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APIE 40,000 ŠAULIŲ 
DALYVAVO SAVO S-GOS 
SUKAKTIES MINĖJIME

Šauliams paaukota 2,000 
šautuvų, 50 kulkosvaidžių

KAUNAS, biri 2G. — Už
vakar ir vakar čia įvyko ne
paprastai gausingas Lietuvos 
Šaulių sąjungos suvažiavimas.

Šauliai minėjo savo organi
zacijos 20 metų sukaktuves. 
Tai buvo .šaulių šventė.

Dalyvavo daugiau kaip 40,- 
(XX) šaulių, daugumas unifor
muotų.

Per šią Šventę Lietuvos vi
suomenė Šaulių sąjungai pa
aukojo 2,000 šautuvų, 50 kul
kosvaidžių ir 2 lėktuvus.

Šaulių svarbiausias šūkis; 
Saugoti Lietuvos neutralybę 
ir ginti nepriklausomybę.

Šeštadienį Karo Muziejaus 
sodelyje šauliai pagerbė žuvu 
siuosius dėl laisvės ir uždėjo 
vainikus ant Nežinomojo Ka
reivio kapo. Vainikus uždėjo 
suvažiavime dalyvavę latviai.

Kelinta savaite Kandžioto pasieny 
bolševikai knvoja sn japonais

TOKIO, birž. 26. — Japo
nų kariniai autoritetai pra
neša, kad Lšorirėj Mongolijoj 
sovietai padidino savo garni
zonus ir plačiau užsimoja ko
voti prieš japonus, kurie sau
goja Mandžiuko pasienį nuo 
sukomunistintų mongolų gau
jų. Nepaisant ten sovietų ka
rinio sustiprėjimo, japonai 
dar 12 sovietų lėktuvų dau
giau numušė ir sunaikino. 
Nuo birželio 1 d. sunaikinta 
120 Maskvos lėktuvų Man
džiuko pusėje.

.Nežiūrint kone kasdien įvy 
pančių susirėmimų žemėje ir 
re, rimta krizė tarp Tokio ir

Maskvos nenumatoma.
Čia turima žinių, kad mon

golai tvarkosi pulti japonus. 
Apie tai patyrė japonų lakū
nai žvalgai. Japonų vadovybė 
turi paruošus kariuomenę at
remti puolimus..

MASKVA, birž. 26. — Tš 
sovietų radijo stoties pirmą 
kartą pranešta ir plačiau aiš
kinta apie vykstančius šeštoji 
savaitė lnrlševikų kovas su ja
ponais Išorės Mongolijos Man 
džiuko pasienyje.

Anot sovietų, mongolai su 
bolševikais daug, nukentėję, 
bet japonų nuostoliai esą di
desni. Girdi, 82 lėktuvai nu
mušta, iš kurių 59 japonų, o 
kiti mongolų bolševikų.

Pareikšta, kad ten kova su 
.jaunais bus vedama iki ja
ponų agresyvumas bus panai
kintas. Anot pranešėjo, sovie
tų prievolė mongolams padėti
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LIETUVOS ŠAULIU

estai ir Suomijai atstovai.
Dainų slėnyje įvyko dainų 

•šventė, kurioje dainavo apie 
2,200 dainininkų.

Sporto stadijone buvo spor 
to varžybos, šokti tautiniai šo 
kiai.

Vakar aviacijos aerodrome 
respublikos prezidentas įteikė 
Šaulių sąjungai vėliavą, kaip 
kariuomenės daliai. Po to į- 
teikti sąjungai aukščiau minė 
ti ginklai ir pašventinti įsigy
ti lėktuvai.

Prieš uždarysiant sukaktu
vini suvažiavimą įvyko milži
niškas paradas, kurį priėmė 
prezidentas, karo vadovybė ir 
kiti šalies vyriausybės nariai.

Tūkstantinės minios gėrėjo
si tautos gynėjų įspūdinguoju 
paradu, kokio laikinoji sosti
nė dar nebuvo mačiusi.

HITLERIS BANDO
SUDARYTI KITĄ 
BALKANŲ BLOKĄ
SOFIJA, Bulgarija, birž. 

26. — Hitlerio ir Mussolinio 
pastangomis nacių ir fašistų 
politiniai agentai čia subruz
do darbuotis sudaryti kitų 
Balkanų valstybių bloką ir jį 
sujungti su Romos Berlyno 
ašimi.

Į šį bloką įtraukti Bulgari
ją, Vengriją ir Jugoslaviją. 
Hitleris su Mussoliniu tikisi, 
kad šis blokas sukoneveiks ki
tą Balkanų bloką, iš Turkijos, 
Graikijos ir Rumunijos. Šis 
blokas yra Britanijos ir Pran 
cūzijos pusėje.

