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Britanija tikrai maldina Vokietijos nacius
Vokietijai už taika siūlyta stambi 
paskola ir įvairios kitos lengvatos

Chamberlainas atsako, jis 
apie tai nieko nežinąs

LONDONAS, liepos 24. — 
linistro pirmininko Cham- 
llaino vyriausybės priešai

Mfbruzdo kokiu nors būdu pa 
tirti, kas yra R. S. Hudsono, 
britų užjūrio prekybos pase- 
(kretoriaus, užnugaryje, jei jis 
Vokietijos naciams sumanė 
stambiąją paskolą taiką už
tikrinti.

Cliatnberlainas to visa išsi
gina. Hudsonas gi pažymi, 
kad jis pasiūlymą daręs ‘nuo 
sava inicijatyva’.

Kaip ten nebūtų, Britanija 
visgi Hitlerį malditaa.

LONDONAS, liepos 24. — 
Robert Spear Hudson, britų 
užjūrio prekybos departamen
to pasek reto r i us, šiandien rytą 
Londone paskelbė, kad jis iš
kėlė planą Vokietijos na
ciams pasiūlyti stambiąją pa
skolą ir tuo būdu juos nunial- 
dinti, kad jie nesikėsintų kel

ti karo Europoje. Sakosi jis 
tą pasiūlymą naciams iškėlęs 
netiesioginiai per Hitlerio 
prekybos misijos. Londone 
viršininką dr. Helmuth AVolil- 
tliatą. Ir apie šį savo žygį bu
vo pranešęs ministrui pirmi
ninkui Chamberlainui..

Paskutiniais laikais buvo 
kilę gandų, kad britai turį 
kažkokias taikos derybas su 
nacių Vokietija. Tačiau britų 
vyriausybė tai nuginčijo. Da
bar pasirodo, kad te gandai 
buvo pamatuoti.

Hudson sakosi, dr. Wohl- 
tliat pirmasis sumanęs pasi
tarimus taikos klausiniu. Na
ciams paskolos stambioji su
ma turėjus būti iki penkių bi
lijonų dolerių.

Pasitarimai, sako, niekais 
nuėjo, nes britai naciams vis
ką žadėjo, išskyrus kolonijų 
grąžinimą, ir reikalavo, kad 
Vokietija apleistų Čekoslova
kiją.

1. A. Valstybes Kinijoje atvienetos, kai 
Britanija staiga pasidavė japonams

PEKINAS, Kinija, liepos 
24. — Iš Tokio gauta patiki
mų žinių, kad japonų vyriau
sybė nusprendusi pradėti de
rybas su britais Tientsino ir 
kitais klausimais Kinijoje. 
Derybos bus vedamos japonų 
visiško diplomatinio laimėji
mo linija,

Azijos Rytuose aiškinama, 
kad Britanija Kinijoje visiš
kai suklupdyta ir nereikės il

begiamųjų metu
►PRITĖKLIUS GALI 

PERŠOKTI 5 BIL.
WASHINGTON, liepos 24. 

— Dalmrtinė kongreso sesija 
pažymėtina tuo, kad ji padarė 
rekordą paskirdama milžiniš
kas sumas įvairioms vyriau
sybės išlaidoms. Apskaičiuoja 
ma, kad bėgamaisiais 1939-40 
metais bus sulaukta daugiau 
kaip penkių bilijonų dol. ne
pritekliaus (delicito).

Kongresas išlaidų bus pas
kyręs daugiau kaip 13 bilijo
nų dol. Tr tik apie 8 bilijonai 
dolerių bus gauta pajamų.

Nepriteklium bus padidin
tos viešosios skolos. Numato
mi didesni mokesniai.

gai laukti, kai ji visiškai bus 
išstumta ne tik iš Kinijos, 
bet ir iš visi} Azijos Rytų, dė
ka Chamberlaino maldinimo 
nusistatymui.

J. A. Valstybės dabar Ki
nijoje liekasi atvienėtos. Pir
miau Amerika vieningai su 
Britanija gynė svetimšalių 

'teises Kinijoje. Britanijai de
zertyravus, nežinia kokių žy
gių imsis ŪVasliingtonas.

ISPANIJOS VYRIAUSY
BĖJE KILĘ NESUSI

PRATIMŲ
ST. JEAN DE LUZ. Pran

cūzija, liepos 24. — Žiniomis 
iš Ispanijos, ten vyriausybėje 
ir karinėj vadovybėj kilę ne
susipratimų. Keletas karo lai 
kais pasižymėjusių generolų 
pakeisti 'kitais, nes jie peikę 
vyriausybę dėl falangistų par 
tijos įsigalėjimo. Supranta
ma, naujosios Ispanijos prie
šai džiūgauja.

Naujasis Marijonų Vienuolijos 
Vadas

J. E. Vyskupas Petras Būrys,
Romoje įvykusiame suvažiavime išrink
tas Marijonų vienuolijos generolu (vy
riausiuoju vadu). Ligšiol Jo Ekscelenci
ja gyveno Kaune, liet nuo dabar apsigy
vens Romoje.

LENKAI KOVOSIĄ 
VIENI, JEI NETURĖSIĄ 
NE VIENO BIČIULIŲ

VARŠUVA, liepos 24. — 
Lenkijos vyriausybė yra nuo
dugniai painformuota apie 
Britanijos žygius vienuip, ar 
kitaip maldinti Hitlerį, kad ir 
su lenkų nuoskauda. To atsi
žvelgus lenkų spauda ir pa
reiškia:

“Lenkija ir pati viena ko
vos dėl Dancigo, kad Pabal

tas plotus apsaugoti nuo na
cių įsigalėjimo ir patiems len 
kams apsidrausti nuo Vokieti
jos imperijalizmo jungo”.

Matyt, šis pareiškimas yra 
lenkų karinės vadovybės, ku
ri Lenkijoje vyrauja. O ši va
dovybė seniai yra nusistačiu
si grumtis su naciais, norin
čiais pavergti savo kaimynus.

SUŽEISTOS DVI AKRO
BATĖS

Ringling Bros. and Barnum 
ml Bailey cirke, Grant par- 
e, pereitą sekmadienį iš 40 
ėdu aukščio nukrito dvi ak* 
abatės ir sunkiai susižeidė.

SPAUDA IŠKELIA ĮDOMIŲ 
DALYKŲ

Cbicagoj spauda iškelia į- 
domių dalykų ryšium su ci
viline tarnyba. Reikalauja pa 
taisyti civilinės tarnybos įs
tatymą.

Daug vyrų su savo žmono
mis ilgiausius metus užima 
aukštas 'miestines pozicijas ir 
atskirai apmokami. Kai ku
rios poros gauna, ėmus krū
von, po 5,000 dol. ir daugiau 
algomis per metus.

NACIAI NEPALIAUJA 
SPAUDI SALZBURGO 
ARKIVYSKUPO
SAJjZBURGAS, Austrija, 

liepos 24. — Vietos arkivys
kupą S. Waitzą naciai jvašali- 
no iš arkivyskupijos rūmų. 
Dabar susimetė ji pašalinti iš 
kitos jo rezidencijos.

Naciams užgrobus rūmus, 
Jo Ekscelencija apsigyveno 
namuose šalia benediktinų Šv. 
Petro vienuolyno. Dabar na
ciai užgrobia ir šiuos namus, 
kuriuose, kaip jie sako, norį į- 
kūrdinti vyriausybės raštines.

NELAIMINGI
ATSITIKIMAI
LIETUVOJE

ŽALINGOS JAPONŲ 
DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ BRITUS

TIENTSINAS, Kinija, lie
pos 24. — Japonų sukeldin- 
tos kinų demonstracijos prieš 
britus vakar įvyko Tangku, 
ties Hai upės žiotimis, šiau
rių link nuo šio miesto.

Apturėtomis žiniomis, de
monstrantai plytomis ir akine 
nimis apdaužė britų savastis. 
Į kai kurias įmones įsiveržė 
ir vidų sunaikino, sienas nu

braižė antibritiškais šūkiais.
Tientsine praplečiamas bri

tų prekėms boikotas. Visoj 
šiaurinėj Kinijoj kyla anti- 
britiš'kas sąjūdis. Svetimša- 

iliai įspėti prie savo- įmonių 
ir gyvenamų narnų iškelti sa 
vo nacionalines vėliavas, kad 
gaujos galėtų svetimšalius iš 
skirti iš britų. Nes prieš bri
tus visur vykdoma kampani-

“Eltos” žinios iš Lietuvos

Lietuvą iš Varšuvos atvyksta 
Lenkijos rašytojų Pen klubo 

KAUNAS. — Pramonės sri- ekskursija, kurioje yra išira-

KAUNAS. Liepos 21 d. į į parduoti tarnautojams, darbi
ninkams ir (kt. išsimokėjimui 
arba prieinamom sąlygon iš- 
nuomuoti.

tyje dirba 82.000 darbininkų. 
8 metų bėgyje nelaimingų at
sitikimų užregistruota 5002, 
kas sudaro1 maždaug 6 proc.

Pradėjus veikti žemės lū
žiuose dirbančių darbininkų 
draudimo įstatymui, keturių 
mėnesių laikotarpyje užfi'k-

šę žymiausi šių laikų Lenki
jos rašytojų atstovai.

VILNIUS. — Vilniuje stei
giama Vilniaus Lietuvių Ka
talikių moterų draugija. Jos 
statutas jau paruoštas ir įtei-

, . ktas administracinės valdžios
suota daugiau kaip 3000 ne- . . . . . .., - . , *.*, . įstaigoms patvirtinti liepos 6laimingų atsitikimų. Iš šito
skaičiaus 22 atsitikimai buvo 
taip vadinami mirtini.

Daugiausia žemės ūkiuose 
nelaimingų atsitikimų įvyks
ta ten, kur dirba }>atys ūkių 
savininkai, tai yra nuo 5 iki 
10 ha ūkiuose.

Rekordą nelaimingų atsiti
kimų žemės ūkiuose laiko A-

diena.

KAUNAS. — Medelių so
dinimo vajus šiemet davė 
gražių rezultatų. Vien Vilka
viškio urėdijoje vietos gyven 
tojams parduota 30 tūkst. 
medelių sodyboms ir kt. ap

KAUNAS. — Liepos 11 d. 
Vilniaus traukiniu į Kauną 
atvyko Vilniaus lietuvių stu
dentų ekskursija iš 40 stu
dentų, kurių tarpe apie 10 
studenčių. Sykiu atvyko Vil
niaus universiteto profeso
rius Rudzinskis, (kuris yra 
Vilniaus Lietuvių Studentų 
Sąjungos globėjas—kurato
rius. Kauno geležinkelių sto
tyje vilniečius 'pasitiko dide
lis būrys studentų, mokslei
vių ir tūkstantinė minia žmo
nių. Svečiai nenrįklausomoje 
Lietuvoje išbus iki liepos 20.

sodinti. Tos pat urėdijos me- 
lytaus apskritis, po to seka ‘delyne parduota vietos gy-

SNIEGYNE ŽUVO 
KOLEGIJOS ŠEŠI 
MOKINIAI, MOKINĖS
GLACIER, Wash., liepos 

24. — Western AVashington 
kolegijos 25 mokinius — jų 
tarpe 12 mergaičių, vakar pa
tiko nelaimė lipant į Baker 
kalno viršūnę, 10,750 pėdų au 
kištą. Iš vadinamo Roman 
Wall pašlaičio ant jų ūžtelėjo 
sniegynas ir kone visus nuš
lavė. Kai kurie apie pusmylį 
nutrenkti į pakalnę.

6 žuvo ir vakar vakarą ras
ti du lavonai. Kiti keturi šian
dien ieškomi.

Lipimą pradėjo penktadienį 
ir jau geroką galą buvo nuėję.

