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Britanija kovos dėl Dancigo - Chamberlain
Ministras pirmininkas taip pamiške
parlamente įspėdamas Vokietija
Jis sakė, britai užtikrina
lenkus, kad jie neabejotų

VĖLIAUSIOS

NACIAI KLAIPĖDOJE
KARO TARNYBON
ŠAUKIA EILES VYRŲ

įsunuvos
ATIDAROMAS ŽEMAIČIŲ
PLENTAS

.VARŠUVA, liepos 10. —
KAUNAS. — Liepos 9 die
Naciai Klaipėdoje šaukia ka
LONDONAS, liepos 10. — tys vokiečiai šeimininkauja
ną iškilmingai atidaromas ką
ro tarnybon penkiolikos kla
Ministras pirmininkas Cham- ir lenkai ten valdžios nesisa- tik baigtas statyti Žemaičių
sių - nuo 1906 iki 1920 m.
lerlainas šiandien, parlamen vina. Lenkai tik pageidauja, plentas.
te 'pareiškė, kad Britanija ti kad miestas būtų laisvas ir
LINKUVA. — Jau gerokai imtinai visus vyrus.
Pranešta, šį mėnesį prasi
krai yra pasiryžusi lenkams ten jų teisės nebūtų varžo
pavaryta statyba parapinio
LIETUVOS KARO MO
padėti jų kovoje dėl Dancigo, mos. Nurodė, kad patsai Hit
namo ir salės, bet or-jos ir be deda ten tų naujokų ėmimas.
KYKLAI DVIDEŠIMTS
jei naciai kėsintųsi vienaip, leris anais metais padaryta
salės stipriai veikia, susirink Ir lietuviams teks našta.
METŲ
ar kitaip Dancige įvykdyti su maršalu Pilsudskiu sutar
damos klebonijos koridoriuje
KAUNAS, liepos 6. — Ka
perversmą, ir griautų ten Len timi Dancigui garantavo ‘sta
arba šventoriuje. Kat. Moterų DIDELĖ AUDRA
ro Mokykla ir Lietuvos gele
kijo* teises, o Lenkija jaustų tus quo’ iki 1944 metų. Bet
dr. įsitaisė gražią ir skoningą
žinkeliai šventė dviejų dešim
si, kad tas nacių žygis yra pa šiemet Hitleris paneigė tą su
bažnyt. vėliavą, kurią šventi BERČIŪNUOSE
tų metų sukaktį. Šventėje da
vojingas jos nepriklausomy tartį ir pasisakė, kad jis Dan
nant organizuotai dalyvavo na
lyvavo valstybės prezidentas
PANEIYĖŽYS. — Pro Pa
rėš ir 15 porų kūmų.
bei.
cigo klausimu veiksiąs taip, ir vyriausybės nariai.
nevėžio kurortą — Berčiūnus
Ministras pirmininkas se kaip jam bus tinkamiau. Tas
Butėnų pav-kai pastatė gra
birželio 18 d. praūžė didelė
niau buvo paskelbęs kelis tos gi jo veikimas reiškia Danci
žų jubiliejinį kryžių. ParapiKARO MOKYKLA IŠLEI
audra, kuri per keliolika mi
lūšies pareiškimus. Tačiau go grąžinimą, Vokietijai ir
Jaunas lakūnas Ernest Pletch (kairėje), kurs buvęs 3°J ^eveik
kat- jaunimas nučių išlaužė daugybę puikiau
DŽIA NAUJA KARININKŲ
Paryžiuje ir Varšuvoje apie Lenkijai atkirtimą kelio su
teismo
baustas
už
svetimo
automobilio
“
savinimąsi
”
,
kaip
P
riklaus0!
av
k-gai
ir uoliai šių medžių, vasarotojams įLAIDĄ
tai a'bejota. Sakyta, kad Bri sisiekti su jūra. Lenkijai at KAUNAS, liepos 8. — Lie apie tai rašė angliška spauda, prisikalbino lėktuvu paskra- dirba. Įsitaisė sporto aikštę,
varė gerokai išgąsčio, o ku
tanija negalima pasitikėti, a t kirsti susisiekimą su jūra rei tuvos Aukštoji Karo Mokyk joti Miss Goldie Gehrken, 17 m. amž., Vernon, Ilk, ir per,Linkuviuose turi didelį, pasiti
rorto administracijai ir vilų
sižvelgus į jos netolimos pra škia įtraukti pavojun Lenki la išleidžia naują laidą. Šios keturias paras su ja buvo dingęs. Policijai pakilus ieškoti,1 kėjimą ir gerą vardą. Nemaža
savininkams padarė daug nuo
eities darbus. Paskutiniais gi jos nepri'klausdmybę ir pa mokyklos auklėtiniais paren.- jis ją paleido laukuose ties C harleston, Mo., ir patsai to-’vynj dedasi prie šaulių, tik
stolių.
laikais patį Lenkijos vyriau kirsti jos nacionalinį gaivin kami gabesnieji karininkai iš liau nuskrido. Čia parodoma, kaip Goldie buvo apsiren nori, kad Šaulirj S-ga turėtų Berčiūnų pušyne stovyklau
gus, kaip ji buvę pamesta. PI etch gi 'kol kas nesurandamas.
dvasios vadų — kapelionų. Pa
sybė ėmė abejoti apie tuos vi gu i n ą.
Acme teleplioto).
'įvairių ginklų rūšių.
ja apie 150 Panevėžio v. pr.
vasarininkams vadovauja Zesus Britanijos vyriausybės pa Chamberlainas reiškia vil
mokyklos mokinių ir keliolika
meliauskas.
si ryži mus.
ties, kad Lenkija su Vokieti PILIETYBES DERYBOS
mokytojų; per audrą mokiniai
Mokslo metams pasibaigus,
ja
visgi
išlygins
tarpusavius
Nepasitikėjimo ir abejonių
SU VOKIETIJA
ir mokytojai buvo palapinėse.
su linkuviais atsisveikino
kapasalsimai ministras pirmi- n«™sipratimus dėl Dancigo
I
Audra smarkiai palietė ir šią
BAIGIAMOS
II virT* tuo l-vv
’isliv L
iti
napsisaugota
pel. kun. Baltrukėnas, kurs vi
būdu
bus
KAUNAS, Hėpos 7. — Vo
ninkas Chamberlainas šian-j
miško dalį; nedideliame sto
siems patiko savo pamokslais,
kietijai
prijungus
Klaipėdos
dien tad dar kartą pakartojo
vyklos rajone išversta apie
paskaitomis ir gerų būdu. Jo
kraštą,
kilo
reikalas
sutvarky
tai, ką buvo sakęs pirmiau.
šimtas pušų. Laimingai — nė
Kongresas gavo pasiūlymą
rūpesčiu per 1(M) moksleivių
vienas iš mokinių nenukentė
Jis pažymėjo, kad Britanija VARŠUVA, liepos 10. — ti ir to krašto gyventojų, bu
pataisyti darbo taisykles
kasdieną eidavo šv. Komuni
tikrai padės Lenkijai, jei Lenkų vyriausybės sluoks vusių Lietuvos piliečių, pilie
jo (tik vienam nedaug sužei
jos ir jo išmokyti gražiai gie
niuose
.didžiai
įvertinamas
WASIIINGTON,
liepos
10.
streikininkai
bus
išbraukti
iš
tybės statutą.
Tuo reikalu
dė ranką). Greta daugelio pa
Dancige bet kokis pervers
dodavo.
Britanijos
.ministro
pirminin

—
WPA
nacionalinio
adminis
vyriausybės
šelpiamųjų
darbi
lapinių guli išverstos didžiu
su Vokietija vedamos dery
mas grės Lenkijos nepriklau
ko
Cliamberlaino
parlamente
tratoriaus
Harringtono
aps

ninku
sąrašų,
streikas
plačiau
Kalbama,
kad
netrukus
į
bos, kurioj veikiausia bus
lės pušys, o greta vienos, kur
somybei ir jei Lenkija šauk
pareiškimas
Dancigo
klausi

kaičiavimais
visoj
šaly
apie
plinta.
pensiją
išeis
p.
nuov.
virš.
p.
baigtos kitą savaitę.
buvo penki mokiniai, net trys,
sis pagalbos. Tačiau pagalba
niu.
75,000
WPA
darbininkų
ama
Stropus.
Tai
pienintėlis
žmo

— kitos apibertos nulaužto
bus teikiama, jei aiškiai bus
Kongresui įteikti pasiūly
Dabar
čia
išnykusi
visokia
tininikų streikuoja prieš ilgas
įrodytas Lenkijos nepriklau
mai pakeisti viešųjų darbų gus, kurs sugebėjo išnaikinti mis šakomis.
buvusi
abejonė
apie
britų
darbo
valandas
ir
mažą
atly

somybei pavojus. Kitaip gi
aktą, kaip buvę iki liepos 1 d., miestelyje .naminio alaus “bra Mokytojai ir mokiniai, iš
nuoširdumą
padėti
lenkams
ginimą.
Tad
viešųjų
projektų
visaip gali būti.
arba padidinti atlyginimą. • varėlius”, kurių buvo per 40, gyvenę didžiulę baimę, džiau
dėl Dancigo ginti nepriklau
vykdymas daugiur nutrauk
T^al>ai sumažėjo
vagysčių, giasi laimingai išlikę.
Ministras pirmininkas pri somybę.
tas ir paprasti darbininkai ne Nurodoma, kad unistgi dar muštynių ir k. blogybių. Dabar Tokios šiurpulingos audros
pažino, kad kone, visi. Danci
bininkai turi gauti unijų nus linkuviai dar tik daug kenčia
turi šelpiamojo darbo.
mokiniams ir mokytojams, ku
VIENA,
Austrija,
liepos
10.
go gyventojai
yra vokie BERLYNAS, liepos 10. —
Nepaisant įspėjimų, kad tatytas atlyginimo ratas.
nuo restoranų, kurių p. Stro rie stovyklavo šioje stovyklo
čiai, arba vokiečių rasės. Bet Nacių autoritetai dėl Britani — Naciams užgrobus Austri
pus išnaikinti nelegali, nes je, dar netekę matyti.
miesto gerbūvis nuo to nepri jos ministro pirmininko Chain ją, pirmiausia ten uždaryta ir
JAPONAI NEIGIA BRITŲ jie su oficialiais leidimais.
klauso. Jis priklauso nuo berlaino kalbos parlamente užgrobta vienuolynų išlaiko
GENEROLĄ
KANKINTOJUI ĮVYKDY
jenkijos veelamos prekybos pareiškia, kad iš jo to visa ir mos ir vedamos mokyklos, ku
TA MIRTIES BAUSME
MINISTRAS CIANO
TIENTSINAS, Kinija, lie
»r Dancigą. Be to, Dancigas tikėtasi. Sako, Chamberlainas rios pakeistos nacių valdinė
BARCELONOJE
pos 10. — Tanp britų ir japo
BARCELONA,
Ispanija,
skaitosi vienatinis Lenkijai daug rūpinasi taikos išlaiky mis mokyklomis su pasauli
nų
santykiai
visgi
gerokai
įniais
mokytojais.
susisiekimas su jūra.
BARCELONA, Ispanija, lie liepos 10. — Karo teismo nuo
mu ir lenkus kursto ir drąsi
teJmpti.
Dabar
naciai
pradėjo
grob

DANCIGAS,
liepos
10.
—
pos 10. — Čia atvyko Italijos sprendžiu mirties bausmė įvy
Nurodė, kad Dancige pa- na kovoti prieš Vokietiją.
ti ordinų ir kongregacijų ve Čia ir apylinkėje vakar na Čia atvyko ITongkongo bri užsienių
reikalų ministras kdyta jugoslavui architektui
damas ligonines. Iš šių įstaigų ciai turėjo du masinius susi- tų kariuomenės vadas gen. Ciano.
A. L. Cikui, kurs bendrai su
NACIAI
APVALDĖ
KRITIKUOJA VYRIAUSIĄ
A.
E.
Grasett.
Jis
norėjo
vi

pašalinamos
gailestingosios. rinkimus, kuriuose kalbėjo jų
raudonaisiais kankino franPRAHOS UNIVERSITETĄ
JĮ TEISMĄ
zituoti
vietos
japonų
kariuoseserys vienuolės ir į jų vie-jvadas Albertas Forsteris.
PRANCŪZŲ PROPAGAN kistus.
1 menės vadą. Bet nepriimtas.
PRAHA, liepos 10. — Pra SAN FRANCTSCO, Cal., tas skiriamos nacių slaugės.
DA PER RADIJĄ
hos universiteto
rektorius liepos 10. — Atidarant Ame Pašalintos vienuolės moko Jis pareiškė, kad Dancigo
PRIGĖRĖ
CICERO
Ernst Otto pasitraukia ir jo rican Bar Ass. suvažiavimą si svetimų kalbų tikslu išvyk miestas ir jo gyventojų vokie STEIGIAMA NAUJA POPARYŽIUS, liepos 8. —
LIETUVIS
PIERIO MAIŠELIŲ
vietą užims nacių komisaras šios sąjungos prezidentas F. ti svetur ir dirbti gailestingu- čių likimas yra vyriausiojo
Prancūzija iper radiją pradėjo
Arti Chesterton, Ind., ežere
vado Hitlerio rankose. Kaip
DIRBTUVE
— distrikto vadas Rudolfas J. Hogan aštriais 'žodžiais mo darbą.
plačią antikarinę įpropagansekmadienį prigėrė Peter
jo bus sprendžiama, taip čia
kritikavo vyriausiąjį teismą
Jung.
dą.
laiku
KAUNAS.
—
Šiuo
Urba, 55 m. amž., iš Cicero.
bus dardma.
Vokiečių studentų susirin dėl jo paslankumo kongresui
IŠ 17-os radijo stočių įvaiPREZIDENTO MOTINA
Lietuvoje yra kelios popieJis dalyvavo piknike.
kime .Tung pareiškė, kad va ir administracijai. Pareiškė,
IŠVYKO Į ANGLIJĄ
Jis sakė, kad Dancigas yra riaus maišelių dirbtuvės. Dra-I ™mi« KoroIK>s ‘»»»1
das Hitleris pageidauja jau kad šis teismas daugiau ne
vokiškas miestas ir vokiečių rios sudaro sindikatą ir dik mis aiškinamos prancūzų an
LONDONAS, liepos 8. —
ROMA, liepos 10. — Apie
paiso
konstitucinių
teisių
ir
nąją gentkartę auklėti nacių
apgyventas. Lenkai sudaro tuoja maišelių kainas ir pir tikarinės pažiūros.
Prezidento Roosevelto motina,
20 žydų įkalinta trumpam lai
dalykus sprendžia savaip.
idėjų pagrindais.
nykią mažumą ir jie negali kimo sąlygas. Dabar norima
kui dėl jų neįsiregistravimo,
Mrs. Sara Delano Roosevelt,
SIRIJOJE
SUSPENDUOTA
turėti
balso
Dancigo
likimo
“Tai fiurerio valia, kad šis
įsteigti dar vieną (popieriaus
84 m. amž., atvyksta į Angli
kad jie yra žydų rasės.
NUTEISTAS 30 METŲ
KONSTITUCIJA
sprendime.
Sakė,
lenkai
gerai
seniausias pirmosios Vokieti
maišelių dirbtuvę, kuri neį
ją
darytų,
kad
jie
visiškai
tylė

