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LENKIJA VENGIA PASITARIMU MASKVOJE
Sako, ji tuo neidomanja ir neturi 
laiko vesti begalinius pasitarimus

Ji patenkinta šiandieniniais 
santykiais su sov. Rusija

VARŠUVA, rugp. 8. —
inglijos ir Prancūzijos ‘miš

ri karinė misija vyksta į Ma
skvą tartis su sovietij kariuo
menės vadovybė dėl vieningo 
veikimo kilus karui. Antia- 
gresyvinis paktas su bolševi
kais nepadarytas. Britai ir

puolimo sutartį ir to .pakan
ka. Sako, pakanka Lenkijai ir 
to, kad Anglija ir Prancūzija 
žadėjusios, prireikus, Lenkiją 
aktualiai remti.

Lertkijos nenoras siusti ka
rinę misiją visaip aiškina
mas. To priežastis veikiausia

prancūzai viliasi, kad ipo ka- bus ta, kad Lenkija pradėjo 
rinio pasitarimo sklandžiau nepasitikėti Anglijos žadėji- 
seksis jiems padaryti sąjun-jnais negavusi ten numatytos
gą su sovietais.

Britų ir prancūzų valdiniuo
paskolos. Kita priežastis bus 
tikriausia. Lenkijai susidėti su

se sluoksniuose reikšta pagei sovietais nėra reikalo, kadan- 
davimo, kad ir Lenkija į Ma- i gi sovietų karinis stiprumas 
skvą pasiųstų karinę misiją, yra tik propagandinis. Sovie- 
Bet Lenkijos vyriausybė at- j tai negali kam nors padėti, 
sisako dėtis prie tų derybų'Turi kariuomenę, bet neturi

1 :asitarimų. Vyriausybės,vadų. Stalinas visus žymiuo- 
viršūnėse pareiškiama, kadmius vadus nuvarė į kapus. 
Lenkija neturi laiko užsiimti1 Pagaliau, jei sovietai ir is- 
Maskvoje begaliniais pasita-'tengtų padėti Tjenkijai, lenkų 
rimais, kurie nežinia kada karinė vadovybė nenori maty- 
bus uždaryti. Be to, Lenkija'ti sovietų •kariuomenės su py- 
yra patenkinta dabartiniu sto litiniais komisarais lenkų te- 
viu. Ji su sovietais turi ne-| ritorijose.

Viceprezidentui Gameriui iš AVashingtono grįžus į Texas, ten jį pirmiausia sveikino E 
Germany (kairėje), “Garneris į prezidentus” šūkio sąjūdžio vadas. Germany kalbasi suB.

viceprezidentu ir jo žmona, kuri jam sekretoriauja. (Acme telephoto).

Armoor & Co. skerdyklų, Cbicagoj, 
darbininkei bruzda prieš kompanija

Armonr & Co. skerdyklų derybas su unijos vadais su- 
CIO darbininkai pradėjo ne- j tarties padarymui, 
paprastai bruzdėti prieš jkom Į Pranešta, kad jei ikompani- 
panijos nusistatymą nedaryti ja neigs šiuos darbininkų rei- 
sutarties su Packingbouse kalavimus, streikas bus neiš-
Workers’ Organizing Cotnmi- 
ttee unija.

To negana. Kompanija iš 
darbo atleido d<ar 15 užveiz- 
dų (stewardų).

Dieną darbininkai sukėlė 
demonstracijas, o vakare tu
rėjo masinį susirinkimą. Nu-

vengtinas.
Armour & Co. Oklahoma 

City įvykusiuose darbininkų 
balsavimuose daugumas dar
bininkų pasisakė prieš CIO. 
Tad prieš kompaniją iškel
tas skundas Nacionaliniam 
Darbo Santykių Boardui. Nu

tarta, kad kompanija priimtų Į rodyta, kad kompanija darbi- 
atgal paleistus darbininkus ir ninkus baugino nebalsuoti už 
be atidėliojimų sutiktų turėti CIO.

KAIF PAPRASTAI, 
VOKIETIJOS NACIAI

LENKIJA£
BERLYNAS, rugp. 8. — 

Lenkų laikraštis “Czas” pra 
nešė, kad jei Vokietija kėsin
tųsi Dancigą įjungti Vokie- 
tijon, lenkai Dancigą tuojau 
sunaikintų — su žeme suly
gintų.

Vokietijos oficialinė žinių 
agentūra DNB pareiškia, kad 
lenkai tuo grasinimu, matyt, 
norėtų nuodugniau susipažin
ti su vokiečių ginklais.

DNB pareiškia, kad lenkai 
garsiaburniai verčiau paliau
tų su kastuvu šokinėję prieš

Lėnulį.
?egul lenkai mėgintų vyk-

GYVA STATYBA KAUNO 
APYLINKĖSE

KAUNAS. — Šiemet nuo 
pat ankstyvo pavasario Kau
no apylinkėse buvo pradėta 
statyti nemaža didelių medi
nių ir mūrinių namų. Ypačiai jų, o 1918 
dabar labai gyva statyba A-Į pasaulinį karą — 917,670. 
ldksoto—Julijnnavos — “Mai 
sto” apylinkėse. Vien “Mais
to” apylinkėse birželio — 
liepos mėn. pradėta statyti 
keliasdešimts namų. Taip pat 
gyva statyba ir Vilijampolės 
apylinkėse.

NENUOSTABU, JEI
VYRIAUSYBE TURI! 
DIDELES IŠLAIDAS

WAS1I1NGT()N, rugp. 8. torius Murpby Asbbury Par'k, 
J. A. Valstybių civilinės tar- N. Y., kalbėdamas apgailėjo, 
nybos komisija iškėlė aikštėn, kad federalinė, atskirų vals- 
kad bu'iUio . mėnesį federali- tybių ir apskričių vyriausy- 
nių tarnautojų skaičius) pasie- , bės per daug tarnautojų iš- 
kė negirdėtą aukštį, kokio ne- laiko. Jis sakė, kad reikalinga 
būta nė pasaulinio karo lai- nors vieną milijoną tamauto- 
kais. j jų atleisti. Anot jo, būtų di-

Pereito birželio 30 d. būta dėsnis darbo našumas ir ma- 
925,260 federalinių tarnauto- žiau išlaidų. Paskiau paaiš- 

metais, uždarant kėjo, kad jis pats savo depar
tamente tarnautojų skaičiaus

Į minėtą tarnautojų skaičių ne vien nesumažino, bet dar 
neįeina karinių, kongresinių padidino. Užimdamas sekreto 
ir juridinių įstaigų tarnauto- riaus (.generalinio prokuroro) 
jai. vietą jis rado 8,918 tarnauto-

Tik vieniems tarnautojams jų ir per penkis mėnesius pa-
už birželio mėnpsį išmokėta daugino iki 0,605, arba 7.7

BIRŠTONE DAUG LIGO
NIŲ IR VASAROTOJŲ

BIRŠTONAS (Elta). —Da
bar į Birštoną beveik kasdien 
iš įvairių provincijos vietų at

140,149,553 dol. algomis. Į nuoš.
1934 metais kovo mėnesį Apie tai klausiamas atsakė,

prezidento Roosevelto atimi- kad jis raginęs tik valsty- 
nistracija rado 563,847 tar- hėms, apskritims ir miestams 
nautojus. mažinti tarnautojų skaičių, o

Pereito birželio 15 d. tei- šalies administracijos nekliu- 
singumo departamento sekre- dęs.

vyksta po 30-40 naujų ligonių 
i tą savo kriminalinį žygį! ir vasarotojų. Šioje vasarvie- 

rieš Dancigą, sako DNB. Po tėję jau yra užregistruota a-
to žygjo, kai Vokietija nusis- 
suktų prieš Lenkijos miestus, 
lenkams visados atsinorėtų 
pulti vokiečių miestus.

pie 2,500 ligonių ir vasaroto
jų, jų tarpe keliasdešimt sve
timtaučių. Dabar vonių kas
dien duodama jau arti 600.

ŽYDAI APKŪLĖ 
VOKIETI

BRATISLAVA, rugp. 8. 
— Čia vienoj gatvėj vakare 
žydai apkūlė vieną vokietį. 
Vietos vokiečių nacių laikraš 
tis padėjo didelę antraštę 
“Žydų teroras Slovakijoj”,

ŽUVO CHICAGOS MAJO
RO SVAINIS I

Trokui susidaužus su auto
mobiliu žuvo Charles Shide, 
40 m. amž., Chicagos majoro 
Kelly svainis. Velionis buvo 
vedęs majoro seserį ir tarna
vo Chicagos švietimo depar
tamente šoferiu.

VALSTYBĖS DRAUDIMO
ĮSTAIGOS DOVANOS

KAUNAS (Elta.) — Vals
tybės Draudimo įstaiga iš 
praėjusių metų pelno pasky
rė: Ginklų Fondui 20,000 li
tų, Šaulių Sąjungai 5,000 Lt, 
Lietuvos Aero Klubui 3,000 
litų ir žiemos pagalbai 3,000 
Lt.

ŠKOTIJOS VAIKŲ 
ORKESTRAS

KAUNAS (Elta). — Ne
trukus Kaune žada apsilanky 
ti ir koncertuoti 21 jaunų 
Škotijos vaikų orkestras, ku
rį diriguoja 14 metų vaikas.

PLANUOJA DIDINTI
TAKSAS UŽ PAJAMAS
WASIHNGTON, rugp. 8. 

— Sužinota, prezidentas Roo- 
seveltas, prieš apleisiant \Va- 
shingtoną, nukreipė dėmesį į 
klausimą, kokiu būdu sukėlus 
daugiau pajamų valstybės iž
dui, atsižvelgus į kongreso 
pripažintas milžiniškas vyriau 
sybei išlaidas.

Prezidentas tarėsi su kon
greso atstovu Frank Bnck, 
dem. iš Cal., klausimu, nr iš 
tikrųjų būtų galima didinti 
taksas (mokesnius) už paja
mas.

Yra sumanymai šias taksas 
padidinti pačiam pagrinde. 
Norima sumažinti iš šią mo
kesnių išimtį: vedusioms iki
1.500 dol., o pavieniams iki 
800 dol
2.500 dol. ir 1,000 dol.

Sako sumažinus išimtį, tak- 
turės mokėti plačiosios 

masės, iš kurių visados aptu
rimos didelės sumos.

Žinoma, jei tuo klausimu 
kas nors bus veikiama, tai ne 
anksčiau, kaip tik susirinkus 
antrąjai kongreso sesijai.

sas

SUSIDAUŽĖ BRITŲ 
BOMBONEŠIS

LONDONAS, rugip. 8. — 
Ties Beacby JIead į pakran
čių uolas susidaužė britų 
■bombonešis. Žuvo visi trys, į- 
gulos vyrai ir viena moteris, 
kuri tuo laiku lipo uolomis.

KAUNAS (Elta). - Šių 
metų pirmąjį ketvirtį ligonių 
(kasose buvo iš viso apdraus
ta ir darbininkų ir tarnauto
jų, įskaitant geležinkelių
tarnautojus ir laisvai samdo- 

šiandien išimtis yra mus eigulius — 74,069 asme
nys.

