atvyko iš Kalnaberžės nepiln. pjniI11(X Derybos galėsiančios 
berniukų nusikalt. įstaigos, užtrukti dar'kurį laikų. Klai-

DIDINA MERGAIČIŲ 
NUSIKALTĖLIŲ 
ĮSTAIGOS PASTATUS

K RAKTA T. — Krakių vie
nuolyno išlaikomą nepilname 
čių mergaičių nusikaltėlių įs
taigą aplankė minist. pirmi
ninkas gen. Černius su teisin-

kurios viršininku yra diplom. 
teis. p. Kurklietis.

Ministras pirmininkas, ap
žiūrėjęs Krakių mergaičių įs
taigos visas patalpas ir susi
pažinęs su mergaičių auklėji
mo nuostatais, tos įstaigos ve 
dėjai seselei Tmakuliatai pa
reiškė savo pasitenkinimų, kad

pėdos lietuvių delegacija ren 
giasi vykti ir į Karaliaučių 
pas vyriaus, prezidentų Ko- 
sbų, tačiau dar nėra žinoma, 
kada ji bus priimta.

KLAIPĖDA. — “I’ienocen 
tras” šiomis dienomis uždarė 
savo valgyklą ir 3 krautuves,

WAUKEEANE SULŪŽO
AIKŠTĖS SUOLAI; APIE 
70 ASM. SUŽEISTA
WAUKEGAN, III., liepos 

5. — Vakar vakarų AVaukega- 
no miesto vidurinės mokyklos 
atletinėje Weiss aikštėje prie 
moninėmis ugnimis baigta mi 
nėti Liepos Ketvirtoji. Iškel
tuose suoluose buvo tūkstan
čiai žinom ių.

Prieš baigsiantis iškilmėms 
staiga dalis tų suolų sulūžo ir 
šimtai susirinlkusiųjų nugar
mėjo žemyn.

Vėliausiais pranešimais, a- 
pie 70 asmenų sužeista. 6 sun 
kiai ir šie paimti į ligoninę. 
Lengviau sužeistiesiems pir
mutinė pagalba suteikta vie
toje.

Po įvykusios nelaimės dau
gumas patys išsivadavo iš 
tarpo sugriuvusių suolų, kitus 
ištraukė atvykę ugniagesiai ir 
policija.

mo namus pamatė nepaprasta Klau n^rgaiči, nusikaltėlių
reginį - šalia statulėlės iška-. •**»«•«•»»» i «» ia'“ifE9, '“i 
bintų Stalino paveikslų. vienuolynas pradėjo statyti

naujų muro namų dviem au-

mergaičių įstaiga yra veda- kurias turėjo Klaipėdoje. Ži
nia tvarkingai. Išvykstam nią apie “Pienocentro” pasi- 
tiems svečiams įstaigos auklė traukimą iš Klaipėdos Mai
tinės sukėlė ovacijas. pėdiečiai sutiko su nusimini-

Kadaųgį vis daugiau ir dau mu, nes “Pienocentre” dar 
galima buvo gauti vis rečiau 
Klaipėdoje matomų ir gauna
mų pieno produktų.

Misionierius eskimui išaiš
kino, kad taip neturi būti. Tu 
ri būti vienas, arba kitas, bet 
nieku būdu ne greta.

Eskimas tuoj suvokė kame 
dalykas. Stalino paveikslų pa 
kabino statulėlės apačioje. 
Taip jis ir iki šiandien paka
bintas.

TYROLIO VOKIEČIAI NU- 
SIKELS VOKIETIJON

BERLYNAS, liepos 5. — 
Vokiečių ir italų vyriausybės 
daro planus iš Tyrolio visus 
vokiečiu^ nukelti Vokietijon. 
Tyrelį valdo Italija.

kštais, kad jame būtų galima 
sutalpinti didesnis mergaičių 
skaičius ir patogiau susitvar- 

' kyti.

į Bet dabar, pradėjus spaudo 
je rašyti, kad iš vienuolių rei
kėtų atimti mergaičių nusikal 
tėlių auklėjimas, Krakių vie
nuolynas susirūpino, kad ne
reikalingai priseis išleisti dido 
ka pinigų suma tam naujam’

KLAIPĖDA. — šiomis die 
nomis buvo1 prisaikdinti visi 
42 naujai paskirti Klaipėdos 
krašte seniūnai. Pirma seniū
nų buvo apie 200, tačiau dabar 
paliekama tik 42, o tie veik vi 
si yra nauji žmonės.

DR. SMITH UŽDARYTAS 
KALĖJIME

B Alton ROUGE, La., lie- 
pastatui, skiriamam mergaičių pos 5. — Grąžintas iš Kana-
nusikaltėlių įstaigai patalpin- dos šios valstybės universite

to prezidentas, dr. J. M. 
Smith uždarytas kalėjime. 
Jis kaltinamas u-to fondų iš
eikvojimu.

ti.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ. SPAUDĄ

LIEPOS KETVIRTOSIOS 
AUKOS AMERIKOJE
Ass. Press” žiniomis, kad 

Liepos Ketvirtųjų minint tik 
2 asmenys žubo nuo priemoni 
nių ugnių visose J. A. Vfilsty 
bėse. *

Bet kitų nelaimių yra daug. 
Per tris dienas, susijusias su 
Liepos Ketvirtąją, automobi
lių nelaimėse žuvo 248 ir apie 
145 asmenys prigėrė ežeruose 
ir upėse.

Miestuose nelaimės sumažė
jo, nes daugumas gyventojų 
buvo išvykę į provinciją.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus su perkūnijo
mis; maža temperatūros at
maina.

Saulė telka 5:21, leidžiasi 
8:27.
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dirba. Jis rengiasi vykti dainuoti Lietuvių 
Dienos programoj New Yorko pasaulinėj pa 
i odoj. Jo keliones reikalams Lietuvių R. K. 
Susivienijimo Amerikoj apskritys įteikė pi 
niginę aukų. Reikia manyti, kad ir kitos or
ganizacijos parems gražų choro užsimojimų.

Visa L. Vyčių Dienos programa, ypač gau-

Mažosios Valstybes Pasaulio Arenoje
(Tęsinys)

‘..jdidetių valstybių tinu
si ngosio s minios, susirinkusios į Vytauto da i gumas jo'kiu būdu nesugeba 
ržų turėtų būti dideliu akstinu šiai mūsų'apsidoroti su lėšomis ir jėgo-

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraSlua, 
Jei neprašoma lai padaryti ir nepnsiuučiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę lai 
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas sulyte savo nuožiūros Korespondentų 
prašo rašyti trumpai Ir aiškiai (jei Kalima rasotuaja 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos lalkraštiu nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bntered as Heoond-Class Malter Mareli 21, KIS, at
Cblcago, Illinois Under tbe Aot ot Maroh l. 1070.

orgamzacijai dar geriau susiorganizuoti, dar 
labiau praplėsti savo veiklų, kad ji apimtų 
visas lietuvių kolonijas Amerikoje ir dar 
didesniu užsimojimu vykdytų į gyvenimų 
savo himne pabrėžtų tikslų: “Ei, Vyčiai, 
gyvenam Tautai ir Bažnyčiai!”

L. Vyčių Dienai Praėjus

.. Liepos mėn. 4 toji diena — tai buvo Chi
cagos lietuviu katalikų jaunimo diena pilna 
to žodžio prasme.

Tos dienos programų reikia padalinti į 
tris dalis.- 1) paiuaidcs bažnyčioj, 2) miru
siųjų jaunimo vadų atminties pagerbimas 
kapinėse ir 3) piknikas Vytauto darže.

9 vai. rytų Lietuvos Vyčių centro valdy
bos nariai, Chicagos apskrities valdyba ir 
daug' eilinių vyčių susirinko išklausyti šv. 
mišių į Dievo Apvaizdos bažnyčių, šv. mišių 
auka buvo skiriama už a. a. dr. Miko Bag
dono, buvusio Liet. Vyčių pirmininko, sielų. 
Mišias atnašavo gerb. kun. Ig. Albavičius, 
kun. J. Mačiuliomui, kun. A. Karužiškiui ir 
kun. P. Malinauskui asistuojant. Pamokslų 
pasakė kun. M. Urbonavičius. Pamaldose da
lyvavo J. M. d. g. prel. M. Krušas, gerb. 
Lietuvos konsulas ir ponia J. Daužvardienė, 
Federacijos pirm. dr. A. Rakauskas, adv. K. 
česnulis ir daug- kitų jžymesnybių. Gražios, 
įspūdingos pamaldos, puošnioj Dievo Ap
vaizdos bažnyčioj darė gnaus įspūdžio.

Apie 12 vai. L. Vyčių vadovybė ir gau
singas žmonių būrys susirinko į Šv. Kaži 
miero kapines, kad tinkamu būdu pagerbti 
mirusiuosius L. Vyčių organizacijos veikėm 
jus, pasimelsti už jų sielas ir padėti prie jų 
kapų vainikus.

šis L. Vyčių įvestas paprotys tikrai yra 
gražus ir sektinas. Neužmiršti mirusiųjų va
dų ir tinkamai įvertinti jų darbų nuopelnus, 
reiškia tuo pačiu stiprinti ir dabartinių va
dų ir veikėjų dvasių, didinti jų patvarumą 
dirbti organizacijai, kurios tikslas yra gy
venti ir dirbti Dievui ir Tėvynei.

Prie a. a. dr. Miko Bagdono, buvusio Lie
tuvos Pasiuntinybės Vašingtone sekretoriaus 
ir konsulo Ghicagoj, kapo buvo ilgesnės ir 
reikšmingesnėj iškilmes. Gražiomis apeigo
mis pašventiiitas prie velionies kapo gerb. 
kun. Ig. Albavičiaus rūpesčiu pastatytas pa
minklas, kurį šventino didžiai gero. prel. 
M. Krušas. Kalbų apie a. a. dr. M. Bagdoną, 
kaipo vytį ir visuomenės veikėja, pasakė 
kun. M. Urbonavičius, o jo nuopelnus, kai
po savanorio Lietuvos kareivio, Lietuvos 
Steigiamojo Seimo nario ir diplomato, nu
švietė gerb. kons. P. Dauzvardis.

Paminklas prie dr. Bagdono kapo yra ir 
gražus ir reikšmingas.. Jis skiriasi nuo visą 
kitų paminklų savo lietuviškais bruožais. 
Įsižiūrėjęs į jį, (apie astuonių pėdų aukščio 
akmenyje) matai tikrai lietuvišką kryžių su 
Rūpintojėliu, kokiais visa Lietuva iš seno
vės laikų yra nutiesta. Paminklui ypatingos 
reikšmės priduoda D. L. K. Gedimino stul
pai. Paminkle iškaltas labai kuklus parašas:
‘ dr. Mikas Bagdonas, Lietuvos Konsulas, 
1895 — 1937”.

Paskutinė L. Vyčių Dienos programos da 
lis buvo Vytauto darže. Pažymėtina kalbos, 
dainos ir bcisbolės lošimas.

Kalbas pasakė Lietuvos Konsulas, mūsų 
dienraščio redaktorius ir kun. J. Vaičūnas. 
Be to, trumpai pasveikino susirinkusių mi
nių prieš dvi dienas iš Lietuvos atvykusi 
viešnia mokytąja Zosė Pipiraitė, kuriai su
kelta didelės ovacijos. 2cdį tarė kun. A. Ka- 
ružiškis iš Cleve’and. Ohio, ir p-lė Marga 
reta Januškevičiūtė iš Los Angeles, Calif. 
Programų tvarkė energingas vytis Varnas.

