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Kongresas turi pravesti neutralumo aktą
Toks prez. Romlto reikalavimas;
sako, tas botina taikai, šalies saugai
Prezidentas patvirtina sekr.
Hullo pareiškimą kongresui
WASHINGiTON, liepos 14. būtų autorizuotas karo laiku
— Prez. Rooseveltas pasiuntė kuriai kariaujančiai pusei pakongresui valstybės sekreto- skelbti ginklų ir karo medžiaiaus Hullo pareiškimų neu-'gos embargo, kuriai gi be jotralunio akto klausiniu. Prie kio varžymo čia leisti ginklų
pareiškimo prezidentas prise- ir karo medžiagos įsigyti. Yra
gė savo trumpų pranešimų dar ir kiti keli pataisymai.
Dabartinis neutralumo ak
(prierašų), kuriuo reikalauja,
kad ši kongreso sesija be jo tas nedaro niekam jokių pri
kio delsimo pravestų neutra vilegijų. Karo laiku nė viena
lumo aktui pataisymus taip, kuri kariaujanti valstybė Akaip administracijos seniau merikoj negali gauti ginklų ir
buvo pasiūlyta.
karo medžiagos.
Prezidentas sako, kad sena
Senato komiteto dauguma
to komitetas 12 balsų prieš 11 rado, kad neutralumo įstaty
neutralumo akto pataisymų mas yra geras ir jo nereikia
atidėjo kitai kongreso sesijai. taisyti. Tai tinkamiausias kaToks žygis, sako, prezidentas, ro apsisaugojimas. Kitaip gi
yra pavojingas taikai ir J. A. reikštų karan įsivėlimų.
Yalslybių saugai.
Numatoma senate aštri ko
Neutralumo akto pataisymu va su administracijos šalinin
prezidentas nori, kad
jis kais senatoriais.

Prancūzijoje du laikraštininkai
areštuoti; kaltinami šnipinėjimu

KONGRESAS TAISO
SOCIALĖS APDRAUDOS
ĮSTATYMĄ
IVASHINGTON, liepos 14.
— Senatas 57 balsais prieš 8
pravedė žymiai pataisytų socialės apdraudos įstatymų (so
cial seeurity art). Žemesnieji
rūmai seniau tai padare. Ka
dangi senatas prijungė dar ke
lis priedus tavi pravestas įs
tatymas bus jvavestas abiejų
rūmų konferencijai visus pa
taisymus išlyginti.
Senatas pataisė įstatymų,
kad iš darbdavių ir samdomų
jų atlyginimo vieno nuošim
čio mokestis turės būti imama
iki 1943 metų. Originaliam į
statyme ši mokestis 1940 m.
pradžių turėjo būti padidinta
iki pusantro nuošimčio. Vadinasi, trejiems metams lengva
ta daroma.
Sulaukusiems 65 m. amž.
socialės apdraudos mokėjimas
turėjo prasidėti 1942 m. Že
mesnieji rūmai pataisė 1940
m. sausio 1 d. O senatas da
bar dar prisegė pastabų, kad
sulaukusieji 65 m. amž. prieš
1939 m. saus. 1 d. gali būti
kvalifikuoti gauti apdraudų.
Pagaliau sonatas padidino
atskirų valstybių mokamai se
natvės pensijai vyriausybės
kontribucijų.
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J. A. Valstybių karo laivyno jūrinių lėktuvų nešėjas Banger. Anų. dienų Norfolk, Va., jame ištiko spro,girnas ir po to
gaisras. Sakoma, gaisras padaręs didelius nuostolius.
(Acme teleplioto).

LAIVAS SOUALUS
BUS NUTEMPTAS
Į SEKLŲ VANDENĮ

WPA DARBININKAI
NEGALI STREIKUOTI,
SAKO PREZIDENTAS

PORTSMOUTH, N.
H., TRIUMFALIŠKAS ŽEMAI
i
WASHINGTON, liepos 14. streiko klausimų, nes tas yra
ČIŲ PLENTO APVA
liepos 14. — Papildomomis ži
— Spaudos atstovų klausia ' komplikuotas klausimas. Tik
ŽIAVIMAS
niomis, nuskendus povandeni
KAUNAS, liepos 9. — Įvy mas apie WPA darbininkų patvirtino Murphyo pareiški
nis laivas Sąuilus, kuriam
Žemaičių streikų Prezidentas Koosevel- mų.
yra 26 žuvusieji, vakar su ko triumfališkas
Po to prezidentas priėmė
PARYŽIUS, liepos 14, »— kitais laikomi Cherche Midi
pontonais iš juros gelmių bu Plento apvažiavimas, kuria ta» šiandien pareilkė, kad WPrancūzijos vyriausybė susi — kariniam kalėjime, Sakome dalyvavo Valstybės Pre PA darbininkai negali strei Amerikos Darbo federacijos
vo ilkeliamas.
metė išnaikinti nacių naudai ma, jiedu nacių buvo apmo
zidentas ir apie 200 svečių. kuoti. Toks streikas gali nu vadus, kurių priešakyje Ibuvo
Panaudota
septyni
milžiniš
dirbančius šnipus.
kami. Skleidę tarp prancūzų
Žemaičiai paplentėse pastatė kreiptas prieš šalies vfriausy- prezidentas W. Green. Jie pa
ki pontonai — du laivo prie
daugybę garbės vartų ir mi bę. Gi prieš vyriousybę strei siūlė prezidentui pasidarbuoti
Patirta, kad eilės įtariamų propagandų nesipriešinti na
šakiui, kurio viduje nėra van
kaip nors pašalinti dėl 130 va
cių Vokietijos žygiams ir
niomis susirinkę dėkojo Vy kai yra išteisėti.
nacių propagandos skleidėjų
dens ir todėl nepalyginamai
Prezidentas savo tais žo landų darbo nepasitenkini
priede dar .naciams išdavinėriausybei.
areštuota. Ir pagaliau iškelta ję Prancūzijos karines pas
lengvesnis, ir penki užpakali
džiais patvirtino teisingumo mus. Prezidentas žadėjo ištir
aikštėn, kati tarp areštuotųjų laptis.
nei daliai, kuri pilna van
sekretoriaus ti tų reikalų.
VERSLININKŲ KONGRE departamento
dens.
yra du žymūs prancūzai lai f nacių espionažų Prancū
Murphyo pareiškimų, kad nie Savo rėžtu kongresui įteikti
SAS PALANGOJE
Du
priešakiniai
pontonai
kas negali streikuoti prieš vy pasiūlymai pašalinti iš AVPA
kraštininkai — laikraščio Le zijoje yra įveltos dvi plačiai
LONDONAS, liepos 14. — iškėlė laivo priešakį j jūros KAUNAS, liepos 9. - Ke riausybę.
taisyklių 130 valandų darbų
Temps redakcijos štabo narys Europoj ir Amerikoj žinomos
Lenkija savo ginklavimuisi viršų ir tuo momentu sunku lių tūkstančių verslininkų kon
Pranešta, kad prezidentas ,unistams ir nemažinti atlygiLouis Aubin ir laikraščio Le vokiečių princesės. Jų viena
gauna kredito paskolų An- sis laivo galas išsmuko iš ki gresas Palangoje ir keliolikos neturėjo laiko įsigilinti i šio I nimo.
Figaro biznio departamento paskutiniais laikais iš Pran
kooperatininkų
glijoje ir Prancūzijoje.
tų penkių pontonų grandinių tūkstančių
narys Julien Poirer. Jiedu sucfizijos ištremta.
Lenkijos ekonominiam sus-, ir laivas nugarinėjo atgal į šventė Alytuje pasižadėjo dir
JUGOSLAVIJOS REGEN
TRIESTE UOSTAS
bti vieningai tėvynės labui.
tiprinimiui Anglija Varšuvai1 jūros dugnų.
TAS J LONDONĄ
VOKIETIJAI
DANCIGO PINIGŲ VER
skolina 25 milijonus dolerių, o Niekais nuėjo tiek daug at
TE KRINTA
LONDONAS, liepos lb. —
PARYŽIUS, liepos 14. —
Prancūzija — 17 milijonų.
likto darbo ir didelių pastan JAU STATOMAS ŠVEN
TOSIOS GELEŽINKELIS Prancūzų spauda patyrusi, Pranešta, kati ateinančių sa
(VARŠUVA, liepos 14.
Be to, Anglija Lenkijai pri gą
KAUNAS, liepos 11. — kad Italija Triesto uostų ad- vaitę čia atvyksta Jugoslavi
Lenkų finansiniai specialistai pažįsta 40 milijonų dol. kre Laivo iškėlimo vadovybė
* ... tvirtina, kad artimiausiuoju dito įsigyti ginklų ir karo me tad nusprendė nuskendusį lai Darbo Talkos pradėjo ryžtin iriatiko jūroje išnuomavusi Yo jos regentas princas Paulius,
kurs neseniai lankėsi Romoje
'kietijai dešimčiai metų.
kWASHINGTON, liepos 14.
vų iš naujo užkabinti ir nu gai dirbti ir jau stato Švento
laiku Dancigo guldeno valiu- džiagos Anglijoje.
ir Berlyne.
Nacionalis darbo santykių
Lenkijos finansinė misija tempti į vandens seklumų, sios geležinkelį ir Raudonės 1 Jei tas teisybė, sako žino
Įmanias (NLRB) nusprendė j
’)US devaliujuota, kadangi
vai, .Vokietija ims įsigalėti Vi
Londone iš pradžių darbavosi kur jis pagaliau ir bus Iškel tiltų.
pakeisti darbininkų balsavimo paskutinėmis dienomis guldeISPANIJA BUS NEUTRALI
gauti 300 milijonų dol. pasko tas.
duržemio jūroje.
fabrikuoee vykdymo proicedū- no kaina nupuolė.
LIETUVA PASAULINĖSE
LISABONA,
Portugalija,
lų. Paskiau vedant derybas
rų, kokiai unijai nori priklau Normaliai vienam ameriko palaipsniui reikalaujama pas
ŠAUDYMO
RUNGTYNĖSE
AMERIKA TURI DĖTIS SU liepos 14. — Ispanijos vyriau
PREZIDENTUI PRIKIŠA
syti. Iki šioliai tie balsavimai niškam doleriui buvo mokami kola sumažinta.
LAIMĖJO
ANTRĄ
VIETĄ
sybės vyriausias galva gen.
MA PRABANGA
BRITANIJA
laivo atliekami darbininkams l>e,nki guldenai, šiandien gi
Franco tvirtina, kad įvykus
LIUCERNE, liepos 10. —
Lenkija tenkinasi ir tuo,
LONDONAS,
liepos
14.
—
WASHINGTON,
liepos
14.
parodžius savo unijos narys jau net dvidešimts penki.
Lietuvos ekipa pasaulinėse
karui Europoje Ispanija pasi
kas jai duodama.
— Kongreso žemesnieji rū šaudymo rungtynėse Šveicari Paskirtas naujas britų amba liks neutrali.
tės korteles. Ateityje gi dar
sadorius J. A. Valstybėms lor
mai dauguma balsų pravedė joje laimėjo antrų vietų.
bininkams bus leista naudotis
das Litbian, pareiškia, kad J. MINNEAPOLIS, Minn., lie
prezidento Roosevelto pasiūly
stačiai slaptu balsavimu.
tų sumanymų, kad jo tėviškė HITLERIS STUDIJUOJĄS A. Valstybės negali pasilikti pos 14. — AVPA darbininkų
I
Amerikos Darbo federacija
atvienėjime šiais nerimo lai
je Hyde Parke įsteigti jo var
ASTROLOGIJĄ
riaušėse policija naudoji aša
kovojo prieš balsavimus imi-.
kais pasauly. Bet turi dėtis su
do bibliotekų.
rines bombas. 6 sužeista.
BERLYNAS, liepos 14. —
jos kortelėmis. Nes šis balsa
Britanija.
Prieš šį sumanymų žymi da Sužinota, kad Hitleris ne vel
vimas buvo palankus CIO. j TOKTO, liepos 14. — Kele-ležinę tvorų, kadangi visa ap
Žinovai tvirtina, kad trafilis
atstovų aštriai kovojo. Pre tui Bavarijos kalnuose, dau
Reikia laukti, kad šios orga- tas tūkstančių japonų šiandien linkui ambasada buvo polici
NUMATYTA
DIDESNE ke moterys yra atsargesnis
cūdemtui prikišta prabanga ir giausia laiko praleidžia. Sa
nizacijos vadas J. L. Lewis sukėlė demonstracijas čia prie jos apsupta,
PIENO KAINA
nei vyrai.
garbės ieškojimas, kad jo var koma, jis ten, studijuojųs asprabils Inalsavimo keitimo šais Britanijos ambasadų. Ko
Paskiau j ambasados vidų
Kadangi dėl monopolizavi
panašaus Japonijoj dar nebū įsileista iš kelių japonų dele das būtų įamžintas. Nurodyta, trolovijų ir užsiimųs burtais.
klausimu.
kad kitų buvusių prezidentų Jis iš žvaigždžių kelių darus mo pieno pramonės federali
ta.
gacija, kuri ambasadai įteikė
palikti asmeniški dokumentai savo žygiams sprendumus. Ne nis teismas įkaitintus indivi
Įvyksiančiam rytoj ChicaPrieSais ambasadą suplūdo
yra sudoroti konvreso piblio- nuostabu, kad jis neigia krik dus ir pieno pramonės firmas CHICAGO SRITIS. - Šian
goj CIO delegatų susirinkime ne vien japonai vyrai, bet mo
išlaisvino, tai numatomas pie dien numatomas debesuotu
bus pasiūlyta balsuoti streiko terys ir vaikai. Per kelias va Policija neblaškė demons tekoje, o čia norima atskiros ščionybę.
no pabranginimas Cbicagoj. mas; vidutinė temperatūra.
klausimu gyvulių skerdyklose landas šūkauta, rankomis mo truotojų, kadangi jie nieko bibliotekos — paminklo, kas
stockyarduose, pranešė CI- stiguota, bet į ambasados kie bloga nedarė, išėmus šūkavi susiję su vyriausybės išlaido REMKITE, PLATINKITE Nes firmos turi laisvas ran Saulė teka 5:28, leidžiasi
KATALIKIŠKĄ
SPAUDĄ kas.
8:23.
mis.
mų nesilaužta per aukštų ge- mus ir britams grasinimus.
O vadai.

LENKIJA LONDONE
IR PARYŽIUJE GAUNA
NEMAŽĄ PASKOLĄ

NACIONALIS DAIBO
SANTYKIU BOARDAS
KEIČIA PROCEDŪRA

Japonai sukelt demonstracijas
priešais Britanijos ambasada Tokioj
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JCntered aa Second-Claas Matter M a reh >1, 1816. at

Cblea<o, Illinois Undur tbe Aot of March >. 1878.

