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Sakoma, šio biliaus klausimas 
sutrukdys nutraukti sesiją

WASHINGTON, rugp. 1., balsų buvo pravedęs šį bilių, 
b Kongreso žemesniuose rū- tačiau žymiai apkarpytų, 
muose susiorganizavęs respu- Oiiginale įpiezklentas rei-
, . , i*, kalavo 2,200,000,000 dolerių,blikonų ir demokratų kons-er- ’ _.Senatas šių sumų sumažino 
valonų sambūris šiandien ik; 1>615-0(x)-000 dol. 

l!l.> balsais prieš 166 visiškai žemesnieji rūmai gi buvo 
atmetė žinomų prez. Roose- sumažinę iki 1,950,000,000 
velto paskolų ir išlaidų bilių. dol.

Paskelbus balsus rūmuose Žemesniųjų rūmų devnokra- 
'kilo nepaprastas raliavimas, tų vadai darbuojasi, kad bi- 
ir triukšmas, taip kad pirmi- liūs būtų persvarstytas ir per 
ninkas turėjo vargo atstovus balsuotas. Jei bus imtasi šio 
numalšinti ir grųžinti tvarkų, žygio, sesijos uždarymas bus

Senatas vakar dauguma sutrukdytas.

WHITMAN, Mass., rugp. 
1. — New Yonko arkivysku
pas F. J. Spellman vakar čia 
Šventosios Dvasios parapijos 
bažnyčioj laikė iškilmingas ge 
dulo Mišias už mirusios prieš 
ketverius metus savo motinos 
sielų.
, Bažnyčia buvo kupina ti
kinčiųjų, mirusiosios ir arki
vyskupo giminių, kaimynų ir 
šiaip pažįstamų žmonių.

Presbiterijoje tarp prelatų 
buvo ir paskutinėmis dienomis 
į Amerikų atvykęs Jo Emin. 
kardinolas Gasparri — Katali 
kų Bažnyčios vyriausiojo tri
bunolo prezidentas.

Clevelando, O., policija kovoja su CIO pikietuojančiais streikininkais ties Fisher Body fabriku. 42 asmenys sužeista.
(Acnie telephoto).Lenkai susimeta dar smarkiau 

spausti ukrainiečius - lenku priešus
VARŠUVA, rugp. 1. — Su

žinota, kad lenkų policija a- 
reštavusi visų eilę ukrainiečių 
Lvove, Przemysle ir kituose 
Ukrainos miestuose, būk tai 
už priešvalstybinį veikimų.

Areštuotieji, sakoma, pri
klausą ukrainiečių nacionalis
tų organizacijai (OUN), kuri 
Lenkijoje išteisėta, bet slapta 
gyvuoja ir veikia. Lenkų au
toritetai tvirtina, kad kai ku
rie areštuotieji turėję kontak
tų su Berlynu.

Jersey City, N. J., ukrainie 
čių leidžiamas dienraštis ‘Svo 
bodą’ paduoda žinių, kad len
kai nepaprastai žiauriai perse 
kioja ukrainiečius. Anot ‘Svo 
bodą’, .gegužės mėnesį lenkų 
teismai nuteisė kalėti trylikų 
ukrainiečių kunigų tik už tai, 
kad jie atsisakę lenkinti uk- 

iniecių pavardes gimimo 
įdymuose ir visados pavar
tų galūnes dėję “aky”,

>enkai reikalauja “ski”.

. KAS NEDIRBS, NEGAUS 
ŠELPIMO

HARRISBURO, Pa., rugp. 
1. — Pennsylvanijoje šian
dien pradėtas vykdyti naujas
bedarbių šelpimo planas.»

Kiekvienam sveikam bedar 
biui bus parūpintas darbas. 
Jei kurie išsisukinės nuo dar 
bo, negaus jokio valstybinio 
šelpimo.

federacijos skyriu dėmesiui
A. L. R. K. Federacijos skyriai ir apskričiai prašomi tuo

jau nominuoti kandidatus į Federacijos centro valdybų ir jų 
vardus prisiųsti į sekretorijatų (2334 So. Oakley avė, Cbica- 
gn, Hl.)

Skyriai ir apskričiai gali nominuoti tiek kandidatų, kiek 
mato reikalo. Iš jų visų kongresas į centro valdybų išrenka 
devynis.

A. L. R. K. Federacijos kongresas šiemet įvyksta rugsėjo 
12 ir 13 dienomis, Apreiškimo par. salėj, 259 No. 5tb Street, 
Brooklyn, N. Y.

DR. ANTANAS RAKAUSKAS, Fed. pirm. .
L, SIMUTIS, aekr.

POTVYNIAI IŠTIKO
VOKIEČIŲ SILEZIJĄ
BRESLAVAS, Vokietija, 

rugp. 1. Nacių autoritetai pa
reiškia, kad Odros upės išsi
liejimas padarė milžiniškus 
nuostolius Silezijoje. Praneš
ta, trys asmenys prigėrė.

Potvynis skaudžiausia išti
ko Ratiboro plotus. Vanduo 
palengva slūgsta.

Visas upės slėnis panardy
tas. Daugybę sodybų gyvento 
jai suspėjo apleisti. Kitiems 
nebuvo lemta tas padaryti ir 
jie atkirsti nuo sausumų. Pot 
vynių komisijos darliuojasi vie 
niems ir kitiems padėti.

Daugiausia nukentėję mies
teliai Oppeln, Cosel ir Kra- 
ppitz. Gatvėse vanduo ban
guoja.

Potvynis atsirėmė į Bresla- 
vo ribas. Bet šiam miestui nė 
ra pavojaus.

VISKAM CENZŪRA 
ISPANIJOJE

BURGOS, rugp. 1. — Ispa
nijoje įvedama griežtoji cen
zūra literatūrai, 'muzikai i- 
niam ir tapybos menui, taip 
pat telefonams, telegramoms 
ir privačiams laiškams. Įsa
kyta išvalyti bibliotekas, kad 
jose nebūtų kofkių marksisti
nių knygų, arba žurnalų.

POLICINIAI VALDININKAI 
TRAUKIAMI TIESON

ĮVEST CHESTER, Pa., 
rugp. 1. — Prieš porų metų 
Apex Hosiery fabrike įvyko 
CIO darbininkų unijom sėdė
jimo streikas. Kompanija sa
kosi tuo streiku padaryta jai 
1,171,000 dol. nuostolių.

Kompanija , patraukė teis
man unijų ir laimėj<k iš jos 
711,932 dol. ieškinį. Dabar 
kompanija traukia tieson Phi 
ladelphijos majorų, buvusį 
Chester apskrities šerifų ir 
kitus policinius valdininkus, 
kurie streiko laiku kompani
jai nedavė reikalingos polici
nes apsaugos.
1841 metų įstatymu nurody

ta, kad už neteikimų reikalin
gos policinės apsaugos valdi
ninkai gali būti traukiami at 
sakomybėn teismo (keliu.

NEPAPRASTAS JŪREIVIO 
ŽYGIS

NEW YORK, rugp. 1. —
Jūreivis Micbael Ford vakar 
nuo Brookiyno tilto — apie 
250 aukšto, įšoko upėn, išplau 
kė į krantų, nuėjo į artimų 
smuklę ir pareikalavo daugiau 
išsigerti degtinės.

Policija jį sulaikė. Atrado, 
kad nusizeidęs. Visgi pasiun
tė į ligoninę patikrinti jo pro
tų.

Jūreivis sakosi padaręs la
žybas šokti nuo tilto.

BIL1US PRIEŠ NACIŲ 
UNIFORMAS

WASIIINGTON, rugp. L 
— Kongreso žemesnieji rūmai 
vienu balsu pravedė Gavaga- 
no bilių, kuriuo nacių ir kitų 
politinių organizacijų na
riams uždrausta vilkėti uni
formas.

KELETAS ASMENŲ 
SUŽEISTA

Crawford avė. gatvėkaris 
tieR Foster avė. vakar susi
daužė su autosunkvežimiu. 4 
asmenys sužeista ir iš jų vie
nas sunkiai.

BOMBAJUJ SVAIGALŲ 
PROHIBICIJA, RIAUŠES

BOMBAJUS, rugp. 1. — 
Čia įvesta ir vykdoma svai
galų prohibicija. Svaigalų 
mylėtojai kelia riaušes. Sako 
ma, riaušės vykdomos ne tiek 
prieš pačių probibicijų, kiek 
dėl to, 'kad vyriausybė neten
ka keleto milijonų, dol. paja
mų ir todėl bus didinaanos ki 
tos mokestys.

Kaip visur Indijoje, taip ir 
čia riaušės visados baigias 
kraujo praliejimais.

PRANCŪZIJA SUSILAUKĖ 
ČEKŲ LAKŪNŲ

PARYŽIUS, rugp. 1. - Iš

Lenkijos Prancūzijon atvyko
742 čekai lakūnai tarnauti
prancūzų oro laivyne. Jie vi- • *
si išmankštinti oro tarnyboje 
ir jaunesni kaip 30 metų. Na
ciams apnykus Čekiją, jie pa
spruko Lenkijon, daugumas 
net su savo kariniais lėktu
vais. Prancūzija mielai juos 
priima, nes įgudę lakūnai gei
stini.

ĮSPĖJA, LEWIS GALI 
IR KONGRESE ĮVESTI 
“CLOSED SHOP”
IVASHINGTON, rugp. 1. 

— Kongreso atstovas lloff- 
manas (resp. iš Mich.) rūmuo 
se pranešė, kad jei atstovai 
nesigriebs jokių priemonių pa 
žaboti CIO vadų J. L. Lewi- 
sų, tai netolimoj ateityje gal 
jam pasiseks kongrese įvesti 
“elosed shop” — visus kon
greso narius priversti priklau 
syti jo organizacijai.

Vietos rytiniai laikraščiai 
pranešė, kalbėjo atatovas 
Hoffman, toad CTO stengiasi 
įvesti “elosed shop” valgyk
loj, federaliniuose rūmuose e- 
samoj. Jei taip, tai teks ir pa 
čiam kongresui.

NUSIKALTĘ NACIAI
LENKIJOJ RUS KARO
TEISMO TEISIAMI
VARŠUVA, rugp. 1. —

Karo ministro raginamas mi- 
nistrų kabinetus išleido prezi
dentinį dekretų, kad nusikal
tę naciai ir naciai agentai 
Lenkijoje ateityje karo teis
mų bus teisiami.

Vyriausybė pripažino, kad 
nacių veikla Lenkijoje dau
giausia yra priešvalstybinio 
pobūdžio. Visi civiliniai teis
mai užkrauti jų bylomis. Da
bar daugumas tų bylų bus nu 
keletą į karo teismus.

Pažymima, kad nepaisant 
griežta autoritetij nusistaty
mo prieš nacius Lenkijoje, jų 
veikla, ypač vakarinėj Len
kijoj, nemažėja.

AMERIKIEČIAMS PAVO
JUS KINIJOJE

PEKINAS, rugp. 1. — Ja
ponai Kinijoje pirmiau tiik' su 
britais nesiskaitė, jiuos visur 
užkabinėja ir neigė. Dabar 
taip imta elgtis jau ir su a- 
merikiečiais. Ir jiems Kinijo
je yra pavojaus.

LENKIJOJ IŠGINKLUOJA- 
Ml VOKIEČIAI

VARŠUVA, rugp. 1. — Wa- 
brzezno distrikte, Pomera.ni.jo 
je, lenkų autoritetai visiems 
vokiečiams įsakė paduoti vi
sus turimus ginklus, įėmus ir j 
medžioklinius šautuvus. Užl 
slaptų ginklų turėjimų numa
tytos aštrios bausmės.