L. Vyčių choras, muziko Juozo Saurio va
dovaujamas, šauniai padainavo visų eilę gra 
žiu lietuviškų dainų. Pastebėtina, kad šis 
choras žymiai sustiprėjęs ir kiekybe ir ko 
kybe. Tai p. Saurio nuopelnas. Choras, kaip 
žinema, ir vasaros metu neatestogauja, bet

mis, kuriomis jos disponuoja, 
negali sukurti harmonijos ta
rp gamybos ir vartojšmo, ne
gali pašalinti ardomųjų tru
kdymų ekonominiame gyveni
me. Susidurdami su sudėtim

Saukiasi Paramos T"” “žvi'!5iu "lilž?"i5ko,"is
ekonominėmis problemomis,

“The Daily Tribūne”, pirmutinis ir vie- .
nintelis angių kalboje katalikiškas dienraš 'e ų Ų V a ne
tis Amerikoje, išsiuntinėjo virš 10,000 lais- suge a. aprep1 gyveni’
kų savo bičiuliams^ prašydamas paramos be 1,10 ivairuiuo 11» veikdami ap
kurtos dienraštis toliau nebegalius eiti. Jau S™1**“*, aklaJ< vadovauda- 
apie pusantro tūkstančio žmonių į prašymų abstraktinėmis teorijo
atsiliepe ir savo paramų suteikė. Neabejo
jama, Kad atsilieps ir daugiau, nes sąmonin
gi katalikai gerai supranta katalikiškos 
spaudos, ypač Katalikiško dienraščio reikšmę.

Amerikos katalikai turėtų leisti ne vienų 
dienraštį anglų kalboje, bet kelis. Visuose 
didesniuose miestuose gerai galėtų išsilai
kyti katalikiškas dienraštis. Tik reiktų dau
giau darbo įdėti ir daugiau iniciatyvos.

Kad ‘The Daily Tribūne” išsilaikys, ne
abejojame, nes jo vaidmuo šie- krašto kata
likų gyvenime yra svarbus ir dėl to, savo 
gyvenimo kritiškame momente susilauks iš 
katalikų reikalingos paramos.

APŽVALGA
Reikšmingas Žodis Tėvams

Dr. L. Bistras, Lietuvos švietimo minis
tras, mokslo 'metų užbaigimo proga pasakė 
reikšmingų kalbų. Jis kalbėjo į mokyklas 
baigusius, mokytojus ir tėvus. Tėvams jis 
pasakė: - 1

“Brangūs tėvai, šiandienų ir jūsų šventė. 
Vieni jūs linksmi, 'kad jūsų vaikai laimin
gai baigė savo mokslinimo svarbų tarpų, ki
ti, kad jūsų vaikai yra iš tų laimingųjų, ku
riems leista lankyti mokykla ir siekti geres
nio gyvenimo. Yra natūralu, kad tėvai linki 
savo vaikams gero, geresnio, lengvesnio gy
venimo, negu patys turi. Bet, rodosi, jau 
laikas nuims, tėvams, suprasti, 'kad žmogaus 
laimė pareina ne vien nuo turtų, nuo darbo 
lengvumo ar visiško darbo neturėjimo, bet, 
priešingai, — vienas darbas, kaip pasakė 
šv. Povilas, tepateisina valgomų duonų. Duo
na verkia tinginio valgoma, sakė mūsų tė
vai. Ir tiesa. Todėl nenorėkite, (kad jūsų vai
kai liktų baltarankiai: dykaduoniai; klau
siami savo vaikų, patarkite jiems, besiren
kant -profesijų, nesibijoti darbo, kad ir juodo 
rankų darbo, nes laikas, pagaliau, nusikra
tyti prieturų, kad inteligentas, kaip sakoma, 
mokytas žmogus negali būti geras amatinin
kas specialistas, pramonininkas ar pirklys. 
Gerai dirbamas darbas palaiko 'kūno ir dva
sios sveikatų, o ši yra svarbiausia padoraus 
laimingo gyvenimo sųlyga. Jūs siunčiate vai
kus į mokyklas, joms -patikite jų auklėjimų 
bei mokymų. Taip ir reikia, mūsų sąlygomis 
kitaip daryti būtų neįmanoma. Bet išleidę 

’\aikų į. mokyklų, prašau, nemanykite, 'kad 
jūsų tėvų pareigos ir teisės jau yra baig
tos. Ne! Vaikas Dievo valia pirmučiausiai 
priklauso šeiniai, taigi šeima ir atsako už jį. 
Mokykla yra tik jūsų talkininkė ir moko 
bei auklėja jūsų vai'kus tik jūsų įgaliojimu. 
Dėl to jums neturi būti vistiek, kaip jūsų 
vaikai yra auklėjami ir mokomi mokyklose; 
vaikas ir mokykloje yra jūsų, o ne mokyk
los ar valstybės. Tad 'jūs turite rūpintis jais 
ir, bendradarbiaudami su mokytojais, siekti 
savo vaikų geresnio paruošimo gyvenimui, 
įstatymai duoda jums, gerbiamieji tėvai, tei
sę veikti mokykloje per tėvų komitetus; de
ja, labai dažnai tėvai nesupranta tokių ko
mitetų svarbos mokyklos darbe ir labai ne
noriai lanko tėvų susirinkimus ir nenoriai 
nutinka dalyvauti (komitetuose. Kitaip, 'kaip 
savo pareigų apleidimu, negalėčiau {išvadin
ti tokio neleistino tėvų savo pareigų nesu
pratimo. Jūs, tėvui, atsakote už savo tėvų 
pareigas stropiai pildysite, glaudžiai ben
dradarbiaudami su mokykla”.

šie dr. Bistro žodžiai visiems tėvams yra 

įsidėmėtini.

mis, o ne gyvenimo patyrimu, 
jie tikrų ekonominį vadova
vimų ir (kūrybą 'pakeičia ri
zikingais eksperimentais” 
(,psl. 120).

Kalbant apie naujosios te
chnikos įtakų didelėms ir ma
žoms valstybėms:

“...dabartinės aplinkybės 
turi savumų, kurie daro ma
žų valstybių padėtį net pa-, 
lankesne, negu ji buvo praei
tyje. Senovėje paprastai iš
kildavo viena didelė valsty
bė, nuslopindama visas kitas. 
O dabar yra kalios didelės 
valstybės, ir jų spaudimas į 
pasaulį yra silpninamas jų 
tarpusavio vaidų ir konkure
ncijos. Praėjusio karo pavyz
dys, kai Rusijos ir Vokietijos 
susidūrimo išdavoje abi dide
les valstybes ištiko katastro
fa, ir atgavo laisvę mažos tau 
tos, yra giliai jiamokantis ir 
raminantis ateičiai” (psl. 
124).

Galutinę išvadų autorius da 
ro tokių:

“Šiaip ar taip, ateitis pri
klauso mažoms valstybėms, ir 
didelės valstybės, einančios 
prieš galingas istorijos jėgas 
ir prieš pasaulio gyventojų 
daugumos valių, anksčiau ar 
vėliau yra pasmerktos katas
trofai” (psl. 126).

Tikroji, neklaidingoji logi
ka, lygiai kaip sveikas gyvy
binis tautų instinktas ne tik 
socialinėje, ekonominnėje bei 
kultūrinėje srityje, bet ir ka
rinėje srityje yra mažųjų val
stybių įpusėję. Didelės valsty
bės sprogsta tuomet, kai pa
sidaro per didelės. Valstybės 
didumas dažnai reiškia jos 
silpnumų. Kai kurios didelės 
valstybės šį pavojų supras
damos stengiasi decentrali
zuotai valdytis, susirišdamos 
tik federacijos ar personali
nės unijos saitais, pav. — Bri 
tų Imperija, Amerikos Jungt. 
Valst. Tačiau ir 'mažoji val
stybė gyveninio kovoje išsi
laiko tik tuomet, kai yra gi
nama ginkluotųjų jėgų.

Kiek tų jėgų valstybei rei

kia! Negali visos valstybės 

turėti vienodo didumo jėgų; 

nė viena valstybė negali tu

rėti tiek jėgų, kad pati viena 

atremtų galinčias prieš jų su

sidaryti valstybių koalicijas.

Vis dėlto, gulima yra su
formuluoti dėsnį, nors relia
tyviai nusakantį, kiek gink
luotųjų jėgų reikalinga turė
ti valstybei.

Valstybės ginkluotųjų .jėgų 
dydis turi atitikti tuos inte
resus, kuriuos ji rengiasi gi

nti kare. Didelės valstybės 
turi didelių interesų. Jos tu
rį turėti dideles kariuomenes.
Mažosios valstybės gina kuk
lesnius interesus. Jų ir karino 
menės guli būti mažesnės. Ti
kras valstybės saugumas ne
pareina nuo to, ar ji didelė 
ar maža, bet tik nuo to, ar 
jos ginkluotosios jėgos sude- 
derintos su jos interesų did
žiu, ar ji yra gerai kariškai 
organizuota ir ar jos vyrai 
yra pasiryžę mirti dėl savo 
Tėvynės.

Bloga yra ne toms valsty
bėms, kurios yra mažos, bei 
toms, kurios neturi pakanka-i derliaus, 
linai jėgų savo piliečių intere
sams apsaugoti.

Tiesa, reikalas nėra taip 
•paprastas ir nekomplikuotas, 
kad jį būtų galima visiškai 
apibudinti vienu posakiu: 
“Valstybės ginkluotųjų jėgų 
dydis turi atitikti tuos inte
resus, kuriuos ji rungiasi ka
re ginti”. Politikos keliui y 
ra painūs. Politikos kombina
cijų galimumai labai dideli 
ir todėl, net, palyginti, neblo
gai kariškai apsisaugojus, gu
lima sulaukti -politinių nema
lonumų; tačiau tie nemalo
numai neaplenkia nei didžių
jų valstybių.

Valstyliės mažumas jos ka
riškam saugumui kenkia tik 
tuomet, kai ji dėl kurios nors 
specifinės savo padėties gali 
tapti vietinio didelės valsty
bės užpuolimo auka. Ypač šis 
pavojus gręsia kultūriškai at- 
silikusidms tautoms. Jų di- 
plomatija yra paprastai silp
na ir todėl ginkluotosioms jė
goms tenka išpirkti ir diplo
matijos silpnumų. Tačiau ry
šiui ir susisiekimui tobulė
jant, mažų valstybių su silp
nai dirbančiais diplomatiniais 
aparatais lieka vis mažiau, 
valstybių interesai vis labiau 
susipina ir todėl suorganizuo
ti vietinio pobūdžio karus da
rosi vis sunkiau. Galop, net 
ir vietinio pobfidžio karas 
dar nereiškia mažai valstybei 
katastrofos, žinoma, jeigu ji 
yra tinkamai pasiryžusi ir pa
sirengusi gintis. Tokio karo 
nulėminiui dar daugelis veik
snių turės įtakos o tų veiks
nių daugumas pasireikš tik 
karo eigoje.