Mūsų

Didvyrių Sukaktis

“XX Amž.” rašo, kad katalikų spaudos
ir informacijos agentūra CP praneša, jog
Vatikanu archyvuose yru vienas labai įdo
mus laiškas, kurį ateityje istorikai, be abejo,
nagrinės pasigardžiuodami: tai Stalino laiš
kas, 1928 metais atsiųstas Vatikanui. Tame
laiške Stalinas oficialiai praneša Vatikanui,
jog Sovietų vyriausybė yra pasmerkusi Po
piežių mirti. Be Stalino parašo tenai dar
yra ir visa eilė kitų aukštų Sovietų vyrų
■parašų.

Šiandien sueina lygiai šeši metai, kai Da
rius ir Girėnas darė savo didįjį žygį per
Atlantą lėktuvu, užsibaigusį traginga jų mi
rtimi.
Darius ir Girėnas žuvo. Bet žuvo nugalė
ję platųjį okeanų, nuskridę rekordinę dis
tanciją. Jie žuvo vos keli šimtai myl. nuo sa
vo Tėvynės, kurią norėjo pasiekti ir kurios
garbei darė didelį ir rizikingą žygį.

(Tęsinys)

Kadangi daug žmonių į čia
jau su neapykantomis kitų
tautų žmonėms atvyksta, tad
jie privalėtų mokomi būti,
kaipo busimieji Amerikos pi
liečiai, kad ’mes gal čia vie
ni nuo kitų 'kiek ir skiriamės,
kad mūsų įvairumai yra mū
sų pajėgumas ir ypatybė ir
kad kiekvienas žmogus tikėtų
į tai, kas jo manymu yra tei
singa, ir kad tai yra mūsų
visų šis įsitikinimas. Jš pa
tyrimų žinoma, kad 'mūsų gy
venimas kaip tik ir remiasi

Iš kitos ,pusės, tas pats CP praneša, jog
neseniai Molotovas, Sovietų užsienių reika
lų komisaras, Sovietų atstovams užsienyje
yra išsiuntinėjęs instrukcijas, leisdamas di
plomatiniais sumetimais jiems sueiti į kon
taktų su Popiežiaus nuncijais, akredituotais
šiuo įprtmatu, ir priežastys,
toso sostinėse.
kodėl mes čia visi kartu gra
žiai taikoje sugyvename, yra
Lenkų Spaudos Balsas
labai paprastos.
Tas “sparnuotųjų lietuvių“ — Dariaus ir
“Gazeta Polska”, leidžiama Varšuvoje,
Girėno žygis mūsų tautai begalo yra svar kaip praneša Elta, rašo, kad Dancigas pra Kadangi tarp mūsų yra
bus ir reikšmingas. Jis visų mūsų tautų eityje buvo Lerikijos uostas ir dabar tebėra tiek daug priešingumų, tai
sujudino iš pagrindų, ją aukštai iškėlė pa vienas iš svarbiausių jos uostų. Dancigo te kartų mums pradėjus tarp
saulio akyse, visose tautose iššaukė susijau ritorijoje Lenkija turi medžiaginių teisių, savęs peštis, mūsų peštynė
dinimą ir jai užuojautų.
kurios paaiškinamos istorija ir yra pagrįs ms nebūti) galo. Mes negali

Ypač svarbi buvo jų kelionė mums, Ame
rikos lietuviams (tuo labiau chicagiečiams),
nes Darius Girėnas augo mūsų tarpe. Jie
čia kelionei rengėsi, amerikiečių aukomis
lėktuvų įsigijo, jį transatlantiniam skridimui
įtaisė. Dėl to, jei kam buvo skaudu pergy
venti gautų žinių apie jų tragišką žuvinių,
tai amerikiečiams, kurie taip artimai buvo
su jais susirišę ir susigyvenę. Toji žinia iki
ašarų sujaudinimo kiekviena lietuvį nuo jau
niausio iki seniausio.

Dariaus ir Girėno žygio nuopelnai yra
neįkainuojamai dideli. Ne tik kad jie įam
žino mūsų tautos vardų aviacijos istorijoj,
plačiai iškaršino Lietuvą, bet kiekviename
išeivyje ir jų vaikuose sukėlė tautiškų pasi
didžiavimą ir pridavė daugiau drąsos dirbti i
savo tautos gerovei.
' * • I Art

Darius ir Girėnas žuvo, bet jų atmintis
tebėra gyva mūsų tautoje. Ji pasiliks gyva
ilgiems metams, visuomet. Jų didelio patrijotiškumo, ryžtingumo ir drąsumo pavyzdys
ainių ainius akstins prie didesnių užsimoji
mų, prie pasiaukojimo savo tautai dirbti ir
reikale ją ginti.

Kampanija Už Taiką
Pastaruoju laiku šiame krašte eina didelė
kampanija, kad prezidentų ir jo vyriausybę
taip apstatyti, kad jis neįveltų Jungtinių
Valstybių į tarptautinius konfliktus, kad ir
vėl, kaip 1917 metais, nereiktų skelbti karų
kuriai nors Europos valstybei. Tam tikslui
yra įnešta į kongresų keletą neutralumo ir
kitokių bilių, spauda visu griežtumu agi
tuoja už nesikišima į svetimų valstybių rei
kalus, įvairios organizacijos taip pat ne
snaudžia.

tos geografija. Tas teises garantuoja visos
lyti ir viena prieš antrų, ne
lenkų tautos valia.
lyginant fašistai su komunis
Vokietija neatsisakė nuo savo siekimų Da
tais, kariauti. Respublikonai
ncige. Tačiau ji tuos siekinius nutarė įvyk
ir demokratai visiškai nesu
dyti dviem etapais. Europoje Vokietija nori
tiktų taikytis. Taip pat nesu
izoliuoti Lenkiją, skelbdama šūkį: “Niekas
nenori mirti dėl Dancigo’’. Antroje vietoje tiktų nei episkopatai, pres
Vokietija yra pasiryžusi išsklaidyti lenkų biterijonai, baptistai, townsenditai, Amerikos Revoliucijos
indėlius į laisvąjį miestą.
Dukterys, Bostoniečiai, ir dau
Korespondentui, neseniai buvusiam Lon
gybė kitų, gyvenančių įvai
done, vienas žynius anglų asmuo pareiškė.
riose šios šalies dalyse, kaip
“Mums teigia, kad Dancigas nėra vertas
karo, bet kiekvienas anklas žino ir supran tai Virginijoje, Georgijoje,
ta, kad kovodamas dėl Dancigo jis drauge Mississippi ar kitose valsti
jose, žmonių taikytis. Nė vie
'kovos dėl Londono, Gibraltaro ir Sueco”.
nas iš virš paminėtų geruo
ju nesutiks fašistu ar raudo
Rambynas Prieš 100 Metų .
nu komunistu tapti, nes kie
Karaliaučiaus miesto muziejus, kaip rašo kvienas iš jų‘aiškiai ir įsi
“P. L.”, neseniai įsigijo Kristijono Fridri tikinusiai mano esąs svarbiau
ko Keslerio 1830 m. nupieštą paveikslą — šia dalis to vieneto, kuriam
vaizdą, kuriame Rambynas su Nemunu ma jis priklauso ir kad jis ran
tomas iš Bitėnų pusės. Tuo laiku tas daili- į
dasi aukštesniame laipsnyje,
ninkas buvo Tilžės gimnazijoje paišybos mo
negu fašistas ar komunistas.
kytojas. Paveiksle matome Nemunu plau
Jis yra amerikonas.
kiant baidokus — vytines, kurio&nis iš Lie
Mūsų įvairumas yra mūsų
tuvos į Tilžę, Karaliaučių ir Klaipėdą buvo
gabenami javai, sienojai ir k. Ant Nemuno saugumas. Nors, gal, ir neiš
kranto, Parambynyje, stovi tautiškai apsi- mintinga yra aiškinti, bet aš
rėdžiusios vietinių žmonių grupės. Vaizdas tikiu, kad mūsų šalis yra vie
yra turiningas ir įdomus ir rodo, 'kaip tas na iš saugiausių pasaulyje
mūsų mylimas kalnas ir jo apylinkėse gyve šalių dėl to, kad mes negali
nę žmonės tuo laiku atrodė. Kė-slerio vaiz me visi bendrai susiburti ir
das pakabintas Karaliaučiaus pilyje — mu kokias nors, kad ir papras
ziejuje (Kunstsa-mmlung, Rauni 29), kur tas viena kitai priešingas jė
kiekvienas gali lankytis ir tą mums brangių gas sudaryti, nes, pavyzdžiui,
retenybę pamatyti.
tarp darbininkų randasi daug
turtuolių, tarp socialistų ar
Del Raštikio Keliones
komunistų daug milijonierių
arba
jų vaikų, b mūsų šalies
“Vienybė” paduoda, kad Kanados “Picture Post“ birželio mėnesio laidoje sako, kad prezidentu sulig kilmės gali
pasaulis permažai dėmesio atkreipė į Lietu- būti aristokratas arba pames-

Katalikiškų organizacijų ir jų vadų yra
toks nusistatymas: jei Jungtinėms Valsty
bėms būtinai reiktų įsivelti į Europos ar
kitu kontinentą konfliktus ir stoti j karą, (
tuo reikalu turėtų turėti balsą visi krašto
piliečiai, bet nepali’cti taip svarbaus klau
simo rišti vienam asmeniui, nors jis būtų
ir pats krašto prezidentas.
Šiam nusistatymui turi -pritarti kiekvie
nas demokratiškai nusiteikęs pilietis, nes de
mokratiškame krašte visuose svarbiuose val
stybes reikaluose savo valią turi pareikšti
visi piliečiai.

Nacių Propaganda

me į dvi tikras dalis pasida-

nptautinio pobūdžio, nes me
niekados tarpusavyje dėl to
kių dalykų
nesusitarsime.
Mes nesame labai dori ar ti
kinti žmonės, išskiriant ma
žas dalis, bet mes duodame
-žmonėms daug geresnę progų,
negu kuri kita 'pasaulyje vai
stybė, veikti, kadangi mes
tikime savo veikimui dar ge
resnę progų turėti. Mes tiek
daug savo laisvės nemylime,
kiek mes nuduodame ia mvlį.
Daugybė yra žmonių, kurie
mano, jog jie būtų labai pa
tenkinti, jei galėtų su žmoturinčiais skirtingus
nenils’
nuomones, apsidirbti, bet iš
kitos pusės jiems labai blogai būtų, nes tuomet jų pačių
gyvenimas pasidarytų per
daug vienišas ir nuobodus, ir
tą jie patys puikiai .supran
ta, kad taip pat ir yra žmo
nių apie juos tą patį galio-

su laiku tapsimo lyg sto\įs
vanduo savo siaurame gyve
nime; jau mes ir dab>'” e«aVienas išminčius gal paša
■*an,''i1; Tu0Inet 5™ S™*"' »»»
me sulig savo mados, gurios
kys: “Aš įsileisiu į savo na
ramiai gyventi ir tik apie sa
nė viena kita tauta nežino,
mus tam tikrą kiekį vokie
vo pačių rūpesčius galvoti.
užsidarę. Kitos tautos nuolačių, čekų, italų ir a ugi i.i, bet
Šito vaisiai yra taika ir gera
_ | tos stengiasi kalba, mintimis
nė vienas geltonosios ra.-t
proga vieniems dirbti, o ki
ir žliiunėmis, nors ir randasi
į mano namus nejtiems strekuoti. Vieni iš mū
tarp savo uždarytų rabežių,
žengst” Tik paikas ir netu
sų turime gerą pasisekimą
pasikeisti, bet mes.ne. Du di
rįs reikalingo patyrimo taip
darbe, o kiti — ne ir gyvena
dieji vandenynai supa mūsų
protauti galėtų.
me tik iš pašalpų.
šalį iš rytų ir vakarų pusės,
žmogus
atidalšmintingas
o pietuose ir šiaurėje turime
Aš manau, kad, iš tikrųjų,
rys plačiai duris visiems au gerus kaimynus, kurie nestomes geresnės Amerikos, ko
kšto išsilavinimo ir geriems vi aukščiau už mus, kad ga
kią mes dabar turime, nega
žmonėms, nežiūrint rasių ii lėtų užtektinai mus keiti ir
lime nė norėti, išskiriant tik
tautybės; ir uždarys savo du- žadinti. Mums reikės, kad
tą, ko aš geidžiu, kad mes
ris visokiems tautų nusikal per šimtmečius ar visuomet
visi galėtumėme sulaukti, kas
tėliams ir silpnapročiams.
čia nauji žmonės atvyktų. Aš,
neišvengiamai turi įvykti, tai
Vienintelis ištyrimas, nori-Į kaipo amerikonas, geisčiau,
kad mes paliautumėme vie
nas kitą neapkęsti. Mūsų ša- ncių eia apsigyvenimui atvy- kad Amerika per amžius pa
lis yra sukurta iš rasių ir kti, turėtų būti tik dėl jų iš- siliktų šalis dėl nenuoramų,
tautų jvairifmo ir savo įsiti-' silavinimo ir paveldėto būdo. drąsuolių ir viso pasaulio pa
•kinimų laisvės, kas ir yra o jų išmintingumas ir supra- žibų ir dėl visų gerų žmomų,
čia apsigyveni
vienintėliai didelį ir svarbiau timas kas gera ir bloga [iri geidžiančių
šieji mūsų siekiai.
j valėtų būti leidimai arba pa mui atvykti. Aš nemanau, kad
jie čia atvykę badautų ar, dėt
Aš tikiu irgi į užlaikymą sai jų atvykimui Amerikon. jų čia buvimo, kiti turėtų
tyro ir plataus .mūsų tautinės Aš labai džiaugiuosi kiekvie badauti. Jie visuomet čia nau
jėgos šaltinio — ateivijos. Tai nu kilnios širdies ir didelo jų darbų šaltinius sukurs.