KALĖTI
jos imperijos universitetas
Anglijos 'karalius su karalie
eitų į šį sindikatą ir jį kon
DAMASKAS, Sirija, liepos
tų.
atgautų buvusį gražumą ir BAJtCELONA, liepos 10. ne ją1 pakvietė dalyvauti “pre
9. — Atsistatydinus Sirijos
kuruotų.
būtų toliau vokiečių kultūros — Julian Besteiro, kurs rau zentacijos” iškilmėse, kai ka Paigaliau pažymėjo, kad
ministrų kabinetui ir pasi CHICAGO SRTTIS. — Nu
židiniu
šiuose
vokiškuose donųjų vardu frankistams pa raliui ir karalienei bus prista Dancigo vokiečiai karštai gei riui įsakius. O kad Hitleris traukus prezidentui, prancū matomas giedra; popiet kiek
plotuose”, kalbėjo Jung.
davė Madridą, teismo nuteis tytos debiutantės.
džia susijungti su reichu, ku Dancigą išvaduos, apie tai ne zų (komisaras suspendavo kon šilčiau.
Jung yra inžinierius ir kar tas 30 metų kalėti. Besteiro
ris yra neatskiriama dalimi. turi būti abejonės, sakė Fors stituciją. Kraštui valdyti pa Saulė teka 5:25. leidžiasi
gelbėjo raudoniesiems.
štas Hitlerio šalininkas,
GARSINKITE “DRAUGE” Tačiau žygių imsis tik Hitle- teris.
skirta taryba.
8:27.

Iš LINKUVOS
IR APYLINKĖS

Dešimtys tikstaiciu WPA darbininku
dėl streike Ktekę šelpiamojo darbo
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jos revoliucinė milicija neleido jiems to da lį
V
ryt. Tegu dega buržujų įstaigos. Taip (pat
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
•884 SOUTH OAKLSY AVI..
CHICAOO. ILLINOIS
nemėgino sustabdyti riaušių bei žudynių, ir
PubILshud Daily, Ezcopt Sunday.
kuomet ispanų kariuomenė (ne rtevoliucinė)
SUBSCRIPT1ONS: Oue Xear — |8.0u; Utz Montha
Sulietuvino S. K. Lukas
— >8.60; Threo Montha — >2.08; Ona Moath — 76o
siiilėsi riaušininkus numalšinti, tai revoliu
Kuropo — Ona Zaar — >7.80; Sis Montha — 84.8*.
Oopy — .•»«,
cinė vyriausybė liepė 'Kariuomenei pasilikti
▲dTSrtlMnc ln "DRAUGUS" brls*s bast rasulta.
kareivinėse ir pašalino iš tarnybos įtakin Kadangi visų gyvenimų ,pra Amerikos vaizdų, apie kurį
u
DRAUGAS
giausius generolus. Tad matome, kad “res leidau toli nuo savo gimti man motina daug visokių pa
Uelna kasdien Uakyrua avamadtanius.
publikoniška” Ispanijos vyriausybė parodė nės Amerikos svetimoje ša sakų pripasakodavo, kur vis
PRENUMERATOS KAINA: J. AinerlKoe valstyMsa.
Metama — >6.80; Pusei Meti) — >1.80; Trims mtaene silpnybę ar neprityrimų, bet planingą lyje, tai aš, sugrįžęs į Ame- ko užtektinai pilna, iš kur,
Mama — >2.08; Vienam mOnaatnl — .78a Kitose val
yty b8*e prenumerata: Metama — *7.08j Pusnį matv
bendradarbiavimų su įšėlusią kriminalistų rikų, pasijutau kaip ir įva daugybė pinigų ateina varg-'j
— >4.88. Pavienis aum. lo.
minia.
žiavęs svetimšalis, tarp sve- šwms ir neturtingiems kiną
Bendradarbiams Ir korespondentams rastų neg rutina,
Ir civilinio kuro metu lojalistai, jau turį
jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunfilama tam tiks
timšalių, ir skirtumų mačiauuis, kati amerikonai yra kripilnų valdžių jų apimtose teritorijose, darė
lui padto ženklų. Redakcija pasilaiko aau teise tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus rattus Ir ypač ko
tokius pat ir dar aršesnius žudylnus, kan tik tame, kad čia buvo mano 'kščionys ir turtingi. Pirmiau
respondencijas sulyg savo nuožiūros.
Korespondentų
prašo rašyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima raaomaja
kinimus, plėšimus ii- deginimus, kaip revo gimtasis kraštas, 'bet jis man man niekad neatėjo į galvų
matlndlej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
liucijos pradžioje. Dabar tie kriminalistai buvo lyg nauja žalis, kurion, mintis, kad tarp amerikonų
pondencijos lalkraštln nededamo*.
yra teisiami. Jei kurie susilaukia sunkesnės tarytvlm, būčiau iž Švedijos, yra daug bemokslių, purvinų,
Skelbimų kalno* prisiunčiamos pareikalavus.
Entered as Second-Class Matter Maroh >1, 1818, at
bausmės, tai komunistij ir laisvamanių spau Italijos ar Graikijos atvykęs, vargšų, neturtingų žmonių ii
Sam Parks, Jr., iš Pittsburgh, Pa., ir Fay Coleinan iš CulChlcago, Illinois Under the Aot of Maroh 1. 1878.
da kelia triukšmų dėl “'persekiojimo” žlu Pasirodo, aš apie jų tiek ma- daug piktadarių. Bet kai aš ver City, Calif., išėję lygiomis pirmam 22 nacijonalio profegusios ispanų “demokratijos”. Kbtmunistai žai žinojau ir taip menkai užaugau ir pradėjau suprasti sijonalų golfininkų turnaniento žaidime Pomonok Country
Gražus Parengimas
kaip komunistai. Jie niekina demokratijų ir jų pažinojau, negu pirmiau, tilkrųjį žmonių gyvenimų, šis Club, Flusliing, N. Y. (Acnie telephoto)
kiek įmanydami teršia jos vardų (išskirtį prieš į čia atvykstant, buvau vaizdas pas mane pasikeitė
Dienraščio • Draugo'’ vasarinis puolikas tik daro tada, kai jiems (prireikia užsimauti jų įsivaizdavęs.
ir atsirado naujas vaizdas ir
L uvu sis praėjusį sekmadienį Sunset darže, demokratijos kaukė), Bet tie trumparegiai
supratimas, kad tik ten yn?
praėjo geru pasisekimu. Negalima sakyti,
demokratai”, kurie per nežinystę ar žiop Visi svetimšaliai, prieš at- gera, kur mūsų nėra ir kad
Lietuvos augalijos negalima garsus profesorius, “kadaise
kad buvo labai daug žmonių ir didelis pel lumų užtarauja Ispanijos (skaityk — Stali- vykstant į Ameriką, jau turi
ant žemės niekur rojaus ne
nas padaryta, šiuo atžvilgiu jį reikia vadin no) lojalistus, tikrajai demokratijai daro susidarę savo vaizduotėje pui
lyginti su turtingąja atogrą prieš daug šimtų metų, buvo
siranda,
bet
tas
pirmiau
įgy

ti vidutinišku. Bet savo nuotaika, savo pro skaudų meškos patarnavimų”.
žų kraštų augalija. Mūsų kra kaip jūsų Nemunas ties Pu
kius ir malonius šio krašto
tasis apie Ameriką vaizdas
grama, savo publikos įvairumu, piknikas bu
štas neturi nei margų Alpių nios mišku”. — “Pas jus Lie
vaizdus. Jeigu nebūtų savo
pas mane buvo labai stiprus.
vo pažymėtinas. Susirinko geriausi ir nuo
aukštumų pievų nei Šveicari tuvoje dar yra gražių durpy
Viešoji Diplomatija Ir Hipofcrižija vaizduotėje tų vaizdų turėję,
širdžiausi mūsų dienraščio bičiuliai, kurie
Apleisdamas
Kiniją,
tikė

jos raudonųjų rožių masyvų. nų”, man kalbėjo kitas vo
nebūtų čia atvykę. Papras
“Liet. Aide” V. Gustainis prisimena Len
visuomet lankosi į ••Draugo'’ pramogas ir
jaus,
ir
maniau,
kad
palik