Hitleris su Mussoliniu ža
lia Vengrijai padėti atgauti 
Transylvaniją, o Bulgarijai 
Dobrudžą iš Rumunijos, Ju
goslavijai gi pripažinti grai
kų uostą Salonikus. Tai ne
paprasta patranka.

AUKŠTOS KILMES MO
TERYS I DARBĄ

BERLYNAS, birž. 26. - 
Nacių vyriausybė planuoja į 
privalomąjį darbą šešiems mė 
neriams pašaukti visas ir au
kštosiom kilmės moteris — ma 
tronas iki 50 m. atnž. Nebus 
šaukiamos tik turinčios ma
žus vaikus.

prieš besiskverbiančius japo
nus.

J. A. ,Valstybių ambasadorius Britanijai J. P. Kennedy (dešinėje) pasirašo sutartį su 
britų vyriausybės prekybos boardo prezidentu Oliveriu Stanley. Sutartis liečia tik gumą ir 
medvilnę. Amerika Britanijai duos pusę milijono balijų medvilnės ir už tai gaus medvilnės 
vertės gurno. (Acme telephoto).

Hitleris negali įsivyrauti pasauly, 
pareiškia buvęs Vokietijos valdovas

LONDONAS, birž. 26. —
Grįžo buvusį Vokietijos kaize 
rį Doorne, Olandijoj, aplan
kęs vienas protestantų dvasiš
kis.

Jis pasakoja, kad buvęs Vo
kietijos valdovas yra giliai 
susipažinęs su Europos poli
tiniu stoviu ir Vokietijos sti
prėjimu. Bet pažymi, kad Hi
tleris daro didelę klaidą, jei 
jis siekia dominuoti pasauly, 
kadangi tas neatsiekiamas da
lykas ir negalimas.

Buvęs kaizeris prieš pasau-

BAIGIAMOS TECHNINES 
LAISVO UOSTO DE

RYBOS

KAUNAS, birž. 23.Kau 
ne pradėtos terhninės Lietu
vos Laisvo Uosto derybos bai 
giamos Berlyne.

LOZORAITIS IŠVYKO J 
ROMĄ

KAUNAS, birž. 23. — Bu
vęs užsienių reikalų ministras 
Stasys Lozoraitis Morais die
nomis išvyko į naują paskyri
mo vietą — Romą, Lietuvos 
pasiuntiniu ir įgaliotu minis
tru Italijai.

PRANCŪZIJA NUSISUKA 
PRIEŠ NACIŲ PRO

PAGANDĄ

PARYŽIUS, birž. 26. —
Vokietijos naciai visu prancū
zų vokiečių pasieniu skleidžia 
mais prancūzų kaliui raštais 
vykdė savą tarpe prancūzų 
propagandą. Prancūzijos vy- 
riausyfbė pagaliau ėmėsi prie
monių tai sustabdyti.

Respublikos prezidentas iš
leido dekretą, kuriuo griežtai 
uždrausta minėta propaganda 
ir už tai numatytos aštrios 
bausmės,

Ii n į karą dėjo pastangų Vo
kietiją iškelti aukščiau visų 
kitų valstybių. Jb&am žygiui 
jis panaudojo gabiausius vo
kiečių valstybės v>rus ir ap
sukriausius diplomatus. Kaip 
žinoma, tas ne vien neatsiek
ta, bet pačiai Vokietijai pa
daryta didelė nuoskauda.

Buvęs kaizeris bijo, kad is
torija galės pasikartoti, jei 
Hitleris sieks pasaulio itnperi 
jos. Tas neįvykdoma. Gaila 
pastangų ir atkiutusios Vokie
tijos.

VYSKUPAS SHEIL
Į ROMĄ VYKS
NAUJU “CLIPPERIU”
Liepos mėnesį 26 d. J E. 

vyskupas B. J. Sheil, Chica- 
gos auxilinis vyskupas, vyks į 
Romą jūriniu lėktuvu (clippe- 
riu).

Sakoma, jis bus pirmas ka
talikų vyskupas, kurs pasinau 
dos naujoviniu greitu susisie
kimu.

Kaip žinoma, auxiliniai vy
skupai neįpareigoti kas pen- 
keri metai atlankyti Šv. Tėvą 
su pranešimais, nes jie neval
do diocezijų.

Šventasis Tėvas Pijus XII 
vyskupą Sheil specialiai pa- 
kyietė į Vatikaną pasitarti a- 
pie Katalikų Jaunimo organi- 
zaliją (CYO), kurią vyskupas 
1930 metais Chicagoj suorga
nizavo ir knri šiandien prapli 
tusi visose vyskupijose. Vys
kupas Sheil yra jos naciona
linis direktorius.