Toje konferencijoje, esą, Lenkija pasižadė
jusi ginti Lietuvos nepriklausomybę, jeigu
jai gręstų jiavojus iš Vokietijos ar Rusijos
Uikraštie neab^oja, kad «, Lietu-

Vokietijos naciai yra įsteigę didelę propa
gandes mašiną, kuri pasiekia visus pasaulio
susitarimas yra labai reikskraštus. Ypač smarkiai ji veikia Vokietijos vos Lenkijos
.
. v
.
nungns
ir
atneš
Europai naudos.
pasieniuose. Net tokioj Prancūzijoj, kur yra
didelis nusistatymas prieš nacius, Hitlerio
agentai per savo pragarišką propagandos Aus trijų, Čekoslovakiją, atplėšė nuo Lietu
masiną pajėgia varyti save darbą. Tai yra vos Klaipėdą.
Norint Hitlerį sustabdyti, reiktų mobili
aišku iš visos eilės areštuotų nacių šnipų
zuoti
ne tik kariuomenes ir jas ginkluoti, bet
Prancūzijoj, kurių tarpe yra net keletas žy
surasti priemones, kad užkirsti kelią jo pro
mių prancūzų laikraštininkų.
Reikia pripažinti, kad ligšiol visi Hitlerio pagandai. Jei tai būtų galima atsiekti, kova
laimėjimai pasiekti
gerai suorganizuotes su naciais būtų lengvesnė daugiau kaip 50
propagandos dėka. Jo propaganda parbloškė ' nuošimčių.

jis yra ir kaip jis nuims pa
tinka.
į
Aš girdžiu dailg gandų, kad
mes už kelių metų turėsime
diktatorių, bet taip pat aš
daug girdžiu ir atkaklių prieš
diktatorių kalbų, iš ko aš
sprendžiu, kad čia diktatoriui
būtų labai riestai.
Mes niekad čia neturėsime
didelio kruvino sukilimo ar
tarpusavio karo, kokį turėjo
jįįį w VokWija dP| t
,

,
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.
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dalį anglo-saksų ar kitų pri
valomo priimti.

nereiškia, kad mes čia įsi.
nenuorama, ge.dZ.anč,u
Amerikon atvykti
Aš, begalvodamas; apie Aleistuinėme visus,
kas tik
iš kur atvyksta, bet mes,
Aš visai neturiu užmjau- meriką, jos ateities vaizdų
čia gyvenantieji, turime tei ■
sę nurodyti, kas gali j mūsų
tautą įeiti. Aš taip pat manau, kad mes dar neišmokome šių savo tautai ateivijos
brangumų įvertinti, kadangi

tos visiems tidms, kurie tūpčiodami graibsto lyg godūs
gyvuliai ir nori daugiau apžioti, negu jie gali atkusti,
atimdami nuo tų, kurie to yra labai reikalingi.

matau savo akyse, kas man
nėra naujiena, nes mano sve
tur išlavintom akys jau yra
prie to pripratę, bet aš tik i
vieną išmintingai vedamą gy

venimą tikiu, ir kuomet n.es
dar 'mes neturime nė išminAmerikos ateitis ne tik pri- mėginame savo tautos reika
tingo pagrindo ateivijos įsi- iklaūsys, bet ir privalės pri- lus tik dėl šią dienų pageileidimui, kas nėra nė rasinis klausyti nuo ateivijos todėl,
((Tęsinys 3 pusi.)
ar tautinis dalykas ir kokią kad mes, kurie čia gyvename,J

vos vyriausiojo kariuomenės vado Uen. Kai- tinis atsižiūrint tik į tai, kok.,1

tikio atsilankymą Varšuvoje. Žurnalas sako,
kad Raštikio atsilankymas Varšuvoje ir jo
pasikalbėjimai su Gen. tSmigly-Rydz, Prezi
dentu Moseiekiu ir Užsienių Reikalų Minis
tru Berku turi nepaprastai didelės politinės
reikšmės Europos (politikoje. Toliau ‘“Pie
tavę Pešt” pastebi, kad Raštikis ir SiniglyRydz Varšuvoje sudarė bendrus Lenkijos ir
Lietuvos apsigynimo [danus prieš Vokietiją.

Soutli Dakota Valstybėj šiuo metu dega didelis miškas.
Gaisras yra apėmęs milžinišką plotą ir pavojus gresia trims
miestams: Mystic, Silver City ir l’aetola. Didelės armijos
liuosnorių ugniagesių kovoja su gaisru. Šis vaizdas nutrauk
tas iš lėktuvo.
(Aeme telephoto).
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kad mes labai nepakęstume. .
J
me nei vienos dalies žmonių,
siekiančių tiek įsigalėti, kad
[Miškui mus visus kitus galė
tų priversti juos sekt.
Mes, gal, tvirtai laikysimės
sauvalisko mandagumo plėšikavilne, užpuolime ar nužu
dyme, bet šie dalykai neišsiLietuvos Šaulių Sąjungos 20 metų sukaktuvių šventės vaizdai; Šaulių vyrų gimnastika
plės ir netaps tautinio ar ta- Kaune, Vytauto parke.

Šeštadienis, liepos 15 d., 1989
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Laukinės Vištelės: Kurapkos Ir
Putpelės
Amerikoj ne visos atskirosdaug iškritę. Apskaitoma,
valstybės yra išleidusios jsta-^ad viena laukinė vištelė ūtvmus, u psaugo jaučius nuo, kininkui verta $25.00.
Sumanus ūkininkas net pri
naikinimo laukinių vištelių:
kurapkų ir putpelių. Tokiu sijaukina tų vištelių. Vasarų
būdu daug jų išnaikina me nereikia jomis rūpintis, bet
džiotojai sportininkai, o ž'e- žiemų jas lesina duonos tru
mą išgaišta dėl stokos mais piniais ir kitokiu ant stalo
to, ypatingai kudmet žiema likusiu (maistu. Nes jis žino,
esti gili, tai yra iškrinta daug kad vasarai atėjus bus ge
riausios jo drauges ir javų
sniego.
gynėjos nuo kenkėjų. Ir ku
Kiekvienas ūkininką? turė
riam ūky pasilaiko laukinės
tų žinoti, kad tos laukinės
vištelės, ten ir javai esti veš
vištelės yra jų geriami bi
lūs. Kurapka bei putpelė kie
čiuliai ir brangi gamtos do
kvieno ūkio palaima.
vana. Laimingas yra tas Ti
Kas ūkininkų nori, kad jo
kis, kuriame laikosi laukinės
ūkyje laikytus kurapkos ir
vištelės — kurapkos ir put
putpelės, turį žiemų jas mai
pelės. Nes jos apgina javus
tinti. Lesalo reikia pabars
nuo tokių kenkėjų (vabzd
tyti anksti rudenį, kai jau
žių), kurie ūkininkui padary
pradeda šalti. Kitaip, neras
tų labai daug nuostolių ir
damos maisto, jos persikelia
metai būtų nederlingi. Taigi,
kitur ir nebegrįžta. Tų paukš
tos vištelės išgaudo tuos ken
čių niekad nebuvo ir nebus
kėjus. Pasislėpusios nuo žmo
perdaug, nes, kaip minėjau,
nių rugiuose, kviečiuose, avi
daug jų žūna nuo medžiotojų
žose, ar kitokiuose javuose
ir daug gaišta nuo bado žie
jos gaudo įvairius vabzdžius.
mos metu.
Tasai lojalus paukštelis iš

gaudo iš javų net ir tokius va
balus, kuriu kiti paukščiai
bijo. Kurapkos ir putpelės
kai kada pasiekia net ūkinin
ko daržų, kur išrankioja bul
vių kirmėles, kurių kiti paukšuiai nejudina. Kiaurų va
sarų jos maitinasi vabzdžiais,
kirmėlėmis, o žiemų sudžiūvusiom sėklelėmis ir prasikasta sniego žole, jei sniego ne-

Prijaukintos laukinės vište
lės, jei ūkininkas jas myli,
dažnai žiemos metu atskren
da prie durų ir minta su ki
tais naminiais paukščiais, tik
vakarui atėjus pasislepia kur
nors krūmuose, nes jos yra
labai jautrus paukštis ir lyg
žino, kad kas nors vis tik
nori jas pagauti.
Farmerio sūnus

•••

“Fran and Eddie’s”

Grand Opening įvyks
Šeštad., Liepos 15 d.
♦ » t»t< < » > :

fteštnd., liepos 15 d., įvyks
ta Franees ir Eduardo Ku
kaičių naujo biznio Grand Opening.
Apie mėnesį atgal
jaunieji Kubaičiai įsigijo ta
vernų. kuris randasi ant Ar
cher Avė., Keane Avė. (sker
sai nuo b”v. Lepnns daržo).
Dabar visiškai pertaisę vietų
ir rengiasi prie tikro biznio
atidarymo. Vieta jauki, švari,
ir bus užlaikoma tokiu pat
būdu kaio kati ianmiin biznie
rių tėvas. Vincas Kukaitis iš
garsino ir užlaiko Sunset Par
ka.
Lietuviai ypatingai bus vi
sados širdingai priimti ir bus
jiems tikrai nuoširdžiai patar
nauta. Grand Opening proga
visiems bus užtikrinta smagus
laiko praleidimas, skanūs už
kandžiai. geri gėrimai ir cera muzika šokiams.
—.VA'.
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Jei du darbuojas vienas
antram pritardama, tikrai kų
nors gero nuveiks.
Nežiūrint, kad streikuojantieji General Motors darbininkai, Pontiac, Mieli., ramiai užsilaiko, vienok sugalvoja tokių
Visuomet gerai daryt’ ir
dalykų, kad reikia šauktis policijos. Šiuose atvaizduose (viršui) streikininkai susėdę ant geležinkelio bėgių norėjo su-i mažu save skaityti — yra nulaikyti traukini. Apačioj policija jėga pašalina juos nuo bėg ių. (Acme telephoto,
žemintos dūšios žymė.

Žmogus tuo labiaus prisi
i mokyti, kad Pnerika dar
J pabaigos neturi kad ji dar artina prie Dievo, juo toliau r^=
tik pradeda gyvuoti, ir kad nuo visokių žemiškų linksmy
j'e patys to m pastebėdami
(Tęsinys iš 2 pusi.)
bių atsitraukta.
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
geda .jos ateičiai pamatus.
davimų sutvarkyti, mes ap Mes privalome išmokyti sve
ŠALTIMIERO
vagiame savo būsimas kar tur gimusius pl’icčius, kai
UNIVERSAL
tas ir tautų, kuri yra dar tik silpni vaikai šaulJa: “Jūs eRADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)
tiek Amerika, kokių mes jų sate vapsai, bianrūs žyniai,
RESTAURANT
Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.
dabar turime.
o mes amerikonai”, lik iš to
Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa
_ , • • nusijuokti. Iš tikrųjų, ameritarnavimu.
įe, kaip ir:
\
Tai yra nesųmone
stovį,
pagal
kurį
buvo
įleis

Turistus Gali
Linksmas Patarnavimas Visiems
..
.Ilonai yra visai kitokie žmoJ?
nenorėjimas mažame vau.e su
tas, ir jį gali deportuoti.
, rėš, kokiais
is laikus
Išdeportuoti Jeigu
750 W. 31st Street
augusį žmogų matyti ir jam
Svečiai įleidžiami neilgiau
I dr.: ir pasiiil
tų
patys
A. A. NORKUS, sav.
Neišvažiuoja Paskirtu vieniems metams. Jie turi tik tokį mokslų ir išsilavini
INSURED
tikrieji aniar
gerai
žimų teikti, kuris tik jo grei i „o.
Tel.
Victory
9670
Laiku
patenkinti imigracijos virsi
tai praeinantiems vaikiškie
ninkus, kad jie atvyksta biz
Imigracijos įstatymas ap
Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei
ms reikalavimams tiktų, bet /
_
nio arba pasilinksminimo rei
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States
rūpina įleidimų svetimšalių,
jo žmogumi neišauklėtų
Government priežiūra.
kalais, ir kad jie turi užtek
kurie nori aplankyti Jungt.
nedarytų. Tai yra mūsų ame
SVARBU ŽINOTI
Išmokėjom Už
tinai pinigų savo norams. Nė
Valstijas “biznio ar pasilink
rikonų silpnumas, iei mes ne
Padėtus Pinigus
ra paskirta, kiek pinigų kie
sminimo’’ reikalais. Jiems lei
galime savo ateities matyti.
Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirtakvienas privalo turėti. Bet.
džiama atvykti į šitų šalį pa
O, gal, iš senos tėvynės atdieniais ir šeštadieniais iki 8:0? vak.
paprastai, jis privalo turėti
skirtam laikui ir jų neliečia 3
.
....
v. vykę ateiviai galėtų, pastedaugiau pinigų, jeigu neipazp; f. v
”
kvotų reikalavimai. Įstatymas . “
». . v , .
v.
, beię musu klaidas, mus ir
stamas šioje šalvie; mažiau,
.
nenustato, kiek turistų ar
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
pamokyti.
jeigu turi giminių arba arti
svečių bus įleista. Bet jei sve
mų draugų, pas kuriuos jis
Kuomet ateiviai ant kilsi
čias neišvažiuos iš Jungt. Vai.
apsistos būda’mas Jungt. Vai. mos tėvynės krantų susitin
išsibaigus laikui, jis lieka aLegalis svetimas pasportas y- ka.____
r______ Prašome
su neprietelingomis
i.Švaiz nelaukti kada pabrangs. Pir
teivis nelegaliai įvažiavęs, ir
ra svečiui svarbiausias doku d< mus, rūsčiais ir nen.aioi.iais Įjj kite tuojau kada anglys yra sausos, pigios
jį gali deportuoti, kuomet tik
mentas. Privalo turėti sugrį bal
ilsais, kuomet jų vaikai už-!;* • •
• . .
<
bus susektas.
$■
ir
jų
pristatymas
lengvas.
žimo laivakortę.
girsta biaurius pravardžiavi
Šiemet sulauksime daug
Kuomet svečias priverstas mus ir 'pajuokimus mokyklo
Pataisoma
Nepamirškite obalsio: “Lietuvis pas lie
svečių iš užsienio, nes Pasau- pasilikti Jungt. Vai. ilges- se, reikia jiems paaiškinti,
TĄ PAČIĄ
DIENĄ U2
tuvį
”
.
Pirkite
anglis
ir
aliejų
iš:
linė Paroda New Yorke, ir „iam laikui, negu pažymėta kad tai ne Amerika kalba —
Auksinių Vartų Tarptautinė ant jo vizos, jis gali įprašyti Amerika to n? ’?.re ne B
UŽTIKRINTOS
Paroda San Francisco mies- pailginti laikų. Turi išpildy- stovi už šiuos n vikšri n u, ir y- ||
PLEITOS........... PO
Pinigai grąžinami jei
te, pritrauks. Svarbu yra, kad ti aplikacijų form 639 ir pa- ra ji aukštesnė už mus visus ‘j
ni patenkinti.
(3
ADOMAS BERNADIŠIUS, Sav.
tie svečiai ir jų Amerikoje siųsti imigracijos viršininkui šiuo laiku čia gyvenančius,
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Cicero, Illinois
gyvenantieji draugai supra tame uoste, į kurį atvyko, kad mes visi čia turime ly įjį 16th St. ir 49th Court
Visas
pleitas
daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
TELEFONAS CICERO 311
stų įstatymų, kuris liečia lai nemažiaus 15 dienų prieš die gias teises, kad Amerika nuo ?
sų paėių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.
M
kinus įleidimus į Jungt. Vai. nų jo atvažiavimo.
pat atradimo yia šalis visų
HEJNA BROS.
Daugelis žmonių tiki, kad tu
žmonių, kurie yra jos gyvy-j.
ristas gali čionai pasilikti
Daugelis veiklaus žmonių bes ir jėgos šaltinis ir kad '
SMS WEST 2f»Ut HTREET
nuolat, ypatingai jeigu jis klauso, neg Dievo, ir vei jo? ateitis remiasi tik ant
1724 SO. ASIIT.AND AVĖ.
Tel. Lawn<lale 2BOK U
Tel. Monroe #251
čia ramia darbo. Toli nuo klaus savo kūno geidulius, ne mūs visų. Mes privalome čia
Atdara Iki • v. p. p.
teisybės. Imigracijos įstaty gu Dievo norų, .pildo.
ar svetur gimusius vaikus i
mas aiškiai draudžia laikinų
DISTRIBUTOR
(temporarv) svečių pamainy
NAMŲ STATYMO
OF
ti jo laikinų stovį į imigran
KONTR AKTORIUS
to stovį. Tokia permaina ga
REAL ESTATE
lima tik kuomet svečias ap
B E E R S
INSURANCE AND LOANS
leidžia Jungt. Vai. ir krei
Statau visokios rųžies nanjns namus ant
piasi prie Amerikos konsulo
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran vi
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta
Check Below And See If You įtarė
užsienyje reikale regulariškos
sokį taisymo darbą be jokio casb įmokėAMBKOSIA Alų, bet, prie to iidirhėjai nusprendė padirbti dar ge
Any Of The Signa
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
►v ,
imigracijos vizos, ir jam pa
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šia Alus yra pagamintas iš im
(Ifigannn geri ausį atlyginimą iš Fire In
Oulrarlre aarvaa can malt. you old and
I.anard lookiac, crnnky and hard to liva
portuotų pirmos rūšies produktų.
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
siseka išgauti tokių vizų, kad
wttk—can kaap you aaraka nlfhta and rob
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir
you oi good bcalth. cood timaa and lobą.
Dos’t lat youraaif r,(o" Ilk. tkat. Start
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
jis galėtų vėl grįžti į Jungt.
Urmo (tvbolesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
lakine a cood, railabla tonlo—ona mada ūpokėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
riaily /or laomaa. And eould you aak (or anysuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
Ibinc whoae bauaflta bara baan battar pro
Valstijas ir būti įleistu nuo
kitės pris:
Įkaa vorld-famoua Lydla
L
m’a
E.
navimą.
Vapauki. Compound?
arithout fall from your dniftlat. Ovar a millatiniam apsigyvenimui. Kuo
L.t tba
__ vholaanme
___
barba and rooU of
JOHN PAKEL
lion woman bara rrrlttan ln lattars raportlng
Plnkbam’a Compound kaip Natūra calm
trondarful banaflta.
your ahrlaklnc narvaa. tona up your lyatem,
met svečias šioje šalyje ran
2423 West 64th St.
Tel. Hemlock 6240
For tha paat 60 yaara Lydla E. Plnkbam’a
and halp laoaan dlatraaa from lamai, funo6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
VafatabU Compound ha. halpad (ra,alui
noman
yo
“
amlllnc
thru
”
tryiny
urdeala.
M aka a nota NOW to fat a bottle of thla
da darbų, tas permaino tų
Why not lat it bolp YOU?
— į------ - Plakham'a Compound TODAY