IŠ BRITANIJOS TREMIA
MI AIRIAI

LONDONAS, ruyp. 1. — Iš 
Britanijos (Anglijos, Vali jos 
ir Škotijos) tremiami į Airiją 
suimti airiai, įtariami bombų 
sprogdintojai.

REMKTTE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Čekai katalikai vienybei išlaikyti 
rengia bažnytines manifestacijas

PRAHA, rugp. 1. — Na
cių “protektoratas” Bohe
mijoj ir Moravijoj čekams už 
draudė visokius politinius su
sirinkimus. Tad savo vieny
bės išlaikymui ir patrijoti- 
nių jausmų išreiškimui čekai 
katalikai 'sėkmadienį surengė 
bažnytines iškilmes su nacio
nalinėmis manifestacijomis.

Sbrslave, netoli Prabos, na 
cių čdkistai agentai kun. A. 
Tilinekų keletą kartų išklau

“Eltos” žinios
KAUNAS. — Respublikos 

Prezidentas liepos 19 d. pasi
rašė 'keliasdešimt malonės ak
tų, kuriais dovanojamos bau
smės, grąžinamos teisės ir lai 
psniai eilei asmenų. Viso 
šiais aktais paliečiama per 30 
asmenų, jų tarpe amnestuoti 
21 politinis kalinys.

KAUNAS. — Skautų Broli
ja paskelbė savo vienetų va
dams originalų vajų — rink
ti atliekamus gelžgalius ir į- 
vairias nauges. Naugių rinki 
mns rūpestingai vykdomas vi
soje Lietuvoje.

KAUNAS, šiemet per Še- 
šuvoe upę ties Gaure stato
mas Susisiekimo Ministerijos 
didelis gelžbetoninis tiltas, ku 
rio statylva kainuos apie 150,- 
000 Lt., Tiltas bus 50 metru 
ilgio ir turės didelės reikš
mės susisiekimui su Taurage. 
Batakiais ir Eržvilku.

MIUNCHENAS, Bavari
ja, liepos 31. — Automobili
ninkams vakar čia pritrūko 
gazolino. Pranešta, kar visos 
gazolino atsargos paimtos ka
riuomenei. Tuo paaiškinimu 
visi turi pasitenkinti ir tylėti.

sinėjo dėl jo sakyto pamoks
lo bažnyčioje, šis kunigas ra 
gino čekus katalikus “eiti 
prie'kyn tiesiu keliu ir neat
sižvelgti atgal”.

Po Mišių bažnyčiose čekai 
meldėsi už tėvynę ir šaukėsi 
čekų tautos globėjo šv. Ven- 
česlavo užtarymo.

Tos rūšies čekų katalikų 
pamaldos įvyko ir kitų Čeki
jos dalių bažnyčiose.

LENKAI PRANEŠA,
KAD NACIAI DANCIGE 
TOLIAU GINKLUOJASI
VARŠUVA, rugp. 1. — 

'Lenkų oficiali Gazeta Polska 
paduoda, kad Dancigo karini- 
mas (militarizavimas) ir to
linu nacių vykdomas. Mieste 
ir apylinkėse yra jau dešim
tys tūkstančių smogikų ir ki
tų Hitlerio kariuomenės dali
nių, taip pat policijos.

Šios visos ginkluotos pajė
gos įgyvendintos specialiai 
pastatytuose barakuose, mo
kyklose ir kituose viešuose 
namuose.

NELEIDŽIA BRITAMS
STEIGTI KONSULATO

LONDONAS, rugp. 1. — 
Britanija pasiryžo čekų sos
tinėje Prnhoje steigti konsu
latų. Bet naciai neleidžia tai 
daryti.

ORAS
CITTCA'GO SRTTTS. — Nu

matomas debesuotumas ir lie
tus su griaustiniais; popiet, 
ar vakarų vėsinu.

Saulė teka 5:44, leidžiasi 
8:08.
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Bendradarbiams Ir koreapoudvntaiua raitų negrąžina. 
Jei neprašomu tai padaryti Ir neprlslunčiauia tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teist UU 
syti ir trumpinti visus prisiųstus raktus Ir ypač ko 
respondeucijas aulyg aavo nuožiūros Koreapondeutų 
prašo rašyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomąją 
mašlnšle) paliekant didelius tarpus pataisymams, van 
glant polemikos Ir asmeniškumų. Paaenualoa korės- 
pondenoljoa lalkraštln nededamoa

Dideli Dzūkijos Kooperacijos 
Šventė

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Jdntered aa Becond-Clssa Matter Marob >1, 1*11, at

Cklosgo, Illinois Under the Aot ot Marsh A 117*.

Liūdna Sukaktis

Šiandien sueina lygiai 25 metai kai 1914 
m. rugpjūčio 2 d. prasidėjo didysis Pasau
lio Karas.

šiam baisiam karui pradžią davė Saraje
vo mieste, Bosnijos provincijoj įvykusi trar 
gėdija.

1914 m. birželio 28 d. tame mieste buvo 
nužudytas Austro-Vengrijos sosto įpėdinis 
Pranciškus Ferdinandas ir jo žmona.

Toji tragedija beveik visą pasaulį papluk- 
dė kraujo klanuose.

Bet negalima sakyti, kad tai buvo vie
nintelė .karo priežastis.

Europos padangė ir be to buvo apsiniau
kusi karo debesiais. Didžiosios valstybės bu
vo pasiruošusios. Jos tik laukė, kas pradės 
kariauti.

Ypač Vokietija laukė tos progos. Ji buvo 
apsiginklavusi nuo galvos iki kojų. Savo 
technika, geru susiorganizavimu, vieningu
mu, vokiečiai svajojo visą Europą nugalė
ti ir tapti jos viešpačiais.

Pirmais keleriais karo metais taip ir iš
rodė.

Vokietijos kariuomenė nesulaikomai žygia
vo visais frontais. Jos stipriausias ir did
žiausias priešas — Prancūzija taip pat bu
vo dideliame pavojuje. Baisių vokiečių ka- 
nuolių šoviniai jau siekė Paryžių ir griovė 
katedrų bokštus.

1917 m. Jungtinės Amerikos Valstybės į- 
traukiamos į karą.

Karo vaizdas pasikeičia. Pergalė pradeda 
krypti į kitą pusę. Ir, Amerikos dėka, Vo
kietijos galybe buvo sutriuškinta. 1918 m. 
lapkričio mėn. U d. pasirašyta karo pa
liaubos.

Kokius nuostolius pasauliui atnešė karas, 
apie tai daug kalbėti netenka. Tai dažnai 
yra pakartojama spaudoj ir tomai knygų 
yra prirašyti. Išžudyta milijonai žmonių, 
milijonai sužeista, sunaikinta daugybė mies
tų, miestelių, kaimų. Valstybės paskendo 
skolose.

Materialiniai nuostoliai milžiniški.
O kas gali apskaičiuoti, kiek mcralnių 

nuostolių žmonijai atnešė Pasaulio Karas?
Tie nuostoliai dar didesni.
Sugriautose valstybėse, nukamuotuose, į- 

vargintuose žmonėse piktoji pasaulio jėga 
rado sau plačiausią dirvą. Ji išaugino kru
vinąjį bolševizmą, savo baisiais darbais iš
šaukusį fašizmą ir vėliau nacizmą.

Visi tie trys "rimai“ pakėlė kovą prieš 
krikščioniškąją dorovę, prieš religiją, pra
dėjo siekti grąžinti pasaulin žiaurųjį pa- 
gonizmą. '

Tiesa. Jungtinės Amerikos Valstybės, įsto
damas į Pasaulinį Karą, buvo pasisakiusios, 
kad išeina kariauti už įsteigimą visame pa
saulyje demokratijos, už išlaisvinimą mažų
jų, pavergtųjų tautų, už įsteigimą nuolatinės 
taikos.

Nieks, tur būt, neabejoja, kad tie Ame
rikos vadų šūkiai buvo nuoširdūs.

Tačiau šiandien labai aišku yra visiems, 
kad toli gražu Amerikos įstojimas į karą, 
išpylimas į karo ugnį daugybę turto, pra
žudymas daugybę gyvybių savo tikslo ne
atsiekė.

Įsigalėjusios Europoje diktatūros, kiek 
tik pajėgdamos, triuškina demokratiją, 
smaugia mažasias tautas, nuolat grąsina su
kelti naują, dar didesnį ir žiauresnį, pasau
linį karą.

Kas tam kaltas.
Klausimas didelis ir svarbus. Daug kas 

mėgina į jį atsakyti, tačiau retas kuris su
randa tikresnį atsakymą.

Anksčiau Buvo Geri, Dabar Ne
Vysk. Keinys “Tiesos Kelyje’’ (Kr. 7-8) 

baigia savo “Rasizmo problemą”. Vokiečių 
rasistų užsipuolimą katalikų bei protestan
tų, kaipo “valstybei ir tautui neištikimų”, 
laiko neteisingu ir skaudžiu dalyku.

Prieš kelias dešimtis metų vokiečių tauta 
ir valstybė buvo krikščioniška, galinga, kul
tūringa. Apie ją skambėjo šūkis: “Germa
niu docet”. Jokio rasizmo net pėdsakų ta
da nebuvo.

Vadinasi, krikščionybė netrukdė Vokietijai 
būti galinga, kultūringa, imponuoti moksli 
kitiems kraštams, netrukdė (katalikams ii 
protestantams būti ištikimais piliečiais sa
vo valstybei ir tautai...

Iš pačios istorijos juk nacionalsocialistai 
galėjo pasimokyti, kad pagoniškoji Romos 
imperija nors ir žiauriausiu būdu persekiojo 
krikščionybę, tačiau jos neįveikė, bet pati 
žlugo, nes kiekviena neteisybė ardo žmonių 
gyvenimą...

ALYTUS (E.) — Lįepos 9 
d. čia įvyko Dzūkijos koope
racijos šventė, kurioje daly
vavo daug tūkstančių susirin
kusių iš Dzūkijos plačiųjų a- 
pylinkių ūkininkų, darbinin
kų ir 'karių. Šventėje apsila
nkė švietimo ministrus dr. L. 
Bistras. Pati šventė prasidė
jo ulonų pulko aikštėje iškil
mingomis pamaldomis, kur su

priklauliomybei išlaikyti, ir 
garbingąją Lietuvos karino 
menę, kuri tą nepriklauso
mybę iškovojo ir visą laiką 
budi jos sargyboje. Rezoliu
cijoje vyriausybė prašoma at
sižvelgti į tai, kad Dzūkijos 
kraštas dėl savo blogųjų že
mių ekouomiškai yra labiau 
atsilikęs už kitas Lietuvos 
vietas ir todėl daugiau pa

Po Svietu Pasidairius
. - I baisus daigtas
Česnakas Čikagos taljuvikų! „inke ruugtt|„, 

pojrieroj ištlumoeijo, kad So-1

ai ne szposas ir labai 
stotis neval- 
Alus tai tru-

savo vėliavomis buvo išsiri- remti Dzūkijos pieno ūkį ir

Yra Ir Tokių
“Garsas” rašo: “Pas čekus atsiranda ir 

tokių “vadų”, kurie pataria užmiršti viso
kias svajones apie naują laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą, o taikintis prie naujų 
aplinkybių ir paklusniai pildyt vokiečių va
lią. Pavyzdin, liepos 19-tą protektorato vy
riausybės susisiekimo ministras George Na- 
velka per radio atsikreipė į čekų tautą ra
gindamas visus kooperuoti su naujais šei
mininkais vokiečiais. Lietuviai turi obalsį 
“Lasvėš nevertas, kas negina jos”. Vienok 
dėl vieno kito lepšiško tipo vado negalima 
kaltinti visos tautos. Čekų tautoje šiandien 
užtektinai yra vadų ir jų sekėjų, kurie tik 
laukia naujo patogaus momento, kad teu
tonų jungo vėl nusikratyti. Ir jie to anks
čiau ar vėliau sulauks”.

kiavę gausūs ūkininkų, koo
peratyvų narių, kooperacijos 
darbuotojų, jaunųjų ūkinin
kų ratelių, jaunųjų ūkininkai
čių, tautiškais drabužiais pa
sipuošusių, būriai. Švietimo 
auinistras savo kalboje pabrė
žė, kad dėdamiesi į koopera
tyvus gyventojai parodo sa
vo gyvenimo uždavinių su
pratimą ir tam tikrą kultū
ros aukštį. Apskritai, minis
tras pabrėžė, viską didesnio 
ir svarbesnio galima padary
ti tik bisiems išvien, vienin
ga, sutartinai dirbant, iškil
mių dalis buvo baigta rezo
liucija, kurioje Dzūkijos ko
operacijos šventės dalyviai, 
atstovaujantieji visą Dzūkijos 
aktingąją ūkininkiją, darbi
ninkiją ir šviesuomenę, svei
kina vieningo darbo vyriau
sybę, nusistačiusią visas gy
vas krašto jėgas jungti ne

Tikėjimas Nenugalimas
Maskvos ir Leningrado gyventojai pastku- 

tiniu metu gauna laiškų, kurių siuntėjai ne
žinomi. Tuose laiškuose daugiau nieko nė
ra, kaip tik lapelis su Šv. Rašto ištrauka. 
GPU, bolševikų slaptoji policija, yra įsakiu
si tuos lapelius tuoj jai pristatyti, tačiau 
daugelis tokius lapelius gavusiųjų, atiduoda 
juos toliau — savo draugams bei pažįsta
miems.