SOVIETAI SU KINIJA PA
SIRAŠĖ SUTARTI

MASKVA, birž. 26. — 
Sov. Rusija su Kinija pasira
šė prekybos sutartį.

PRANCŪZAI NORĖTU, 
KAD AMERIKA 
TAIKAI VADAUTU
PARYŽIUS, birž. 26. — 

Prancūzų užs. reikalų minis
tras Bonnetas ir kati valsty
bės vyrai viešai ragina J. A. 
Valstybes išeiti į priekį ir 
•bendrai su kitomis “demokra
tinėmis” valstybėmis sudary
ti “taikoe koaliciją” — dirbti 
už pastovią taiką pasauly.

Ministras Bonnetas pareiš
kia, kad jei J. A. Valstybės 
viešai pasisakytų už “taikos 
koaliciją”, Vokietijos agresy
vumas būtų palaužtas ir taika 
būtų užtikrinta.

Prancūzijos valstyl)ės vyrai 
iškelia neužmištiną prezidento 
Roosevelto kailių prieš dikta- 
torines valstybes, kurias rei
kėtų izoliuoti kai kokias lim
pamąsias ligas, kad jos savo 
ideologijomis kitų valstybių 
neužkrėstų.

Jei taip, iš Amerikos lau
kiama vadaujamo vaidmens 
prieš diktatorius, pareiškia 
prancūzai. •

SENATAS PRIEŠ DOLE
RIO VERTES MAŽINIMĄ
AVASHINGtTON, birž. 26. — 

Senatas šiandien griežtai nu
sistatė prieš prez. Roosevelto 
sumanymą dar daugiau suma
žinti dolerio vertę.

47 balsais prieš 31 atmetė 
sumanymą ir naminio sidabro 
vienai uncijai nustatė 77.5 cen
tus.

BUS REKRUTUOJAMI 
SAVANORIAI

WASHlNGT0N, birž. 26. —
Karo departamentas ateinantį 
mėnesį pradės rekrutuoti sava 
norius naujokus kariuomenei, 
kurių reikia net 112,500. Jau
niems sveikiems vyrams bus 
proga gauti užtikrintą užsiė
mimą.

Kaina 3c

Chamberlainas ir toliau laikosi 
taikinga nusistatymo T. Rytuose

Japonai pagaliau kaltina 
britus jų užgauliojimais

LONDONAS, birž. 26. — 
Ministras pirmininkas Cham
berlainas šiandien parlamente 
pripažino nedorą japonų elgi
mąsi su britais Tientsine, bet 
pareiškė jis turįs vilties su 
Japonija patenkinamai išs
pręsti visus nesusipratimus 
Kinijoje. Sakė, jis tikisi, kad 
japonų vyriausybė sulaikys 
Tientsine karinių vadų “išsi
šokimus”.

TIENTSINAS, birž. 26. — 
Vietos japonų karo vadovybė 
šaukia, kad britai provokuoja 
japonus skleisdami neteisingas 
žinias apie japonus, kurie būk 
čia nepadoriai elgias su bri
tais darydami kratas.

Japonai nuginčija britų pra 
nešamas žinias.

TOKIO, birž. 26. — Iš Swa- 
towo pranešta, kad tenai ja
ponai neleido dviem britų gar 
laiviams išlaipinti atvežtus ke 
leivius ir iškrauti prekes.

NACIAI ĮSIŽEIDĖ 
BRITAMS PAPEIKUS 
JŲ NEGALUMUS
ESSENAS, Vokietija, birž. 

26. — “Britanija negali su
lygti su mūsų kariniu galingu 
mu”, pareiškė nacių propa
gandos ministras Goebbelsas, 
atsakydamas j Cliamberlaino 
įspėjimus naciams ir japo
nams, kad Britanija valdo pa 
šaulio orą ir jūras ir toliau 
ginkluojasi.

“Malonėtumėnn, kad valsty- 
liės vyrai suprastų mūsų nu
sistatymą”, sakė propagan
dos ministras. “Anglija uži
ma idijotinę poziciją. Britai 
negali sulygti su mūsų galin
gumu.

“Mums nereikia bijoti išo
rinių priešų, ypač mūsų drau
gų iš anapus sąsiaurio. “Pa
sidavimas” pas mus nežino
mas ’ *.

KELIOLIKA ASMENŲ 
SUŽEISTA

Sekmadienį vėlai vakare 95 
gatvės gatvėkaris su pikniki- 
ninkais ties Baltimore avė. 
nušoko nuo bėgių. Keliolika 
asmenų sužeista. Kai kurie 
sunkiai.

TVASHINGTON, birž. 26. — 
Šios kongreso sesijos skirtos 
išlaidos sieks 13 bilijonų do
lerių. Respublikonai atstovai 
reikalauja mažiausia 10 nuo
šimčių sumažinti visas išlai- 

idas.