Amerikos Vaizdas

KLAUSYKITĖS

SK0LINAM PINIGUS
ANT 1-My MORGIČiy

j

Dabar Anglių Kainos
Žemiausios

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

DANTIMS
PLEITOS

1 Grant Wsrks Coal and Oil Company

$12.50

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES

LEO NORKUS, Ir.

»THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS

AMBROSIA & NECTAR

loterų Sąjungos Jubiliejinio
Seimo Tvarka

t*:.-.#-.??
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PRANEŠIMAS
Dr. V. A. Šimkus šluoml
laiku atostogauja Ir sugrjš
Sweeps away surface deposits ...
breaks up dūli, ūgly tooth filiu tik rugpiūčlo-August mčn. 1
likę magic. You’tl nevcr hcllcvo how fist d., 1939.
the NEVY Llsterini' Tooth Posto clctna

i

1) 25 metų Moterų Sujun
Viešbučiai visi arti stoties
gs Jubiliejinis seimas (19- ir miesto centre. \Varren liū
as iš eilės) įvyks rugpiūėlc tei tik i>ora mitintų ėjimo iš
, 8, 9 ir 10 dienomis, 5-tos ėjus iš stoties ir pasukus į
tuopos ribose, Šv. Kazimiero kairę j Front St. į Baneroi'l
arupljoj, \Voreester, Mass.
Hotel taipgi reikia eiti Front
2) Sesijos bus parapijos St., pro Warren llote', apie
įvetainėj, kampas Providence I U) miliutų.
Bancroft viešb

i

A

' s

un<l iiollNhrs ti-clh. 1ihih>w, niirarlo-dea i«liiK lngrciliont, Lunku*-Koaiu <lcUTgn.it,
wlilsksuway tigly surfacodeposits ln a Jllfy.
The Įlįsiant brush and sali va touch aniuzlng Luster-Foain dctergrnt, lt surges Into
a fnain of t lity. aclive buhhloa, w blcli sarccps
Intu and clc&na pilu and erarka su minute
eten water may not enter thom . . . Icavos
your whulu inuutli tlngling »ith lifo . . .
Kturts your tooth sparkling wlth new luslcr.
Oct Hm blg 25< tube, or better štili, the
(louhlo-siz.e lik tūlio contalning more tlian
U pound at any drug oounter. Lambert
Pharinacal Co., St. Luuis. Alų.

r WaVerly St. Seimui skir- randasi beveik skersai gat
;us laiškus, sveikinimus ir vės nuo City Hali. Bus pa
elegratnas prašome adresuo- ruošta vietų ir ipas privačius
i: Litli. R. C. VYotnens Al- žmones sustoti toms, kurios
iance Convention, c-o ltev. iš anksto užprašys.
Petraitis, 41 Providence Dėl informacijų apsistoji
t., VVorcester, Mass.
imti reikia kreiptis į Mrs. Te3) Rugpiūčio G d., sekma- klė B. Mažeikų, 9 Aslunont
ienyje, Šv. Kazimiero para- Avė., arba į Mrs. Veronika
jos svetainėj, pradedant Liutkus, 32 Artliur St., \Vori:30 vai. vakare, įvyks atsto- cester, Mass.
ių priimtuvės ir susipažini- Kelrodi.įo vakarėlis. Bus užkandžio,
,
Atstoves, kurios atvažiuos
losimo, laimeinnų ir t.t. Ii- ,,
.
.
.
....
_
Gravhound
busais,
sustos
.lietai po 15 centų. Atstovėms
prie 92 Franklin St., netoli
įžanga nemokama.
'nuo Bancroft Hotel. Iš čia
4) Itugpj. 7 d., pirmadieny
netoli į Šv. Kazimiero bažny-'
je, iškilmingos šv. Mišios 9
čių ir svetainę. Išėjus iš busų
vai. ryto, Šv. Kazimiero baž
stoties, pasukti į dešinę ir pa
nyčioj. Sųjungietės ir atsto eiti Franklin St. iki Grafton
vės ; kviečiamos bendrai eiti
St. (iš čia jau matosi bažny
prie šv, Komunijos. Po pa čios bokštai). Čia vėl ĮKisukti
maldų 'parapijos svetainėje j dešinę ir paeiti iki Posner
pusryčiai (atstovėms nemoka Sąuare, kur susiduriama su
mai). Seimo atidarymas 11 Providence St. Ta gatve pa- l
vai. ryto.
ėjus į kalnų tuoj ir bažnyčia

5} Rųgp. 7 d., pirmadienio ant kampo Providence ir Wa- j
vakare,\8 vai., 69-tos kuopos verly gatvių. Arba, išėjus iš l
ribose, Aušros Vartų parapi tos stoties, pereiti per miesto I
joj, bažnytinėj svetainėj, Jli- darželį ir ant Front St. paghfield Road ruošiamas gra- imti gatvėkarį No. 1 su Pro
sus koncertas, vadovaujant. vidence St. užrašu,
kuris
artistams Olšauskams. Po ko- priveža prie pat bažnyčios,
ncerto šokiai. Įžanga visiems Tas gatvėkaris eina Front St.
pro pat \Vanen Hotel, ir pro 1
35c.
6) Rugpiūčio 8 d., antradie pat Union Station.
(
nio rytų, 8 vai. šv. Mišios už
Atstovės atvažiavę trauki
mirusias sųjungietes, Šv. Ka
niu irgi išėję iš stoties lai pa
zimiero bažnyčioj.
suka i dešinę, paėję po tiltu
7) Rugpiūčio 9 d., trečia
rasis ant Grafton St. ir lai
dienio vakare, 7:30 vai., šv.
juo eina, kaip jau viršuj pa
Kazimiero parapijos svetainė
žymėta. Iš abiejų stočių iki
je iškilmingas šeiminis bansvetainės nedaugiau 10 miliu
'detas. Bilietas vienas dole
tų ėjimo.
ris asmeniui.
Seimo Rengimo Komisija
Sustojimo Vietos Atstovėms
Bancroft Hotel, 50 Frank
lin St. Kambarys su maudy Nuostolinga Vėtra
ne 3 doleriai į dienų ir aukš
Birželio mėn. 18 d. apie 17
čiau.
vai. pro Berčiūnus praėjo di
Worcester Hotel (skersai
delė vėtra. Kurorto miške vė
gatvės nuo stoties), 24 Wasbtra išlaužė ir išvertė apie du
ington Sq. Kambarys su mau
šimtu storų pušių. Padaryta
dyne 2 doleriai ir aukščiau į
daug nuostolių.
dienų.
Tuo laiku kurorto miške
Warren ITotel, 201 Front
St. Kambarys su maudyne stovyklavo pradžios mdkyklų
nuo 2 dolerių ir aukščiau į mokiniai su savo auklėtojais.
Užėjusi vėtra išardė palapi
dietių.

[UFE’S BYWAYS]}
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BATHINC SUITSTC REtf

Rez. Tel. Canal 0402

OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD

LISTERINE TOOTH PAŠTE

Tel. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

superrbarged wi(h

i LUSTER-FOAM f
z z z z . ......

LIETUVIAI DAKTARAI
' 'V

LIE I UVIAI DAR I ARAI

THI NEW rORMULA

X

6558 3. WESTERN AVĖ.
Tek Hemlock 7270
Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7
Trečiadieniais nagai sutartį.

OR. CHARLES SEGAL

DR. P. ATKOČIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

DANTISTAS

4729 So. Ashland Avė.

4b So. 49th Court, Cicero

2-tros labos
CH1CAG0, LLL.
Telefonas MIDway 2880

Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir
Penktadieniais
al&udoa: 10-12 ryte, 2-0. 7-9 P. M.

147 S. Halsted St, Chicago
''-madieniais. Trečiadieniais
Še&tadieniaia
v,|„r..ln«- 3- R P

ir

M

OR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 161į
Res. — Yards 395'

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutarti___________

OR. A. J. MANIKAS ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116
4070 Archer Ase
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą
Seredomis ir Nedėk pagal sutarti

ęjij
. ^ufkendusi povandeninį karo laivų Sąualus
ti is jurų dugnov Ilgai narų dirbta ir, pagalios,
kus pontonams, laivas vėl nugarmėjo į jūros
ninkai. šiuose dviejuose atvaizduose parodom
kus pontonams, vėl raini jūra laivui nugarinė

nes, išgąsdino ir sulijo stovyklautojus. Ypatingai nukc-1
ntėjo mokytojų palapinė, ant
kurios užgriuvo pušis ir savo
šakomis palapinę prismeigė
prie žemės. Palapinėje leng- 1
vai sužeisti du mokytojai. Tų
dienų kurorte buvo daug žino-1
nių.

irrtrTiirr^-'
Amerikos .Jungt. Vai. vyriausybė bandė iškel
su pontonais laivas iškeltas į viršų. Bet, trū
dugnų. Kaip žinoma, laive yra 2G žuvę jūri
a aukščiau galas iškelto Sipialus laivo ir, trū
jus į dugnų. (Acme telepboto)

PASKOLOS

GREITAI IR

PIGIAI

ant 1-mų Morgičių
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjiniais.
arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

SIMANO bAUKANTO/7

UUflRnilTEtD

rEDERALSAVINGS

d3
p-1

*

EYEGLASSES

Palengvins aklų įtempimą, kfts es
ti
priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, aklų Jtemplmo, nervtioiumo, skaudamą aktų karStJ, atitaiso
trumparegystę Ir tollr, gystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das.
SpeclalS atyda atkreipiama J
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos: nuo 10 Iki g vai. vak.
NedSIioJ pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atltaiso-

DR. GEORGE I. BLOŽIS
2201 VV. Cermak Rd.
VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617
Office TeL HEMlock 4848

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

OFISO VALAND08:
Nao 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal sutartį.
Office TeL YARds 4787
Namu TeL PROspect 1930
Tai OAMsl 6199.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Chrysler, Chevrolet ir Plymouth

REZIDENCIJA

6631 S. Callfornia A ve.

DR. J. J. KOWAR

I TC H I N G

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S K I N

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečia r eiats ir Snkmkadieniais
pagal sutartį.

F

zem

y-O n š k

i P n i "rr’.TjCl JS

Tat yra gorlautil Ir gražlaiml automobiliai Amerikoj, modernlMkal
tohullnil, nužemintos kainos, lengvi UtnokSJImal,
teisingas patarnavimas.

OR. MAURIGE KARK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tek YARds 0994
Rez. TeL PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dien^

eL YARds 5921
m.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:3i|

756 VVest 35th Street
TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutarti

DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
Ofiso TeL VIRginia 0036
Residencijos Tek BE Verly 8944

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir •—8 p. na.
Residenoija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Tel CANal 0267
Res. TeL PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artcsian Avė.
Telefonas REPnbUc 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Office Pitone
Rts and Office
PROspect 1028
9359 S. Leavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

FO R

Ai seninate mciie] imą ■
nudegimą, arba odos ligą?
Nekentčkitl Žemo per 30
pietų gelbėjo žmonėms. Pa'alina eezema. išbėrimus,
spnT.'”* lr k,toltin«
negalavimus-.' - Pirk
Šiandien! Visuose npūcko-

2415 W. Marųuette Rd.
ifiao valandos:
10—12 vak rytu
2—4 ir 6—8 vak vakaru
Trečiadieniais ir Sckniadieuiau
Susitariąs

DR. A. P. STULGA

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitartu

4045 So. Ashland Avenue

Federal Savings and Loan Insurance Corporation,
Washington, D. C.

PIRKIT NAUJAUSI

OR. A. G. RAKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. J. J. SIMONAITIS

PNYSICLAN and SUBGBON

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti
Iki $5,000.00

in<w be akinių. Rainos pigins kaip
nlrmlan.

Celefonas KEMlock 6280

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare iiskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. STRIKUL’IS

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.

