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Vokietijos kariuomene užėmė Slovakiją
IŠ BRATISLAVOS 
RADIJO STOTIES 
APIE TAI PASKELBTA

PARYŽIUS, rugp. 18. — 
Vokietijos kariuomenė užėmė 
Slovakiją, šiandien vakare iš 
Bratislavos radijo stoties pa
skelbta.

Pažymėta, kad šio žygio im 
tąsi atsižvelgus gyvuojančios 
rimties.

NACIŲ SUSIMETIMAS 
PRIEŠ DANCIGĄ REIKŠ 
KARĄ SAKO LENKAI

Eugene Coehran (dešinėje), rankos rašto specialistas patikrina piliečių parašų teisingu
mą vadinamoje atšaukimo peticijoje, nukreiptoje prieš Kansas C’ity, Mo., majorą Smitlią, ir 
keturis miesto tarybos narius. Specialistui jia-deda J. Bullock (kairėje), vienas iš 100 klerkai, 
miesto skirtų tikrinti parašus. (Acme telepli.).

VARŠUVA, rugp. 18. — 
Lenkų politiniai sluoksniai ir 
spauda atsako Vokietijos rei
kalavimams kapituliuoti Dan
cigo klausimu. Griežtai pa
reiškiama, kad Lenkija pasi
ryžusi kovoti, jei būtų puola
ma, arba jei Vokietija smurto 
keliu susimestų grobti Danci
gu

Leninų laikraščiai tik apgrai 
bonus mini nacių vykdomą pa
šėlusią propagandą prieš Len 
kiją. Bet ryškiai pažymi, na
ciai niekus kalba sakydami, 
kad Anglija ir Prancūzija ga 
lų gale apleis Lenkiją taip, 
kaip jos praeitais metais pa
darė su Čekoslovakija. Anot 
lenkų, tos valstybės apgaili 
tą savo praeitų metų klaidin

Hitleris planuoja save žygiams prieš 
lenkus naudotis Karpatų Ukraina

BERLYNAS, rugp. 18. — 
Kalbama, diktatorius H it-' 
leris pasiryžęs kai geležine 
rinke apjuosti Lenkiją, kuri 
sukoneveikė jam grobimų žy
gius griežtai nusistatydama 
nepaduoti Dancigo ir kitų te
ritorijų.

Hitlerio įsakymu vokiečių 
kariuomenės gausios dalys su 
trauktos prieš Lenkiją išilgai 
Dancigo koridoriaus ir /Aukš
tosios Silezijos šone. Dabar 
Lenkiją bandoma suremti ir 
Karpatų Ukrainos (Rusini- 
jos) šone.

Karpatų Ukrainą Vengrija 
turi užgrobusi. Hitleris pasi
kvietė Vengrijos užs. reikalų 
ministrą Csaky ir reikalauja, 
kad Vengrija leistų Vokietijos 
kariuomenei Karpatų Ukrai
nos pasieniu prieš Lenkiją de 
monstruoti.

Nėra žinoma, ar Hitleris ką 
laimėjo.

Bet yra žinoma, kad Vokie
tija Slovakijoje turi armiją, 
kuri paruosta per Karpatų 
Ukrainą veržtis į Lenkijos pa 
sienį.

Pranešta, min. Csaky išvy
ko Romon.

DARBININKŲ VADAS 
PUOLA PREZIDENTĄ 
ROOSEVELTĄ

BERLYNAS, rugp. 18. — 
Vokietijos vyriausybė paskel
bė, kad ji su Slovakija pada
riusi karinę sąjungą ir tą k ra 
štą paima savo “karinėn glo 
bon ’ ’.

Slovaikijon siunčiama dau
giau vokiečių'kariuomenės, ku 
rios dalys (pasukamos Lenki
jos 'pasienio link.

NEW YORK, rugp. — New
Yorko valstybės darbo fede
racijos metiniam suvažiavime 
kalbėjo International Long- 
shormen ’s organizacijos pre
zidentas J. P. Rvan.

Jis puolė prez. Roosevelto 
naująją santvarką, kurią vy
kdant daroma darbininkų rei 
kalams žala.

Jis nurodė, kad darbo de
partamento sekretorė Per
kirs siekia sugriauti Ameri
kos Darbo federariją, kad na
cionalinis darbo santykių boar 
das dirba tik komunistų gru
pių gerovei, kad to boardo 
'pirmininkas neturi nusimany
mo apie darbo reikalus, ir tt.

gą žygį ir ateityje ko pana-' 
šaus nedarys.

Varšuvos spauda iškelia ai
kštėn, kad Vokietija jau pra
plečia savo reikalavimus. Pir 
miau ji siekė tik Dancigo. Da 
bar jau nori koridoriaus ir 
dar Silezijos. Siekia pakirsti 
visą Lenkijos gaivumą ir visą 
jos gyvybę.

Lenkijos prezidentas Mos- 
cickis žada pasirašyti dekretą, 
kuriuo vidaus ir žemės ūkio j 
ministerijos bus įpareigotos1 
ateinančiais metais išparce-! 
liuoti visus vokiečių valdomus 
dvarus visu Vokietijos pasie
niu penkiolikos mylių pločio 
ruožu.

Dėl to numatomas naujas 
Vokietijos triukšmas.

RUMUNIJOS SU VENGRIJA 
NESUTIKIMAI

BUKĄRESTAS, rugp. 18. 
— Tarp Rumunijos ir Vengri
jos kilo rimti nesusipratimai. 
Vengrijos pasienio sargyba 
nušovė du rūmunų pasienio 
sargybių inkus. Pasikeičiama 
grasinimais.

TŪKSTANČIAI NETEKO 
PASTOGES

3

SELMA, ALA., rugp. 18. 
— Alabamos valstybės centri
nėj daly dėl upių išsiliejimų 
apie 4,000 asmenų neteko pa
stogės. Raudonasis Kryžius 
jais rūpinasi.

Niekas negali žinoti, ar ivyks karas 
Europoje, pareiškia gen. J. Pershingas

NEW YORK, rugp. 18, — 
Gen. J. J. Pershingas grįžo iš 
Prancūzijos.

Jis pareiškia, kad niekas 
negali žinoti, ar Europoje 
kils karas. Bet, jo nuomone, 
Prancūzija yra pasirengusi

LENKAI UŽDARO 
VOKIEČIAMS VISUS 
SAVO PASIENIUS
BERLYNAS, rugp. 18. — 

Vokietijoje gauta žinių, kad 
Lenkija yra uždarius Slovaki
jos, Silezijos ir Bohemijos Mo 
ravijos protektorato pasienius 
ir visur kariuomenės skaičius 
padidintas. Visi keliai stro
piai saugojami.

Taip pat lenkai užbarikada
vę ir vienatinę Jablunka per
ėją per Karpatų kalnus, ku
rie sudaro tarp Lenkijos ir 
Karpatų Ukrainos sienų. Mi
nėta perėja iš Karpatų Uk
rainos eina plentas ir geležin
kelis lenkų Galicijon.

Nacių spauda paduoda ži
nių, kad Lenkijoj vykdomi 
gausūs vokiečių areštavimai. 
Be to, Teschene skaudžiai per 
sekiojami čekai.

GAISRAS DĖL NEAT
SARGUMO

SEREDŽIUS. — Liepos 
mėn. 27 d. apie 13 vai. Motiš- 
kų kaime užsidegė Dapkaus 
gyvenamas namas, Gaisras ki 
lo iš virtuvės, gaminant pie
tus.

Iš užsidegusio kamino ugnis 
persimetė į stogą, kuris ir su 
degė. Kiti trobesiai apsaugo
ti. f gaisrą buvo nuvykę Sere 
džiaus įgulos ugn. komanda.

ALYTUS. Šiomis dienomis 
Alytuje siautė didelės audros 
su perkūnija. Kai kuriose 
Dzūkijos vietose šios audros 
pridarė gana žymių nuostolių.

karan, nors ji vengia karo ir 
pati jo nesukels.

Gen. Pershingas pripažįsta, 
kad J. A. Valstybių pastovi 
kariuomenė turi būti gauses
nė.

ANGLIJOS KARALIAUS 
SESERĖNAI IŠJUDINO 
KARINIUS VADUS
LONDONAS, rugp. 18. — 

Anglijos karaliaus Jurgio VI 
seserėnai (sesers vaikai) vi- 
oegrafiukai Lascelles, 16 ir 15 
metų amžiaus, privirė košės, 
kuri nežiirt&fc&p bus ilkabin- 
ta.

Rašomaja mašinėle jiedu 
gamina lapelį (laikraštuką) ir 
paskleidžia savo apylinkėje. 
Paskutinėje to lapelio laidoje 
įdėta slapto pobūdžio karinių 
informacijų, kas Anglijoje 
griežtai uždrausta viešai skel
bti ką panašaus.

Britų kariuomenės vadovy
bė sprendžia, kas darius su 
tais vaikais. Laikraščiams gi 
pranešta, kad jie nieku būdu 
nedarytų ištraukų iš tolapelio 
apie karines paslaptis. Nes už 
tai numatyta aštri bausmė.

NACIŲ PROPAGANDA
PAČIAM ĮKARŠTYJE

BERLYNAS, rugp. 18. — 
Pačioj Vokietijoj nacių pro
paganda yra didžiausiam į- 
karštyje. Britanija ir I>enkija 
puolama per spaudą lapeliais 
ir lipinamais atsišaukimais, 

i Puolami ir bolševikai. Reika
laujama kolonijų, kurias Bri
tanija užgrobusi.

Čią gyveną japonai jaučia 
baimę, nes britai ir prancūzai 
gali susitarti su Maskva Azi
jos Rytų reikalais.

AŠYJE KILĘ NESU
SIPRATIMŲ

PARYŽIUS, rugp. 18. —
Turima žinių, kad Romos Ber 
lyno ašyje kilę nesusipratimų 
ir daug nepasitikėjimo. Gal 
tas yra tik prasimanymai.

SERGA TEISĖJAS BUTLER
WASHINGTON, rugp. 18. 

— Vyriausiojo teismo teisėjas 
Pierce Butler serga. Yra Gar- 
fieldo ligoninėje. Teisėjas 73 
m. amž.

ARMOUR & CO, 
VENGIAMA STREIKO 
SKERDYKLOSE
Spauda praneša, kad išven

gta streiko pavojaus Armour 
& C'o. skerdyklose. Packing- 
liouse Workerrs’ Organizing 
Committee unijos (priklausau 
čiofc CIO) vadai nusprendė 
nesispirti dėl nacionalinio kon 
trakto su kompanija.

Vadai pripažįsta kompani
jos nusistatymą, kad ši unija 
su ja darytų atskirus vietovi- 
nius kontraktus kolektyviam 
derėjimuisi, kadangi darbo są 
lygos visur įvairiuoja.

LAIVAS SQUALUS PEN
KIAS MYLIAS NU

TEMPTAS

PORTSMOITTH, N. H., ru
gp. 18. — Povandeninis laivas 
“Sąualus” vakar iškeltas iš 
jūros dumblo ir penkias my
lias daugiau nutemptas pa
krančių link. Rytoj bus tem
piamas toliau.

T. SĄJUNGOS KOMISIJA 
PRIEŠINGA BRITŲ

PLANAMS
ŽENEVA, rugp. 18. — T. 

Sąjungos mandatų komisija 
nepritaria britų planams Pa
lestinoje keisti pagrindinę 
santvarką vien arabų naudai, 
paneigiant žydus.

17 SUŽEISTA AUTOBU
SUI APVIRTUS

PEOR1A, III., rugp. 17. — 
Arti Kingston Minės keleivi
nis autobusas kelio užsisuki
me paslydo ir apvirto. ,17 as
menų sužeista.

PRANCŪZIJOS KREDITAS 
LENKIJAI

PARYŽIUS, rugp. 18. —
Pranešta, Prancūzija Lenkijai 
pripažinusi didelį kreditą įsi
gyti reikalingų ginklų,

SKELBKITĖS “DRAUGE”

PAMINKLAS KARO 
DIDVYRIUI LIETUVIUI
KAUNAS. — Lapenkoje 

(Smalvų valse., Zarasų aps.) 
įvyko iškilmės: pašventintas 
ir atidengtas .nežinomam kar
žygiui pastatytas paminklas.

Svarbiausia iškilmių dalis 
buvo paminklo atidarymas. 
1920 m. Lapenkoje mirė vie
nas sužeistas lietuvis karys 
kurio pavardės nepavyko iš
aiškinti. Vietiniai gyventojai 
sumanė jį pagerbti ir įamžin
ti jo atminimų. Kapuose po 
svyruojančiais berželiais, kur 
karys buvo ipalaMotas, jie 
aukomis pastatė (kuklų, bet 
skoningą paminklą, iškalda
mi parašą: “Nežinomam kar
žygiui.. . ”

Šis vietinių gyventojų ges
tas tikrai pagirtinas: pamin
klas, be abejo, pasidarys vi
sų svarbesnių tautinių šven
čių vietą, jaunimui jis bylos 
apie pasiaukojimą tėvynei.

Į iškilmes buvo apsilankę 
Zarasų apskr. viršininkas 
Staškevičius ir (komendantas, 
šaulių rinktinės vadas pulk. 
Pasėlys. Rinktinės vadas vie
tiniams šaulianis įteikė visuo 
menės .nupirktus ginklus.

GRAŽIAI SUTVARKYTAS 
PAPLŪDIMIS

ALYTUS. — Alytus turėjo 
vieną paplūdimį, bet jis buvo ( 
visai nehigieniškas, todėl bu
vo įrengtos visai naujos mau
dyklės. Dabar jos labai gra
žiai sutvarkytos. Yra įrengta 
daug suolelių, tramplynai ir 
kit. Be to, kiek toliau padary
ta didelė užtvanka Nemune. 
Paplūdimį kasdien aplanko 
labai daug žmonių.

MAŽAI LANKO DZŪKŲ 
MUZIEJŲ

ALYTUS. — Neseniai mu
ziejus persikėlė į naujas patai 
pas ir naujai sutvarkytas,' 
tačiau lankytojų atsilanko ne
labai daug, nes nežino kur y- 
ra naujosios patalpos.