No. 150

TIENTSINAS, Kinija, birž. 
26. — Japonai nepaiso Brita
nijos protestų dėl nepadoraus 
elgesio su britais, gyvenan
čiais vietos koncesijoje.

Vietos britų konsulas maj.
Herbertas oficialiai paskelbė, 
kad vakar japonų kareiviai 
sulaikė ties blokados linija 
grįžtantį Į koncesiją Britani
jos valdinį D. Finlav su žmo
na ir kratą atlikti abudu iš
rengė budinčio japonų karei
vio akyvaizdoje.

Tai ne pirmas tos rūšies 
įvykis. Britanijos protestai 
neigiami, nors prieš keletą die 
nų pati Japonijos vyriausybe 
žadėjo sulaikyti britus žemi
nančią kratų procedūrą.

Šis paskutinis japonų žygis 
sukrėtė visą britų koloniją ir 
ji laukia Londono veikimo.

LONDONAS, birž. 26. —
Britų vyriausybės sluoksniuo
se pažymima, kad Japonija 
ignoruoja Britanijos protes
tus ir klausiama net neišaiški
na, ko Japonija tikrai siekia su 
simetusi prieš britus Kinijo
je.

Pranešta, britų ministrų ka 
binetas posėdžiauja ir svars
to, kokių priemonių imtis 
prieš japonus, kurie atmeta 
protestus ir Londono pasiūly 
tą kompromisą.

Kalbama, rasi, Britanija 
griebsis kokių noTs ekonomi
nių priemonių prieš japonus. 
Yra pasiūlymų pirmiausia už 
daryti Britanijos sienas japo
nų gaminiams — prekėms.

Londonas tais reikalais tu
ri susisiekimų su Washingto- 
riu, nes japonai ir su ameri
kiečiais Kinijoje elgiasi lygiai 
kaip su kokiais pastumdėliais.

BRAZILIJA PRIIMS 3,000
BĖGLIŲ Iš VOKIETIJOS

RIO Dė JANKIRO, birž. 
26. — Šventojo Tėvo Pijaus 
XJ[ pastangomis Brazilijos 
vyriausybė sutiko priimti a- 
pie 3,000 bėglių iš Vokietijos. 
Jų tarpe daugumas yra žydų 
kilmės katalikai.

VARŠUVA, birž. 26. — Vy
riausybės nuosprendžiu čia 
parkuose ir aikštėse skubotai 
dirbamos įvairių rūšių slėptu
vės nuo orinių bombų ir nuo
dingųjų dujų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ret

karčiais gali būti lietaus, vė
siau.

Saulė teka 5;16, leidžiasi 
8:29.
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Lietuvos Skyrius NewYorko 
Pasaulinėje Parodoje

daryti ir Lietuvos 191S-II-1G ir linijų tikslumu tiesiog žavi

Neišeis Į Sveikatą

Vokietijos naciai, prieš keletą metų pra
dėję savo veiklą, pasauliui skelbė, kad jie 
nieko daugiau nenori, kaip tik sujungti vi
sas vokiškas žemes ir, aplamai, vokiečiais 
apgyventus kraštus po viena Vokietijos vė
liava. Kol naciai to laikėsi, t. y., kol jie 
grobė tas teritorijas, kuriose gyvena vokie
čių dauguma, Europa, buvo ramesnė.

Bet naciai savo žodžio neišlaikė. Jie pra
dėjo grobti ir ne vokiškus kraštus. Paėmė 
Čekoslovakiją, paėmė Klaipėdos kraštą, rei- 
k alau j a kolonijų Afrikoj, grąso Baltijos kra
štams, smalsiai žiūri ir į turtingąją Ukrainą.

Tuo būdu naciai privertė beveik visą pa
saulį ginkluotis ir ruoštis apsigynimui. Tai 
pasunkina visų valstybių gyvenimą. Ir pa-' 
tiems vokiečių naciams darosi karšta, nes 
jie iš visų pusių vis labiau apsupami gink
luotų jėgų. , '

Galimas dalykas, kad Hitleris ir kiti na
cių vadai dabar jau mato savo klaidą. Pa
sirodo, kad pavergti čekai nesiduoda taip 
lengvai prarijami. Jie veikia slaptai ir stip
riai. Pirma proga čekai imsis sprogdinti Vo
kietiją iš vidaus. Karui ištikus., jie nebus 
nacių talkininkai, bet priešai.

Reikia manyti, kad iš to naciai ateičiai 
pasimokys ir daugiau svetimų žemių nebe- 
grobs. Dėl to jie ir į Dancigą nebesiskubi
na, nors tas miestas yra net daugiau suvo
kietintas, negu Sudetų kraštas.