PANAIKINAMA KAINŲ 
TVARKYMO ĮSTAIGA

KAUNAS, — Kainų tvar
kymo įstaiga įjungiama į nau 
jai įsteigtą Pramonės depar
tamentą. To departamento 
direktorium paskirtas dr. .Tuo 
deika. Kainų referentn pas
kirtas dr. Stapulionis.

TOKIO, liepos 24. — Man- 
džiuko Mongolijos pasienyje 
atnaujinta japonų su bolševi
kais ir mongolais kova.
ja.

SUDEGĖ TOLEDO KAR
DINOLO RŪMAI

TOLEDO, Ispanija, liepos 
24. — Čia sudegė kardinolo 
arkivyskupo rūmai. Buvo pa
vojus ir katedrai. Yra dideli 
nuostoliai.

Gaisras prasidėjo iš kari
nės farmacijos namų šalia is
torinių rūmų.

TURKIJOJE NACIONALI
NĖ ŠVENTĖ

ANKARA, liepos 24. —
Turte i joje paskelbta naciona
linė trijų dienų šventė atga
vus iš Sirijos Hatay respub
liką (provinciją). Prancūzija 
turkams grąžino šią provinci
ją

MAJORAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ IŠLAIDŲ MA

ŽINIMĄ

NEW YORK, liepos 24. — 
Miestų majorų konferencijos 
komitetas paskelbė protestą 
dėl WPA išlaidų mažinimo. 
Protestas nukreiptas prieš 
kongresą. *

Policistas Baker Ruemė plė
šiką, užpuolusį Loeal Loan 
Co., 821 West 63 gat. Pasisa
kė John Curtin alias Burka.

Kauno, Šiaulių ir 1.1.
Dirbančių žemės ūkyje dar 

bininkų skaitoma apie 1,200,- 
000, vadinasi pusė Lietuvos. 
Čia įskaitoma ir mažamečiai, 
nes pagal įstatymą visi sam
diniai skaitosi apdrausti ir 
gauna medicinos pagalbą.

Paskutiniuoju laiku draud'. 
kasa iš seniūnų gauna kas
dien apie 100 protokolų, ku
riais konstatuoti nelaimingi 
atsitiki/mai žemės ūkiuose.

Nukentėjusieji ūkiuose dar 
bininkai, ūkininkai arba jų 
šeimos nariai gauna nemok, 
medicinos pagalbą, pašalpą, o 
nustoję darbin-giftno — pen
siją-

Pensijos, einant įstatymu 
teikiamos visiems lygiai — 
tiek darbininkams, tiek ūki
ninkams, išskiriant stambes
niuosius, kurie gauna pensi
jas netekę mažiausiai 60 proc. 
darbingumo.

Yra sudaryta gydytojų ko
misija, kuri kontroliuoja nu
kentėjusiųjų gydymo eigą. 
Gydymui užsitęsus, nukentė
jusieji iškviečiami į Kauną 
ir čia ištiriamos užtęsimo prie 
žastys ir kita.

Atvykusiems į Kauną nu-

kentėjusiems patalpinti yra»
įsteigta nakvynės. Čia atvy
kusieji nakvynę gauna neįmo
kamai

KAUNAS. — Kaip tenka 
patirti, Finansų Ministerijo
je yra svarstomas klausimas, 
kaip planingai ir nacionaliai 
atstatyti, , Klaipėdos (krašto 
netekus, tekstilės pramonę. 
Kaip žinia, netekdami Klai
pėdos, netekome 80-90 proc. 
medvilninės pramonės ir 25- 
30 proc. vilnonės pramonės. 
Norima sudaryti bendrą tek
stilės pramonės planą, pagal 
kurį atskiri tekstiles fabri
kai derintų savo gamybą. — 
Netrukus Lietuvoje bus stei
giama akcinė cemento bendro 
vė, kurios uždavinys bus kra

KAUNAS. — šiemet pava- gfą aprūpinti cementu; staty- 
sarį, ypač birželio mėnesio pa ti cemento fabrikus, juos ek- 
baigoje ir liepos pradžioje sploatuoti ir 1.1. Cdmento fa- 
per Lietuvą praslinko kelios brikas bus statomas Skirsne- 
labai nuostolingos audros, munėje.
Nuo pavasario pradžios iki
dabar perkūnas sudegino a- 1>45() DARB|N1NKŲ PRIIM- 
pie 60 trobesių ir mirtinai nu

ventojams apie 10 tūkst. vai
smedžių naujiems sodams už
vesti bei seniems papildyti.

KAUNAS. — Praėjusiais 
metais ūkininkams statybi
nės miško medžiagos parduo
ta 210,000 ktm. , Medžiagos 
vertė 2,150,000 Lt, o ūkinin
kai už ją sumokėjo 430,0(X) 
Lt. Statybine miško medžia
ga ūkininkai šelpiami todėl, 
kad turėtų galimybę 'pastaty
ti naujus trobesius.

trenkė apie 10 žmonių. Bene 
daugiausia žmonių auku bu
vo Tralkų, Alytaus, Tauragės 
ir Šiaulių apskrityse.

KAUNAS. Patiriama, kad 
plačiai žinomas pramoninin
kas Vailokaitis (“Metalo” 
savininkas) baigia derybas 
su kai kuriais Kauno rango
vais Kaune, Aleksote ir kt. 
pastatyti 100 namukų. Tuos 
namukus Vailokaitis numato

TA Į PARKUS
Iš paleistų WPA darbinin

kų vakar apie 1,450 priimta į 
darbą C'bicagos parkuose.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — Ne

pastovus oras; numatomi 
griaustiniai; popiet, ar vaka
re vėsiau.

Saulė teka 5:37, leidžia
si 8:16.
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APŽVALGA
Lietuva Ir Bolševikai

Vytarto B. liiivsratetū Stodeirtu 
Qm Kete Reikšta

Amerikiečių lietuvių nuoši- kti j darbų ir į choro priomi 
1UbO rdžiai lauktus Vytauto Did

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrsllna. 
Jei neprašoma tai padaryti Ir ueprislunCiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redukcija pasilaiko sau teise tai
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuodOroa Korespondentų 
prašo rašyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima rasomajs 
mašlnšle) paliekant didelius tarpu* pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos lalkraštln nededamo*.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Kntered as Seoond-Class Matter March >1. 1*10. at

Chicago, Illinois Under tbe Act Of March *. 1*7*.

Kalba Apie Nacius

Jungtinių Valstybių senatorius William 
King (iš Utali) neseniai pasakė senate ilgų 
kalbų,, kurioj jis griežtai pasmerkė nacių re
žimą (valdymo būdą).

Vokietijos nacių filosofija esanti labai pa
vojinga. Ja siekdama užkrėsti visą pasaulį 
ir sutriuškinti demokratines valstybes.

Senatorius King visai teisingai pabrėžė 
ir tą taktą, kad naciai savo darbais griau
na religines ir moralines jėgas, kurios dau
geliui pasaulio tautų atnešė aukšto laipsnio 
civilizaciją. Nacizmas neabejotinas religijos 
priešas. Tai yra priešas tų principų, kurie 
yra prigiję šimtuose milijonų žmonių gyve
nime.

Nacizmas nori priversti, kad pasaulio tai
ka, pasaulio vieningumas, visų žmonių ben
dra blolybė, teisės ir teisingumo viešpatavi
mas, padorumas ir asmens teisė nusilenktų 
diktatorių viešpatavimui, palaikomam žiau
ria militarine jėga.

Senatorius King, suminėjęs kokiomis ap
linkybėmis nacizmas išaugo, sako, kad pa, 
vojingais nuodais yra nuodijamas Vokieti
jos religinis, moralinis, ekonominis ir po
litinis gyvenimas- Hitleris sunaikino Austri
ją, Čekoslovakiją, savo tikslams vykdyti pa
žabojo Jugoslaviją ir Vengriją, o dabar sten
giasi parblokšti Lenkiją.

Anot p. King, pasaulis yra išsilgęs tai
kos. Didžiausios žmonių masės įvairiuose 
pasaulio kraštuose yra įsitikinusios, kad na
cizmas yra ne tik taikos ardytojas, bet ir 
pasaulio dorovinio, religinio ir ekonominio 
atgimimo priešas.

“Aš įrodžiau, sako šen. King, kad naciz
mas yra visų religijų priešas. Jis siekia su
naikinti žydų ir kitų religinius elementus. 
Katalikai ir katalikybė jaučia sunkią na
cizmo leteną ir visos organizacijos, morali
nės ir religinės, kurios nepriima nacių filo
sofijos, susitinka su žiauriu persekiojimu’’.

Savo kalboje šen. King mini ir Lietuvą, 
kur nėra jokių mažumų persekiojimų, ta
čiau naciai ir ten planavo “išvaduoti per
sekiojamas vokiečių mažumas’’, čia pat nu
rodoma, kodėl Hitleris taip elgiasi.

šios šen. King kalbos senate tikslas buvo, 
kad nurodyti, kaip žiaurus ir pavojingas 
yra vokiečių nacizmas ir kad reikia imtis 
griežčiausių priemonių, kad neleisti tiems 
baisiems nuodams plisti šiame krašte.

Būtų gera, jei kitą panašią kalbą šen. 
King pasakytų apie komunizmą, iškeldamas 
šio izmo nuodų pavojingumą ir suminėtų 
bent dalį tų žiaurumų, kurias komunistai 
naudoja Sovietų Rusijoj, persekiodami vi 
sas religijos formas, uzgniauždami spaudos 
ir visokiausio veikimo laisvę, atimdami žmo
nėms pilietines teises ir t.t. Kalba prieš 
komunizmą būtų dar įdomesnė ir aktualesnė, 
nes čia komunizmo pavojai yra didesni ne
gu nacizmo.

• y •

A. L. R. K. Federacijos kongresas šiemet 
bus, kaip jau paskelbta, rugsėjo 12 ir 13 
dd.. Brooklyn, N. Y. Draugijos turėtų at
kreipti savo dėmesį į kvietimo laišką, ku 
ris jau paskelbtas katalikiškuose Taikraš 
čiuoss ir išsiuntinėtas į visas lietuvių kolo 
nijas joms (draugijoms) priduoti. Svarbu, 
kad šių metų Federacijos kongresas būtų 
gausingas, nes jame dalyvaus garbingų sve
čių iš Lietuvos ir bus svarstoma labai svar-

“Darbininko’’ bendradarbis p. T. 
apie tai, kodėl Rusijos “globa” yra atme
tama. Jisai rašo, (kad Sovietų llusija verste 
veržiasi “globoti” Estoniją, Latviją, Suo
miją ir Lietuvą, o jos ne tik tuo nesidžiau
gia, bet griežtai atsisako tokiai globai pa- 
sidūoti. Ir kodėl taip? Ar Sovietų Rusija 
nepažada apginti jas nuo priešų ir jų ne
priklausomybę apsaugoti? Taip, ji visa tai 
pažada. Tai, rodos, ko daugiau ir benorėti.
Tačiau tos valstybės gerai atsimena neto
limą praeitį; atsimena komunizmo žiauru
mus ir žino jo tikslus. Jos atsimena, kaip 
komunistai norėjo ginklu jas sunaikinti ir 
priversti Maskvai vergauti; jos atsimena,
kaip 'komunistai pažadėję globą valstybėms, .. *... . x. v- , lietuvius atlankys toks gau-vehau įas uzurobe. J °

sus svečių iš Lietuvos būrys,
Toliau jis praneša, kad rašytojas \Villiam '

Henry Cliamberlain, žurnale “American Me- 
reury” balandžio mėnesio, 19,318 m. rašo:
“Komunistai elgiasi apgaulingai. Jie pripa
žįsta kurią valstybę nepriklausomą, vėliau 
per savo agentus sukelia netvarką ir riau
šes, o paskui pasiunčia raudonosios armijos 
pulkus tą kraštą užgrobti”. Komunizmo tik
slas yra sukelti revoliuciją ir visuose kraš-' 
tuose įsteigti sovietus po Maskvos vyriau
sybe. Praeitis parodo, kad (komunistai daug 
sy'kių 'mėgino savo tikslus įvykdyti. Jie bu
vo užpuolę Latviją, Estoniją, Suomiją, Len
kiją, Vengriją, Lietuvą, o pastaraisiais me
tais, Kiniją ir Ispaniją. Čia aš nekalbėsiu.