ŽAIBAS NUTRENKĖ 10 
KARVIŲ

EREEPORT, III., rugp. 18. 
— Claude Turnerio ūkio ga
nykloje audros metu naktį žai 
bas nutrenkė 10 karvių.

NEPAISYTA KALBUS 
APIE TREČIĄJĮ 
TERMINĄ
SPRINGFIELD, —III., ru

gp. 18. — Valstybės parodėlė
je (karnivale) vakar įvyko 
vadinama gubernatoriaus die
na. Iš Washingtono atvyko 
šalies administracijos specia 
lūs atstovas, pasirengęs ver
tinti trečiojo termino tarny
bą, kurios norėtų siekti prez. 
Rooseveltas ir gub. Horneris.

Atstovas kalbėjo apie tre
čiąjį terminą. Žinovai sako, 
kad tas miniose nesukėlė įs
pūdžio. Jam neį'pusėjus 'kal
bėti, nuskirta radijo' valanda 
užsibaigė ir transliavimas už 
darytas.

Prez. Rooseveltas vengia 
atvirai pasisakyti, ar jis nori 
būti kandidatu trečiąjai tarny 
bai. Gubernatoriaus Hornerio 
sekretorius andai pranešė, 
kad gubernatorius nusprendęs 
būti kandidatu.

C'hicagos majoras Kelly e- 
nergingai darbuojasi dėl prez. 
Roosevelto kandidatūros. Jis 
remia ir gub. Hornerį.

KUO DOMISI EKS
KURSANTAI

SETNAI. — Seinų aps. at
vykusieji ekskursantai dau
giausia domisi dideliu Ruda
minos piliakalniu, gražiais 
Leipalingio dvaro rūmais, di
dele Veisėjų bažnyčia ir pui
kiomis apylinkėmis, 1863 m. 
sukilimo vado E. Plioteraitės 
kapu Kapčiamiestyje, poeto 
Gustaičio kapu Lazdijuose, 
gausiais ežerais, sveikais pu
šynais ir kt Be to, ekskursan
tai visada čia patiria didelį 
dzūkų nuoširdumą ir svetin
gumą.

ITALŲ ARMIJA ALBANIJOJ

ROMA, rugp. 18. — Mu- 
ssolinio nuosprendžiu italų ar 
mija Albanijoje ir toliau pa
liekama gausi — apie 100,000.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas ir 
kiek šilčiau.

Saulė teka 6:02, leidžiasi 
7:45.
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Komunistų Partija Ir Jos 
Veikimas

&-

APŽVALGA
SEKMADIENIO RIMČIAI

Gyvenimo Klausimas

Kaip Rusijoj.. Septynios dešimtys du nu
grįžo iš garbingo# kelionės. 
Jų akys džiaugsmu žibėjo, jie 
skuba pasigirti V. Jėzui, kad

“Šaltinis” rašo, kad Vokietijos- mieste 
Zlotowe, Oppelno apskrity, virš lenkų khibo 
durų kabojo Čenstakavos Dievo Motinos, Pu'[“net velniai pasiduoda mums 
veikslas. Vienų dienų jį akmenimis sudaužė taV(> varju” (Luk. 10, 17). 
Hitlerio S. A. organizacijos nariai. Panašiai

“Liberty” žurnale Coinrade (draugas) X 
atvirai, griežtai ir teisingai pasako, kad ko
munistų partija Jungtinėse Amerikos Val
stybėse nėra legalė partija, bet Komunistų 
Internacionalo, valdančio Sovietų Rusijų, šar
ka.

Jis pabrėžia ir tai, kad metodai, kokius 
komunistų partija vartoja atsiekti savo re
voliuciniam tikslui, nėra legalūs, bet prieši
nasi šio krašto konstitucijos dėsniams.

Aišku, kad taip.
Komunistai per savo partijų siekia su

griauti dabartinę demokratiškų tvarkų ir į- 
vesti tokių diktatūrų, kokia yra Sovietų Ru
sijoj.

Kų tai reikštų?
Tai reikštų, kad šio krašto žmonės netek

tų dabar turimų pilietinių teisių, netektų 
tikėjimo, spaudos ir veikimo laisvės. Dar
bininkai netektų laisvės darbuotis ir kovoti 
už savo būvio pagerinimų. Jiems būtų atim
tos teisės streikuoti.

Atviriau kalbant, komunistų įsigalėjimas 
reikštų, kad bažnyčios būtų uždarytos, ka
talikų kunigai, protestantų pryčeriai, žydų 
rabinai būtų laikomi koncentracijos punk
tuose ir verčiami dirbti - sunkius, fiziškus 
darbus. Jiems būtų draudžiama eiti savo 
pareigas.

Būtų uždarytos visos privatinės katalikų 
mokyklos, ligoninės, prieglaudos, išgriauti 
vienuolynai ir jų įstaigos.

Būtų atimama iš žmonių privatinės nuo
savybės: namai, fanuos, fabrikai ir t.t. Visi 
tnrėtų vergauti komisarams, jų įsakymų 
klausyti, nuo jų malonės priklausytų.

Taip yra Sovietų Rusijoj.
Ne kitaip būtų ir čia, Amerikoj, jei ko

munistams pavyktų valdžių į savo rankas 
užgrobti. Juk vietos komunistai ir jų par
tija veikia prisilaikydama Maskvos bolševi
kų instrukcijų. Komunistų politinė partija 
Amerikoj yra gryniausias Maskvos padaras.

Ta pačia proga reikia priminti to paties 
“Liberty’’ žurnalo bendradarbio Comrade X 
padarytas išvadas.

Jis energingai ragina piliečius veikti per 
savas, patriotiškas organizacijas. Anot jo, 
komunistai šiandien labiausia bijo dviejų 
organizacijų: Amerikos Legiono ir Katali
kų Bažnyčios. Esu šį tų mėgina daryti ir 
proHdstantaj|. g bcį. jiems stoka koordinaci
jai ir geros organizacijos.

Kiekviena religinė grupė Amerikoje visu 
griežtumu turėtų kovoti prieš tuos, kurie 
atmeta Dievo esimų ir draudžia jį garbinti.

Organizuotieji darbininkai taip pat turi 
akylai budėti, kad nesusilauktų tokios val
džios, kuri pasmaugtų jų laisvę dirbti kur 
nori, kuri nustatytų tokį atlyginimų, prieš 
kurį neturėtum teisės nė išsižioti, nors tas 
atlyginimas būtų pats mizerniausias.

Komunistai nesnaudžia. Jie veikia visu 
frantu. Atėjus patogiam laikui, jie bus pri
sirengę vykdyti Maskvos instrukcijas, Ko
munistų Internacionalo paruoštus planus.

Šiam pavojui kelių pastoti galima tik stip
riu, gerai organizuotu veikimu. Vyriausybė 
taip pat neturėtų per pirštus žiūrėti į nele- 
galės komunistų partijos veikimų.

• * •
Didelės Amerikos lietuvių dienos New Yo- 

rice: rugsėjo 10 d. — Lietuvių Diena; rug
sėjo 11 d. — A. L K. Parapijų Chorų Sų- 
jungofi seimas; rugsėjo 12 d. — Vargoninin
kų Sujungęs seimas; rugsėjo 12 ir 13 dd. — 
A. L. R. K. Federacijos kongresas. Suva
liuokime, dalyvaukime, tariamės.

tos pat organizacijos nariai vienoje koply 
čioje išniekino šv. Mykolo statulų.

Gegužės mėli. apie 2000 maldininkų norė
jo, kaip kasmet, važiuoti į Čenstakavu prie 
stebuklingojo paveikslo. Valdžia tam nedavė 
leidimo ir pagrasė represijomis.

Visoje Vokietijoj knygynų vitrinose žy
mioj vietoj yra išstatytas gen. Ludendorffo 
ir jo žmonos knygos. Šios brošiūros ypatin
gai pigios ir pilnos neapykantos krikščiony
bei, Kat. Bažnyčiai ir popiežiui. Jose nesi
skaitoma su istorine tiesa, stengiamasi ma
ža galvojantį jaunimų nustatyti ptieš Baž
nyčių. Jis finansuoja arba propagandos 
(Goebbelso) ministerija, arba auklėjimo (Ro-* 
senbergo) departamentas.

Matyt, kad Vokietijos naciai kovoti prieš 
religijų pasimokino iš Rusijos bolševikų.

Lietuviai Laimi
Spauda praneša, kad liepos 21—23 d. bu

vo renkama Varėnos valsčiaus (Vilniaus — 
Trakų apskr.) taryba. Rinkiniams visas bu
vo suskirstytas į 4 rajonus. Trijuose rajo
nuose (Barcių, Varėnos ir Zervynų) rinki
mai įvyko. Po rinkimų komisija paskelbė ga
lutinius rinkimų duomenis. Iš valsčiaus val
dybos sudarytų kandidatų sųrašų išrinkti 
4 lietuviai ir 4 lenkai tarybininkai. Iš val
stiečių sudarytų sųrašų išrinkti 4 lietuviai 
ir 3 lenkai. Pavaduotojais išrinkti iš pirmo
jo surašo 4 lietuviai ir 4 lenkai, iš antrojo 
surašo — 6 lietuviai ir 1 lenkas.

Kitas niekas tokios valdžios 
neturėjo. Jie gera darė varg
šams; jiems jie dėkojo ir tuo-

— Kas parašyta įstatyme! 
kaip skaitai! — klausia jo 
V. Jėzus.

Taigi įstatymų žino. Pasku
bomis pakartoja:

— • Mylėsi Viešpatį, savo 
Dievų, visa savo širdimi, vi
sa savo siela, visomis savo 
jėgomis, visomis savo minti

mi tenkinosi. Pasibaigė pa- mis, ir savo artimų, kaip pats
siuntinybė, grįžo ir išgirdo: 
“verčiau džiaugeitėa tuo, kad 
jūsų vardai įrašyti danguje”. 
Ir mokiniai ir Mokytojas 
džiaugėsi nuveiktu darbu. Jis 
džiaugėsi ir dėkojo Dangaus 
Tėvui, kad Jis teikėsi išrink
ti nužemintas, paprastas sie
las savo paslaptims nešti, mo
kslui skleisti, nusikreipdamas 
nuo mokytų, bet išdidžių ir
Jo nevertų sūnų.

Čia pat buvo vienas tokių. 
Tai giliai mokytas vyras, šv. 
Rašto ir Įstatymo žinovas. 
Nugirdo V. Jėzaus pasakymų 
septyniosdešJmtime dviem ir 
užsigeidė jo širdis gundyti — 
kvosti V. Jėzų. Gal jis turė
jo net paslėptų negudrių pa
šaipos mintį. Visgi klausia 
ramiai ir rimtai. t

Jo klausimas liečia visų 
gyvenimų. Sako: — Mokyto
jau, kų aš turiu daryti, kad 
laimėčiau amžinąjį 
mųf —

save. —
— Gerai atsakei, — pagyrė 

jį Jėzus.
Ir toliau pridėjo: — tai da

ryk ir būsi gyvas. —
Kaip paprasta, kaip leng

va būt amžinai gyvam, am
žinai laimėje. Juk mylėti Die 
vų — tai Dievų savyje turėti 
ir iš Jo sau gyvenimų semti 
Tai meilei žymi pagalba — 
aitimo meilė. Mylėk žmones, 
kaip save myli, o mylėsi Die
vų už visa labiau.

Rašto žinovas suprato, kad 
Dievas reik mylėt, kad rei
kia ir arthno neniekint, bet 
jam, kaip ir kitiems jo laiko 
žydams, galvoje buvo įstri
gus klaida, — artimas, tai 
savas tautietis, o visi kiti nė
ra artimas. Todėl klausia: — 

—Ir kas gi mano artimas!
Ir V. Jėzus vaizdžiai ipapa

sakoja į galvažudžių rankas
gyvem-| patekusio žydo nelaimę. Su

žeistuoju nesirūpino savi tau-

AMERIKO3 LAISVAMANIŲ 
DRULIA

Lietuvos popieros praneša, 
kad į Amerikų vyksta dr. J. 
Šliupas. Lietuviai laisvama
niai žada jį čia sutikti su to
kia drulia. (Galima dainuoti 
senovės svodbinės dainos na
ta).

Tėtuši mūsų,
Laisvasis mūsų,
Kai tu atvyksi,
Kų tu čia rasi!
Rasi bažnyčias;
Ir katalikus.
Rasi varpnycias —
Gyvus kunigus
Kur tik tu neisi,
Ku nepažvelgsi,
Kilpos kunigams
Kart’ nematysi.
Turėsi tat raudonuoti
Ir mums jau nemeluoti.

Kai tu atvyksi,
Kų tu čia rasi!
Rasi anei to,
Nei Mockaus ano 
Ir nei jo velnių 
Parduot prikeptų. 
Nėr’ nei mėšlyno 
Ir nei “Šakės” tos, 
Kų mėžė mėšlų 
Dėl mūsų naudos. 
Reiks tau jų liūdėti, 
Ašarų daug išlieti.

Sužiuro visi į Jėzų. Kų Jis
atsakys, Juk tai be galo rim- 

Zervynų kaimo rajone buvo pateikti 2 tas dalykas. visi gerai ži-
kandidatų surašai: vienas valsčiaus valdy
bos antras — lietuvių. Į valsčiaus tarybų 
šiame rajone išrinkta 5 lietuviai; pavaduo
tojais išrinkti 4 lietuviai ir 1 lenkas.

Ap ie Karę
“L. Ž.”, rašydamos apie Didžiojo karo 

pradžios sukaktį, sako:
“Ir vis dėlto, — karas yra biaurus da

lykas. Juk gyveninių skatinti yra daug ge
resnių, ir daug kilnesnių, ir daug našesnių 
būdų ir priemonių. Žmonija visas pastan
gas, kurias sudeda ikarams, gali nukreipti 
visai kita kryptimi, ir gali sukurti, ne pra
garų, kokį duoda karas, bet rojų žemėje. 
Tie milijardai aukso, tos begalinės pastan
gos, kurios sukraunamos naikinimo, gali bū
ti sukrautos kūrybos aukuran, ir žmonija 
kurtų sau laimę, gerovę ir laisvę.