Istorija nežino tokios valstybės, kurios 
perdidelis imperializmas, perdideli apetitai 
prisigrobti svetimų teritonjų, būtų išėję į 
sveikatą. Kulvos peroaug, norėjo praryti/ 
arba iškart paspringo, arba prarijusios ne-* 
galėjo suvirškinti ir dėl to jos sunegaliavo.

Nekitaip būtų ir su Vokietija, jei ji ir 
tėiiau sieks grobti tai, kas ne jai priklauso. 
Ir ne tik Voidetijai: imperialistine politika 
nė vienai valstybei neišėjo ir neišeis į sveikatą.

Kartą, gavęs pulk vietinių 
dalyvauti Pasaulinės Parodos 
Lietuvos paviljono atidaryme, 
gegužės 14 d., apie įpiet nu
skubėjau į parodą. Dar tik 
buvo 1 valanda, o žmonių, į- 
vairių tautybių, didžiausia 
minia nerymauja prie pavil
jono durų, laukdami antros 
valandos — iškilmingo atida
rymo.

Padaręs vieną kitą iš oro 
pusės paviljono nuotrauką, į- 
ėjau į vidų. Ten radau J. 
Dumčių su savo pagelbinin- 
kais išsijuosusius baigiant 
ipaviljono vidų tvarkyti.

Pusę po pirmoe į Lietuvos 
paviljoną atvyko Pasaulinės 
Parodos “Reception” ir “In-

Tokia antrašte “Darbininkus” įdėjo ve
damąjį suaipsUĮ, kurį čia perspuusuiname:

Moaziagtiiu atžvilgiu gyvename labai pa
žangų amžių. Ligšioi negirdėti išradimai — 
leieiouai, be vieliniai telegrafai, radio, orlai
viai — tai vis naujausieji žmogaus minties 
pastangų vaisiai, ir tas viskas palaipsniui 
tobulėja, taip kad ateity galime susilaukti 
tekių ualykų, apie kuriuos dar nė nesapnuo
jamu. Žmogus, susilaukęs tokių nuostabių 
savo proto išdavų, natūraliai jaučiasi išdi
dus ir iškyla į tokį puikybės laipsnį, kad 
nepripažįsta nieso -uz save aukštesnio. Ta
čiau, nežiūrint visų medžiaginių tobulybių, 
žmogus dviejuose labai Svarbiuose dalykuo
se jaučiasi visiškai bejėgis: 1, negali pail
ginti savo amžiaus, kad savo išradimais ko- 
ngiausiai galėtų džiaugtis, ir 2, moraliniu 
bei doroviniu atžvilgiu ne tik kad netampa 
tobulesniu, bet vis smunka žemyn, ir tas 
JO dorovinis susmukimas didėja proporcm- irpraie
gal su medžiaginiu tobulėjimu. Tad1 tie ste- . ... ... .
lietini gyvenimo patogumai atneša labai ma
žai laimės ir tai ne visiems. Turtuoliai jais 
naudojasi, o neturtingieji tik žiūri, laižosi 
ii pavydi. Be to, moderninės mašinos atima 
duonų milijonams darbininkų. Tuo būdu, nau
jieji išradimai ir geri ir negeri. Geri patys i galėtų paaiškinti, 
savyje, bet nevisuomet geri visuomenės gy-! Tad noroms nenoroms, ne- 
vemme: vieniems duoda perdaug lengvatų sant kam jiems paaiškinimų 
ir tuomi juos veda į tinginystę, pralobimų 
ii- neatsižvelgimų į kitų vargus, gi kitų būk
lę kaip tik apsunkina ir padaro juos nelai
mingus. *

Tad 'matome, kad žmogui netenka perdaug 
didžiuotis dėl savo proto galybės. Jis galin
gas tik dalinai ir vienpusiškai. Gi kai susi
duria su pačiais svarbiausiais gyveninio klau-, . . . ,
sintais, kad ir medžiaginiais, taip ir nepa-l .
jėgia jų išrišti. Čia savaime siūlosi išvada,,^®81 ir uždavė man daugy- 
kad vien medžiaginiais išradimais gero gy
venimo nesukursi: išeis tik nelygybė, nepa
sitenkinimas, pavydas, kovos, revoliucijos — 
žodžiu, viskas tas, įkas sunaikina ramų gy
venimų. Tad reikia pripažinti, kad dar yra 
kita sritis — dvasios bei sielos sritis, į ku
rių šiandie mažai tekreipiama dėmesio, o 
kuri bet gi vaidina pirmaeilinį vaidmenį 
žmogaus gyvenime. Be dorovės bei sųžinės 
'principų medžiaginė pažanga nesudaro lai
mės, neišriša pačių svarbiausių klausimų.
Kristus pasakė, kad ne viena duona žmo
gus tegyvena, reikia jam ir Dievo žodžio.
Bedieviai iš to juokiasi, bet pasiėmę valdžių 
į savo rankas, jie verčiami yra pripažinti 
tų žodžių tiesų. Ieškodamas vien duonos 
veda žmoniją į laukinę gyvulišką kovą už 
vietą prie —• lovio.