Bolševikų laikraštis “Pravda” skundžia
si, 'kad kova su tikėjimu labai menka; dau 
gelyje miestelių ir kolchozų nėra bedievių 
sąjungos skyrių, o kur yra, tai veikia labai 
paviršutiniškai ir nesklandžiai. Daug kuni
gų dirbą pramonėje kaip paprasti darbinin
kai ir skelbią savo mokslą, o taip pat slap
ta laiką Mišias ir einą kitas dvasininkų pa
reigas.

, cizna. Alus ir jiatogiausia mo- 
S.jjungos komisai ai, į |ere tingine, miegale,
Kaukazo kupianuga- jJurna įszpuczia, nosis pasida

lini”. Esu, “kupranugarį vie- f0 ,)atvine> raudona> llU)(,s bfl. 
ną syki gerai pamaitinsi, tai' na stor()>s kaip kuniek>s snu. 
gali keliauti per Kaukazo kai- j kjs Trumpas amžius tokiu ku 

jxtu o kada numirs tai val>a-

vietų
kaipkitas žemės ūkio šakas, bei 

daugiau steigti Dzūkijoje į- 
mionių, duodančių šio krašto 
žmonių prieaugliui darbo.
Dzūkai per švietimo ministrų 
paaukojo vietos šauliams 4U 
Alytaus žemės ūkio draugijų
ir tarnautojų aukomis nupir-i , . .................
, , , .. , redaktoriams inkvizicija,kaus šautuvus. Parado eise-^ v.
noje pro svečių tribūnų buvo 
pradenionstruota visa Dzūki
jos kooperacijos jėga. Vieni 
po kitų pro tribūną ėjo gra
žiai išsirikiavę pulkai vyrų, 
moterų ir vaikų, nešini ir ve
žini įvairias žemės ūkio pa
dargais, kooperacijos plaka
tais, šūkiais ir diagramomis.
Ypatingai akį džiugino labai 
gausūs lietuvaičių dzūkių 
tautiški drabužiai, šienapiū- 
tės, pabaigtuvių vaidinimas, 
darnūs masiniai šokiai, dzū
kų liaudies dainos ir k t.

LĖKTUVŲ MODELIAIS LIETUVIAI 
STEBINO SVETIMTAUČIUS

KAUNAS (E.) — Suomių 
aeroklubas Jamijaervio sklan
dymo mokykloje 400 km. nuo 
Helsinkio surengė tarptauti
nę avio modelistų sąskrydį, į 
kurį pakvietė ir Lietuvos ae
roklubo tris atstovus. LAK 
paskyrė tris modelistus: Ša
kalį, Motekaitį ir Statkevičių, 
kurių kiekvienas ne vyresnis 
kaip 18 metų. Šie jaunieji a- 
viacijos atstovai rungtynėms 
pasidirbo specialius lėktuvė
lius ir išvyko į sąskrydį. Tarp 
70 modelių pagamintų įvai

Lietuvos Mokyklų Ir 
Mokinių Skaičius

KAUNAS (E.) — šiuo me
tu Lietuvoje yra 189 vidurinės 
mokyklos: 62 gimnazijos ir 
27 progimnazijos (3-jų kla
sių vidurinės mokyklos). Iš 
jų 65 yra lietuvių (43 gimna
zijos ir 22 progimnazijos) ir

Vienas dalykas yra aiškus.
Karas, tai menkiausia priemonė tinkaman 

išrišimui tarptautinių ginčų. Jis. tik sukelia 
didesnę tautų tarpe neapykantą, sunaikina 
turtą, žudo, dešimtims metų valstybes pas
kandina skurde ir varge, bet patį gyveni- 
mą ir didžiąsias jo problemas palieka eiti nelietuvių (19 gimnazijų 
_________ ir 5 nrmrimnaziiftsk Šiais nm.sena vaga

Vokietija, tiesa, buvo porbiekšta. Bet po 
pores dešimtų metų ji atsigavo, beveik vis
ką jau atgavo, ką buvo praradusi, ir išnauje 
pasauliui grąsina. Ji dega kerštu “atsily
ginti” su tais, kurie, ją buvo paklupdę.

Tai geriausias pavyzdis, kad kariaudamas 
ginklu taikos neįgyvendinsi.

Ne kitaip būtų, jei ir naujas visuotinas 
karas Europoje iškiltų.

Kaip rišti tarptautinius klausimus, kaip 
palaikyti taiką, nekartą yra nurodžiusi Ka 
talikų Bažnyčia.

Taika pasaulyje bus užtikrinta, tik tada. 
kada bus vykdomas, ir tai be jokių kom
promisų, krikščioniškasis teisingumas.

Stalinas ir vėl keršija visai grupei savo 
draugų, kurie per tiek metų padėjo jį iš
laikyti ant diktatoriaus sosto. Visa eilė ka 
riuomenės vadų, diplomatų ir valdžios, pa 
reigūnų traukiama atsakomybėn ir, galimas 
dalykas, ne vienas iš jų bus pastatytas prie 
sienos ir sušaudytas.

Tai yra dar vienas įrodymas, kad Staline 
valdžia yra palaikoma baisiu, teroru.

nūs devynias paras”.
Toje pačioje pojrieroj Čes

nakas apznaimina “Draugo” 
kai

šių kontrę pradės runyti Sta
linas. Esu, “rūsčios dienos su[ 
silauks ir “Draugo” redakto
riai, kurie turės atsakyti jtl 
ne prieš aukščiausi viešpatį 
(Stalinų, prol. Kaiupin.), tai 
nors prieš darbininkų klesą”.

Dėkui tavorščiui Česnakui 
už apznaiininimą, nors ‘Drau
go’ redaktoriai patys labai 
gerai žino, kad kur tik balša- 
vizmas gauna macės, tčnai es-

lai ir kirmėlės turės pil 
tik nežine ar prie pasini 
šio kunpalaikio kirmejes kibs 
ba nuo alkoholiaus visi gaiva
lai stinipą”.

IŠ. ALBANŲ PRIEDŽODŽ1Ų
Del kvailos galvos daug ko

jų nukenčia.
Kas turi laimės, tam ir gai

dys kiaušinius deda.
Kvailos burnos ir , tvoros 

spragos negalimą užkišti.
Nedėkingas valgo tavo ar

ti didelės inkvizicijos, kurias buza, o i- tave lupynas meto.
balšavikai vadina 
rojum.

darbininku

riuose kraštuose ir įvairių 
tautų, mūsų modeliai išsisky
rė savo daūbu pirmaisiais. 
Lietuviški modeliai stebino 
net ir vokiečius, kurie yra 
skaitomi dideli avio modeliz-

Mahanojaus Saule daneša 
strošnią naujyną moterims, 
kurios yra alaus nevalninkes, 
kurios net šliubinius žiedus ir 
auskarus išmaino ant kelių do 
lerių, kad tik turėti už ką to 
raugalo nusipirkti.

Vilkas keičia kailį, bet ne 
būdą.

Pas vieną garsų Čikagos 
advokatą ateina viena ameri
kietė ir klausia:

— Aš noriu skirtis su vyru, 
kiek tas kainuos?

— Perbrangu. Gangsteriai 
už jo nužudymą prašo t ii 
penkių šimtų. (“L. A.’’)

mo žinovai. Per rungtynes, KAUNAS (E.) — Vyriau- 
lietuvio inodelisto Šakalio sybė jau išsprendė ipotekos 

banko ir Cemento fabrikų 
steigimo klausimus. Ipotekos 
bankas bus steigiamas su 3 
mik litų akcinio kapitalo, ku
rio 2 mil. It. turės valstybės 
iždas. Vyriausias banko tiks-

IŠSPRĘSTAS IPOTEKOS BANKO IR 
CEMENTO FABRIKO KLAUSIMAS

sklandytuvo modelis, iškilęs 
virš 1 km. į aukštį ir dingęs 
nežinomybėje, iškovojo Lie
tuvai pirmąją vietą. Šakalys 
apdovanotas specialia rekor
dų dovana.

mil. lt. danų finma “lloygard 
ir Schultz”, kuri statė Šiau
lių - Kretingos geležinkelį ir 
atliko Klaipėdos uoste kai 
kuriuos įrenginius. Fabrikas 
bus pradėtas statyti dar šie
met. 1941 m. tikimasi jau tu
rėti savo cemento. Abiems

. dies kongregacijos progimna
zijos nuo mokslo metų pra
džios paverčiamos gimnazijo
mis. Ateinančiais mokslo me
tais mokinių skaičius sieks 
apie 25,000.

las bus kredituoti pramonę ir ! šiems reikalams — ipoteko 
statybą. Cemento fabrikui stei bankui steigti ir cemento fa 
gti netrukus bus įsteigta su į brikui statyti _ su8įdaryt 
3 milijonų litų akcinio kapi- vyriausyb(l yra nutarusi 
talo “Cemento B-vė”, kurio
je su 1,8 mil. lt. kapitalo da
lyvaus valstybės iždas ir ūki

nės organizacijos, o su puse Jaus paskolą.

užtraukti trumpalaikę 4," 
proc. metinių palūkanų vi-

ir 5 progimnazijos), šiais mo 
kslo metais vidurinėse moky
klose mokėsi 21,095 mokiniai 
— lietuvių vidurinėse moky
klose 18,471 mokinys, arba 
87,56 nuoš. visų mokinių, ne
lietuvių — 2,624 arba 12.44 
nuoš. visų mokinių. Tautybė
mis mokiniai šiaip yra pasi
skirstę: lietuvių — 76,67
nuoš., latvių — 0,36 nuoš., 
lenkų — 2,08 nuoš., žydų — 
17,67 nuoš., vokiečių — 1,64 
nuoš., rusų — 1,42 nuoš., ki
tų — 0,lt* nuoš. Vidurinėse 
mokyklose dabar dirba 1,458 
mokytojai — lietuvių mokyk
lose 1,138, nelietuvių 320. Vy
rų mokytojų yra 64,9 nuoš., 
moterų 35,1 nuoš. Nuo rugsė
jo 1 d. pradės veikti Kretin
gos valstybinė gimnazija ir 
Tauragės Naumiesčio progi
mnazija. Be to, Plungės. Kel
mės ir Kauno šv. Jėzaus Šir-
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Pradedamas Stayti Plečia Vilnonių 
Kp. S. Dariui ir Lak. Medžiagų Gamybų
S. Girėnui Paminklas

Prieš šešetą metų Soldino 
apylinkėse, Vokietijoje, tra
giškai žuvo mūsų transatlan
tiniai la'kūnai kpt. S. Darius 
ir St. Girėnas, šiems didvy
riams 'buvo nutarta pe | tv- 
tyti paminklą. Tam tikslui 
buvo sudarytas specialus ko
mitetas. Jis rūpinosi pamin
klo projektų gaminimu, jam 
statyti vietos parinkimu, lė
šomis ir kt. Ilgiausiai buvo 
diskutuotas paminklui vietos 
klausimas, ir tik šiomis die
nomis Vyr. statybos komisi
ja, kuriai buvo pavesta ga
lutinai šiuo klausimu pasisa
kyti, pareiškė savo nuomonę

! nustatė -S. Dariaus ir Gi-
’iio 'paminklui statyti vietą. 