“Praėjusios viltys nuviltos, bet žmonija 
vis dėlto nenusimena ir tiki, kad ateitis bus 
kitokia, be karų ir be beprasmiško griovi
mo. Ateitis turi būti tokia, kurioje tautos 
viena kitų ne vergtų, naikintų ir spaustų, 
bet viena kitai padėtų ir bendrai visos kar
tu kurtų kultūringų ir gražų gyveninių. Ir 
mes norime tikėti, kad gerosios žšnonijos 
pastangos atneš teigiamų vaisių; kad viltys 
ne visuomet bus bergždžios ir jos išsipildys.

no, kaip sutvarkyti šį gyve
nimų. Reik dirbt, reik suma- 
nvt ir įvykinti pelnų, turtų, 
garbę teikiančius reikalus. 
Tai aišku. Bet kaip bus su 
amžinuoju! Nuo ko jis pri
klauso! Kų reik daryt, kad 
laimėjus niekad nesibaigiantį 
laimės gyvenimų!

Juk ir Tamsta nori laimės. 
Nori tokios laimės, kari že- 
niėje nesibaigtų. Nori visada 
būt laimingas ir visada ta 
laime džiaugtis.

Dieviškasis Mokytojas pa

žvelgia Įstatymo žinovui į 

akis, kiaurai permatydamas 

jo mintis ir jam primena, kad 

būdamas tautoje mokytojas, 

jis pate tai privalo žinoti.

tos vadai artimieji. Jo pasi
gailėjo samarietis. Aprišo žai
zdas, nugabeno į saugių vie
tų, pavedė užeigos užvaizdai 
gydyti nelaimingų jį ir net už
mokėjo už jo gydymų.

— Kas tau rodosi buvęs ar- 
tunas to, kurs pateko tarp 
galvažudžių! — klausia įsta 
tymo žinovo Viešpats Jėzus.

Tas nedvejodamas, supra
tęs tiesų, sako:

— Tas, kurs jam padarė 
gailestingdino.

— Eik ir tu daryk pana
šiai, — pamokė Jėzus.

Taip, visi žmonės yra mū
sų artimi. Jiems darykim ge
ra ir visa savo siela ir jėgo
mis mylėkim Dievų, o gyve
nimo klausimas pats išsiriš.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC.

Tėtuši mūsų, 
Laisvasis mūsų,
Kai tu atvyksi,
Kų tu čia rasi!
Rasi anei to,
Kas vakar buvo. 
Visa, kas laisva, 
Skila ir griūva.
Čia tavo vaikai 
Dvasioj ubagai,
O sandariečiai 
Jau kuprariečiai. 
Reiks tau čia liūdėti 
Laisvamanių gailėti.

Tėtuši mūsų, 
Laisvasis mūsų,
Kai tn atvyksi, 
Švakai čia rasi: 
Laisvamanių lauks 
Pudymuoj ’ seniai, 
Daug jo artojų 
Jau nu jo j’ velniai.
O kur dar likę 
Sutraukę pilvus, 
Visai nuplikę,
Šnek’ apie kapus. 
Kai tu į juo žiūrėsi, 
Ašaras išvarvinsi.

Tėtuši mūsų, 
Laisvasis mūsų,

Čikagos balšavikų popiera 
rašo, kad Gorkio mieste (se
niau Nižni Novgorod) darbi
ninkai į mėnesį uždirba nuo 
1,500 iki 2,000 rublių. O tokių 
fabrikų, kur po tiek darbi
ninkai uždirba, Sovietų Rusi
joj yra tūkstančiai.

Daugelis bot gi balšavikų, 
Čikagoj ir kitur, bevelija pas * 
WPA dirbti, arba ant relyfo 
gyventi, negu važiuoti į Sov. 
Rusijų ir rojiškai gyventi.

Mūsų Korespondento J. M.

PO LIETUVOS DANGUM
ANTRAS LAUKAS

Mes trokštame oro 
ilgimės platybės!...

., ... » •• i. i I Ne tik miestui, bet ir kaiAteities žmonija sugebės gyvenimų pakreip- ’ “ “
ti kita kryptimi”.

Mažumų Klausimas
Vokietijos naciai smarkiai suvaržė lietuvių 

tautinį veikimų Rytprūsiuose ir Klaipėdos 
krašte. “V-bė”, padariusi apie tai pastabų, 
rašo:

“Nė kiek geriau elgiasi ir kitas Lietuvos 
kaimynas — Lenkija, kuri, kaip ir Vokie
tija, siūlo Lietuvai savo draugingumų ir ža
da visokias privilegijas ir pagalbas. Mes nei 
lenkų, nei vokiečių prižadais netikime, bet 
daug palankiau žirtrėtumėm į lenkus ir vo
kiečiui?, jeigu jie duotų lietuvių mažumoms 
bent tokias teises kokias jų mažumos turi 
Lietuvoje.

“Amerikoje yra posakis: “Vienas doleris 
kišenėje yra vertesnis už milijonų pažadėtų 
dolerių”. Savos mokyklos ir sava spaudB 
Lenkijos ir Vokietijos lietuviams yra daug 
vertesnė lietuviams ir Lietuvai, negu visi 
vokiečių ir lenkų Lietuvai pažadėtieji mi
ražai”.

sutikęs lietuvį.
“Ne, ir dar kartų ne!” —

nelaukęs, vienas iš daugelio 
tuojau tau atsakys.

“Nors mea netekame Ne 
muno žiočių, mums dar lieka 
Šventoji”.

niui reikalingas oras. Statis
tika net sako, kad kaime y- 
ra net didesnis džiova ser- . . .
ganėiijj,, nuošimtis. Žinoma, p-”-
džiova kaime serga greičiau
siai ne dėl oro stėkos, bet dėl
persidirbimo, nedavalgymo, 
ar ir per maža miego — at
ilsio. Bet čia tenka užaitninti 
apie visos tautos, viaoe val
stybės piratine, be kurių tau
tos organizmui negyvenimas.

Tautos ir valstybės plaučiai 
— yra jūra, be kurios kraš
tas turėtų šiaip taip vegetuo
ti, bet ne gyventi.

Dar taip neseniai buvo mu
ms uždarytos Nemuno žiotys. 
Vėl mes atsidūrėme pastum
dėlių rolėje. Ar jau toliau mes 
priklausysime nuo svetimųjų

ti apie sąvųjį Šventosios uos
tų! Bet dabar kažin ai be
verta dėl to perdaug kvar
šinti galvas. Mes nebesidai- 
rysim atgal, mūsų akys ir 
žvilgsnis pirmyn!

Per tuos dvidešimt metų 
mes išauginome dvigubų Kau
nu, dvigubus Šiaulius ir Pa
nevėžį. Mes pristatėm nema
žai namų ir rūmų toje buvu
sioje mūsų Klaipėdoje. Kodėl 
gi mes negalėtumėm sukurti 
savo miesto ir savo uosto prie 
Šventosios! Nors gal mes ne- 
susilyginsiuie su lenkų Gdy
ne, bet mes galim sukurti pa
jūrio židinį sulig savo pajė
gu

“Lietuviškas miestas prie 
mūsų jūros!” Šūkis naujas, 
bet visiems artimas, mestas 
d-ro Pakšto. Ir nėra abejonės, 
kad jis nepraeis pro mūsų 
ausis neapgalvotas ir, galų

ėjo, kuomet savanoriai, mūsų 
jautrusis, pilna* pasiaukojimo 
jaunimas ėjo ir iškovojo Ue- įįį „etrakos nepra<l«tes°vy-
tuvai nepriklausomybę. Da
bar, šiuo metu, taip pat ne
trūksta savanorių “Darbo Ta
lkos” pavidalu, kurie ryžta
si savo šalį iš ekonominės pri
klausomybės gelbėti.

“Mes dar turime Šventųjų, 
mes turimo visų dvidešimtį 
kilometrų jūros”. Taip gal
voja kaimo ūkininkas, miesto 
prekybininkas, valdininkas ir 
rankipelnis darbininkas.

Tik reikalinga kapitalo. 
Mes tiek milijonų sukišom 
Klaipėdai. O, gal, seniai mu-

malonės! — klausia lietuvis ms reikėjo rimčiau pagalvo-

kdyti gyvenime.
Iš vakarų putodamos jūros

bangos gena viena kitų; jos 
žaidžia savo amžinų žaidimų, 
kilnojasi jų tanpe baltos bu
rės, o retkarčiais subaubia 
besiartinęs storas garlaivio 
sirenos garsas. Čia ir kelio
nės galas — šventoji! Naujas 
•modernus uostas. Naujas, nors 
nedidelis miestas... Miestas 
papuoštas parkais, aikštelė
mis, raudonais namais ar bal
tais ir raudonais stogais... Ir 
rūmais, apsuptais žabais, Lie
tuvoje augančiais medžiais.

Miestas, turįs panašumo į lie
tuviško kaimo gamtų, ►papuo
štas gaivinančiu lietuvišku 
žalumu...

Svajonės! Taip svajonės, 
kurios būtinai jau turi tapti 
tikrove. Paskubinta tikrovė, 
kurių turi jau išvysti dabar
tinė mūsų karta.

...Didelis, moderniškas gar
laivis išlindo horizonte vaka
ruose. Jis vis artėja: “Ame
rikiečių ekskursija!” Jis jau 
prisiartino prie uosto, savo 
tėviškės uosto, kur jo laukia 
mosikuodama minia, šaukia 
“Valio!”... t

Tegul šiandien tasai vadin
tų svajonėmis, o svajonės pa
siryžėlių rankose — virsta 
nuostabiais žygiais ir stebė
tinais darbais.

Nualintas, sunaikintas, api
plėštas kraštas 1918 metais 
— po dvidešimties metų — 
virsta valstybe, su kurios ku
ltūriniais ir ekonominiais lai
mėjimais visos kultūringos 
ir senos valstybės skaitosi. 
Tas kraštas darbščių ir su
manių lietuvių tėviškė. Jos 
vaikai nenurims, kol nesu
kurs, neišugdys greitai savo 
grynai lietuviško uosto ir 
miesto prie savo jūros. f

15 dvejopo pikto visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sąžinė labai daug 
nukęsti, ir labai linksma 
prispaudimuose,
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New Yorko Pasaulinės juokaujant, šokant, gražiai
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Parodos vadovybė susirūpinu
si, nes nėra tokio pasisekimo, 
kokio ji tikėjosi. Nepasise
kimo priežastimi, tur būt, y- 
ra tas, kad matos milžiniška

apsirengusius; motinos su sa
vo vaikučiais linksminas; žo
džiu sakant, parodo linksmą 
nuotaiką. Bet tas viskas yra 
melas. Ir, štai, įvykis, kurs

ir labai įponuo-janti statula' pasakys tiesą, 
am Sov. Rusijos paviljono. Vienas vyras
Darbininkas žmogus aukštyn 
iškėlęs ranlką ir laikąs žvaig
ždę, kuri būk tai padaryta 
iš rubino akmenų.

Žingeidumo traukiamas ir 
aš nuėjau pasižiūrėtų. Bežiū
rėdamas viduj piešinius ir 
paveikslus, žiūrėjau ir studi
javau žmonių veidus. Buvo 
matyt, kad mil'žiniškas namas 
ir viduj paveikslai visiems 
imponavo.

Komunistinės Rusijos tiks
las nėra parodyti, ką ji turi, 
arba turės, bet grynai pro
pagandinis. Įėjus vidun, dide
liame kambaryje Rusijos že
mėlapis iš brangių akmenų, 
rastu žmonių namuose ir carų 
rūmuose iš kurių bėgo nuo 
revoliucijos. Tuo norilna pa
rodyti, kiek yra turtų Rusijoj. 
Žemėlapy parodyta, kur yra 
aliejus, auksas, sidabras, va
ris, anglis ir taip toliau. Kas 
t:k pamato tą žemėlapį, tuoj 
mintis eina galvon, kad, iš- 
tikrųjų, kraštas yra turtin
gas ir žmonės labai gražiai
gyvena.

Pasisukus į kairę ant sienų 
matyt dideli piešiniai. Nupie
štas likis ir laukai aplink Ma
skvą ir Kremlius. Matyt įvai
rių luomų žmonių dainuojant,

priėjo prie 
apsirengusio vadovo 

ir jo paklausė:
— Ar, išt'ikru jių, žmonės 

Rusijoj taip rengiasi! Ar jie 
turi tokius čevervkus! Ar 
maži vaikeliai nešioja gėlių, 
kaip čia yra nupiešta ir ar 
visi juokiasi ir yra linksmus, 
kaip paveikslas rodo?

Vadas juokdamasis ir pu
sėtinai angliškai kalbėdamas 
tarė:

— Na, tai žinoma, Kad mū
sų žmonės turi drabužių, če- 
verykų ir gėlių, taip kaip ir 
'jūs, amerikonai; ir mes juo
kiamės dėl to, kad esame link
smi. Matot, Rusijoj nėra be
darbės. Valstybė duoda 'kiek
vienam darbo. Ten nėra rū
pesčių.

Amerikonas, tur būt, buvo 
ūpe pasijuokti ir atsakė;

— Aš esu inžinierius ir vos 
tik sugrįžau iš Rusijos, kur 
išbuvau tris ir pusę metų. Tr 
aš noriu tau pasakyti, kad 
niekad nemačiau žmonių taip 
apsirengusių, kaip tame pie
šinyje. Nemačiau jokių vaike
lių taip žaidžiant su gėlėmis 
ir juokaujant. Net negirdėjau 
juoke per tris ir ipusę metų.