Lietuvoje nėra ir amžinai ža kietis, kuriam karo metu teko
tai, žmonės taip lengvai vis
vienu ar kitu būdu jį paremia. Teko sutikti kijos ir Vokietijos išgyventus “meilės” mė
ko savo šalyje nepalieka, ne siu ir tų regėjimų badaujan liuojančių Viduržemio jūros aplankyti Lietuvą, “mūsų kra
ir tokių, kurie “Draugą,” skaito nuo pirmo nesius ir metus, prisimena dabartines nau
čių kinų, 'kurių aš negalėjau kraštų miškų. Bet nežiūrint šte tokių durpynų jau seniai
jo numerio, t. y. per trisdešimtį metų. Su jas nuotaikas tarp tų kaimynų ir apskritai bent tikisi kitur geriau rasti.
pavalgydinti, ir kad paliksiu to, Lietuvos augalija turi to nebėra”.
jais ypatingai malonu buvo pasimatyti ir pasaulyje ir taip samprotauna: dabartiniais Ištikrųjų, nesuklysiu pasa
laikais tanptautiniuose santykiuose nereikia kęs, kad daugelis mūsų atei pragaištingų potvynių išnai kių grožybių, kurių nerasime Miškai yra Lietuvos turtas,
juos pasveikinti.
Netrūko ir jaunimo, kuris daug gyvumo užmiršti dviejų dalykų: jų didelio nepasto vių čionai atvyko su viltimi kintus ir saulės kaitros išde daugelyje kitų Europos kraš miškais buvo kadaise apaugęs
visas mūsų kraštas, be1 dabar
įnešė į pikniko programą. Gražiai dainavo vumo ir dar didesnės liipokrizijos diploma geresnio gyvenimo, daugiau gintus laukus, po kuriuos vė tų.
Lietuva,
augalų
geografo
adidesni miškai tėra tik kaip
L. Vyčių choras, o vėliau pavakary gražios tijoje. Nereikia taip pat pasiduoti naivioms •pinigvj — turto, didesnio mo jai tiktai smėlio dulkes nešio
kimis
žiūrint,
yra
Vidurinės
liekanos iš senų laikų. Štai
ja.
Aš
tikėjau,
kad
vykstu
į
Sunset parko apylinkės skambėjo nuo lietu iliuzijoms, kad už tam tikrus kompromisus, kslo ir rasti erdvesnę gyve
viškų dainų, kurias dainuoti įsisiūbavo vi už tam tikras nuolaidas vienai ar kitai val ninio vietų. Daugelis čia at šalį gerai ūkiškai sutvarky Europos srities dalis, o šioji Kauno apylinkėse yra didelis
sa publika, pasiskirsčiusi į grupes ir grupe stybei galima būtų ilgam laikui laimėti jos vyko laisvės ieškodami, ku tų, Ikur visko pilna, kur dora pasižymi savo lapuotų medžių Vaišvadavos miškas, Prienų
les.
draugingumų ir paramų. Dar didesnė būtų rios mes taip labai troškome. klėsti.
miškais. Tiesa, Lietuvoje dau šilas, paskui dar miškai neto
naivumo
iliuzija, jei manytume, kad asme Mes norėjome laisvais ir sa
gybė yra spygliuočių miškų, li Pravėniškių stoties ir TurKeikia pasakyti, kad praėjusis linksmusis
Gyvenant Kinijoje, kai man
niškų gerų santykių dėka užmegzti glaudes
vasarinis piknikas buvo lyg koks rinktinių
vystoviais būti, nuo visokių buvo pasakojama apie Ameri bet nemažai juose yra įmišę ženės urėdijoj, dideli miškai
ni kultūriniai ryšiai tanp tautų galėtų iš
mūsų bičiulių
susirinkimas prisirengimui
mus varžančių savo tautiškų kos turtingumų, nemaniau, ir lapuočių; be to, yra miškų, yra tarp Zapyškio ir Kazlų
laikyti
jo
politinius
bandymus
pasikeičiant
prie didžiojo jubiliejinio pikniko, kuris bus
papročių išsilaisvinti. Dauge kad čia turtai būtų taip sa kuriuose tik lapuočiai vyrau Rūdos, kuriuose yra beveik
konjunktūrai.
Darbo Dieną, rugsėjo 4 d.
*
lis, pavyzdžiui, kaip ir aš vanaudiškai jgijami ar var ją, Lietuva dangteliu atžvil nepraeinamas Ežęrėčių duryIš to yra viena aiški ir griežta išvada: pats, atvykome vien dėl to,
gių yra pereinamasis kraštas nas. Marijampolės apskrityje
tojami.
Pinigai,
kaip
vanduo,
tarptautiniuose santykiuose reikia laikytis kad norėjome namo sugrįsti,
iš lapuočių iniškvj srities į yra didelis Buktos miškas, o
plaukė iš Amerikos į Kini
savo reikalų gynimo ir politinio savaranku
visai nežinodami, kaip mums ją, sušelpimui badaujančiųjų, spygliuočių miškų sritį, kuri Šiaurės Lietuvoje, netoli Pa
mo reikalavimų, niekada nepasiduodant įvai
namie bus, kaip čia jausimės, krikščionybės skleidimui ir yra Šiaurės Europoje; dėl to nevėžio, garsioji Žalioji. Išti
rių draugingumo iliuzijų sirenoms.
ilgų laikų juose nebuvus ir daugybei kitokių begalinių ji ypač šiaurinė jos dalis, bo sas valandas gali vaikščioti
Kriminalistų Gynimas
daugybę metų svetimoje šaly reikalų. Amerikonai, nežiū tanikų priskiriama Rytų Bal Lietuvos miškais, nerasdamas
Klaipėdoje Nusivylimas’
je, tarp svetimos rasės žmo rint, kad jie buvo turtingi ir tijos provincijai, kuriai pri nei sodybos nei žmogaus. Ta
Šiuo klausimu “Darbininkas” įdėjo įdo
Vienas “XX Amž.” korespondentas rašo, nių, kalbančių mums svetima kilniaširdžiai, tada domėjosi klauso ir Latvija su Estija. nki samanų velėna dengia že
mų vedamų jį, kurį, ištisai čia perspausdina
Šiauriečiams Lietuva atrodo mę, gausiai visur auga mėly
me: “Laisvatmanių spauda vis dar tebeunkš- kad Klaipėda virto tvirtove. Nors daug ko kalba, kurių ir mes kasdien pasaulio kultūra ir tarptau
kaip pietų kraštas, o Vakarų nių ir bruknių, milžiniškos eg
čia dėl žlugimo ispanų “demokratijos” ir nematyti, bet visgi taip yra. Jūros pakran turėjome vartoti, ir vaikščio tiniais dalykais. Aš labai gei
dėl persekiojimo lojalistų, kurie pasižymėjo tėje pastatytos kelios 'kranto batarėjos ir ti jų miestų gatvėmis ir ke džiau tuos savo tautiečius su Europos botanikams kaipo lės ir pušys žiūri savo viršū
deginimu bažnyčių, mokyklų, ligoninių, dir Melnragėje kai kurie sunkūs pabūklai, pro liais, kaip svetimšaliai. Mes sitikti, kurių idealizmas man kraštas su žmogaus nepalies nėmis įdangų. Ko tankesnis
ta augmenija.
būna miškas tuo didesni me
btuvių ir žudynių dvasiški jos ir tikinčiųjų žektoriai ir pan. Aplink Klaipėdą, ipvz., ties visi, sugrįžę namo į Ameri
atrodė buvo tiesiog išsvajo
Naujadvariu,
ties
Slengiais,
Jakuose
ir
t.t.,
katalikų civilinio karo metu. “Demokrati
ką, kaip tik jų tikrumoje pa tas, palyginus jį su Kinijos
1933 m. Kaune įvyko Pa džiai. Miško milžinas briedis
pastatytos
priešlėktuvinės
batarėjos.
Kariuo

jos” (suprask — 'komunizmo) užtarautojai
matome, tuoj apie jų prade materijalistine filosofija.
baltijo augalų geografų suva perbėga mums taką, kiekvie
pripažysta, kad Ispanijoj buvo išžudyta per menės pačiame mieste nedaug. Kartas nuo. dame kitaip galvoti.
nu ‘momentu mums vaidenas,
Kuomet aš čia sugrįžau, žiavimas. Buvo atvykę 'moks
nelyg didelis skaičius katalikų ir sudeginta karto 'matyti daug jūrininkų, kai įplaukia
lininkų iš Suomijos, kuriems kad pasirodys Vytautas Didy
bei sunaikinta tūkstančiai bažnyčių ir lab laivai ir pabūna kelias dienas.
Aš labai geisčiau • žinoti, pirmiausia stengiausi surasti
sis su savo vyrais. Kadaise
Vytauto Didž. gimnazija virto kareivinė (kaip kitiems žmbnėms, čia tų savo pažįstamų šalį. Pir Lietuvos augmenija padarė
darybės įstaigų, bet teisinasi tuomi, kad
neišdildomo įspūdžio, ypač ža visi šie miškai sudarė vienų
“respublikoniška” Ispanijos vyriausybė bu mis. Užrašas viršuj įėjimo “Ir šviesa ir tie atvykus, Amerika atrodė. Aš miausia ieškojau amerikonų,
mieninlėlį milžiniškų mišks
vusi neprityrusi ir persilpna suvaldyti įsi sa mūs žingsnius telydi” vis dar tebėra. Sa žinau, kų aš parvykęs radau bet negalėjau jų raski. Man liuojančios su daugybe gėlių besitraukusį beveik per(
siūbavusių revoliucijos minių. Girdi, revo ko, norėta jį nuimti, bet įrašas taip įtvir Ai .parvykau iš tolimo Kini- atrwlf'’ kad Si ",ano S'a,,°.i' Nevėžio lankos ir dideli, augų
mūsų kraštų.
liucija visados esti kruvina. Taip, karas ir tintas, jog jo negalima lengvai prašalinti. jos, savystovės ir vieningos, šalis buvo pilna svetimšalių. Nemuno krante Pūnios miško
Aš, sugrįžęs namo, radau kįl. | ąžuolai.
čia būtinai reikia Gražus yra ir Lietuvos larevoliucija tai žiaurūs ir krūvinis dalykai. Taip jis ir liko.
Gyventojai
lietuviai,
kurie
visuomet
ture1
išskyrus
gal
būt
nelabai
iš
dėka irenS^ gamtos rezervatų”, į pUOtasai miškas, kuriame vy
Bet viena yra įšėlusios minios žiaurumas, o
jo savo atskirų nuomonę, jos ir dabar neiš-1 V’SU svarbų dalykų
poli- rtių žmonių ir til
vėl kas kita planingas revoliucinės vyriau
savo gabumams ir mokėjimui man sakė botanikai, “nes to rauja .ąžuolas, bet jame auga
tiku,
krašto,
kur
visi
kinai
sižada.
Taip
prie
keletu
dienų
penki
ūkinin

sybės su 'minia bendradarbiavimas ir dar
su jais apsieiti, kas Irtcn daug kių miškų, kaip Pūnios miš ir daugybė kitų medžių, kaip
yra
tos
pačios
rasės
žmones,
kai
viename
restorane
svarštė
padėtį
ir
pra

kurstymas jos prie žudynių, deginimų ir
pagelbėjo daug draugų įsi kas, nedaug yra”. Buvo atva skruoblų, klevų, guobų, uosių,
turintieji
tūkstančių
metų
is

dėjo
skaičiuoti,
kas
pasidarė
geriau,
ir
kas
plėšinių. O tai kaip tik ir įvyko Ispanijos
žiavęs pas mane vienas žy liepų ir kt. Šie miškai taipogytipablogėjo.
Visi
jie
lietuviai,
bet
trys
iš
jų
torijų,
savotiškų
tikėjimą,
su

revoliucijoj.
Nors žmonės man buvo la miausių Vukarų Europos bo gi yra liekanos kadaise buvu
• Dabar jau nustatyta neužginčyjamas fak Sakėsi vokiečiai, ir visi priėjo išvadų, kad sidedantį iš svarbių sūvytarbai nuolankūs ir gėri, bet jie tanikų, kuris ir lig šiol tebe sių didelių lapuočių miškų,
tas, kad Ispanijos perversmas buvo praves esą nusivylę, šalia sėdėjęs policijos (gesta pio susitarimo, henaujeviškų
svajoju apie Pūnios miškų, a- bet jų yra mažiau kaip spyg
tas griežtai pagal rusų revoliucijos metodų. po) valdininkas priėjęs patikrino asmeny pribrendusių, žmonių patyri išrodė panašūs į anglus ar pie jo augmenijų ir npie Ne
liuočių miškų nes žmogui reiKusi joj buvo padaryta perdaug bereikalin bes ir paklausė, kas jie. Kurie pasisakė lie mų ir šaltų galvojimų apie europiečius. Galvoje vis kil
munų ties Punia. Nes tokių ka|įngį laukai, o lapuotasai
gų žudynių ir vandališkų nuosavybės sunai tuviai, tuos paliko ramybėje, o tuos, kurie žmdniškumų, dalių, kbrių vi davo mintys: kur gi yra tie
miškų ir tokių upių Vakarų j miškas juk auga vietose, kukinimų. Jei ispaniškos revoliucijos vadai (jie sakėsi vokiečiai, nusivedė. Tariamieji vo suomenės papročiai yra taip amerikonai f Tos mano min
Europoje
nėra, ten visa gam rios labai tinka žemdirbystei.
atvyko iš sovietijos) būtų turėję kiek sąži kiečiai nebuvo paleisti.
tvirtai susiję, kad iš kitur at tys būdavo tokios įkyrios, ta yra žmogaus jau paliesta,
Žavingi yra šie net Kauno aningumo ar bent krislų paprasčiausių žmo
nešti papročiai čia sutinka di nuolatinės ir painios, kad net pertvarkyta. Miškai ten auga
pylinkėse, kaip Vytauto ąžuo
Apie Angly Politiką
giškų jausmų, tai jie būtų mėginę išvengti
delį pasipriešinimų, per kurį kidkvienam įgrisai! savo kinu L,-.
sodinami,
o
ne
savailynas
ir jo tęsinys Mickevi
rusiškų žiaurumų. Bet jie elgėsi lygiai taip
“Liet. ž.” rašo, kad “V. B.”, Vertinda jie tik labai lėtai ir pamažu, sinėjimais: “Kur aš galiu s,‘Jan"’.
me, kaip pas mus, upių pa- čiaus slėnio miškas, Fredos
}Kit kaip sovietų revoliucijoj. Visų pirma, mas Miwkv,os derybas, saiko, kad anglai no
be jokios didelės pasekmės, rasti tikrų amerikonų? Iš ko kruščiai yra sureguliuoti da-^iajtų miškai, Bab'ų miškas
paleido iš kalėjimų ne tik (politiškus nusi rėję tik rusus įtraukti savo užnugario ap
galį prasiskverbti, kurių kal jį galima pažinti ” Į šiuos mbonais, visos pelkės ir visi Nevėžio ir Nemuno šlaitų miškaltėlius, bet ir kriminalistus, kuriems da saugai, o patys nenorį garantuoti Baltijos
keistus mano klausinius kie
vė vulių elgtis kaip tinkami. Suprantama, valstybių nepriklausomybę ir remti rusus ba nėra labai įvairi ir net kvienas atsakydavo, kad šis durpynai nusausinti. “Mūsų kui> yra jų ir p,-inios ,nįgk<
kad paleisti laisvėn 'kriminalistai ne dyki prieš japonus. Arba anglai nenorį išeiti vie trys ketvirtadaliai žmonių jų ar anas yra tikras ameriko Vokietijos upės”, mun sakė porimtėje. Buktos miške, ne
nėjo: jie žudė, degino, plėšė iki sočiai. Val šai, nes esąs jų metodas, kaip ir Kinijos arba jai panašių tarmę var
toli Kaltinėnų Žemaitijoje ii
nas, kad jo protėviai atvyko ---------------- džia ne tik pro pirštus žiūrėjo į jų darbus, konflikte, viską daryti patainsese, šelpti pi toja. Taip, aš atvykau iš šios
'kuriuo
laiku
ir
apsigyveno,
kitur< Ag mėgstu vaikščiot
čia iš Europos laivu ‘.‘Maybet juos gynė ir globojo. Plačiai žinomi fak nigais bei ginklais ir viešai išeiti tik tuo didelės ir savystovės, seno
ir kas jis yra tikras ameri Fredos šlaitais 'kur siaurasii
flower”, ar prieš šios šalies
tai, kad kuomet gaisrininkai buvo bemėginu met, kada laimėjimas jau gatarituotas. Žo vėje sukurtos, valstybės.
konas.
takas eina žemyn nuo Tech
nepriklausomybės kovas, ar
gesinti degančias bažnyčias, mokyklas, ligo džiu anglai sutinka su viskuo, bet raštu to
(Tęsinys 3 pusi.)
(Bus daugiau)
Aš turėjau savo mintyse ir (prieš naminį karų, ar kitu,
nines ar kitas labdaringas įstaigas ispeni- patvirtinti nenori.