Ta vieta yra prie Valst. spo-

KAUNAS (E.) — Akcinės! 
“Drobės” ir “Nemuno” ben-Į 
drovės, kaip tenka patirti,! 
šiuo metu ruošiasi išplėsti sa-; 
vo vilnonių medžiagų gamy
bą, kati galėtų 'patenkinti ri
nką, iš jos pasitraukus Klai
pėdos krašte palikusiems vii-j 
nonių medžiagų gamintojams. 
Ryšium su tuo nuo medvil
nės skyrių steigimo minimos! 
Bendrovės susilaiko. — “Spau 
dos Fondas”, kaip tenka pa
tirti, nori įsteigti radijo- di
rbtuvę ir tuo reikalu yra įtei
kęs Finansų Ministerijai ati
tinkamą prašymą, 
svarstomas.

Prašvmas

Gražūs Pareiškimai

«

rto stadijono Sporto g. gale. 
Ši gatvė kaip tik minimu pa
minklu bus uždaryta, o už jos 
— Kauno ąžuolynas.

Kpt. S. Dariui ir Girėnui 
paminklą statyti pasiėmė ra- 
ng. Riekus. Su juo sudaryta 
sutartis. Pagal ją Dariaus ir 
Girėno -paminklas turės būti 
pastatytas ligi 1940 m. bir
želio 1 d. Tačiau rangovas

KAUNAS (E.) — šiomis 
dienomis Lietuvos Kamuolio 
Žaidimų Sąjunga gavo Tarp
tautinės Krepšinio Sąjungos 
generalsekretoriaus R. W. 
Jobnsono laišką., kuriame, be 
kito ko, rašoma: “Aš išsi
vežiau iš Kauno geriausius 
atsiminimus apie jūsų malo
numą, mandagumą, tautos vai 
šingumą ir apie puikią ITI-

Kruvina kova policijos su streikuojančiais Fislmr Body 
arti 50 asmenų. (Acme telepboto)

(o. darbininkais, Cleveland, Oliio. Abejose pusėse sužeista

monių veikimą Klnii>ė<los kra 
ište arba jas parduoti ar lik
viduoti. Taip pat pagal šį su
sitarimą Lietuvos piliečiai ga
li laisvai arba patys arba per 
savo įgaliotinius toliau savo 
tintą Klaipėdos krašte valdy
ti, arba jį )M*rduoti. Lietuvos 
piliečių Klaipėdos krašle pa
likto tinto likvidacijai pri
žiūrėti ir ja rūpintis, įvai
riems dėl turto likvidacijos 
arba dėl turto valdymo Klai
pėdos krašte kilusiems ne
sklandumams -pašalinti Mini
strų Taryba sudarė Klaipė
dos Reikalams Komisiją. Ko
misija yra ministro pirminin
ko žinioje.

. . jų Europos krepšinio pirme-
Rįckus tikisi dar šį rudenį I ......

. . , i nybių organizaciją. Mes ma
paminklą užbaigti. Dabar re
nkami ir tašomi paminklo sta
tymui reikalingi akmenys.

ŠVĖKŠNA (E.) — Šv. Elz
bietos Seserų Kongregacija 
stato Švėkšnoje ligoninę, ku
rioje bus chirurgijos ir vi
daus ligų skyriai su 40 lovų.

organizaciją, 
tėme Kaune galingą ir mil
žiniškai progresavusį krepši
nį”. Toliau Johnson rašo, kad 
Kauno -pirmenybių pasiseki
mas padrąsinęs Tarptautinę 
Krepšinio Sąjungą siekti dar 
didesnio tikslo, būtent orga
nizuoti pasaulinės krepšinio 
pirmenybes.

Naujuose Rūmuose
KAUNAS (E) — šiomis 

dienomis “Spaudos Fondas” 
įsikūrė savo naujai pastaty
tuose rūmuose. “Spaudos Fo
ndo” rūmai pastatyti Vytau
to prospekte, priešais auto
busų stotį, ir yra vieni ino 
derniškiausių, didžiausių ir 
gražiausių rūmų Kaune. ‘Spau 
dos Fondo’ rūmai, palyginus 
su kitais Kaune esamais di-

Lietuvos Prekyba Su 
Užsienių Per Pirmų 
Pusmetį

THINGS THAT NEVER HAPPEN

VYRCM yoo <?ev 
T»z*l£, Poctor. , 
VYltL y o e 

youR

NoTdtN' PchN . VVfllB 
UNTlL yoo WtLL. 
IF I EV£K COVE iT TO 
Yoo Now Yoo wooLf> 
HT VVrtNT To <7ET 
VvriL, ITLL *J'OKE Yotz 
YErtRS To PO V IT."

Otgroo*

dėsniais pastatais, yra vieni 
erdviausių. Pav., Prekybos ir 
Pramonės rūmai turi apie 14 
tūkst. kūb. metrų, o “Spau
dos Fondo” rūmų tūris net 22 
tūkst. kūb. metrų. Rūmų aipa- 
čioj.'e, pusrūsiuose, sukrauta 
Lietuviškoji enciklopedija, 
kurios vien klišių čia yra per 
10 tūkstančių. Toliau eina po-! 
pieriaus prekių dirbtuvės, knv 
grišykla, spaustuvė, cinkogra- 
fija, litografija, prekybos skv 
rius ir urmo sandėliai su ko
ntora, direkcija, buhalterija, 
Lietuviškos enciklopedijos a- 
dministracija. Rūmuose yra ir 

i didelė, kokių 400 vietų salė. 
-kurioje numatyta įrengti tar
nautojams skaitykla ir dar
bininkų biblioteka. “Spaudos 
Fondas” naujuose rūmuose 
įrengia didelį knygyną.

KAUNAS (E ) — Centrali- 
nio Statistikos Biuro duome
nimis Lietuvos užsienio pre
kyba per pirmą pusmetį bu
vo aktyvi. Dirželio iniėn. iš
vežimas siekė 18,38 mil. lt., 
o įvežimas 18,40 mil. lt. Tuo 
Būdu prekybos balansas bir
želio mėn. buvo 0,02 lt. pa
syvus. Palyginus su gegužės 
mėn., birželio mėn. išvežimas 
yra padidėjęs 2,5 mil. lt. Įve
žimas, palyginus su praėju
sių mėn., padidėjo 1,2 mil. lt. 
Per š. m. pirmuosius šešis 
mėnesius bendra išvežimo ve
rtė sudarė 107.2 mil. lt., o į- 
vežiimo 92,6 mil. lt. ir balan
so aktyvas pasiekė 14,G mil. 
lt.

KALNAS (K.) — šiomis 
dienomis iš Italijos algai į 
Vokietija atvažiavo skulpto
rius Petras Rimša. Jis apsi
gyveno Berlyne ir su viena 
didesne firma susitarė dėl at- 
liedinimo iš bronzos jo kūri
nio “Lietuvos Mokykla”. At- 
liedinus iš bronzos “Lietuvos 
Mokyklą” ji bus gabenama į 
Amerikos .Jungtines Valsty
bes. Skulptūra Bus pnstatvta 

vadinsis Strasse der SA, o Piudmrefc universiteto sa-

policija šiomis dienomis įsa
kė pakeisti dar šiuos gatvių 
vardus: Turgaus gatvė dabar

gatvė — J oi laimes

A 1
Žinios Iš Okupuotos 
Klaipėdos Krašto

KLAIPĖDA (E.) — Kol 
Klaipėdos kraštas priklausė Pievų
Lietuvai, krašte buvo įsteig-! Scbirrmann-Strasse. 
ta katalikų bažnyčios prela- 
tūra, kurios vyriausiuoju val
dytoju buvo Telšių vyskupas.
Šiomis dienomis Klaipėdos 
kraštas išskirtas iš Telšių vy
skupijos ir prijungtas prie 
Varmijos, Rytprūsiuose.

Klaipėdos kraštą prie Vokie
tijos, Klaipėdos krašte liko
si daugelio Lietuvos piliečių 
turtas: prekybos ir pramonės 
įmonės, namai, ūkiai, indė-

VII.KIŠKIAI (E.) — I.ie-|ll,u bankuose> šiaip įvairūs

pos 9 d. Vilkiškinose buvo 11>'n'glnlai r«kalavimai. To 
turto likimas yra vienas sva-

Įėję.

1 Labai prakilnus bus tavo 
— Prijungus’ .v -v .ves issizadejitnu ir nusizeuu-

kas žengdamas nedorybės ke
liu didžiuojas savuoju netei
sumu.

I

nemažas lietuvių suvažiavi-
m i v rbiausiųju Lietuvos vvriausy-Tą dieną kataliku baz-t *•’1 . * .

bes rūpesčių. Per ekonominės
Inas.
nyčioje įvyko pamaldos lie
tuviams, į kurias prisirinko] derybas su Vokietija, įvy’ku-
. . . , ... . i i • • 1 sias gegužės mėnesį Berlvne,labai daug lietuvių darbinin- . . .

buvo susitarta Lietuvos pilie-

(E.) — Po pas
kutinių dienų liūčių pietinės 
Lietuvos miškuose pradėjo 
dygti daugiau grybų. Dalmr 
tuose miškuose jau galima 
rasti ne tik voveruškų, bet 
gražių ūmėdžių ir net bara
vykų. Ypač daug baravykų 
randama Varėnos - Onuč'kio 
apylinkių miškuose.

SK ELBK IT ES 1 ‘ DR AITO E ’ ’

kų ir darbininkių iš plačios 
apylinkės. Iš Lietuvos į Klai
pėdos ‘kraštą atvykusius dir
bti žmones kun. lietuvis ap
rūpino ne tik sakramentais, 

Į bet lietuviškomis maldakny 
erėmis ir laikraščiais. Seka- 
mos tokios lietuviškos pamal
dos įvyks dar rugpiūčio mėn.

čių ir juridinių asmenų tur
to padėties Klaipėdos krašte 
sutvarkymo klausimu. Iš Vo
kietijos vyriausybės pusės bu 
vo pasižadėta leisti Lietuvos 
piliečiams pagal jų nuožiūrą 
arba toliau laisvai tęsti jų į-

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
WHEN cvery- 

thiog you at
tempt is a burden 

—when you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. lt 
may be just what 
you need for cxtra 

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little work I had to tie 
down. ‘ My mother-in-lav y recom- 
mended the Vegetable Compound. 
1 can see a wonderful change now.”