žiojo universiteto studentų 
choras tikrai atvažiuoja į sve
čius. Paskutinė telegrama pra 
neša, kad rugpiūčio 22 d. New 
Yorko krantus pasieks stude- 
ntj choras iš 45 asmenų su 
savo vadu, komp. 1<. Kavec- 
ku priešakyje. Šiuo metu cho
ras truputį ilsisi, o rugpiūčio 
1 d. susirinks į Kauną pakar
toti paruoštos programos ir 
po to leisis į didelę kelionę. 

Pirmą kartą amerikiečius

pilnas jaunatvės, kupinas ka
rščiausių pasiryžimų pasvei
kinti brolius išeivius lietuvi
ška daina.

Visa amerikiečių lietuvių 
visuomenė kviečiama sutikti 
ir priimti atvykstančius stu
dentus vaišingai, atvirai, nuo
širdžiai. Ypatingai kviečialna 
lietuvių jaunuomenė susido
mėti atvykstančiu dainuojan
čiu jaunimu, kurs savo kelio
nę skiria abiejų kontinentų

kaip Maskvos komunistai stengėsi pavergti dietuviškaiin jaunimui suaitin-
ti.kiekvieną iš tų tautų, tik priminsiu kele

tą faktų apie jų darbus Lietuvoje.
Lietuva skaudžiai patyrė komunizmo žiau

rumus, nors, ačiū Dievui, neilgai. Nemažą 
skaičių mūsų brolių Rusijos komunistai nu
žudė, 'kitus ilgą laiką kalėjimuose kankino 
Jo Ekscelencija vyskupas Rainys, kurj ko-1 kviestį bet laiko trūkumas 
munistai ilgą laiką vargino kalėjime, papu-. lei.d,2ia pasirinkti tik dides- 
sakojo stačiai žvėriškus bolševikų žiauru-1 ceutrus> kur choro fttsi.

lankymo dieną turėtų suplau-
Rašvtojas Juozas Paulius, knygoje: “Ko-

Choras galės svečiuotis tik 
iki spalių pinuos savaitės, 
tad jo buvimo laikas labai 
ribotas. Žinoma, kad visos 
kolonijos norėtų chorą pasi

nius.

munizmas Lietuvoje”, pusi. 16, sako: “Ko
munizmas Lietuvos atžvilgiu iš pradžių tu
rėjo du skirtingu tikslu: 1) sukliudyti, kad 
Lietuva neatsiskirtų nuo sovietų Rusijos ir 
netaptų nepriklausoma, ir 2) jau nepriklau
somą Lietuvą okupuoti dar nesustiprėjusią.

“Kai didžiojo karo pabaigoje lietuvių tar
pe prasidėjo gyvas nepriklausomuos valstybės 
sudarymo sąjūdis ir kai šis klausimas gy
vai buvo svarstomas įvairiuose susirinkimuo
se ir konferencijose, komunistų vadai per 
lietuvius komunistus pradėjo varyti prie
šingą kampaniją.

“Štai pora ištraukų iš lietuvių komunistų 
vadų raštų: “Lietuvos ir lietuviai darbinin
kai... griežtai stovi prieš Lietuvos 'nepriklau
somybę. Lietuviai darbininkai gerai žino. 
kad jiems lengviau bus kovoti su savo ša
lies buržuazija dėl klasės reikalų, jei turės 
gerus talkininkus kaimynų darbininkuose. 
O tie talkininkai bus geresni, jei joki ruhe- 
žiai dirbtiniu būdu neskirs juos nuo Rusi 
jos... Kas dabar stato Lietuvos nepriklauso
mybės reikalingumo klausimą, tas atlieka 
reak/'ijos darbą, prisideda prie kovos su re
voliucijos laimėjimais ir atitraukia lietu
vius darbininkus fino bendros kovos”. (Z. 
Angarietis, V. Kapsukas: Tautos Klausimas 
ir lietuviai bolševikai).

kti minių minios lietuvių.

Džiaugdamiesi choro atvy
kimu, skelbiame visuomenės 
žiniai jo kelionės laikiną tva
rkaraštį, kurs galės būti pa
keistas pagal kolonijų pagei
davimus. Kviečiame chorui 
priimti būsimų komitetų ini
ciatorius dėti pastangas įtrau

mą plačiąsias lietuvių mases, 
didžiausią draugijų skaičių. 
Prašome kolonijų atsakingus 
asmenis tuojau susirašyti su 
komitetu (16 West 75 street, 
New York) pranešant su kuo 
palaikyti nuolatinius ryšius 
choro kelionės reikalu. Iš kie
kvienos kolonijos, kuri cho
rą pasikvies pageidaujama 
šią dalykų:

a) aprūpinti choristus na
kvynėmis ir maistu;

b) suruošti koncertą, kurs 
duotų ir medžiaginio pelno 
choro po Ameriką kelionės 
išlaidoms padengti.

NAUJAS AMERIKOS LIALIJOai v PROVINCIJOLAS

Gerb. kun. dr. Jonas Navickas, MIC., Mariamųmlio K< 
gijos direktorius, šiomis dienomis Romoje įvvkusiame Tei

Numatytus choro kelionei ““rijonų suvažiavime išrinktas Amerikos Marijonų vienuo. 
. . "jos viršininkas, provincijolas.

tvaikrastis toks:
Rugpiūčio mėn.

26 d. Elizabeth, N. J.
27 d. New Yorke.
28 d. Laisva.
29 d. Boston, Mass.
30 d. Laisva.
31 d. AVorcester, Mass 

Rugsėjo mėn.
1 d. Thompson, Conn.
2 d. Hartford, Conn.
3 d. VVaterbury, Conn.
4—8 d. Laisva.
9 d. New Yorke.
10 d. Pasaulinėje Parodoje. 
11-12 d. Laisva.
13 d. Philadelphia, Pa. 
14-15 d. Baltimore, Md. ir

AVashington, D. C.
16-17 d. Pittsburgh, Pa. 
18-19 d. Cleveland, Ohio. 
20-25 d. Chicago, III.
26 d. Detroit, Mieli.
27 d. Laisva.
28-29 d. Wilkes-Barre, Pa. 
30 d. Shenandoah, Pa. 
Spalių Pirma Savaitė —

atsisveikinimas New Yoike ir 
išvykimas.
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sius vėjo valiai. Daug jų van
denyse žūdavę. Tačiau vieną 
kartą seną laivą palankūs vė
jai iš tolimojo Sibiro atvarę 
į Palangą, kuri tuo metu šio 
vardo dar neturėjusi. Į kran
tą, miškų apsuptą, pavargę 
išlipę įvairių tautų ištrem
tieji. Kai tik išlipo ant sau
sumos, kilusi didelė audra su 
gausiu lietumi. Žmonės pasi
slėpę po tankiais medžiais ir 
apsisaugoję nuo lietaus. Dėl 
to nutarę šią vietą pavadinti

KAUNAS. — Paskutiniai
siais metais cukraus suvarto
jimas Lietuvoje kasmet kilo 
įr> 14-15 proc. ir praėjusiais 
metais pasiekė 399.000 maišų, 
arba 30,900 tonų. Lyginant su 
1935-36 m. cukraus suvarto
jimas yra pakilęs apie 50 
proc. Geriausiais prieškrizi- 
niais metais .cukraus suvarto
jimas Lietuvoje siekė 27,0(10 
tonų. Praėjusiais metais kie
kvienam Lietuvos gyventojui 
teko jau po 12 kg. cukraus.

Palanga. Reiškia: — jie pa- Svarstomas klausimas steigti
lindo po medžiais, slėpdamie
si nuo lietaus. Tik vėliau žo
dis Palenda buvęs žmonių pa
keistas į Palangą. KAUNAS . — Savanorių

Praėjus didžiajam lietui, Darbo Ta,'ka šventojoje ir

Lietuvoje ir trečią cukraus 
fabriką.

Ii Lieta miestu ir fcainiy
's

būs mūsų religinio ir tautinio gyvenimo rei
kalai.

• ų. •

“Tėvynės” redaktorius nusiskundė, kad 
jam neleista skelbti laikraštyje vienos SLA 
komisijos rašto. Nr. 29-me jis pranešė: “Tu
ščia vieta pasilieka čia, kaipo cenzūros pėd
sakas”... Iš to reikia suprasti, kad tarp SLA 
vaidybos ir redaktoriaus nėra sutikimo. Re
daktorių cenzūruoti, tai reiškia pareikšti jam 
nepasitikėjimą.

« * «

Jungtinių Valstybių ir Kanados lenkai lig 
šiol surinko milijoną dolerių Lenkijos ap
sigynimo fondan. O kiek lietuviai surinko 
Lietuvai?

• U. 9
“V-bės” bendradarbis V. Sirvydas pra

dėjo vadintis žirvydu. Kodėl?

Lietuvos Pramone 
Paaugusi

KAUNAS. — Central imi o 
Statistikos Biuro žinirtmis pra 
monė ir Klaipėdos krašto ne
tekus paskutiniais metais Lie
tuvoje yra gerokai paaugusi. 
Vien stambesniųjų pramonės 
įmonių, tokių, kuriose dirba 
nemažiau kaip 20 asmenų, š. 
m. balandžio 30 d. Lietuvoje, 
be Klaipėdos krašto, buvo jau 
200 su viso jose dirbančiais 
22,233 asmenimis, 'kurių tar
pe 19,319 buvo samdytų dar
bininkų. Tai rodo, kad per 
vienus paskutinius metus D. 
Lietuvoje atsirado 22 naujos 
pramonės įmonės su, 2,169 
naujais pramonėje dirban
čiais asmenimis. Tai drauge 
ženklas, kad, jei ir toliau taip 
pas mus pramonė augs, netru
kus Didžiojoje Lietuvoje tu
rėsime ir tai, ką turėjome 
Klaipėdos (krašte. Praėjusiais 
melais su ‘Klaipėdos kraštą 
turėjome 299 stambesnes įmo
nes su 28,774 asmenimis. Vi
sa šio meto stambesnioji Lie
tuvos pramonė skirstoma 
taip: įmonių su 20-49 asme

nimis yra 152 su 4,548 dirba
nčiais asmenimis, įmonių su 
50 ir daugiau asmenų yra 
108 su 17,685 dirbančiais as
menimis. Kaune visų šių sta
mbiųjų įmonių yra 123 su 
12,657 asmenimis. Vadinasi 
Kauno mieste šiuo metu yra 
daugiau kaip pusė visos šio 
meto stainbesniossios Lietu
vos pramonės. Po Kauno pir
moje vietoje yra Šiauliai su 
44 įmonėmis ir 3,468 asmeni
mis, toliau: Panevėžys su 16 
tokių įmonių ir 1,179 asmeni
mis ir t.t.

Sibiro tremtiniai nutarę to
liau keliauti ir ieškoti žmo
nių gyvenamų vietų. Beeida
mi miškuose paklydę. Dėl to 
pirmą sutiktą miestą pava
dinę Klaipėda, nes į jį klai
džios pėdos. Toliau bekeliau
dami tie tremtiniai radę mie
stą, apsuptą derlingų žemių. 
Čia jie išsisklaidė kas sau, 
miestui suteikdami Kretingos 
vardą, nuo žodžio pakriko, 
Kai pradėjo iš įvairių kraštų 
tremtiniai įsikurti derlingose 
Žemaičių žemėse — daug ko 
jiems stigę. Tačiau ko tik 
jiems reikėjo, vieno miestelio 
nagingi 'meisteriai visko pa
darydavę. Čia jie visi susiti
kę, atėję pas meisterius su 
užsakymais, ir nutarę tą mie
stelį pavadinti Darbėnais, nes 
jume gyveno darbštūs vyrai.