Vadas paraudo, tai išgir
dęs, atsisuko ir nuėjo.

gi n’znu

Lietuvio Išradėjo 
Likimas Varšuvoje

Farmerių - streikininkų kova su sikebais — pieno prista
tytojais New YoiJk miestui. Farmeriai streikū kovoja už pa
kėlimą kainos pienui. Sugavę ant kelių skebų trakus, pieną 
išpila a-n-t žemės. Tuo būdu kasdien sunaikinama šimtai ga
lionų pieno. (Acme teleiplioto)

Sovietų paviljonas New Yo- 
r*ke Parodoje yra didžiausias 
•melas. Jis neparodo nieko a- 
pie kruvinas žudynes. Nema
tome, kiek milijonų žmonių 
kentėjo, badą kentė. Neparo
do koncentracijos stovyklų. 
Neparodo, kiek bažnyčių ir 
maldos namų sunaikinta. Kaip 
Nerono laikais buvo persekio
jami krikščionys, taip ir Ru-

Sutaupymas Nuo $20 iki $75
Dabar perkant Elektrinę Ledaunę, Aliejinį Pečių, Ra
dijų, arba Skalbiamų mašinų Budriko Krautuvės Re- 
montavimo Išpardivime.

sijoj, Kremliuje, dabartiniais 
laikais yra raudonas Nero- 
nas.

Matom, kaip komunizmas 
šiandien Amerikoj dirba vi
sur unijose ir net valstybėje. 
Taip pat stengiasi įeiti ir į 
katalikų tarpą. Jų neturime 
į savo namus įsileisti. Komu
nistai, kurie nori įeiti į mū
sų namus, jie nori kryžius 
nuo sienų nuplėšti, vaikelius 

i mokyti tapti Dievo priešais 
ir sutrempti amerikonišką 
laisvę. ■>/

Mes turime būti pasirengę 
komunistams duris uždaryti

Pi •ieš du mėnesius atvyko į 
Varšuvą iš šaulių Bolius Voi- 
cechauskis, ieškodamas fab
riko, kuris galėtų padaryti 
keletą aparatų vaikščioti va
ndeniu.

Varšuvoje tuo sensacingu 
išradimu susidomėjo lenkų 
karo fabrikas ir, paėmęs ranik 
pinigius, pradėjo šio prie
taiso darbą pagal išradėjo 
projektą. Po kiek laiko Šiau
lių išradėjas pamatė, kati fa
brikas sugadino aparatą, nes 
ne pagal nurodymus padaręs. 
Prasidėjo taisymai ir truko 
net porą mėnesių. Išradimo 
autorius padarė nereikalingų 
išlaidų, nors iš Lietuvos vyk
damas manė praleisti Varšu
voje vos porą savaičių. Tuo 
taupu fabrikas dar net parei
kalavo iš p. V-odcecbauskio 
primokėti už pataisymą jų 
pačių sugadinto aparato. By 
la dūr nesibaigė.

Apie šio lietuvio išradimą 
sužinojo Varšuvos spauda. 
‘ ‘ Kurjer Czerwonv ’ ’ tuojau 
parašė, kad šio išradimo au
torius yra Varšuvos techni
kas p. Boleslaw Wojciecliow- 
ski. šiauliškis tuo pasijuto 
nuskriaustas ir prašė redak
ciją atitaisyti. Ten bedirbąs 
iš Lietuves pabėgęs lenkas

aiškino, kad jis negalįs ra
šyti pavardės lietuviškai, o 
apie išradėjo tautybę gali 
pažymėti, kad kilme y m lie- 

1 tuvis. Lietuviams - žurnalis
tams padedant, p. Voicecbau- 
skis surado spaudės įstaty
mų paragrafą iq “Kur jer 
Czervvony” sutiko įdėti ati
taisymą.

Tiek daug nemalonumų pa 
tyręs, p. Voicechauskis jau 
nustoja džiaugęsis ir savo iš
radimu. O ypač apgailestau
ja, kad savo planą realizuoti 
atvyko į Varšuvą. Jis sako, 
jam Kaune panašų aparatą 
daug geriau padarė, negu Va
ršuvoje. šiomis dienomis iš
radėjas grįžta į Lietuvą, nu
vargintas ir be vilties.

Pats išradimas yra labai 
būdingas. Visai nemokant 
plaukti galima pereiti giliau
sią upę sėdinčioje (pozicijoje, 
rankos yra laisvos. Tai yra 
guminis ratas ant liemens, o 
prie kojų tam tikri sparne
liai — irklai. Šis išradimas 
tinka ne tik kariniams tiks
lams, bet ir vandens sportui, 
meškeriojimui, medžioklei. 
Projekto autorius sako, kad 
sportinis aparatas kaštuotų 
vos 30 litų. Būdinga, kad šiam 
išradimui kilusi idėja sapne.

Keliaukite Vikingų laivais

J LIETUVĄ
Per Gothenbitrgą, A»e»llją

Laivų Išplaukiami iš New Yorko:

S. S. Drottningholm,....... rugp. 29
M. S. Gripsholm................ rūgs. 8
M. 8. Kungaholm.............. rūgs. 16

•
Tamstos kelionei niekas nepa

tarnaus geriau prisirengti. kaip 
Tamstos vietinis laivakorčių agen
tas, arba:

SVVEDISH AMERICAN LINE
181 No. .Mlehlgan Avė. 

Chlcago, Il'lnois

K. U. (L. A.)

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cheeae Spreads 
and crackers... and cornpany 
refreahments are all ready! 
Theee Spreads are grand for 
sandvviches, appetizers and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glasses Kraft 
Spreads rome in. *

5 pėdų geriausių išdirbyečių 
Elektriniai Refrigeratoriai

$89-00

Thnr Skalbiamos Mašinos, pa
dirbtos parduoti po $69.00, už

$39-00

4 ar 5 kambariams apšildyti 
Aliejinis Pečius, visas porcele- 
no už $37.50 30 galionų 
aliejaus dykai.

Didelė Nuolaida Duodama Mainant Jūsų Seną Radio Ant Naujos.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409 21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
Pasiklausykite iymaus programo iš WCFL, 970 k. Radio Stoties 
9 islandą vakare Chicagos laiku.

..... „

Rusijoj nėra laisvės kalboje, 
spaudoj, moksle, susirinkime, 
tikėjime, auklėjime ir taip 
toliau. Komunizmas nekenčia 
krikščionybės. Komunizmas 
Rusijoj yra padaręs viską sa
vo galioj krikščioniją išnai
kinti ir išplėšti Kristų iš 
žmonių.

Komunizmas Ispanijoj nu

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDI

mandagiai, .bet tvirtai. Kci-I ž„d5 liikatan{ius vyrų, m0. 
'kalanti, «ad komunistą, būt,! terų ir vūiUe|ilf> kurie tikėjo 
iš viešų vietų pašalinami. Re
mti kiekvieną Amerikos va
dą, kurs priešinasi komuniz
mui. Štai, įrodymai, dėlko mes 
jų turime vengti.

Rusijoj nė vienas nedrįs į 
namus eiti su prieškomunis- 
tine propaganda. Komunistai 
Amerikoj turi visišką laisvę, 
kurios Rusijoj jie niekam ne
duoda, tik sau. Komunistinėj

i Kristų ir buvo Kristaus Ba 
žnyčios nariai. Ir tą visiką pa-! 
daręs komunizmas tiesia sa
vo ranką katalikams!

Komunizmo ranka yra Pi
loto ranka. Pilotas negalėjo 
savo sielos nup'auti plauda
mas rankas. Ir komunizmas 
negali savo rankų nuvalyti 
tiesdamas jas katalikams.

Ten buvęs

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.
J

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.

, KLAUSYKITE

New Citv Furnitūra Mart
RADIO PR0GRAM0

\\TUAI>IENI<‘ VAKARE. <1:00 VAI .ė WSI«’
- 19.10 kilocvHp.

•’nuriMiiH <1nIvsi lxHii* l<oni« K .»>»»»-.|į61<», i)rui*e 
i didelė eilė kitų radio Žvaigždžių

................  ......................... ... ..................... S'
—
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Žemiau nurodytos kainos yrt gry
nais pinigais už llorlą 4 tonų, ar
ba daugiau.

POCAHONTAS — Thlrd Veln 
Mine Run. Domestic............$7.60
WEST VIRGINIA MINE 
RUN. Extra Ooarse. . .... $7.20
COKE — Genuine Chlcago. 
Konners or Rolvav Pea. . $7.75

Visos mūsų “stokerlncs” anglys 
nuo dulkių apvalytos.

ILLINOIS RCREENINGS . . $4.50
FRANKLIN COUNTY. 
Stoker Nut .....................

WEST KENTl'CKY. 
Screenlngs ................ .

$6.00
1-lnch

$6.15
COKE — Alabama. 
or Nut ..........................

Range
$9.00

ROYAL STOKER N IT.
(Our Leader) ... ...................$5.70

ROYAL BLACK BAND
Lump — Stove.... ............... $7.95

EAST KENTl'CKY STOKER 
1-tnch Stoker ... .....................$7.15

FRANKLIN COUNTY 
Egg ................................... $6.75

EAST KENTl'CKY STOKER.
NUT. ............................ $7.35

LEO NORKUS. Ir.
DISTR1BUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

Kainos gali būti permainytos be Jokio praneSImo.

ATLAS FUEL COMPANY
įsteigia !•!& m.

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

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą OhlcagoJ. Virt goria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet. prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. ftis Alui yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
“ suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar

navimą.

2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240
KiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriR

Statau visokios rųJHes naujus namus ant 
lengvų mėnesinių Uhnokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be Jokio eash Jmokė- 
Jimo ant lengvų mėnesinių Uhnokėjimų.
(Iigsunu gerinusį atlyginimą U Pire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių ihno- 
kijlmų nuo 6 iki 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHNPAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

.  '
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FLATELISTŲ KAMPELIS
Redaguoju Ig. Sakalas

ttISCONSINO LIETUVIŲ ŽUDOS
Mirė Pavyzdingas 
Lietuvis

LIETUVOS PAŠTO 
ŽENKLAI:

PRAŠOM ATSILIEPTI

Per vasara filatelistai ma-
lšsėmus tuos ženklus iš Ce-' ža rodo veiklumo. \ adinas, a- 

htralinės ir negaunant'dau-j tostogauja. Bet vasara jau 
giau iš Berlyno dėl tuo metu baigiasi ir vėl prasidės susi-
buvusių streikų, Pašto valdy
bai prisėjo spausdinti nauji 
pašto ženklai Valstybės spau
stuvėje. Šios serijos atspaus
dinta sekantis skaičius:

Po 10 skatikų 30,000 ž.
Po 15 skatikų 30,000 ž.
Po 20 skatikų 30,120 ž.
Po 30 skatikų 30,020 ž.
Po 40 skatikų 30,000 ž.
Po 50 skatikų 30,000 ž.
Po 60 skatikų 20,000 ž. 
Spausdinant tuos ženklus

rinkimai, rinkinių papildymas 
naujais ženklais ir tt.

Chieago yra įsteigtas Lie
tuvių Filatelistų Klubus (Li- 
tliuanian Philatelie Club, ku
ris per vasarų taip pat nelai
kė susirinkimų. Sekantį mėne
sį jau bus šaukiamas susirin
kimas. Tenka girdėti, kad 
daugelis Chieago lietuvių fi
latelistų nori priklausyti prie 1 
klubo. Norintieji priklausyti, 
prašomi susižiiloti su šio sky-

ženklas — V ytis, žemiau ‘Lie- /f 
tuvos Nepriklausomybė 1918 
— 1938’. Bloke yra du ženk
lai; 35 ir 60 centų viršui mi
nėtų rūšių. Blokai išleisti T
dantuoti ir ne dantuoti. Bau-, \ISI Kcliai VeUa i 
tuotų išleista 50,000 egz., o Pikniką 
ne dantuotų 10,000. Perkant 
keturis dantuotus blokus bu
vo duodama vienas ne dan
tuotas. Pašto valdyba tuos 
blokus išleido daugiausia fi-
latelistaius.

KENOSHA. — Ryt po su
mos, parapijos mokyk.os 'kam- 
bariutne, susirinkimus laikys: 
Seselių Prane išk iečių Rėmė
jai ir Birutės draugystė.

....... "
vardu sveikino Antanas Lau
raitis.

Chieago, VVaukegan, ir De- 
troit. Klebonas kun. J. S. 
Martis pasakė pritaikintų pa
juoksiu.

SPAUDOS ĮVEDIMUI 
PAMINTO

Rugsėjo mėnesį, šių metų, 
sueina lygiai 300 metų, kaip 
Amerikoj įvesta spauda. 16- 
39 metais iš Anglijos į Anie- 
rikų atgabenta pirma spausdi
namoji mašina ir Hanvard

( Rugpiūčio 20 d. įvyks šv.
Petro parapijos metinis pik-

1 nikas, Alford Parke, ant pir
mo kalno. Tai pirmas ir pas
kutinis piknikas šiais metais.
Klebonas ir komitetas širdin-•
gai kviečia visus parapijonus 
dalyvauti ir prašo atsivešti 
draugus ir pažįstamus. Juo

kolegijos prezidento name bus daugiau žmonių, tuo bus

20 skatikų lakšte įvyko klai- liaus vedėju (adresas “Drau
da. Vietoj “'paštas”, 200 laks- go”). Priklausyti klubui yra 
tų išėjo su “aštas”, kurie su begalo naudinga. Jau nekal- 
kitais buvo iparduoti korės- bant apie lengvų būdų papil- 
pondencijai apmokėti. Pilate dyti savo rinkinius, bet ir ap- 
lijoj tas ženklas yra reteny- sisaugoti nuo apsigavimo per- 
bė ir brangus. bant parduodant, ar mainant

pašto ženklus.
JUBILIEJINIAI LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLAI

Šiuo metu apyvartoje dau
giausiai matosi Lietuvos paš
to ženklų, išleistų 20 metų 
nepriklausomybės jubiliejui 
paminėti. Ženklai yra keturių 
rūšių: 15 c. 35 c., 50 c. ir 60 c. 
Pirmuose dviejuose yra at
vaizdas Tautos Tarybos, pa
skelbusios Lietuvos, nepri
klausomybę 1913 m., vasario

16 d., o kituose dviejuose at
vaizdas prez. A. Smetonos, 
dešinėj pusėj Karo Muziejus 
Kaune, o kairėj, tolumoj, Ge
dimino pilis Vilniuje. Ženk
lams piešinius pagamino dail. 
Adomas Varnas.