SPECIALISTAS
OPTOMETRICAI.LY ARIU
LIETUVIS
SuvlrS 20 melų praktikavimo
Mano Garantavimas

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

_________ CHICAGO, 1LL._________

2202 VVest Cermak Road
Chicago, Illinois.

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso TeL Canal 6122
Res. 8342 So. Marahfield Ars.
Res. Tel. Beverly 1868

2423 W. Marųuette Road

AND LOAN ASSOCIATION
Of CHICAGO

Nuo
ak

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DANTISTAS

AKIŲ GYDYTOJAS

Telefonas YARds 1373

s

d., 1939

ii-

BALZEKAS MOTOR SALES
“U wn.b LIRE U8”

4030 S. Archer Avė., Chicago. iii., Phone Virgiui* 1515
Turime daugybe vartotų automobilių vSliaumos mados, nuo 115.*0

TEL. YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(KVIFA’INSK AS,

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

1758 VVest 47th Street
(Kampas Wooa St.)
0F180 VALANDOS:
4-4 b 7—8:30 Vakari

b Pagal Kataru

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Soredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenui
Telefonas Lafayette 3660
Antradieniais. Ketvirtadieniais
Penktadieniais

4031 South Ashland Avė.
TaL Tartis 0994
Eusa«iij»i*i*. Tretiadianjaia ii

t
DR'A'YF'GflM

Šeštadienis, liepos 15 d., 1939

OU NEVER
AlRPLANEB ARE NOW
BE.ING EMPUOVEO TO
CONVCV AAOHAMMEOAN
ptUGRIMB TO MECCA,
THEtR HOL.V CITY—

Redaguoja Ig. Sakalas
- -------Pardarinės likusias Smogus

- -------

KNEVVH1
R?i

JOACHIMGTAL,

žei»-

kluose ir turi puikių, su daugeliu retenybių kolekcijų. B:ilKauno
Apylinkės
mus paskyrė parduoti iš var timore’s l’liilatelie Soeiety yra didžiausia tame mieste
žytinių Sruogos pašto ženklų
draugija ir priklauso prie nakolekcijų, kurių vertė siekia
cijunalių filatelijos federaci
apie GO,<MM> litų. Apie varžy
tynes paskelbta ir užsienio ją
spaudoje, mat, norima, kad
Labdaringiems
reikalams
dalyvautų ir užsienio filate
Prancūzija
neseniai
išleido toje valstybėje, Lašt Chance,
listai. Iš viso priskaitoma apie 50 pašto ženklų rūšių nuo komplektų pašto ženklų, ku- vietoj užtikta aukso. Toji viepaėios nepriklausomybes jkū- riuose įdėti atvaizdai z.vl,l,U>ta dabar randasi Įtariame
I Prancūzijos vyrų, kaip komp. i miesto centre.
rimo laikų.
Kitų kartų filatelistų kam-11-’. Debussy, mokslininkas l’ipely parašysime, kas buvo i erre Puvb$ de Chavannes, noKyšimu su Šv. Tėvo Popie
velistas llonoere de Balzac, žinius XI vainikavimu, Vati
įsai A. Sruoga, kokiu
"darė tokį brangų Lietuvos žymus devynioliktojo šimtme kanas išleido komplektų nau
pašto ženklų rinkinį ir už kų čio psichologas Claude Ber jų pašto ženklų: 25 centesimi,
pateko į sunkiųjų darbų kalė ną rd ir k.
175 centesimi, 80 centesnni ir

CZLCHOStOVAKlA
CALLBD "THALERS*.

ŽC nkl-HS

jimų 15 metų. Be to dar pri
teista iš jo netoli trys milijo
nai civilinio ieškino. Ši byla
visuomenės susidomėjimu bu
vo antra po garsios vokieti
ninkų išdavikų bylos.

/HE AMPOtCAM

ART
OOtLAP TOOK ITS
>
NAME FROM SILVER
7 COINS MADE AT

=

žalojusi Lietuvos pašto

Bob Dart

George

Zj

VS

schwleiski

HAS \WRnTEN A BOOK ON
THE LANGUAGE OF THE
CHIMPANZEC. IN AN
APPENDIX ATTACHFP TO
THAT ©OOK HE GIVE5 A
COMPLETE DICTIONARY OF
PHRA53S ANO EXPR6SSIONS
USED 3V THE CHIMPANZBG ,
ON WHICH HE EKPECIMENTED/

-1/UF.U.lNG 13
SAIO TO UAV£
O5131MATB0 A'/OAS
TP2 ANCIENt
re tėutonc mtces
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i Knyga Apie TautŲ
Paviljonus Pasaulinėj
Parodoj
NEW YORK, liepos 10 d.
Winkler and Kelmans, N. Y.
išleido gausiai iliustruotų 190
puslapių knygų “Book of Na
tions VVorld’s Fair”. Kaina
'knygos vienas doleris, gauna
ma kiekvienam P. P. Pavil
jone. Pageidautina, kad lietu
viai, kurie norės įsigyti, krei
ptųsi į savo Paviljonų.
Lietuva ir jos Paviljonas
aprašyti 107-109 pusi. Pabai
goje sųra.šas visų Komisarų.
Nors leidėjams buvo duotas
tikras Lietuvos žemėlapis,
bet apgailėtinu ir nesupran
tamu būdu šalia Palanga, Tau
Paul V. McNutt iš Indiana (kairėj) prisaikdinamas jalu užimant Federal Security ad ragė, Alytus tikrų pavadini
ministratoriaus ofisų, Wasbingtone. (Acme teleplioto.
mų ĮKitalpino Kovno, Shavli
ir Vilkomir. Šiaip taį geras
U2MEGSTI DRAUGIŠKI RYŠIAI TARP Madų Saliom;
leidinys, iIiknIus supratimų ir
NEW YORKO IR LIETUVOS
Lietuviški Tautiški
naudingų žinių apie kiekvie
GAISRININKŲ
nų šalį.
Kostiumai
1939-VII-12 d.
NEW Y’OKK. — Sąryšy su L. McKenna ir kitiems ženiesN'EW YORK. —Madų sa
draugingų ryšių užmezgimu nių klasių, pagal užimamas
lonas “Robbins and Co.” Lo- Daug Superka Žemės
tarp Lietuvos ir New Yorlto' vietas. Majoras LaGuardia ngcllamps restorane (5
Ave-i

j 1.25 lira. Visuose pašto ženkAmerikos jungt. Valstvbių luošo Popiežiaus vainikavimo
paštų viršininkas pranešė, kad vaizdai,
lapkričio mėnesį, šių na tų, ke J
turiu valstybių, būtent Nortli
J vienų Jungtinių Ameri
Dabota, South Dabota, Mon
kos A’alstybių paštų atėjo
tana ir \Vaslangton prisidėji...
žmogus ir paprašė jam duoti
,
. , . ....
. .
Neseniai Baltimores Pilate m< » prie unijos 50 metuAi sukak
• j.
komplektų tik kų išleistų nau
listų Draugija buvo surengus tuvėins paminėti bus išleistas jos serijos pašto markučių i
ženklas. ... , ,
..
,
. .
pašto ženklų parodų, kurioj naujas 3 centu‘ pašto
1
.
Pirkdamas jis pastebėjo, kad
išstatyta, gerų ir retų rinki Koks bus tas naujas pašto vienoje oro pašto markutėje
nių (kolekcijų). Tarpe drau ženklas, vėliau pranešiu Fila lėktuvas išpausdintas aukštyn
gijos narių, laimėjusių dova telistų kampely.
kojomis. Jis tuojau suprato,
nas yra ir lietuvis Dr. J. Bu
kų tai gali reikšti, ir paprašė
cliness. l'ž Lietuvos pašto žen
Ilelena miestas, Montana šitos rūšies markučių visų
klus jis laimėjo sidabro meda vai., šiomis dienomis išleido šimtų.
lį. Dr. J. Bucluiess, nors Ame medinius nikelius (5 c. mone
rikoj gimęs ir augęs, speciali tų) paminėjimui 25 metų, kai Tai buvo prieš 21 metus.
• Už šias markutes jis uždirbo
laimi daug, nes visų šimtų ne
gerai atspausdintų markučių
pardavė už... 20,(XX) dolerių, o in.osto gaisrinmkų Lietuvos | savo kalboje pareiškė džiang- nue ir 34 g.v5) organizavol Ūkio Produktų
pats už jas tebuvo mokėjęs 25 Lgniagcsuj feęjunga paskyrė snių santykių užmezgimu sui..j.a|| pas|,|on show” Susi-! Lietuvos - Vokietijos
.
.. .
i
•
- i
j
dolerius. Markutės pasirodė kelis garbes ženfklus “A' • • • ’
..
.
.
.
K
gaisrini?k.’J ,organizacija tau-rinko 1500 kviestų svečių, iš
esančios brangesnes dar ir'mui Pagelbon” New Yorko tos, kūnai jis nuo seniai jau- p.H.lllIin(-,. p.lr(><1(>< t.,llfll p„_I
dėl to, kati paštų valdyba tuo- gaisrininkų vadovybei ir ei i i- čia simpatijų ir prašė tų pe‘
1 TLietuvos
:~A----- - Vokietijos pa
viljonų dalyvavo dvidešimts
jau pastebėjo klaidų ir jų pa nia’ms gaisrininkams.
rduoti Lietuvos Vyriausybei. tautų Į>o dvi paneles tauti sienyje atidarius mažąjį su
taisė. Visos blogai atspaus
Liepos 6 d. Miesto Majoras Kire Cliief and Cdminissioner
sisiekimų, iš Vokietijos atvykniuose kostiumuose, tarp jų
dintos markutės buvo tuojau atsiuntė į Lietuvos Generali pareiškė, kad nors iki šiol jis Jvi |ictuvaitf,8. Uuv0 koncer_ kautieji į Lictuvų labai daug
sunaikintos, tačiau, pasirodo nį Konsulatų savo automobi ir mažai žinojus apie Liet,,. ti„- programtti tautlniy l|;os. -superka kūnų,,,, ir sviesto,
šimtas jų kažkaip jis dėlto lį, kuriuo Gen. Kons. J. Bud vų, bėt yra labai patenkintas
tiumų ir dabartinių madų de Lsų. tas supirkinėjimas dar
prasmuko pro kontrolierių a- rys, attachė A. Simučio ly- naujais ryšiais ir tikisi juos
galėtų padidėti, bet Vokieti
monstravimas. Programa pra
kis. Šiomis dienomis viena iš dymas, nuvyko į City Hali, I palaikyti. Savo ir savo pavajos valdžios organai eiliniams
sidėjo 4 vai. 30 m. p. 'p. ir
tų markučių Londone buvo kame iškilmingai, pasakyda ldiiiių vardu dėkoja už dova
piliečiams sunkiai duoda lei
tęsėsi vienų ir pusę vai. Lie
parduota už 510 svarų sterlin mas atitinkamų žodį, įteikė nas, kurios visiems jiems su
dimus peržengti rubežių.
tuvaitės buv'o sutiktos ilgais
gų. Išeina, kad po dvidešimt garbės ženklus: I klasės: Ma kėlė džiaugsmų. Fotografai1
aplodismentais, kas . parodo,
vienerių metų šito šimto mar jorui Fiorello IvaGuardia, padarė nuotraukas. Iškilmėse
kad Amerikos
visuomenė, Pakeitimai
kučių kaina pasiekė 51,000 Gaisrininkų
Komisijonieriui dalyvavo vyresnysis persona
Utenos apskr. viršininkas
prie kiekvienos progos rodo
svari] sterlingų
John J. McElligott ir Vadų las, spaudos atstovai ir de
savo simpatijų mūsų tautai. Motiejūnas — Valevičius ato
koruotų
asmenų žmonos. Po programos rengėjai gra- stogauja ir į savo vietų ne‘‘New York Times” liepos 9 žiai priėmė, ir pavaišino po-'
Utenos apskr. viršinind. pažymėjo garbės ženklų į- neles dalyve^ Kiekvienam' ku paskirtas Alytaus apskr.
10% ĮMOKĖTI
j teikimų.
žiūrovui 'buvo įteikta brošiū-1 viršininkas Stasiūnas. Į Aly-

PIRKDAMI DABAR

Pasienyje

ELEKTRIKINI

REFRIGERATORIUI

j

GALITE SUTAUPYTI

nuo
iki $65.00

Balansą Lengvais Išmokėjimais

jra apie kiekvienų iš tų 20 taUs aPskr- viršininko vietų
GARSINK1TES “DRAUGE”'tautų.
numatoma paskirti buvusį gu_______________________________________________________ 'bernatūros ipatarėjų ir Kauno

apskr. viršininkų Pranų Mor
kų.

Cltrtlei prtM LMarMa Ahtlitplle
rtachti and killt dandruff ferm
Thęre In no nuiler. mnrn deltfthtful, or
effectlvo w»y of keeplmt danrtrnIT under
control than »lth Llatrrine Ahtlaepi IC,
famouz for mnr« than 2« .vara a* a mout.h
*aah artd Margio. Jnat nib lt in and folio#
with prnlonged ma-sRage.

Llatcrine Antlaeptlc gota rld of itandrult
hrOailRe lt kilis thc .erm that ratuse* d<htirulT—tlie ipieer Uttlo hottie-ahapod Kas
teria (Pltyrnaimrum ovalo) that aurmiinda
tho hftlr and covors tho scali.

Roosevelt Furniture Co.
2310 West Roosevelt Rd.
ChicagO.

Tel. Seeley 8760

Billv Conn, cf Plttsburgli, Pa. in bis first appearance il
gai nst a rival in tbe divisien, won tbe World’s Ligbt Heavy
weigbt Title, by beating Mėlio Bettiina to a 15 round decission at Madison Sųuare Garden, in New York. Conn, who
eame froni behind to win, is shown at left, as be took a
right to tbe bead from Bettina. (Acme)

Don't r»asto tlmo wlth romodles that
troroly attack Ry m p toms įso lAatertno
Anftsoptie. tho proved treatment that gota
at tho cauao Tho only troattnont wo know
of that Ir hacked hy ton yoars of rosoarrh
and a ctlnlcal rocord of suocaas in tho
groat. majortty of rasos
Lambert l'harmacal Oo., St. Louit, Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