LENKAI SIEKIA 
GLAUDŽIU RYŠIU 
SU -UKRAINIEČIAIS

RYGA, rugp. 8. — Žinio
mis iš Varšuvos, lenkų poli
tiniai vadai pradėjo gerintis 
ukrainiečiams, kuriuos jie ne
gailestingai persekioja ir 
spaudžia.

Lenkai įsitikina, kad be uk 
rainiečių palankumo būtų 
daug vargo Lenkijai kovoti 
su Vokietija.

Lenkų laikraštis “Czas” 
įpraneša, kad lenkų kultūri
niai vadai bando susieiti su 
ukrainiečių vadais. Tai būtų 
pirmieji susiartinimo žygiai.

MOTERŲ PRISĖDEJŲ ĮS
TATYMAS TEISĖTAS

Illinois legislatūra pravedė 
įstatymą, kuriuo moterims 
pripažintos lygios teisės su vy 
rais būti prisėdę jomis (jury) 
teismuose.

Kokį laiką abejota apie šio 
įstatymo teisėtumą. Vakar 
Illinoiso vyriausias teismas 
pripažino jį konstituciniu..

HORNERIS NORI TREČIO
JO TERMINO

Illinoiso gubernatoriaus Hor- 
neTio sekretorius pranešė, kad 
gubernatorius pasiryžęs būti 
kandidatu į gubernatorius tre 

| č.iąjam terminui.
I Ir apie tai negali būti jo- 
i kios abejonės, pareiškia jo se

DANCIGO NACIU
VADAS IŠVYKO
PAS HITLERĮ
VARŠUVA, rugp. — Ži

niomis iš Berlyno, Dancigo 
nacių vadas Foersteris lėktu
vu nuskrido į Salzburgą, Au
strijoj. Iš tenai netoli yra 
fiurerio Hitlerio rezidencija 
Bercbtesgiadene.

Praneštai, šiandien, ar ry
toj Foersteris vyksiąs pas 
Hitlerį.

Neišaiškinta, ar Hitleris 
Foersterį pas save kvietęs, 
ar šis be kvietimo nuvykęs 
pas fiurerį.

Žinovai spėja, kad šiais 
“pasitarimais” tik apsimeta
ma lenkų dvasios slopinimui.

kretorius, nes gubernatorius 
Turima žinių, kad ukrainie <au-iasi sveįkas įr tinkamas 

čiai nepasitiki lenkais ir var-Įg^į tarnybui.
giai jie links prie glaudžių
santykių. Ukrainiečiai ver
žiasi laisvėn ir nepriklauso
mybėm

JKALTINTAS BUVĘS GU
BERNATORIUS

ŽUVO TRYS KUNIGAI 
MISIONIERIAI

Dieviškojo žodžio draugija 
gavo žinių, kad Naujojoj Gvi-

VIDUKLĖS KATALIKAI 
TURĖJO IŠKILMES

VIDUKLE. — Liepos 9 d. 
įvyko Viduklės rajono Katali
kų Vyrų Są-gos šventė. Po 
pamaldų salėj buvo ilkilmin- 
gas posėdis, kuriame kalbėjo

NEW ORLEANS, La., rugp 
8. — Neseniai iš gubemato-1 <qaj gu jajs žuvo ir 
riaus tarnybos Louisianoj pa vairininkas.
sitraukė guhern. R. Leche, ____________
pasiaiškindamas silpna svei
kata.

Dabar “grand jury” jį ir 
jo du bičiuliu įkaitino už tai, 
kad jie neteisėtomis aliejaus- 
“operacijomis” milijonus do-| 
lerių pelnę.

NEPAPRASTAI DIDELĖ 
AUDRA

OUDŽICNAI . (Elta). — 
Šiomis dienomis Gudžiūnų 
valsč. vėl siautė nepaprasta 
audra, Devinduonių kaime ir 
apylinkėje sugriaudama net 9 
trobesius, kurių tarpe yra ir 
visai naujų gyvenamųjų na
mų.

KAUNAS (Elta). — Ma
rijampolės ruože pro Ąžuolų 
Būdą asfaltuos vieną kilome
trą plento. Šiems darbams jau 
pradedama ruoštis.

nejoj nukrito lėktuvas, kuriuo • jg Kauno atvykę prelegentai, 
skrido Šios draugijos trys ku-i Organizuotai, su naująja vė- 
nigai misionieriai — europie-1 liava dalyvavo respublikos 

lėktuvo prezidento ir vyriausybės su
tikime.

Prezidento sutikime gausiai 
organizuotai dalyvavo ir ki
tos kat. organizacijos ir šau
liai, vyriausybės narius api
berdami gėlėmis. Vidukliečių 
daugumas pirmą kartą pama
tė tokią daugybę automobilių.

Nuotaiką sudrumstė tik kei 
stas pr. mok. vedėjo elgesys, 
kuris norėjo angelaičius pris
kirti į bendrą mokyklos vaikų 
būrį. Kadangi buvo ir kitaip 
norinčių asmenų, tai angelai
čiai gavo teisę atskirai išsiri
kiuoti.

GAUSINGOS ŠEIMOS 
LIETUVOJE

MAŽEIKIAI. — Mažei
kiuose ir miestelio valsčiuje 
yra 13 gausių šeimų, kurios 
turi po 10-17 vaikų. Beveik 
visos gausiosios šeimos gy
vena kaime. Keletas jų buvo 
apdovanotos po 1,000 Lt. Pasi
turinčios šeimos dovanų ne
priėmė. Mieste taip pat yra 
senukų ir senelių po 100-103
m. amžiaus.

KAUNAS (Elta). — Pašto 
valdybos statistikos skyriaus 
žiniomis š. m. liepos l dienai 
visoje Lietuvoje yra įregis
truota 57,899 radijo abonen
tai. Per paskutinius tris mė
nesius padaugėjo 3,003 nauji 
radijo abonentai. Vien Kaune 
yra įregistruota 16,584 radijo 
abonentai.

REMKTTE, PLATINKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

ORAS
CHICAGO STOTIS. — šian

dien debesuotumas ir vėsu.
Saulė teka 5:51, leidžiasi 

8:00.
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Lietuvių Diena

Beveik kiekviena didesnė kolonija vasaros 
metu surengia " ' lietuvių dieną, ’'. Kai kur, sa
kysim — Chicagoj, tų ‘ dienų” net kelios 
surengiamos. Jas išsimanė rengti net atski
ri asmenys ne visuomenės naudai, bet savo 
asmeniškam bizniui, šias ‘"dienas” negali
ma vadinti “lietuvių dienomis”, bet papras^ 
tais bizniukais piknikais.

Padarius šią, pastabą, mes norime žodį, ki
tą pasakyti apie Lietuvių Dieną pilna ta 
žodžio prasme.

Toji diena bus sekmadienį, rugsėjo 10 d. 
/lygiai už mėnesio) New Yorko pasaulinėj 
parodoj.

Tai bus visų Amerikos Lietuvių Diena.
Lietuvių Dieną rengia ne koks privatinis 

asmuo, ne viena kuri organizacija ir ne Ge
neralinis Lietuvos Kcnsuiatas New Yorke, 

sr kaip kas yra klaidingai linkęs manyti, bet 
Lietuvių Komitetas, kuris yra sudarytas iš 
didžiųjų mūsų, Amerikos lietuvių organiza
cijų.

Ypatingai čia norime pabrėžti tą faktą, 
kad Lietuvių Dienos rengimo išlaidas pats 
komitetas turi padengti. Lietuvos vyriau
sybė prie to nesideda. Ji tik savo skyrių 
(paviljoną) parodoj įrengė ir jį užlaiko. 
Lietuvių Dienos surengimo naštą amerikie
čiai turi pakelti.

Toji našta nėra lengva.
Kaip spaudoj dažnai matome, yra organi

zuojamas didžiulis kelių tūkstančių daini
ninkų choras (chorų-choras). Reikėjo pa
ruošti jam gaidas. Vyriausiam choro diri
gentui tenka važinėti po kolonijas, kad su- 
viencdinti chorų dainavimą, šiomis dieno
mis dirigentas — komp. Juozas Žilevičius 
net Chicagą šiuo reikalu turėjo pasiekti, nes 
ir iš čia į Lietuvių Dieną vyks keli chorai. 
Čia tik darbo ir išlaidų viena dalis. Jų yra 
ir daugiau, nes Lietuvių Dienos programoj 
be choro bus ir daugiau dalykų, surištų su 
išlaidomis.

Dėl to ne be reikalo spaudoj matome ko
miteto atsišaukimus į visą Amerikos lietu
vių visuomenę remti Lietuvių Dieną medžia
giniai. tapti rėmėjais, sumokant tam tikrą 
pinigų sumą, nusipirkti Liet. Dienos ženk
lelį, kad bent tuo prisidėti prie svarbaus 
reikalo.

Tolėliau nuo New Yorko gyveną mūsų 
tautiečiai, skaitydami atsiliepimus į visuo
menę prašant Lietuvių Dienos rengimo rei
kalams paramos, manė, kad tai jų neliečia, 
nes, girdi, tai esąs išimtinai New Yorko 
apylinkių, lietuvių reika’aB.

Bet, kaip anksčiau sakėm, Lietuvių Die
na pasaulinėj parodoj New Yorke yra visų 
Amerikos lietuvių diena. Jei taip, supran
tama, visi lygiai turime ir dirbti ir aukoti, 
kad toji diena gerai pavyktų. Tai liečia mū
sų, amerikiečių, garbę.

Kiek girdime, Lietuvos skyrius parodoj 
yra taip gražiai ir skoningai įrengtas, kad 
ne tik lietuviai, bet ir kitataučiai jį giria 
ir juo gėrisi. Tuo galime džiaugtis ir di
džiuotis. Dabar reikia žiūrėti, kad Lietuvių 
Diena ir jos programa išeitų didingai, kad 
ir ji prisidėtų prie mūsų tautos vardo iškė
limo. Svarbu, kad rengimo komitetas nun
iauktų visuomenės ir moralinės ir medžią 
ginęs paramos., kad į tą dieną iš visur su
važiuotų daug lietuvių.

Daug buvo pranašavimų, kad busimąjį ra 
denį prasidės visuotinas Europos karas. Pa
vojų yra. Prie jo rengiamasi. Vokietija sku
binasi suimti derlių, kad greičiau galėtų

. ai...

Lietuvių Teisės Vokietijoj
Naujasis Tilžės Keleivis, dabar vienintelis 

lietuvių laikraštis Rytprūsiuose, gina lietu
vių mažumos teises Vokieti joje. J is komen
tuoja vokiečių tautos vadų kalbas ir remia
si tomis vietomis, 'kurios įsakmiai nusako, 
'kad Vokietijos mažumių teisės bus respek
tuojamos ir gerbiamos.

Šiuo raštu skelbiu, kad A. 
L. R. K. Kederaeijoa kongre
sas įvyks .1939 m. rugsėjo 12 
ir 13 dienomis, Apreiškimo 
parapijos salėj, 259 No. 5th 
Street, Brooklyn, N. Y.