juos su paviljone esančiais 
dalykais supažindinti, kad, e- 
sant reikalui, ir jie, nors ben
drai apie žymesnius dalykus 
žmonėms, jei kurie teirautųsi,

duoti, jų be paliovos prašo
mas, paaiškinau apie Vytau
tų Didįjį, kurio statula puo
šia garbės salę, apie Mindau
go vainikavimų, Algirdų, Vy
tauto Žalgirio mūšį, Lietuvos 
mokyklų ir kitus žymesniuo-

Apie Baltijos Kraštą
Šiomis dienomis The National Geographic 

Society išsiuntinėjo laikraščiams buletenį a- 
pie Baltijos kraštus. Rasinis taip pavadin
tas: “Three Baltic Nations under crossfire 
of European diplomacy”.

vius ir estus, ne perdėtai galima sakyti, kad 
Baltijos kraštas Amerikai davė virš milijo
no gyventojų.

Toliau kalbama apie Baltijos valstybių 
eksportą ir buSetenis taip užbaigiamas: 
“WIth almost everything in common that 
uniform geography can confer, the three

Sulaukęs gegužės 19 dienos 
septintų valandų vakare, Lie
tuvos skyriaus Generalinio 
Komisaro kviečiamas, skubu 
j Lietuvos paviljonų. Nuvy
kęs ten jau randu lietuviškos 
spaudos atstovus, lietuvių ra
dijo valandų vedėjus ir Lie
tuvių Dienos Komiteto pro
pagandos 'komisijos narius. 
Mes visi čia susirinkome pa
viljonų apžiūrėti ir su esan
čiais jame dalykais susipa
žinti.

Lietuvos paviljonas randa
si labai gražioje vietoje į 
pietvaikarus nuo Court of 
Peace, į pietrytus nuo La- 
goon of. Nations, kur vaka
rais 9 valandų leidžiamos į-

bę klausimų apie Lietuvą, jos 
geografinę padėtį, valstybės 
santvarkų ir apie viską, kų 
tik jie įdomesnio paviljone 
spėjo pastebėti. Laimė, kad 
tuos visus čia išstatytus da
lykus, per keliolikų metų be
gyvendamas Lietuvoje, gerai 
pažinojau, ir todėl aš labai 
gerai į jų klausimus galėjau 
atsakyti ir paaiškinti.

Antrų valandų paviljonan 
susirinko amerikoniškos spau 
dos atstovai ir fotografai, lie
tuvių komiteto nariai, konsu
las J. Budrys, komisaras M. 
Avietėnaitė ir daugybė kitų 
žymių lietuvių ir svetimtau
čių asmenų.

2:15 vai. p. p. prasidėjo iš
kilmės — paviljono atidary
mas. Lauke prie durų stovėjo 
kelių tūkstančių žmonių mi
nia. Tvarkų nors vargiai bet 
palaikė Parodos tvarkdariaiBaltic States have had variety thrust upon 

them by history. The Lithuanians are Euro- ir Dariaus - Girėno posto le-Rašinyje trumpai, bet tiksliai atpasakoja
ma Lietuvos, Latvijos, ir Estijos vaidmuo pean, speaking an ancient Aryan tongue: j gijonieriai. Į vidų galėjo tik
Europos tarptautinės politikos konjunktūro- Estonia is inhabited by a people whose ori 
j e. “Three sniall Baltic countries not twenty gTn įg pfobably similar to that of the Finus 
years old have come to the forefront as mon-
keywrenches in the gears of Europe s politi- 
cal mashind ”. Esą Sovietų Rusija atsisakanti 
įeiti į Anglijos - Prancūzijos bloką prieš 
Hitlerį, jei nebus garantuota Baltijos val
stybių nepriklausomybė. Vokietija taip pat 
daug dėmesio kreipianti į šias tris valsty
bėles ir pasirašiusi su joms nepuolimo paktą.

Rašinyje teisingai pažymimas faktas, kad 
nors Lietuva, Latvija ir Estija neturi na- 
turaPinių apsisaugojimui nuo priešų prie
monių, kaip Šveicarija turi kalnus, Airija — 
vandenis, tačiau jes pajėgė išlaikyti per 
šimtmečius savo tautines tradicijas nuo ki
tataučių įtakos.

Straipsnyje konstatuojama ir tai, kad Bal
tijos tautos Amerikai davė daugiau negu 
vieną nuošimtį baltosics rasės gyventojų. Iš 
Baltijos krašto imigravę į Ameriką daugiau 
žmonių negu iš Prancūzijos. Mūsų manymu, 
skaičius gerokai sumažintas. Pasakyta.*
“These Baltic - Americans, numbering ap- 
prcrimately a half million”... Reikia paša

to the north — Asiatic”.