•
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE

Is Lietuvos miesto ir kaimo

Keliaukite Vikingų laivais

LIETUVĄ

|

Per Gollicnburgų, ftiolijų

Pas Mus Viskas Nauja,

Visu smarkumu rengiama
---, labai įvairi “TestenioniališAudros Apgadino
Surinks Apie 60,000
Hv. Baltramiejaus parūpi- ka” vakarienė ir programa
jos
metinis piknikas įvyksta iiep08 23 d., Lietuvių AudiJosvainiu Bažnvčię
Tautosakos V ariantu
sekmudienį, liepos 16 d., gra-' tori joj. Tai bus atsisveikini(XX) Jau ’keleri metui, kai
Pereitą, sekmadienį pro Jo
žiam Mozinos parke. Kasmet ni0 vakaras su buvusiu vikatautosakoj renka atskiri as svainius praėjo labai nuosto
parapijos piknikai būna s-kaikun. y. Ulba ir sutiktu- l.uhų iš|ilaiikiiuni iš Xcw Yorko:
menys, archyvo bendradar linga audra. Ypač smarkiai
tlingi ir sėkmingi. Taigi, ir v6s naujo vikaro kun. S. Ri M. S. Gripsholin................ liepos 24
biai ir organizuoti būreliai: nukentėjo didžiulė mūrinė ba
sią metų piknikas, be abejo- Jkūno. Vakarą rengia Šv. Ba- M. S. Knngsholm,............ rugp. 19
moksleiviai, jaun. ūkininkai, žnyčia: nudraskyta didesnė
nės, turės viršyti visus kitus, Itraaniejaus choras, padedant S. S. Drottningholm...........rugp. 29
jaunalietuviai,
pavasariniu- dalis stogo, išdaužyti langai,
nes iš rengimo komiteto ra- moterų chorui.
•
kai. Šiuo .metu veikia moks- Bažnyčiai padaryta daugiau,
porto galima spręst, jog daug!_______
Tamstos kelionei niekas nepa
leivių tautosakos rinkėjų bū- (kaip už 3,000 litų nuostolių,
tartinus geriau
prisirengti,
kaip
kas naujo yra prirengtu.
Porai savaičių atostogctns Tamstos
vietinis laivakorčių aginrelini šiose vidurinėse nioky- Viso miestelyje ir apylin'kėse
Bus įvairių laimėjimų ir žai- išvyko M. Gustas su šeima, tas, arba:
klose: Biržuose, Kaišiadory- sugriauta 15 namų ir nunešdimų, kas patenkins senus ir Karašauskai ir Antanina Bu- SVVEDISH AMERICAN LINE
se, Kelmėje, Kretingoje, Ku- ta apie 100 stogų. Malaikonių
IMI No. .Mlcbigan Avė.
_
-v
t\ • ,
i - • jaunus. Duos gražias dova-. kančiūtė. Aplankys gimines
Cliieago, ll.inois
piškyje, Marijampolėje (abie- km. griūdamas klojimas priBettv
Noe
(kairėj)
sesuo
ir i žmona
Damel
Noe, sunkiai
„kiimiUi,o
i
-o
♦ • • ir
• tPa>
.
.
/
•
vi
•,
•
v
•
i
rr
i
ii
uas
atsilankiusiems.
Lines
iScranton.
Pa.;
tainci
v
.
J
»i
jose valdžios gimnazijose, Pa- slėgė visus tuo laiku susta- suieisto riaušėse streikuojančių darbininkų Harlan anglių ka-I šauni
muzika šokiams. Taigi, aulinę Parodą Ncw Yorke.
syklose,
Kentucky
valstybėj.
(Acme
telepho-to)
svalyje, Šilalėje, Tauragėje, tvtus arklius ir vežimus. Išvisi į metinį parapijos pikEnrikas i atvyko į Omaha ir apsigy
Vielkšniuose, Zarasuose ir Ža- traukta ir apdaužyta daug
Kiek Kalinių Lietuvoje Mergaičių Rekolekcijos nik}Jveno pas savo tetą Polingkiegarėję. Stropiesiems bendra- medžių. Tokios audros JosŠv.
Baltramiejaus
choro
su

nę. Jaunikaitis jau gavo da
ELMITURST, P . — šv.
darbiams, kurie kelis metus vainiuose dar niekas neatsi- Atlieka bausmes apie 5,000
Liepos
10
d.
parveštas
kū
sirinkimas
įvyko
liepos
7
d.
rbą. Mergaitė taip pat trumt
t
, oro, Marijos viloje mergaitėms’ liepos i u a. parvestas kuteikia archyvui medžiagų ir mena.
.
J.U.
* * .’ “t bus trejos rekolekcijos. Pir- nas
a
a
Teodoro
Ponzio,
kuis a. a. Teodoro Ponzio, k u Iš nutarimų svarbiausias re- pu laiku tikisi gauti
sąžiningai dilba, netrukus bus--------------------krinunaliniai nusikaltėliai. Is
J
_ _ J
,
r:Q tn,.;p5 ,.plptn
nil.
mos: liepos 28—30, antros: ria lPrieš kelet$ savaičių nu- ngtis .prie vadinamo “palių- gvečiai
suteiktas Lituanistikos Insti
bendro
nusikaltimų
skaičiaus
Ūkininkų Tarpe
rugpjūčio 18_ 20 trečios: ru- sken<l° Alaskos vandenyse be dijimo” vakarienės, kaip bututo nario talkininko vardas.
15fij yra recidivistai, 62 kali gsėj0 1_ 3.
*
žuvaudamas. Liepos 11 d. iš- vo anksčiau minėta. Nutarta
Veronika Rovas iš BodiesTokių asmenų bus per 20. Platinamos Juodos
niai bausti po 4 kartus, 32 po
Mergaitės nuo maždaug 14 kilmingai palaidotas iš Šv. taip pat ruošti pikniką, lie- ter, N. Y., lankėsi su :a\o
Jiems bus išduoti atitinkami Avys
3 kartus ir 615 po 2 kartus.
metų gali jose dalyvauti. Kie- . Baltramiejaus bažnyčios, As- pos 30 d., Deep Laike.
dukterimi pas seserį Zigmonpažymėjimai.
Kadangi Lietuvos ūkinin Nubaustieji atlieka bausmes kvienai mergaitei rekolekci-! cen?ion kapinėse.
Į chorą įsirašė keturios nau tienę. Mergaitėms Omaha la
Tuo būdu dirbant numato kai dabar daugiausia augina Kauno, Panevėžio, Marijam jos yra be galo naudingos,
jos narės: Joana Šimalinaitė, bai patinka ir, jei aplinkybės
ma per šiuos metus surinkti menkos rūšies avis, kurios polės, Ukmergės ir Telšių ka nes susitelkusi ji galės su Margarita Janušauskaitė išiLucija Dragūnaitė, Ber. Mic- leistų, norėtų čia apsigyventi.
apie 60,000 naujų tautosakos mėsos mažai duoda ir vilnos lėjimuose, Alytaus, Vilkaviš prasti savo sielos reikalus, iš Los Angeles, Calif., atvyko | ka,te> Gene Šidlauskaite, o
Rovienės mergaitės yra la
kio,
Mažeikių
ir
Raseinių
avarijantų.
jų netinkamos, tai dabar pra
girsti naudingų pamokymu ir atostogas praleisti pas gimi- anksčiau N. Bakšytė.
bai gražiai katalikiškai ir lie
rešto
namuose.
Priverčiamojo
dėtos platinti juodos veislės
gauti nurodymų ateičiai. Be nes I. Povilaičius ir M. MaVadinasi, mūsų choras au tuviškoje dvasioje išauklėtos.
darbo stovykloje atlieka bauavys.
Juodos
avys
tuo
nau

to, rekolekcijų vedėjas visuo-, linauskus, taipgi aplankys gi- ga. Dabar turi virš 50 narių. j£. Rovaitė labai gražiai groPerkūno Aukos
dingos, kad jų vilna tinka au- stnę tik nubaustieji adminis met pasiruošęs kiekvienai at- minės ir Chicagoj.
St. Kaza'.taitis i jo vargonais šv. mišių metu,
UTENA. — (XX) Perku- diniams gaminti. Šiais metais traciniu būdu.
skirai patarnauti.
kui ios buvo laikytos už sielą
nija nedidelėj Utenos apylin- Žemės Ūkio Rūmai avių nuKalėjimus ir arešto namus
PAVYZDYS
KITŲ
MIESTŲ
NAMU
i kur.. J. Krasnicko, jos dėdės,
Prašome mergaičių pasirin
kėj padarė nemaža nuostolių: mato daug išplatinti,
aptarnauja apie 900 tarnauto kti Jums patogiausią rekolek
kuris buvo Omahoje klebonu
SAVININKŲ KLUBAMS
sudegė Uknių km. Kaulinio
ji1908 metais.
Vietinis
cijų dieną ir tuojau mums
tvartas, Vyžuonėlėse Balčiū Labanore Bus Grybų
OMAHA, NEBR. — Namų rie kainuos $1,136.00. Bus
pranešti. Taip pat prašome
no namai, Kaliekų km. BerSavininkų klubas labai rūpi gražūs ir stiprūs.
Džiovykla
kiekvienos apaštalauti savo
Per Vienų Mėnesį
tašiaus tvartas, Melaik’uose
nasi, kad mūsų kolonijos na
Lietuviai Laimėjo
nutrenkė aPklį, Ažudvariuose Šiais metais organizuojama Išduota 1000 Leidimų draugių tarpe pranešant jo mai būtų tvarkoje ir gerai Atsisveikino
Viena seniausių Omnlio^ gy! Rinkimus
ms apie rekolekcijas ir kar
apvertė statomą klojimą, U- nauja grybų džiovykla Laba Žemei Pirkti
prižiūromi.
tu su joms atvažiuojant.
(XX) Daugėliškio (Švenx • ii-i
j v ventojų, Kotrina Uvikiena na
teno’e per kaminą įlindo į nore, kur yra daug miškų.
Šiais metais
klubas -y
įsdali.
- » r“
Nukryžiuoto
Jėzaus
Anksčiau norintieji pirkti
Katino rūsį, kitiems suvirino Iki šiol “Sodyba” turėjo tik
no virš 20 dovanų tiems, ku rdavė savo namą ir dėl ne čionių ap.) valsčiaus tarybos
Seserys
radio antenas ir sugadino ra- vieną džiovyklą Merkinėj. žemę, turėjo gauti valsčiaus
rie turi gražiausius daržus, sveikatos iškeliavo į Cbicago rinkimuose iš 20 vietų lietu
pas dukterį gyventi.
viai pravedė net 15 atstovu.
dio aparatus.
Ten pat grybai netik džiovi- valdybos pažymėjimus, kad
žolę, gėles ir kitus pagražini
Išparceliuos
4000
Ha.
Lenkai pravedė tik 5 atsto
jie bei jų tėvai tikrai verčia
--------------------- narni, bet ir marinuojami. Nemus. Tai na'vnų savininkams Apsigyveno Omahoje
vus. Į pavaduotojus pateko
REMKITE, PLATINKITE trukus pasirodys voveruškos si bei vertėsi žemės ūkiu. Nuo Žemes
labai patiko ir daugelis lenkSudgir.ų jaunikaitis ’r me 17 lietuvių, 1 lenkas, 1 rusas
š. m. gegužės mėnesio prad
KATALIKIŠKĄ
SPAUDĄ ir baravykai.
Šią vasarą Žemės reformos tyciavo. Vienas savininkas
žios tokių pažymėjimų vals- valdyba išparceliuos apie 4000 pasakojo, kad teisėjai pripa- rgaitė iš West Frankfort, Ilk, ir 1 žydas.
ciaus valdybos neišduoda. p,a žemės. Matininkai parce-Įžino, jog pas jį aplink namą
Nuo to laiko žemės ūkio mi iaviino darbus jau pradėjo, yra gražiau, negu kur parke
NEW! AMAZING!
nistras pradėjo išdavinėti lei Dabar parceliuojamas Taujė arba pas turtingiausius Oinadimus, per mėnesį laiko iš nų dvaras.
hos gyventojus.
duota daugiau, kaip 1000 lei
Teisėjais buvo: Tamulevi' This New Easy Way
dimų žemeį pirkti. Sekančiais
čienė, Lukošienė, J. Hoffman,
mėnesiais taip pat numatoma ■ REUMATIZMAS
Fran & Eddie’s Tavern
P. Hofsheir ir M. Katinas.
išduoti daug leidinių, nes jau I
SAUSGELE
Bažnyčios suolai
įvyks
I
dabar paduota keli tūkstan
Nealkankyklte savęs
skausmals:
Reumatizmu. Sausgeie, ■
Pusmetiniame parapijos sučiai prašymų.
I Kaulų Gėlimu, arba MėšliuniKiu — raumenų sunkumu, nes" virinkime nutarta jgvti IIUU
skaudėjimai naikina kūno gyI vybę Ir dažnai ant patalo pajus Suolus ŠV. Antano baŽnySausra Išdžiovino
guldo.
■ ”.
Vieta randasi —
T
1 cafsico compound mos- H,čioj. Pirmiausia klebonas kun.
| tlg lengvai praftallna vlrSmtnė_
. .
.
prie Archer ir Kean Avė., Justice, Illinois
Šulinius
ts
tns Ilgas: mums Šiandien dau- ■ J. JuseVICIUS, paaukojo $10';,
(Temykite Blatz Bcer iškabą)
Igybė žmonių siunčia padėkones
|
.
-t **
.pastų 56c. arba dv. už »i.n5. ■ Karvelis — $50.00, Ilakis
ir
(XX)
Prasidėjus
kaitrai,
■
'Knyga:
“AAL.TIN1S SVEIKAnz. .
Gera Muzika — Skanūs Užkandžiai — Geri Gėrimai
daugelio Lietuvos gyventojų I TOS”, augalais gydytis — kaina KriksciUnas — pO $33.36, A.50 centų.
■
.
— Smagi Kompanija.
šuliniai ir kūdros baigia džiū 'pasveikę. Kaina 50 centų. Per dOIUOms — $lu.00 IT B SlUVisus lietuvius iš Chicagos ir apielinkių širdin
ti, todėl kai kurie gyventojai
b i kovas — $10.00. Kiti suteikė
gai
užkviečia —
vandens turi ieškoti už kelių
3259 S. Halsted Street, " 'mažesnes aukas. Tikimės, kad
FRANCES ir EDUARDAS KUBAIČIAI
km. Pastebėtina, kad ir upe
Chicago, Illinois
Jjir 'kiti ninn,'s Pa<1ės 1)51 to’
J jau užsakyti nauji suolai, kuliai žymiai nuseko.