Raudonėje liepos 10 d. pra
dėjo darbų. Abiem stovyklo
ms paruoštos vidaus tvarkos 
taisyklės. Talkininkų .daHbo 
dienos programa labai gyva: 
darbas, karinė ma'kšta, pas
kaitos. Numatyta taip pat lai 
ko maudymuisi ir pramogo
ms.

r
KAUNAS. — Šaulių Sąjun

gos vadas pik. P. Saladžius 
kaip Šaulių Sąjungos tary
bos pirmininkas apsilankė 
pas Respublikos Prezidentą 
Antaną Smetoną, ministrą 
pirinininką J. Černių ir Sei
mo pirmininką inž. K. šake- 
nį ir jiems įteikė ryšium, su 
Šaulių Sąjungos 20 metų su
kaktuvėm Šaulių Žvaigždės 
medalį. Medalis įtefl-riai 
visiemes vyriausybės ri! 

ims. x

Kaip Atsirado 
Palangos Vardas

I
Skautai Aukojo »

Vėliausiai prisiuntė aukų 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui 
sekantieji:

LRKSA skautai ir Julė A- 
ndrulienė — $39.30.

Suvalkiečių draugija per 
Petrą Vilkelį — $5.00.

Julė Andrulienė surinko — 
$1.50. Šią sumą aukojo P. 
Kvietkus $1.00 ir smulkiais 
50c. LGF KomisijaApie Palangos, Klaipėdos,

Kretingos ir Darbėnų vardų 
atsiradimą yra graži pasaka,' 
sekama senųjų palangiškių.
Senais laikais, kada Palangą 
ir jos tolimas apylinkes supo
neišbrendami miškai, rusai’ - ---- , ----- »-•••». .... .. , »• ,iKnni.ri, •„ - ii smo išbėgti, nors kazin-kuižmones jau varydavo į Sibi-,Kun,g,i ^“"nanjos rekto-l » ’
rq. Ilgą kelią pėsčius nuvarę

Ką gali tau padaryti žmo 
gus žodžiais ir išjuokimais?

Gerb. kun. dr. Juozapas Jis labia,‘ kCTlkia sau’ neg” 
^Vaitkevičius, MIC., Marijonų' tau: ir Hcga,6s nuo Dievo tei 

Kunigų Seminarijos rekto
rius, išrinktas vienuolijos vy-jJls būtų’

., . . ,riausiojo vado J. E. vyskupo' Liutaurus išėjimas dažnai
av^ * senus p Bflčio padėjėju - sekreto- gimdo liūdną sugrįžimą, o 

laivus, laivrmnfkystei netinka-, rimu ir jau ruošiasi apleisti linksmos išvakarės aptemdina
mus, ir atiduodavę ištremtuo-, Ameriką ir vykti į Romą. | rytmečio džiaugsmą.

I
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AKYS

SVEIKATOS KELIU
Ražo Dr. A. G. Rakauskas

Akys yra regėjimo orga
nu. Jos yra didžiausia žmo
gui brangenybė, nešanti jam 
Įaimę ir džiaugsmą. Kas iš 
asų pasaulio sielą keliančių 

[iangun grožybių, jei užtemu- 
3ios akys neduotų visa tai 
Įnatyti, grožėtis ir džiaugtis.

Yra pasaulyje žmonių, ku- 
lie neturėjo laimės išvysti 
sviesos ir tos grožybės arba 
|os laimės dėl vienokios ar 
kitokios priežasties. Gyveni
mas jiems yra amžinoji nak
tis. Kaip dideliai laimingas 
fra žmogus, kuriam regėjimo 

Įas tarnauja. Kaip daž- 
cs žmogus ne tik už-

Iršta to organo Kūrėjų, bet 
tos įstabios, kūrybos verty- 

|ę. Kartais net ir rimtam pa- 
Įojui gręsiant, žmogus ne vi-

ir jo lizdelio. Ši liga dažniau
siai pasitaiko, šviesplaukiuo- 
se žfmonėse.

Opinio pobūdžio ligoje vo
kų pakraštėliai yra raudoni, 
sutinę, blakstienos sulipę nuo 
gelsvų sudžiūvusių traiškanų, 
po kuriomis apie blakstienas 
slepiasi mažos, greitai pasriu- 
vaneios krauju opos. Ir šiam 
atsitikime blakstienos iškrin
ta, bet tik kur-ne-kur atauga. 
Mat, šios rūšies liga didžiu
moje sunaikina kaip plauko 
šaknį, taip ir jo lizdelį.

Ir vieno ir kito pobūdžio 
liga atsiliepia į paviršutinį a- 
<kių grožį ir jų sveikatų nei
giamai. Vokų pakraštėliai da
žniausiai būva sulipę rytais 
ir ligonis skundžiasi akių nie
žėjimu ir skaudėjimu. Akys

Iš Mūsų Veikimo Centro
Iš Federacijos Centro Raštinės 2334 S. Oaklev Avė., Cliicago, Illinois

Kongresmonas Jaek Dempsey (kairėj) ir senatorius Carl 
Ifatcli abu iš New Mexieo valstybės rodo didelio pasitenki- 
niino kongresui pravedus įstatymą, kuriuo federaliains 'pa
reigūnams draudžiama dalyvauti politikoj. (Arime telephoto)

nuolatos ašaroja, bijo švie- 
da skuba gauti pagalbos, 'sos ir, dirbant, ypač prie di- 

ad tų brangenybę — regėji-j rbtinės šviesos (elektros ar 
ų kokia liga iš jo neišplėš- gazo lemputės) akys labai pa

vargsta.
Akių ligų skaičius yra di

lelis. Kaip kitus kūno orga- 
is, taip ir regėjimo organų 

|ečia įvairiausios ligos dėl 
|emažiau įvairių priežasčių.

Iš viršaus Ir apačios akį
Įengių vokai, kurių pakraš
čiuose stovi išsirikiavusi sa- 
;yl>a — blakstienos, šiuose 
)kų pakraštėliuose labai da; 
lai įvyksta kroniško pobū-

Ligos priežastimi tenka 
priskaityti štokų švaros, ben
drų sveikatos nusilpnėjimų, 
kai kurių užkrečiamų ligų pa
sėkų, ypač tymų, trūkumus 
nosyje, dūmus, dulkes, vėjų, 
štokų poilsio ir refrakcijos 
paklaidas pačiose akyse, ypač 
hyperopių ir astigmatiztnų.
Kaip suaugusieji, taip ir vai-

v, • j. 1 1<ai nuo šios ligos nėra liuo-io uždegimas, vadinamas, . °
ępharitis ciliaris. Ši liga pa

Gydantis svarbu yra pa-l 
šalinti ligos priežastį, laiky
tis švaros, blogus papročius 
pakeisti gerais, jei yra rei
kalo, atitaisyti refrakcijos

VARGONININKŲ IR CHORŲ SĄ-GOS 
SEIMŲ TVARKA

Rugsėjo 11 d., pirmadieny- formacijų minėtų seimų rei- 
je, Chorų Sųjungos seimo ati-J kale, kaipo apsistojimo — 
darymas iškilmingomis mišio 1 nakvynių ir t.t. reikia kreip

tis: A. Visminas, 5(1104 Rem- 
sen PI., Maspeth, N. Y.

Seimo renginio komisija 
Atstovai, kurie atvyks į 

New Yorfkų:—

DRAUGIJOS KVIEČIAMOS Į FEDERACIJOS KONGRESĄ

19.39 m. rursėio 12 ir il3 dienomis. Anreiškimo nar. Brook-
lvn. N. Y., įvyks Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos XXVII kon
gresas.

Atsižvelgdama i momento svarba. Federacijos Tarvha nutarė ši 
konrresa vadinti Visunrinu Amerikos Lietuviu Kataliku Kongresu 
ir sukviesti j ii visas lietuviu kataliku or<mni7aeijas kuopas. drau
gias. klubus, chorus ir t. t. Tad, Siuomi kviečiame ir Tamstų ger
biama Draugiių.

Kviesdami i konvresa turime priminti, kad snrendžiamaii bai
sa kongrese turės t»k tos draugiios, kurios vra Federaeiios narėmis. 
Narėmis vra draugios, sumokančios i Federaeiios Centrų po $1.00 
i metus. Dėl to. iei Tamstų Dramriia dar nėra Federacijos nare, pra
šome nrisirašvti. sumokant atatinkama mokesti tuoiau ar kongreso 
metu. Draucriios i kongresų renka po viena atstovą. Po atstovų man
datais turi pasirašyti draugijos valdvba ir dvasios vadas.

Kongrese bus svarstomi aktualūs Kataliku Akeiios ir mūsų tau
tos reikalai. Turėdami galvoie neramumus, kurie siaučia pasaulvje 
ir pavojus, kurie susidaro mūsų tautai, mes. Amerikos lietuviai ka
talikai, turime būti pasiruošė ir budėti. Kongresas turės sustiprinti 
mūsų vieningumą ir nusta+vti tinkamas gaires mūsų tikslesniam ir 
platesniam veikimui, kad didinti Dievo garbę ir kelti tautos gerovę.

Pasitikėdami, kad prisiusite savo atstovo j Federacijos kongre
są ir tuo prisidėsite prie katalikiško ir tautiško veikimo stiprinimo, 
liekame,

Su tikra pagarba.
A.L.R.K. FEDERACIJOS VALDYBA:

Dr. 'Antanas Rakauskas, pinu. 
Kun. Iq. Albavivius, iždininkas 

Lco-nardas Šimutis, sekr.

mis 10 vai. ryto, V. J. Atsi
mainymo bažnyčioje, Clinton 
Avė. prie 64th St. Maspeth 
N. Y. Mišias laikys kuli. J. 
Simonaitis. Mišias “Domine, 
amorem tuum laudabo” by

Įtai'ko dviejose formose: 1) 
įdegimas be opos (non ulce- 
itive) ir su opa (uleerative).
| Liga pirmutinėj formoje
įsižymi sutinimu ir parau- ...
roavimu vokų pakraštėlių P*““ “ atgaminti nnsil-
. ,1___ i;„ ____ y.___  pnėjusių sveikatų. Ligoniui

reikia būti po gydytojo prie
žiūra, nes tik tuomet yra ga
limybės pasigydyti.

Ii, nes šiam atsitikime liga« Ačių sveikata kaip ir ug- 
bsunaikina plauko šaknies nimi nežaisk.

daugeliu balzganų žvyne 
L apie blakstienas. Iš tos 
riežasties blakstienos iškri- 
ta, bet turi galimybės atau-

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

^nktad,, Rugs.-Sept. 8, ’39
New York Central Traukiniais

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses 

tiktai ...................................................................................................
.90

Štai ką gaunate:
Traukinio bilietą | abi pu
ses, Chlrago-N. T., pirmos 
klasės, alr-eondltloned trau
kiniais.
Valgis du kart. nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.

T.ransportaclją nuo stoties J 
vleSbutJ New Yorke.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus ) Paatčnllnę Pa
rodą.
Aplankymą New Yorko Jval- 
renyblų.
Aplankymą Rockefeller Cen- 
ter Observatton Tower, 
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Falls. kada grjžite namo. 
Privilegija pasilikti New 
Yorke 16 dieną, nuo dienos 
išvykimo IS Chlcagos.