ZAy c/ųcua CZ.
VECETABlE compound

Važiuokite Su Mumis Į Dienraščio “DRAUGO” Didelį

30 Metu Jubiliejaus
PIKNIKĄ

• »
Darbo Dienoje, Rugs.-Sept., 4 d., 1939

Vytauto Parke, 115th ir Crawford

1 .............č-.~ .
. -<*-

KLAIPĖDA (E.) — Miesto

Louis (Lepše) vienos New| 
V,,.'.- "-i'-tiidarių šaikos vadas1 
šiomis dienomis pasislėpęs! 
nuo policijos, kuri energingai 
ieško.

Nancv Merki, 13 metų am
žiaus, National AVomen’s A. 
A. U. plaukimo lenktynėse, 
Dos Moines, Ta., padarius nau 
ją šokimo iš aukšto ir liuosu 
stilium plaukimo rekordą. Pa 
žymėtina, kad prieš keturis 
metus ji, gydytojų padeda
ma, nugalėjo pasireiškusį vai 
kų paralyžių. (Acine teleph.)

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi peria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dsr ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wliolesnle) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240
4*

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšies naujau namas ant 
lengvą mėnesinių išmokėjimą. Daran vi
sokį taisymo darbą be Jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvą mėnesinių išmokėjimą.
(Išgannn geriansį atlyginimą iš Fire In
surance Companiją dėl taisymo apdegu
sią namu). Daran paskolas ant nanją ir 
seną namą, ant lengvą mėnesinių išmo
kėjimą nno 5 iki 20 metą. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

I
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Labdarių Centro 
Piknikas

Centro susirinkimas įvyko 
liepos 19 <1. Dievo Apvaizdos 
parapijos svetainėj. Susirin
kimas buvo labai skaitlingas. 
Dalyvavo visų kuopų atsto
vai. Buvo atvykęs L. Šimu
tis, “Draugo” reduktorius, 
kuris pasakė gražių kalbų ir 
davė patarimų, kad visi dar
buotųsi vajuje, 'kad greičiau 
pradėjus statyti seneliams 
prieglaudų. Išklausius jo kal
bos ir gražių patarimų, išrin
ko komisijų, kuri važiuos pas 
vajaus komisijos pirmininkų 
kun. A. Liukų ir bendrai tar
sis vajaus reikalais.

Kuopos išdavė rapo-rtus iš 
kapų lankymo dienos ir pini
gus pridavė:

1 kuopa, Town of Laike — 
$100.1X1. 2 kuopa, ltoseland — 
$60.00 ; 3 kuopa, Cicero — 
$323.20; 4 kuopa, Dievo Ap
vaizdos par. — $28.60 ; 3 kuo
pa, Bridgeporte — $125.00;
6 kp., Nortli Side — $50.00;
7 kuopa, West Side — $50.00;
8 kuopa, Brighton Park — 
$275.00; 10 kuopa, \Vest Pull- 
man — $60.00 ir kun. Linkui 
vadovaujant prie būdų — 
$104.35.

Vytauto darže prie baro į- 
plaukų buvo $1,290.68. Kiek 
kapinėse rinkėjos ir 'kunigai 
surinko buvo paskelbta ‘Drau 
ge’.

Stambesni išmokėjimai bu
vo sekanti: už gėrimus Jonui 
Paugai $415.73; už 10,000 gė
lių $40.00; už tikietus ir skel
bimus “Drauge” — $25.75;

Sf'\I
muzikantams — $30.00; Vy
tauto daržui už pap*ų ir ki
tus reikmenis $157.25. Už Vy
tauto daržo išvalymų po pik
nikui — $25.00. Kitos smul
kesnės išlaidos buvo paduo
tos centro susirinkime.

Kapų lankymo dienoj ge
gužės 30 d. rinkliava ir pik
nikas davė pelno Labdarių 
Sųjungai $2,405.28. Komisijos 
raportas priimtas su padėka. 
Visi gražiai ir nuoširdžiai da
rbavosi ir padarė gražaus pe
lno.

Raportas iš išvažiavitno į 
Labdarių ūkį dar nebuvo pil
nai išduotas. Palikta sekan
čiam susirinkimui. Išvažiavi
mas gerai pavyko ir duos pe
lno.

Pakeltas klausimas, kad ru 
•deninį išvažiavimų į Labda
rių ūkį riešutauti nukelti ke
letu savaičių vėliau. Nutarta 
važiuoti rugsėjo 3 dienų prieš 
Labor Day. Išvažiavimui iš
rinkta (komisija iš sekančių 
asmenų: K. Sriubienė, M. Šru- 
pšienė, A. Kundrotas. Jie pri 
rengs tinkamų programų tam 
išvažiavimui. Ūkio komisija 
pranešė, kad miške šulinys v- 
ra užbaigtas; jis 118 pėdų gi
lumo ir vanduo labai geras.

Andriejus Poška yra priža
dėjęs 2 kenus pieno išvažia
vimui. Jis davė po du kenus 
pieno pereitam parengimui 
kapų lankymo dienų ir birže
lio 25 d. ūkio išvažiavimui. 
Jam tariame ačiū, kad prisi
deda prie labdarių.

Visi rengkimės prie rude
ninio išvažiavimo į Labdarių 
ūkį riešutauti. Labdarys

Charles Allen, 70 metų amž., turtingas Cynthiana, Ky., far- 
iinerys, kuris nužudė savo miesto policijos viršininkų ir de
vynis asmenis sužeidė, pagalios, sukiltas ir uždarytas į ka
lėjimų ilsis. (Acnie telephoto)

mi, daug nuveiksiu ir sau šauktas tėvų susirinkimas, 
ir visuomenei. 'kad išaiškinus skautizmo nau

Šiame susirinkime padary- dęlį 
ta visa eilė naudingų nuta
rimų, parduota daug Lietu-

Plačiai pakalbėjus apie ru
deninį parapijos piknikų, k u-

vių Dienos Pasaulinėj Paro- riame visos draueW» “P“16’ 
niė darbuotis, susirinkimas 
baigtas malda.

kevičius eina aukštus moks
lus ir neužilgo įstos į lietu
vių advokatų eiles.

Vestuvių puola įvyks Cice
ros Community salėj. 1820 S. 
51st Avė.

Daug laimės jaunai porai 
naujume gyvenime. M.

Marijonų Rėmėjų 
Susirinkimas

CICERO. — Kugpi učio 3 
d. Marijonų Rėmėjų Draugi
jos 21 skyriaus susirinkimas 
įvyks jmrapijos mokyklos ka
mbary 7:30 vai. vakare. Visi 
rėmėjai ir “Laivo” skaity
tojai maloniai prašomi atvy
kti į šį susirinkimų; išgirsite 
skyriaus raportų iš Lietuvių 
Dienos išvažiavimo liepos 23 
d. Marijos Kalneliuose. Nuo- 
širdžiui prašomi dalyvauti.

Valdyba

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yarda 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki A ir 7 iki S 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

F

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
IŠ Federacijos Skyriaus daugiau nesimato. Labai ap- 

Susirinkimo
Susirinkimas įvyko liepos 

30 d., parapijos salėj. Džiu
gu, kad šis susirinkimas bu
vo skaitlingas. Nuoširdžiai a- 
čiū toms draugijoms, kurios 
atsiuntė atstovus. Bet labai 
nemalonu pranešti apie mūsų 
jaunimo draugijas, skyrius il
ki ūbus, kurie ar tai dėl ap
sileidimo, ar nemato reikalo 
siųsti savo atstovus, būtent 
Šv. Vardo, Sodalicijos, Liet. 
Vyčių, šv. Kazimiero Akad. 
R-jų jaunamečių skyr., o A- 
merikos Lietuvių Dukterų 
Klubas jau veik metai kaip 
nedalyvauja Eeder. skyr. su
sirinkimuose. Tas pats ir su 
Marijonų R-jų skyrium. Vie-' 
nani susirinkime pasirodė ir

DON’T
NEGLECT 
A COLD

Krfllln/'S statos, kurios gali Išsi
vystyti J nelaime, paprastai na- 
Irngvtrja |.a vartojus raminančių, 
šildančių Miistnrole. Mnntnrole nė
ra tiktai mostč. .linai yra “Ormn- 
ler-lrrlia.it." Milijonai yra varto
ju Jų per 3ft m. Hektarai rekomen
duoja. Galima aauU aptlekuMe.

TeL CANaI 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cennak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar* 
ir pagal sutarti

Rez. Tel. Canal 0402

doj ženklelių ir apkalbėta,
'kaip gražiau priimti atvyku
sius Csicagos Lietuvos sve
čius — Vytauto Did. univer
siteto studentų chorų. Nutar
ta chorų pakviesti ir į Cicero 
ir čia jam iškelti vaišes. Į 
komisijų tam darbui įėjo vi
si susirinkime dalyvavę at
stovai “in corpcre”.

Paskui padaryta praneši
mai, kas veikiama mūsų drau 
gijose. Šv. Antano dr-jos iš
važiavime pelno padaryta ši
mtas dol. Dubar dr-ja ren
gias prie rudeninio vakaro. 
Visų Šventųjų draugija taip 

! pat

A. Valančius

Sutuoktuvės
Sekmadienyje, rugpjūčio 6 

d., 3 valandų {x>piet, Šv. An
tano parapijos bažnyčioje į- 
vyks tikrai puošnios ir iškil
mingos vestuvės. Susituoks du 
gerai žinomi Ciceros jaunuo
liai: Genovaitė Vasilioniūtė 
su Stanislovu Mockevičių.

Vasilioniūtė yra gimus ir 
augus Cicero, baigus Šv. An
tano mokyklų ir Beauty Cul- 

a

KAUNAS (E.) — Bitukų 
plytelių fabrikas Petrašiūnuo
se savo gaminiais sudomino' ” . 1 ir kitų valstybių miestų sabi- 
valdybes. Tuo reikalu vyks
ta susirašinėjimas dėl bitu
ko plytelių gaminimo užsie
niui. Šiemet fabrikas praplė
stas. Iš užsienio pargabentos
reikalingos mašinos ir dabar t 
ten bus galima gaminti dides
nį fkiekį bituko plytelių.

LIETUVIAI DAKTARAI

gailėtinas dalykas, kad tos 
draugijos nemato svarbos da
lyvauti visuomenės veikime. 
Taigi, pakartoju prašymų: 
draugijos, atsiųskit atstovus 
į Federacijos skyr. susirinki
mus. Parodykit visiems, kad
ir jūs gyvuojat, nebūkit ap 
sileidusios. Vieningai veikda- i pagelbėti. Neužilgo bus su

rengia bankietų. Labda-j ture profesijų. Dabar Jia 
Tių kuopa rėngiasi prie vie-''*ena geiiausių Beauty o- 
šosios rinkliavos Ciceros mie-1 ^O1S visuomet už-
rte, rugsėjo 24 d. ARD sky- i imta darbu’ tačiau sten«®si 
rius rengiasi prie centro pik- veikli naiė Nekalto lia-
niko, kuris įvyks rugsėjo m.,; aidėjimo Panel6s šv* drau^- 
Marąuette Parke. Parapijos!
choras rengiasi prie Chorų Jaunasis Stanislovas Moc- 
Sųjungos Chicago apskrities 
pikniko, kuris įvyks rugpjū
čio 3 d., Vytauto parke ir pa
kvietė visus dalyvauti tame 
piknike.

Pažymėtina, kad į šį susi
rinkimų atsilankė' skautų bū
rio atstovui, kurie pranešė, 
kad Ciceroj lietuviai saautal 
pradeda veikti ir prašė Fe
deracijos skyriaus jiems pa
gelbėti. Lapkr. 18 d. skautų 
būrys rengia vakarų. Išklau
sęs pranešimo susirinkimas 
nutarė visais galimais būdais
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DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M. 
3147 S- Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

Guy O’Hern, vienas pašto 
klerkų Illinois Central pašto 
traukiny, kurį trys plėšikai 
sumušė kėsindamiesi apiplėš
ti traukinį. (Acnie telephoto)

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIJEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1758 West 47th Street 

(Kampas Wooa Si.)
OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7—8:30 Vaknr.
Ir Petrai Heleri.