Išeaūtif Sftvfi Grifo

GRANO OPENING
šeštai vakare, Liepos 15,1939
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Novena

Kun. St. Valucko
Ateinantį antradienį, liepos Priimtuves

i
18 d., 7:30 vai. vak., Dievo I Perkėlus iš Cicero šv. An
Apvaizdos bažnyčioĮje prasi
tano parapijos kun. S. Valucdės trylikta metinė novena kų į Šv. Kryžiaus parapijų,
prie šv. Onos. Šita devocija tos parap. parapijonai buvo
prie Motinos Panelės Šven surengę gražias priimtuves,
čiausios buvo įvesta 1027 m. (parapijos salėj. Vakarėlis bu
užbaigus bažnyčios statybą ir vo jaukus, žmonių priėjo pil
kasmet su didesniu pasiseki na salė, ypatingai daug ma
mu ir dvasios nauda buvo tėsi jaunimo, kurio buvo net
laikoma iškilminga novena. iš kitų kolonijų.
Šiais metais yra pakviestas
novenai vesti gerb. kun. P. i Vakaro vedėjum būvu kun.
Malinauskas, MIC., Marijoną A. Valančius. 1’iPmiausia ku
Kunigų Seminarijos profeso lbė jo pats klebonas kun. A.
rius, pasižymėjęs savo iškal Skripka. Džiaugėsi, kad pabingais pamokslais. Pamaldos gelbinin'ku sulaukęs jaunų ir
bus laikomos rytais 8 vai. su i jau parodžiusį gražų veikimų
j kun. S. Vaitiekų. Priminė
novenalėmis mišiomis ir va
karais 7.-30 vai. Iškilminga taip pat, kad abu jo pagelbinovenos užbaiga liepos 26 d. ninkai yra buvę Ciceroje, to
Onos šventėje. Prašome je plačiai žinomoje parapijoj,
sinaudoti šitomis ypatingų kur ir klebonu yra pasižymė
jęs visuomenės veikėjas kuu.
Jievo malonių dienomis.
J. Vaičūnas. Paskui gražias
Kun. Ig. Albavičius,
kalbas pasakė parapijos truDievo Apv. par. klebonas stisas, žymi kolonijos veikė
ja J. Čepulienė, Davis Square
parko komisijonierius (sve
Piknikas Su
timtautis), kun. S. Valucko
Dovanomis
tėvelis iš Dievo Apvaizdos
Liepos 16 d., Vytauto par parapijos ir ant galo pats
ke, Visų Šventųjų (parapija kun. Valuckas, kuris nuošir
rengia paskutinį šių metų pi džiai dėkojo rengėjoms to su
knikų, kuriame 'bus duodama sipažinimo su juo vakarėlio
12 dovanų pinigais. Tos do ir visiems programos daly
vanos turėjo būti, išlaimėtos viams. Jaru baigus kalbėti
pirmame piknike, geg. 15 d., pakviesta vakaro rengėja, vėl
bet, garsiakalbiui sugriuvus, kėja M. Sudeikienė, kuri gra
nebuvo galima žmones sušau žiai pasveikinus naujų vika
kti. Visi tie, kurie turėjo ti- rų, įteikė dovanų ir dėkojo
kietus nusipirkę pirino pikni visiems atsilankiusiems.
ko, turės progos laimėti šia
Tarpe kalbų buvo padai
me piknike. Nepamirškite lie
nuota daug dainų. Tai prokpos 16 d. būti Vytauto par
rafmos daliai vadovavo varg.
ke ir laimėti dovana*.
V. Daukša.
Šis piknikas bus kermoši
Vakarėlis baigtas gražia
nis, nes kas tik norės ko, ga kun. A. Valančiaus, progra
lės gauti. Žaidimų taip pat mos vedėjo, kalba.
bus galybės. Laimėtojai bus
A. Valančius
apdovanoti gražiomis dova
nomis. Liepos 16 d. visus pra
šau atsilankyti į Vytauto pa
Vyksta Atostogoms
iką.
Petras Šliogeris, žinomas
Kun. J. Paškauskas, kleb.
Vest Side veikėjas, su šei
ma išvyksta visam mėnesiui
Sukaktuvės
atostogų į St. Joe, Michigan.
WEST SIDE. — Šerifafs Atostogose išbus nuo liepos
Sakavičius su savo žmona 17 d. iki rugp. 17 d. Atosto
.Vladislava liepos 16 d. mini ginis P. Šliogerio adresas bus
33 metų vedybinio gyvenimo. Boq 103 La'ke Sliore Drive,
Vincas per visų laikų darbuo St. Joe. Michigan.
jasi su lietuviais politikie
P. Šliogeris užima realcstariais.
tininko ofisų Standard FedcRap.
ral Savings and Loan Ass'n.
Ilgiausių metų!
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.Mišias už velionio sielų. P-'
nios Banevięienės giminės ir PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
a. a. Liudviko draugai pra
MINTYS
šomi atsilankyti į pamaldus
Ift angliško vartė
;ir pasimelsti už jo sielų.
Kun. Ant. M Karažiikis

P-nia Banevičienė, nors ir
i silpnos sveikatos, bet nenu
stoja dirbusi įvairiose drau
gijose ir kiek galėdama de| das» prie visokių labdaringų
darbų.
J. K.

RADIO
BUDRIKO RADIO
PROGRAMA

Liepos 15 Diena

Aukso Grūdeliai
Reikia išmokti save patį
daugelyje daik persilaužti, jei
nori užlaikyti su kitais ramy
bę ir santaiką.
Žmogus regi veidų, o Dievas
žiūri į širdį.

U ž s i m ų s č i u s i u i Numylėtinis
ėjo Mylimojo takais. Dar jis I Negalime perdaug savimi
suklupo ir puolė tarp erškė užsitikėti, nes tankiai mums
čių; bet jie buvo jam kaip i trūksta malonės ir pažinimo.
gėlės ir kaip meilės lova.

GIESMYNAS
Liepos 16 Diena
Mylimasis iškėlė Numylėti
nio supratimų, kad jis galė
tų suprasti Jo didumą ir pa
lenkti savo atmintį prisimin
ti savo paties trūkumu.-, ir
kad jo valia jų neapkęstų, ir
skristų aukštai Mylimojo to
bulybės.

Įsigykite Naują Oiemn.vną. Jame
rasi I e Visiem* Metama Bažnyčion
Giesmes
Giesmes Ir muzika
patvarte e
Ant K Porini.
teleido G I.. K K Vargonlnlnkų Provincija
KliygiM. kulns - !MI c-eulal. pri
dedant 10 centų persiuntimui

Sekmadienio vakare, 9 vai.
Chicagos laiku, bus graži Bu
LIETUVIŠKAS
drike radio programa iš sto-1
MIŠOLtLIS
ties WCFL, 970 k. Programa
Šlovinkim
Viešpatį.
tęsis 45 minutas ir jų išpil-1
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai
dys simfonijos orkestrą ir dai
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
nininkai. Bus gera muzika ir
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas
L. R. Reed, veteranus federalio biuro hivestigatorius, pa naujos rinktinės dainos — so
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
muzikai, kalbėtojai ir 1.1. Ne liauskas.
Stipriais odos viršais.
skirtas Kansas City, Kas., policijos viršininku. (Adnie tele- lo ir duetai. Beje, reikia pa
pamirškite patys ir pasikvie kaina — 8.75. Reikalaukite iŠ:
plioto)
stebėti, kad abie Budriko skite savo draugus paklau-i
DRAUGAS PU B. C O.
krautuvės,
3409
ir
3417
So.
syti.
Rap.
J.
Į
Kviečiame Į
Choro Išvažiavimas
2334 So. Oakley Avė.,
Halsted. Street yra pripildyChicago, Illinois
Jubiliejinį Pikniką
NORTH SIDE. — lrieposįtos naujų staku: puikiausiais GARSINK IT L S “DRAUGE”
BRIG11TON PARK. — Ui 16 d. metinis Šv. Mykolo pa-|parlor setais, studio couches,
KSA 160 kp. jubiliejinis 25 lapijos choro išvažiavimas, dinettes, refrigerators, skalPADĖKONĖ
metų išvažiavimas įvyks atei Clioras autobusu važiuos į byklomis ir naujomis 1940 m.
nantį sekmadienį, liepos 16 d., Beverly Sliores, Indiana, pas geriausiomis radiomis. O yRyans Woods, 137 ir \Vestcrn Zabukus ir Kaurauskus, ku-1 patingai pastebėtina Budriko
avė. Tai labai graži vieta pi rie turi gražių vietų Micki- nepaprastas kainų nupiginiJUOZAPAS MISIŪNAS
mas ant viso stako per šią
knikams ir arti. Privažiuoti gan ežero pakrašty.
kuris
mirė liepos 9 d. ir tapo
ONA KRUSZIENĖ
palaidotas liepos 12 d., o da
savaitę.
J.
galima automobiliais ir gatChoristai ir pašaliniai, nori
(po tėvais Lctukail'ė)
bar ilgis šv. Kazimiero kapinė
se amžinai nutilęs ir negalė
vėkariais.
Mirė liepos 12 <1., 1939 Iii..
ntieji važiuoti prašomi užsi
damas atidėkoti tiems, kurie
12:58 vai. ,r> to, sulaukus 2 4
suteikė jam paskutinį patar
Brightonparkiečiai rengiasi registruoti pas komisijos na PROGRESS RADIO
melų amžiaus.
navimą ir palydėjo jį į tą
Gimus Topėka, Kansas.
neišvengiamų amžinybes vietą.
iškilmingai paminėti savo kp. rius: J. Valaitį, Eleną, SutPrimintina nulio klausyto
Mes, atmindami ir apgailė
Paliko dideliamo nuliūdimo',
dami jo prabišaliniiną iš mū
vyrą Bronislavą, sūnų Lauri25 m. sukaktuves. Taigi, ne kiūtę ir M. Daugirdą.
jams užsistatyti savo radio
sų tarpo, dėkojame įMotėjui ir
ną. motinėlę Zofiją ir tėvą Ste
Teklei I'aviloniains, jų sūn
poną Letukus, bro.į Juozapą ir
Kelionė į abi puses 65c. Au i rytoj, 11 valandų prieš piet,
tik nariai privalo dalyvauti,
ums; Mykolui ir Pranciškui,
daug kitų giminių, draugų ir
ir Antanui ir Barborai Žitkepažjstamų.
bet kviečiami visi kolonijos tobusas išvažiuos 9 vai. ryto. ant stoties WGES ir pasi
vičiams už priežiūrą ligoje ir
Kūnas pašarvotas 3236 \V.
laidotuvių tvarkymą.
Aries
lietuviai apsilankyti mūsų pi-,
llOtli St., Mount Greenvvood,
klausyti gražios ir turtingos1
Dėkojame kleb. kun. A. Lin
Illinois.
kui ir kun. S. Gaučui, kurie
knikan ir susipažinti su šios,
lietuviško* radio programos.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
lankė ligonį ligoje ir kurie at
liepos 15 d. Iš namų 8 vai.
laikė įspūdingas pamaldus už
didžiulės lietuvių katalikų] 12-kos Mėty Atminties Kaip ir visuomet, taip ir ryr>to bus atlydėta į Visų Šven
jo sielą ir pasakė pritaikintą
tų parapijos bažnyčią, kurioje
pamokslą bažnyčioje ir kapi
fraternalės organizacijos rei Šv. Mišios •
toj programoj dalyvaus žy
įvyks gedulingos pamaldos už
nėse.
velionės siela, l'o pamndų bus
Dėkojame šv. Mišių aukoto
kalais bei jos užduotimis. (J
mūs talentai, dainininką i-ės,
nulydėta į šv. Kazimiero ka
jams, Tretininkų draugijai, Apines.
MARQUETTE PARK. —
paštalystės Maldos draugijai ir
tas būtinai reikėtų žinoti kie
kitiems.
Nu-oširdžiai kviečiame visus
Dėkojame graboriui J. F.
kvienam katalikui, kokius da Liepos 15 d. Gimimo Panelės
gimines, draugus-ges ir pažįsEtideikiui, kuris savo geru ir
tamus-as dalyvauti šiose lai
rbus ši organizacija yra nu Švenč. parap. bažnyčioj, Pet Urba Flovver Shoppe
mandagiu patarnavimu garbin
dotuvėse.
gai nu'ydėjo jį į anižinastį.
Nuliūdę:
Vyras,
Sūnus,
.Mv>ronėlė
Banevičienė
daro
124180 Archer Avk.
veikus tarpe mūsų išeivijos
Dėkojame grabnešiams ir vi
tlna. Tėvas, Brolis, ir Giminės.
siems dalyvavusiems laidotuvė
PtUMM LAFiTSTTl MM
tas
metines
amžinos
atmin

Amerikoj.
se žmonėms; o tau Juozapai,
Laidotuvių direktorius J. F.
lai llievaa aut-ARla amžiną ra
GClea
BCjUntleins
—
VestuvBmji
—
Eudeikis,
telefonas
Varės
1741.
ties
savo
vyro
Liudviko,
su

Taip pat, piknike bus už
mybę.
Di angai ir Pažįstami.
BanUetama — Laidotu vAma —
f*fepuo&iiiiAĮii£
kaktuves
užprašydama
šv.
kandžio ir šalto gėrimo. Žo
džiu, pasilinksminsime, tyru
ir sveiku oru pakvėpuosime,
KLAUSYKITE
pastiprinsime savo sbeikatų.
Rengimo Komitetas

Sąjungiečiy Autingas
WEST SIDE. — Moterų
Sųjungos 55 kuopa rengia piknikėlį Aušros Vartų parapi
jos darželyje, sekmadienyje,
liepos 16 d., 6 vai. vak. Pusė
pelno skiriama parapijos nau
dai.
Bus “bingo” žaidimas, na-1
rėš suneš gražių dovanų, tai- Į
pgi bus vaišės ir smagi mu
zika lietuviškai pašokti.
Kuopa 'kviečia parapijomis
ir svečius dalyvauti šiame pa
rengime.
Valdyba

Margučio Piknikas
šį sekmadienį, liepos 16 d.,
įvyksta Margučio didysis pi
knikas. Visi apie jį kalba, vi
si rengiasi jame dalyvauti. Ir
ne tik chicagiečiai, bet ir iš
kitų kolonijų lietuviai atva
žiuoja būriais pasisvečiuoti
tame dideliame išvažiavime.
Mat, piknikas bus didžiau
siame Chicagos darže, kur
lietuviai dar pirmų kartų ten
lankysis.
Tikietui tik po 35c. O tie,
kurie perka iškalno, gauna
dykai prie įžangos tikieto
“raidų” knygutę vertės 50c.

New City Fnnitiire Mart

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER-PRUZ1N
Geriausias Fatazaavlmas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 18th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8OLAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mūbaj Lietuvių nulio pmgramo Antnullrnio Ir
HfclkviUi itkznda, 7:00 valanda, U WHIP stotina (II8O K.).

PrancMJaa P. ŠALTIMTF.RAS

NARIAI CHICAGOS, OIOEROS LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIRKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A U p C patarnavimas
HlnDlILHIlUL dieną ir naktį
DYKAI

J. Liiileu
S. P. Mažoka
Antaias M. Ptilliiis
LI. Zūlp

Albert V. Petkas
P. J. Ridikas
Antiioiy B. Petkus

Ladiawicz ir Šonai

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
4348 So. California Ąve.
Phone LAFayette 3572

3319 Lito&nica Avenue
Phone YARde 1188-1138

3307 Ldta&nioa Avė.
Phone YARde 4908

1640 Weet 46th Street
Phone YABds 0781-0782
4704 S. Weetern Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted SL

Telefonas YARda 1419

6834 So. Weetcrn Avė.
GROvchill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

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

fteštadlėnls, liepos 1’ H., 1939

VISU SVENTLJ PARAP.

PASKUTINIS PIKNIKAS

-ĮVYKS —

Visų Šventų parapija Vytauto Darže turės sportinį piknikų. Bulės žaidimas įvyks pirmų

Sekmadienyje Liepos-luly 16 diena, 1939

valandų. Po to seks lenktynės, virvės traukimas, šakar-Makar Choras ir kitokie žaislai. Šia
me piknike visa 'publika bus pilnai patenkinta, širdingai visus kviečia atsilankyti į linksmų

Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road
Naujas Profesijonalas

Aplink mus

piknikų —

ja priėmė dr. Bartkų ir su
teikė certifikatų: Oraduate
Fellow in Edward L. Moorliead Surgical Seminar.
Baigęs ketvirtus mokslo
metus, gavo iš Loyola U.
Sehool of Medicine Certificate in Medicine.