Kongreso tvarka:
Pirmoji diena

1. Antradienį, rugsėjo 12 
d., 10 valandą rytą iškilmin
gos šv. Mišios ApreiškimoLaikraštis rašo: Naujojo Tilžės Keleivio . v ». . 

redakcija iš suvo skaitytojų Šiaurnemunyje J P**/ yeroj.
kasdien gauna visokių užklausimų, susirišan-' “ va an <1 ongreso po- 
eių su tautinių mažumų reikalais. Žinodami,: bėd»iv atidai tinas, 
kad buvusiame Klaipėdos krašte lietuviams,’ & 1 valandą bendri atsto- 
iki šiol gyvenusiems Lietuvos Valstybėje,
bet dabar tepusiems Vokietijos tautinės lie
tuvių mažumos nariais, daug kas yra sve
tima, šioje vietoje mielai apsiimakne suteikti 
paaiškinimų.

vų pietūs.
«. 2 vai. sveikinimai ir vai 

dyboe raportai.
5. 4 vai. kun. V. Masiulio 

referatas jaunimo organizavi
mo klausimu.

6. 8 valandą vakare kon
Toliau laikraštis sako, kad tautinei mažu 

mai Vokietijoje galį priklausyti tik Vokie-’ 
tijos piliečiai. Jis ragina visus lietuvius ne- greso atstovams pagerbti ban 
sigėdyti savo kilmės ir nebijoti viešai ir ot-.kietas.
virai prisipažinti, kad jie ne vokiečiai. Čia 
pat laikraštis cituoja Vokietijos vidaus rei
kalų ministro Dr. Eriko parašytus “Deutsch- 
Eranzoesische Monatshefte” š. m. 5 nr. žo
džius, kuriuose sakoma, kad “nuo pat na- 
cioualsocialistiško judėjimo pradžios kaip tik 
tautinė idėja sudaro vokiečių politinės va
lios branduolį. Tautinė idė^a yra virtusi va
dovaujančia linksmie vokiečių politiniame 
gyvenime, taigi šiandien vokiečiams yra aiš
ku, kad jų tautos žmonės, vokiečiai, kur tik 
jie negyventų, sudaro vieną tautos kūną. 
Kumpoje, ypač vidurinės Europos rytinėje 
dalyje, niekad nebus galima pasiekti, kad 
tautos apsigyvenimo ribos sutaptų su poli
tinėmis valstybės sienomis. Todėl yra būtina 
patikrinti natūralų gyvenimo teisę svetim
taučiams, gyvenantiems svetur”.

Ministras dr. Erikas pabrėžia, kad ‘‘šitie 
dėl svetur gyvenančių vokiečių pasakyti žo
džiai turi tokios pačios reikšmės ir vokiš
koms mažumoms pačioje Vokietijoje”.

N. Tilžės Keleivis primena ir Hitlerio žo
džius, pasakytus reichstage 1938 m. vasario 
22 dieną, kad:

“reikia vengti bereikalingai kankinti tau
tines mažumas, kad nepadidėtų jau ir tos 
kančios, kurios susidaro dėl politinio atsky
rimo nuo savo tautos kamieno”,»

Darbininkų Reikalai
“Darbininkas” įdėjo ilgoką savo nuola

tinio bendradarbio p. T. straipsnį apie strei
kus ir sutartis. Straipsnio pabaigoj padary
ta tokia išvada:

“Krikščionybė mus moko, kad žmogus tu
ri įgimtas teises, kurių niekas neprivalo 
varžyti. Jis turi teisę gyventi, taigi ir tei
sę gauti pragyvenimui tinkamą atlyginimą 
už savo darbą. Valstybės yra pareiga žiū
rėti, kad darbininkai nebūtų skriaudžiami. 
Šiais laikais valstybė jau daug prisideda 
prie darbininkų gyvenimo pagerinimo. Ji jau 
rūpinasi, kad tarp darbininkų unijų ir darb
davių būtų vedami pasitarimai, o riaušės 
ir streikai, kiek galima, vengiami. Popiežių

Antroji diena
1. Trečiadienį, rugsėjo 13 

d., 9 vai. gedulingos pamal
dos už mirusius Federacijos 
narius.

2. 10 vai. posėdžio pradžia 
— sveikinimai.

3. 10:30 vai. red. Mato Zu- 
jaus referatas atplėštų nuo 
Lietuvos kraštų vadavimo rei 
kalu.

4. 1 vai. bendri atstovų pie
tūs.

5. 2 vai. prof. dr. K. Pakš
to referatas aktualiais mūsų 
tautos reikalais.

6. 4 vai. rezoliucijų priė
mimas ir valdybos rinkimas-.

Kongreso rengimo komisija 
(N. Y, Federacijos apskrities 
sudaryta) praneša, kad už

Gražus Kauno 
Priemiestis

KAUNAS (Ė) — Vienas 
iš gražiausių Kauno priemie
sčių yra Žaliakalnis, kuris sa
vo puošnumu nė kiek nenori 
nusileisti miesto centrui, ir 
tūo atžvilgiu vejasi, šioje 
'miesto dalyje įsikurdino daug 
turtingų prekybininkų, pra
monininkų, valdininkų, kurie 
pasistatydino it dabar staty
dinasi daug gražių namų. Šiuo 
metu Žaliakalnyje gyvena a- 
pie 40,000 gyventojų, kurių 
skaičius kasmet žymiai didė
ja ir pačios priemiesčio ribos 
plečiasi. Ypač gyva statyba 
Žaliakalnyje vyksta šią va
sarą. Čia vienur statomi na
mai ant dar neužstatytų skly
pų, o kitur griaunami senieji

dvejus pietus, iškilmingąją 
vakarienę ir registraciją at
stovams tereiks mokėti tik 
penki doleriai. Gerai, kad 
tokia tvarka nustatyta ir kad 
iš anksto apie tai praneša
ma.

Atstovai, norintieji susto
ti privačiuose savo tautiečių 
namuose, tesikreipia į N. Y. 
Federacijos apskritį, 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Ir visas kitas informacijas 
kongreso reikalu bus galima 
gauti šiuo adresu.

Ta pačia proga primenu, 
kad kongrese sprendžiamą 
balsą turi: Federacijos cent
ro valdybos nariai, Federa
cijos Tarybos nariai, gerame 
stovyje esantieji Federacijos 
skyriai ir užsimokėjusios sa
vo duokles Federacijos cent
rui -draugijos. Sprendžiamą 
balsą turi ir katalikiškų lai
kraščių atstovai. Atstovi) į 
kongresą siunčia: apskričiai
— 5; Fed. skyriai — 3; drau
gijos — 1; dr-jos turinčios 
virš 100 narių — 2; centrali- 
nės organizacijos vieną nuo 
tūkstančio narių; redakcijos 
po vieną. i

Organizacijos, draugijos, 
Federacijos apskričiai ir sky
riai, redakcijos ir, aplamai, 
visos lietuvių kolonijos pasi
rūpinkime prisiųsti į svarbųjį 
Federacijos 27-tąjį ‘kongresą
— visuotinąjį Amerikos liet. 
katalikų suvažiavimą savo at
stovus. Organizuokimės, vie- 
nykimės ir stiprinkimės!

Dr. Antanas Rakauskas,
A.LJLK. Federacijos pirm.

PROF

bu.

enciklikos ir Vyskupų nurodymai įeina į pastatai ir jų vietoje statomi
valstybės įstatus. Darbininkams reikėtų at
siminti, kad pagerinimas neįvyksta ūmai; 
tai metų ir metų darbas. Žinoma, darbinin
kams būtų lengviau susitarti su darbdaviais, 
jei visi laikytųsi teisingumo ir artimo mei
lės, bet visgi darbininkai per savo unijas,

Po Svietą Pasidairius
Šiandien, tavorščiai, dedu 

jauna-lietuvių dainos, išimtą 
iš “Kuntaplio”. Na, prade
dam :

Kur tas šaltinėlis, 
kur aš viską sėmiau,
Kur tos mano viltys, 
kurias ten sudėjau?

Kur dabar man dėti 
šitą .naują švarką,
Kati visoki šiaurūs vėjai 
jojo siūles darko.
Būdavo išeisi 

tu uniformuotas,

Tai žiūrėk, rytoj jau šėlas 
padės tau formuotis.
Dabar reik numesti 
jau šie akselbantai,
Ir didesnei Dievo garbei 
uždėt kiti kantai.
Nors viltis dar smilksta,
Bet jau ūpas krinta,
Kad neteks jau daugiau 
būti ponu referentu.
Ak, kas gi patartų,, 
kokius kantus siūti,
Ir iš viso, kaip nuspręsti; 
būti ar nebūti ?

Švarką atiduosiu 
aš jaunesniam broliui 
Ir ramesnis, laimingesnis 
būsiu iki kolei...

Kad tas šaltinėlis 
greit dar neišdžiūtų.
Ir tos viltys, kurios guodžia 
kad dar nepražūtų...

Padainavę, gal kas paklau
site, kas per vieni tie jauna
lietuviai f Tai tokia tautiška 
organizacija laimi smarkiai 
gyvavusi prie tautiškos val
džios ir užpatentavus tokį iš
radimą: be jaunalietuvių nėra 
Lietuvos. Kiekvienas jauna-’ 

| lietuvis turėjo tam tikrą kau- 
1 tą su tam tikrais kantais-šniu- 
rais, apie kuriuos jie dabar 
ir dainuoja, pasikeitus Lietu
vos valdžiai.

Cleveland tautiška ga-zieta 
apznaimino tokią naujyną: 
“Tautininkai pastatė Ameri
koje į vai liūs kultūros pamin 
Ijklus be atsižvelgimo į asme
nišką naudą... neieškodami 
“zoploto” nei ant žemes, nei 
danguj”.

Jei kuris , mano tavorščių 
žinote bent vieną tautininkų 
pastatytą Ameriką kultūros 
pomniką, nerokuojant neza- 
liežninkų, prašau pranešti man 
maloniam ant delno 'padėji
mui, o tada pašnekėsim ir a- 
pie “zoploto”.