Lietuva skęstanti pavasario žieduose. Gražusis pavasaris 
šiemet baigiasi, palikdūmas gerų vilčių nužydėjusiems so
dams. Gausiai užmezgę žiedui leidžia tikėtis gausingo vaisių

kinamas — tuomet jis pradi- 
da justi žemės aipskritumv 

taip pat su •mažųjųLygiai
valstybių problema, tik mo
kykla čia neateina pagalbon 
tikrajam mokslui. Mokykla 
su ptisigardžiavimu pasakoj) 

| apie didžiųjų valstybių didi-
susitva-’ ngumų ir jėgų, gi apie daug 

nesibijo skul-į kilnesnes ir pastovesnes ma
žųjų valstybių sukurtas gė- 

' rybes 'mokykla beveil.i neuž
simenu. Ar žino 'mūsų moks 
leivis, kad visus penkis did
žiųjų tikybų genijus (Konfu
cijų, Biublą, Zaratustrų, Ma
hometą ir patį Kristų) yra 
davę pasauliui mažos valsty
bės, o didelės valstybės — nė 

nei maža valstybė. Todėl ir į vieno. Ar žino moksleivis, kad 
reikalingas piliečių

Labiausia tačiau kiekvienai 
valstybei kenkia vidaus a’, 
sparuino std’.ia. Tuo tarpu 
naujausioje istorijoje nemato- 
'mc nė vieno pavyzdžio, kad 
būtų žuvusi vidujiniai atspa
ri valstybė.

Kai maža valstybė 
rko taip, kad
tlymo iš vidaus, kai turi sa
vo interesų dydžiui atitinka
nčias ginkluotųsias jėgas, kaiI
turi veiklių diplomatijų ir au
kotis pasiryžusius piliečius — 
mažoji valstybė gali ramiai į 
savo ateiti žiūrėti. Tiesa, nuo 
politinių nemalonumų visiškai 
apsidrausti negali nei didelė,

pasiryži
mas, ištikus reikalui, auko
tis. Tačiau lieka dar vienas 
dalykas, kurį
mažoji valstybė nesijaus pa
kankamai stipri. Šis dalykas 
— mažųjų valstybių piliečių 
nepasitikėjimas savo jėgomis.

tikrų piliečio gerovę buvo ir
yra sukūrę daugelis mažų 
valstybių, gi didelės - nic- 

nelikvidavus kuomet — nei praeityje, nei 
dabartyje. Ar žino, kad įtetu 
ptuose, pasauliniuose karuo
se didžiosios valstybės daug 
lengviau subyra, kaip 'mažo
sios? Ar žino, kad vidaus at-Nors nuodugni ir gili pa

saulio istorijos studija ir pri- s‘Iraia,lia^ oiažų valstybių bu 
eina neabejotinos išvados,
kad ateitis yru mažųjų val
stybių, betgi šių tiesų įrodyti 
mažosios valstybės piliečiui 
yra tiek pat sunku, kiek prieš 
porų' šimtlnečių buvo sunku į- 
rodyti, kad žemė apskrita.
Pilietis yra linkęs žiūrėti la
bai siaurai — jam gali kiek 
nori įrodinėti žemės apskri
tumą, o jis vis sakys, kad 
muilini akis, nes jis puikiai 
mato, jog žemė plokščiu. Tik 
'kai mokslinio horizonto pra
plėtimu ir sistematingui;. pū
dymais mokyki“^ pilietis įti

nu dažniausia žymiai didės 
nis negu didelių?

Mokyklose skelbiamoji isto
rija pilna pasakojimų apie 
didelių valstybių žygius. Tuo 
moksleiviui jkvpiamas skep
tiškumas dėl mažųjų valsty
bių vaidmens ir ateities, nes 
dirbtiniai sudaromas vaizdas^ 
būk žmonijos likimų nulemia 
tik didelės valstybėj būk tik 
jos suteikia dvus'.nį turinį ši
mtams ir tv.Kstančiams metų 

Npboriu pasakyti, kad isto
rijos mokant reikia mestis į 

(Tęsinys 3 pusi.)

Baltijos tautu vienybės kongresas Kaune, įvykę> birželio !» 
Prie mikrofono kalba ministro pirmininko pav. K. Bizauskas.

i
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Šv. Kazimiero Parapija
Birželio 27 d. Moterystės 

Sakramentu suvienyti Jonas 
Gailys su Lilinna Aleliūnas. 
Šliūbų davė kun. M. J. Ka
zėnas. Celebrantui mišiose a- 
sistavo kun. J. Vaišnoras dia
konu, kun. J. V. Skripkus — 
subdiakonu, kun. E. Vasiliau
skas apeigų vedėjam. Kun. 
Al. Urbonas iš Du Bois pasa
kė gražų pahndkslų. Mišiose 
dalyvavo kun. Al. Alfonsus, 
C.P., ir kun. L. Lin'kus, O.F. 
Al, Mišioms tarnavo klierikai: 
Tamošius Volteris, Juozas Gi- 
[•dauskas ir Jokūbas Norkus.

Pabroliais buvo (įpirmais) 
S. Aleliūnas ir J. Aleliūnai- 
tė, o antrais K. Janusionis, 
J. Tumas, Alargareta Kepler 
ir Ona Starkus.

Gal kas paklaus, kodėl bu
vo tokios išlkilmingos vestu
vės? Daug užmokėta Anaip
tol! Ne už užmokestį, bot už 
jų (jaunųjų) veikimą. Nuo 
pat kūdikystės abu veikė Šv. 
Kazimiero parapijos gerovei. 
Jaunasis, galima sakyti, bu
vo pirma ranka prie klebono

įkurti aukštesnę mokyklą, y- 
pač jų palaikyti.

Gražiai darbavosi savo pa
rapijai, gerbė klebonų, todėl 
ir užsitarnavo iškilmingo šliū 
bo.

Linkimo jaunai porelei lai
mės ir pasisekimo naujam gy 
venJme. Rapcrteris

Alokyklai užsidarius vasa
rinėms atostogoms ir seserys 
mokytojos išvažiavo atosto
goms į motiniškų namų Alt. 
Providence, kur, ir iš kitur 
grįžo seserys vasariniam “po
ilsiui”. Mokytojavimas, tai 
ne bet koks darbas. Jis be
galo sunkus, reikalaująs daug 
energijos, sveikatos ir proti
nio išsilavinimo. Tat poilsis 
ne tik naudingas, bet ir bū
tinai reikalingas. Seserų ato
stogos irgi ne tokios, kaip 
kitų. Kuomet jos kitų nemo
kina, tai pačios gilinasi į 
mokslų, lanko aukštas moky
klas.

Mūsų mokyklos vaikučiai, 
kaip girdėt, buvo labai pa
tenkinti praeitųjų metų sese
rų mokinimu ir auklėjimu.

Kai kurie jau susirūpinę, ar 
grįš tois pačios, ar reikės su
sitikti su naujomis.

1 Girdėjau iš baigusių aštun
tų skyrių vaikų, kad po ato
stogų visi grįš į aukštesnę 
mokyklų. Apie tai teks dar 
plačiau pakalbėti. Čia tik tiek 
galima pasidžiaugti, kad tai 
geras ženklas, jei patys mo
kiniai įvertina savo mokyk
lų. Iš tokių galima tikėtis ge
rų piliečių, gerų katalikių ir 
parapijonų.

tas, kol dar neatsitiko dides
nės nelaimės. Alat, praeitų sa
vaitę užėjus audrai, iš bokš
tų išplėšta keletas lentų. Kai 
kurios vos tik kabo. Tas pats 
ir su langais. Gi varvantis 
per stogų vanduo gadina gra
žų bažnyčios vidų. Tai aišku, 
kad pataisymai neatidėliotini. 
Susirinkime klebonas prane
šė, 'kad turėjęs ipasitarimus 
su įvairiais meistrais ir vys
kupijos inžinieriais. Apskni- 
tliuota, kad visas pataisymas 
atseisiųs virš $2,000.00. Tat, 
visi į darbų.

LIETUVIŲ DIENOS PASAULINĖJE 
PARODOJE RĖMĖJAI

Komp. J. Žilevičiui besila
nkant kolonijose suvienodini
mui chorų, kurie dalyvaus 
Lietuvių Dienoje, iper jį rė
mėjais įsirašė sekantieji as
menys: Dr. A. Valibus, Wil- 
kes-Barre, Pa.; kun. J. Tn- 
čflra, Kingstono klebonas; 
kun. J. Kasakaitis, Pittstono 
klebonas; Mrs. A. Vessotzkie, 
Alinersvillflį, Pa.; kun. K. 
Skrypko, Bingbamtono klebo
nas; ir kun. F. AI. Juras, La- 
wrence klebonas. Šalę minė
tų asmenų yra pasižadėję ir 
daugiau tapti rėmėjais pavie
nių asmenį} ir draugijų.

Komp. J. Žilevičius kur 
tik apsilanko, visur organi 
zuoja rėmėjų būrelius arba 
įgalioja pavienius asmenis, 
teikia informacijų, palieka 
komiteto pagamintas rėmėjų 
knygutes, rinkėjams tarpini
nkauja Lietuvių Dienos ženk
lelių persiuntfrmi ir t. p. Te
ko girdėti, kad kai kuriems 
linkėjams gerai sekasi. Jung
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Rengiamoji mūsų jaunimo 
'ektfkursija jau čia pat — lie
pos II d., laivu St. Paul. Tai 
pirma tokia ekskursija ir už 
tat visi jon rengiasi. Girdė
jau, važiuos ir mūsų klebo
nas, kun. kapelionas, North 
Side, Hoanestead ir kiti kle
bonai. Bus labai smagu. Eks
kursija bus filmuojama.

Laivas išplauks iš Stan- 
wįck Street Dock (užpakaly
je Josepb Horn Store) pačia- 
<me mieste lygiai 8:45 vai. va
karo. Automobiliais galima 
privažiuoti prie pat laivo ir 
ten palikti iki sugrįš.

tinių chorų dirigentai labai 
patenkintas choristų ūpif ir 
džiaugiasi, kad chorų vedė
jai rūpestingai rengia jauni
mų istorinei dienai. Bostone 
teko lankytis jxis daugelį as
menų, tame tarpe ir ipas Da
riaus ipošto benų, kuris jį 
sutiko maršu. Bernas žad' 
dalyvauti Lietuvių Dienoje ir 
vėliau chorų barikiete išpil
dyti koncertinę programų. 
Turi gražių uniformų ir deda 
pastangų kuo geriausiai pa
sirodyti. Daugely vietų buvo 
raginami legijonieriai daly
vauti su vėliavomis įvedant 
savo kolonijų chorus.

J. Žilevičiaus lankymosi 
proga kolonijose įnešama di
delio susidomavimo Lietuvių 
Diena ir tokiu būdu išsijudi
nama Lietuvos Dienos rėmė
jų užsirašymas su aukomis. 
Virš minėtiems asmenims gręi 
tu laiku bus pasiųsti Komi
teto Rėmėjo Diplomai, kaipo 
padėka. Rap.

Federacijos 52 skyrius, į 
kurį įeina parapija, ir visos 
čia esamos draugijos ir klu
bai, liepos 16 dienų rengia 
metinį išvažiavimų į Adomo 
sodų’. Te’ko nugirsti iš para
pijos komiteto ir skyriaus 
valdybos, kad rengiama įvai
ri programa. Sužinojęs apie 
viską kitų sykį šioje vietoje 
plačiau apie tų išvažiavimų 
parašysiu. Adomo sodas savo 
gražumu ir įvairiais ipatogu- 
mais yra pagarsėjęs visam 
Pittsburghe. Visi jį žino ir 
noriai važiuoja.

rCAr< »YeH 
duras

PlCrtYME?

te

Šių sųvaitę pas 'mūsų var
gonininkų Kazį Bazį vieši 
Juozas Jokšas iš Rochester, 
N. Y. Tai vienas žymiausių 
Rocliester parapijom}. Atlan
kė mūsų klebonų, apžiūrėjo 
naujų klebonijų, naujas baž
nyčios grindis. Sako, viskas 
labai patikę. Labai domėjosi 
mūsų aukštesne mokykla. 
Taip j>at dalyvavo
Prancišfkiečių piknike liepos 
4 d.

lonūs žmonės ir turi daug 
draugų. Visi buvo maloniai 
vaišinami.