DR. P. J. BEINAR
IBEINAIIAISKASI 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611

Res. — lards 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagai sutarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyras Seredų 
Seredomis ir N odei. pagal sutarti

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAD,

Tel. Canal 2345 
Ofiso Vai. 2—4 ii- 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlock 7270 

Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7 
Trečiadieniais pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4/29 So. Asniand Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, 1LL 

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki e 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

Telefonas HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniaib
Susitari us

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

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

PIRKIT NAUJAUSI

, CMet ir Plymoutli

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj. modernUkal Iš
tobulinti. nužemintos kainos, lengvi Išmokėjimai, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL T IK K Vfi”

<030 8. Archer Avė., Chicago. UL, Phone Virginia 1515
Turime daugybe vartotų automobilių vėliausios mados, nuo tlS.SO 
Ir augMiau.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39
756 West 35th Street

Ofiso TeL V IR girna 0036 
Reeidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir C—8 p. nu

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. 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 Sekmadieeiais 
pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vėl. 2—4 ir 7—9 vek.
Ketv. ir Nedčliomis susitarus

2423 W. Marquette Road

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

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

ŠAMANO DAUKANTO//

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.

DR. STRIKULTS
PHY8I0IAN and BURGBOH

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedčliomis pagal tetartu

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Tai GANai 6122.

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSHAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago 
TreČiadf. oisis ir Sekmkadieaiais 

pagai sutartį.

Resideacija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedčliomis pagal sutartį.,

Tel CANal 0257
Res. TeL PROspe

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 9 vakare 

TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

DR. V. E. SIEDLINSK1
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayetle 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
Penktadieniam

4631 South Ashland Avė.
TeL Verda 0994 

PinMMliaaiaia, Trečiadieniai* le 
a 1.«.

Iš dvejopo pikto visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sųžinė labai daug gali 
nukęsti, ir labai linksma yra
prispaudimuose.

1 ■ • i
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DR. RAULINAIČIO PASAKYTOS 
KALBOS SUTRAUKA

Sveiki broliai 
lietuviai.

ir seserys

Atvykęs iš Tėvynės Lietu
vos radau, kad lietuviai čia 
plačiai išsisklaidę, ir visur I 
jie yra nuoširdūs lietuviai, 
kurie neužmiršta savo tautą, 
savo senąją Tėvynę Lietuvą. Į

Šia proga noriu pasidalin
ti keliomis mintimis apie da
bartinę mūsų Tėvynę. Lietu
va 1938 metais atšventė savo 
20 metu nepriklausomo gyva
vimo sukaktį. Toji mūsų Tė
vynė, Nepriklausomoji Lie
tuva, buvo sukurta visų lie
tuvių, nežiūrint kur jie gy
ventų.

Lietuvos sūnūs savo gyvy 
bę aukojo sukūrimui Nepri
klausomos Lietuvos. Lietu
viai gyvenantieji visuose pa
saulio kraštuose prisidėjo sa
vo moraline ir 'materijaliue 
parama. Netrūko nei išeivių 
narsuolių, kurie darė ką tik 
galima Lietuvos garbės kėli
mui. Tokie buvo kap. Stepo

nas Darius ir Įeit. Stasys Gi 
lėnas ir daug kitų.

Dabartinė Lietuva nebe to
kia, kokią įsivaizduoja prieš 
ir tuoj įio didžiojo karo iš
vykę lietuviai. Kraštas yra 
padaręs didelę pužangą kul
tūriniai, ekonominiai ir poli
tiniai.

Lietuvoje pradžios mokslas 
privalomas visiems. Gulima 
drąsiai sa'kyti, kad' nėra da
bar paprasčiausio žmogelio, 
kuris negalėtų įkaityti nors 
laikraštį.

Visoje Lietuvoje yra skai
tyklos ir jomis naudojasi jau-

1ni ir seni. Tose skaityklose 
yra visokiausių knygą ir lai
kraščių. Knygų rašymas ir 
leidimas yra skatinami pre
mijomis ir įvairiais kitais 
būdais.

Lietuvoje menas yra pasie
kęs aukštą laipsnį. Daina ir 
originalūs lietuvių 'muzikų kū 
riniai yra įvertinami ne vien 
Tėvynėje, bet ir užsieny.

Sporte Lietuva ne tik ne-

• įt.
Alben W. Barklev, demokratas iš KentutUy vai., vadas 

didžiumoj seiatorių, kurie pravedė žymiai apkapotą sko
linimo bilių. Originaliam biliuj buvo 3 blijonai ir 200 mili
jonų dol. Pravestam biliuj palikta tik 1 bilijonas ir 615 mi
lijoną. JAcnic telepliotoj

A. B A
ANTANAS AMBROSE

Mirė rugpiūeio' 1 d., 1939 iil, 4:20 vai. popiet, sulaukęs 49 
metus amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Kražių parapijoje, 
Auibrožiškitj kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Berniee, i*> tėvais Vi
leikis, dvi dukteris: Genevieve ir Berniee, uošvį \ ' ine-eiitą. Vi- 
leikj, švogerį Bronį Vileikį ir jų šeimas, švogerį Albertą Ja
kubauskų ir jo šeimą, Ignacą ir Vladislovų Valantiejus ir jų 
šeimas. Lietuvoje paliko seserį Juzefų ir kitas gimines.

Priklausė prie S.L.A. 30 kp. organizacijos ir Munpiette Bark 
Namų Savininkų draugijos, kuriuos buvo pirmininkas.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 5 valandą jaipiet namuose 
{►o numeriu 0800 South Artesiuu Avenue, tel. Hemloek 2383.

Laidotuvės įvyks Subatoje, rugpiūeio 5 dienų, 1939.
Iš namų 8:00 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės 

Švenčiausios parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Uošvis, švogeriai ir jų šei
mos ir visi kiti Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, tel. Y A liti s 1138.

pasiliko už kitus kraštus, liet Ii savo Tėvynę. Valstybini - 
juos pralenkė, šiandien lošia- susipratimas Lietuvoje žy
ma tenisas, futbolas, basket-
bolas ir kiti žaidimai. Ypa
tingai basketball sporte pa- 
iaikojni tamprūs ryšiai tarpe 
Lietuvos ir Amerikos lietu
vių. Paskutiniame Europos 
basketbolo turnyre Lietuva 
laimėjo pirmenybę.

Visų lietuviu bendravimas 
rišusi su atsilankymu Lietu
vos dainininkų, artistų, mo
kytojų ir kitų Amerikon, ir 
Amerikos lietuvių dainininku.

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulini;
PARODA

— išvyksta —

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

Pilna kaina dabartiniu laiku j abi puses 
tiktai .................................. ........................... .

1.90

Štai ką gaunate:
Traukinto bilietų į abi pu
ses, Chicago-N. Y., pirmos 
klasės, alr-conditioned trau
kiniais.

Valgis du kart, nuvažiuojant 
ir parvažiuojant

Transportaeijų nuo stoties J 
viešbutį New Yorke.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus j Pasaulinę I’u- 
rodų.
Aplankymų New Yorko Įvai
renybių.
Aplankymų Rockcfeller Cen- 
ter Observation Tower. 
Privilegijų aplankyti Niaga
ra Pails, kada grjžlte namo. 
Privilegija pasilikti N e w 
Yorko 15 dienų, nuo dienos 
išvykimo iš Chicagos.

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia:

“DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

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

Sidabrinės Vestuvės
BltlCirroN l’ARK. Plu 

čiai žinomas biznierius laik
rodininkas John A. Kass, 
4216 Archer Avė., su savo 
žmona rengiasi minėti sidab
rines savo vedybų sukaktu
ves. Iškilmės įvyks rugp. 27 
d.

P-nas Kass užaugino ir gra 
žiai išauklėjo sūnų Mečislo
vą ir dukterį Emiliją. Jisai 
yra nuo seniai įstojęs į laik- 
redininkystės biznį, gerai su-

. ramu, o ant galo dar Ims ga- 
1 įima ir pašokti. įžanga 50c 
1 asmenini. Lietuvytis

Linksmas Gimtadienis
BKIGIITON PAltK. — Lie 

įm>6 24 d. susirinko nemažas 
būrys žmonių į Petrošių na
mus supryzui M. Petrošienei 
jos gimimo dieną
daugiausiai buvo są 
nes M. Petrošienė priklauso 
Moterų Są-gos 20 kuopai. 
Daugelis ją pamilo dėl jos 
linksmo ir atviro būdo ir su
dėjo daug linkėjimų ir dova
nėlę.

Nors M. Petrošienė išrodo

ŠI AKIJAI (E.) — Šiomis
dienomis pradedamas statyti 

š dalyviu ,, • . .Dariaus ir Girėno ir l’agyzaų 
gatvių kampe didžiulis vieš
butis, kuriame Ims 100 lovą, 
atskiros patalpos ekskursijo
ms, didelis restoranas ir val
gykla.

gietės,,

sipažinęs su savo amatu iri. , , - .jauna, bet jau turi išauginus

miai sustiprėjęs. Visos sro
vės ir plačioji visuomenė re
mia valdžią.

Turėjome ir liūdnų momen
tą. Vilniaus ir Klaipėdos ne
tekimas skaudžiai 'mus palie
tė, bet mūsų nepalaužė, Mes 
norime gyventi ir atsigauti ir 
savo pasiryžimu ir nenuilsta
nčiu darbu atsigausime.

Tiek amžių kovojusi už lai-\ 
svę, Lietuva ją turi ir turės 
amžinai. Tik mes lietuviai tu-

gražiai patarnauja savo kos- 
tumeriaius. Draugų ir kostu- 
merią turi įvairiose Cliicagos 
lietuvių kolonijose.

P-nas Kass yra senas ‘Drauj 
go’ skaitytojas ir rėmėjas. , 
Atsilanko ir paremia visus 
“Draugo’’ parengimus. Da
bar, artinantis “Draugo’’ ju
biliejiniam piknikui, p. Kass 
paaukojo sidabrinį eoektail 
setą iš aštuonių šmotų. Ši 
dovana eis prie serijinių pik
niko tikietų.

Biznierius Kass užsipelno 
visų tautiečių paramos. Jo 
tel. Lafayette 8617. Rap.

negresia priešai. Kiti tad mū
sų broliai užmiršta, kad Lie
tuvai gresia įvairūs pavojai, 
kad ji turi gintis nuo įvairių 
priešų.

Tegyvuoja Nepriklausoma 
Lietuva, tegyvuoja Jos sūnų 
tautinis, lietuviškas susipra
timas. 1939. VII. 25.
(Ši kalba pasakyta imt Mar

gučio radijo valandą)

artistų ir mokytojų Lietuvon.j rime tos laisvės norėti ir ją 
Ekonomijoj mes jau toli palaikyti. O norą ir pasiryži-

pažengę — ūkininkai senų 
medinių spragilų ir kitų pa- 
būklų nebevartoja — juos 
galima rasti tiktai muziejuo
se. Javai priruošiami ir ku
liami moderniškomis mašino
mis. Ūkininką produktai su- 
peikami už geras kainas. Ma
žiesiems ūkininkams daug ką 
gelbėjo žemės reforma.

Darbininkai gerai gyvena. 
Jiems užtikrintas minimulis 
atlyginimas. Dirba ne ilgiau 
8 vai. į dieną. Jie aprūpinti 
apdrauda ligoms ir senatvei.

Valstybė sparčiai žengia 
pirmyn: stiprina kariuomenę, 
stato kelius, tiltus, mokyk
las, ligonines, etc.Visa tai da
roma piliečiu apsaugai ir ge
rovei.