Kūno Kultūros Rūmai, krep
šinio halė, miesto savivaldy
bės namas, pradžios mokyk
la ir daug kitų valdinių ir 
privačių statybų. Be to, Ža
liakalnį labai puošia gražiau
sias Kauno parkas — Vytau
to ąžuolynas, kuris dabar y- 
ra gerai sutvarkytas, Zoolo
gijos sodas ir kt. mažesni 
skverai

Iš Lūšnų Išdygo 
Gražus Miestelis

KRAŽIAI (E) — Kražiai, 
kaip labai senas istorinis mie 
stas, ir savo pastatais buvo

kirtęs tikru lūšnų miesteliu. 
Dabar čia įsigalėjus lietuvia
ms prekybininkams, miestas 
sparčiai perstatomas; dygsta 
gražūs mūriniai namai. Pir
mą tokį mūrinį namą prieš 
penkerius metus pastatė iš su
griautų buvusių kunigaikščio 
dvaro rūmų plytų. Tuos rū
mus buvo sugriovę rusai, ati
davę dvarininkams ir priva
tiems asmenims. Vėliau šiems 
namams irstant, plytas nupi
rko Bivainis, kuris po 20 
metų mūrinės statybos per
traukos pastatė mūrinius Ma
nius, o po jo sekė ir kiti. Da

liu centras yra pastatytas iš 
mūrinių namų. Šiemet taip 
pat statomi 4 mūriniai namai, 
kulių savininkai yra lietu
viai. ,.i'

MARIJAMPOLE (E) —
Marijampolėje kasmet viduti
niškai pastatoma 100-120 nau 
jų pastatų. Šiemet, atrodo, 
privati statyba pasieks re
kordą, nes jau dabar arti toka 
skaičius leidimų išduotas. 
Šiais metais nemažai gyvena
mų namų statomi mūriniai. 
Mūrinė statyba plečiasi ne tik
miesto centre, bet ir kitose 

bar jau beveik visas mieste- šalutinėse gatvėse

nauji. Viena ii gražiausių Ža
liakalnio gatvių — Savano
rių prospektas — kuri yra il
giausia visame Kaune, šią 
vasarą labai gražiai puožia-

kurias Bažnyčia užtvirtina, ir ragina dar- ma- Abiejose gatvės pusėse
bininkus į jas dėtis, jie labai žymiai jau 
pagerino savo gyvenimą. Jei visi darbinin
kai susidėtų į savo unijas ir laikytųsi Krikš
čionybės principų, aišku, kad tada taikin
gu būdu galėtų susitarti su darbdaviais ir 
išvengti streikų. Bet jei darbininkai nesi
laikys Krikščionybės tikrojo 'mokslo, tai jie 
eis iš vienos blogybės į kitą, iš kapfitabumo, 
į valstybinį kapitalizmą - komunizmą. Tik 
krikščionybė tegali sudaryti tikrąją žmoni
jos brolybę

pradėti kariauti. Kitos valstybes daro ka
riuomenės manevras ir tai plačiu mastu. Bet, 
reikia manyti, kad tai yra vieni kitų bau
ginimas. Nė viena, kad ir “karingiausioji” 
valstybė karo nenori ir, be abejojimo, darys 
pastangų jo išvengti.

išdygo raudoni mūrai, nuo ru
dens Žaliakalnis turės net 3 
naujus kino teatrus, kokių 
galės pavydėti ir Laisvės ai. 
kinai. Žaliakalnį puošia di
deli universiteto klinikos rū
mai, “Saulės” narnai^akląją 
institutas, meno mokykla, Tvi 
rtovės gatvėje aukštesniosios 
technikos 'mokyklos rūmai, 
Prisikėlimo banyčia, rekolek
cijų nūnai — seserų pranciš
konių vienuolynas, šv. Anta
no bažnyčia, didžiausia ir mo
derniausia Lietuvoje šv. Vin
cento a Paulo Draugijos prie-| 
glauda Aukštaičių gatvėje,

BOOKOF TME

KAST
SKLBCTIOMS
JAH-MCIN KAM* 
FEM-MEINKAMFF



Trečiadienis, mg p. 9 d., 1939 DWItTGXB

MOKSLO NUOMONE APIE ŽMOGAUS 
AMŽIŲ

Joniškėlyje Aviacijos 
Šventė

Miškų Auginimas 
Lietuvoj

Kodėl žmogus sensta, nė 
vienas mokslininkas tiksliai 
negali atsakyti. Tačiau yra 
įvairių nuomonių, kurios iš 
dalies visos yra teisingos. Vi
sų mokslininkų tikslas pail
ginti žmogaus amžių. Vienų 
moikslininkų yra manoma, 
kad žmogaus kūno ląstelės damas sau sąlygas socialiai ^^iorėti buvo susirinkę apie

vyną į nebetinkamų ir iškle- JONIŠKĖLIS. — Liepos 23 
rusių statinę. <!• Joniškėlyje Lietuvos aero

Tuo būdu dabar bendra mo- klubas buvo, surengęs aviaci- 
Ikslininkų nuomonė apie žino- ,)os dieną — šventę. iš Kau-

kažkokiu nepatirtu būdu nu- tinkamai gyventi. Tiek nidks- 
stoja savo lankstumo, liaunu- liniukai šiuo tarpu galėjo pa- 
nio, energingumo, t. y. nieko' sakyti apie senatvės priežas- 
kito, kaip jaunumo. Tam pa- tis ir jos pašalinimo būdus, 
sipriešinti nesurasti tikri bū- nors tenka pabrėžti, kad mo
dai, nors buvo daryta ban- kslininkai tiria ir toliau žmo- 
dymų .perpilti senstančiam gaus kūną ir neatsisako nuo 
žmogui jauno kraujo. Tai bent nuostabių bandymų. Taip, 
kiek padėjo, tačiau tatai klau' pavyzdžiui, iki šiol yra pa
sinio neišsprendė. Prieš (kelis sisekę atgaivinti, ir tai tiks

ėtus buvo pagarsėjęs Voro-
|>\ o bandymas atjauninti 

įmones operacijos būdu. Bet 
Čia taip pat laikinai atjau
ninti pavyko, nes vėliau dar 
greičiau prasidėjo senatvės

KAUNAS (E) — Įsteigus 
užpernai miškų želdymo fon
dą, miškų želdynui*, jų ug
dymas įgavo kitą ipadėt). Že- 

gaus amžių yra ta, kad žmo-jno i sventę buvo pasiųsti' i<jymo reikalingų plotų — 
gus savo amžių gali prailgi- seP^n* I-»AK lėktuvai. Nežiū-Į aftjytįų kirtimų yra apie 30,- 
nti, laikydamasis higienos rei; r*n^ *J°K° oro aviacijos sven- ,0(X) ha. Kasmet miško išker- 
kalav'mnų, o taip pat sudary- programos Joniškėlyje pa-, tania apie 10-12,000 ha, iš ku

rių želdymo reikalinga 7-8,000 
lia. Praėjusiais metais buvo 
npželdyta 9,130 Iuk Šiemet 
numatoma apželdyti apie 12,- 
000 ha. Tuo būdu per pirmą
jį penkmetį, galima tvirtinti,1 
kasmet bus apželdvta švie-! 
žiai iškirstus plotus apie 7-8,- 
000 ha ir senesnių aikščių ir 
kirtimų maždaug po 5-6,000 
ba; o po penkių metų nebe
bus nei senų aikščių nei kir
timų. Tuo būdu per pirmąjį 
penkmetį bus želdinami kas-,

liai yra nustatyta, mirusio 
žmogaus širdį, išimtą iš la
vono (Kuliabko bandymas). 
Taip pat bandyta ištirti ir 
pavienių 'kūno dalių gyveni
mas, pavyzdžiui, kaip gyve-

reiškiniai, o kai kurie pači-na atskirai padėta ausis, pirš-
entai greičiau atgulė ir į ka-Į ^as *r ne^ S®!™- Taip pat

„ v . buvo padarvta visa eilė ban- pus. 1 odei daugelis moksli-1 .
dymų audinių kultūros auglininkų pasisakė, kad operaci

jos būdu atjauninti žmogų 
vargiai pasiseks, nes tai bū
tų tas pats, kas pilti jauną

nimo atžvilgiu. Čia aiškiai 
buvo nustatyta, kad audiniai 
gyvena ir nesutapę su žmo
gaus kūnu. Pagaliau Filato-

4,000 gyventojų. Ypatingai 
joniškeliečiai buvo sužavėti 
ankštąja skraidyba ir sklan
dymu. Pirmąjį numerį demo
nstravo lak. J. Dovydaitis, o 
antrąjį — skl. Ožkinis. Oro 
krikštą gavo 60 joniškeliečių.

vo bandymas leido praregėti 
ir neregėti, kai iš mirusio 
žmogaus akies buvo paimta 
dalis ragienos ir peroperuota 
į gyvo žmogaus akį. Be to, 
buvo išbandyta perpilti ir 
kraują mirusiojo žmogaus gy
vam žmogui. Visi tie bandy
mai parodė, fiiad žmogui mi
rus dar kai kurie organai vi
sai savarankišJkai veikia ir 
gyvena ir jie tik tada mirš
ta, kai nebepajunta bendro 
kūno veikimo. (“L. A.”)

AtostoginirJko laimykis. 
(Acme teleplioto)

met naujai iškertami plotai, | nam lia vidutiniai reikia 2-3 
ir senesnės aikštės ir senesni kg sėklų, sėjant į aikštes. Sė-

SKELBKITĖS “DRAUGE”

kirtimai, o toliau per sekan
čius kelis penkmečius žel- 
dant kasmet iškertamus plo
tus, kartu bus gerinamas e- 
samų miškų sąstatas, gerina
mos jų augimo sąlygos. Iš
plėtus miškų želdymus, kas
met reikalinga apie 28,000 
kg puš. bei eglės sėklų. Vie

I

Budrikas Pasiūlo Jums 82 Šmotų Stalo Setą, 
Kaip Ant Paveikslo, UŽ $12.95. 

įmokėti Tereikia 50 Centų.

Tiktai šię savaitę bus pardavinėjama, arba duodama dykai pirkėjams
BUDRIKO KRAUTUVĖS pirkėjai, pirkdami iš Bndriko Krautuvės rakandus — Elektrinę Lednunę, 

Skalbiamą Mašiną, Parlor Setą, Dining Room setą ar Pečių, gaus dykai dovanų šį graržų 82 šmotų stalo setą.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE HOUSE
3409-21 SO. HALSTED ST., TEL. YARDS 3088

IS Stoties W0FL., Nedėlios Vakare 9-tą Valandą Išgirsite Gražų Radio Programą.

■ .1.

Krinta Žemės Sklypų (kitos, taip pat padaro nema-
(Lotų) Kainos Kaune jza nuostollM- APU> 1S1<J vai.

z iš pietų pusės atslinko tam
KAUNAS (E) — Paskel

bus, kad neužstatyti miesto 
centre sklypai bus ajxlėti di
desniais mokesniais, jų kaina 
pradėjo kristi. Dabar dauge
lio tokių sklypų savininkai 
ieško pirklių ir juos jiarduo
dą žymiai pigesne kaina nei

sus debesys, kuriuos lydėjo 
didelis vėjas. Netrukus pasi
girdo perkūnija ir vėjas vir
to audra. Apie 20-21 vai. Pu
nios - Butrimonių - Birštono - 
Prienų apylinkėse matėsi ke
li gaisrai. Tai degė perkūno 
įtrenktos ūkininką trobos.

kovo - balandžio mėn. Kai Stiprus vėjas 'kai kur nulau- 
kurie nekilnojamųjų turtų 'ko----------------------
misijonieriai - tarpininkai ne- Nepaprasta Praktika 
spfja apsidirbti, nes Šiuo lai-! Sj vakar,, rupl)Mo 9
ku žemės sklypų pasiūla ir.ko|np j 2j|evi<-fiu8 atvyksta 
pirkimas lai,ai pagyvėjo. Bū- . Au-ros Var,y fa
dingą, kad miesto centre že
mės sklypai pinga, o prie
miesčiuose jų kaina keičiasi 
labai nežymiai.

klonis ruošti turima 28 aižyk- 
los, 'kurių bendra produkcija 
apie 100 kg per parą. 1937 
m. buvo paruošta apie 40,000 
kg pušies ir eglės sėklų. Miš
kas sėjamas sėklomis ir so
dinamas daigais. Vidutiniai 
per pus sėjama per pus sodi
nama. 1 lia reikia apie 15,000 
daigų, iš viso kasmet reitkia 
turėti aipie 100 mil. daigų. 
Miškų Departamentas turi į- 
steigęs 28 medelynus, kurių 
bendras plotas siekia 60 ba. 
Praėjusiais metais iš mede
lynų buvo atleista arti 1 mil. 
medelių, iš kurių apie 40,000 
vaismedžių ir vaiskrūmių, 

i. žė medžių. Bet labiausiai au
dra su lietumi pakenkė ja
vams.