Jubilijatam^ palinkėta lai
mės ir sulaukti auksinio ju
biliejaus.

Alasiliūnai augina gražių 
šeimynėlę ir, rodos, visi LRK 
SA nariai. Pats Masiliūnas 
yra LRKSA 293 k p. raštinin
kas per daug metų.

Šis kalnelis tuom įdomus, 
kad visi lietuviai gyvena ikrū- 

įvoj, kaip: Alasiliūnai, Kadze- 
vičiai, Plačėnai, Sabaliauskai 

ir kiti. Netyčia užklydęs ant 
•šio kalnelio turi su visais ipa- 
Jsimatyti ir būti visų vaišina
mas, nes visi yra labai vai
šingi ir draugiški. Klonyje 
randasi didžiulė AVesting- 
house dirbtuvė, ten jie visi 
ir dirba. Dalyvis

darbavos, nes vaikučiai savo 
užduotis gerai atliko. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Klebo
nas įteikė diplomus baigu
siems 8-ti/jį skyrių. Baigė se
kantieji: Astrauskas B., Gu- 
stic J., Gudeliūtė E., Gran- 
kauskiūtė R., Genaitė 1)., Lu- 

’kšiūtė E., Margė C., Palec- 
kaitė E., Paleckis A., Rub- 
liauskas P., Samulis J, ir Žu- 
kauslkiūtė A.

Klebonas ragino vaikučius 
visuomet atsiminti sveikus 
pamokinimus gerų mokytojų 
sesučių ir neipamiršti Šv. Vi
ncento mokyklos.

Klierikas J. Zanevičius ai
škino svarbų katalikiškos mo 
kylklos.

Linksmas vaikučių vakaras 
baigėsi Lietuvos himnu.

West End

Homestead
Karščiams užėjus, visoks 

sustojo veikimas. Net mūsų 
veiklus choras tik bažnyčioje 
pagieda, ir viskas. Bet iš ša
lies girdėt, kad choras ren
giasi kų nors nepaprasto 'pa
rodyti. Panašiai galima pa
sakyti ir apie mūsų moteris 
ir merginas — tyli, tyli tik 
žiūrėk ipašmukšt ir “surprise 

įparty” bažnyčios pataisyma
ms. Oi tie bažnyčios pataisy

simi, kiek sveikatos ištraukia 
■mūsų klebonams...

Praeitų sekmadienį įvyko 
Šv. Kazimiero parapijos “ek
stra” susirinkimas pasitari
mui i apie būtinus bažnyčios 
bokštų, langų ir stogo patai
symus. Kad'reikia tuojau tai
syti, nebuvo nei kalbos. Ka
dangi tie pataisymai negali 
apseiti be stambių lėšų, susi
rinkusieji vienbalsiai nutarė 
bėgiu dviejų mėnesių sukelti 
$2,000.00. Nutarta, kad kiek
vienas iparapijonas aukotų ne
mažiau, kaip po $10.00, bet 
kas gali. O čia yra daug to
kių, kad dės ir po daugiau. 
Netikėta parapijonains parei
ga. Bet kų 'padarysi, nes nie
kas kitas mums bažnyčios ne
pataisys. Kad klebonui būtų 
mažiau rūpesčio ir galvosū
kio, visi turime 'kuo veikiau
siai dėti po dešimtinę ir dau
giau, kad darbas būtų tuo
jau pradėtas ir laiku baig-

FOR 

ITCHING 

SKIN
Ar kenčiate nietiejimą, 
nudegimą, arba odoe ligą? 
Nekentėkitl Žemo per 30 
metą gelbėjo įmonėms. Pa
latine eesema. išbėrimu*, 
apuogng ir kitokiai odoi 
negalavimai. Pirk Žemo 
Šiandien I Vienose aptieks
ite. SKr.. flflc. lt.00.žemo

F O H G r . ► J I U H t T n T i i ' .

Binželio 27 d. įvyko baigi- 
seserų 1 ni0 mokyklos vakaras. Prog

rama sudaryta iš: drilių, dai
nų, šokių ir komedijėlės ‘Nu
malšinta’ Pikčiurna’. Alatėsi, 
kad mokytojos sesutės daug

Liepos 2 d., moterėlės ipo 
globa Šv. Marijos Nepersto
jančio® Pagalbos bendrai ėjo 
prie šv. Komunijos.

Piknikas įvyks liepos 30 d., 
Country Club parapijos labui.

Vietinis

ištisas valandas įrodinėti, kad 
maža valstybė turi piimeny- 
bių prieš didelę, o anas vis 
vien atsakys: “kų čia muili
ni akis; aš gi pats matau, kad 
žemė plokščia”. Gi šis kenk
smingas įsitikinimas ypač bus 
ryškus tuomet, kai reikalas 
lies karinius klausimus.

Todėl visiems savo pilie
čiams turime skiepyti, kad 
mažai valstybių karinio sau
gumo atžvilgiu jaivojingas ne 
jos mažumas, bet nepasitikė
jimas savimi, kurį kelia pesi- 
mistai-aimanuotojai. Jų aki
mis žvilgterėjus į pasaulį, ti
krai pamatome labai 'klaikų 
vaizdų: nėra tos valstybės,
kuriai negrėstų didžiulės ne
gerovės.

Taigi, pesimisto akimis žiū
rint, visų valstybių kuo juo
džiausias likimas laukia. Visų 
valstybių piliečiai turėtų ai
manuoti ir baimintis ikiekvie- 
noK sunkenybės, kaip tai mū
sų pesimistai-aimanuotojai da 
ro. O kaip gi bus iš tikrųjų?

Iš viso to išvados mums: 
turime energingai organizuo
tis ir dirbti ginkluotųjų jėgų, 
ekonomikos ir kultūros sri
tyse; turime paraližuoti peši-1
mistų-aimanuotojų kenksmin
gų įtakų.

Praeitų savaitę atsitiko bai 
si nelaimė. Automobilis, ku
riame važiavo Antanas Re- 
menčius, smogė į stulpų. Nu
vestas į Braddodk ligoninę 
Antanas netrukus mirė ir 
liepos 3 d. palaidotas iš mū
sų bažnvčios. Dėdė

E. Pittsburgh
Birželio 24 d. ant lietuviš

ko kalnelio Masiliūnų šeima 
minėjo savo sidabrines 25-kių 
metų vedybų sukaktuves. Sve

Mažosios Valstybės 
Pasaulio Arenoje

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
kitų kraštutinumų — į aklų 
didelių valstybių smerkimų. 
Neteisinga būtų skelbti, esu 
Lietuva turinti gyventi susi
skaldžiusi giminėmis, ‘kaip 
prieš Mindaugų gyveno, o Vo
kietija susiskaldžiusi lilipu-' 
tiškomis valstybėlėmis, kaip 
i'ki Bismarko laikų. Viskam 
yra ribos. Tas ribas nurodo 
ir teorija ir istorija. Todėl 
mokykla turi ieškoti tik tie-1 
sos, visuose klausimuose ir 
palankiuose mažoms valstybė
ms ir nepalankiuose. Tačiau 
dabartiniu metu mokykloje 
tik retai moksleiviui teparo- 
doma su kokia vidujinio gy
venimo menkybe tikrumoje 
dažniausia yra surišta didžių
jų valstybių žygiai. Mokslei
viui neįskiepi jauta ta neabe
jotina tiesa, kad tai, kų di
džiosios valstybės kultūra ne
šė teigiamo, paprastai būda
vo sukuriama tuomet, kai ta 
valstybė būdavo maža. Pažin

mžių ir naujosios istorijos pu
slapius ir ten rasime, kad 
didžiausi pozityvūs kūrėjai 
gyveno 'mažose valstybėse ir 
dažnai tik šimtmečiams praė
jus būdavo pasisavinami di
džiųjų valstybių, nors tos val
stybės net neegzistuodavo tuo 
met, kai tie kūrėjai 'kurdavo. 
Prof. Stankevičius turi pilnų 
teisę sakyti “pačios didžio
sios asmenybės, kurias pažį
sta istorija, yra mažųjų val
stybių piliečiai; patys did
žiausi žmonijos dvasios laimė
jimai buvo pasiekti mažosio
se valstybėse’’ (ipsl. 60).

Kol visa šita mūsų mokyk
los neįs-kiepija — tol mūsų in
teligentija nesijaus tvirtai. 
Galima bus mūsų inteligentui

Mirė P. Sirtautienė
Sekmad., liepos 3 d., Cook 

Apskrities ligoninėje mirė Ci
ceras gyventoja Paulina Sir
tautienė. Kūnas pašarvotas 
laidotuvių direktoriaus Anta
no Petkaus koplyčioje. Lai
dotuvės įvyks ketvirtadienį, 
liep. 6 d. Po pamaldų Šv. 
Antano’ par. bažnyčioje bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

^Scratching
//miRELIEVE ITCHING SKIN

F.ven the most stubborn itching of eczeroa, 
blotches, pi ruples, athlete's foot, raslies aud 
otber extemally caused skin eruptions, 
Rulckly yiekls to pure, cooling, antlseptic, 
hquid O.O.O. ntEKRirriON. (’lear. gr.-ase- 
less and stainless — dries fast. Ita gentie 
ollt sqetpe the irritatlon. Stopa the most 
lntenstmching in a hurry. A 35c trial bot- 
tle. at all drug Stores, provea it—or your 
moaey back. Auk for U.D.O. ntcscRiPTiOM.

DANTIMS 
PLEITOS $■
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

t < i. a

čių buvo daug iš visos apylin
kės, nes Masiliūnai yra ma-i rėkime senosios, vidutinių a-

f

GREITAI IR 
PIGIAIPASKOLOS

ant 1-mų Morgičių
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjimais. 

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

AND LOAN AStOCIATION 
* or CHICAGO

2202 VVestCermak Road 
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

Iki $5,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 

Washington, D. C.
BEN. j. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

UŽTIKRINTOS 

PLEITOS.....................................PO

Pinigai grąžinami Jei 
n patenkinti.

$12.50
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas piritas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
1724 RO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Monroe 9251
Sti 5 WF.ST 2Sth RTRF.ET 

Tel. Ijawndale 290K-9

Atdara iki 9 ▼. p. p.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statan visokios rųšiee nanjna namus uit 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi- 
■okj taisymo darbą be jokio caah (mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Iigannn geriansj atlyginimą ii Pire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daraa paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

(
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Pirkdami Dabar 
Sutaupysite

550,00

/r
/e

IT SAVĘS STEPSI 
Food storage it to 
efficient with the 
Shelvador there's 
no unpacking— re- 
^acking every limo 
you wtn) some- 
thing. The Iitt Io 
things aro handy 
on the tpecial 
thelvai in the 
Shelvador.