AMERIKOS VAIZDAS

LIETUVOS AUGALIJA

APŽVALGA

Antradienis, liepos 11, 1939
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FACTS1YOU NEVERt I<NEW!!!

SVEIKATOS KELIU
....... -

Ligos, kaip reumatizmas,
gout, diabetes mellitus (cuk
raligė), inkstų gedimas, ne
tvarkingumai ir įdegimai. įvairūs vidurių ir nervų sis
temos trūktinai, išpuvę dan
tys, sugedę tonsilai veda sa
vo aukų prie eczema ligos.

Odos liga vadinama egze
ma yra nepaprastai skaitlin
ga savo aukomis. Vienas tre
čdalis visų odos ligų tenka
šiai rūšini. Eczema paliečia
abiejų lyčių asmenis įvairaus!
amžio. Draugijiniuose sluok-į
sniuose ji (pasirenka, .prade
Be žmogaus viduje esan
dant paprastą darbų dirban
čiu žmogumi ir baigiant taip čios įtakos pastūmėti jį prie
vadinamais “^oeiety people”. šios ligos, yra taipgi išlauki
Dažniausia šį odos liga pasi nė įtaka, tarnaujanti tam pa
reiškia kūdikystėje ir laike čiam tikslui. Įvairūs chemi
a'ktingiausio laikotarpio suau kalai, visokios stiprios paten
gusiuose. Eczema greičiau pa tuotos mostys ir braukymai,
sitaiko pas turinčius šviesių neva linimentai, šaltis, karš
donų odų. negu pas tuos, ku- tis, ustebuklingi” odų ža’oų oda yra tamsi ir stora, jantys muilai yra tai tik ke
odos liga nėra limpanti, letas pavyzdžių. Neveltui to
taigi užsilkrėsti ja nėra gali dėl skalbyklose dirbančių da
ma. Žmogus jos nepaveldėja, rbininkų, maliavotojų, foto
bet ateidamas Į pasauli gali grafų, mūrininkų rankos ne
atsinešti per savo tėvus to kartų tampa paliestos ecze
kių ypatybių, kurių įtaka pa ma ligos. Nuo jos nėra Ii uosi
stūmėja prie palinkimo į šių nei .chemikalų gamintojai, nei
ligų. Eczema ligos priežastys vaistininkai, nei pagaliau gy
yra lokalūs ir bendros, liečia dytojai - chirurgai, kuriems
nčios visų kūno struktūrų. priseina tais chemikalais plau
Viena ligos ataka pastūmėja tis rankas prieš darant opera
savo aukų dar labiau būti pa cijas.
linkusia 'kitctms šios ligos aKlinikaliu atžvilgiu eczema
takoms.
dalinama į keletu gru-pių, at

Kuomet dėl įvairių priežas
čių žmogaus bendra sveika
ta sumažėja, ta proga odos
gyvumas ir atsparumas prieš
ligas pasidaro taipgi mažes
nis. Tuomet tofkis žmogus vra palinkęs gauti ne tik šios,
bet ir kitos rūšies odos liga.

sižiūrint į apsireiškusius ant
odos šios ligos ženklus. Šie
ženklai gali pasižymėti rau
donom dėmėm (plėtmais),
spuogais, pūsliukėmis, pūliuo1
jančiais spuogais ir pagaliau
įvardintų ženklų kombinaci

jomis.

ELEKTRINES
LEDAUNĖS
CROSLEY SHELVADORE
garantuojamos 5 metams. Mažai suvartoja elektros
ir ant maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaitę.
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AleKANDER SEIKIRK. A
SOOTSMAN, WAS MACOONEO 87 HIS
SUtPS CAPTAIN OM JUAN FERNANDE Z
ISLANO OFF THE CHILEAN COAST
|N 1704-.... HE WAS RE5CUEDIN
1709 ANO LATER META MAN
IN BRI5TOL,ENGLAND,TOVVHOM
HE RECOONTED HIS ADVENTURES..
THE AAAN SELKIRK TALKEO
TO WAS DANIEL DEFOE WHO
IMMORTALIZED SELKIRKS
5“ YEAR STRUGGLE AGAINST

Bušo Dr. A. 6. Rakauskas
ECZEMA

By Bob Dart

CLOCK MAOE
IN SINITZEPLAND
HAS NO FACE AT ALL ...
INSTBAD IT CONTA1NS AN AUTOMATIC
6RAAAOPHONE A«RANGEMENT.. IF YOU
WANT TO KNOW THE
TIME, YOU PRESS
A BUTTON AND
THE CLOCK TELLS
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Eczema yra staigaus arba
kroniško pobūdžio.
Svarbiausieji šios odos li
gos, ženklai yra jų formų įvairenybė, įdegimas, paraudonavhnas, odos trūkimas, sky
sčių iš žaizdų tekėjimas ir tų
skysčių džiūvimas plutelėn ir
nepaprastai didelis niežėji
mas dėl kurio ligoniui prisei
na kamuotis kartais nei dienų
nei naktį negaunant poilsio.
Pasigydymas nuo šios li
gos yra galimas, tik reika
lauja iš ligonio pusės ištesė
jimo iki galo, nes ir prie ge
riausio, rūpestingiausiu ir są
žiningiausio gydymo užima
gan ilgų laikų.

russiathere
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IS>

NATURE IN * ROBlNSON
CRUSOE" WHICH BECAME
A LITERARY CLASSIC...

f you sav"i'm
CRAZy ABOUrr XXJ"'.O
LOUtSIANA, YOU CAN
BE HELD TO A
MARRIAGE CONTRACT
ACCORDING TO
LAW/

In

A MONUMENT EPECTED k
i TO A SMELT, IMMOPTALIZING
> A LOCAL LEGENO.... t

iš tų laikų, kuomet ir mūsų
kraš‘e klestėjo šiaurės tund
ros augmenija. O Lietuvos la
nkos Nemuno, Dubysos, Nevė
žio pakraščiais, ar jos negra
žios? Toli, toli siūbuoja aukš
tos žolės. Pieva visiškai gels
va nuo barščių (Heradeurn sibiricum) arba raudona nuo
aukštų rūgštynių, vietomis mė
lynuoja veronika, arba gau
siai auga šalavijų (Salvia pra
tensis, Nevėžio pievose sutin
kama viena jų atmaina su rau
donais žiedais) arba šviesiai
baltais (Filipendula hexapetale). Daugybę gėlių galima
rasti šiose pievose ir neapsa
komai dideliais būriais, tiktai
vietomis čia želia karklų krū
mai. Gražios yra ir aukštes
niu, neužliejamų vietų pievos,
Į kliriose vyranja knnqlas 0 hir.
įv r~
želi o mėn. taipogi žydi dau
gybė ir kitų gėlių. Graži yra
ir mūsų vandens augmenija,
Prof. K. Regelis

y
* >

i

Albanuv Priežodžiai

Vos nesustreikavo Alnerikos profesijcnalai golfininkai suvažiavę į 22 nacijonalį tumaAš ponas ir tu ponas, tai .nent«, Flushing, N. Y. Mat P. (i A. (pofesijonabj golfininku sąjunga) buvo atėmus te,sp
turnamente dalyvauti žymiam goltininkm Denny Shute. Kuomet suvažiavę goltininkai pakas ganys mūsų avis?
grasino streiku, pildomasis komitetas nutarimų atmainė ir Šilutei leido dalyvauti lošime.
Bailiui rūpi ir tai, kad rai
1 Šiame atvaizde tarp kitų golfininkų Shute pa žymėtas dryžuotu žaketu. (Acme telephoto)
telio kojos žemyn karo.
Daryk gera ir mesk į jū
su juodu balų vandeniu, čia lvos, o visai žalios spalvos sarų: jeigu žuvys to nežino, tai
gausiai auga viksvų, geltonai manų, kokių yra pav. lapuobet gi Dievas žino.
.v
, žydi geBonasis vilkdalgis (Iris tame miške, čia beveik nėra. Aukso Grūdeliai
Daug žodžių nesiporuoja su
( tkelta iš 2 pus .)
vyniojas krū- štai railos raudonai žydinti
Žmogus regi veidų, o Dievas
daug darbų.
r.ikos prospekto i Nemuno slė uiais bulvės, karklavijai (So-į spalgena, auga avietė tekšė
Didelis medis daug vėjų nį. Čia auga dideli ąžuolai sujanum Dulcamara) su savo vi- (Kubus chamarmorus), bes- ziun į širdį.
pri gaudo.
liepomis, skruoblais ir kitais joletiniais žiedais, žydi balta- kleidžianti didelius baltus žie Žmogus žiūri į darbus, o Die
Ir seniūno gaidys nededa lapuočiais medžiais ir kru-ĮSJS žinginis (Gaila palustris). dus, ant kupstų auga nvkšta- vas mintis svarsto.
aukso kiaušinių.
mais, kaip lazdynais, sausinę- Tokie miškai yra rojus įvai krūmiai ir durpynų pušaitės,
Meilė dirbdama nepailsta,
Ir žemė arti reikia su iš ežiais, ožekšniaiš ir kt. Čia riems paukščiams ir žvėrims, o vandens klanuose viksvos. surišta pasilieka laisvėje, bau
manymu.
gausiai auga plaučių, plūkiu jie ir dabar neprieinami, o j Neapsakomai tuščias ir mono- ginama nenusigusta, bet kai
Jautis vertinamas iš garų, ir kitų gėlių, o truputį vėliau kadaise jie buvo didelė Lietu- tonus yra toks durpynas, re
po gyva liepsna ir degantys
o vyras iš žodžių.
1 čia žydi įkvepiančios krunės vai apsauga nuo įvairių prie- tai kada čia sutiksi žmogų žiburys aukštyn mušasi ir ne
su.
dažnai tokiuose durpynuose bū sulaikoma išsnrūksta.
Kas įvyksta akimirksniu, (Asperula odorata).
dažnai ir metai negali prary
Visuomet gerai daryti ir
Savotiškai gražūs yra Lietu- dainas jautiesi kaip perneštas
Savotiški yra ir Liehivos
ti.
alksnynai, kurie dabar tai vos durpynai. Štai Kamanos, į Laplandijos tundrų. Šių dur-j mažu save skaityti — yra nuNedėkingasis valgo tavo pogi baigia išnykti, o po vie-Į Šepeta, Ežerėtis, Natvgula, ,pynų augmenija yra liekanos I žemintos dūšios žymė.
i dvnį ir į tave mėto lupvnė- nų beaugu juodalksniai tiktai; Kukliško, Rekyvos durpynai
liudija, kad čia kadaise augta ir daugybė kitų. Ištisas vala1 mis.
didesnių alksnynų. Bet vieto ndas galima eiti šiais durpy
Tūlo žmogaus turtus gali
mis jų netrūksta dar ir dabar, nais, linguojant ir šokinėjant
gaidys panešti, bet jo garĮ bes negali jokis vežimas '(pa tik jie beveik nepraeinami, nuo vieno samanų kupsto į
vien mažais takais galima įsi kita. Šie durpynai jau savo
vežti.
Pataisoma
brauti į jų vidų o vietomis spalva žymini skiriasi nuo Lie
TĄ PAČIĄ
Vynas bačkoje glūdi ra
DIENĄ UŽ
reikia eiti lieptais, nes jie la tuvos pievų ir miškų. Kimimiai, o galvoje triukšmauja
I bai yra pelkėti. Čia papras- nų sųmanos yra rudos, švieligi sunaikina turtų ir garbę.
UŽTIKRINTOS
Į tai telkšo daug dideliu klanu šiai žalios arba raudonos spaPLEITOS............ PO
I ______________________ "
____________________________
Pinigai grąžinami jei
Yra ir tokių, kurie protu
n. patenkinti.
! apšviesti ir e apsivalę širdyje I1
GREITAI IR
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
visuomet prie amžinų daiktų
Visas plcitns daro LATSNUOTAS DENTISTAS iŠ impresijų mū
PIGIAI
dūsauja, o apie laikinius dai- į
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.
ktus su pasibjaurėjimu klau
HEJNA BROS.
ant 1-mų Morgičių
so, prigimimo reikalams nenoroms tarnauja; ir tie jau
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjimais.
3015 WEST 2(llh STREET
1724 SO. ASHI.AND AVĖ.
čia, kų tiesos dvasia juose
Tel. lAwnriale 2008-9
Tel. Monroe 9251
arba
5
metams
be
mėnesinių
atmokėjimų.
kalba.

Lietuvos Augalija

j

DANTIMS
PLEITOS $■

$12.50

PASKOLOS

$99.50

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES

Ir Aukščiau
Lengvas išmokėjimas, kad ir per trejus metus.
Čionai rasite įvairių išdirbyščių geriausius išdir
binius Amerikoje — Itefrigeratorius, Skalbiamas Ma
šinas ir Pečius.

Atdara Iki 9 ▼. d. d.