Dažnos Dzūkijoj 
Audros

KAUNAS (E) — Šią vasa
rą Dzūkų kraštą labai daž
nai aplanko audros ir perkū
nijos. Nuo birželio mėn. vi
durio i'ki dabar per pietinę 
Lietuvą .praūžė net 4 didelės 
audros. Liepos 27 d. nakties 
perkūnija ir audra, kaip ir

lę išgirsti Lietuvos Vyčių 
Chorą. Choras, kaip žinoma, 
ruošiasi vykti į New Yorko 
Pasaulinę Parodą, kur daly
vaus Lietuvių Dienos iškil
mėse. Visi Choro narni įpra
šomi susirinkti į pratybų lai
ku.

Pragaras ant žemės yra 
ten, kur šeimoje nėra suti
kimo, kur paneigta priesai
ka, padaryta prie Dievo al
toriaus. A.P.

Daug Uogų
KAUNAS (E) — šiemet 

pietinės Lietuvos miškuose 
kai kurių rūšių uogos užde
rėjo visai gerai. Ypačiai gerai 
užderėjo mėlynės ir žemuo
gės. Alytaus, Merkinės, Onu
škio ir Daugi] apylinkių miš
kuose dažnai galima pamaty
ti raudonuojančius nuo že
muogių miško plotus. Šių uo
gų 'minėtuose miškuose vie
tomis randama dar ir dabar, 
tačiau mažiau nei liepos mė
nesio pradžioje. Užtat dabar 
jau gerai prinoko avietės ir 
mėlynės. Butrimonių, Merki
nės ir kituose pietinės Lietu
vos miškuose mėlynių yra 
tiek daug, kad vienas asmuo 

j per dieną prirenka apie 8-10 
litrų. Dabar Alytaus ir ki- 

; tose rinkose už mėlynių litrą 
mokama 30-40 centų, o už a- 
viečių 40-50 centų.

MACARONI-
.AND-CHEESE.
READY IN 9 MINUTES

GARSINKITES “DRAUGE’

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas Iškaitome 3% Illinois Sales Tax.

Žemiau nurodytos kainos yet gry
nais pinigais už llodą 4 tonų, ar
iat daugiau.

Visos mūsų “stokerinCs” anglys yra’

nuo dulkių apvalytos.

POCAHONTAS — Third Vein
Mine Run. Domestlc............$1.60

ILLINOIS KCREENINGK .. $4 5oj

ERANKLIN COVNTY.
Stoker Nut .................................3o 00|WEST VIRGINIA MINE

RUN. Extra Coarse...............$7.20
WEST KENTUCKY. 1-lnch 
Screęnlngs ..................................*0.15] COKF. — Genuine Chlcago. 

j Koppers or Solvay Pea. . .-S7.75
' COKF, — Alabama. Range

or Nut .......................................... $9 00
ROYAL STOKER NUT.
(Our beader) .........................$5 70

PETROLEUM CARBON
SI.VDGE ..................................... $4 40

EAST KENTUCKY STOKER.
1-lnch Stoker .......................... ’ / 15

PETROUEUM CARBON.
3-lnch Screenlngs ...................$5.95

EAST KENTUCKY STOKER. |
i N1T, 1HX% ........................... 351

Kainos gali būti permainytos be Jokio praneAlmo.

ATLAS FUEL COMPANY
{steigia 1915 m.

4919-21 S. Paulina St. Prospect 7960-61
—

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Phmoiitt

■ mi »r» gerinusi Ir gražinusi automobiliai Amerikoj, modernUkal U- 
lobullnti. nužemintos kainos, lengvi UmokSjlm&l, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
"U WILL LIRE CR"

>030 S Archer Avė., Uhicago, III., Phone Virginia 1510
i’niiine daugybe vartotu auron.<nh11tq rllltuso* manos, nuo I1S.00 

■< ugSAIsn

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statan visokios rųšies naujus namns ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau tį
soki taisymo darbą be Jokio caah (mokė
jimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimą. 
(Išgannn geriami atlyginimą iš Pire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naują ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 6 iki 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
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Į KALIFORNIA 
IR ATGAL

Praeiti} trečiadienį iš ato
stogų į California ir atgal 
grįžo veikėjas adv. Jos. J. 
Grish su žmona Monika, dvy
likos metų dukterim Rita ir 
9 metų sūnum Juozuku. Ki
tas sūnus Teodoras buvo li
kęs namie, nes anksčiau jis 
turėjo atostogas į rytus ir ut- 
gal, kurioj aplankė New Yoi'k 
Pasaulinę Parodų. Kadangi1 
šiemet adv. su žmona šveu-1 
čia sidabrinį vedybinio gyve
nimo jubiliejų, tai, juokau
damas adv. Grish sakė, buvo 
lyg ir antras jų gyvenime 
“medaus mėnuo”. Visų ke
lionę atliko traukiniu. Atos
togose išbuvo 18 dienų.

Pirma sustojimo vieta bu
vo Grand Canyon, Arizonoj, 
pasakoja adv. J. Grisk. Vieta 
tikrai įdomi. Aprašyti nega
lima, reikia pačiam pamaty
ti. Įlanka, arba canyon, yra 
vienas amerikoniškos mylios 
gilumo, apie 10 mylių platu
mo ir 200 mylių ilgumo. Kiek
viena vieta be galo įdomi į- 
vairiais kalnų susiformavi
mais.

Sekanti sustojimo vieta bu
vo San Diego, Calif., kuris 
guli netoli Amer. J. V. ir 
Meksikos sienos. Aplankius 
Tijuana, Meksikos, miestelį 
susidarė skurdus jo vaizdas. 
Gražiausi miestai tai Los A- 
ngeles su Hollywood, Bever- 
ly Hills, Santa Monica ir Pa- 
sadena, Calif. Nauji, švarūs. 
Istikrųjų, malonu juose gy
venti. Pervažiavę Beverly 
Hills, matė gražių namų ki
no, artistų, kaip tai Shirley 
Temple, Joan Crawford, Jaok 
Bennv, Eddie Cantor ir 1.1. 
Aplankė Cocoanut (kove klu
bų, Pasadena ltose Bowl ir k. 
Su dr. Bielskiu ir dr. Pakštu 
sako neteko pasimatyti. Vie
nas kų tik buvo grįžęs iš ato
stogų, o kitas kų tik išvažia
vęs.

“DRAUGO” DIDŽIULIS

30 Metu Jubiliejaus 
PIKNIKAS 

įvyks Labor Day

Linksmą
Naujieną Skelbiu Jums! 

DRAUGO
JUBILIEJINIAME PIKNIKE 
Darbo Dienoj - Rugsėjo-Sept. 4 d., 

Vytauto Darže 
Laukia Jus Brangios Dovanos 

Pirkite Tikietus! - Seriją Tikiętai - 10c

DOVANOS: Parlor Setas, naujausios mados, 
$140.00; Skalbiamoji Mašina, $75.00 vertės; 
Lounge Kėdė, $35.00 vertės; Cocktail Setas, ver
tės $25.00; Draugo ir Laivo prenumeratos ir 
daug kitą gražią dovaną.^

daug didesnė ir turtingesnė linis kalėjimas federalinia'ms 
bei įdomesnė. j piktadariams. Ten kalėjo ir

x • lehicagiškis Al Capone.San Francisco mate ir taip( 
taip pat pamatė nuostabius jvadinarnus “cabIe cars” kasl 15 San Francisco atvyko į 
.ttdelius tiltus. Oras dabar! priminė jiems Chicago prieš Portland, Oregon. Miestas la- 
ten šaltas. Moteriškos vai'kš- 30 ,netlb kaoinet ir č»o»ai ga-'bai gražus. Iš ten išvykę su-

Nuvykę į San Francisco 
aplankė Pasaulinę Parodų,

to furkočiais apeivi lkusios. 
San Francisco parodai nepri- 
silyginti prie buvusios Chica- 
goj parodos. Mūsiškė buvus

tvėkariai buvo geležinėmis vi- stojo Seattle, Wash. Čia per- 
rvėmis traukiami. Matė ir sėdo į laivų ir nuplaukė į 
pagarsėjusių Alcatraz salų, ancouver, B. C-, Canada, o 
kurioj yra (pastatytas federa- *s c*a PaKars®ju>dus Louise ir

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Originale Lietuvią 
Diena

ROCHESTER, N. Y. — 
Šios kolonijos orginalė Lietu
vių Diena įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 13 d., Oak Grove, 
Sea Breeze. Lygiai 1 vai. po
piet automobilių paradas, va
dovaujant policijos eskortui,

« » -L.1Z • x-i - važiuos nuo Šv. Jurgio sve-Banft ežerus. Ežerai tikrai 6
tainės į išvažiavimo vietų.nuostabūs, ypatingai Louise, 

Šis ežeras guli virš 7 tūkstan- Bus duodamos dovanos už

nie linksmai praleisti' atosto-i bulves ūkininkams turės mo- 
gas ir grįžti pilnam energi- keti finansų ministro nusta- 
jos ir sveikatos. Vyturys tytų kainų. 'r

Supirks Bulves
KAUNAS (E) — Finansų 

Ministerija nustatė, kad 75 
nuoš. bulvių, reikalingų spi
rito gamybai, spirito varyk
los turi supirkti iš ūkinin'kų. 
Iš spirito varyklų reikalau
jama, kad jos 40 nuoš. bul
vių iš ūkininkų supirktų ligi 
lapkričio 15 d., o likusius 35 
nuoš. bulvių supirkimas iš 
ūkininkų galės tęstis ligi ko
vo 15 d. Spirito varyklos už

LIETUVIAI DAKTARAI

Tsl. Y arda 3140.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki A ir 7 iki B 
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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-0 P. M. 
3147 S. Halsted SL, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3-3 P. M.