Be tų ženklų, dar yra iš
leisti taip vadinami blokai 
148X105 mm. didumo. Bloke 
viršuj yra Lietuvos valstybės

PIRKDAMI DABAR

ELEKTRIKINĮ 
REFRIGERATŪRIU

GALITE SUTAUPYTI

nuo $35.00 
iki $65.00

10% ĮMOKĖTI 

Balansą Lengvais Išmokėjimais

Roosevelt Furniture Co.
2310 West Roosevelt Rd.

Chieago. Tel. Secley 87(

Pagaliau patsai 
tarė keletu žodelių dėkoda
mas Vienybei ir visiems, ku
rie tų vakarienę surengė. Pa
pasakojo savo kelionės įspū
džius ir naujenybių iš Pasau
linės Parodos. Baigę vakarie
nę malda, visi skirstėsi namo 
linksmus, nes sulaukė savo 
dvasios vadų. Dalyvavę va
karienėje įteikė klebonui $50 
vertės dovanų.

RACINE. — Rugpiūčio 4 
netikėtai mirė širdies liga vie- 
u. žyniausiu Sv. Kazimiera , VeUo,li“ buv0 
parapijos parapijonų a. a. Jo-'kata',k““’ ser°6 5irJies- dėl 

klebonas nas Vintis. Bažnytinėmis a-i‘° v“‘ r»clniečl“i 
ipeigoinis palaidotas 7 d. rug- ,auJa ‘*ro laWan0' 
pi ličio Calvary kapinėse. Žmo 
nių buvo prisirinkus pilna 
bažnyčia, o į kapus lydėjo 
virš 60 automobilių. Giminių 
ir draugų buvo iš Rockt'ord,

PRANEŠIMAS
Dr. Frank C. Kwinn (Kvie- 

cinskas), kuris pirmiau turė
jo savo ofisų po num. 1758

Šeimininkės buvo: Valaus-
kienė. Bartašienė, Balčaitie-
nė, Droktonienė, Zalatorienė1 We8t 471,1 Street- I>,'rslkC4' i 

. naujų vietų. Dabartinis ofi-ir lvasiulienė. Prie stalo
iStephen Daye atspausdino linksmesnis ūpas ir pasekmės tarnavo Ona Laurinaitytė, M.
pirmų jį laikraštį “The Free- 
man’s Oath”. Laikraštis bu
vo pašvęstas nepriklausomy
bės, balsavimo ir kitokiems 
pilietiniams reikalams. Toms 
sukaktuvėms paminėti, rugsė
jo 26 dienų Amerikos Jungt. 
Valstybės išleis naujų 3 cen
tų purpurinės spalvos ženklų.

Pirmoji spausdinamoji ma
šina dabar randasi llarward’o 
universiteto muziejuj. Bet pir
mojo spausdinto laikraščio, 
pranešama, nesiranda net pas 
žymiausius senų leidinių ko- 
lekcijonierius.

DANCIGAS IR PAŠTO 
ŽENKLAI

gražios.

Pernai lapkričio mėn. Len
kijos paštų valdyba išleido 
serijų naujų trijų pašto ženk
lų, vaizduojančių Dancigu- 
kaip “XVI šimtmečio Lenki
jos prekybos centrų”. Viena: 
me pašto ženkle yra atvaiz
duotas Vladislovas Jogailai
tis, o kitame — karalienė Ja
dvyga, kaip vokiečių riterių 
ordino nugalėtojai. Prieš tuosI

į lenkų pašto ženklus užprotes
tavo Dancigo senatas ir parei
kalavo iš lenkų vyriausybės i- 
šimti juos iš apyvartos. Į tų 
protestų Lenkijos vyriausybė = 
atsakė, kad istorijos faktų ne
są galima pakeisti ir kad XVI

Mūs parapijonų akys nu
švito, pamačius sugrįžusį iš 
atostogų geiib. klebonų kun. 
P. Skrodenį, MIC. šeštadie
nio vakare, Vienybės dr-ja, 
vadovystėj Petro Pilitausko, 
Vlado J uzėno, I)om. Kasiu- 
lienės, Kaz. Šarausko ir Jono 
Drulktenio, surengė suti'ktuvių 
vakarienę.

Šv. Petro iparapijos žmonės 
parodė, kaip savo klebonų 
myli, nes buvo į salę susirin
kę virš 200 žmonių. Buvo ma
tyt daug ir svetimtaučių.

Komitetui lydint, klebonas 
įėjo į salę ir tuoj prasidėjo 
programa. Visųpirma choras 
pasveikino grįžusį klebonų 
dainomis. Paskui komiteto ir 
parapijos vardu"svėikino Jo
nas Druktenis. Birutės dr-jos

Beitaitė, M. Kraujeliūtė, Za 
•atoraitė, Ona Juškienė, H. 
AVutzen, O. Zokaitė, J. Po
cius. Rap.

AKIŲ GYDYTOJAS

so antrašas yra 1651 W. 47th 
Street. Telefonas tas pats: 
YARds 5557.

DR. VAITUSH, OPT.
SPEC1AMSTAS 

OPTOMETIUCALLY AKIŲ
LIETUVIS

Suvlrft 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aklų (tempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaud&jlmo 
svaigimo, akių (tempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeclalS atyda atkreipiama ( 
mokyklos valkus Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. rak. 
NedSlioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau. ■
4712 SO. ASHLAND AVĖ

Telefonas YARds 1373

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryt®, 2-6. 7-8 P. M. 
3147 S- Halsted St, Chieago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Seėtadieniaie 

Valandos: 3—3 P. M.

TEL YARDS 6557

DR. FRANK G. KWINN
(KVLEOLNbRAt.) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street 

(Kalintas Woou S-}
OFISO VALANDOS:

2—i ir 7—8:30 Vakare,
_________ ir Pagal Sutartį._________

I INTERNATIONAL LIŪUOR CO. I
Sav. FRANK VIZGARD

Lietuvių didžiausias degti 
nės ir vyno sandėlis. Užlaikt 
geriausių amerikoniškų ir im 
portuotų degtinę ir vynų.

*
SCHENLEY

Iš 150 tvholesalcrs liko tik 
.. , , . • = 35 Sehenley Distributors, ji.
šimtmetyje Dancigas tikrai y*,g tar(><? ir International Liquoi 
ra buvęs Lenkijos karalystės IS Co. Jei negalite gauti iš sa 
rlnlimi “ vo wholesaler Sehenley Pro

's dūktų, pašaukite mus.
Į tai reagavo Dancigo paš-, g *

to ženklų leidykla. Ji nutarė ,5 Triiv m. , senumo ‘Cream

išleisti tokius Dancigo pašto tų pačių kainų, kaip pirmiau 
ženklus, kurie įrodytų Danei-:S buvo. 
gų iš istorijos laikų esant Vo-lg *
kietijos miestų. Tuo tikslu iš-į S 6246-48 S. Californla av. 
leido taip pat serijų naujų | Chieago, Illinois 
pašto ženklų. Kalbamos šeri- | Tol. Republic 1538—1539
jos viename ženkle vaizduo- S —-------
jama l.)77 m. scena, kada 
Lenkijos V engrijos karalius 
Steponas Batoris buvo nuga
lėtas kare su Dancigu. Antra- 
įme pašto ženkle primenami 
1730 metai, kada buvo sutarta 
sutartis tarp Dancigo ir Šve
dijos kariaujant su Lenkija.
Trečiame pašto ženkle pami
nima 125 metų sukaktis 1814 
m. vasario 3 d., kada Danci
gas buvo vėl prijungtas prie 
Prūsijos.

* I, -

laimėje visiems, kiek galėda
mas gelbėdavo; ne tik lietu
viams, bet ir svetimtaučiams. 

(Nukelta į 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI

Tai. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo U iki 12;

2 iki A ir 7 iki B 
Pirmadieniais: 2 iki i Ir 7 iki S 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PH1LUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaro
ir pagal sutarti

DR. P, J. BEINAR
(BEINARAU8KA8J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611

Res. — Yards 3965 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagai s n tarti

DK. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

V LR gini a 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredų 
Serednuūs ir Nedėl. pagal sutarti

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICLAN AND SURGEOM 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 2345 
Ofiso VaL 2—A ir 7—9

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 bu. Ashland Avė.

2-troe labos 2
GHIGAGO, ILL

Telefonai MlDway 28A 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, ano 2 iki 
vai. po pietų ir nao 7 iki 8:30 V. ,.

Telefonas HEMlock 6286

DR._A. b. RAKAUSUU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
2410 W. Marųuette Kd.

Ofiso valandos: jg
10—12 vaL ryto

2—4 ir 6—8 vaL vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Susitari ua

I SJ

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
4031 5o. Ashland Avt 

TeL YARds 099%
Rez. TeL PLAza 320b 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa. 
Nedėliouus nuo 10 iki 12 vai. <lieu|

| AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
iL YARds 5921 
M.: K£Nwood 6107

DK. A. J. BERTASH
= Ree. 6968 So. Talman Avė.
= Ree. TeL GROvehiU 0617 
= Offioe TeL HEMlock 4848

1 DR. J. J. SIMONAITIS
= GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia susitaria

| 2423 W. Marųuette Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:38

756 West 35tti Street

DR. STRIKUL’IS
PHYSICLAN and SUROBOB

4645 So. Ashland Avenue
OFIBO VALANDOS:

Nuo 8 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL rak 
Nedėliomia pagal sutartį,

Offioe TeL YARds 4787 
Namų TeL PROapect 1988

Ofiso TeL VDKinia 0036 
ReMdendjoe TeL BEVeriy 8844

OR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue /

Ofiso vaL j 8—4 ir 8-8 p.

Reaideaeija
8939 So. Ciaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Kas anksti keliasi ir jau
nas tuokiasi, tokie visuomet 
bus laimingi, ir atbulai: kas 
vėlai keliasi arba lieka sen
bernis. A. P.

RE M KITĘ, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDI

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 Soe Western Avenue
REPUBLIC 6051

Tai OAHal 8188.

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Califomia Avė. 

Telefonas REPubUc 7868

Tel OAHal 0867
Ree. TeL PROspect 6668

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

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

6 iki 9 vakare

Office Plione Ree and Offioe '
PROspect 1028 8369 8. Leavitt Bt I
Vai: 24 pp. ir 7-9 vak. CANal 0708 |

DR. J. J. KO WAR
(K0WAR8HA8) 

GYDYTOJAS IR 0HIRUR0A8 

2403 W. 63rd St, Chieago 
Trečiadt aiais ir SekmkadieaiaU

TeL YARds 2846

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. >
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Re rėdo j pagal sutartį_______

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTA8

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Tarda 0994

Bnuadianiaia. Trečiadieniais ls
--»■'< J
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE dykiml

Pas Mus Viskas Nauja
Lietuvių katalikiškos drau

gijos, Waukegane, įpildyda- 
nios savo metinių susirinkimų 
nutarimus, rengia trečių me
tinę Lietuvių Dienų ir Dainų 
Šventę šį sekmadienį, rugį). 
20 d., gražiame Foss Parke, 
North Chicago. Kaip jau ži
noma, pelnas bus skiriamas 
įtaisymui naujo didžiojo al
toriaus naujoj Šv. Baltramie
jaus bažnyčioj. Fondas tam 
tikslui jau yra pusėtinas ir 
pasisekihias Lietuvių Dienos 
duos progos tų fondų apvai
nikuoti, ir naujas altorius jau 
lūs užsakytas. Tad svarbu, 

kad 'kiekvienas iparaipijonas ir 
parapijos rėmėjas su savo šei
ma ir draugais dalyvautų šie- 
metinėj Waulkegano lietuvių 
šventėj. Reikia priminti, jog 
šis parkas, lietuvių naudai, 
pasidarbavus geriems iparapi- 
jonams ir draugijų nariams, 
gautas tik vienų kartų j me
tus. Taigi, naudokimės įproga 
ir pasirodykim kitataučiams,

.jog mes galime dienų uipikly-| 
ti ir ne bile kaip: dainomis, 
žaidimais ir t. t.

Draugijos, kurios deda.pa
stangų šios dienos pasiseki
mui, padedant parapijos ko
mitetui, gerb. klebonui kun. 
J. J. Pužauskui ir naujahi vi
karui kun. Alb. Kiškūnui, y- 
ra: Šv. Baltramiejaus, A. J. 
Sutkus — pirmininkas; Šv. 
Juozapo — Alekas Jankaus- 
kis pirm.; Šv. Antano — J. 
J. Jakutis pirm.; Šv. Onos — 
Ona Daujotienė pirm.; Nekal
to Pras. Pan. Šv. mergaičių 
— B. Bukšiūtė pirm.; Šv. Bal
tramiejaus choras —• Ant. 
Burba pirm.; Amžino Rožan
čiaus — Kundrotienė pirm.; 
Susiv. L. R. K. A. 177 kp. — 
Kaz. Burba pirm.

Pradžia- bus 12:30 popiet 
paradu nuo Lietuvių Audito
rijos. Parade prašomi daly
vauti, kas tik gali, ypač su 
automobiliais.

Visi keliai ir keleliai ves 
į Foss Parkų tų dienų. Lai ne-

lidka nei vienas lietuvis na-1 vanos: 1) $30.00, 2) $20.00, 
mie. lšeikim ir viešai ipasiro-l 3) $15.00, 4) $10.00 ir 5) ipen-

Enrikas

Lietuvių Dienos 
Programa

1) Parudus nuo Lietuvių 
Auditorijos prasideda 12:30 
popiet. Automobiliais važiuo
jama į Foss Park.

2) Basebolo lošimas 2 vai. 
popiet Loš Chicagos ir Wau- 
kegan rinktinės.

3) Dainos 6 vai. popiet. 
Dalyvauja Waukegano, Ru
čine ir Milwaukee chorai. Va
dovauja varg. St. Žylius; a- 
kompanuoja varg. Juoz. Kai- 
liukaitis. Solistė Antanina 
Bu'kančiūtė.