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia:

“D R A U G A S”
2334 S. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

PASTABA: Ne vien tik Vyčių Choro narilni gali da
lyvauti, bet ir pašaliniai, choro rėmėjai, ktfrie norėtų 
sykiu su jais keliauti, prašomi užsiregistruot iš anksto.

paimti traukinį Canarsie line, 
išlipti ant Grand St. ir čia

1. Times Square, 42nd St., paimti Grand St. ‘traley car’, 
Jos Desclirmeier, giedos Va-’paimti I. R. T. požeminį ‘su-Į kuris nuveža į Maspeth iki 
rgo-nininkų choras. Po pamal-jbway to Queens Flushing. Tie; 64th St. Čia išlipus eiti į šiau
dų bendri užkandžiai chorų patys traukiniai veža ir į 
delegatų. Po užkandžių sei- World’s Fair”. Šiuo trauki
mo sesijos Clinton Hali, Ma-‘niu išvažiavus iš 42n<l St. kc- 
speth avė. Vakare išvažiavi- tvirtoje stoty išlipti: Itunt- 
mas bosais - automobiliais į ers Pt. Avė. Paimti Calvary
pajūrį Coney Island. Tada į- 
vyks “Mardi G ras”.

Antradienyje, rugsėjo 12 d., 
Vargonininkų Sąjungos sei
mas. V. J. Atsimainymo par. 
bažnyčioje iškilmingos mišios 
9 vai. Mišias laikys dvasios

rę du blokus iki Clinton avė. 
Čia lietuvių bažnyčia.

Automobiliais važiuojant. 
Iš New Yorko per East 59tb 
St. Queensboro brid'ge perva
žiavus. tiesiai į Queens Blvd. 
Šiuo keliu važiuoti iki 65tb 
Place. Čia pasukti po dešinei

Cebietery geltoną busų, ku
ris eina per Maspetbų, išlipti 
Clinton Avė., kur randasi ant 
tos pačios gatvės liettivin ha-.
‘žnyčia, prie 6tth St. Kelionė Iir tipsio- i Maswth- IM Clin-
iS New Yorko apie 30 mina-"™ Ave'> kur 1"“tavil) htlžny’ 
tų laiko.

vadas kun. J. Vaičiūnas. Gie- 2. Antras būdas. Važiuojant
dos vargonininkų choras tas 
pačias mišias. Pamokslų sa
kys vietos klelmnas, Kunigų 
Sųjungos pirmininkas kun. ,T. 
Balk finas. Po pamaldų užkan
džiai ir tuoj sesijos ten pat, 
parapijos salėje, G4-25 Pcr- 
ry Avė.

Seime bus įdomi paskaita: 
“Bažnytinė ir pasaulinė mu
zika”, kurių skaitys kun. J. 
Svmonaitis. Jeigu dar liks lai
ko, bus pademonstruota Ha- 
mmond vargonais. Dėliai in-

Važiuojant per Williams- 
burg bridge, važiuoti į Grand 
St., kuris veda į Maspeth. 
Bet Maspetbe jau ta pati ga- 

car”, kuris tiesiog be perse-Itvė vadinasi Grand Avė. Va
dimo nuveža į Maspeth. Mas-'žiuoti iki 64tb St.

iš New Yorko, iš Down Town, 
pas City Hali, po tiltu, pa
imti Flushing Avė. “traley’

petbe išlipti G4tli St. Kam
pas Clinton Avė. lietuvių ba
žnyčia.

3. Trečias būdas. Iš New 
Yorko važiuoti į Maspeth B. 
M. T.; važiuoti Down town 
iki 1,4tb St. Čia persimainyti 
už tų patį penktuką, leistis 
dar vienais laiptais žemyn,

Važiuojant iš New Yorko, 
Down Town, Manhattan, ar 
Brooklyn bridge, šiuos tiltus 
pervažiavus tiesiog į Flush
ing Avė., kuri veda iki 64th 
St., Maspeth, N. Y.

Iš Pasaulinės Parodos (Wo- 
rld’s Fair) į Maspeth, atstu
mas apie 2 mylios. Susisieki
mas: kas kelios minutės eina 
“traley car” Flushing Ri- 
dgewootl ir Flushing Avė. 
Minėti karai eina per parodų, 
skersai ir eina per Maspeth, 
Grand Avė., kur daveža iki 
64tb St.

Automobiliais iš parodos 
patogiausiai į Maspetbų va
žiuoti į vakarus Horaee nar- 
ding Blvd. iki Queens Blvd. 
Čia pasukti dešinėn iki Grand 
Avė., kuria davažiuojama iki 
64th St.

KIDS* OrtCE. To everv m art

ri?
SKOLINAU PINIGUS 

ANT 1-MŲ MORGIČiy
INSURED

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

lšmokėjom Už 
Padėtus Pinigus 4%

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

CHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

EOizaheth De Bruicker, 11 metų amžiaus, iš Attica, Ind., 
miestelio praeitų sekmadienį rasta nužudyta. Policija ieško 
dviejų vyrų, kuriuos kai kas matęs netoli tos vietos ir apie 
fų laikų. (Acme telephoto)

Daugel ir ilgai reikia žmo
gui pačiam su savimi kariau
ti, ligi išmoks visiškai pats 
save pergalėti ir visus savo 
jausmus prie Dievo sukreipti.

Velnias nemiega, nė kūnas 
dar nenumirė, todėl nenustok 
taisęsis kovon, nes dešinėje ir 
kairėje pusėje yra priešai, ku
rie niekuomet nemiega.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau viaokloa rųėiee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių iftmokėjimų. Daran vi
sokį taisymo darbų be jokio cash jmokė- 
Jimo. ant lengvų mėnesinių iftmokėjimų.
(Iftgaunn genaus} atlyginimų ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
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Dvylika Baltaplaukiu Berieliii
Žemaičių Kalvarijos Įkūrimo Legenda

Tadai tu, Varduva, kur kus 
smarkiau liepai*, siūbuodama 
nešei drumzlina} vandenį, kaip 
neklaužada klegėjai ramiuose 
ąžuolynuose ir liepynuose. J 
tave žiūrėjo anos senuoju a- 
kys, kurios matė šventąsias 
girias kertant, l’rie tavo kra
uto ilsėjosi mergaitė, laukda
ma grįžtančio bernelio iš ka 
ro. Ne viena} žirgų tu pagir
dei, gimtosios žtAiičs gynėja} 
atgaivinai. Tu matei augant 
mūši} tėvynę, tu girdėjai kal
bų baltų senelių ir suvilgei 
kojas garbingam žemaičių vy
skupui, Jurgiui Tiškevičiui.
Daug mum galėtum pasakyti, 
praeities daug atverti, bet 
tu taip skubi, skubi... Tik tie 
kalniukai paslaptį išduoda, 
anuos amžius mena.

Dar negirdėjau tu, Vardu
va, tokių skardžiabalsių var
pų, į tavo dugnų nežvelgė sau 
lės paauksuoti bažnyčios bo
kštai, tik Betygalos ragana 
Trijų Karalių naktį, apžergu
si ožį, mekendavo tavo pa- 
kraitėmis. Ji ūždavo per kal
inusi su sniego vilnimis, pik
čiau už šalčiausį šiaurį siau
sdama. Purslojos ožys ir ska
rdžiai bliovė, kad net miškai 
aidėjo. Prie langų ir durų 
stabtelėdavo ragana, ir var
gas tam, ant kurio durų sta
ktos nebūdavo trijų kryželių 
iš karklo medžio arba Trijų

Karalių raidžių. įsisiurbdavo 
jos ugninės akys į kiekvienų 
užkampį, ir nuo to laiko liga 
ir nelaimės aplankydavo na
mus. Grįždama prieš pirmuo
sius gaidžius, sustodavo ra
gana prie jaujos, netoli Var
duvos kranto. Šėldavo ožys, 
pinnojoui kojom kasdavo snie 
gų, ragana plėšydavo savo 
skarmaluotus drabužius iš pa
siutimo, raudavo kanapinius 
plaukus. Ant jaujos nei kry
želių nei raidžių, o tačiau jos 
toleregčs akys negali įžvelg
ti į vidų ir užžavėti. Ilgus 
metus blaškydavosi ragana 
prie jaujos, 'kol pirmasis gai
dys pabudindavo kaimų. Ta
da viesulais nudilindavo at-| 
gal į Betygalos kalnų, o jau-i 
ja kaip stovėjo, taip ir pasi 
liko bestūksanti.

Ateina nuoširdus žemaitis, į 
pakuria duobos krosnį ir ren
gia rugius kulti. Ištisas sa
vaites, taku taku taksėdavo 
spragilais. Kai danguje Gri
go ratai nukrypdavo į va'ka- 

; rus, o Sietynas virš jaujos 
stogo paspęstas gaudydavo 
krintančias žvaigždes, sugul
davo talka naktį poilsiui. 
Greitas miegas užspausdavo 
vyresniųjų akis, o jaunesnie
ji laukdavo nakties išdaigų.

Bet štai vienų naktį, kada 
sapnas nuramino išvargusius, 
iš šoninės peludės straksėda-

3 • su

Akimirka iš arklių lenktynių Arlington Paik. neto4i Chicago. Šiose lenktynėse lažybon buvo sudėta virš $46,000. Pir
as išbėgo Clialedonn, antras — Sun bo\ver, trečias — Joluistovvn. (Acme telephoto)

mi iššoko 12 mažų bernelių, sius brolius domininkonus, 
Jie bėgo smulkiais žingsniais, kurie toje vietoje pastatė ba- 
galvos buvo baltutėlės, dra- žnyčių, tarnavo Dievui ir 
bužiai už sniegų, obels ir jaz- žmonėm.
mino žiedus baltesni. Banko-1 Daug metų nuskubėjo su 
se nešėsi nedideles žvakeles, Varduva tolyn. Užmiršo žlmo- 
kurios mirksėjo kaip angelų Į nes senus laikus. Tik dvylika 

kunigų domininkonų, kurie 
čia nuolatos gyveno, vienas

akys, matomos gražių naktį 
danguje. Dešinėj rankoj tu
rėjo kiekvienas po sidabrinį po kito paeiliui laikydavo Mi- 
varpelį, kuris skambėjo kaip šias, .minėjo anų bernelių pa- 
per pakylėjimų.

Visiems net žadu užtraukė.

sirodymų.

Nūn tu, Varduva, nusekai,
Nežinojo vyrai: ar pulti su'žmonės iškirto ųžuolus tavo 
šakėmis, ar lazdinėmis spra-l puošnius, o plėšrus šiaurės e- 
gilų galvokais daužyti, ar klu-, relis (Rusai XIX a. panaiki- 
pti ant kelių ir garbinti. Vie- no domininkonų vienuolynų)
nas narsiausias paklausė: išdrasė baltųjų brolių lizdų.

padavimų ir legendų. Juose 
atsispindi visa praeitis, ka

is Dievo yra užgimusi ir ne
gali jokiame sutvėrime ilsė-

rai, rūpesčiai, laimės* dienos ties, tiktai Dievuje. 
ir gilioji lietuvių religija. 300 
metų nuo Ždm. Kalvarijos į- 
kūrinio jubiliejaus proga kel
kimės į gilių tautos dvasios 
praeitį. J. Jurkus

Nieko už meilę nėra saldes
nio, nieko tvirtesnio, nieko 
aukštesnio, nieko platesnio, 
nieko malonesnio, nieko pil- 
nesnio, nieko geresnio dan
guje ir ant žemės; nes meilė

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAINK.AS1 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 101?.

Rea. — Y*rda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal aptarti

LIETUVIAI DAKTARAI

PRANEŠIMAS 
Dr. V. A. Šimkus šiuomi

laiku atostogauja ir sugrįš 
tik rugpiūčlo-August rnėn. 1 
d., 1939.

—
LltlUVlAI DAR i AKAI

Rez. TeL Canal 0402

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

TeL Ganai 234b
Ofiso V ai. 2—A ir 7—9

6558 3. WESTERN AVĖ, 
Tel. Heuuuck 7270 

Ofiso Vai. Ii—1 ir 6—7 
Trečiadieniais pagal sutartį.