Lietuviai vis dauginu įsi- 
• gali versluose ir vaizbose. Di
džiuma Lietuvos įmonių yra 
lietuviu, ne svetimose ranko
se.

Lietuvos politinis gyveni
mas pakito. Visi lietuviai mv-

mą mūsą tauta turi.
Amerikoje gyveną lietuviai

palyginamai laimingi — jiems 
nėra politiniu pavojų, jiems

NEURITIS
BELIEVC RAIN IN FEW MINUTES

To relieve the torturinję pain of Neuritis. 
Rheumatism, Neuralgia or Lumbago in a 
few minutes, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiates. no nar- 
coticu. Docs the work quickly—mušt relieve 
worst pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggists. Don’t 
•uffer. Ubo NURITO on thia guarantee today.

•v.',*.nmtM \o\l
IN5URED

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MU MORGIciy

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

Išmokė jom Už 
Padėtus Pinigus

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

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

OABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTOEIAI
KELNER— PRUZIN

OeriamriM Pataruvlmai — Moterį. patarnauja 
Phone 0000 680 W. I5th Avė.

GIESMYNAS
įsigykite Nauja Giesmyną. Jame 

rasite Vislcma Metama Bažnyčlo. 
Oleamea.

Oleamea Ir muzika patvartė 
Ant. S. Pocius.

Išleido C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MISOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir lotyniškai, visiems .Sekmadie
niams Ir šventėms. Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršais, 
kaina — 8.75. Reikalaukite iš:

DRAUGAS P U B. 0 0. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BENIAU8IA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTį

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

4447 South Fairfield Avenue
__________Tel. LAFAYETTE 0727________

F\ Y A T koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programo Antradienio Ir 
■cttadlcnlo vakarais, 7:00* valanda. U WHLP Stoties (1480 K-I

Pranešėjas P. ŠAI/TIMIERAS

šeimą. Jos dukrelė irgi pri
klauso prie M. S. 20 kuojios.

Ilgiausių metų ir kad' dar 
daug gimtadieniu sulauktų.

Dalyvė A. P.

Skaitlingai
Dalyvaukime

NOKTU S1DE. — Šioje pa
rapijoj niekuomet netrūksta 
įvairių 'pramogą. Dengiama 
vaidinės, gimtadieniai bei ki
tokie vakarėliai. Štai, atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 6 
d., rengiamas pagerbimas as
meniui, 'kurios vardo šiuo syk i 
dar neskelbsiu. Užtikrinu, kad 
tasai asmuo tikrai nuoširdžiai 
myli visus northsaidiečius, o 
northsaidiečiai jį. Dėl to vi
si ruoškimės dalyvauti tame 
vakare. Be skanios vakarie
nės, ims išpildyta graži prog-1

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.Fhocm LAFAYKTTM MM

G€lea ftfyUntlema — VeetuvBmM—- 
Baokletams — Laidotavfinia — 

Papoošlniama

A. B A 
JULIJONAS RIMEŽIUS

l’i-.raiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 30 d., 1939 m., 1:15
valandų popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Buckų kai
me, Žagarės parapijoje.

Amerikoj,- išgyveno 30 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Barborų. po tėvais Slin
ky tė, 4 sūnus: Julijonų, An
tanų, Raymond ir Arthur. 5 
melų, dukterę Doiores, brolį 
Jonų, 2 pusbrolius, Kipskį ir 
Blindžių, švogerkų ir švogerj 
Petronėlę ir Pranciškų Kuein, 
švogerį Antanų Šimkų, myli
mų giminaitį kun.-vienuolį Ci- 
bulskį, jo motinų CibulBkienę 
ir jų šeimų ir kitas gimines ir 
draugus. Lietuvoje paliko tėvų 
Tadeušų, brolį Leonų, 2 se- 
sere.s: Adolfina ir Domicėlę ir 
gimines.

Velionis priklausė prie 
Raudonos Rožės kliūbo ir Ci
cerus Kareivių draugijos. Bu
vo taipgi direktorius šv. An
tano parapijos spulkoje.

Kūnas p: šarvotas randasi 
namuose, 1343 8. 4Sth Court, 
Cicero.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, rugp. 4 d., 9:30 vai. ryto. 
iš namų į šv. Antano parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Įviizimiero kapines.

Visi a. a. Julijono Rimdžiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris,
Kūnai, Duktė, Brolis, švoger- 
ka, švogeriai ir Riminės.

Laidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius Chas. Syrewicze, 
tel. Cicero 294.

KLAUSYKITE

New City Fiirnitnre Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

4*

MARIAI CHI0AG03, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P f patarnavimas nmDULHnbC dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Antana s M Pki llflC Ldtoenica Avė.Ill|l j Phone YARds 4908

LJ.Zi[)|n 1646 West 46th Street
Phone YAEds 0781-0782

AJbert V.lpetkIIP 4704 S. Western AvenueW Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted SC. 
Telefonas YARda 1419

Mony B. Petkus
bckawic2 ir Sunai
J. Liulevičius
S. P. Mažeika

6834 So. Western Ava. 
OROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

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

4348 So. C&lifornia Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanioa Avenue 
Phone YARds 1138-1139



Trečia lienu. nio-n. ? J

Prisirengimai Prie 
Didingo Darbo

Dievui padedant ir geriems 
žiiiciu'.nis paremiant, šiemet 
dienraštis “Draugas” mini 
30 metų savo gyvavimo su
kaktuves.

Praėjusią žiiuią šią suka
ktuvių minėjimas prasidėjo 
didingu koncertu. Tąsyk dien. 
“Draugui” savo palankumą 
parodė Chicagos lietuviu me
nininkai. kurie išpildė šaunų 
programą.

Vasarinis “Draugo” jubi
liejaus minėjimas įvyks Dar
bo Dienoje, rugsėjo 4 d. Vy
tauto Parke. Šiuo sykiu dien. 
‘‘Draugas” talkon pasikvietė 
biznierius pagelbėti surengti 
didžiulį jubiliejinį pi'kniką. 
Daugelis biznierių jau atsi
liepė ir maloniai prižadėjo 
kooperuoti su “Draugo” ju
biliejinio pikniko rengimo ko
misija.

Vienas pinnutinių “Drau
go” jubiliejinio pikniko rė
mėjų pasižadėjo būti laikrodi
ninkas donas A. Kass, 421(5 
Archer Avė. Ta proga jisai 
piknikui paaukojo brangų si
dabrinį setą, vertės $35.00.

Archer Furniture Co. savi
ninkas, J. Kazik, 4140 Ar
cher Avė., suteikė puikią, 
brangią kresę, vertės $55.

F. (5. Lueas, real estatįnin
kąs, 4108 Archer Avė., paža
dėjo gražią dovaną.

Broliai Jokantai, 4138 Ar
cher Avė., pažadėjo brangią 
dovaną.

J. Lipski, real estatininkas,! 
4016 Ar/dier Avė., pažadėjo 
paremti ir suteikti tinkamą 
dovana.

Chicagos Lietuvių 
Jaunimo Diena

Bus Vytauto pnike, rugpjū
čio 5 d. Rengia Lietuvių R. 
K. Parapijų Chorų Sąjungos 
Chicagos apskritis.

Kadangi minėtą dieną, be 
kitų įvairumų, programoje
bus dainuojamos senovės dai
nos, tautiniai bei senovės šo
kiai, lenktynės ir kitokie ma
rgumynai, tai diena tikrai 
bus nepaprasta.

Mūsų dainuojantis jaunimas 
yra atspindis tautiškumo. Juk 
iper jo lūpas, iš gilumos krū
tinės plaukia širdį jaudinanti 
daina, giesmė. Jeigu vienin
ga šeima sukuria laimingą 
šeimos židinį; jeigu vieningos 
organizacijos įsteigia federa
cijas; jeigu vieningi piliečiai 
sudaro gerbūvį valstybei, tai 
vieningi tautiečiai sukuria
gražią tautišką organizaciją. Skyrius Rodo Daug 
kuri gražiais užsibriežimais Veiklumo 
kelia tautos vardą ir palaiko 
tautinį susipratimą.

Prieš porą dienų netoli Delrey, III., trys plėšikai bandė apiplėšti Illinois Central paš
to traukinį, kuriuo buvo gabenama ir $75,00(1 kariuomenės algoms. .Šiame atvaizde išima
mas iš vagono vienas nušautų plėšikų. Kiti du pabėgo. Per susišaudymą sužeista ir trys 
geležinkelininkai. (Acme telephoto)

Atgaivintas Federacijos

AVFaST STDE. — Prieš mė
nesį atgaivintas šioje kolo- 

Chorų Sąjungos uždavinys nijoj Federacijos skyrius tik- 
yra. kad musų jaunimas bu- raį pojf, daug veiklumo. Pra- 
tų lietuviškas, kad musų "išėjusiam susirinkime, liepos 
dojrmas bei dainavimas butų 31 (j, išklausyta gražus kleb. 
tobulinami. Bet tam rei'kali-. ]-un Urbonavičiaus praneši- 
nga ir visuomenės parama. ,jnas įj gražių naujo Aušros 
Jaunimas, matydamas minias Vartų paveikslo pašventini- 
klausant jo dainavimo bei gie ,no įjįkilmių ir ta proga Fe-

sais būdais ir raginti 
visi parapijonai važiuoti]
metinį parapijos išvažiavimą, j ketvirtadienio vakare, nuo 7 

Išrinkus atstovus į Fede-' įki 8 vai., Chicagos laiku. Bus 
racijos Chicago apskrities su- gražios dainos, gera akordi- 

jonų muzika, asmenų ir drau 
gijų pranešimai, juokai ir 
svarbesnės dienos žinios. Pa
siklausykite. Radio mėgėjas

kati kos ir lietuviu kadrilius”.
l Kita Budriko programa bus

dojimo, pasiryžta dar smar
kiau žengti pirmyn. Todėl 
nei kiek neabejojama, jog 
d'uosnioji visuomenė vienintė-

sirinkimus ir apkalbėjus ki
tus reikalus, tarp kurių su
manymą parapijos “Rūtos” 
darže surengti pramogą po 
parapijos pikniko, susirinki
mą baigė klebonas malda.

Nežiūrint gana šilto oro, 
susirinkime dalyvavo nema- Standard Club
žai atstovių iš draugijų. Tik 

deracijos skyriaus ipasidarba-Į nesu^ar*A^a a^stovų dar iš šių 
vinių rengto parapijos salėj Aušros Vartų vyrų ir
hankieto, taip pat buvo pra- moterų, D. Vyčių 24 kp., So-

I nešimas iš vakaro, vikarui,
lę chorų pramogą gražiai pa- ]<un y Andriuškai, pagerbti

. rems.
Kvieslys

uiture Co. per savininką J. 
Kaži ką. Ketvirta dovana, au- 

J. Juzėnas, Meat Market,lka laikr(xl'ninko J. Kass, aš- 
400S Archer Avė., pažadėjo tuonių šmotų sidabrinis cock-
priduoti gražią dovaną.

Slaniev Komensky, valgo
mųjų daiktų krautuvės sav., 
3953 So. Rockwell St., suteiks 
a t s alk a n č i ą d o v aną.

Antanas Tebelskis, užeigos 
sav., 4018 So. Rockivell St., 
pažadėjo gerą dovaną.