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN

t

o'ue to dust, sun, light glcire,

Z

driving, movies, reading, ete *

Jos. F. Budrik Ine.,
RAKANDŲ KRAUTUVE
3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
BUDRIK ANNEX, 3417 21 South Halsted Street

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE

SĮMĄNO DAUKANTO^

Do vour eye» bum—fed
tired, uncomfortable? Try
Murinę. It contaim 7 help(ul ingrediente whieh
de«n«e »nd clear eye» reddened from fatigue—make
your eyea feel clean, freah.
alivel Much more effective than boric acid.
Send for trial bottla. Mail 10c (įtampa
rin> with your name and addreaa to The
or cnn
Murinę
ine O».,
G»., Drpt. MF. Chicago. III.

Žymus Budriko rndio programas yra leidžiamas nedėlios

Us

vakarais, iš stoties WC'FL, 970 k. Pradžia 9 v. Chieagos laiku.
AT

ALL

g

I

M< utrare><r I

E Ves

č'Zrantet.
/ /»ra '

DRUG

STORES

AND

LOAN

ASSOCIATION

OF CHICAGO

INSURANCE

2202 West Cermak Road
Cbicago, Illinois.

AND

LOANS

Statau visokios rųiies naujus namus ant
lengvų mėnesinių iiraokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash jmokėjlmo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgannu geriausi atlyginimų ii Pire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nauju Ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti
Iki ^5,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corporation,
Washington, D. C.

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.
P

X:

Antradienis, liejios 11, 1939

»rxttgzs

THE

GOOFUS

FAMILY

By H. T. Etmo
THO’ie B IROS Dom’T Pisk'
OUI=5TtOM
-WEV HAYE
TO KNOW!'.
-----------

z

gi mirties gyvena atskilti ■
nuo viso pasaulio. Daugelis
PRANEŠIMAS
žymių veikėjų reikalauja, kad ‘
Dr. V. A. Šimkus šiuomi
iš Velnio salos būtų paleisti
visi kaliniai, nes joje iSl.uti lalku atostogauja ir sugrįš
vieni metai pakankamai nu- ,ik rugpiūčio-August mėn. I
baudžia už didžiulius misi- d., 1939.
'kaitimus.

RHEUMATISH

Pain—Agony Starts To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for You

a ^35

LIETUVIAI DAKTARAI
Rez. Tel. Canal 0402

Thlnk of lt—how thls old world
does tnake progrcss—now comes a
preaarlptlon whlch Is kn»wn to pharinaeists as Allenru and within 48
hours after you start to take thls
awlft tietlng formula pnln, agony and
Inflamrnation cuused by excess urlo
acld has starteri to depart.
Allenru does just what tt.ls nuties
aays It wtll do—it Is gunranteed. You
can get one generous bottle at leadIng drugslores everywhere for 85
cents and if lt doesn’t bring the joyaus results you expect—your money
•fhole heartedly returoed.

DR, F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
Tel. Canal 2345
Oliso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ,
TeL Hemlock 7270
Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7
Trečiadieniais nagai sutartį.

1 Kazanauskui ir adv. A. I^apiidkui pasisekimo.
Yra ir kitų biznierių, kurie
LIETUVIAI DAKTARAI
(M. L.) Pietų Amerikos, kiaušius darbus. Nuo didelių
Kiekvienas didesnis ar maŠiuo tarpu norėčiau prisi- dedasi prie šio išvažiavimo,
pakraštyje, netoli Gvijanos karščių ir drugio ligos ligos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žesnis parengimas, reikalau- mintį apie DIEVO APVAIZ- apie juos bus prisiminta kita
4729 So. Ashland Avė.
valstybėlės krantų, yra grupė) jie miršta, kaip musės ir le
ja glaudaus susiorganizavimo DOS PAR. Marijonų rėmė- proga.
2-troa labos
DANTISTAS
salų, tarp kurių yra ir vadi tas kuris išgyvena tame pra
CHICAGO, ILL.
ir -prie jo prisirengimo. Taip jus, 'kur labai gražiai ir nuoBet dar negaliu praleisti namoji Velnio sala, kurios gare 3—5 metus. Tačiau pa 1446 So. 49th Court, Cicero
Telefonas MIDvvay 2880
ir prie Lietuvių Dienos išva- širdžiai darbuojasi skyriaus
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
neprisiminęs apie šeiminin vardas žmonėse sukelia šiur bėgti iš Velnio salos beveik
Penktadieniais
OFISO VALANDOS:
žiavimo, kuris įvyks liepos pirm. bizn. p-nia Ivanauskiekes, kurioms tų dienų reikės pę, ir baimę. Į šitų, vienišų neįmanoma, nes vamlenyje Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P. M. Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
23 d., Marijonų ūkyje rengia- nė, M. Bukantienė, p-nia Ba3147 S. Halsted SL, Chicago
panešti vienas sunkiausių ir salų prancūzai jau seniai Į aplink salų knibždėte knibžda Pirmadieniais, Trečiadieniais ir vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
masi kuo stropiausiai. Turiu rikevieienė ir dar keletas kiŠeštadieniais
didžiausių darbų. 0 kas tų siunčia teismo nusmelktus di rykliai ir krokodilai, kurie
Telefonas HEMlock 6286
pranešti, kad jau beveik vis- tų. Bet šioje parapijoje Ata
Valandos- 3—8 P M
darbų dirbs, turiu pasakyti, delius nusikaltėlius. Jų gyve tuojau sudrasko į vandenį
kas patvarkyta, tik belieka rijūnų rėmėjų randasi dar
kuo daugiausia padirbėti do-Į daugiau. Būtų labai gražu, , kad
vv viena veikliausių ir darb nimas toje saloje yra toks patekusį žmogų. Tačiau vis-J
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ščiausių ir tame darbe paty 'baisus, kad iš 100 kalinių tik vien atsiranda pasiryžėlių ir'
(UEINARA0SKAS1
vanų knygučių platininio rei kad visi kaipo lėmėjai turė
2415 W. Marquette Rd.
rusi, tai p-nia Vaišvilienė iš 4—5 žmonės išgyvena ten vi desperacijon įpuolusių kali-1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kalu, kuriomis bus bus išda- tume sau pareigų prisidėti
6900
So.
Halsted
Street
Ofiso
valandos:
Bridgeporto, kurios nepapra sų bausmės laikų ir sugrįžta nių, kurie, nebegalėtlami pa-]
10—12 vaL ryto
tinta $25.00 pinigais, penkios' prie šio gražaus darbo, ypač
TELEFONAI:
stu gabumu ir Jo Malonybės į tėvynę, o visi kuri miršta! kelti šiurpių gyvenimo sųly- Ofiso — Wentworth
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
161S.
dovanos po 5 dol. Malonūs dovanų knygučių platinime,
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Res. — Varis 3955
Praloto Krušo nurodymais saloje nesulaukę net bausmės j gų, bėga iš salos nepaisydaSusitari us
kolonijų Marijonų rėmėjai ii | Jau buvo minėta kolonijos
OFISO VALANDOS:
suorganizuotas vienas did pabaigos. Šiuo metu Velnio mi jokių pavojų. Bet iš 10 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
jų prieteliai paskutinėmis Jie — Cicero, Melrose Par*k, Ma
žiausių Šv. Kazimiero Seserų saloje yra laikoma apie 6,000 ^pabėgėlių tik 1—2 pavyksta Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nomis visi; sukruskite, platin- rųuette Park, Brigliton Park,
__________ pagm sutartį
Rėmėjų skyrius. P-nia Vaiš- J kalinių. Neseniai Velnio salo- išvengti ryklių ir krokodilių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kitę kiek tik kas gali, nes tai kur Marijonų rėmėjai rodo
vilienė yra to Skyriaus pir- je lankėsi keletas teisininkų dantų, sargybinių 'kulkų, nu-Į
užtikrinta nauda. Marijonų nepaprasto darbštumo. Turiu
4631 So. Ashland Avt.
mininkė ir su to skyriaus na- ir žurnalistų, kurie tyrinėjo galėti vandens plotus ir pa- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rėmėjų Cliicagoje randasi ke- pasakyti, km i ir kitos kolo
TeL YARds 0994
rėmis ip-nia Vaišvilienė ima kalinių gyvenimų ir paskelbė siekti kitų valstybių pakraš- VIRgima 1116
4070 Archer Avė.
Rez. TeL PLAza 3200
idas tūkstančių; jei brangie- nijos, kaip tai — Bridgeport,
’
Valandos: 1—3 ir 7—8
ant savo pečių tų sunkų šei apie jį tikrai baisius duome v-'
Kasdien išskyrus Seredų
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vau
ji, mes kiekvienas paimtume Town of Laike, Roseland ir
mininkavimo darbų ir Mari nis. Bet didžiausių pasipikti
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dien^
Seredmnis
ir
Nedčl.
pagal
sutarti
po vienų knygutę, tai atliktu-j West Pullman irgi dirba gra- i
ir
Daugelis imsijonierių
jonų Rėmėjų išvažiavime lie nimo audrų sukėlė Prancūzi
šiaip geraširdžių žmonių jau AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
.me milžiniškų darbų, ir mano žiai; apie juos teks prisiuiin- ,
pos 23 d. Sveikiname malo- joj Mireilės Marogerės ipasseniai reikalavo panaikinti'
manymu, kad taip turėtų bū tį atskirai kita proga.
TeL YARds 5921
nias bridgeportietes ir linki- 'kelbtos žinios apie kalinių gy
Velnio salos kalėjimų, darau Ofiso Tel Canal 6122
ti ir tas palengvintų sunkiųjų
Taigi, sekant Tėvų Marijuj--'
Res.: KENvrood 6107
Bes. 8342 So. Marshfield Ava.
•me joms geriausių sėkmių veninių. Ji rašo, kad' kalinių
tį gėdų visam kultūrigam pa- Res, TeL Beverly 1868
naštų apskričio valdybai il nų rėmėjų darbuotę, išrodo,
kuo gražiausiai atlikti.
pnziūrėtojai daugumoje yra!
.. .
_
.
d
J i šauliui. Dabar prancūzų val
pačiam Marijonų centrui. Tai- 'kad visose kolonijose kuo gra
Taigi, matot brangieji, kad I al abai ir žiaurūs bei kuo nors džia jau nutarė tų kalėjimų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gi, dar liko pora savaičių lai- žiausiai juda, kruta. Iš tiesų,
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
DANTISTAS
visi darbai ir prisirengimai , nusikaltę valdininkai, kurie panaikinti. Tačiau dabar Vėl
ko, daug dar galima nuveikti taip ir reikia.
756
West 35th Street
eina kuo sklandžiausiai, ir kalinius dažnai muša,, plaka nio saloje esantieji kaliniai
•per tų laikų, Taigi, malonūs
2201 W. Cermak Rd.
TeL CANal 5969
Bet, štai kas darosi \Vest
VALANDOS:
tikimės, jei Dievas duos gra- rykštėmis ir spardo kojomis. iš jos nebus paleisti ir turės
lietuviai ir lietuvės, pasiau
Sidėje, kur ne tik Marijonui... , .
.. .
1 iki 4:30 popiet;
dienų, susilauksime iš vi Kai kurie prižiūrėtojai «kali- čia baigtį savo dienas. Tiktai 9:30 iki 126 ryto;
kokime šio gražaus ir kilnaus
iki
8
vakare
rinėjai gražiai darbuojasi ir
nuogus, priGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
suomenės gražaus pritarimo nius išrengdavo
.
. . .
L
trumpomis bausmėmis
nu
darbo proga Tėvų Marijonų
dovanų knygutes platina, bet
rišdavo
prie
.medžių ir palik-1,
......
,
pagal sutartį
2155
West Cermak Road
ir parėmimo.
J. K.
. 1
baustieji, kuriuos rekomen
vienuolijai, padėkime jiems,
OFISO
VALANDOS:
čia ir biznieriai visu smarku
davo juos vabzdžiams ir s'kru 1 ,
, ,...
. . . .
, ,
.
duos kaleji-mo administracija, Res. 6958 So. Talman Ava.
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
nes tai reta proga, vienų kar
mu rengiasi. Pav., laidotuvių
zdelėms suėsti.
ir pagal sutarti
TeL GROvehill 0617
kus perkelti į kitus kalėji Res.
tų į metus rengiamas pana
Radio
Mėgėjams
Office
Tek
HBMiock
4848
direktoriai S.D. Lakavičius ir
TeL Calnmet 6974
Didesni nusikaltėliai apgy mus. Velnio saloje laikomų
šus išvažiavimas. Jei kas dai
OFISO VALANDOS:
Žinotina
Sūnai, ir Ben. J. Kazanausvendinti džiunglėse ir pelkė- kalinių negali aplankyti gi
atsirastų patalkininkauti, pra
9 ryte iki 8 vakare išskiriant aekkas su adv. A. Lapinsku or
madienius ir trečiadienius
PIIILADELPHIA, PA. — se, kur verčiami dibbti sun minės nei artimieji; jie ten Ii GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šome
paskambinti telefonu
ganizuoja visų Chicagos biz Pradedant trečiadieniu 12 d.
dienomis Canal 7790, o vakaVai. 2—4 ir 7—9 vak.
nierių chorų, kuriam vado- liepos, Antanas Dzikas pra
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
rais beeley 43u, o mes pri-į
DANTŲ GYDYTOJAS
. .
.
.
. .. t
vauti pasikvietė p-na Ziurli dėjo antrųjų lietuvių radio'
2423 W. Marųuette Road
siusime i namus ir suteiksimi
,, „ ..
. ..
3259
S. Halsted Street
is Bnghfcon PaiJk. Čia tai ti- programų trečiadieniais. Pro
CHICAGO,
ILL.
visas informacijas. Pain5gin-|krM slulpryzaS; net dar tokio
INSURED
grama eis vakarais įpusę po
Ofiso TeL VIRginia 0036
kitę. Gražus labdaringas dar- niekad nebuvo. Už tai linki- septynių iS gtoties AVTBL
Rezidencijos TeL BEVerly 8244

Berausiąs Kalėjimas Pasaulyje

Rengiamės Lietuviu Dienai Marijonu Oky

DR. CHARLES SEGAL

DR. P, ATKOČIŪNAS

j

DR. P. J. BEINAR

DR, A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURICE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

.