OR. CHARLES SEGAL
GZDYTUJAS Ltt CHlttURUAS 

du. Abhianu Av
2-tros labos 

CHLCAGU, iLL,
Tsletonas MIDway 

urmo valandos:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki h 
vai. po pietų u nuo l du 8:39 v. v.

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. D. RAKAUSKAI
GYDYTOJAU IR CHIRURGAM

2415 W. Marųuette Ko. 
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto 
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

j -

— Kas jūs tdki, ko norite, Nauji laikai tau atnešė nau- 
gal krikšto? Hus brolius ir tik pro miglas,

Tačiau berniukai nieko ne-'pro ūkanas paslaptingai kuž- 
atsakė, tik, apsisukę tris ra- da mum tavo Vilnelės seniai 
tus, pradingo vėl peludėje.

Išgirdęs šeimininkas prane-
užmirštas legendas.

Apie 2em. Kalvarijų žmo-

Henry Pickard laimėjęs ,Ameril<os Profesijonalų Golfi- 
ninkų Sųjungos turnamente čempijonatų. Šiemet turnamen- 
tas buvo Flushing, N. Y. (Acme telephoto.)

sė klebonui. Šis atėjo, pusi- nė8e yra užsilikę dar daug
slėpęs stulų ir kamžų. Ir ka-j____________________________
da vėl visi nakties poilsiui'
sugulė ir nurimo, vėl iš pe-l 
ludės ištraksėjo dvylika bal-j 
taplatfkių berniukų. Jei šį sy-j 
kį nebesinešė žvakių nei var
pelių, tik bėgo smulkiais žin-’ 
gsniais ir sklaidė rankutėmis, 
kaip kunigas prie altoriaus.
Iš duobos pasirodė kunigas su 
stula ir kamža ir. šiaip užkal-* 
bino juos:

— Ko norit, Dievo siųstie-. 
ji berniukai?

Tada jie staptelėjo ir visi 
vienu balsus atsakė:

— Mes norim, kad šitoj vie 
toj būtų bažnyčia ir baltieji 
broliai garbintų Dievų.

— lšpildysim jūsų norus,
— atsakė klebonas, palaimi
no bernelius ir šie straksėda
mi pradingo, iš kur buvo atė
ję* ...U

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M. 
3147 S Halsted SL, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Seitadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyras Seredų 
Seredomis ir Nedčl. pagal sutarti

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Rez. TeL PLAza 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v i 
Nedėiiomis nuo 10 iki 12 vai. diei

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARĮ

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Marshfield Ava.
Rea. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadienius 
pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Res.: HBNvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

Res. 6958 So. Talman Ava.'
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėiiomis susi tarus 

2423 W. Marųuette Road

TeL CANal 6969

DR. WALIER J. PHILL1P
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Roac
OFISO VALANDOS:

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

Amerikiečiai O. Goldner ir jo tėvas, protestonų dvasiš
kiai, lankantieji šventųjų Žemę, kaip pranešama, pagrobti 
arabų, kurie išpirkimui reikalauja $5,000.00, (Acme teleph.)

. J11 ;f* A < i

Klebonas parkvietė baituo-

FOR DELICIOUS 
SNACKS ..

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Juit bring cit neversi vari- 
etiea of Kraft Cheeae Spreada 
and crackera... and cnmpany 
refreahmenta are all ready! 
Theae Spreada are grand for 
aandwicnea, appetlaera and 
aalada, too. Notice the amarl 
new circle-dot deaign on the 
Swankyatvig giasaea Kraft 
Spreada come in. >>

AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

2202 West Cermak Road 
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

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

VVashington, D. C.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

J

PIRKIT NAUJAUSI

; Chevrolet ir Plymeiitk

Tai yra geriausi Ir rmttaual automobiliai Amerikoj, modernllUal iš
tobulinti. nužemintos kainos, lengvi tSmokSjlmal,

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
"B W1LL LIKIS CB”

4030 S. Archer Avė., Chicago. 11L, Phone Virginia 1515 j
Turime daugybe vartotų automobilių valiausios luaooa, nuo tlt.to 
Ir augSčlau.

i

DR. STRIKUL’IS
PHYSICIAN and 8URGB0N

4045 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vok. 
Nedėiiomis pagal sutartį,

Office TeL YARds 4787 
Namų TaL PROspact 1980

Tei OANol 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas REPablic 7868
Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2369 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSBLAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago 
TrečiaJf. aisis ir Sekmkadieaiais 

pagal sutartį.

TEL TARD8 6667

DR. FRANK G. KWINN
(KVIEOINHKAH) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1758 West 47th Street 

(Kampas Wood St.)
OFISO VALANDOS:

8—4 k 7—8:90 Vakare 
(r Pagal Spartį.

TeL Oolomet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iiskirunt 
nūdienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerly 82i

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Av(

Ofiso vaL: 2—4 ir

Resideaeija 
8939 So. Olaremont Ava

Vslandoe 9—10 A. M. 
Nedėiiomis pagal sutartį.

Tai OANal 0267
Res. TeL PROspect 6t

DR. P. Z. ZALATOR13
GYDYTOJAS IR CHIRURU/ 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6606 So. Arteaian A 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 po;

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. S1EŪLINSK1
DANTISTAS

4143 South Archer Avc 
Telefonas LafayeUe 8660

Aatradieaiais, Ketvirta/fi-Ue^ 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avi 
TOL Tardą 0994

Bkzaaarfimiaja, TreJiadianlaia Ii
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PHILA, PA., HETUVIŲ KRONIKA )
Lietuvių Dienos 
Paramai

Lietuvių Biznierių ir Pro- 
fesijonalų Sąryšis dėkoja vi
siems, kurie atsilankė į 'pik
niką, liepos 16 d., tikslu pa
remti Lietuvių Dieną Pasau
linėje Parodoje. Pikniko pel
nas $76.61 pasiųstas j cent
rą. Taipgi, sykiu pasiųsta $25 
už parduotus Lietuvių Die
nos ženklelius. Viso $101.61.

Dar ačiū atvykusioms į pi
kniką kalbėtojams už pasa
kytas gražias įkalbas: Dr. M. 
J. Vinikui ir K. P. Vilniš
kiu!. Ačiū Brooklyno šokėjų

CHOGflS LIETUVIŲ ŽINIOS 1
t-—.......- t----------------- r

ls ARD Pusmetinio 
Susirinkimo

Liepos 16 d. įvyko skait
lingas susirinkimas AKD sky 
nų atstovių. Dalyvavo ir Mo
tina Maria. Vėliau atėjo ir 
gerb. kapelionas, kun. prof. 
!B. Urba.

Kadangi už kelių savaičių 
įvyksta mūsų tradicinis išva
žiavimas prie Marąuette Pa
rko tai daugiausiai buvo1 a-l 
pie tai ir kalbėta. Čia pat, 
atstove iš 10 sk., West Bide, 
to skyriaus iždininkė Šlioge
rienė, Br., pristatė $4U.OO kai
po pradžią būsimam pilkin- 
kui iš jų skyriaus 'uždarbio 
parapijos darže. Tas pridavė 
visoms ūpo. 10 sk. veiklus ir 
susipratęs. Jam vadovauja a- 
merikonė - inteligentė Marga- 
reta Dobrovolskienė.

Jaunutis 13 skyrius iš Clii- 
oago lleiglits ne tik gražiai 
veikia, bet ir susirinkimuos 
jų atstovės pasišvenčia atvy
kti, nors ir gana toloka joms. 
Ten pirmininkauja V, Galnai- 
tė centro rašt. Centro susi
rinkimuos malonu įklausyti jų 
raportų, štai, ir dabar, žymi 
13 sk. darbuotoja Zarankienė 
paklojo $2.00 piknikui nuo 
savęs, nors pati negalėsianti 
dalyvaut toj dienoj.

—_ r
grupei, vadovybėj niuz. P. 
Dulkės, už išpildymą gražios 
šokių programos.

Taipgi ačiū visiems darbi
ninkams, kurie pasidarbavo 
piknike. Jų vardai yra: Dr. 
U. Gudze, Tvaranavičius, P. 
Pilkas, K. Dalbukas, M. J. 
Deksnis, J. Ivanauskas, V. 
Litvinas, V. Brazauskas, S. 
Puteikis, Jos. Butkaitis, J. 
Streleckis, P. Katkus, M. Ka
tkus, V. Tvaranavičius, J. 
Biržietis, P. Biržis, M. Žur- 
kauskas, K. Dryža, A. T\va- 
ron, P. Biržienė, J. Biržietie- 
nė, M. Deksnienė, L. Biržytė, 
S. Twaron, K. Antanavičie
nė. P. Stani&kis, rast.

Pikniko komisijos raportas
Darbščiąją komisiją suda

ro: F. Burba, K. Garuc'kaitė 
ir M. Btankiūtė. Bilietai po 
10c išplatinti po Skyrius. Čia 
pat ant vietas Eiz. Stanevi
čienė iš Bridgeporto pasiima 
jų 10 ir užmoka casli $1.00 
nuo savęs, Tai tik pavyzdys 
kokiu ūpu rengiamės prie iš
važiavimo.

F.

Michael Plynu, Oounty 
Clerk remia mus

Komisijos pirmininkei 
Burbai M. Flynu pasakė, kad
išvažiavimui jisai nuo savęs 
atsiųs visą statinę alaus. O 
Almiatt, amžini pneteliai vie
nuolyno su dukterim Peters 
(advokato žmona), visą mai
šą brangių ir gražių piknikui 
dovanų. Be to, visi skyriai 
rengiasi su įvairiais skanė
siais. Net tolima North Bide, 
vadovaujant pirm. Kišonienei, 
atvažiuos su įvairiais gardu
mynais. Tik pasigesime 1 sk. 
iš Town of Laike. Jos tą die
ną darbuosis savo 'parapijos 
piknike. Pasisekimo joms! Vė
liau 1 sk. surengs pramogėlę 
iir “atpildys“ savo dalį cent
ro išvažiavimui.

Nors dar gana ankstoka, 
bet prašome visų vienuolyno 
prietelių ir rėmėjų nepamirš
ti, kad AKD tradicinis išva
žiavimas įvyks rugpiūčio 20 
d. prie Marąuette Parko. X.

DKIUGIR

Sturgen Bay, Wis., miestely šiomis dienomis buvo suruošta “Vyšnių šventė’’ (festi- 
valas), per kurį susituokė viena jauna pora. Jungtuvių apeigos buvo atliktos tankoj, į ku
rią supilta 25,000 galionų vyšnių sunkos. Ir ko Amerikoj neprasimanoma., (Acme teleplioto)

Chicago Provincijos 
Chorų Sąjungos 
Susirinkimas

Amer. Liet. K. K. Parapiji
nių Chorų {Sąjungos Chicago 
Provincijos susirinkimas į- 
vyks šį 'vakarą, liepos 25 d., 
b vai. vakare, Aušros Vartų 
parapijos salėj, AVeSt Bide. 
Visų chorų atstovai, taip pat 
jų vedėjai, kviečiami suva
žiuoti. Yra svarbių reikalų 
svarstymui.

Vaikučių Draugija 
Aukojo #39.30

Jeigu visos mūsų draugijos 
paaukotų nors pusę tiek, kiek 
viena pavyzdinga, vaikučių 
draugija aukojo, tai trumpu 
laiku Chicaga pasiektų tą 
sumą, kurią norėtumėm surin
kti Lietuvos reikalams.