KLEBONAS KUN. J. PAŠKAUSKAS

Pranešimai

Šv. Kazimiero Akademijos
šių savaitę atvyko į Cliica- šiai rankai ir rūpestingumui.
Rėmėjų Dr-jos pusmetinis su
gų studentas A. Skirius. Ato
sirinkimas įvyks sekmadieny
stogų metu jis renka medžiąVasario mėn. dr. Raikausje, liepos 16 d., 2 vai. j>ogų apie amerikiečius “Narį- kas padarė jam, p. Kass, sekpiet, Šv. Kazimiero Akade
jajai Romuvai“, Lietuvos sa-'mingų ūmaus apendiko opemijoj. Skyrių, Chicagos ir avaitiniam žurnalui. Rudenį racijų. Viskas išrodė gerai,
•pylinkės, prašome atsiųsti at
stos į Chicagos universitetų het po kelių dienų dar po o'g
Būdamas lietuvis ir norė stoves su raportais. Kas nu
tęsti komercijos mokslų. Lie- peracijos nesustiprėjęs ligodamas dirbti tarpe lietuvių veikta ir kiek bilietėlių par
tuvoj p. Skirius yra baigęs nis •susirgo sunkiuoju įplauįsirašė į Šv. Kryžiaus ligoni duota bsūimain tradiciniam
gimnazijų ir prekybos insti-^nj uždegimu, ir vėliau dar
nę, kurioj išbuvo vienus me išvažiavimui prie Marąuette
tūtų Klaipėdoj. Šį pavasarį kitomis komplikacijomis, kutus (1938—1939). Išpildęs vi Parko, rugpiūčio 20 d.
baigė Marianapolio Kolegijų'rios sudarė didelį pavojų žysas priedermes ipo vienų me
su bakalauro laipsniu. Praė-'maus mūsų biznieriaus gyvy
Taipgi randasi naujų su
tų gavo Doctor of Medicine
kusiais metais jisai daug raBet, ačiū Dievui, pavojai
laipsnį iš Loyola University manymų iš kelių skyrių, ku
buvo nugalėti, ligonis sustip
’inėjo “Lt. Žodžiui“.
Sehool of Medicine ir diplo riuos būtinai turėsime bend
rėjo ir pagijo. Dabar malonu
mų iš Šv. Kryžiaus ligoninės. rai apsvarstyti.
Jonas A. Kass, kuris turi jį matyti ir vėl besisukinė
Linkim naujam daktarui
Antanina Nausėdienė,
laikrodžių, akinių ir visokių jant šeimos, giminių, draugų
geriausio pasisekimo medici
ARD pirm.
brangių
daiktų krautuvę ir 'kostumerių tarpe.
nos profesijoj. Daktaro tėvai
PETRAS J. BARTKUS,
(4216 Archer avė.), anų die
abu gimę Lietuvoje. Tėvas gi
Stasio Piežos sesutė, Šv.
MMS, B.S.M., M.D.
nų buvo atsilankęs į piknikų
MARQUETTE PARK. —
męs Jurginių kaime, Deltu
kongregacijos
Vytauto darže. Džiaugiasi ga Pranciškaus
Daktaras Petras Bartkus vos valsčiaus, o motina Pau- Marijonų Kolegijos Rėmėjų 5
lįs ne tik į piknikus atvažiuo vienuolė, jau kelinti metai baigė šiemet aukštų mokslų
sioginės vienkiemy, Taujėnų skyrius laikys susirinkimų seti, bet ir kasdien į savo krau gyvena Kaune. Kėlėt, metų; ir gavo Dwtor of Medicine
valsčiaus, abu Ukmergės ap- kmadienį, liepos 16 d., Gimituvę atvažiuoti biznio prižiū ji mokėsi Vytauto Didžiojo laipsnį iš Loyola university,
mo Panelės Šv. parapijos sves'kričio.
Universitete, o dabar sėkmi Chicago, 111., birželio 14 d. ir
rėti.
ngai vadovauja amatij mo- j įstojo į eiles Amerikos lietuReikia neužmiršti, kad p. į kyklai. Išrodo, kad jai teks Į
profesijonalų.
TURTAS VIRS------------- £3,300,000.00
Kass praėjusių, žiemų ir pa-| ^ar ilgiau pagyventi savo tė- j
vasari
tnrėin tokias
tokias “
Daktaras Petras yra sūnus ATSARGOS KAPITALAS - £250,000.00
vasarį turėjo
“atostoatosto vų žemėje.
žinomo West Side veikėjo Agas“, kokių nė vienam nelinkim. Jisai sunkiai sirgo ir Šv. Žmogus žiūri į darbus, o Die ntano ir Onos Bartkų. Uimėl Per 30 metų niekados ncišmoliepos 23 d., 1914 m., ChLca- kėjom mažiau kaip 3% už padė
Kryžiaus ligoninėj išgulėjo vas mintis svarsto.
goj. Pradžios mokslų baigė tais pinigus. Kiekvieno indėliai
per keletu mėnesių. Jei jis
Daug aukštesnis yra tas Aušros Vartų parapijos mo apdrausti Iki $5,000. — Vedu
ligų nugalėjo, ačiū jo paties mokslas, kurs ir aukštai iš
siai porai Iki $15,4100. Po U. S.
dvasios stiprumui, gerai ligo Dievo įkvėpimo paeina ne kykloj birželio 20 d., 1927 m., Government priežiūra. DIDŽIAU
ir tais metais įstojo į Harri- SIA LIETUVI V FEDERAL SA
ninės priežiūrai ir jo gydyto gu tas, kų žmogus savo protu
son Tecbnical High Sehool. VINGS ĮSTAIGA CHICAGOJ.
jo dr. A. Rakausko patyru- ir triūsų įgauna.
Mokinosi General Science ku

ELEKTRIKINĖS LEDAINĖS

CROSLEY
SHELVADOR
garantuojamos 5 metams. Mažai suvartoja elektros
ir ant maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaitę.

$99.50

ršė, kurį baigė rugpiūeio 21
d., 1931 metais. Nuo 1931 iki
1932 mokinosi University of
Illinois, o vėliau perėjo į Lo1 yola University Codlege of
Arts and Sciences, kur moki
nosi du metus, iki 1934 me- J
tų. Rudenį 1934 metais jis
pradėjo medicinos mokslus j
Loyola University Scliool of
į Medicine. Mokslas taip sekė, si, kad už dviejų metų gavo
garbės diipdomų, (HonoTary
Medical Seminar Certificate).
Birželio mėnesį, 1937 metais,
gavo Bacbelor of Science in
. Medical Science laipsnį.
i

Ir Aukščiau

Lengvas išmokėjimas, kad ir per trejus metus.

Čionai rasite įvairių išdirbvščių geriausius išdir
binius Amerikoje — Refrigeratorius, Skalbiamas Ma
šinas ir Pečius.

Eidamas ketvirtus (paskuti
nius) mokslo metus jis buvo
kandidatas įsirašyti organizaci.įon, kuri priima tik atsižy
mėjusius studentus moksle ir
įvairiuose darbuose — moky
klos pagerinimui. Organizaci-

LOAN ASSTi 0F CHICAGO

MARQUETTE PARK. —
Labdarių Sųjungos 23 kuopos
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, liepos 16 d., parapijos sve
tainėje, 2:30 vai. popiet. Visi
nariai ir labdarybės darbuo
tojai kviečiami laiku susirin
kti. Turime svarbių reikalų
svarstymui.
Valdyba
Dr-jos “Lietuvos Ūkinin
ko“ pusmetinis susirinkimas
įvyks rytoj, liepos 16 d., 1
vai. popiet, paprastoj vietoj.
Bus svarbių reikalų svarsty
mui. Visi dalyvaukite susiri
nkime.
J.

Žurkauskas, pirm.

LIETUVIŠKA

RŪBŲ KRAUTUVĖ
VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuve)

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS
Ineorporated

Tel. Prospect 0745-0746
5931-33 So. Ashland Avė.

Nepraraskite Savo Namol Savo Darbo! Savo Gyvenimo TaupasI

Pas mus galima gauti tikrai
Lietuviškų Importuotų Valstybinę
Degtinę.
—
.*•
Mes Ir Vist Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M.
Dzlmldal, Savininkai.

Kainuoja #3.46 į mėnesį per 10 mėnesių
Metinė “Policy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimų

CHICAGO, ILLINOIS

Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be Jokių prievolių, prašau Jūsų agento Išaiškinti mnn
Illinois Einančiai Responsibility Law. Aš taipgi gausiu
"Card Case" be Jokios prievolės.

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

MIRACLE

Mažų Išlaidų

NAMAi '
Pa matyki!
S| namų
šiandien
.10 r. iki 4
[ po plet ant
mūsų vietos!
Pastatysime namus Ir vidų |>tų. Vist dar
rengsime ant Jūsų lot
hhiinkal unljlstal Ir ni tikrinti.
IZOLIOTA GARAŽU
2 karams pastatysime
ant Jūsų loto

ui....................

RAKANDAI

J409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088

I

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

BUDRIK ANNEX, 3417 21 South H&'ated Street

LENGVAIS

SS3

Žymus Budriko radio programas yra leidžiamas nedėlios
vakarais, iš stoties WCFL, 970 k. Pradžia 9 v. Chicagos laiku.

A FLAVOR ALI
ITS 0WN THAT(/^'---- d
#\

JNIUIONS FREFER

IAMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture Kouse,
‘THE

HOME

OF

FINE

FURNITURE"

1748-50 W. 47th St.

BINCE

Ine.

1904

Phone Yards 5069

Forkl-ozerial parduoda už morglčiusė 2 fletų medlnj namų, mūrinė
apačia, gražus cementuotas beismontas, pirmas fletas apšildomas, 2
karų garadžius su cementiniu pa
matu. Arti parkių ir bulvaro. Kai
na $2.950.00; lengvi išmokėjimai.
5 kambarių mūrinis bungalotv;
apšildomas: garadžius: $3.950.00.
4 fletų naujas kampinis namas;
apšildomas; šaldytuvai; gasiniai pe
čiai; kaina $1 2,500.00.
Krautuvė ir 3 fletų mūrinis na
mas; apšildomas: $9,500.00.
Kas norite savo namų greitai
parduoti arba išmainyti, kreipkitės
pas mus; mes turime visokių mai
nų. Apdraudžiamo viskų už numa
žintas kainas. Taksų protesto štam
pą arba Notaro antspaudų prideda
me dykai.
Visokiuose reikaluose
užtikriname teisinga patarnavimų.
Charles Umleh (Kazys Vrnlkns)
2500 W. 63r<l St.. tol. PRO. 6025

PARDAVIMUI NAMAS
4 fletų namas — ant dviejų lotų,
2-karu garadžius. Parsiduoda pigiai
iš priežasties senatvės. Atsišaukite:
2250 West 24lli Street. Chicago.

GERA NAU.nENA

Parduodu namų labai pigiai — 6
kambarių su garadžiu ir apšildomas
su šiltu oru (furnace heat). Namas
randėsi Bridgeporte. Atsišaukite pas
savininke: 830 W. 34tli Street. tcL
VARds 5530,

PIRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS
— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 11
bušeliu $2.50.

Stanley Gavens. 110 So. Rldgeland
Avė., Worth, UI., tel. Oak I.«wn
193.1-1,

Mūrinis namas. 3 fintai: 6 kamba
rių; 4 kambarių ir 3 kambarių: 2
karų garadžius. Parduosiu pigiai arba
mainyslm ant grosernės ar kitokį*
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rd Placą

Chicago, III.

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui siuvimo biznis (Tailor
Shop), Įsteigtas per virš 25 metus.
Daro gerų bizn), renda pigi. Atsi
šaukite: 6309 So. Sacramcnto Avė.,
telefonas STEtvart 6242.

Meilė dirbdama nepailsta,I
surišta pasilieka laisvėje, bau
ginama nenusigąsta, bet kai
po gyva liepsna ir degantys
žiburys aukštyn mušasi ir ne
sulaikoma iŠ9prūksta.

švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
nž Tokių Kainų
TIK f 1.00 PT. Pi p n
4-5 Kvortos...^ liOU,

Unljlstų statytas

NAUJAUSI IR GERIAUSI

KRAUTUVE

PARDAVIMUI NAMAS
5-kambarių mūrinis namas, ekstra
kambarys pastogėje; 2 lotai, 2 ka
rų garadžius.
Tikrai puiki vieta.
Viena iš geriausių aptelinkių. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju iš Amerikos. Atsišaukite: 6830 So. Artcslan Avemie.

PARDAVTMUT NAMAS

VVholesaie Only

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine.
175 West jackson Boulevard

PARDAVIMUI
Turiu parduoti už labai žemų kal
nų, krautuvę, su ar be namo. Tu
rite matyti, kad jve.rtlntl. šaukite:
I-AFsyette 4466.

3427 So. Halsted Street

APDRAUDA

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fldellty Būdu

PARDAVIMUI
2 fletu mūrinis namas, karštu van
deniu apšildomas, taipgi 2 karų ga
radžius. Savininkas:
3227 South
Enicrald Aveime.

RETKALTNGA DARBININKAS
Reikalinga paatyres darbininkes prie
tikies.
Turi būti apie nusės am
žiaus. atsišaukite: P. Šavick *, Gobies.
Mlehigan.

$5,000 Property Damage

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 leidimų ir identifikavimo korteles.

CKIS

Kelios geros apielinkės atdaros deg
tinės pardavėjams. Garantuotas už
darbis ir ansaugoti accounts. Atsi
šaukite: McKesson & Robhlns, Ine.,
telefonas FRAitklin 1956.

Automobilių Savininkai
SUTAUPYKITE 25%

PARDAVIMU

Okis ant kurio randasi 8 kambarių
moderniškae
namas.
elektriką
Ir
karštu vandeniu upšlldyniaa. Yra 3
kiti budininkai, 18 akerų miško,
ir S % akerų sodas. 3 blokai nuo
mokyklos
ir
miesto.
Atsišaukite:
9604 So. YV estėm Avė., antras auk
štas.

REIKALINGI DEGTINĖS
PARDAVĖJAI

Justin Maekicvvich, Pres.

$10,000 Public Liability

CLASSIFIED

PARDAVIMUI NAMAI

Tel. Boulevard 0937

ARCHER AVĖ.

DON’T FORGET
TO SEND THE

Jos. F. Budrik Ine.,
RAKANDŲ

S.

Valdyba

FEDERAL SAVINGS AND

STANDARD
4102

tainėje, 2 valandų popiet. Vi
si skyriaus nariai ir rėmėjai
prašomi laiku susirinkti, nes
yra svarbių reikalų svarsty
mui prieš apskričio metinį iš
važiavimų, kuris įvyks liepos
23 d., Marijonų ūkyje.

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

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
l^n- DR1NKSAS

CITY WRECKING. & LBR. CO.
2301 S. Grawford, Lawndale 3010

MUTUAL LIQU0R COMPANY

Open Sundays
K. KAFKA, pres.

4707 8. HALSTED STREET

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

Distributoriai
Pitone

Boulevard

0014

Poealiontan Mine Rnn (Sereened), Tonas $7.25;
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum CartMm Coke, perkant 5 ton. ar daugiau, Ton. $7.25.
ftelM

Tu

ekstra.