..

i

DR. A. J. BERTASH

DR. WAL1ER J. PHILLIPS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-Niy MORGICiy

me S. D. Lakavičiui, Ben. J.

JUbT" &IDS— Vtxin«shBnl

Kas su A. Dziku turi reifkalo susirašyti, tai gali ra
šyti ar tiesiog šiuo adresu:
3619 E. Thompson St., Philadelphia, Pa., aiTia į radio sto
tį WTEL Building 4312-14
N. Broad St., Phila., Pa. K.V.

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

Išmokėjom U2
Padėtus Pinigus

4%

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Westem Avė.

Remkite Savuosius
Biznierius

Phone GRO. 0306

k

storis.
S LUSTER-FŪAM |
r

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

REZIDENCIJA

PIRKIT NAUJAUSI

6631 S. California Avė.

ŪHjsler, Chevrolet ir Plymnntt

Telefonas REPnblic 7868

Office Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Sckinkadieniaii
pagal sutartį.
Tai yra gertausl Ir ffr&Maual automobiliai Amerikoj, modernIAkal 11tobullntl, nužemintos kainos, lengvi ISmokSJImal,
teisingąjį palurnavtniaa.

BALZEKAS MOTOR SALES

r OIMULA

LISTERINE TOOTH PUSTE

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį,
Office TeL YARds 4787
Narni) TeL PROspect 1930

2201 W. Cermak Road

the NEW Lįsi erine Toolh Pašte ckuna
and įioIlMhes tueth. 1 ts new, mlraclo-clea isIng Ingredlent. buster-Fnam deterge.it.
alilsks »way ūgly surfacodrposits In a jlfTy.
The Instant hrush and sallva touch amnrlnt I.uster-Foam dotergent, lt mirgės Into
ariiam nf tlny, actlvebunblM. whleh siveeps
Into and cleans plts and eraeks so minute
eten water may not enter them . . . loavca
your whole mouth tlngllng witb llfe , . .
atarta your teeth sparkllng wllh new luster.
Oet tho blg 2S< tuhe. or hetter štili, t ha
rinuhlo-slze -ŪJV tube cnntalning more than
k pnund at any drug connter. Lambert
Pharmacal
rmacal Co., Št.
81 Louia. Mo.

Mf

4645 So. Ashland Avenue

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Sweeps away turface depesits ...
breaks up dūli, ūgly taoth film
likę magic. You'd nevor hsllsvo how f js»

TNI

DR.STRIIUL1S

PHYSICIAN and SURGEOM

“U WIbL LIKĘ tJ8”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
Turime daugybe vartotų automobilių vdltatuaos mados, nuo Slt.tO

Ir

TEL. YARDS 5557

DR, FRANK G. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 West 47th Street
(Kampu Wood St.)
OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-8:30 Vakare
b Cagal Sutartį.

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenu^
Ofiso vaL: 2—4 ir <—8 p. ■>.

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Tel CANal 0257

Rez. TeL PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted 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. y. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais is
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TaL Tardė 0SB4
Pumdieatais. Tračiadieniaia le

Antradienis, liepos 11, 1939

LITTLE » BUDDY
ycvve

TCuu
STOP

no Mylimojo grožės ir apie
panašumą tarp džiaugsmų ir
liūdesių, kurie man Meilės do
vanomis atnešami’’.

RAMONO

LULL KASDIENINES
MINTYS

to
to

kOCKIMS

TpiMGS
VIHCN

<sot

Buooy

PALAIMINTO

Iš angliško vertė
Kan. Ant. M. K&rnžiikis

Z^ROUMD

HE

MAC

Liepas 11 Diena
Kodėl tu nekalbi ir kas tas
yra, kodėl tu esi susimastęs
ir susimaišęs? Numylėtinis atsakė: “Aš galvojus apie ma-

V. V. S-gos skyrius, Montreal, Kanada, iš atskirų as
menų surinko (per A. Saka
lų) — $10.60.

Šilti M. Baronaitės
Chicago ir Pittsburgh
Viešėjęs East Chicagoj ir Lietuviams Žodžiai

suorganizuota Moterų j Patenkintas
MOTERŲ SĄJUNGOS 19-tam SEIMUI, i mu
Sąjungos 60-ta kuopa, MelWORCESTER, MASS.
Atostogomis

S. L. A. 199 kuopa, Shaft,
Pa. (per J. Pauliukonį) —
$5.00.

PETRAS

URBAS

Mirė liepos 9, 1939, sulau
kęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, 1’unevSžlo
apskrityje, Panevėžio parapi
joje, Pažalvaiėių kaime.
Amerikoje išgyveno 30 me
tus.
Paliko dideliame nuliūdime.*
inoterj
Domicėlę,
po
tėvais
Jasnauskaitč,
<lukter|
Kntily
dvi seseris: Veronikų Žilvitienę ir jos šeima. Elzbieta it
ftvogerį Simona Kelly ir jų
šeimų ir kitas gimine*.
- Kūnas pašarvotas 1330 So.
4 9th Avė., Cicero. Illinois.
Laidotuvės jvyks ketvirtad.,
liepos 13 d. Iš namų 5:30 vai.
ryto bus atlydėtas j Šv. An
tano parap. bažnyčių, kuioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų.
Po pamaldų
bus nulydėtas į Šv. Kazimiera
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visuc
gimines, draugus-ges ir pažįaLamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Motina, Duktė, Se
serys, švogeriai ir Giminės. .

rose Park, 111., ir Moterų Są
Moterų Sąjungos Chicagos
jungos 65-ta kuopa, Gary, In
Vakarų Pennsylvanijos Lie
apskritys ir 2-roji kuopa, Ci
diana, kurios iki šiai dienai Chicagoj pas savo gimines ir
NEW YORK, liepos 8 d.— tuvių Piliečių Draugija, Pi
cero, Illinois, pildydama 16gražiai gyvuoja.
pažįstamus iš Lietuvos St. M. Baronaitė grįžo iš Čikagos ttsburgh, Pa. — $25.00.
to seimo nutariamų, rekomen
t
„ -i
: Mo
v Karvelis,’ buvęs
dos
veikimas nesibaigia
‘ Šilutės,’ Klai ir Pittsburglio su geriausiais
davo Moterų Sąjungos 18terų Sąjungos ribose. Už jos pėdos krašte, pašto viršinin- įspūdžiais. Visur lietuviai ją
tain seimui pakelti j Garbės
'kas, šiandie apleidžia Chica nuoširdžiai priėmė ir parodė
(pasidaibavi'mą Katalikų La
nares Korimą Sriubienę ir
go, o už kelių dienų ir Dėdės didelį susidomėjimą tautiniais
bdarių Sąjungos centras ją
laidotuvių
direktorius An
paliko šiam 19-tam seimui tai
Šamo žemę.
tanas M. Phillips, tel. Yards
šokiais. Liepos 10 d. M. Bapakėlė į Garbės nares. Ji ir
4908.
v.
nžgirti.
St. Karvelis nepaprastai i'onaitė vyksta į AVaterbury,
dabar yra centro vice pirmi
Kotrina Sriubiene yra Mo
ninkė ir eina direktorės pa gražiai atsiliepia apie Cliica- Hartfordą, New Britainų ir
PETRONĖLĖ ŠUKIENĖ
terų Sąjungos narė nuo 1921
reigas, o vietinėj Labdarių 3- gos,ir bendrai Amerikos, lie Bridgeportą, Conn.
(po tėvaais Rama kiūto)
metų ir nebuvo suspenduota,
Mirė liepos 9, 1939. 9:40
je Cicero kuopoje pirminin tuvius. Pasak jo, nežiūrint
vai. vak., sulaukus pusės am
kas rodo, kad ji įvertina or
žiaus.
kauja K) metų. Taipgi yra pi kaip ilgai lietuvis gyventų Lietuvos Generalinio
Don*t talente grey hair. Grey hair
Gimus Lietuvoje, Panevėžio
ganizacijų. Per visų laikų pri
įsakęs
you look old and feel old.
apskrityje,
Smilgių
parapijo

rmininkė vietiniam Marijonų Alnerikoj, pas jį neišd'ilęs tas Konsulato New Yorke
je, Molinių kaime.
Try the Modem* Method for Coiklauso 2-ros kuopos, kurioje
Amerikoje išgyveno 37 met.
lietuviškas nuoširdumas, ma
Rėmėjų Cicerus skyriuj.
orius Hair ... CLAIROL. VouTl
Paliko dideliame nuliūdime:
Aukų Pakvitavimas
užėmė įvairias vadovybės vie
vyrų Julijonų, dukterį Onų, 3
eppredate the ąuick, pleaaant treatlonumas ir vaišingumas. Asūnus: Jeronimų Julijonų ir
Kotrina
tnent. No bleaching reąuired to
tas ; ir ne vien kuopoje, bet!
r Sriubienė ir Lietu- not poeto Vaičaičio,
Benediktų, marčias: Stanislavų
“tave Nr. 12
•often the hair when you ate
ir Edith, 2 anūkus, brolį Mavos
reikalams
pasidarbavo
ir
Chicagos apskrityje. Ji dirba
teušų Sperkavic ir daug kitų
myli, valgydina, kidk tik da- Klaipėdos Tremtiniams:
CLAIROL. YouTl love the resulta
giminių įr pažįstamų.
yra Klaipėdos Atvadavimo
on
yoar hair — beautiful, natūrainuoširdžiai, pasišventusiai ir
Kūnas pašarvotas 8828 So.
leidžia išteklius”. Atvažiavęs
looking
calor that defiea deteetion.
\Vabash
Avenuc.
valdybos
narė,
Pasaulinės
Pa
šv.
Roko
PašaJpinė
drau