IT SAVĘS MONEYI 
Increated storage 
permits purchate 
of larger quantities 
o f f o o d. N e w 
mechanism d e • 
velopt lovvost oper- 
ating costs. New 
featuros are per- 
fectod d e vėlop- 
ments from yeart 
of etperience.

|)r. James Monroe Sinitli, buvęs Louisiuna valstybinio unibersiteto prezidentu.-', su žmona gražinamas iš Kanados, 
kur buvo pabėgęs. Jis kaltinu’,nas išeiKvojimu universiteto fondo. (Aetne teleplioto)

ATVYKSTA V. D. UNIVERSITETO 
CHORAS

koncertus, o rugsėjo 10 d. da
lyvauti “Lietuvių Dienoje”

NE\V YORK, liepos 3 d.
- Neatsižvelgiant Į pasun

kėjusias sųlygas, Vyt. Didiž., Pasaulinėje Parodoje; -po to 
Universiteto choras, nors iri dar duoti koncertus keliose

i ta imt S. Susna, Brooklyn, N. 
j Y.) — $0.68.

Moterų Lietuviu Amerikos

visgi J vietosi

surinktieji 1938 metais (rink
lų Fondui — $11.00; V. V.
S-gos Skyrius aukojo — $44, 
viso $100.00.

Kitu dalis — $75.00 — au- 
kojutma Apsigynimo Fondui).

Jurgio Kropo, So. Boston,
Mass. gimtadienio minėjimo 
likutis (per S. Mockų). $5.00.
Aukos Apsigynimo Fondui
Long Island Birutės Merginų 'Rcz TeL CanaJ 0i02 
Klubas (per F r. Mockienę)
— $25.00 (auka skiriama Ku
nigaikštienės Birutės Ulonų 
Pulkui).

Jonė Žukauskaitė — $4.00.
Amsterdam N. Y. lietuvių

LIETUVIAI DAKTARAI
Tai. Yard* 3148.

VALANDOS: Nuo 11 iki 12į 
2 iki k ir 7 iki 0 

Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki B 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

kolonija (per Jonų Bablins- 
kų) — $75.00. '

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. CERMAK ROAD

Tel. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlotk 7270 

Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7 
Trečiadieniais nagai sutari).

uiuažintame sustatė,
I1 atvyks į J. A. Y. Pilnas cho

ro sųstatas sudaro 194 asme
nis, iš to skaičiaus parinkta 
kelionėn 36 asmenys — per 
pusę studentai ir studentės.
Choras išvyksta iš Lietuvos 
rugpiūčio J 5 d. ir rugpjūčio
24 dienų manus būti Ne\v Į Generaliniu Konsulatu
Yorke ir tuoj pradėti savo

t&uni.

JOS. F. BUDRIK, INC. 
FURNITDRE HOUSE,

3409,-11 So. Halsted St., 
Annex, 3417 S. Halsted St

TEL. YARDS 3088.
Žymus nudriko Kailio Programas, 
leidžiamas iš WCKL stoties. 9 70 
k., H' kmad. vakare 9-1ų valandų.

AR£ VGU SUFFCR’NC F?OM

EYE STRAIN
due to dust. sun, iight g/are, 
drivina, movtes, reading efe ?

Do your i
tirea, uneomfortable? Try 
Murinę. Itcontaina 7 help. 
fui ingredient* which 
tleanse and clcar eyea rod- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, freth,
alivel Murh more etfective than borte acid. 
Senei for trial bottle. Matl 10c (įtampa 
or ooin) with your name and addreu to The 
Murinę Co., Dept. MF, Chicaoo, III.

y R/ĮVE,
EYES

AT ALI DRUG STORES

DR. CHARLES SECAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-troi lubos 
CHICAGO, 1LL.

Telefoną* HIDw»y 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 V. V.

Telefoną* HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vai ryte 
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
Susitariu*

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 

Penktadieniais 
. ' Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M. 
.13147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniai* u 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

nusius motinėlės namuose, kur 
dalyvavo apie 150 svečių, gi
minių. Jų tarpe ir vietos kle
benąs, gerb. kun. A. C. Mar
ti likus.

Amsterdam, N. Y. lietuvių 
kolonija (per Jonų Bablins- 
kų) — $25.00.

(PASTABA: Ši auka yra

DR. P. J. BEINAR
(BEI5ARALSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

I Piliečių Klubas,
Mass. (per Ilose

Įky) — $25.00. 
Jersey City, N.

M.
Lawrence. 

I nrnes-

, -lietuvių 
lentlro parengi- 

, mo pelnas — $26.00; Šv. Jur- 
liau spalių 5 d. Choro diri- gįo draugija — $10.00; L. i).
genias K. Kaveckas. Kame S. 133 kuopa — $10.00; Lie-! sumos: Kun.'kleb. Juozas Žy

Choras turi išvažiuo
ti Amerikos at: ;al neve- i

i organizacijų

lietuviai norėtų išgirsti cho- tuvių Piliečių Klubas — $•>; 
ra pas save prašome neatidė- asmenys suaukojo
liojant susitarti su Lietuvos $’’--00 (aukos

Ne\v

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 161£

Reg. — Y arda 3955
.. . . _ . . , £ OFISO VALANDOS:

Galis Sekamu budu surinktos 2 i Iri 4 popiet 7 iki 9. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti
danavičius — atlikusieji iš 
1916 metų Lietuvių Dienos —

Yorke.

autos į er K. 
Baranauskų), viso — $83.60.1 

Vestuvių puota Įvyko jau-

BAIGĘS GAISRININKŲ KOLEGIJĄ 
IŠVYKO LIETUVON

NE\Y YORK, liepos 1 d. — liko gerų įspūdį. Daugiau to- 
Laivu “Griipsliolių” išvyko kiu 
Lietuvon per Klaipėda kap.

AKIŲ GYDYTOJAS

ĮUflRHHTtĘĮ)

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRgima 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyros Seredų 
Seredomis ir N odei. pagal sutarti

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Rez. TeL FLAza 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. va* 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

EYEGLASSES
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

svecių iš Lietuvos! 
1939- ViI-3 d.

Antanas Petruškevičius, ku
ris išbuvo J. A. V. nuo ko-1 Lietuvos Generalinio 
vu 16 d. Ne\v Yorke jis- lan-į J£onsuĮatO New Yorke 
kė Gaisrininku Kolegija (Fire . . 1 •
College) ir pasekmingai bai- AukV Pakvitavimas 
gė kursus gaisrininkų vada- Į Nr. 10 
ms. Iš svetimų valstybių iki Aukos Klaipėdos
šiol tų Kolegijų lankė Suo
mijos, -Švedijos, Bulgarijos, 
Anglijos, Kanados ir dabar 

! Lietuvos komandiruoti imis-O
liniukų vadai. Kap. A. Pet
ruškevičius čia, Amerikoje, 

I gimęs ir g
'kalbų savo
Į jKitiko Amerikos lietuviams.

Laisvalaikį jis naudingai iš
naudojo aplankydamas, kai 
kurias kolonijas ir visur jwi-

rerai mokas anglų 
iūdu pritiko ir

Tremtiniams
A. C. W. of America, local 

No. 218. Baltiniore, Marvland 
(per A. Zablasko) — $16.00.

S. L. A. 142 kuopa, New 11a 
ven, Conn. (per Juzę Dičkie- 
nę) — $5.66.

Lietuvių Literatūros Drau
gija, llarrison, N. J., iš at
skirų asmenų surinko (gau-

G ARS IN K1TFS ‘ ‘ DR A U G F ”

Sweeps away surface deposits ... 
breaks op dūli, ūgly tooth filiu
likc magic. You’d never belleve how fist

I the NEW Listerine Tooth Pašte elesns 
' and poliKliea teeli). Its new. miracle-clea ts- 
| ing Ingrcdient, Lusler-Foarn deterge.it. 

tvkisks aivay ūgly surfaco deposits in a j ilty. 
The'instant brush and salivatouch amnz-

I Ing Luster-Foain clel.rgent, it sarges Into 
a roam of tin.v. acli ve bu Idiles. which sweeps 
Into and cleans pits and eraeks so niiniito 
eten wat<T may not onU-r theni . . . Icavus 
yoar whole oiouth tingling with llfe . . . 
starts your teeth sparkling with now luater.

C.et tho big ir-.t tulx*. or better štili, tlio 
doul>l.-*izA) tt)č tube contiiining tnoro llian 

pound at auy drug counter. Laiubcrt
Pliaruiacal Co., S t. Lotus. Mo.

THC NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
superchanged with

% LUSTER-FOAM >

DR. VAITDSH, OPT.
S REČIAI. fSTAS 

OrTOMETItlCAliLY AKIŲ
LIETUVIS

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Manu Garantav Imas

Palengvins akių įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaud&Jlmo, 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu- 

' mo, skaudamų akių karšt), atitaiso

I trumparegystę Ir tohregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeclalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos aky* ati
taisomo*.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
Neddlioj pagal sutart). 

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos Ik* aklųjų. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas YARds 1373

Ofiso TeL Canal 6122 
Re*. 8342 So. Marshfield Avė.
Re*. TeL Beverly 1868

DR. GE0R6EI. BLOŽiS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniai* ir Sekmadieniais 
pagal »utartį

TeL YARd* 5921 
Re*.: KBNvood 5107

SKOLINAM PINIGUS 
dljlJP ANT 1-MŲ MORGICiy

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei 
Federal Savings and Loun Insurance Corp., po United States 
Government priežiūra.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Re*. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 W. Marquette Road

•NSUREI

Išmokėjom Už 
I’adėtus Pinigus 4%UFE’S BYIYAYS

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniai*, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0f vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Western Avė. Phone GRO. 0306

J?

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymouth

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai Iš
tobulinti, nužnniinton kainos, lengvi lšmokSJImal,

teisinga* patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WII.L LIKĘ F8”

4030 S. Archer Avė., Chicaffo. ui., Phone Virginia 1515
Turime daugybe vartotų automobilių veitauam* (Mados, nuo tlš.eo 
Ir augtčlun

DR. STRIKUL’IS
PHYSICIAN and 8URGB0N

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office Tek YARd* 4787 
Namų TeL PROspeet 1980

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEzIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA
663t S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868
Office Phone Res and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt 3f
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KO WAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2408 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekntkadieniais 

pagal sutartį.

TEL. YARDS 5657

DR. FRANK C. KWINN
(KVTECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1758 West 47th Street

(Kampas Wood St.) 
OFISO VALANDOS:1—4 ir 7—8:30 Vakacg

___ P*g»i Rnfc>,tir

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:38 
756 VVest 35th Street

Tek CANal 5969

DR. WAL1ER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartĮ

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residencijos Tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso tkLi 2—4 ir t—8 p. na. 

Reaideaoija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedekomis pagal sutarti.

Tel OANal 0257 x
Res. TeL PROspeet 6659

DR. P. Z. ŽALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Hafcted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

DR, V. E. O.INSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lefeyette 3650

Astradieaiaia, Ketvirtadieniai* i]
Penktadieniai*

4631 South Ashland Avė.
TaL Tento 0984 

CflMiliM*i*i*. Tračiadiiniein iš

deterge.it


i k »
\

‘••’rtjHHphis, liepos 6, J939

NEI KARŠČIAI NESULAIKO DARIAUS- 
GIRĖNO POSTO VEIKIMO

Darius - Girėnas Amerikos 
Legijono postas labai įlaug 
veikia.

Birželio 11 d. nors lietus 
lijo ir buvo šaltu, vienok Ku- 
baičio darže piknikas gerai 
pasisekė.