TeL CANal 5909

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2135 West Cermak Road
( OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6^30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutarti

DR. F. G. WINSKUNAS~:
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso tel. Canal 2345 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. LEAVITT ST. 
Res. tel. Canal 0402

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KV1KCINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
1758 West 47th Street

(Kampas Wood St.)
OFISO VALANDOS:

1—4 Ir 7-8:30 Vakar.
*• Qn»nrti

DR. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-troa luboa
CHICAGO. ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

?OOP^rt5, ONE -------
L* \ -— - _ - .

SieKES A M

7bdT1 tS J etTtEK 
TrtM W 
čAft in The 
COUNTRY. i VYfldkPNT 
SELL IT ONty-CTC,

IS flS y; i»»; ■ -; •» gražiausiai papuošta automo-___ cių aukščiau juros ir pasižy- . . . . r 1
mi nepaprastu vandens tyru
mu. Rytmetį visų trijų šonų 
kalnus gali matyti vandeny, 
lyg dideliam veidrody.

Iš Čia dvi naktis ir dvi die
nas važiavo namų link.

Platus kelionės aprašymas 
gali kai kam būt nuobodus, 
šukė adv. J. Grish, dėl to ir 
nenorįs viskų smulkiai apra
šyti. Kelionėj ne viskas vi
siems lygiai patikę. Mažam 
Juozukui, sakė adv. Grish, 
patikę miegamasis vagonas. 
Tik įsivaizduok, miegi, o tave 
veža, liūliuoja. Ritai labiau
siai patikę llollywood artistų 
Bumai, žmonai — Louise ir 
Banff ežerui, o man — Grand 
Canyon.

k. t. Niagara Falls, Toronto, 
Buffalo, Utica, Schenectady 
ir Amsterdam dalyvauti toje 
dienoje. Visi bus 'maloniai pri
imti ir pavaišinti, nes komi
tetas stropiai rengiasi prie 
tos dienos. Prisižadėjo taipgi 
dalyvauti ir John Hari, kon- 
cilmonas, atstovaujantis šiau
rės rytų miesto dalį miesto 
valdžioje. Bus ir daugiau žy
mių svečių, miesto ir apskri
čio valdininkų.
Atostogauja

Mūsų klebonas kun. Jonas 
M. Bakšys išvyko dviem sa
vaitėm atostogų ir grįš tiktai

bilių, taipgi bendra dovana 
— 10 galionų gazolino. Kvie
čiami visi lietuviai kaip šios 
kolonijos, taip ir apylinkių, prieš Lietuvių Dienų. Linki-

Remkite Savuosius 

Biznierius

ALEX ALESAliSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASi 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611.

Res. — V arda 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 0 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

___________ pagal aptart)

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien iiskyrus Seredų
Serednmie ir Nedčl. pagal sutarti

Telefonai HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 VV. Marąuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto

2—4 ir 6—8 vaL vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniaaa

_____________ Susitariąs

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARds 099*
Rez. TeL PLAza 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa 
Nedčiioaus nuo 10 iki 12 vai. dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso Tel Ganai 6122
! Rea. 8342 So. Marahfield 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 Sekmadieniais 
pagal autartį

J------------------------------------
Ree. 6968 So. Talmaa Ava 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS H CHIRURGAS

VaL 3—4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedėliotais niaitarua

2423 W. Marquette Road

TeL YARds 6921
Rea: HENtrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL VIRginia 0086 
Reeidencųoe TeL BEVarly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 8—4 ir •“*.» m.

Beaadeaeij*
8988 8a Olaremoat Ava

Valandos 9-10 A M. 
Nedėliomis pagal autartį.

M OANal 0267
Rea TeL PROapeet 64

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

Rezidencija 6600 So. Artesiaa Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
DR. STRIRUL’IS

PHYSICIAN aid SURGEON

4045 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nne 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak
Nedėliotais pagal sutartį. 

Office TaL YARda 4787 
Mamų TaL PROepect 1888

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. S. BIEŽIS

TaL YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

VaL: nuo B ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v-

REZIDENCIJA
6631 S. Califomfei Avė. 

Telefoną* REPublic 7868

Office Plione Ree and Office
PROapeet 1028 2369 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 9706

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečia# aūūa ir Sekmkadieniaia 

9*2*1 wUrti.

DANTISTAS
4143 South Archer Avenue 

Telefonu Lafayette 8660 
Antradieaiaia, Ketvirtadieniais ia

P-T*-tlificiab
4631 South Ashland Avė.

TeL Taria 0884
RnM^leaiate, Trečiadieniai, hr

Iš dvejopo pikto visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sąžinė labai daug gali
nukęsti, ir labai linksma yra 
priapaudimuoBG,
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Per Vasaros Karščius 
Be Poilsio Vietos

Šv. Kazimiero Akademijon, 
Motiniškan Namon, iper vasa
ry suvažiuoja šimtai seserų 
Kazimieriečių. Lovų prista
tyti (mokyklos kambariai ir 
kiekviena atliekama vietelė. 
Poilsiui, erdviuos kambariuos 
nėra vietos, nes nėra atskiro 
namo nuvargusioms mokyto
joms apsigyventi. Argi mes, 
katalikai, lietuviai, tiek te- 
užjaučiame šių rinktinę dalį 
mūsų visuomenės — Šv. Ka
zimiero Kongregacijų, kur 
žiedas mūsų jaunųjų mergai
čių aukoja savo gyvybę, ga-i 
bumus, sveikatų, kad tarna-l 
vuš Dievui ir Tėvynei!

Kalbame jau seniai apie 
Statybos Fondų. Jisai labai 
pamažu auga. Nes, mat, kaip

Antanas M. Phillips 
Sumodernizavo 

Pašarvosimo 
Koplyčią

Sugrįžo Biznierius 
S. D. Lakavičius

WEST SIDE. — Šiomis 
dienomis pastebėjau, kiul jau 
grįžo iš atostogų mūsų se
niausias ir žymiausias biznie
rius, laidotuvių direktorius,
S. D. ljakavičius su 'žmonele, 
kurie apie netoli mėnesį lai
ko atostogavo Wisconsino val
stijoj. P-nai Lakavičiai ne 
vien kud yra sėkmingi biz
nieriai, bet ir dideli rėmėjai 
ir prieteliai visų gražių dar
bų. P-nas Lakavičiu.'S nors 

i jau ne jaunas žmogus, bet 
pilnas energijos, gerai atrodo, j stiprus sveikatoj, ir matyt,

’j pasiilgo Chicagos lietuvių.

Džiaugiamės, sulaukę svei
kų ir atgaivinusį sveikatų p-1 BRIDGEPORT. — Plačiai 
nų Lakavičių ir linkime jam' žinomas jaunas laidotuvių di-

Padarė naujų rekordų. Tai broliai lakūnai.-, llunter ir Humprey nedideliu lėktuvu išsilai
kę ore .virš Springfield, Ilk, 343 valandas ir 4d minutes. Nusileidusius j aerodromų juos 

įsismaginame statyt — stato- sveį^įlla vįeno lakūno žmona ir rad’io anaunceriai. (Acme telephoto)
me viskų vienu sykiu: semi-

linksmų valandų.
J. K.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertfi

Kan. Ant. M. Karažiikū

narijas, senelių prieglaudas ir 
t.t. Žmonės nei nebežino, kur 
aukot, kų pirmų hestatyti. 
Reikalingiausia statyt Šv. Ka 
zimiero Akademija. Čia mū
sų jaunimas veržias — o jau
nime ateitis. Kiekvienas cen
tas paaukotas Statybos Fon
dui brangiai įvertinamas.

Rugig. 20 d. Alarųuette Pa
pke. išvažiavimas Šv. Kazi
miero vienuolyno naudai. Ar 
būsi ten tų dienų? R.

Skautų Trupes 
Priesaikos Iškilmės

Dr. G. Wiltrakis
Aukštose Pareigose

Vienas Chicagos gydytojų, 
lietuvis, dr. George A. Wil- 
trakis, peikleltas į Chicago 
State llospital, Dunning, su
perintendentų ir chirurgų 
viršininkų asistento parei
goms.

Tarpe vienuolikos proto in
stitucijų, Illinois valstijoj, 
Chicago State ligoninė yra 
didžiausia. Joj randasi 4,600 
ligonių. Dr. G. Wiltrakis da
bar bus vienas iš dviejų val
dytojų.

Per pereitus devynis metus

cago Post-Graduate School of Šakiečių Klubo
Surgery. Yra buvęs pirminin
ku Illinois State Medical So- 
ciety ir priimtas nariu Ame
rican College of Surgeons.

Dr. G. AViltrakio draugai 
linki jam geriausio pasiseki
mo naujoje vietoj. O. J.

Šaltimiero Išvažiavimas
Šaltimiero Radio Klubo na- 

riai-ės sparčiai ruošiasi įprie 
metinio išvažiavimo, kuris 
šiemet įvyks gražiame Oaks 
darže, 119th ir Archer Avė. 
Programų rengia^, repetuoja 
didelis skaičius muzikantų, 
dainininkų, šokėjų. Kiekviena

Svarbus Susirinkimas
Šį vakaru, 9 d. rugpiūčio 

įvyks susirinkimas Šakiečių 
klubo Antanaičių namuose, 
5033 W. Roosevelt Rd.

Kviečiami visi klubo na
riai dalyvauti. Yra gautas J 
laiškas nuo Šakių klebono; 
turėsime apsvarstyti. Taipgi 
yra atvykusi viešnia iš Wa-( 
terbury, Conn., P, M. Jokū- 
baitienė (Marcelė Bendziūny- 
tė iš Katinų kaimo, Šakių pa
rapijos). Ji dalyvaus susirin
kime. Turėsime progos susi
tikti su šakiečiais, gyvenan-

t

NORTH SIDE. — Ketver- 
go vakare, 10 d. rugpiūčio, ku Elgin State ligoninės, kur

valandėlė bus pilna muzikos 
dr. Wiltrakis buvo viršinin- jr dainos. Po kiekvienu ąžuo- kitame mieste. Prašomi

u skambė
Šv. Mykolo para pi .jos svetai
nėj bus skautų iškrlinM’f'At- 
vyks skautų organizatorius 
Rudis ir kiti skautų valdybos 
nariai vietos skautams duoti 
priesaikų. Bus kalbų apie 
skautus ir jų veikimų. Kvie-

yra padaręs daug įvairių sėk
mingų operacijų. Elgin State 
ligoninės štabas apgailestau
ja jo netekęs, bet sykiu ir 
džiaugiasi, kad tapo paskir
tas į tokių aukštų vietų.

Dr. G. A. Wiltrakis per
čiami visa ateiti į svetainę, daug metų profesoriavo Loyo-
pamatyti iškilmes ir sužinoti 
apie skautų veikimų. Įžangos 
nebus. Rap.

la universitete ir skaitė pas
kaitas post-graduate kursų 
gydytojams, kurie lanko Chi-

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

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

.90Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses 
tiktai ,.........................................................

Štai kų gaunate:
1. Traukinio bilietą J abi pu

ses, Ctotcago-N. Y., pirmos 
klasės, atr-condltloned trau
kiniais.