ištikimai Moterų Sąjungos
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
į Ameriką apie lietuvius įgiSee yonrself as you vvould likę to
nį, liepos 13 d. Iš namų 8:00
rodos New Yorke Chicagos
gerovei.
Kotryna Sriubiene
be. See your hairdretaer today er
ji visai kitokią nuomonę, ne gija, Montello, Mass. (per Jo
vai. ryto ims atlydėtas į Visų
šventų
parap.
bažnyčių,
kurioj
•tad
this conpon N0W.
Lietuvių
Komiteto
Finansų
ną
Stoškų)
—
$10.00.
Moterų Sąjungos 2-je kuo
gu Lietuvoje pas daugelį yra
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų. Po pamaldų bus
S. L. A. 53 kuopa, Chelsea,
poje yra buvus pirmininke $500.00, Kotrina Sriulierū bu Komisijos narė, Dariaus ir susidariusi.
NatttralJy...with
nulydėta. į šv. Kazimiero kapi
Mass. (per F. Keslerį) — $5.
nes.
dviem atvejais ir šiuo laiku vo viena iš tų, kuri dėjo pa Girėno Paminklo Statymo Ko
Nuoširdžiai kviečiame visus
N. L. A. 30 kuopa, Scrar.gimines, draugus-ges ir pažįsViešėdamas Chicagoj
St.
eina pirmininkės
pareigas. stangų ir sukėlė daug pinigų misijos narė. Chicago AVorlds
tamus-as dalyvauti šiose laido
•t tart ta teak for tUt atark
tuvėse.
Taipgi yra buvus ir kuopos šiam fondui įamžindama M o-! Pair įvykusio 1933 metais ir- Karvelis sudarė naujų pažin ton, Pa. (per V. A. KerseviCCHUINt Clairet aa tka katilo.
,
Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sū♦Tba
parfact
cembiaatton
of
rleh
ofl,
fina
čių. Ir amerikiečiai lietuviai, čių) — $25.00.
nai. Marčios, Anūkai, Brolis ir
iždininke. Nepraėjo 2-ros kuo (erų Sąjungos varda. Per pa gi buvo komisijos narė.
\ amp and dalicata calor that caa*t ba copla<
Giminės.
• blmd that only Clairol
Chicagiečiams
iškilmingai
kuriems teko su svečiu susi
Laidotuvių direktorius J. F.
pos bet koks parengimas, ku staruosius penkiolika metų ji
Lietuvių Moterų Komite
Eudeikis, tek YABds 1741.
I j JOAM CLAlt, OAttOt. Ine.
riam ji nebūtų įdėjus savo atstovauja Moterų Sąjungos apvaikščiojant Lietuvos Ne pažinti, jį pamylo dėl jo at tas, Bdinonton, Kanada (per
U3 Waat 46«b Su Mcv York, R. Y.
energijos, darbo tų parengi apskritį Amerikos Lietuvių priklausomybės 20 metų su virumo, gyvumo, linksmumo' K. Kilikevičių) — $5.00.
mų (pasisekimui. Pavyzdžiui, Rymo Katalikų Federacijos kaktį, Kotrina Sriubienė bu ir paprastumo.
Lietuvių Piliečių Klubas, S. Urba Flovver Shoppe
kuomet 2-ros kuopos vardu Chicagos apskrityje, budėda vo komisijos narė ir iždo glo
Vokiečiams pagrobus Klai Boston, Mass. (per T. P. Gre4180 Archer Avė.
Ptiom LAFATSm MM
buvo taisoma naujoje Šv. A- ma Moterų Sąjungų reikalų bėja. Gi 'kiek pasidarbuota pėdos kraštą, St. Karvelis vį) — $25.00.
—•—
ntano bažnyčioje, Cicero, Iii., sargyboje. Per 15 metų kiek Ciceros parapijos naudai. Ji Lietuvos vyriausybės perkel
Mylintiems — Ve*tov8ma —S. L. A. 198 kuopa, Akron, Gėles
Bankletama — Laidotuvėms —
groteliai, ji viena surinko keliauta, kiek susirinkimų, su pritaria ir darbuojasi kiek tas į Kauno centralinį paštą. Ohio (per M. Pošką) — $5.00
PapnodlmMį
virš šimto dolerių tam fondui. sirinkimėlių lankyta, kiek į- vienam parapijos tikslui ir
parengimuose,
Praeitais metais Mo’erų Są vairių darbų nuveikti ir ko įvairiuose
dirbta sąjungiecių kaip vakaruose, bazaruose,
jungos centrui paskelbiu nau misijose
KLAUSYKITE
jų narių vajų, jos pastango vardu, nors ji ir taip rėmė ir vakarienėse bei kitokiose pra
mis įrašyta 17 naujų narių, ir remia visus Federacijos pa mogose parapijos palaikymui.
už tų
pasidarbavimų 2-ros rengimus.
Remdamosi šiais faktais ir
RADIO PROGRAMO
kuopos narės jų tinkamai įĮvykusiuose Chicagoje dvieĮS^^ įvertindamos Kotrinos
ANTRADIENIO
VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
vertino. Ir šiame vajui ji
MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
Sriubienės
nuveiktus
darbus
juose seimuose Kotrina Sriu
—
1210
kilocycles.
darbuojasi.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
bienė darbavosi jų surengi kaip katalikiškoje visuome
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komedižka Grupė,
Moterų Sąjungos Chicagos me: Moterų Sąjungos 10 sei nės dirvoje, taip Moterų Są
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
A
patarnavimas
apskrityje yra ėjus vice pir mo buvo rengimo komis i j ic jungoje, rekomenduojame ir
DIENĄ IR NAKTĮ
mininkės pareigas keliais at narė, gi 18 seime buvo ren tikimės, kad šis 19-tas sei
KOPLYČIOS VISOSE
vejais (apie devynis melus) gimo komisijos iždininke. Kas mas mūsų prašymą ją pakelti
GART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
MIESTO DALYSE
KELNER—PRUZIN
ir dabar jau kelinti metai ei- dalyvavo šiuose seimuose, ga į Garbės Nares Moterų Są
Geriausiai Patarnavimas — Moteris patamsėja
jungoje
patenkins.
na pirmininkės pareigas. Į- Ii liudyti apie jų pasisekimą,
Phone 9000
620 W. 15th Are.
steigus Šv. Kryžiaus ligoninę
2-ra
kuopa
ir
Moterų
Kotrinos Sriubienės pasta
4348 So. California Avė.
Chicagoje ir Moterų Sąjun
Chicagos
Apskritys
Phone LAFayette 3572
ngomis, ir kitų paridarbavigos Chicagos apskričiui nu
tarus įrengti joj kaml.arį už
3319 Litnanica Avenue
Phone YARds 1138-1139
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
SAUGUMU
BŪK RIMTU — TAUPYK SU

DON’T BE GREY

C1MRO1

L .._

New City More Mart

LAIDOTUVIĮĮ

v *
' ?V a ■ fo 1 DIREKTORIAI

1t

f

M

AURIU
Pf
HmDULHIIUL

DYKAI

100%

GIESMYNAS
įsigykite Naujų Giesmynų. Jame
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Giesmes.
Giesmes Ir muzikų patvartė
Ant. 8. Pocius
ISIeido O. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — KO centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLĖLIS
Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai
Ir Ix>tynlškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas I'araftė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virftats,
kaina — 3.76. Reikalaukit® U:

DRAUGAS PU B. C O.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

Pas

Keistuto Loan & Building
Association No. 1
3236 So. Halsted St.

4%

Tel. CALumet 4118

MOKAME Už
PADĖTUS PINIGUS

Pinigai padėti iki Liep. 13 gaus nuošimtį nuo Liep. 1.

PASKOLAS DUODAME NUO 5 IKI 20 METŲ
THOMAS 8. JAKULIS, Pres.

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue
__________ Tel, LAFAYETTE 0727________
r\ VZ V" A T koplyčios visose
1 Chicagos dalyse
Klausykite mitaų Lietuvių radio pmgramo Antradienio Ir
ReCMdlenlo vakarata, 7:00 valandų, U WHIP Motina (t400 K.Į
PrannMjaa P. ŠALTTVlJEIlAR

I. Liulevičiūs
S. P. Mažeika
Autais M. Piifc
I. J. Zgįi
flltert V. Petkus
P. I. Ridikas
Antai B. Petkas

hcbawicz ir Simai

3307 litnanica Avė.
Phone YAItds 4908

1646 West 46th Street
Phone YABds 0781-0782
4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted SL

Telefonas YARda 1419
6834 So. Western Avė,
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

2314 Wo8t 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrias 42-44 E. 108 St,
Phone PULlman 1270

*

Ar.trrdionis. I''"*

apie didelį “July Cleurunce”išpanlavimą.
Rap. XXX

“DRAUGO” VASARINIS PIKNIKAS
ŠAUNIAI PAVYKO

PARDAVIMUI

Sekmadienį liepos 9 d. Sunset parke įvyko “Draugo”
vasarinis piknikas. Piknikas
(pavyko visais žvilgsniais. Pi
rmiausias ir svarbiausias dai
ktas buvo tai tas, kad oras
buvo labai tinkamas — šil
tas, bet nekarštas. Visi], die
ną saulutė skaisčiai švietė.
Todėl į pikniką žmonių daug
privažiavo ir visi bizniai ėjo
gerai.
Piknike buvo suteikta daug
dovanų.

nūs, P. Ribįckas ir sūnus, J.
Zalatoris, A. Maženis ir brigbtonipai'kietis L. Petkelis.
AVestsaidietės prie sūrių ir
kitų biznių dirbo Ona Alek
nienė su dukterimi, V. Jusovičienė, J. Zalatorienė, Ona
Oksienė ir kitos.
Prie sportiškų lazdelių pa
sidarbavo Andrius Radzevi
čius ir Jonas Jankauskas.
Prie Rūtų Darželio dirbo
Ignus Benešiūnas ir Antanas
Fabijonas.
Prie gaspadoriškos būdos
Vartą dovanas buvo sutei
kęs Parko savininkas Vincas dirbo Jonas Povilauskas ir
Kubaitis. Paršą laimėjo No. cieerietis Pranas Melekaus
G930. Turįs šitokį tikietą pra kas su žmona.
Prie Bingo: Kazimieras Bo
šomas atsišaukti.
Didelį sūrį laimėjo žino guslovas ir Domicėlė Caspamas cieerietis Stulga. “Old rkienė su kitais.
Virtuvės vedėjos buvo bri\Taylor” butelį laimėjo Anta
gbtonparkietės.
Darbavosi
nina Grjgonienė, Šunini Bū
ram choro vedėja iš Brigli-i Marcijona Navickienė, Mari
ton PaiJko. Tikieto No. 6941. jona Grincaitė, R. Rakašienė
su dukterimi, Ona JaaparieSu serijų tikietais dovanas nė, B. Mažeikienė, J. Petkfllaimėjo šie: 1-iną dovaną ra- nienė, Bukauskienė. Iš vyrų
dio laimėjo Jonas Paulius, ten dirbo P. Kilkus, V. Kuli
4322 So. Artesian. Radio im kauskas, Ignas Petkus, Pet
tas iš Budriko krautuvės, Se relis, F. Gubista.
rijos No. 771.
Prie vartų pasidarbavo Pr.
Mažą jautuką, imtą iš Ma Vaičkauskas, Jonas Arnronas,
rijonų fanuos, laimėjo Ona Steponas Nedzveckas ir kiG.
Šie ciceriečiai pasidarbavo
Aleknaitė, 435G So. Rock\vell
prie pop corn ir ice creamo:
St. Serijos No. 1G87.
Casli $5.00 laimėjo Anna Kubilius su žZnona, Edvardas
Rudis, 3213 So. Green St. Se Misius, B. Kučienė, VI. Šemetulskis, šerkšnis ir kiti.
rijos No. 10G5.
“Draugą” metams gavo J.j Bridgeporto skyriuje dar
Motekaitis iš Cicero. Serijos bavosi. šie: Ona Kazlauskai
tė, Joana Mačeikienė, JackieNo. 155.
“Laivą” laimėjo Daly Tu- nė, U. Gudienė, Teklė Šimai
butis, 3G00 So. Union avė. tienė, O. Sekleckienė, Budre
vičienė, Vaicekauskienė, Juo
Serijos Nu 111G.
Dėl gavimo dovanų prašo zapina, Šaltėnienė su briglimi kreiptis į “Draugo” ofi tonparkiečių Jonu Brazausku
lenfktyniavo serijinių tikietų
są, 2334 So. Oakley avė.
platinime. Iš vyrų dirbo Jo
Piknike pasidarbavo
“Draugo” piknikas pasižy nas Dimša, P. Jakaitis, J. Ja
mėjo tuo, kad kolonijų veikė kaitis, Budrevičius ir kartu
jai gerai pasirodė su savo su jais darbavosi cieerietis
Šerkšnis.
skyriais.
Prie baro darbavosi vestIš to\vnoflakiečių pasidar
saidiečiai: vedėju baro ir ga bavo Lisauskas su sūnais prie
rsiakalbio buvo' Ciprijonas “kauliukų” ir saldainių.
Druktenis, jo pagelbiįlinkas
Iš inarketiparkiečių darba
kasierius F. Paukštis iš Bri- vosi S. Staniulis prie ‘Rūtos’
gbton Park. Kiti daibininkai saldainių.
buvo J. Stumbris, Ipolitas
Piknikierius
palinksmino
Melekauskas, L. Jusevičiv.s. Vyčių apskrities choras po
K. Pilipavičius, A. Valonis, vadovyste muz. J. Saurio. Šis
Danielius P., L. Zelnis, J., choras dainavo tas dainas,
Oksas, J. Vyšniauskas ir sū-' kurias dainuos New Yorko

Automobilių Savininkai
$10,000 Public LiabiHty

Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Tanpas!

SUTAUPYKITE 25%
Kuponas atneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial
Responsibility 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 išmokėjimą

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidelity Būdu
FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine.
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO, ILLINOIS

Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:

Hp Jokių prievolių. prašau Jūsų agento Išaiškinti man
Illinois Financial RcRponsIlilllty Uw. AS talpai gausiu
"Card Caae” be Jokios prievolės.
.............
ATEIKITE................

VARDAS
ADRESAS

HARRIET LUKAS
•PASIUNTINIO’ RADIO
PROGRAMOJ

šį vakarą, 7:45 vai. iš sto
ties WGES, 1360 kil., vėl bus
graži “Pasiuntinio” radio
programa, susidedanti, iš dai-j
nų ir muzikos. Šiandie dai
nuos žymi solistė, dain. llarriet Lukas. Be dainų bus mu
zikos ir svarbių pranešimų ir
žinių iš statistikos. Patarti
na kiekvienam pasiklausyti
šio sprogramos.
SSS