Šie metai susisiekimo atžvilgiu pasiliks 
istoriški. Pradėtas reguliaris susisiekimas lė
ktuvais tarp Amerikos ir Europos. Pirmiau 
pradėta vežioti paštas, o šiomis dienomis lė
ktuvas laimingai perskrido Atlantą su pa- 
sažieriais. Pažymėtina, kad pirmosios kelio
nės su pasažieriniu lėktuvu per Atlantą ka
pitonu buvo mūsų tautietis Adomas Kal- 
kauskas — Kalkowsky.

Darius, Girėnas, Vaitkus ir Kalkauskas 
Amerikos lietuvių vardą įrašė stambiomis 
raidėmis į pasaulinę aviacijos istoriją. Va
dinas, lietuviai gražiai pasižymi ne tik spor
te, bet ir kitose srityse.

Šiemet norintieji atvykti į Ameriką iš 
Lietuvos svečiai susiduria su dideliais sun
kumais. Griežti valiutos įstatymai neleidžia 
išvežti iš Lietuvos pinigų. Iš tos priežasties 
daug kas turės atsisakyti nuo keliavimo pas 
mus New Yorko pasaulinės parodos proga,

kyti, kad vien tik lietuvių šiame krašte yra 1 Keliaujantiems į pasaulinę parodą vyriau- 
daugiau kai pusė milijono. Jei pridėti lat- sybė, rodos, turėtų padaryti išimčių.

d. Nepriklausomybės paskel
bimų.

Gale garbės salės ant sie
nos randasi įlenki dideli, Kai
rio piešimo, Lietuvos žemėla-

ir stebina žiūrovus.
Toliau stovi puikūs metalo

dirbiniai ir nė vienas Ame
rikos lietuvis nenorėtų tikėti, 
kad jau ir net tokius daly-

piai, atvaizduojantieji nuo 'kus Lietuvoje galėtų guiuin-
priešistorinių laikų įvairiais 
šimtmečiais iki šių dienų Lie 
tuvos valstybės ir jos žemių 
platumų ir kitėjimų.

gulima Lietuvoje (kiekvienoje 
šeimoje kaimuose rasti. Ant 
sienos kabo didelis “lietuvai
tės”, tautiškais drabužiais a- 
psirengusios, paveikslas, kuri 
nupiešė O. Dubeneckienė-Kal- 
ipokienė, o ant kitų sienų ra
ndasi išdėstyti lietuvių liau
dies darbo gražūs kryžių pa
veikslai, metaliniai Lietuvos 

vairiaspulvės ugnys ir van- kaimų paprastų -kalvių darbo
dens fontanai,'tarp Luxem- 
burgo ir' Iraąo paviljonų ir 
į šiaurę nuo rusų didžiojo na

ti. Tiesiog stebėtina!
Kitame skyriuje sienoje pri

kabinėta daugybė Pabaigtu
vių, Seno ir Naujo Kauno iš

Šalia garbės salės randasi1 įvairių Lietuvos vietovių la- 
liaudies meno kambarys, kurjbai gražių fotografijų,'kurios, 
stovi trys didelės spalvotos į kaip M. Avietėnaitė pabriežė, 
dėžės — kuparui, kokių dar yra dar tik Lietuvos fotogra-

labai puikūs kryžių padabi 
nimai, spalvotos medinės (ko
plytėlės ir statulėlės, už ne-

mo, ant kurio stovi žmogus,' kurias amerikonai jau net po
laikantis, iškeltoje 
žvaigždę.'5?. ►

rankoje

Lietuvos paviljonas, archi
tekto Algirdo Šalkausko su
planuotas, susideda iš dviejų

kelis šimtus dolerių pasiūlė, 
bet jos neparduodamos kaipo 
Lietuvių liaudies meno rete
nybės. \.

Toliau randąsi ^Lietuvos
. TV , . v. Švietimo Ministerijos skyrius,aukštų, Pinna'me aukšte ran-i, L .