Bkautrneisteris Algirdas 
Kadis Kauktis prisiuntė $39.- 
30 Lietuvai Gelbėti Fondui. 
Ši auka — tai pikniko lai
mėjimo 'pelnas, kinį padarė 
LKKBA skautai ir Julė An
drulienė. J. Andrulienė auko
jo labai puikią staltiesę iš 
Gietuvos ir labai daug prisi
dėjo prie tikietų pardavimo. 
Jinai viena pardavė 165 lai
mėjimo tikietus.

Ačiū J. Andrulienei ir skau 
tam už pavyzdingą darbą.

LGF Komisija

IJl: ,'^ADIO.^,
DAINUOS GENOVAITĖ 
GIEDRAITIENĖ v

Šiandie 7 valandą vakare 
reguliarė 'Peoples baldų bon-

Urba Flower Shoppi
4180 Archer Ava. , 

ntan iiArancm aaaa 
—• —

OHea

GIESMYNAS
ną. Jame

' tyčios
Julgyklte Naują Gleamy 

rasite Visiems Metams 
aiesmea.

Giesmes lt muziką 
Ant. 8. Pocius.

Išlaido O. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — KO centai, pri
dedant 10 eentą persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MISOLELIS

Slovinkun Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai 

ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir gvent&ms. Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
lelrUmaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 
kaina — 1.7K. Reikalaukite IŠ:

DRAUGAS PUB. 00. 
2834 So. Oakley Ava., 

Chicago, Ulinoia

drovės radio programa. Dai
nuos Genovaitė Giedraitienė 
ir kiti. Bus muzikos, naudin
gų patarimų, žinių ir prane
šimų. Be to girdėsim labai 
svarbių pranešimų iš Peoples 
krautuvės. Nepamirškite pa
siklausyti. Rap. XXX

DAIN. J. STANAITĖ 
“PASIUNTINIO“ RADIO 
PROGRAMOJ

Šį vakarą, 7:45 vai. iš sto
ties WGEB bus leidžiama gra
ži “Pasiuntinio“, statistikos 
bei žinių žurnalo, radio prog
rama. Bus dainų ir muzikos. 
Dainuos dain. Josepliine Bta- 
naitė. Taipgi girdėsime įdo
mių žinučių statistikos klau
simu. Prašoma pasiklausyti.

sss

Sporto Žinios
Golfiftinkų Dvikova

Liepos 19 d-, Gieneagle ai
kštėj buvo rūšies “dilelius“, 
tik ne kardais, ar “pištolie- 
tais“, bet golfo bolykėmis. 
Prie šio žygio privedė tam ti
kros aplinkybės. Gegužės mė
nesy liko išspręstas ginčas

KLAUSYKITE

New City fumiture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC i 
— 1210 kilocyoles.

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

A

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Lideikis
IOUU8U IR DĖMIAUSIA LAIDOJERO ISTAlriA

AMBULANGfi
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 Sooth Falrfleld Avenue 
__________ Tfel, LAFAYETTg 0727__________

r\ Y V* A T koplyčios visose 
l-r X K X Chicagos dalyse

Klausykite ni&sy Lietuvių radio 
vakarais, 1:00 valandą. Ii

tarpe biznierių ir profesijona- 
lų golfo bolykei tarpininkau
jant. Profesijonalai išėjo lai
mėtojais. Laimėtojai vis tiek 
nepasitenkino ta garbe, bet 
sukėlė naują ginčą tarpe sa
vęs užkopimui ant aukščiau
sio laipsnio golfo ‘imperijoj’. 

Šioj kovoj daly v urną ėmė

A. B A

JUOZAPAS ANDRUKAITIS
Mite liepos 23 d., 1U39 ra., 

6:4a vai. vakare, smaukęs pu
siu amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Suvalkų ap
skrityje, Sintautų parap.. Jun- 
utlių Kaime.

Amerikoje Išgyveno 38 raet.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Magdaleną, po tėvam 
Kevenūtė, sūnų Antanų, dukte
rį Eleną, •marčią J uzeią, pua- 
brolj Andrew Bėdiną ir gimi
nes. Lietuvoje paliko 2 brolius: 
Antaną ir 'Pranciškų, 2 seseris: 
Oną Ir Marijoną, 1 Svogerj, 2 
švogerkas ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas 1541 North 
Bell Avė., tei. ARMitage 2639.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, liepos 27 d. Iš namų 8:00 
vai., ryto bus atlydėtas į Šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, kurtoj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir -pažįs
tam us-as dalyvauU šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: .Moteris, Sūnus,
Duktė, Marti, Pusbroli-, Bro
liai. Seserys, ftvogeris, ftvoger- 
kos Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudelkls, telefonas Yards 1741.

Antradienio (g 
WH1P stotiea (1400 K.1

P. tAI/nMlERAS

gerai susipažinę su golfo tie
somis Dr. S. Biežis ir teisė
jas J. Zūris.

Antrą vai. popiet su “pro
cesijomis“, “sėkundantų“ ve 
darni, užėjo ant pirmojo ‘tcc’;
abu linksmai juokaudami iri Liepos 25 DlClia
gerame ūpe pradėjo lošti. Bū
riai įvairiausio luomo žmonių 
sekė paskui lošimų. Prie tiek 
žiūrovų abiem lošimas pasi
darė daug sunkesnis. Perga
lė svyravo į abi puses. Ant 
galo abu dėjo visas pastan
gas, tačiau tik vienas laimė
jo: dr. S. Biežis “sulošė” tei
sėją J. Zūrį 2 kirčiais. Bet 
dar ne viskas, nes abu lošėjai 
jaučiasi beveik lygūs, todėl 
antroji dvikova bus trumpoj 
ateityj. J. S. V.

Nėra tokio mažo ir netiku
sio sutvėrimo, kurs Dievo gė
rybės tau neprimintų.

BOV» H0W THIS. 
1USTM1-POAM

GETS RIO OF 
^TOBACCO STAINS

Sweeps away snrface depostts... 
breaks up dūli, ūgly tooth fiim
likę maglC. You'd never belleve how fist 
the NEW Llsterine Tooth Pašte clcj.ns 
and noliahes teeth. ltn new, miracle-clraos- 
lng ingrediont, Luster-Foarn detcrge.it. 
wbisks away ūgly surfaco deposits in a jiffy.

Thelnstant brush and sallva toueh įamž
inę Luster-Foam detergont, lt surges into 
aroam oftlny.activebubbles. whichsweeps 
Into and clcans pi ta and eraeks so minute 
et en water may not enter tbem . . . leavea 
your whole mouth tingling wlth llfo . . . 
starta your teeth sparkling wlth ncw luatvr.

Got the big 254 tube. or better štili, the 
double-aize 104 tube containing more tlian 
W pound at any dnig counter. Lambert 
Pnarmac&l Co., S t. Louls. M o.

THI KEW FORMŲ L A

USTERfNE TOOTH PAŠTE
supercharged with '

luster-foam
y t t » * uit i

MALDAKNYGES
Angelas Sargas, juod. virš. pauk..............................$1.50
Maldsricnygė ir Baž. Vad. odos virš ..........................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš.............................. .. $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................. 75c
Jėros Mano Pagelba, didelėmis raidėmis.............. $2.50

“DRAUGO“ KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illincis

■inmai'iiriiifTi^ii n—ir -------
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LAIDDTOViy
NARIAI CHIUAGOS, OIOEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ D&SET0&IŲ ASOCIACIJOS

AURIU A <d f C patarnavimas
HRIDULftHUC DIENĄ IR NAKTĮ

n V V A T koplyčios visose 
U L r\ L MIESTO DALYSE

S. P. Mažeika 8319 Ldtuuuoa Avenue 
Phone YABde 1188-11391

Antanas M. Phllifl? 
1.1. ZBlp
Altat V. Peflas
P. I. Ridikas
Aothmy B. Petkas

ladiavic ir ši
i 1 1_ _—J. Lnnfiviaiis

B

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
U lutgliiko vertfi

Kan. Ant. M. K&ruiiikia

Kiek vertas tas Numylėti
nis, kurs nedraudžiu, kad ne
garbė nebūtų daroma jo My
limajam

Visokia žmonių garbė, vi
soks laikinis pagyras, visokia 
žmoniška aukštybė, su amži
nąją tavo garbe sulyginta, 
tuštybė yra ir beprotybė.

DON’T BE GREY
Dwrt tolerat* ftey tarir. Orty hah 
■aka* yoa look old and feal old. 
Try the Modern* Uethod for C«U 
aring Heh ... CLAIROL. T«a« 
•ppreriate ths ęufck, pleaaant trea*. 
Bent. No bleaching reąuired to 
aoften ths hair whan yoa oaa 
CLAIROL. YooTl lova ths raauhs 
aa yoar hair —beaatiful, natūrai* 
feoUng eolor that dsfies detscttak' 
tee yoarsstf u yoa troald liks ta 
h*L See your hairdreaaer today at. 
aaod rida coupoa NOW**

, Natarolly..'9'iA,

CENUmr CWr«4 SS (As Šs4tfa
M risk «< lan 

dsBarts color that cant bs coptoo 
am aotr Claboi ITllMM,

MAN OAH. OAItOLlM.

k

C
%

MBETTORIAI

3307 Ldtu&niea Avė. 
Phone YARdo <908

1M6 Weet 46th Street 
Phe«e YABda 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tai. LAFayette 8024

3354 So. Halsted SL 
Telefonui YARda 1419
6834 So. W«stem Avk 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515

itUL^U E. Į^St

4348 So. CaKforaia Are. 
Phone LAFayette 3572

detcrge.it
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Aplink mus
Vakar redakcijų aplankė a- 

dvokatas dr. Pranas V. Rau- 
linaitis ir adv. Čer'kaudkaitė. 
Dr. Raulinaitis yra žynius vi
suomenės veikėjas, rašytojas, 
buvęs Lietuvos Seimo (Dar
bo Federacijos) atstovas. P- 
lė Čerkauskaitė yra jauniau- 
feia advokatė Lietuvoje. Dėl 
(to mūsų dienraščio redakto
rius ji} pavadino Lietuvos ad
vokatų beibe (baby). Dakta
ras Chicagoj išbusiąs tik sa
vaitę, o p-lė Čerkauskaitė pa
siliks ilgėliau pas savo gimi
nes. Svečiai labai domisi vie
tos lietuvių gyvenimu.

Teisėjas Jonas T. Zūris ne
trukus žada vykti Lietuvą a- 
plartkyti. Jis jau seniai tai 
norėjo padaryti, bet buvo la-Į 
bai užimtas, šiemet pasiryžo1 
paimti ilgesnes atostogas ir 
aplankyti savo tėvų kraštų.

Praėjusį šeštadienį Juozas 
Brund-za, northsaidietis, sku
biai turėjo važiuoti į Šv. Kry
žiaus ligoninę, 5cur dr. A. Ra- Į 
kauskas padarė jam ūmaus 

lapendiko operacijų. Operaci
ja buvo sėkminga. J. Brund- 
za yra veiklus Šv. Mykolo 
par. narys.

M. Jasnauskienė, 'žinoma 
moterų veikėja West Sidėje, 
praėjusį šeštadienį minėjo sa
vo vardadienį. Vakare pas 
jų susirinko draugių būrys ir 
nuoširdžiai jų pasveikino. Vie 
enias ir svečius jinai šauniai 
pavaišino.

Grįžo iš atostogų Ona Ivin- 
Į skaitė ir vėl darbuojasi or- 
I ganizacijose. Jinai aplankė 
pasaulinę parodų New Yorke. 
Taip pat lankėsi Naujoj An-‘ 
glijoj. Kelione patenkinta 

1 Prisirinko daug gerų įspūd 
žiu.

J. Louis Comiskey, AVhite Sox basebolo rinktinės savininko, laidotuvės Chicagoj. Kars
tų seka visų Comiskey šeimyna ir keliaujantis sekretorius J. Barry (kairėj). (Acme tele- 
photo)

Labai Svarbus 
Susirinkimas

New Yoiko Parodos Chica- 
gos Lietuvių Komiteto labai 
svarbus susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 26 d., 8 v. 
v. Konsulato rūmuose, 100 E. 
Bellevue Place.