Pranešimai
AVEST STDE, — Motera
Sąjungos 55 kuopa laikys regularį susirinkimą antradie
Amerikos teniso čempijonė Alice Marbble iš San Francisco, Calif., sveikinusia Anglijos nį, liepos 11 d., lygiai 8 vai.
čentpijonės Kat Stammers, kurią amerikietė nugalėjo G—2 ir G—0. Rungtynės buvo Wimb- vatk., parapijos salėje. Visos
ledone, Anglijoj. (Acme teleplioto)
narės (malonėkit dalyvauti.
.parodoj. Toliau pasižymėjo Šį Vakarę Renkasi
Šunim Būram choras iš BriChicagos Apskrities
gliton Paule po vadovyste An
PEOPLES RADIO
taninos Grigonienės. Panevė Marijonų Rėmėjai
PROGRAMA
Už poros savaičių, mums
žiečių choras dainavo po va
Peoples bendrovės krautu
dovyste Onos Budai!ienės. Te Tėvų Marijonų rėmėjams 1x»i
ko girdėti ir vyrų gerų bal jų prieteliams, bus didelė die vės programa bus šiandie 7
sų kaip va L. Žiurlio ir M. na. Kad geriau ir sėkmingiau valandą vakare iš stoties \V
prie jos prisirengti šį vakarą, GES, 13G0 kil. Programoj da
Bliūdžio.
Visus piknikierius patenki liepos 11 d., 7:30 vai. šaukia- lyvaus radio gramadierių trio,
no Budri'ko garsiakalbis, prie mas Marijonų Rėmėjų Drau- duetas ir solistai. Bus žymūs
kurio dirbo Jos. Skirmont su Į gijos Chicagos apskrities su- 'kalbėtojai apie sveikatą i»ei
savo žmona Ema.
‘sirinkimas “Draugo’ name, aP10 moterų reikalus. Bo to,
Piknike matėsi daug gerb. ,2334 So. Oakley Avė. Būtų 1his gražios muzikos, žinių,
klebonų kunigų, kurių tarpe labai malonu matyti, kad vi- pranešimų ir kitų įdomybių.
matėsį ir J-o Malonybė pra su kolonijų malonūs atstovai Ypač girdėsim gerų žinių iš
lotas M. L. Krušas. Taipgi bei atstovės būtinai atvyktu- Peoples bendrovės krautuvės
matėsi daug profesijonalų ir mėte į šį susirinkimą' su pil
biznierių. Ypač. pasižymėjo nais pranešiimais. Šio išvažia rinkimas prieš Lietuvių Die
vimo <larbas yra didelis, ka nos išvažiavimą Marijonų ūWest Sidės biznieriai.
Trakais pagelbėjo piknikui dangi jisai rengiamas plates- Ikyje, Hinsdale, III. liepos 23
J. K.
Bridgejx>rte J. Liesis, Brigr- niu mastu ir daug įvairesnis. d. Labai svarbu.
ton Parke Petras Grybas, To- negu kada buvo praeity. Tad
\vn of Lake Povilas Norkus, malonėkite visus kitus reika
West Sidėj St. Fabijonas ir lus šį vakarą atidėti ir kuo
J. Mockus.
sk a i 11 i ngi ausi a i d a I yva ūki te, švelni Degtinė—100 Prool
Visiems pikniko darbinin nes tai bus paskutinis susiBOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
kams, tikietų platintojams,
už Tokią Kainą
visiems piknikan atsilankiu
TIK
$1.00 PT.
UNIVERSAL
siems ir kitiems talkininkams
4-5 Kvortos
RESTAURANT
tariamo nuoširdų ačiū. Visų
Reikalaukit
Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
prašome atsiminti, kad' seka
SAVO
APYLINKĖS
kiem Rankiotam Suteikiam Pa
tarnavimą.
TAVERNOJ
ntis “Draugo” didysis jubi
Linksmas Patarnavimas Visiems
liejinis piknikas paminėjimui
IRP. DRINKSAS
30 metų jo gyvavimo įvyks
750 W. 31st Street
MUTUAL LIQUOR COMPANY
Darbo Dienoje (Labor Day)
A. A. NORKUS, sav.
Distributoriai
4707
S.
HALSTED STREET
Vytauto Parke. Visi prašomi
Tel. Victory 9670
Phone Boulevard 0014
prie tų iškilmių iš anksto renktis. Ten bus 30 dovanų.
30 reiškia 30 metų “Drau
NAUJAUSI IR GERIAUSI
go” gyvavimo,
Ačiū Budrikui už garsia
kalbį, biznieriams už dova
nas ir bendradarbiavimą.
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
“Draugo” Leidėjai
LENGVAIS IAMOK ĖJIMAIS

DIENA..................

..............................................................
............................................................

TEI,..............................................

KARO RCSIS

LAIKAS...................

Pirm.

RADIO

SMard Club
S1.60

RAKANDAI

Barskis Furniture House,

$5,000 Property Damage

APDRAUDA

CLASSIFIED

Gražiai Auganti
Lietuvių Finansine
Įstaiga
BRIGHTON PARK. — Ma
lonu yra pranešti visuomenei,
(kad Gedimino paskolos ir tau
pymo bendrovė pradėjo gra
žiai augti. Štai, liepos 5 d.
atidaryta nauja 102 serija,
taigi jubiliejinė 25 metų gy
vavimo. Naujų narių įsirašė
keletas desėtkų ir viena bene
didžiausių
Brigbton Park
draugijų, būtent Keistučio
klubas dopozitavo dalį savo
turto. Garbė klūbui turėti to
kią valdybą, kuri supranta,
kur yra saugu investuoti drjos pinigus.

“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE

1748-50 W. 47th St.

Ine.

Phone Yards 5069

ATSARGOS KAPITALAS - £250,000.00
niekados

metų

30

pinigus.

apdrausti

siai porai Iki
Government
SIA

$5.000.

—

priežiūra.

S.

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS
Ineorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wliolesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

IŠTAIGA

DIDŽIAU

AVĖ.

go.

Illinois.

PARDAVIMUI NAMAI
Forklozerlai parduoda už morglčius: 2 fletą medinj namą, mūrinė
apačia,
gražus
cementuotas belsmontas, pirmus lietas apšildomas, 2
karų garadžlus su cementiniu pa
matu. Arti paikių ir bulvaro. Kai
na $2.930.00: lengvi išmokėjimai.
5 kambarių
mūrinis bungalow;
apšildomas; garadžlus; $3,950.00.
4 fletų naujas kampinis namas;
apšildomas; šaldytuvai; gasinial pe
čiai; kaina $12,500.00.
Krautuvė ir 3 fletų mūrinis na
mas; apšildomas; $9,500.00.
Kas norite savo namą greitai
parduoti arba išmainyti, kreipkitės
pas mus; mes turime visokių mai
nų. Apdraudžiaine viską už numa
žintas kainus. Taksų protesto štam
pą arba Notaro antspaudą prideda
me dykai.
Visokiuose reikaluose
užtikriname teisingą patarnavimą.
Charles
2500 W.

Unilcli (Kazys l'mikas)
63r<l St., tel. PRO. 6025

REIKALINGA DARBININKAS
Reikalinga paatyręs darbininkęs prie
Akles.
Turi būti apie pusės am
žiaus. atsišaukite; P. ŠavickGobies.
Mieliigan.

PARDAVTMUI PIGIAI

2 akerai geros žemės. Tinkama au
ginti daržoves.
Priemiestyje.
prie
Chiragos gatvėkarių. Galima ir pas
tatyti namą ant lengvų išmokėjimų.
Graži apielinkė. Mokykla, taksai pi
gus.
gatvės geros.
Kaina
tiktai
$950.00.
JOSFPH V n,IMAS.
6800 Mapl -wond Avenue.

Clih ago, Illnois.
ATVDA BARGENŲ IEŠKOTOJAMS
Sunki liga Ir Senatvė verčia sku
biai parduoti 4 fl. modernišką mū
rini namą. 2-3 2-4 kamb., garažas
Randasi prie Marųuette Parko-graŽiausioie Lietuvių kolonijoj. Rendu
neša $150.00 i mėnesi.
Kaina tik
$11,950. Jmokėt $5000.
Kreipkitės
pas jgaliotinj;
K. J. Maeke-Maėlnkaa
2346 W. GOtli St..
Te*. Porspęct 3140

PADAVIMUI TAVERNAS
Parduodame
taverną.
Turiu
kitą
darbą. Du darbu atlaikyti persunkti.
Rlznis nuo seniai išdirbtas ir gerai
eina. Kiekvienas užėjęs pats gali Jsitikinti.
911 Wesf 35tb

Plane. (Tilcago.nl.

PARDAVIMUI NAMAS
Didelis. 8 šviesių kambarių namas,
su mūriniu pamatu, ant plataus lo
to. Yra nuomų. Ąžuolo grindys Ir
papuošimai. Pasiliks gasinis Elektroltix šaldytuvas Ir nemažai baldu. Šil
domas karštu vandeniu. Yra dviejų
automobilių garadžlus su cementi
niais privažiavimais ir kiemas. Gra
žiai
apsodintas medžiais,
gėlėmis.
Nėra
Jokių
užsilikusiu mokesčių
Reik mažo įnešimo pinigais. Visi pa
togumai: bažnyčios, mokykla, susi
siekimai Ir t. t. Atsilankymo valan
dos; 2:00 iki 5:00 popiet, sekmadie
niais pagal sutarties. Tl. RADelffe
3281. 7525 So. Fggleston Avė. Agental. rn-livinlokllc proga!

Pas mus galima gauti tikrai
Lietuvišką Importuotą Valstybine
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M.
Dzlmldal, Savininkai.

4 fletų namas — ant dviejų lotų.
2-karų garadžlus. Parsiduoda pigiai
Iš priežasties senatvės. Atsišaukite:
2250 Wcst 24th Street. Chlcago.
GERA NAUJIENA

Parduodu namą labai pigiai — 6
kambarių su garadžlu lr apšildomas
su šiltu oru (furnace heat). Namas
randėsi Bridgeporte. Atsišaukite pas
snvlninkn: 830 W. 34tb Street, tel.
YARds 5530.

PIRMOS RTSIFS jrODž.EMTS
— gėlynoms lr žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15
bušeliu $2.50.

Mažą Išlaidą

NAM A
Pamatyklt
ši namą
šiandien
10 r. iki 4
po plct ant
mūsų vielosi

Pastatysime namus ir vidų |rengslme ant Jūsų lotų. Visi dar
lUKrinii.
bininkai unijistal ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAZA
2 karams pastatysime
ant Jūsų loto
ui......................................
Unljlstų statytas

133.

Stanley Gavėnu. 110 So. Rldgelnnd
Avė.. Worth, m., tel. Oak Lawn
193.1-1.

VASAROTOJAMS ATYDA

Tnbal patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prlb upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automobllium ar traukintu. 62 mylios nuo
Chicagos. Keltas 83 |r 45. Peter Ber
notas. Box 77. Stlvcr I<ake. Wls.
PARDAVIMUI NAMAS

Mūrinis namas. 3 fletal: 6 kamba
rių; 4 kambarių ir 3 kambarių; 2
karų garadžlus. Parduosiu pigiai arba
malnyslm ant grosernės ar kitokį*
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rd PlacĄ
Chlcago. III.

SA

CHICAGOJ.

ARCHER

RENDON KRAUTUVE

Rendon krautuvG. Tinkama blle ko
kiam bizniui. Rendu pigi. Atsišauki
te; 19 13 West Cerniak Road, Cliiea-

PARDAVIMUI NAMAS

Vedu

FEDERAL

PARDAVIMUI NAMAS
5-kambarlų mūrinis namus, ekstra
kambarys pastogėje; 2 lotai, 2 ka
rą garadžlus.
Tikrai puiki vietų.
Viena iš geriausią upĮelInklą. Par
duosiu pigiai, nes Išvažiuoju iš Amerlkos. Atsišaukite; 6M3O So. Arteslan Avemie.

BIZNIERIAMS PROGA
Pardavimui krautuvė tinkama blle
kokiam biznu! dabar taverna daran
ti gerą biznĮ. Storas ir 3 Retai mūro
namus, tinkamas Ir ofisams, Marųuette Park kolonijoj, apie io metų
senumo, apšildomas. Pigiai už cash
arba maino ant mažo namo, farmos
netoli Chicagos arba gerų lotu ar
ką kitą. Kas norite laimėti garą bargeną atsišaukite greitai
JOSEPH VILIMAS.
6800 S. Manletvnod avė.
Tel. Hem’oek 21323.

indėliai

STANDARD
4192

VISKAS DEL VYRŲ

#15,000. Po U. S.

LIETUVIŲ

VINOS

RŪBŲ KRAUTUVE

nelšmo-

Kiekvieno

iki

LIETUVIŠKA

ni padė

kčjom mažiau kaip 3%
tu*

Much nervousness is caused by an excess of aclds and polsons due to functlonal Kldney and Blndder dlsorders
avliich may also cause Getting Up
Niglits, Burnine Passages, Swollen
Joints, Backache, Gireles Under Eyes,
Ezcess Acldlty, Leg Pains and Dizziness. Help your kidneys purify your
blood with Cyntex. Usually the very
first dose starts helplng your kidneys
clean out excess aclds and thls soon may
malte you feel likę new. Cyntrx mušt
satlsfy you completely or money back is
guaranteed. Get Cystex (slss-tex) today. It costs only 3c u dose at druggists
and the guarantee proteets you.

1904

TURTAS VIRS-------------- £3,300,000.00

Per

Nervous, Weak,
Aukles Swollen!

Turiu parduoti už labai žemą kal
ną krautuvę, su ar be namo. Turi
te matyti Įvertinti.
Saukite Luruyelle 4406.

FEDERAL SAVINOS AND
LOAN ASSN OF CHICAGO
Jostln

Maeklevvleh,

Pres.

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

CITY WRECKING. & LB R. CO.
2301 S. Crawford, Lawndale 3010
Open Sandays
K. KAFKA, pres.

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

PARDAVIMUI NAMAS
štai turiu puikų 8 kambarių na
mą ant mūrinio pamato lr su pla
čiu lotu. Yra kelios nuomos. Pa
liksiu nemažai baldų ir gasinj Electrolux šaldytuvą.
Namas šlldodomas karštu vandeniu. Yra taipgi
2-aiitomohiIlų gn radžiu s su cemen
tiniais
privažiavimais Ir
kiemais,
Tnbal gražioj vietoj. Visi patogu
mai: bažnyčios, mokyklos, susisieki
mai Ir t. t. Nėra užsilikusių mokes
čių, Atsilankymo valandos: 2:00 Ikl 5:00 popiet; sekmadieniais pagal
sufart). Telefonas RA Dell f fe 3281.
7525 So. Egglestionc Avė.
Agentai,
posinaaulokite progai

Poealiontas Mine Riin (Serccncd). Tonas #7.25;
Smulkesniųjų
— Tonas #7.00; Petroleum Carbon Coke, perkant 5 ton. ar daugiau, Ton. #7.25.
Hales Tas ekatra.