2. Valgis du kart, nuvažiuojant 
ir parvažiuojant.

S. Transportaciją nuo stoties J 
viešbutį New Yorke.

Dvi naktis ir
viešbutyje.

trio dienas

6. Du bilietus J Pasaulinę Pa
rodą.

6. Aplankymą N«w Y.rko įvai
renybių.

7. Aplankymą Rockcfeller Con- 
ter Obscrvatlon Tovver.

S. Privilegiją aplankyti Niaga
ra Pails, kada grįšite namo.

9. Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 16 dienų, nuo die:tos 
išvykimo iš Chicagos.

Pilnas informacijas apre ekskursijų teikia:

“D R A U G A S”
2334 S. Oaldey 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 užsiregistrnot iš anksto.

________________________________________________________________________________________________

smagumas, tikras
lietuviškumas. Lietuviška vi
suomenė iš visur rengiasi da
lyvauti šioje dienoje, rugp. 
27 d. Visų .prašoma atsivežti 
savo valgius, nes stalų bus 
visiems. Pamiršite vargus, 
darbus ir rūpesčius, jei atsi
lankysite į Šaltimiero metinį 

| piknikų, Oaks darže, šio mė- 
i, nėšio 27 d. Visų pasilinksmi
nimų negalime išdėstyti, kad 
ir visų laikraštį prirašytu- j 
mėm. Esame nuoširdžiai dė
kingi redakcijai už talpinimų 
žinių iš tnūsų veiklos

Lietuvis

N EU RITI S
lllliva FAIN IN FIW MINUTI*

To rolieve the torturing paln of NeuritU, 
RheumMiam, Neuralgia or Lumbago in a 
few minutes, get the Doctors formula 
NURITO. DependaMe—no opiatea, no nar- 
cotica. Doea the work quickly—mušt relieve 
cruel pain, to your satisfaction in a few 
minute* or money bark at Druggist's. Don't 
suSer. Ūse NURITO on tbis guarantee today.

1 nesivėluoti. Susirinkimas pra 
sidės 8 v. v. Valdyba

A 1 A 
VIKTORAS SIKORA

(SIKARSKIS)
(gyv. 1M iruni. <1320 Šou Ui 

May Street)
Mirė rugp. 8 <L, 1939 m.,

1:25 vai. ryto.
Gimęs Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Sofiją, du sūnus: Juo
zapą ir Kazimierą, marčias 
Beitą ir Oną, dvi dukteris: Ve
roniką Eeller, žentą. Lee, ir 
Betty Matzer, žentą Ered, 7 
anūkus ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica A- 
venue.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, rugpiūčio 11 d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas 
į št. Adalberts parapijos baž
nyčią, 1650 VVest 17th Street, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą, l’o 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pafeįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sunai,
Marėfcm, Dukterys - Žentai, A-
nūkai ir Gžnatečs.

REMK1TE, PLATINKITE 
1 KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. Yards 1138-9.

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

Kiekvienos ypatos p*deti pinigai yra apdrausti iki >6000.00 
Federai Savings and Loan Inauranca OorpH po United States
Governmeat priežiūra.

INSURED

Išmokėjom Ui 
Padėtus Pinigus 4%

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

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

Urba Flovver Shoppb 
4180 Archer Avb.

PkMM LAPAI

OMen Mylintiems — Vestavfaad — 
Bsnllrlsmi — Lakiota

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes ir muziką patv&ąkš 
Ant. 8. Pociui

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

Knygos kaina — 50 rentai, pri
dedant 10 oentą persiuntimui.

LIETUVI1KAS
MISOLtLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir 1x>tyTitškal, visiems Rekmadla- 
nlams ir šventėms. Ir kitos Mal
dos Ir Oėeenaės. Antras pataisytas 
letdlmaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 
kaina — *.75. Relkalauklts U:

DRAUGAS PUB. 0 0. 
2334 80. Oakley Avė., 

Chicago, Illinoia

ftAAT, nro. LAIDOTUVIŲ DI&EKTOSIAI
KELNER — PRUZIN 

Oeriausiu Paniūrima* — Moteris petamaeja 
Phone 9000 690 W. I5th Ars.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
OBAX78IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO 18TAI9A

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South FairHeld Avenue
__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

1"\ V V* Ą T koplyčios visose L/ A K 1. Chicagos dalyse

Rugpiūčio 9 Diena
Gailestis tai jmsiuntinys 

nusidėjėlio pasiųstus pus Die
vo pasigailėjimų.

bar matysite pieno spalvos 
baltumo, gražiai suderintų su 
melsva spalva ant sienų. Žo
džiu sakant, liko nepaliesti 
tik vien spalvuoto stiklo gm- 
žūs langai. Šiaip viskas vidu
je atrodo tartum ne ta pati 
koplyčia.

Ypatingai pirmas pamaty
mas daro labai žavėjantį į- 
spūdį. Antanas M. Phillips 
yra vertas didelio pagyrimo

lips sumodernizavo savo pa- &honį.
Dabar, nuliudimo valando

je, žmonėms galės daug ge-

rektorius, Antanas M. Pliil-

šarvojimo koplyčių adresu: 
i 3307 So. Lituanica Avė. 

Dabar buvusi moderniškoji riau ir sėkmingiau patarnau-
Masalskio koplyčia visai ki- ti’ Sraži ir v5si

koplyčia, susirinkusiems kadtai/p atrodo iš vidaus. Nega
lima sakyti, kati pirmiau ne
buvo graži. Bet dabar visai 
kita. Patyręs artistas - deko-i 
ratorius skoningai suderino! Antanas M. Phillips orga- 
naujas spalvas ir visų koply- [ nizuoja savo skaitlingus drau 
čių aprėdė naujais rūbais iš gus ir prietelius “Draugo”

ir skaitlingiausiai, teiks dide
lio malonumo, nors ir liūdno- 

i j e valandoje.

vidaus.
Kur pirma buvo gražaus 

marmuro grindys, dabar vai
kščiosi ant minkšto kauro 
(karpeto). Kur buvo gražūs 

‘ bažnytinio stiliaus suolai, da
bar galėsit sėdėti ant minkš
tų kėdžių. Matyta pirmiau 
gražiai varnišuotų medį da-

Uan^klte mftsą Išotuvlų radio programo Antradienio l> 
jrjtadf-n'n vakarais, 7:00 valandą, U WHIP stoties (1450 BJ

P. MKOflKRAfl

piknikui, kuris bus rugsėjo 
4 d., Vytauto parke.

Taigi, ne vien tik bridge- 
portiečiai, bet ir iš tolimes
nių apylinkių lietuviai, nepa
mirškite reikale jauno ir ma
ndagaus laidotuvių direkto- 
riaus, Antano M. Phillips.

Kaimynas

KLAUSYKITE

Nes City Fenitiire Mirt
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iž stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

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

ny 1 w e

1 F DIREKTORIAI
VARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A ki RIII A M P P patarnavimasHfflDULHnbL DIENĄ IR NAKTĮ
n V V A T KOPLYČIOS VISOSE U i K 1 MIESTO DALYSE

I. J. Žali
fllbert V. Petkas 
P. IRMos
Aittay B. Petkus
ladHKitz ir Sunai 
I. Lininiais
S. P. Mažeika
Altanas M. Ptigs

164« Weet 46th Street 
Phone YARdg 0781-0782

4704 S. Western Avenae 
Tek LAFayąttę 8024 
S354 So. Halsted SL 
Telefonas YARds 1419
6834 So. Weetern Ava. 
OROvehill 0142 
1410 S. 49th Oonrt 
CICero 2109

2314 West 23rd Plsoe 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270__

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayetta 3572

8319 Litaaniea Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 Utunmea Ava. 
Phone YABds 4906



Trečiadienis, ruim. 9 d . 1990
Lietuviai Verslininkai Aplankė Hearsto The 
Chicago Evening American

Su pieSeliais, popiera ir 
bu kaineroinis Lietuvos vers
lininkai. I). Kuraičio lydimi, 
uplanūė Chicago Evening A- 
merican dienraščio įstaigą j>e- 
reitą šeštadienį.

Pasikalbėję' įpirmiausia su 
Stasiu Pieža, šio dienraščio 
raporteriu, verslininkai įėjo į 
ofisą Jono A. Malloy, dien
raščio atsakomojo redakto
riaus. Iš viso su Pieža ofisan 
įėjo dr. Juozas Kaškelis, ver
slininką ekskursijos vadas;

skiltys visuomet atidaros lie
tuviams ir ją veikėjams.

Ir pereitą antradienį tilpo 
šią vizitorią fotografija ir 
aprašymus šiame dideliame 
ir lietuviams prielankiame 
dienraštyje.

Verslininkai tapo užimpo
nuoti įprogresu šio dienraščio, 
kurio tiražas siekia netoli 
500,000 ir per dieną išeina aš
tuonis kartus ir daugiau.

Redaktorius Briedis pasa- 
'kė:

“Tai mums buvo! didelėAlbinas Briedis, 'biznio žur .
, iii- T v proga pamatyti, (kaip Ameri-nalo redaktorius; Juozas Va- , . ,.

lentukonis, amatą mokytojas,
ir Kuraitis, Milda Auto Sales 
vedėjas.

Redaktorius Malloy, airis 
ir taipgi atsakomasis redak
torius visų Hearsto žurnalą 
Amerikoj, pasitiko vizitorius 
su šypsena ir gražiai paklau
sė:

“Na, kaip Amerikoj patin
ka? Kaip gyvas jūsų eksce
lencija, prezidentas Smeto
na?”

Bet kas nustebino redakto
rių Malloy, kad vienas iš 
Lietuvos biznierių jam gra
žiai anglų kalba atsakė. Tai 
buvo dr. Kaškelis, kuris pa
aiškino išmokęs anglų (kalbą 
Anglijoje.

Po gan ilgos “interview”, 
redaktorius Malloy pagyrė 
Chicagos lietuvius, sakyda
mas, kad Chicago American

Ivoj spausdinamas dienraštis. 
Gal Lietuvoje kokią dieną 
taip pat išeis tokie dienraš
čiai. Jau ir dabar mūsų dien- 
raštija gan ipatobulėjusi. Ga
lime pasigirti ir Lietuvos 
spauda.

“Bet kas mums gera žino
ti, kad toks didelis dienraš
tis, kaip Chiacgo American 
duoda progą lietuviams ir 
kad jame dirba ir mūsų tau
tietis”. Raporteris

Jau Grįžo Iš Ligonines
NORTH SIDE. — Juozas 

Brundza jau grįžo iš Šv. Kry
žiaus ligoninės, (kur dr. A. 
Rakauskas buvo padaręs ape- 
ndiko operaciją. Ligonis svei
ksta.

Brundzai yra pavyzdingi 
parapijonai x ir nuolatiniai 
“Draugo” skaitytojai. Rap. 