Birželio 25 d. ekskursija j 
Milwaukee, \Vis., sutraukė 
virš 500 žmonių. Žinoma, čion 
reikia ipatėmyti, kad Wni. Ka 
reiva pridėjo labai daug dar
bo. Pasekmės buvo gana ge
ros.

Liepos 14 d. yra rengialnias darbininkus 
popietinis piknikus Vytauto 
parke Darius - Girėnas Druni 
and Bugle Corp jaunuolių rei 
kalanis. Tikimasi, kad visuo
menė jaunuolius parems.

Darius - Girėnas Memorial 
llall statymas, be abejonės, 
yra didžiausias darbas. Tas 
darbas, pritarimu narių ir 
geros valios lietuvių, bus įvy
kintas. Sumanymas tik prieš 
keletu mėnesių iškeltas, ir tru 
mpu laiku žemė (lotai) nu
pirkti, surinkta keletas tūks
tančių dolerių aukų; planai 
padaryti ir darbas varomas 
pirmyn.

Birželio 11 dienų buvo pra
kasta žemė. Iškiliuose dalyva
vo teisėjas John T. Zūris, aid.
Bryan Hartnett ir James Mc- 
Dernvott; (posto komendantas 
W. B. Sebastian, komiteto pi
rmininkas B. K. Piefkiewicz,
Moterų Skyriaus pirm. Ma
riau B. Sebastian, buvusios 
pirm. llelen Zuris ir Virginia 
Trust, ark. Michael Lombard, 
dr. S. Biežis, daug legijono 
narių ir šimtai įpionių.

Birželio 17 d. susirinko a- 
pie i>oru tuzinų legijonierių, 
išpylė visas pogrindis ceme
ntu. Į talkų atvyko ir ne le
gijonierių. Iki vėlaus vakaro 
sykiu su legijonieriais dirbo 
St. Narkis. Jo pagalbos legi- 
jonieriai niekuomet neužmirš.

Birželio 24 d. sušaukta aipie 
40 legijonierių, pastatyta dvi 
cemento maišymo mašinos ir 
išpilta visas pamatas. Darbų 
prižiūrėjo M. Lombard, arki- 
tektas, o prie mašinų stovėjo 
patyrę tame darbe darbinin
kai. Kitų visų darbų vedė po
sto nariai, kurie yra uni. 
darbininkai, ir patyrę prie 
tokių darbų.

Liepos 1 d. vėl susirinko 
•apie pora tuzinų legijonierių 
ir nnsmalavo iš lauko pusės 
pamatų ir sulygino aplink že
mę. Pastangomis posto pirm.
AV. B. Sebastian ir Namo Sta 
tymo Kom. pirm. B. R. Piet- 
(kiewicz, gauta iš unijų lei

dimas dirbti šeštadieniais ir 
vakarais. Tas daug sutaupys 
laiko, nes daug namų staty
mo darbininkų paaukos savo 
darbų be sau skriaudos. Pas
tangomis posto nario J. Ver
kęs, kuris yra vienintelis lie
tuvis unijos plumberis Chi- 
cagoj, ir kuris rūpinasi visu 
■plumberio darbu Darius-Girė- 
nas Legijono name, su pagal
ba 12-to \vardo aid. llartnett, 
miesto valdžia suteikė reika
lingų leidimų ir davė miesto 

įvedimui van
dens ir kitų reikalingų įtai
symų nemokamai.

Teisėjas J. T. Zuris, būda
mas posto nariu ir namo sta
tymo garbės pirmininku, taip 
pat daug dirba, kad namas 
būtų pastatytas kuo geriau
sias ir už pigiausių kainų. Po
sto narių tarpe yra daug a- 
matninkų ir namų statyK 
patyrusių darbininkų. O jų 
pasišventimas yra toks, kokio 
postas- dar nėra matęs.

Pastatytas Darius - Gilė 
nas namas niekuomet nebus 
Amerikos Legijono narna 
nes Darius - Girėnas postas 
yra Illinois valstijos korpo
racija ir visuomet bus. Namas 
jokių taksų nemokės, nes tai 
bus pastatytas atminčiai žu
vusių kare lietuvių. Išmirus

DHTTTrJTS

•• .Sk*......-..j*
Douglas Corrigan, kuris, kaip žinome, “per klaida’’ apklerusiu lėktuvu perskrido Atlan

tu, to skridimo metinėms sukaktuvėms paminėti, liepos 17 d., su.- ituoksias su jaunų dienų 
įmylimąją Elizabeth Marvin iš San Antonio, Tex. (Acuie teleproto)

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško verto

Kun. Ant. M. Karužiškia

Liepos 6-ta Diena

Numylėtinis prisiekdino sa
vo Numylėtinį Jo neužmiršti. 
Numylėtinis atsakė, kad jis 
negalėtų Jo užmiršti, nes jis 
negalėtų kitaip pasielgti kaip 
tik Jį žinoti.

Dažnai meilė nežino ribų, Į
bet labiaus už viskų dega.

Meilė jaučia ir net miego
dama nemiega.

posto nariams, namas paliks 
jų vaikams, kurie jau dabar 
yra susiorganizavę į Darius- 
Girėnas Druni and Bugle 
Corp, o po to jų vaikų vai
kams ir 1.1. Taigi namas iš 
lietuvių rankų niekuomet ne
išeis. Jokių šėrų ar bonų ne
bus, taip kad jokio triukšmo 
niekas negalės kelti, kad pa
imt savo kontrolėm Lietuviai 
legijonieriai visus dokumen
tus sutvarkys taip, kad su 
Darius - Girėnas Memorial 
Namu niekuomet neatsitiks 
tas, kas atsitiko su Lietuvių 
Auditorija.

Patys posto nariai gausiai 
namo fondui aukoja. Lietuvių 
visuomenė, lietuviai biznie
riai, lietuvių draugijos taip 
j>at eina lietuviams legijonie- 
riams talkon. Ir tik tie posto 
nariai, kurie pinigų ar darbu 
prisideda prie to kilnaus ■da-j 
rbo, turės balsų namo valdy
me. Prisidėjusienis pinigu ar 
darbu ne posto nariams bus 
išduodamos svečio kortelės 
(guest card), kad jie gal 
į na'mų įeiti ir pamatyt savo 
vardus ant bronzinės lentelės 
ir kitiems parodyti, kad, štai, 
ir aš esu prisidėjęs prie šio 
namo pastatymo, ir mano va

rdas čion yra ir paliks amži
nai.

Žemiau paduodu dalį auko
tojų Darius - Girėnas Memo
rial Fondo namui:

Po $25.00 aukojo: AVilliam 
Kareiva, Dan Sebastian, Wil- 
liani Sebastian, J. J. Fzerski, 
Michael Ezerski, Anthony Ra 
mon, J. S. Chase, Alex Sno- 
re\vicz, Matthew Massey, P. 
M. Sinitli, B. R. Pietkiewiez, 
Charles Norusis, Charles Ya- 
(ksiboga, Judge John T. Zu
ris, Peter Younk, I. J. Zolp, 
Alexander Precin, S. M. Sky
das, Anton J. Bartkus, Inter
national Liąuor Co., John 
Kodis,Anthonv Phillips, Sta
nley and Sopliie AVelinska, 
Joseph Miksis, Amelia Pas- 
kauskienė, Lachawiez and 
Sons, Atlas Fuel Co., James 
McDermott, Krank Kayris. 
Charles Brazaitis, John Bar-j 
skėtis ir Michael Biago.

Po $50.00 aukojo: Anthony 
Kasper, Julius Balcliunas, 
aid. Bryan Hartnett, Michaul 
Narvid, John Kaledinskas, I 
Joseph Kibort, Inland Coal1 
Co., Stanley Mažeika.

Po $70.00 aukojo: Darius- 
Girenas Auxiliary Uni t 271.

Po $75.00 aukojo: Darius- 
Girenas Post 271.

Po $100.00 aukojo: Miss 
Frances Kumskis.

W. B. Sebastian,
connuander

RADIO
■‘Pereitų sekmadienį Budri- 

ko radio programa buvo tik
rai nepaprasta. Išpildė jų si
mfonijos orkestrą, du daini
ninkai — č’iapas ir Juozaitie
nė ir netikėtas svečius, žymus 
Berlyno dainininkas tenoras 
Leonardas Amareško, kiltis 

padainavo tris gražius klasi-

skus kūrinius.
Kiti dainininkai taipgi

lai dainavo. Visa programa 
buvo labai gera.

Kita Budriko programa bus 
ketvirtadienio vakare, nuo 7 
iki S vai., iš stoties \VIIFC., 
1420 k. Bus gera muzika, gra
žios dainos, juokai ir asme
nų bei draugijų pranešimai. 
Pasiklausykite.

Radio Mėgėjas

ge-

DON’T
NEGLECT
ACOLD

f %

BUK TAUPUS
TAUPYK SU 100% SAUGUMU

— PAS —

KEISTUTI) LOAN & BUILDING ASS’N NO, 1
3236 SOUTH HALSTED STREET

Tel. CALuinet 4118

4% Mokama Uz Padėtus Pinigus
Pinigai padėti iki Liep. 13 gaus nuošimtį nuo Liep. 1.

PASKOLAS DUODAME NUO 5 IKI 20 METŲ
TUOMAS S. JAM LIS, Pres. .los. M. MOZERIS, Scc’y.

Help Kidneys
Don’t lake Draslic Drugį

Your Kidneys contaln 9 mllllon tlny tubej 
or fllters whlch m«y be cnctnngcred bv neg- 
lect or drastic, lrrltatlng drugs. Be careful.
If functlonal dlsordcrs of tilo Kidneys or 
Bladder make you sutter irom Oettlną Up 
Nlghta, Nervousness, Leg Palns, Oreles 
Under Eyes, Dtzzlness, Backache, Saollen , 
Jolnta, Ekcess Acldlty, or Burntng Passages, 
don't rely on ordlnary mcdtclnes. Fteht 
auch troublcs ve11*1 doctor's prescrlp- 
tlon Cyatez. Cy.tex starts worktng ln 3 
houra and mušt psove entlrely sattsfactory 
ln 1 week, and be rxactly the mcdlclne you 
nted or monev back ts (tuaranteed. Tele-

fihone your drutntist for Cy.tex (Blss-tcr) 
oday. The cuarantoe protccts you. Copr. 

Kno~ —
loday 
1937 The nox Co.

Pilone: Calumet 2520-1

G. A. WS, SUKYS - DOODY - ANTONISEN, Ine.
. 3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Perkėlėm raštinę j savo namą. Raštinė modemiškai įrengta Ir patar
navimas bus geresnis.

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nno 9 ryto iki 8:30 vak. 
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį ikS 5:30 valandų vakaro.

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir renduojame apsaugos 
dėžutes. Apdraudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavernus ir t. t. I’atarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieraa, prttikriname kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilus, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į 
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

O. A. ŠUKYS, Prezidentas, SUKYS-DOODY-ANTONISEN, Ine.

KLAUSYKITE

New City Furnitūra Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

Krūtinės slogos, kurios galt išsi
vystyti 1 nelaimę, paprastai Įia- 
lengvrja (ta vaitojus raminančią, 
šildančią Musterolc. Musterolc nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Goun- 
ter-irrila.it,” Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima šauti ao tiekose.

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patvartė 
Ant. S. Pocius.

Išleido f’. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 16 centą persiuntimui.