Būtini aptarimui reikalai: 
Vytauto Universiteto studen
tų choro koncertas, pianisto 
J. Bacevičiaus koncertų mar
šrutas, Parodos ženkleliai, e- 
kskursija ir kiti pasitarimai.

Paėmusieji pardavinėti Pa
rodos ženklelius, malonėkite 
susirinkime būtinai grąžinti 
valdybos kasininkui A. Mon- 
deikai pinigus už parduotus 
sagutes.

Jei kurie dar nesuspėjo ti
nkamai paskleisti ženklelių, 
prašau patrijotiškai subrusti

ir iki susirinkimo visas sa
gutes išparduoti.

A. S. Pocius, pirmininkas

Chicagos “Jaunimo” 
Piknikas

Chicagoje einančio laikraš
čio “Jaunimas” metinis pik
nikas įvyks sekmadienį, rug
pjūčio 20 d., Sunset parke, 

’kaip praneša “Jaunimo ofi
sas.

Lankėsi redakcijoj kun. Šve 
<3as, MIC., likšiol buvusis Ma- 
J-ianapolio kolegijos vidurinės 
mokyklos (High School) ve
dėjas. Jisai apsigyveno Ilins- 
'-dale, III., ir nuo rudens pra
dės profesoriauti Marijonų 
ipęminarijoj. Kun. Švedas bus 
ir vienuolyno naujokyno ve
ide jas.

Į Marijonų naujokynų įsto
jo keturi baigę Marianapolio 
kolegijų. Jų tarpe yra Pet
rauskas, pernai buvęs Lietu
vių Katalikų Studentų Sąjun
gos pirmininkas.

5 Metai Kai Alaus 
Bizny

MARQUETTR PARK. — 
Biznieriui Antanui Daunorui, 
G354 So. Rockwell St., šiemet 
sueina lygiai 5 metai kai 
yra Keeley alaus distributo- 
rius. Prieš tai yra turėjęs au
tomobilių parduotuvę.

O už metų biznierius Dau-' 
r.oras ir jo žmona minės, 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Koresp.

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Novena prie šv. Onos tęsia
ma ir ateinantį trečiadienį 
šv. Onos šventėje įvyks iš
kilminga užbaiga su procesi
ja ir šv. Tėvo palaiminimu. 
Novenai iki šiolei buvo labai 
palankus oras, išvengta dide
lių karščių ir todėl garbinto
jai šv. Onos skaitlingai daly
vauja pamaldose ir naudoja
si Dievo malonėmis.

tauto darže. Ypač uoliai dar
buojasi šeimininkės, kurioms 
vadovauja O. Jucevičienė ir 
O. Damanskienė, kad geriau
siai pavaišinti svečius. Jų ti
kimės nemažiau negu pirma
me piknike, nes aštuoniolikie- 
čiai turi daug bičiulių įvai
riose kolonijose, kuriuos nuo
širdžiai 'kviečia atsilankyti.

Į Labdarybės susirinkimus 
kviečiami ir ne nariai, nes 
Labd. Sų-ga nori, kad visi 
lietuviai žinotų, kų ji veikia.

Valdyba

GARSINKITES “DRAUGE >1

Iš visų daiktų, kuriuos da
rai, tegul niekas tau dideliu 
neiš rodo.

PIKNIKUI DOVANOS PLAUKIA

Praėjusį ketvirtadienį pas
klido liūdna žinia apie ne
tikėtų mirtį a. a. Pranciškaus 
Valuckio. Tų dienų dar buvo 
bažnyčioje šv. Onos vakarinė
se pamaldose, sveikas ir link
smas šnekučiavo su žmonė
mis. O už valandos krito, šir
dies ligos ištiktas. Jo mirtis 
yra didelis nuostolis parapi
jai, kurios buvo didelis rė
mėjas ir darbuotojas, draugi
joms ir visiems kilniems rei
kalams. Antradienio rytų, lie
pos 25 d. įvyks iškilmingos 
laidotuvės. Jo sūnains kun. 
Stanislovui ir Pranui dėl jų 
mylimo tėvelio mirties reiš
kiame gilios užuojautos žo
džius.

Pranešimai
R.OSELAND. — Labdary

bės 2 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
liepos 30 d. parap. (mokyklos | 
kambary, tuoj po sumos. j

Malonėkite visi nariai atsi
lankyti, nes reikia išrinkti 
komisijų ir darbininkus Lab- , 
darybės centro “riešutiniam” | 
piknikui, kuris įvyks rugsė
jo 3 d. Labdarybės ūky.

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED* EYES

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankiet&m Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tek Victory 9670

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS
Elektrikinių Ledaunių — 
Refrigeratorių — General 
Electric, Norge, Westing- 
liouse, C r o s 1 e y, Philco- 
Conservador, Gibson, ir ki
tokių. Did. 6 pėdų už

S79.5O
Skalbiamos Mašinos, Gesi- 
niai Pečiai, Namų Rakan
dai, Radios — nupigintos 
kainos.
Gera Maliava ir Varnišas, 
gal............................

StaBdard Club

• Don’t suffer from bum- 
ing, smarting eyes.
Murinę brings you 
quick, amazinį relief.
Murine's six eztra in- 
gredients completely 
wash away eyi irrita- 
tion-makeyour eyes feel
clean.fresh.alive! Ūse Murinętwicedaily. 
•Eye strain due todust.dri ving, glare, close work, 
movies, reading, late hours. Murinę will not cor- 
recteyedeficiencies.For treatmentoforganiceye 
disorders, aee a competent prafessional at once.

7/?/A£,

' For P v/p c 
y o u r i— ■ ■— »—*

AT ALL DRUG STORES

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporatcd

Tel. Prospect 0745-0746 
Wbolesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
LietuvlSką Importuotą Valstybine 
Degtinę.

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

TURTAS VIRŠ----------- $3,300,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - 0250,000.00

Enamelis, gal. . 51.75 
Lengvus Išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK, INC.
3409-11 S. Halsted Street 

Tel. Yards 3088
A N N E X —

3417 S. Halsted Street

Žymūs radio programai leidžiami 
nedėliomis 3 vai. vakare iš stoties 
WCFL. 970 kH.

CLASSIFIED
PARDAVTMUI

Pardavimui pilnai (rengtas fotografo 
studio. Turime parduoti Iš prležas- 
ties mirties. Atsišaukite. 0823 South 
Westcrn Avemte, Chtcago, UI.

PARDAVIMUI FINĖERIAI 
Pardavimui pigiai — pilnas setas 
bučernės flxčerių. Parduosiu visus 
sykiu arba atskirai. Atsišaukite: 
John’s Market, 2845 Weet 83rd St., 

telefonas PROspect 4121. 

WEST SIDE. — Paminėjimui 10 metų sukakties ir 
jubiliejaus “Rūtos” daržo įkūrėjų piknikas čia pat, 
liepos 30 d. visų Chicagos kolonijų veikėjai rengiasi 
į piknikų atsilankyti susiorganizavę su savo biznie
riais. Dovanų trokštantiems prie “Rūtos” šulinio vie
nas iš pirmųjų šerifas Vincas Sakavičius, 2100 W. 
23 St., siunčia statinę alaus. Dovanų “bingui” pri
siuntė Pr. Šliogerienė, 2141 W. 23 PI.; M. ir J. Stum

briai, 2309 S. Leavitt St.; prie 
serijų Ig. Pikelis, 1818 S. Hal- 
sted St.; Universal Shoe Store, 
Ant. Zaleckis, sav. 3339 So. 
Halsted St. po porų naujų če-

> verykų. Rap.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

paraM
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. *

Knyga apdaryta kietais, patvariais vir&eliais. 
Kaina 11.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenne Chicago, Illinois

Aštuoniolikiečiai smarkiai 
rengiasi prie savo parapijos 
antro ir paskutinio šios va
saros pikniko, kuris įvyks se- 

į kmadienį, rugpiūčio 6 d. Vy-

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BONT) 
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT. Oi A A 
4-5 Kvortos... *'ŪU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

DRINKSAR

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

Per 30 metų niekados neišmo- 
k?Jom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno indėliai 
apdrausti iki $5,000. — Vedu
siai porai iki $15,000. Po U. S. 
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SA
VINOS IŠTAIGA CHICAGOJ.

FEDERAL SAVINGS AND
L0AN ASSN OF CHICAG0

Justin Maeklewieh, Pres.

RENDON KAMBARYS 
Rendon kambarys. Brlghton Parke; 
prie mažos šeimynos. Vist patogu
mai. Dėl platesnių informacijų, Sau
kite; LAFayette 8858. 290# West
39th Place. Chieaem.

PA1ESKAU DARBO 
Paieškau bUe kokio darbo. Esu pa
tyrusi namų ruošuoje. restorane, o- 
fise; esu gabi dramatlstė. moku siū
ti. ir megzti, dirbti rašoma maši
nėle. Dirbsiu ant dienos, savaitės, 
arba nuolatiniai. Anastazija Freltl- 
kaitė, c-o Draueas. 2334 So. Oakley 
Avė.. Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI
2 fletų mūrinis namas, karštu van 
deniu apšildomas, taipgi 2 karu ga 
radžlus. Savininkas: 3227 Soott
Emerald Avenne.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKftJIMAIS

Barskis Funniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNTTURE” 8INCE 1904

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

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS 
Mažą Iilaidą 

NAMAS
Pastatysime ant 
Jūsų loto už.

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

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namol Savo Darbo I Savo Gyvenimo Tanpaal

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

Kainuoja #3.46 j mėnesį per 10 mėnesių
Metinė “Policy“ ižmokama per 10 lengvą išmokėjimą 

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidelity Būdu

PARDAVTMUI NAMAS
6-kambarlų mūrinis namas, ekstra 
kambarys pastogėle; 2 lotai, 2 ka
ru garadžlus. Tikrai pulki vieta. 
Viena Iš geriausių apteilnkių. Par
duosiu pigiai, nes Išvažiuoju iš A- 
merlkos. Atsišaukite: 8830 So. Ar- 
teslan Avenne.

REIKAITNGI DEGTINĖS 
PARDAVĖJAI

Kelios geros aptellnkės atdaros deg
tinės pardavėjams. Garantuotas už
darbis ir apsaugoti accounts. Atsi
šaukite: McKesson tk Robblns, Ine., 
telefonas FRAnklin 1958.

PIRMOS RĖMĖS JUODŽEMIS 
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai fl.ftO; II 
bušeliu $2.50.
Stanley Oavcas. 110 R®. Rldgeland 
Avė.. Worth, UI., tel. Oak Lawa 
193J-1.

Kunigai turėtų įsigTtTj
Vyskupo Petro Prancig- Į 
kaus Būčio, M.I.C. para-1

Pastatysime namus Ir vidų |- 
rengslme ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai unistal ir už
tikrinti.

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti. 
Ir apžiūrėti garažą ant mūsų 
loto be Jokių prievolių.

K. KAFKA, Pre».

CITY WRKC. $ LUHBER Cs.
230*1 So. Crawfor<l Avė. 
Telefonas Lavrndale 3010 

Open Sundays

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAOO. ILLINOIS 
Room A-1038 — Wabish 3060
Gerbiamieji:
Be Jokių prievolių, prašau Jūsų agento Išaiškinti man 
Illinois Financial Responsibility Law. AM taipgi gausiu 
•‘Card Case” be Jokios prievolės.

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

šytą

PAMOKSLŲ
Kaina ^1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.

Chicago, III.
400 puslapių knygą.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
PocahontM Mine Rnn (Screenrd), Tonas $7.25; 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Car- 
bon Coke, perkant 5 ton. ar daugiau. Ton. $7.25.