4) Kalba North Chicago 
miesto majoras John Dromey, 
Waukegano majoras Mancell 
Talcott, Šv. Baltramiejaus pa- 
rap. klebonas kun. J. J. Ču- 
žauslkas.

5) Žaidimai 7 vai. vakare; 
(a) virvės traukimas, (b) vai
kų bėgimas, (c) moterų bėgi
mas, (d) vyrų bėgimas ir ki
ti.

6) Dovanų laimėjimas: 10: 
30 vai. vakare. Pinigais do-

DRIVOAS

kios dovanos po $5.00.

Valdybos Įvairių 
Komisijų

I
Generole valdyba: J. Ma

tulėnas,. >pinn.; Pranas Bru- 
zauSkis, vice pii4n.; Pr. Aku- 
sevičia, sekretorius; Pr. Al
kus ir kun. J. Pužauskas ka-1 
sininkai. 1

Parodos: A. J. Sutikus ir 
Pr. Dapkus.

Dainų: St. Žylius ir Plr. Bu- 
janauskas.

Garsinimų: G. P. Bukan- 
tis, S. Žylius, A. J. Sutkus.

Gėrimų: A. Jankauskas ir 
Pr. Bukšas.

Koncesijų: Pr. Bujanauskas
Virtuvės: O. Daujotienė ir' 

J. Kundrotienė. *
Žaidimų: Pr. Brazauskis, J. 

Jakutis.
Šviesų: J. šimulynas ir A. 

Didjurgis.
Būdų statymo: V. Bukšas 

ir J. Grigutis.
Maršalkos. V. Jakaitis ir 

J. Jakutis.
šaltakošės- B. Bukšiūtė ir 

B. Kačinskaitė.

Wisconsino Lietuvių 
Žinios

.(Tęsinys nuo 4 pusi.)
Kuriam kaimynų pasitaiky
davo kokiu nelaimė, pirmiau
siai bėgdavo pas Vintį ir, ur 
tai buvo dienų, ar naktį, vi
sada jis, kiek galėdavo, pa
gelbėdavo. Būdavo, kels sū
nus, kurie jo autotuobiliu pa
gelbės prašančiam; vež, kur 
reikės jokio atlyginimo nerei
kalaudamas. Ir pinigiškai ge
lbėdavo. Labui vengė netei
singų kalbų. Blogų žinių nie
kad nežinojo ne tik velionis,

THE AWFIIt PfilCE YOU P1Y FOR BEIHG

NERVOUS
Check Below And See If Yon Have 

Any Of The Signs

Qulvering nervą ean make yon old and 
(ūtnard loolcing, eranky and hard to live 
Vrith—ean kaep you awake nights and rob 
you oi good health, arood tiram and Jobą.

Don't let youraetf T‘go" Ūke that. Start 
taking a good. reliable tonlo—one made 
riaiiy for tremas. And oould you aak for any- 
thing trhoee beneflta ha ve been better proved 
han wortd-famoua Lydia E. Pinkham'a

Viegetable Compound? 
Let the tvholeaomthe tvholeaome herbe and roota of 

Pinkham'a Compound help N a ture ealm 
your shrieldng nervea, tone up your eyatem, 
and help lessen distreaa Erom female funo- 
tional disordera.

Make a notė N0W to gat a bottle of thla 
time-proven Pinkbau'a Compound TODAY

bet ir visi jo namai. Už tai 
buvo visų gerbiamas.

Nuliūdime li'ko žmona Elz
bieta, sūnūs Viktoras, Ernes
tas, Jeronimas, marti Irena 
ir sesuo Lietuvoje Elzbieta. 
Amerikoj turi daug giminių 
ir draugų.

Lai Dievas suteikia jo sie
lai amžinų poilsį.

Šv. Cecilijos choras 27 d. 
rugp. rengia koncertų parap. 
svetainėj, 615 Park Avė. Tai ‘ 
bus didelės iškilmės, nes da
lyvaus ir Milwaukee, Wis., 
Šv. Gabrieliaus parapijos cho
ras. Abienis chorams vado

vrlthout fail frora your druggfat. Over a mil- 
lion vomen ha ve trritten in lettera reporting 
wonderful beneflta.

For the paat 60 yeara Lydia E. Pinkham'a 
Vegetabk Compound haa helped grateful 
vomen go "amiling thru'* trying ordeala. 
Why not let it help YOU?

vaus varg. Juozus Kuiliulkai- 
tis.

Raciniečiai įdomauja ir lau 
•kia koncerto.

Šv. Kazimiero parapijos Ine 
tinis piknikas pavyko. Pelno 
liko gražaus. Smagu ir ma
lonu pažymėti, 'kad dabarti
niu luiku mūsų parapija ga
rui geram stovy. Klebonas 
kun. J. S. Maltis darbuojas, 
kiek gali, ir kiek aplinkybės 
leidžia. Parapijonai irgi sy- 
ikiu su savo dvasios vadu da
rbuojas ir sutikime gyvena.

B. V.

■■■■■■■■■■■■■
■REUMATIZMAS S 
I SAUSGELE ■
■ Neaikankykite savęs skaus-

mals: Reumatizmu, SausgSle, ■
■ Kaulų Gčlimu, arba MSšliun- _ g giu — raumenų sunkumu, nes *

skaudgjtmai naikina kūno gy- ■
■ vybę Ir dažnai ant patalo pa-
_ guldo. ■
" CAPSICO COMPOUND mos- g
■ tis lengvai prašalina viršminS-
_ tas ligas: mums šiandien dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padSkones _ m paštų 55c. arba dvi už $1.05. ™

Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- ■
■ TOS", augalais gydytis — kaina
_ 60 centų. ■
“ pasveikę. Kaina 50 centų. Per

■ Justin Kulis ■
■ 3259 S. Halsted Street, "

Chicago, Illinois ■

TrCČId Lietuviu Diena ir Dainų Šventė Waukegane
Įvyks Rytoj, Sekmadieni, Rugpracio-Aiigust 20,1939
FOSS PARK NORTH CHICAGO, ILL.

Skiriama £100.00 dovanu - pinigais
Dalyvaus Racino, Milwaukee ir Waukegano Chorai. Bus Bolės 
Lošimas1, Įvairios Lenktynės ir Žaislai. jį

—

Res. 817 Eight St 

Tel. Majestic 4882

DR. JOHN S. 
ŽEKAS

Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 2-4:30 
ir 7-8:30

Išskyrus Ketvergų

Ofisas
4 S. Genesee Street

Tel. Majestic 83

\Vaukegan, Illinois

Tel. Ontarlo 5766

Su Linkėjimais

A. J. SUTKUS

Namų
Apdraudos
Agentūra

1007 - 8th Street

AVaukegan, Illinois

N "»VĮ»IU
oNTsaaU

Boildois & Lomi Ass’n.
OF WAUKEGAN

901 Lincoln Avė. Waukegan, Illinois
f

Savings Accounts Solicited 
Money Loaned on First Mortgage 

Office Hours — every Tuesday 7 P. M. to 9 P. M.

For Information

Lietuvių Dienos ir Dainų Šventės Waukegane rengimo komisijos nariai. Sėdi iš 
(kairės į dešinę: O. Daujotienė, J. Kundrotienė, J. Matulėnas, pirmininkas, P. Ai- 
kus, vicepinn., G. P. Bukantis, sekr.; stovi: P. Bujanauskas, S. Žylius, V. Ja
kaitis, A. J. Sutkus, J. Grigutis, M. Malinauskas, S. Rajūnas, Alekas Jankaus
kas, B. Mačiulis ir Pr. Dapkus. 

JOHN J. JACKETT pres. 
1025 Victoria St.

North Chicago

MICHAEL E. GUST sec. 
833 So. Victory St

\Vaukegan, Illinois

Tel. Majestic 282 PETRAS SHAUL1S Sav.

EIGHT STREET BAKERY
Geriausia Duona, Keksai ir Pajai 

Pata r naujam Vestuvėms, Parčioms ir Bankietams

Eight and Victory St. Waukegan, Illinois

Tel. N. C. 1702

Su Linkėjimais
MR. & MRS. FRANK OPEKA

IŠVEŽIOTOJAS — BLATZ ALAUS
403 - lOth St. No. Chicago, Illinois

CONZELMAN MOTOR CO.

Packard — Studehaker

15 Years

Su Linkėjimais 

Mr. & Mrs. 

JOSEPH A.

JADRICH

ADVOKATAS

Tel. N. C. 2343

Didžiausia
Lietuviška

Mėsinyčia
NORTH CHICAGO J

JOE’S FOOD 
SHOP

JUOZAS ANORULES
Savininkas

1716 Sheridan Rd.
No. Chicago

Trade At

GOODMAN’S

DEPT. STORE

602-604 Tenth St. 
Phone Maj. 783
\Vaukegan, Illinois

The Home of
Tailor Made

FVRNITURE

Geriausio
Pasisekimo

Lietuvių Dienai 
P. J. ŠEŠTOKAS 

Vaistininkas

Su Linkėjimais

MR. and MRS.
JOSEPH J. 

PETROSHIUS

PROGRESS 
BAKERY 

PAUL DAUDER1S Sav.

719 - Tenth Street
North Chicago

ECONOMY
COAL and BUILDING MATERIAL CO.

Excavating — Trucking
STANLEY DEMB1NSKIS Sav.

Eight St. at North Shore Tracks
Waukegan, Illinois

Office Phone Maj. 1070 ,Yards Maj. 3062

TENTH STREET HARDWARE 
VVAUKEGAN’S MOST COMPLETE 

HARDWARE STORE 

Phone Maj. 1986

620 Tenth St Waukegan, Illinois

Majestic 3286

FEINSTEIN FURNITURE COMPANY
Not Incorporated

141-43-45-47 So. Genesee St.
Parking in Rear \Vaukegan, Illinois



DRAtTOlS Šeštadienis, rugp. 19 d., 1

Metų Jubiliejaus

rikietM
pr-------------  T SKALBIAMOJI

H , MAŠINA,
c W- antroji dovana,
1 iBT gjSįĮ—$75.00 vertes

XW^"'S^rC^ k peoples FURNITU- 
0W II \\ ■ RE C0-, 4149 Archer Avė.

Mohair Parlor Setas, 1-moji dovana $140. d?/ ^y
Iš PROGRESS FURNITURE CO., 3222 S. Halsted St. X JU

Cocktail Setas, ketvirtoji dovana, vertės $25.00
Iš J. KASS JEWELR¥ CO., 4216 Archer Avenue.

Tikietai Parduodami po 10 centų Bus ir daugelis kitų gražių dovanų

Lounge Kėdė, trečioji
dovana, $35.00 vertės
Iš ARCHER AVĖ. FUR
NITURE CO., 4140 Archer 
Avė. Sav. J. KAZIK

Darbo

Praleiskite Tą Dieną Su Kitais Chicagos Lietuviais

Vytauto Darže 115-tos gatves prie Pulaski Road
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ATSIŽADU PASAULIO MALONUMŲ

10 naujų pasiaukojusių Kristui. - Naujos eilės 
lietuvaičių švietimo darbininkių. - Priesaikos 
apeigos ir giesmes žavėjo dalyvius.

Rugpiūčio 15 d. Sv, Kaži- Indiana — Sesuo M. Rosa-
miero Seserų vienuolyno ko
plyčioje įvyko Abitų Priėmi
mo ir Profesijos iškilmės. To 
svarbaus lietuvių katalikų gy 
venime įvykio liudininkais 
prisirinko pilna didžiulė vie
nuolyno koplyčia, net visi šo
niniai taikai buvo prisigrūdę 
dalyvių.

Apeigos buvo žavėtinos ir 
įspūdingos. Bendras visų ka
ndidačių ir seselių atsižadėji
mo pasaulio smagumų ir vi
lionių aktas, kiekvienos prie

tike ir pasirašymas knygoje, 
lų abitų uždėjimas, vaini- 

ivimas baltų gėlių vainikė
liais — tai buvo momentai, 
kurie nevienam pažįstamam 
ar giminaičiui išspaudė džiau
gsmo ašarų.

Iškilmingas šv. Mišias lai
kė kun. J. Vaitekūnas, Pro- 
vidence, R. I., Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas; jam asis
tavo kun. J. Mačiulionis, MIC 
ir kun. Bružas. Pritaikintų 
šventės nuotaikai pamokslų 
pasakė kun. J. Vaitekūnas, 
nušviesdamas plačiai vienuo
liško gyvenimo kilmę, (pir
muosius vienuolynų steigimo 
minties vystytojus, esmę vie
nuoliško gyvenimo ir apie ko
vų su pagundomis.

Po šv. Mišių Abitų priėmi
mo apeigos, kurioms vado
vauja taip pat tie patys trys 
kunigai, padedant, tvarkant 
ir nurodant Motinai Marijai 
ir dvasios vadui kun. Urbai. 
Abitus priėmė dešimt seselių. 
Štai jų pavardės, kilimo vie
ta ir naujieji vienuolyno su
teikti vardai:

I. Valerija Kalainaitė iš 
Lietuvos — Sesuo M. Felik
są.

2. Onutė Crigonytė iš Cary,

linda.
3. Elena Eremičiūtė iš Mt. 

Carinei, Pa. — Sesuo M. Leo- 
reta.

4. Elena Grigaitė iš She- 
nandoah, Pa. — Sesuo M. Del
finą.

5. Elena Misiūnaitė iš Ro- 
ckford, 111. — Sesuo M. Kon- 
solata.

6. Marijona Virbickaitė iš 
Providence, R. I. — Sesuo M. 
Maura.

7. Genovaitė Utkaitė iš Na
sh ua, N. II. — Sesuo M. An- 
tonila.

8. Marijona Pankauskaitė 
iš Rockford, Ill._ ■— Sesuo M. 
Devota.

9. Ievutė Mikonytė iš New 
Philadeiphia, Pa. — Sesuo 
M. Flora.

10. Uršulė Subotaitė iš Chi
cago Heights, Ilk. — Sesuo 
M. Anarita.

Tai vėl gražus Bažnyčios 
ir lietuvių tautos darbininkų 
būrys. Vėl jos pasipils nau
juose kultūros plačiuose dar
bo laukuose — mokyklose, li
goninėse, prieglaudose, kur
suose ir kitur. Jos, tarnauda
mos Kristui, tarnauja kartu 
ir visai žmonijai, ypač lietu
vių tautos, savo brolių ir se
sių gerovei.