A

Janina I^aBcda, Chicago 'klubų artistė, ir jos 'motina, iš kurios IIoward Shaw (dešinėj) 
išviliojo $2,300 neva bilai vesti atgavimui $10,000 vertės nuosavybės Cbicagoj. H. Sbnw 
į Chicago atvyko iš Lafayette, Ind. Čia susipažino su J. LaBoda, parodė jai “savo nuosa
vybes”, susituokė ir, išviliojęs iš jos motinos pinigus, išlaidžiai gyveno nuduodamas tur
tingu žmogum. Kai pagalios prisėjo žmonos furkotį ir gražmenas užstatyti lombarde (pawn 
sbop), tada žmona pasiskundė policijai. Pasirodė, kad LaBoda ne pirmoji lengvabūdė H. 
Shaw auka. (Acme telephoto)

Iš Lietuvių
Prekybos Buto

Šiemet kol kas veik nebu
vo progos bent ką surengt, 
ar ką nors nuveikt, išskyrus 
rinkimą aukų Lietuvos gelbė
jimo bei ginklų fondui. Prie 
to kilnaus darbo pritraukta

bas pavesta gabiam ir suma
ningam pasilinksminimų pir
mininkui A. J. Valoniui. Tai
gi jis ir priruošė ką tokio ne
paprasto artimesniam Buto 
narių bei jų draugų susipa
žinimui. Štai, rengia išvažia
vimą į Pulaski miškus, prie 
Wolf ir 95th kelių. Bus val

giai bus gaminami ir avinas 
bus kepamas ant vietos.

W. B. Sebastian,

Kauno Biznieriai 
Chicagos Biznierių 
Svečiai

Šį trečiadienį, rugp. 9 d. 
gražiam Evergreen Golf klū- 
be 92-tros gatvės ir \Vestern 
avė., įvyks vakarienė pager
bimui svečių, ikurie neseniai 
atvyko iš Lietuvos susipaži
nti su Amerikos bizniu. A- 
part skanios vakarienės, bus 
ir pasidalinimas mintimis a- 
pie biznio padėtį Lietuvoje.

Rengimo komitetas suside
da iš konsulo P. Daužvardžio, 
dr. K. Drangelio, Justino Ma
ckevičiaus ir Dominiko Kurni 
čio. Vakarienė lygiai 7 vai. 
vakare. Vietas užsakykit pas 
1). Kuraitį —delephone Vic- 
tory 1696.

jo maršus, šokius ir linksmas 
lietuvių melodijas.

Kita Budrike radio prog
rama bus ketvirtadienio vaka
re, nuo 7 iki 8 vai., Chicagos 
laiku. Bus gražios lietuvių 
dainos, gera akordijonų mu
zika ir asmenų bei draugijų 
pranešimai, taipgi juokai ir 
svarbios dienos žinios.

Pranešimai
NORTH SIDE. — Rugp. 

10 d. vakare, 7:30 vai. ren
kasi visi labdariai į parapijos 
svetainę. Susirinkimas svar
bus. Artinasi labdarių centro 
išvažiavimas į labdarių ūkį 
riešutauti. Kad tinkamai pri
sirengus prie išvažiavimo, su
sirinkime tai pasitarsime.

Valdyba

daug kitų žmonių, bei lietu-j gio, gėrimo, dainų, žaidimų ir 
vių veikėjų. Bet Prekybos t.t. Visa tai įvyks sekmadie- 
Buto direktoriai: dr. Dran- nį, rugp. 13 d. Bilietų kai

na $1.50. Jų galima gaut pas 
Bntd direktorius: Stanley 
Balzekas, 4030 Archer avė.; 
dr. K. Drangelis, 2403 AV. 63 
St.; J. W. Kaledinskas, 2536 
W. 63 St.; AVm. J. Kareiva, 
4644 S. Paulina-St.; Al. Ku- 
mskis, 2324 AV. 7l St.; D. Ku
raitis, 806 AV. 31 St.; M. Nar- 
vid, 2424 AV7. 69 St.; Geo. Ne- 
krash, 4183 Archer Avė.; B. 
R. Pietkiewicz, 2608 AV. 47 
St.; D. Pivarūnas, 4620 So. 
Marsbfield Av.; J. P. Raikš
tis, 1900 S. Halsted St.; AV. 
B. Sebastian, 4104 Archer 
avė.; A. A. Slakis, 7 S. Dear- 
bom St.; A. J. Valonis, 2201 
AV. Cermak Rd.; J. P. Varka- 
la, 3243 S. ITalsted St. Val-

BUDRIKO RADIO 

Publicity Chairinan PROGRAMA

Pereitą sekmadienį Budri- 
ko radio programa buvo la- 

l bai gera. Dainavo Roselando 
moterų choras ir grojo sim
fonijos orkestrą. Choras iš
pildė penkis gražius nume
rius. Simfonijos orkestrą gro-

Daugiau Svečių

gelis ir vaistininkas Rakštis 
tame darbe yra tikri čenrį>i: 
jonai, daug darbo ir energi
jos pašvenčia. Yra ir dau
giau veiklių direktorių, hęt, 
ant nelaimės, trečdalis jų yra 
veiklūs ne tik nariai, bet "ir 

. valdininkai Darius - Girėnas 
Amerikos Legijono poste. Su
prantama, nieko tame svar
baus nebūtų, jei Darius - Gi
rėnas postas nestatytų Me
menai namo. Teisėjas John 
T. Zflris, John Kaledinskas, 
B. R. Pietkiewicz, Wm. J. 
Kareiva ir W. B. Sebastian 
yra Darius - Girėnas posto 
valdybos nariai ir taip pat 
dirba ir vadovauja Namo Sta
tymo Komitete. Nuo minėtų 
asmenų jau du kailiai yra 
lupami, bet trečio tai nega
lima tikėtis, kol tos žaizdos 
užgys.

Praleist virš pusę metų, o 
ypač pirmininkaujant, tokiam 
gyvam žmogui kaip Jonui Ka- 
ledinskui, tai būtų didelė nuo
dėmė. Taigi, štai, praeitame 
direktorių susirinkime ir bu
vo nubarta surengt šiokią- 
tokią pramogėlę. Visas dar-

Šiomis dienomis “Draugą 
aplankė kun. J. Bogušas iš 
Palangos. Jį atlydėjo kun. B. 
Gauronskas iš AVaterbury, 
Conn. Jie į Chicagą atvyko 
su kun. dr. J. Starkum iš 
Thompson, Conn.^ ir kum. 
Krušniausku iš AVor,cester, 
Mass.

Chicagoj lankosi ir 
Norbutas iš Lietuvos.

Standard M
kun.

SKELBKITES “DRAUGE’

RHEUMATISM
■ EUIVE PAIN IN FEW MINUTES

To relieve the torturing pain of Rheuma- 
tbm, Neuritla, Neuralgia or Lumbaito. in a 
few minutes, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiatea, no nar- 
eoties. Doea the worlc qaickly—mušt relieve 
worat pain. to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggists. Don't 
auffer. Uite NURITO on this guaraotee today.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinėm 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

SI.60

57«>"liiS»i»™Ss
SHSKSfa®®'
* nitam

IJETUVISKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(VyriSkų Rūbų Krautuve)

3427 So. Halsted Street
Tel. BoulevaAl 0837

Listen to and Advertise over

PALANDEGH’S YU60SLAV RADIO
Folk Songs and Music
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

CLASSIFIED

Marsbal Goldberg, tris sykius buvęs išrinktas į All-Ameri- 
can futbolo rinktinę iš Pittsburgh, Pa., universiteto, šiomis
dienomis pasirašė sutartį žaisti su Chicago Cardinals, Taigi, rDUCIIIIATICU 
tampa profesijonaliu futbolininku. Dešinėj Chicago Cardinals ’ 11 Ii E U M A I I U M 
prezidentas. (Acme telephoto)
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Pain—Agony Starta To Leave in 
24 Houra

Happy Days Ahead (or You
Thlnk of lt—how thla old vrorld 

doea make progrese—now comes a 
prescrlptlon whlch 1b knosvn to phar- 
maclsts aa Allenru and w1thln lt 
boura after you atart to take thla 
ewlft ketine formula pain, agony and 
Inflammatton caused by ezceas urlo 
acld haa atarted to depart.
•Allenru doea just what thla notlea 
aaya lt wlU do—lt la guaranteed. You 
ran get one generous bottle at lead- 
Ing drugstorea everyvrherre for lt 
centą and If lt doean't brlng the Joy- 
•ua reaulta you ezpect—your sas-isy 
•hole heartedly raturnad.

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporalcd

Tel. Prospect 0745-0746
Whnlcsale Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
LietuvIMką Importuotą Valstybine 
Degtiną.

Mos Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dairu Idai, Savininkai.

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS 
Mažų IžUidų 

NAMAS

Pastatysime namus Ir vidų J- 
rengslme ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai unlstal ir u<- 
tlkrlnU.

K. KAFKA, Pre*.

Pastai yMme ant 
JO«ų loto ui . .. .

Kviečiams Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti, 
Lr apžiūrėti garažą snt mūsų 
loto be Jokių prievolių.

Du piktadariai: Geroki Montague iš Kankakee, III., ir 
Walter Smith iš Cincinnati, O. Perkeliant juos iš Atlanta, 
Ga., kalėjimo į Lewisburg, Pa., buvo pasprukę laisvėn. Po
licijai tačinu pavyko suimti vienoj keleivių stovykloj neto
li Momence, III. (Acme telephoto)

CITY WRKB. > LUISU U
2301 So. Orawford Avė. 
Telefonas Lattmlale S010 

Open Rundays

TURTAS VIRŠ--------------
ATSARGOS KAPITALAS
Dabar mokam 31/g% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

03,500,000.00 

- 0250,000.00

1192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

f
LIETUVIŲ KALBOS 

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

parašė
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos 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 PUBLISHINO CO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

PARDAVTMTM LOVOS
Pardavimui pigiai patogios sulen- 

kamos lovos (Rollaway jBeds) Atsi- 
šaukitp vakare:

6640 So. Campbell Avenue 
(1 aukStas priekyje),

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. GrosernS, dellca- 
teesen Ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Kalną Ir pardavimo prležastj 
ištirsite ant vietos. Savininkas: 1307 
So. 48th C«nrt, Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS
Grose.rnfi ir dellcatessen.. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — liga. Atsi
šaukite: 2438 W. !S»th St., telefonas 
PROsneet 1240.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brigepor- 
te: 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2.SO0: 
$1.000.00 cash. balansas $16.00 |

mSnes). Savininkas: 3236 So. Kals- 
ted Street, telefonas CAIximet 4118.

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

1 bušelis 25c; 6 bušeliai $1.00; II 
bušeliu $2.50.
Stanley Gavras. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, UI., tel. Oak Lawa 
1I3J-1.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavtmaa Visiems

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

Tel. Victory 9670

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK UJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
'THE HOME OF FINE FURMITURE” KINGE 1904

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

Kunigai turėtų įsigyti j
Vyskupo Petro PrancIS- į 
kaus Bučio, M.I.C. para-l 
5ytą |

PAMOKSLŲ
Kaina f 1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.
400 puslapfŲ knygą.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontas Mino Rtm (Seromed), Tonas 17 26) 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petrolenm Car- 
bon Coko, perkant 5 ton. ar daugiau, Ton. f7^ą.
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