LIETUVIŠKAS 
MIŠOLĖLIS 

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms. Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršais, 
kaina — 3.75. Reikalaukite Iš:

DRAUGAS PU B. CO. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

ALEKSANDRAS 
ALE S AUS KAS

Mirė liep. 4, 1*39, 11:36
vai. vak., sulaukęs pusės aiuž.

Gimęs Lietuvėj, Kusemiij ap
skrityje, Kražių purap.. Hum
boltų kaime. Amerikoje išgy
veno 33 metus.

i'aliko dideliame nuliūdime:
moterį Kazimierą, po levais Cu- 
zulaile, 3 suims: Aleksandrą, 
marčią Eleną, Vincentą, mar
čią Kazimierų, ir Antaną, (luk
teri Uronisiavą Yudis. žentą 
Waller, 2 Avogerius: Julius ir 
Leoną Cužulus ir jų šeimynas, 
uošvius. Antaną Prusevičįų ir 
jo šeimyną ir liernauaką ir jo 
šeimyną ir gimines. Lietuvoje 
paliko 5 brolius ir 1 seserj ir 
gimines.

Kūnus pašarvotasis 7126 So. 
Itoekvvell Si., tel. RBP. 5099.

lsiidotuvčs jvyka šeštai!., liep. 
Ii d. Iš namų 8:00 vai. ryto 
bus ai lydėtus į Gimimo Šven
čiausios Panelės purap. bažny
čių, kurioje įvyks geuulingos 
pamaldos už velionio sielą, l’o 
pamuldų bąs nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pužįs- 
lamus-as dalyvauti luiilotuvėse.

Nuliūdę — .Moteris. Kūliai. 
Duktė, švogcriai, Bro ial. Se
suo ir Giminės.

Luidotuvių direktorius Anta
nas Petkūs, tel. Cicero 2109.

t
JUOZAPAS WEL?S
Mirė liepos 5. 1939 m., 7:30 

vai. ryto, sulaukės 4J metų 
amžinus.

Gimęs Scranlon, Prnnsylva- 
nia.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moteri Oną, sūnų Juozapą, 
dukterį Virginią. motiną Mag
daleną, 2 brolius: William and 
Thomas Welps. 5 seieris: Pe
tronėlę Bagdonas, švoger) Jo
seph, Etliel Griggs, Magdalena 
German. Katherine ir Myrtle.

Priklausė prie V. K. W. 1128.
Kūnas pašarvotas 4661 So. 

Paulina Street.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 

liepos 8 d. Iš namų 8:36 vai. 
ryto bus iltlydėtas j šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tiimtis-as dalyvauti šiose laido
tu vėso.

Nuliūdę — Moteris, Sūnus, 
Duktė. Motina, Broliai, Sese
rys ir G minės.

jzridotuvių direktorius I. J. 
Zolp, tel. YARds 6781.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

liATAYVrni MM

GMea MjUntienu — Vestuvėms — 
BankJetoms — IgUdotavCmg — 

Papo ošinant

KARIAI CHIOAGOS, CICERO S LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M p C patarnavimas 
HfflDULHriuL dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

LaclMicz ir Simai 
1. Liiileiičiis

John F. Eudeikis s. p. Mažeika
AjteMJHpj
1.1. Zolp
Alherl V. Petkus
P. I. Ridikas

GAUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER —PRUZIN
Geriiuiiai Patarnavimai — Moteris patarnaaja 

Phone 0000 620 W. I6th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

8EMIAUBIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Falrfleld Avenue 
Tel. LAFAYETTE 0727

Į \ Y K A T koplyčios visose 
** * Chicagos dalyse

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanioa Avenue 
Phone YABda 1138-1139

3307 iAtu&nica Avė. 
Phone YAfids 4908

J646 Weat 46th Street 
Phone YABdą 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted SL 
Telefonas YARds 1419

Klausykite mūsą Lietuvių radio programo Antradienio Ir 

Bifetadiciilo vakarai*, 7:00 valandą, Iš WU1P aiotlna (1480 K.)

rranniėjaa T. ŠALTIMTF.RAS
Aottopy B. Petkos

6834 So. We«tern Avė. 
GROvehilI 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
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VISOSE KOLONIJOSE KALBAMA IR 
RUOŠIAMASI PRIE VASARINIO 

“DRAUGO” PIKNIKO

Žmonių Susidomėjimas Pikniku Dėlto, Kad 
Piknike Bus Daug Įvairumo

Palinksmins

“Draugo” vasarinis pikni
kas liepos 9 d. Sunset parke 
Vilniaus Kalneliuose bus įvai
rus ir smagus. Yra pakviestas 
garsusis L. Vyčių Chicagos 
apskričio choras ipo vadovys
te muziko J. Saurio.

'Girdėt, 'kad taipgi ruošiasi 
Roselando Sacliar-Makar cho
ras, Panevėžiečių choras iš 
AVest Sidčs, &urum burum se
sučių choras iš Brighton Pa
rko. Taipgi pašoks lietuviškų 
šokių jauni artistai Genovai
tė Brazaitvtė ir Edvardas 0-! 
ksas. Organizuojamas ir sin- 
gelių vyrų su ženočiais vir
vės traukimas. Jiems vado
vaus stambūs biznieriai.

Bingo

“Draugo’’ vasariniam pik
nike, liepos 9 d., Vilniaus

Beauty Shop, Pr. Balčiūnų, 
J. Maseliūną, P. Masiokų, B. 
Kaminskienę, Ed. Augustinų, 
Rap. ir P. Gerčius, Step. La- 
kavičių, Ad. Dulskį, Pet. Ka
lių, fotografų Ad. Zalatorių, 
šerifų V. Sakavičių, J. Jan
kauskų ir pas A. Radzevičių 
ir brolį Vladų.

TOAVNOP LAKE. — Die
nraščio “Draugo” vasarinio 
(pikniko serijų tikietų po 10c 
galima gauti pas šiuos biznie
rius: B. Samų, P. Belsk į, J. 
Laurynų, J. Kinčinų, B. Be- 
lun.Mkį, F. Urbelį, Aug. Mi- 

;sevičių,
snų ir
kius, Čepulius, Janušauskus, 
Lisauskus, Stugius, Gedvilus, 
Šimkienę, Vaznius, Cicėnus ir 
kitus.

Pikelį, K. Ivanauskų, S. Sku- 
dų, Pr. Vai ui k į, T. Stučins- 
kienę, Jurgį Černuuskų, J. 
Gricių, V. Skilių, D. Vaičiū
nų, P. Vara'kulį ir kitus.

NORTH SIDE — pas An
tanų Bacevičių ir K. Šerpetį.

BRIDGEPORT — pas Jo
nų Di'inšų, Onų Kazlauskaitę, 
J. Šaltenienę, Pov. Balčiūnų, 
ir Gudų krautuvėj.

AURORA, ILL. pas Vincų 
Šorį, 1336 Superior St.

MELROSE PARK — (pas 
J. Žvirblį, 1513 — 35 avė.

Šv. Kazimiero Dr-jos 
Jubiliejinis Piknikas

K. Kavalčika, A. Če
pas veikėjus: Sudei-

BRIGHTON PARK — pas 
šiuos biznierius: brolius Jo
kantus, J. Koncevičių, A. Lu- 

■ košių, Julės restaurante, Al. 
terų ir merginų dr-jos narės, Milerį, N.B. Vilimus, A. Te-
vadovystėj pirm. D. Gaspar- Į helskį, A. Rupšį, V. Popelį, 
kienės, M. JaUkštienės, O. Li-ĮM. Vertelkų, Vik. Naureckį,

Kalneliuose, bingo žaidimui 
vadovaus Aušros Vartų mo-

MAR.QUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Karalaičio dr- 
gija rengia jubiliejinį 25 me
tų piknikų sekmadienį, liepos 
23 d., Liepos darže, prie Kean 
avė. ir 82 gatvės. Piknike bus 

'/daug dovanų, kurias laimin
gieji gaus dykai, tik reikia 
iš anksto įsigyti tikietus nuo 
draugijos narių. Be to, pik
nike vyrai ar moterys galės 
įsirašyti draugijon už $1.00, 
tik reikės išpildyti aplikaci
ją

Kampinio Akmens 
Padėjimo Iškilmėse 
Dalyvaus Majoras

Sekmadienį,' liepos 9 d. 2 
vai. popiet įvyks Darius-Gi- 
rėnas Memorial Nalmo kampi
nio akmens padėjimo > iškil
mės, kurioms vadovaus pats 
Chicagos majoras Edward J. 
Kelly. Taip pat dalyvaus Il
linois valstijos legijono ko
mendantas ir kiti legijono 
vadai, įžymūs visuomenės vei 
kėjai ir (politikai, Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis, daug 
lietuvių profesijonalų ir biz
nierių.

Visa taį įvyks prie stato
mo namo 4414-16^18 South 
AVestern avė.

Visi lietuviai nuoširdžiai 
(kviečiami dalyvauti.

W. B. Sebastian,
Commander

Atostogauja
Detroitietis

Pas AVest Side biznierių J. 
Kaupų atostogas leidžia jo 
brolis Matas iš Detroit, Mieli. 
Liepos 4 d. atsilankęs į Lie
tuvos Vyčių dienų stebėjosi 
tokiu milžinišku jaunimo su
važiavimu ir grožėjosi Vytau
to parku.

M. Kaupas Detroite gyve
na netoli garsios kun. Cough- 
lin ipastatytos šventyklos, tai
gi toliau nuo lietuviškų cen
trų. Dėl to, sako, įdomu da
lyvauti didesniuose lietuvių 
suvažiavimuose.

CICEROS 2INI0S
Pranešimas

Labdarių 3 kuopos susirin
kimas bus 9 d. liepos, 1 vai. 
popiet, Šv. Antano parapijos 
mokyklos aštuntame kamba
ry. Visi ateikit, nes yra svar
stymui labai svarbių reikalu, 
kurie visiems turi rūpėti. Bus 
ir svarbių pranešimų iš cen
tro.

Kurie dar neturi išleistos 
knygos apie labdarių veiki
mų per 25 metus, susirinki
me galės įsigyti.

A. Valančius

re. Susirinkimas labui svar
bus, nes tai bus pas'kutin.'s 
prieš rengiamų Lituvių Die
nų Marijos Kalneliuose, Hins- 
dale, 111. Nuoširdžiai prašo
ma. visų rėmėjų ir “Laivo” 
skaitytojų kuo skaitlingiau
sia atsilankyti, kad pasitarti 
viršminėto išvažiavimo reika
lu. Valdyba

sauskienės.
nų.

Bus gražių dova-

“Draugo” vasarinio pikniko 
tikietų galima gauti 
visose kolonijose

A. Stankų, J. Kamarų, A. Ka
zlauskų, Vai. Ribinskienę, P. 
Smilgių, J. Juškų, V. Paukš
tį, J. Baltutį; pa« veikėjus: 
Tėvų Rudienę, B. Lindžienę, 
EI. Paulienę, O. Ša'kūnienę,

ĮVEST SIDE — pus šiuos (). Kazlauskienę, V. Gečienę, 
biznierius: J. Dobrovolskį, P. EI. Širvinskienę, A. Žvirblį, 
Siminų, M. Kaminskų, A. Le- R. Količienę, M. Benzinų, J. 
nartavičių, L. Renkevičių, M. Klimų, P. Vaičikauskų, F. Gu 

bistų ir kitus.Jasnauskų, VI. Ivanauskų, P.
Kraujalį, J. Žilių, Ip. Mele- 
kauskų, P. Maukų, J. Neve- 
domskį, P. Ddmskį, J. Mise
vičių, B. Kazauauska, K. Ta-. , . .. .. . ...

xt k- dziuvelį, Al. Šnurevicių, M. u, 31. ha- .