Svarbu paminėti, kad visi 
kolonijų veikėjai, 
ir dienraščio skai-

g ausi ą

Chicagos 
biznieriai 
tytojai pažadėjo 
talką “Draugo” jubiliejiniam
piknikui, kurs įvyks rugsėjo 
4 d. Vytauto parke. Ypač vi
si talkininkaus platinime se
rijinių tikietų, prie kurių ei
na didelės dovanos. Tikietai 
po 10c. Pirma dovana parlor 
setas, naujausios mados, ver
tės $100, imtas iš Progresą 
Furniture Co. Antra dovana 
mašina Maytag, vertės $75, 
imta ir iš Peoples Furniture 
Co. Trečia dovana kėdė, ver
tės $35, aukota Archer Flir

tai 1 setas, vertės $25.00. Pen
kta dovana “Draugo” ir 
“Laivo” prenumeratos, įvai
rios knygos ir 1.1..

Visose kolonijose serijų pla 
tinime eis lenktynės. Tų lenk
tynių rezultatai bus skelbia
mi “Drauge”. Bus įdomu, ku
ri kolonija atsistos pirmon 
vieton. Lenktynės turi gerai 
sektis, nes dovanos su tikie- 
tais parinktos brangios, nau
dingos ir geros.

“Draugo” Pikniko 

Rengimo Komisija.

jo vardo dienos proga. Nors 
apyskaita dar nebuvo1 pilna, 
tačiau tikimosi, kad vakaras 
duos pelno.

Plačiai svarstyta apie atei
nantį parapijos pikniką, ku
ris Įvyks rugpjūčio 13 d., Vy
tauto panke. Tai bus metinis 
parapijos autingas, kuriame, 
tikimos, dalyvaus visi vest- 
saidiečiai, ir buvę vestsaidie- 
čiai, kurių daug gyvena ki
tose kolonijose. Klebono pra
šymu, Federacijos skyrius a- 
psiėmė vadovauti virtuvėje ir 
tani darbui čia pat išrinkta 
penkios šaunios moterys iš 
moterų dr-jų, kurios dar iš 
savo draugijų pasikvies po 
dvi darbininkes. Šeimininkių 
pirm. išrinkta D. Gasparkie- 
nė. Pikniką nutarta remti vi-

dalicijos, Šv. Vardo draugijos., 
ARD 10 skyr., Labdarių kp., 
Tretininkių dr-jos, Marijonų 
Rėmėjų skvr., Bažnytinio cho 
ro ir parapijos komiteto.

Federacijos skyriaus susi
rinkimai bus laikomi kas pa
skutinį pirmadienį kiekvieno 
mėnesio. Rap.

RADIO
BUDRIKO RADIO 

PROGRAMA

Praeitą sekmadienį Budri
ko radio programoj gražiai 
skambėjo oro bangomis: ‘Ką 
močiutė padarei”, “Per gi
rią girelę”, “č’ir-vir-vir”, 
“Tekėjo saulelė”, “Du bro
liukai kunigai” ir kitos, gie
damos vienu ar dviem bal
sais ir orkestrinė muzika — 
puikūs maršai, linksmos pol-

Pastatysime namus Ir vidų (• 
rengsime ant jūsų lotų. Vi
si darbininkai unlstat Ir už
tikrinti.

K. KAFKA, Prez.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kaina

TIK $1.00 PT.ę« p n 
4-5 Kvortos...*

Reikalaukit 
8AVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. DItINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pilono Boulevard 0014

Nervous, Weak, 
Aukles Swollen!

Much nervousnenf, la rauaed by an ex- 
ress of aclds and polaons due to func- 
ttonal Kldney and Bladder dlsorders 
whlch may also cause Gettlng Up 
Nlghts. Burning Passages, Swollen 
Joints, Backache, Clrcles Under Eyes, 
Excess Acidity, Leg Pains and Dlzzl- 
ness. Help your kldneys purlfy your 
blood wlth Cyatez. Utually the very 
flrst dose starta helplng your kldney* 
clean out excess aclds and thls aoon may 
make you feel likę new. Cyatez muat 
aatlsfy you completely or money back la 
guaranteed. Oet Cyatez (elss-tex) to- 
day. It costs only 3c a doae at drugglata 
and the guarantee proteets you.

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažų Išlaidų Pastatysime ant

jil*ų loto ui....

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

CITY WRKG. t LUMBER to.
2.30'1 Ro. Crawford Avė. 
Telefonas Lawnditle 3010 

Open Sundays

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1SO4

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

parašė

Kun. Dr. Jonas Startais, Mnrianapolio Kolegijom Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo

kykloms. * **
Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 

Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite;

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, Dlinois

Redakcijos Laiškai 
Bendradarbiams

A. P. Siųstą pluoštą raštų 
gavom. Ačiū. Skaitysime ir 
'kas bus tinkama sunaudosi
me. Prašom ir toliau mus ne- 
paimiršti.

Eglės Šakai. Dėkui už “Va
žiuosim į turgų“. Laukiame 
daugiau.

J. E. S. (Kearny, N. J.). 
Prašymo negalėsime patenki
nti. Korespondencijoms vers-

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

Tš visų daiktų, kuriuos da
rai, tegul niekas tau dideliu 
neišrodo.

GARSI N KITĖS ‘ ‘ DR AUG B ’ ’

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAI

Pirkite šį namą. Viena renda Išmo
kės jums namą; o ant antros, galė

ti iš anglų į lietuvių kalba I dte. patys gyventi dykai. Dviejų 

redakcija neturi laiko. Pra
šom rašyti lietuviškai, mielu
noru įdėsime.

ARE YOU ONLY A. 
THREE-ŪUARTER WIFE?

MEN.because *hey are men.can 
never iindersland a three- 

ąuarter wtfe—a wife wbo is all love 
and kindnees tbree weeks In S 
month and a heli cat the real oi 
the time.

No matter how your back achea
—how your nervee aeream—don* 
take lt out on your busband.

For tbree generat ions one womai 
has told another how to go "smile 
Ing tbrough" with l.ydia E. Pink- 
ham'e Vegetable Compound. It 
helpa Nature tone up the system. 
thus leasening the diseoniforts frora 
tbe functional dlsorders whicb 
zomen mušt endure in the thret 
ordeals of llfe: 1. Tuming from 
glrlhood to womanho<xl 2. Pre- 
paring for motherhood. 3. Ap- 
proachina “midlJle age. ’

Don'J»be a three-quarter wife, 
Ūke LYDIA E PINKHAM'3 
VEGETABLE COMPOUND and 
Go "šmlling Tbrough."

fletų namas po 6 kambarius; pir
mus fletas apšildomas; garadžius; 
gera transportacija: arti mokyklų, 
bažnyčių, parkes, bulvaro ir kitų pa
togumų. Cash tereikia įmokėti tik 
$500.Oo. Pilna kaina $3000.00

Taipgi 5 kambarių medinis cot- 
tage su plotu žemes. Arti 63-čios 
gatvės. Parsiduoda pigiai ir ant iš
mokėjimų. Užtikriname teisingą na- 
tarnavima. Clias. Urnlch (Kazys l'r- 
niluis). 25IHI Wesl (l;trd Street, tel. 
PROspcet «02S.

PARDAVIMUI NAMAS
( Parduosiu nebrangiai 2 fletų medi

ni namą. Naujai apkaltas asbestos 
popiera, atrodo kaip mūrinis. Ap
šildomas furnaee heaf. Yra tuščias 
lotas ir garadžius prie šalies. Vis
kas gerame stovyje. Atsišaukite: 
1416 So. 4t*lli Conrt, Cteero, UI.

PAIEftKAU PUSININKO 
Paieškau partnerio prisidėti su 
$2500.00, Turiu puikią vietą Flori
doj; orange sodas ir rezortas, vertas 
$15,000.00. Esu pavienis. Atsišauki- 
te: S. Jonaitis. 144H S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI BIZNIS
Orose.rne ir delicatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turimo parduoti pig’ai. 
Priežastis pardavimo — liga. Atsi
šaukite: 2438 W. 59tli St., telefonas 
PROsp«-et 124«.

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorpornted

Tel. Prospect 0745-0746
VYliolesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

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

TURTAS VIRŠ----------------

ATSARGOS KAPITALAS
Dabar mokam 31/2% pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

aini
LOAN ANSOCIATION 

OF CHICAGO

03,500,000.00 

- 0250,000.00

4192 ARCHER AVENUE

SAVINOS FEDERALLT 
INSITRED

JUSTIN MACKIEYVICH, Pres.

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

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namol Savo Darbo! Savo Gyvenimo Tanpas!

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

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

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidellty Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLINOIS
Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be Jokių prievolių. pr&Snu Jfleų agento ISalšklnfl m»n 
Illinois Flnnnrlnl Reaponalblllty Iaw. Aš taipgi gauaiu 
"Card Caao” be Jokios prievoles.
ATEIKITE...................... DIENA................. LAIKAS...............
VARDAS ...................... .. .......................................................................
ADRESAS ...............................................................................................
TEL........................................... KARO ROflIS..................................

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

PARDAVIMUI ("KIS
Pardavimui 20 akerų ūkis su nau
jais budininkais Ir gyvuliais. 28 my
lios nuo Chicagos, j piet vakarus, ant 
Kean Avė. Priverstas grįžti j savo 
biznį, todėl parduosiu pigiai. Rašy
kite: Tony Znbela. Rnute I, Box 72, 
Frankfnrt. Il'liiols.

- PARDAVIMUI RAKANDAI
Pardavimui rakandai iš parlor. di- 
ning. ir miegamų kambariu. Pama- 
tvkite nuo 2 iki 7 valandos. 7030 
Sn Arteclnp A»e \ntrss aukštas.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brlgppor- 
te; 6 ir 5 kambariai. Kaina S2 500;' 
$1 noO.OO cash. balansas *15 on ) 

mėnesi. Savininkas: 3°30 So. Hals- 
te<l Streei telefonas CAf.nniot tttS.

RENDON KRAUTUVE
Gera vieta dėl delicatessen'o arba 
ntankij , k irpyklos. Randa pigi. SSSR 
South Donore Street, šaukite savi- 
ninkn: DREyel 1038

PARDAVIMUI
Pardavimui pilnai (rengtas fotografo 
studio. Turime parduoti iš prležas- 
llcs mirties. Atsišaukite 08-,3 South 
YVestC’-n Avenue. Cttlengo. UI.

P.VRDAVIMIT FISCF.RIAI
Pardavimui pigiai — pilnas setas 
bučernės flsčerlu. Parduosiu visus 
svkiu .arba atskirai. Atsišaukite: 
Johu’s Markei. 2845 Mest 63rd St., 
telefonas PBOsneet 4121.

RENDON KAMBARYS
Rendon kambarys. Brighton Parite; 
prie mažos šeimynos. Visi patogu
mai. Dėl Platesnių Informacijų, šau
kite; T.AFayette 0858. 2»Ofl AVest 
3*tth Plnee. Ctilea.<rr». 

PARDAVTMUI NAMAS
6-kambarių mūrinis namas, ekstra 
kambarys pastogėle: 2 totai. 2 ka
ru garadžius. Tikrai puiki vieta. 
Viena 15 geriausių npielinklų. Par
duosiu pigiai, nes Išvažiuoju tš A- 
mertkos. Atsišaukite: 0830 So. Ar- 
testnn Avenue.

PIRMOS RfšTES JUODŽEMIS 
— g^lynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 6 bušeliai $1.00; II 
bušeli,, $2.50.
Stanley Oavcns 110 So. Rldgeland 
Avė.. Worth, UI., tel. Oak Ij«wa 
193.1-1.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krlkštvnom Ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

r

I

Kunigai turėtų įsigyti j
Vyskupo Petro Pranciš- Į 
kaus Bučio, M.I.C. para-J 
šytą ” 8

PAMOKSLŲ j
Kaina ^1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.
400 puslapių knygą.

Pncahnntaa Mine Rnn (Hcreenesl), Tonas 97.25; 
Smulkesniųjų — Tonas 97.00; Petroleum Car- 
bon Foke, perkant 5 ton. ar daugiau. Ton. 97.25.

Mm T»x okatra.