Pirmuosius apžadus padarė 
irgi dešimt mergaičių, būsi
mų vienuolių. Jos yra kilu
sios iš šių parapijų.

1. Sesuo M. Irena iš Gary, 
Indiana.

2. Sesuo M. Gonzaga iš 
Philadeiphia, Pa.

3. Sesuo M. Teresita iš Clii- 
cago, UI. (Brighton Park).

4. Sesuo M. Karmela iš 
Mt. Caruiel, Pa.

5. Sesuo M. Doloreta iš Mt. 
Carinei, Pa.

6. Sesuo M. Rūta iš Chi- 
cago, Ilk (Brighton Park)

7. Sesuo M. Francela iš 
Girardville, Pa.

8. Sesuo M. Loreta iš Chi
cago, 111. (Bridgeport).

9. Sesuo M. Joną iš Philų- 
delpliia, Pa.

10. Sesuo M. Viviana iš 
Shenandoah, Pa.

Šv. Kazimiero Kongregaci
jos Seserų skaičius kasmet di
dėja. Puikus reiškinys, nes 
kartu plečiamas ir lietuvių 
kultūrinis ir soeialinis verki
mas, 'kurio dirvonai dar pla
tūs ir Chicago ir kitose lietu
vių kolonijose. A. S.

Prašome - Kviečiame 
Ir Laukiame

Visų mūsų gerb. įprietelių, 
rėmėjų, draugų, ir pažįstamų, 
atvykt rytoj į ARD metinį 
išvažiavimų prie Marąuette 
Parko. Seniai trumpais pra
nešimais “Drauge” skelbėme 
rugpiūčio 20 d., ARD rengia
mų “kermošių”. Rytoj' įvyk
sta toji pramoga. Leidimas 
gautas, gatvė bus užtverta, 
kad sveteliams būtų jauku 
pasėdėt, pasišnekučiuot. Cou- 
nty Gerk, Miehael Flynn, 
pats nuo savęs aukoja alaus, 
o visų ARD skyrių rėmėjos 
kepa, verda, įvairių skanė
sių — užkandžio. Kas įsigys 
bilietėlį už 10c., galės laimėt 
vienų' iš daugelio gražių do
vanų. Visas pelnas eis Staty
bos Fondui naujų mokslo rū
mų prie Šv. Kazimiero aka
demijos.

Rytoj Akademijos Rėmėjų 
ir jų įprietelių diena.

Prašome — ‘r
lauksime gerb. visuomenės da visus 
gausingo atsilankymo. tenkinti.

Rėmėja

John Sigmund, 29 metų amžiaus, iš Alton, 111., surištomis 
užpakaly rankomis Mississippi upe nuplaukė iš Alton į St. 
Louis, Mo., 23 amerikoniškas niailes. (Aome teleplioto)

Paremkime Mūsų 
Jaunimę

NORTH SIDE. - Rugp. 20 
d. northsaidiečiai važiuoja į

Sekmadienį Turės 
Daug Dovanų

BRIGHTON PARK. — Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė-

Jeffersono miškus, kur mūsų jų g skyriag yra gerai
jaunimas rengia piknikų. Vi
sų dienų skambės'dainos, eis 
žaidimai. Tat važiuokime vi
si pasilinksminti su jaunimu 
ir jį paremti Šv. Vardo drau
gijoje, kur gražiai darbuoja
si.

Remkime jaunimo parengi
mus, o jis su didesne energi
ja darbuosis mūsų tarpe.

Šis piknikas rengiamas pa
rapijos reikalams. Kiek, liks 
'pelno, bus skiriama nupirki
mui nnaujo kilimo prie alto
riaus.

Yra sakoma, kad kur jau
nimas, ten linksmumas, juo
kai, dainos oci žaidimas. Ir 
tas viskas bus sekmadienį Je- 
ffersono mišk#. Komisija ža- 

ilankiusius pa- 
* Lietuvylis

N EU RITI S
RILIIVI PAIN IN FIW MINUTIS

To reiieve the torturinc pain o* Nraritis, 
Rheumajism, Neuralgia or Lumbago in a 
few minute*, get the Doctor's formuia 
NURITO. Dependable—no opiates. no nar- 
eoties. Does the vork qsickly—mest reiieve
eruef pain. to your satisfaetion In a fev 1S 
minutes or vioney bark at Dreggist's. Don't ' 
■ufler. Ūse NURITO on thia guaranl.ee today.

LIETUVOS VYČIŲ CHORO H —

Ekskursija į Pasaulini;
PARODA

— išvyksta —

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

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses S4S.90 
tiktai ► o:........... ,............................ 00 ---

FO R 

I T C H I N G 

S K I N

k

RAr keutiato nietiejimą, R 
R nudegimą, arba odos lig*? f 

Nekentėkitl Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina ociema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko- 
se. 35c, 60c, >1-00.

žemo
F O A S K t .M IRRITOTIONS

PALAlMJNTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
U angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karuiiikis

Rugpiūčio 19 Diena
“O Paukšti, kurs giedi a- 

pie meilę, paklausk tu mano 
Mylimojo, kurs priėmė mane 
būti Jo tarnu, kodėl Jis ma
ne meile kankina”. Paukštis 
atsakė: “Jei Meilė būtų pa
darius tave laisvų nuo išty
rimų panešimo ar tu galėtu
mei parodyti Jam savo mei
lę!”

Rugpiūčio 20 Diena
Kasdienų dejavimai ir aša

ros yra pasiuntiniai tarp Nu
mylėtinio ir Mylimojo, kad 
turp jų būtų paguoda ir drau- 

I giškumas ir prietelystė ir ge
ra valia.

rengęs prie centro metinio 
pikniko, kurs įvyks rugpiū
čio 20 d., Marąuette Parke, 
prie 68 gatvės.

Visi brightonpurkiečiai kvie
čiami atsilankyti ir prašomi 
atlankyti mūsų skyriaus bū
dų. Turėsit progos gauti gra
žių dovanų.

Taipgi mūsų skyrius gavo 
kvietinių pasidarbuoti “Drau
go” jubiliejaus piknike, Vy
tauto parke, restorane. Ko- 
misijon išrinkta: Ed. Paulie- 
nė, I. Rudienė, Morta Anu
žienė, B. Lindžienė, B. Vili
mienė, B. Rudakienė, S. Pau-, 
liūtė ir M. JStankiūtė.

Dievuje sustiprėję ir tvirti 
jokiu budu negali pasikelti 
puikybėn.

DON’T BE 6REY
> gnr halr. Orey hale

■abee yoo look old and (ed old. 
Try the llodern* Metbod lor CoL

Hdr . . . CLAIROL. YoaV 
i the ųnkk, pleaunt trea»»

■sent. No blaaching reųoired to 
•oftes the bala «Hea yon «ae 
CLAIROL. YoaTl lc*e the resahs 

hair — beaatifid, netarei* 
eolo* ***** defiee detsetiesą

See yoonelf aa yon vrOold liks te

MOW.

Kvieslys

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIĮI

štai kų gaunate:
1, Traukinto Miletą Į sbl pu

ses, Chlcago-N. T., pirmos 
klasės, alr-conditloned trau
kiniais.

I. Valgis du kart, iravažiuojant 
Ir parvažiuojant

S. TransportacIJą nuo stoties | 
vladbut| Nove York*.
Dvi naktį* 
viešbutyje.

Ir tris dienas

t. Du bilietus J Pasaulin* Pa
rodą.

•. Aplankymą New Turko Įvai
renybių.

7. Aplankymą Reekefeiler Cen- 
ter ObuervaUon Tower.

I. Privilegiją aplankyti Niaga
ra Faile, kada grjlihe namo.

I. Privilegija pasilikti Ntw 
Torke Ii dieną, nuo dienas 
Išvykimo U Cklcaąes.

GIESMYNAS

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia:

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

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

Rytoj “Jaunimo”
Piknikas Sunset Parke 
Rinks tipiškų Chicagos 
lietuvaitę

Rytoj Sunset parke laikra
ščio “Jaunimas” metinis pi
knikus ir bus renkama tipiška 
Chicago lietuvaitė. Kandida
tuoju virš vienas šimtas mer
gaičių. Piknike bus patiektu 
plati programa, kurios išpil
dyme dalyvaus daugiau kaip 
penki šimtai jaunuolių. Prog
rama prasidės 2 vai. p. p. Va
rtai į Sunset purkų atsidarys 
11 vai. ryto. įžanga nemoka- 
ma. Atsilankiusieji turės pro
gos laimėti visų eilę vertinų 
prizų. J. I. S.

GARSINKI TĘS “DRAUGE”

URBA O ė 1 ė > Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie- 
tams, Laidotuvėms, 

......... Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone' LAFayette 5800

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

GARSINKITES “DRAUGE”

bn. psdfaat ■■■Ms.tiw w m 4 ta 
\ toto toto Itoif <toor that «aa*t to <toM)>* • t totoR toto toto Cltoto totototo
r----------- *jp/jj n a ir, oanoukM.
^U0Wsst4M da.MswY«sKn.*

r"" v»
d •

*

A. | A.

KUN. PRANCIŠKAUS 
VAITUKAIČIO

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo visų mylimų kun. 
l’ranciškų Vaitukaitį.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti.

ingas Dievas sulei- 
ėmžina atilsi.

Mes, atmindami tų Jo liūd
ną prasišalinlmų iš mūsų tar
po, buvome užprašę gedulin
gas šv. Mišias už jo sielų, ku
rtos buvo atlaikytos rugpiūčio 
18 d., Chleagos bažnyčiose ir 
Lietuvoje.

Prašome visų pasimelsti už 
Jo sielą.

K. R. ir J. lt.

an

’= Kiekvieno* ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pet =’ 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States 5 
Ooveraeat prieaiūra. “

įsigykite Naują Giesmyną. Jame 
rasite Visiems Metams Bažnyčios

Giesmes Ir mušiką patvagtė 
Ant. 8. Poetus.

BU«ido C. L, R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina —* M centai, pri
dedant >0 tentų penluntlaaul.

LIKTUVIiKAS
MI10LAU3

Šlovinkim Viešpatį.
MUMon tr Mišparai, Lietuviškai 

Ir Lotynldkal. visiems Sekmadie
niams ir Aventšrea Ir kttoe Mal
dės Ir Giesmės. Antras pataisytas 
Isldlmaa Parašė Kan. Ad. Saba- 
liauakaa. Stipriais edos viriais, 
kaina — 1.75. Reikalaukite U:

DRAUGAS PUB. 0 0. 
2334 So. Oakley Ava,, 

Chicago, Illinoia

Mokame Už
Padėtus Pinigus 31%

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

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION I
3= JOHN I’AJLKL, Prcs.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
SlIlIlIlIlIlIlIlinMIHUIIIHINNIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIMIINUIMIIBIUINHNNIIHIUlIRNIH*^

RAKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIRBKTORIAI 
KELNER —PRUZ IN

Phone 8000

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BUIAUBIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮBTAICA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
____________ Tek LAFAYETTE 0727__________

KV Y K" A T koplyčios visose 
LZ A K r\ A Chicagos dalyse

Klaosyfctte mlbui Zdeturtą r*Mo pragramo Antmaltmlo br 
Įrita vakarais, 1:00 valandą. Ii WHIP etotleg (1450 K.1

P. OAI/riMIERAfl

UUDOTUViy
MARIAI OHIOAGOB, OICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIUnCTOBIŲ ASOCIACIJOS

A BIRIU A Bl P f PATARNAVIMAS I 
H Rl D U L H n U L DIENĄ IR NAKTĮ

n V V A I KOPLYČIOS VISOSE 
LZ X ZZ I MESTO DALYSE

AJbert V. Petkas 4704 8. We«teni Avenm 
TeL LAFayotte 8024

8354 So. Habted St 
Telefonas YARde 1419

Antboay B. Petkn 6834 So. Weetern Avė. 
OROvehill 0142 
1410 S. 49th Gonrt 
CICero 2109

betaine ir Smi 2314 Weet 23rd Plaee 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULhnaa 1270

l.|jlNW
S. P. Mažėta
Auta M. Plilli|K
I. J-Zota

4848 B& CuHfornia Aro. 
Phooe LAFRyette 3572

8319 Iitnuiiea Avenne 
Phone YARde 1188-1139

3307 Ldtaanfoa Aro. 
Phone YASda 4906

1848 Weet 464b Street 
Phon YARde 0781-0782

guaranl.ee
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Aplink mus
Šios <1 ienos dienraščio lai

doj matot daug žinių iš Wau- 
kegan, 111., lietuvių gyveni
mo. Tas žinias užvakar atve
žė “Draugui” žinomi to mie
sto veikėjai Antanas Sutkusr
ir Jurgis Bukantis.

Antanas Sutkus yra ilgame
tis “Draugo” bendradarbis 
ir bičiulis. “Draugui” atsikė
lus į Chicagų, jis daug metų 
dirbo jo spaustuvėj ir gra
žiai veikė >mūsų idėjinėse or
ganizacijose. Sukūręs šeimos 
židinį, persikėlė į Waukega- 
nų, įėjo ten į biznį, kuriame 
ir ligšiol tebesidarbuoja. Be 
to, jis aktyviai dalyvauja vie
tos politikoj ir daug veikia 
draugijose. Taip ,pat yra bu
vęs mūsų didžiosios organi
zacijos — LRKSA preziden
tu.

Jurgis Bukantis taip pat y- 
ra “Draugo” nuolatinis ben
dradarbis ir rėmėjas. Jis aky
lai seka Waukegano lietuvių 
veikimų (ir pats daug vei
kia) ir jį aprašo mūsų dien
raštyje. Jis visur dalyvauja, 
visikų tėmija. Tai gyvas ir 
pilnas energijos lietuvis.