MARQUETTE PARK — 
j pas šiuos biznierius: R. An- 
I dreliūnų, Ap. Petkų, J. Po-

manauska, A. šemežį 
rlavičių, S. Šimulį, ekspr. Fa
bijonų, B. Vilčiauskienę, eks. 
VI. Polekevičių (Vilsonų), S. 
Bulaitį, J. Medžių, J. Kaupą, 
J. Akavickų, J. Žurkauskų, 
J. Balsevičių, Ad. Ūsienę, J. 
Beržanskį, M. Ardzijauskienę, 
J. Grigonį, VI. Neffų, J. Ma
salski, K. Kalnį, St. Lenau- 
skų, T. .Marozienę, J. Žilins-

Miniotų, J. Počiulpų, A. Jan- 
čių, St. Šambarų, A. Prosevi- 
čių, L. Antanavičių, J. Mež- 
laiškį, P. Mureikų, J. Joniką, 
V. Dantų, Al. Dargį, Pr. Dar- 
gelų, G. Benošių, M. Jakonie- 
nę, St, Cibulslkį, I). Vizgirdie
nę, J. Puplesį, St. Staniulį, 
V. Locaitį, B. Nenartonį, A. 
Rugienių, J. Kuzmą, J. Mic- 
keliūnų, P. Čižauskų, S. Pi

kų, S. Balickų, J. Mažeikų,' leckų, J. Šadbarų ir kitus.
P. Burdulį, J. Judikį, AI. Ši
nkūnų, A. Brazaus'ką, Nancv

Piknike bus gera muzika 
šokiams. Visi kviečiami da
lyvauti. Valdyba

Sugrįžo Iš Atostogų
Du “Draugo” darbininką? 

buvo išvykę atostogų į Ken< 
sha pas kun. B. Vitkų, kurs 
dabar laikinai ten eina kle
bono pareigas. Abu džiaugia 
si turėję sėkmių žuvavime.

Kenosha liet. parapijos kle 
bonas kun. Pr. Skrodenis lei
džia atostogas Brooklyn, N 
Y., pas savo tėvelius.

Iškilmingas Laidotuvės
BRIGHTON PARK. — Lie

pos 3 d. palaidota Mykolo) 
Dzimido jauna 32 m. žmona 
Stella. Dzimidas yra biznie
rius, turi daug draugų. To
dėl žmonos laidotuvės buvo 
iškilmingos. Dalyvavo daug 
žmonių. Laidotuvėms patar
navo direktorius A. Petkus.

Jei tavo meilė bus gryna, 
tiesi ir prideranti, netapsi jo
kio daikto vergu?

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
- pas šiuos biznierius: Ignų

Automobilių Savininkai
$10,000 Public Liability $5,000 Property Damage

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namol Savo DarboI Savo Gyvenimo Taupas!

SUTAUPYKITE 25%
Kuponas ntneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial 
Rcsponsibility Law ir Apdraudę, kuri jums reikalinga. Jūs 
taipgi gausite dykai “card case”, į kurį galite įdėti automo
biliui vairuoti leidimą ir identifikavimo korteles.

Kainuoja $3.46 į mėnesį per 10 mėnesių
Metinė “Policy“ išmokama per 10 lengvą ižmokėjimą 

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidellty Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boutevard
CHICAGO. ILLINOIS
Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be Jokių prievolių, prašau JOaų agento Išaiškinti man 
Itlinola Einančiai Reaponalblllty l-aw. AS taipgi gausiu 
“Card Caac” be Jokios prievolės.

............ DIENA.................. LAIKAS.................ATEIKITE................
VARDAS ..................................................................
ADRESAS ................................................................
TEL............................................ KARO ROfllS.

TURTAS VIRŠ--------- • - $3,300,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00

Per 30 metų niekados nel.šnm- 
kėjont mažiau kaip 3% už padė
tais pinigus. Kiekvieno indėliai 
apdrausti iki $5,000. — Vedu
siai porai iki $15,000. Po U. S. 
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SA- 
VINGS IŠTAIGA CHICAGOJ.

■ FFICIENT
Uta only ana lavai taa- 
spaanful ta a eup of (iftad 

flour far moit radpet.

■f^BAKING 
lVVPOWDERj

Samepricetoday 
as 48years ago
25°unces f°r 254
M>mifa<4ur»$l ky kaluny p«wW«r 
$p«<Ufi$t$ w!m mak« netkiny kut 
kalti n f p«w4«r*—und«r fupcrvisMM J 

į •< eipert <k«rm$ti tl natienal I

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEYN 
USED BYOUR GOVERNMENT

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

FEDERAL SAVINOS AND 
LOAN ASS -N 0F CHICAGO

Justln Mackiowlch, Pres.

Stambini Club

le-

Šį Vakarę Renkasi
Marijonų Rėmėjai

CICERO. — šiandie, 
pos 6 dienų Tėvų Marijonų
Rėmėjų Draugijos 21 skyriaus 
susirinkimas parapijos moky
klos kambary 7:30 vai. vaka-

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS I)CL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuve)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

UTILITY LKJUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Oniy

5931-33 So. Ashland Avė.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LEMGVAI8 IAMOKCJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1904

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

Kainą j

$1.60 J
IRp

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT 
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKĖS 

TAVERNOJ
DRINKSAR

MUTUAL LKJUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

CO.^6

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviškų Importuotą. Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsų DarblnlnkaJ 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzlmldai, Savininkai.

IŠRENDU0JAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav.

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
Mažų Išlaidų
NAMA

Pa matyki! 
SJ namą
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
mūsų vielosi

Paatatyslme namus ir vidų |- 
rengslme ant Jūsų lotų. Visi <lar- 
blninkni unljistai Ir užtikrinti. 
IZDI.IDT.y GARAŽĄ
2 karams pastatysime 
ant Jūsų loto

ui....................................
Unljlstų statytas

-įvyks-

Sekmadieni, Liepos-loly 9,1939 
GRAŽIAME SUNSET PARKE

“VILNIAUS KALNELIUOSE”

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

ciiKrinti.

‘133.

Kviečiame Jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažą ont mūsų loto be Jo
kių prievolių. Uždari porėtai Ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRECKINO. & LBR. 00. 
2301 S. Crawford, Lavndale 3010

Open Snndays 
K. KAFKA, pres.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022

Nepageidauk, kas nedera 
turėti to, kas gali tau kliu
dyti dorybėje ir atimti vidu
rinę laisvę.

Užvis labiausiai tegul tau 
pamėgsta amžinoji Tiesa; o 
visuomet niekink didžiausių 
tavo žemumų.

Būk dėkingu už mažiausias 
dovanas, o vertas būsi dides
nes gauti.

CLASSŠFIED
PARDAVIMUI PIGIAI

2 akerni geros žemės. Tinkama au
ginti daržoves. Priemiestyje. prje 
Chi-agos gatvėkarių. Galima Ir pas
tatyti namų ant lengvų išmokėjimų. 
Graži apielinkė. Mokykla, taksai pi
gus. gatvės geros. Kaina tiktai 
$950.00.

JOSEPH VILIMAS.
<1800 Mapl w(xxl Avetuie.

Cliicągo. Illnois.
ATYDA BARGENV IEftKOTO.IA.MS

Sunki liga Ir senatvė verčia sku
biai parduoti 4 fl. modernišką mū
rini namą, 2-3 2-4 kamb., garažas 
Randasi prie Marųuette Parko-gra- 
žiausioje Lietuvių kolonijoj. Rendu 
neša $150.00 i mėnesi. Kaina tik 
$1 1,950. Jmokėt $5000. Kreipkitės 
pas Įgaliotini;

K. J. Macke-Mačiukas 
2310 W. 09tli St..
TeT, Porspect 3140

BIZNIERIAMS PTtOGA
Pardavimui krautuvė tinkama bile 
kokiam biznu! dabar taverna daran
ti gerą biznj. fttoras ir 3 Retai mūro 
namus, tinkamas ir ofisams, Mar- 
quette Park kolonijoj, apie 10 metų 
senumo, apšildomas. Pigiai už cash 
arba maino ant mažo namo. farmos 
netoli Chicagos arba gerų lotų ar 
ką kitą. Kas norite laimėti garą bar- 
geną atsišaukite greitai.

•IOSEPH VILIMAS,
0800 S. Mapl<*wood avė.

Tel. Hem’ock 21323. 
PADAVIMI’I TAVERNAS

Parduodame taverna. Turtu kitą 
darbą. Du darbu atlaikvtl persunku. 
Riznls nuo seniai Išdirbtas Ir gerai 
eina. Kiekvienas užėjęs pats gali J- 
sitiklntl.

9 H ffrst 35th Plar o. Cidcago.TlĮ.
PARDAVIMIT NAMAS

Didelis. 8 šviesiu kambarių namas, 
su mūriniu pamatu, ant plataus lo
to. Yra nuomų. Ąžuolo grindys Ir 
papuošimai. Pasiliks gaslnls Elektro- 
1ux šaldytuvas ir nemažai baldu. Šil
domas karštu vandeniu. Yra dviejų 
automobiliu garadžlus su cementi
niais privažiavimais ir kiemas. Gra
žiai apsodintas medžiais. gėlėmis. 
Nėra jokiu užsilikusių mokesčių. 
Reik mažo Įnešimo pinigais. Visi pa
togumai: bažnyčios, mokykla, susi
siekimai ir t. t. Atsilankymo valan
dos: 2:«n Iki 5:00 popiet, sekmadie
niais pagal sutnrties. T> I. RADclffe 
3281. 7525 So. Eggleston Avė. Agen
tai. na.’-lnr’iudokltc progai

PARDAVIMUI NAMAS
4 fletų namas — ant dviejų lotų. 
2-karu garadžlus. Parsiduoda pigiai 
iš priežasties senatvės. Atsišaukite:
2250 West 24tli Street. Chlcago.

C.PTRA naujiena
Parduodu namą labai pigiai — 6
kambarių su garadžiu ir an.šlldomas 
su šiltu oru (furnace heat). Namas 
randasi Rridgeporte. Atsišaukite pas 
savlntnkn: 830 W. 34tli Street, tel. 
VARds 5530.

PIRMOS RCftlES JUODŽEMIS 
— gėlynams ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 18 
bušelių $2.50.
Stanley Gavcns. 110 So. Rldgeland 
Avė.. Worth, UI., tel. Oak Lawa 
193.1-1.

VASAROTOJAMS ATYDA 
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
blllum ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chicagos. Kelias 83 ir 46. Peter Ber
notas. Rot 77. Sllver Lake. Wls.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas. 3 Retai: fi kamba
rių: 4 kambarių Ir 3 kambarių: 2 
knru gnradžlus. Parduosiu pigiai arba 
malnyslm ant grosernės ar kitokį* 
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rd Plac«\ 
Chlcago. TU.

RENDON KRAUTUVE 
Rendon krautuvė. Tinkama bile ko
kiam bizniui. Renda pigi. Atsišauki
te: 1913 West Cermak Road, Chlca- 
go, Illinois.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 31st Street
A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

Pocaliontas Mine Ran (Screcncri), Tonas $7.25; 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Gar
bų* Coke, perkant 5 ton. ar daugiau. Ton. $7.25.

Hale. Tai .katra.

1