Beje, drauge su A. Sutkum 
ir J. Bukančių buvo atvykęs 
į “Draugų” ir p. Enrikas. 
Jis labai norėjo susipažinti 
su prof. Kampininku. Tikslų 
atsiekė. Enrikų atvykt Chi- 
cagon paragino ir kitas tiks
las — surasti popitfrų, kuri 
jam buvo žadėta prisiųsti ir 
jų pasiimti. Jis ir šį tikslų 
atsiekė.

Rytoj \Vaukegano draugi
jos rengia Lietuvių Dienų į- 
taisymui naujoj bažnyčioj di
džiojo altoriaus. Praneša, kad 
bus graži ir turininga prog
rama. Kviečia ir chicagiečius. kine.

3801 So. Crawfor<l Avė.

Claude Elkins, iš Anna, III., arklių lenktynėse, Washing- 
ton Park, laimėjęs $10,772.40. (Adme telephoto)

2801 So. ----------
CITY WRK8. C LUMBER fe. ’01°

Būt ne pro šalį, jei chicagie- 
čiai nepatingėtų ten nuvykti. 
Keikia neužmiršti, kad vau- 
keganieč.iai atsilanko į mūsų 
parengimus. Jie žada gausin
gai atvykti į “Draugo” ju
biliejinį piknikų.

Adv. Juozas Grisius jau 
įsigijo per “Draugo” agen
tūrų New York Central tikie- 
tus sau ir sūnui į Lietuvių 
Dienų pasaulinėj parodoj New 
Yorkų. Jis važiuos drauge su 
Lietuvos Vyčių choro ekskur
sija, (kuri išvažiuoja iš Qhi- 
cagos rugsėjo 8 dienų.

Dr. Jonas Simonaitis ne
trukus išvyks porai savaičių 
atostogų. Aplankys savo bro
lį 'kun. J. Simonaitį, Eliza- 
betli, N. J., lietuvių parap. 
klebonų, dalyvaus Lietuvių 
Dienoj pasaulinėj parodoj.

L. Vyčių choro piknikas 
praėjusį trečiadienį Vytauto 
darže buvo gražus ir gana 
sėkmingas. Dalyvavo gražaus 
jaunimo. Buvo svečių net iš 
Indiana. Padoriai pasilinks
minta per porų valandų ir 
tuo pačiu paremtas choras. 
Vyčių choras dainavo “ofi
cialiai” ir “neoficialiai”. La
bai gražiai padainavo keletu 
dainų, kurios bus dainuoja
mos Lietuvių Dienos progra
moj}. Chorui dirigavo muz. 
Juozas Sauris. Po koncerto 
prasidėjo linksmi koncertė
liai, .nuo kurių per visų va
karų parkas skambėjo.

Per šį piknikų L .R. K. Fe
deracijos Chieagos apskrities 
vice pirmininkas Antanas Ba 
cevičius Vyčių choro * kelio
nei į New Yorkų nuo apskri
ties įteikė $50.00. Buvo ir 
daugiau aukotojų, kurių tar
pe dain. K. Sabonis su ipen-

ii

Nauji Langai Aušros 
Vartų Bažnyčioje

Dabartiniu laiku Aušros 
Vartų bažnyčioj yra dedami 
nauji, spalvoti langai, kurie 
labai papuošia bažnyčių, o 
sykiu savo religiniais paveik
slėliais primena šv. tikėjimo 
tiesas ir sudaro tinikamų nuo
taikų.

Kol kas jau yra įdėti lan
gai atminčiai a. a. arkivys
kupų Matulevičiaus ir Quig- 
ley, 'kun. Kudirkos, Jono Kro- 
tkaus ir Vlado č'eikaus, o da
romas yra atminčiai a. a. Ig
naco Dočiolo. Kokie bus se
kantieji — dar nežinia.

K. M. U.

Mainys Žiedus
ROSELAND. — Šį sekma

dienį bus šaunios vestuvės A- 
ntano Vvštaro su Irene Mat- 
tenz. Abu gimę Chicagoj. An
tanas pradžios mokslų gavo 
Visų Šventųjų parapijos mo
kykloj. Dėl to gražiai lietu
viškai kalba. Kaip jis ir jo 
tėveliai, broliai ir sesutė Va
lerija yra gera pažįstami ro-se- 
land iečių.

Vestuvių iš'kii'mės prasidės 
sekmadienį, rugp. 20 d., 2 v. 
popiet. ŠI i ūbas bus Visų Šve
ntųjų bažnyčioje, o puota Ka- 
valskio salėje.

Jaunavedžiams linkime lai
mės ir pasisekimo šeimyninia
me gyvenime. Rap.

Bravo, Draugijai
i BRIDGEPORT. — Dr-stė 
Palaimintos Lietuvos laikė 
mėnesinį susirinkimų rugpjū
čio 9 d. Sus-me buvo kvieti
mas į dienr. “Draugo” ju
biliejinį piknikų, rugsėjo 4 d., 
Vytauto parke. Kvietimas pri
imtas vienbalsiai ir iš kasos 
užmokėta už 2 serijas ($2.00). 
Bravo dT-jai. Koresp.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Think of lt—how thla old irorld 

doea make progresą—now comea a 
preaeriptlon whlch is known to phar- 
maclata aa Allenru and vrlthln 48 
boura after you įtart to take thla 
atrlft aetlng formula pain, acony and 
Inflammatlon cauaed by ezceaa urlo 
ncld haa atarted to depart.
•Allenru doea Just what thla notlce 
says lt wlll do—lt ta guaranteed. You 
can get one generoua bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 88 
centą and If lt doean’t brlng the Joy- 
•ua reaulta you ezpect—your ase-tsy 
srhole heartedbr returnad.

IZOL1OTĄ GARAŽĄ 
Mažų Klaidą 

NAMAS

Pastatysime namus Ir vidų 1- 
rengslrnc ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai unlstal Ir nl- 
tlkrlntl.

K. KAFKA, Prcs.

RADIO
PROGRESS RADIO 
PROGRAMA

Rytoj 1L valandą prieš piet 
bus tikrai graži lietuviška ra- 
dio programa, kurias jau daug 
metų leidžia Progress Furni
ture kompanija. Ryt progra
ma bus nauja, graži ir svar
bi kiekvienam pasiklausyti. 
Prie to bus svarbu išgirsti 
pranešimai iš Progress krau
tuvės. Nepamirškite atsukti 
savo radio minėtu laiku ant 
WGES stoties, 1360 kil.

Rap. J.

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Sekmadienio vakare, 9 va
landų, Chieagos laiku, bus 
graži Budriko radio progra
ma iš stoties WCFL, 970 k. 
Programoj dalyvaus simfoni
jos orkestrą iš dvylikos mu
zikantų ir mūsų mėgiamieji 
dainiškai: Ona Juozaitienė, 
Chapas ir kiti. Bus gera mu
zika, rinktinės lietuvių liau
dies dainos ir klasiški kūri
niai — solo ir duetai. Taigi 
nepamirškite pasiklausyti.

Pranešėjas

RHEUMATISM
RILIIVI PAIN IN HW MINUTIS

To relieve the torturing pain of Rheuma- 
tiara, Neuritla. Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutes, get the Doctor's fortnula 
NURITO. Dependubie—no opiatea, no nar- 
cotica. Doea the work ąuickly—mušt relieve 
cruel pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggist’s. Don't 
auffcr. Ūse NURITO on tliia guarantee today.* ,

Listen to and Advertise over

PALANOECH’S YUGOSUtV RADIO
Folk Songs and Muaic
Tamburitza Orchestra

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

UTILITY UQUOR 
OISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

6931-33 So. Ashland Ava.

Paa mua galima gauti tikrai 
Lietuviuką. Importuotą Valstybine 
Degtinę.

Mes Ir Vlal Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dslmldal. Savininkai.

2 KARAMS
Pastatysime ant 
Jflf ų loto ni...

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

Pranešimai
MARQUETTE PARK. — 

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 5 
skyrius laikys susirinkimų se
kmadienį, rugpiūčio 20 d., pa
rapijos svetainėje, 2 valandų 
popiet. Visi skyriaus nariai 
ir rėmėjai kviečiami laiku 
atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų svarstymui.

Valdyba

MARQUETTE PARK. — 
Labdarių Sąjungos 23 kuopa 
laikys susirinkimų sekmadie
nį, rugpiūčio 20 d., parapijos 
svetainėje, 2:30 valandų po
piet. Visi labdarybės nariai 
ir darbuotojai kviečiami lai-

Charles Ytishis
CARPENTER

- - ir —
CONTRACTOR

2223 West 23rd PI.
Atlieka visokius medžio 
darbus, didelius ir mažus, 
už prieinamų kainų. Paka
la namus šingeliais. Deda 
stogus. Turi 35 metus pa
tyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAGO, ILL.

TURTAS VIRS---------------

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

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASNOCIATION 

OF CHICAGO

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta rr patartina kiekvienam 

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenne Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
‘THE HOME OP FINE FURNITURE” 8INCE 1904

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

ku atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui.

Valdyba

DIEVO APVAIZDOS PA
RAP. — Draugystės Šv. An
tano iš Padvos vyrų ir mote
rų susirinkimas įvyks sekma
dienį, 20 d. rugp., parapijos 
mokyklos kambary, 1 vai. ipo- 
piet. Visi nariai privalo atsi
lankyti. Yra svarbių reikalų 
svarstymui. Antanas Grisius

CUTS-BURNS—SCALDS
should be quickly treated to prevent bad after- 
effects as well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for Bore, tired feet. At your 
druggist’s—money back if not satisfied. For 
freesample writeMoeso Laboratories, 215 South 
l^eavitt Street, Chicago.

QUICKRELIEFFORFEEr

Standard M

15c.

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos.

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

11.60 J

DRINKHAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

$3,500,000.00 

- $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERAI.LY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Puiki Proga Įsigyti 
Gėrę Biznį

Ponas A. P. Czesna, 4501 So. 
Paulina St., ilgus metus buvęs 
biznyje, nusprendė padaryti ‘re- 
tired’ ir parduoti savo biznį — 
tavernų, turkišką, pirtį ir 25 
kambarių “boarding hou.se ”.

Kas norėtų įsigyti gerą biznį, 
patartina kreiptis virš nurodytu 
adresu. Geros progos retai pasi-j 
taiko. Taigi, pasinaudokite šis 
proga. Gut

Kas myli, tampa visų nuosa
vybe, nes tarnauja visiems, o 
nieko pikto neprisileidžia.

O jeigu yra kur neramumas 
ir priespauda, tų greičiau iš
tiria pikta sąžinė.

CLASSIFIED
BIZNIERIAMS PROGA

Krautuvė ir 3 fletal. Naujas mūri
nis namas South Sldėje, geroj vie
toj. Tinkamas bile kokiam bizniui. 
Savininkas mainys ir ant kitokios 
nuosavybes mieste arba farmos ne
toli nuo Chieagos, arba ant lotų. 
Joscph Vilimas, 6900 S. Maphnvood 
A'rniic. Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Tinkama daugumai biznio rūšių. 
Krautuve yra 22x50, 3 gyvenimui
kambariai užpakaly. Didelis beismon- 
tas ir viškus. Karšto vandenio šilu
ma, nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 West 71st St., telefonas 
REPiiblIc 8242.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui didelis 5 kambarių 

cottage. vantos karštu vandeniu 
apšildomas. Didelė pastogė Ir kie
mas. $500.00. Įmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Atsišaukite telefonu; CANal 6994.

MAINYSIU
Mainysiu 6 fletų mūrln) namą (iš
mokėtas) ant farmos su gyvuliais 
(live-stoek) ir įrankiais. John Chniie- 
linski, 2317 No. Roekwell Street.

Tel. VTCtory 0399.
REAL F.STATE. INSURANCE 

IR NOTARO OFISAS 
Parduodame reeieverlų forkluozuo- 
tus namus Ir farmas labai pigiai. 
Taipgi norintiems parduoti arba iš
mainyti bile kokią nuosavybę, išmai
nysime greitai. Apdrauda (Insurance) 
visose šakose. Apdraudos kainos nu
pigintos. Vertinga dovana su kiekvie
na apdraudos poliey. Teisingas pa
tarnavimas. Cluts. Umich (Kazys Ur- 
nikns), 2500 W st 63rd St., Room 4, 
antras aukštas. Telefonas PROspect
6025,

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų namas — krautuvė Ir kam
bariai: lotas 75x95. Section ir 34 
seetion kampas ant 111-tos gatvės. 
Kaina tiktai 7.500.00. J. E. Csrmody, 
72_JĮVes»^Wnshlmrton^Strcet^ChC^go.

PARDAVTMm LOVOS 
Pardavimui pigiai patogios sulen-

kamos lovos (Rollaway Beds) Atsi
šaukite vakare:

6640 So. Campbell Avenue 
£1 aukštas nrlekvie).

PARDAVTMUI * •»
Tikras bargenas. Grosernė. deliea- 
tessen Ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis Išdirbtas per dat 
metu. Kalną Ir pardavimo priešai 
tštirsite ant vietos Savininkas: 13(1 
So. 48th Cnairt. Cicero. Illinois.

PARDAVIMIT BIZNIS
Orose.rnė ir delleatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
ušnakalv. Turime parduoti plg'at. 
Priežastis nnrdavlmo — liga Atsi
šaukite: 2438 W. 59th St., telefonas 
PROancct 1249.

PARBAVTMn NAM4S 
2 aukštų mūrlnla namas Brlgepor- 
te: fi Ir 5 kambarini. Kaina $2.Rrt0f 
$1.000.00 cash. balansas $15.oo J 

mėnes). Savininkas: 3239 So. Mnls- 
ted Street, telefonas CAUnmnt 4118.

PIRMOS RCBTES JUODŽEMIS 
— pėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar režimais.

1 bušelis 25c: B bušeliai $1.00: 1B 
bušeli,, $2.50.
Stanley Garens 110 So. Rldgeland 
Are., Worth, m., tel. Oak I«wa 
193.1-1

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
Poeahontas Mine Rnn (Seremed), Tonas $7 $B| 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petrolenm Car- 
bon doke, perkant B ton. ar daugiau, Ton. S7.8B.

Sales Tas ekstra.