, . , _ ._ v. įkurtame prie sienos stovi sta-dasi garbes sale, papuošta r t 5 ,, .. .
.. . , .. .... , , . tūla “Lietuva iš LietuvosVytauto Kazį ūbos darbo sto
vyla, atvaizduojančia Vytautų 
Didįjį pilnoje garbėje, 'kuris 
kardu pasirėmęs, šarvais ap
sirengęs, išdidžiai stovi į du
ris žiūrėdamas, o ant sienų 
kabo Lietuvos dailininkų Pe
tro ir Rimkaus Kalpokų, Sta
sio Ušinskio, A. Galdiko ir 
Ad. Smetonos pieštieji pavei
kslai, atvaizduojantieji Min
daugo 1253 metais Lietuvos 
Karaliumi vainikavimą, Al
girdų 1369 metais kertantį 
kardu Maskvos vartus, Vytau 
tų Didįjį, laimėjusį 1410-VII- 
15 d. Žalgirio mūšį ir liepia
ntį savo bajorams vokiečius- 
belaisvius paleisti, Lucko Su
važiavimų 1429 metais, 'kur 
Šv. Romos Imperatorius Zig- 
muntas siūlo Vytautui kara
liaus vainikų, 1579 metais 
Stepono Batoro Vilniaus A- 
kademijos įkūrimų, Napoleo
nų, leidžiantį 1812-VI1-1 d.
Lietuvai savo vyriausybę su-Į lykėlius, kurie savo gražumu ((Tęsinys 3 pusi.)

laukų didelio akmens padary
ta. Ant sienos randasi inura- 
lais atvaizduotas S. Usinslkio 
Lietuvos mokyklos augimas. 
Čia pat randasi ir “Lietuvos 
Mokykla” — motina verpian
ti rateliu linus ir savo vaike
lį skaityti bemokanti.

Šiame kambaryje taipgi ra
ndasi ir daugybė Telšių val
stybinės vidurinės amatų mo
kyklos mokinių bei mokytojų 
darbo baldų ir visokių rank
darbių ir gražiai įrištų pa
veiksluotų knygų.

Be to čia yra ir įvairių Lie
tuvos menininkų keramikos- 
lipdybos išdirbinių, 'kurių ne
mažas skaičius jau pereitose 
pasaulinėse parodose net au
kso medalius laimėję.

Čia randi mokytojo Strolio 
ir jo mokinių padarytus puo
dus ir kitokius lipdybos da-

fų mėgėjų (amateur) darbas.
Čia randasi sienoje įtaisyta 

ir Aukštaičių vestuvės, atvai
zduojančios senosios lietuvių 
kartos vestuvių papročius ir 
drabužius. Labai puikus vaiz
das — lipdytas paveikslas, 
Petrikaitės - Tūlienės dari

Ant vieno skobnio stovi1 
bai graži Rimšos darbo sto- * 
vylėlė — “Skausmas”.

Toliau randasi trys dideli 
albumai pilni mokinių pieši
nių, į kuriuos bežiūrėdamas 
turi stebėtis tų jaunuolių iš
tverme ir gabumais tokius* - 
puikius „dalykus nupiešti — 
popietyje atvaizduoti.

Be to čia dar randasi ir 
didelė daugybė visokių lietu
viškų knygų, išleistų nepri
klausomybės laikais^

Nesinori tikėti, kad tokiu 
trumpu laiku, tokių daugybę 
knygų išleido.

, Iš žemutinioaukšto į vir
šutinį veda platūs laiptai, virš 
kurių ant sienos kabo lietu
viško darbo gražūs kilimai, o 
langus puošia gražios užlai-^ 
dos, kurias padarė 72 metų 
Mnžįauš senutė iš Zanaviki- 
jos. r

Šiame aukšte randasi laba^ 
brangūs lapių kailiai, paei
nantieji iš-Lietuvos ūkių ir 
jau gavę kitose parodose do
vanas bei pagirimus ir gilt 
jie konkuruoti arba net ir 
pralenkti savo kokybe ir ge
rumu net ir kitus geriausių 
išdirbyscių tos rūšies kailius.

Šalia kailių randasi įvai
rios rūšies ir spalvos lietu
viškos odos, iš kurių gamina-’ 
mi įvairiausios mados lietu
viški batai ir bateliai, kurių 
daugybė čia pat parodoje ra-

tam tikras skaičius žmonių 
įeiti. Lauke buvo įtaisyti ga
rsiakalbiai, per kuriuos žmo
nės puikiausiai galėjo girdėti, 
kas viduj buvo (kalbėtojų 'kal
bama ar chorų dainuojama.

Po atidarymo kalbų ir dai
nų, buvo plačiai paviljono du
rys atidarytos ir leidžiama, 
kas tik norėjo vidun eiti ir 
žiūrėti.

Tarp lietuvių matėsi dau
gybė svetimtaučių, kurie da
ug labiau gėrėjosi išstatytais 
dalykais ir lietuvių menu bei 
daile, negu patys lietuviai, 
gal dėl to, kad jie tokius da
lykus tik pirmų kartų savo 
gyvenime mato, o minus lie
tuvių dauguma su tais daly
kais jau nuo ipat kūdikystės 
dienų apsipratę ir kartu su
augę, kas jų gal jau ir neįdo
mina, kaipo kasdieniniai į- 
prasti dalykai.

Savotiška audra

' <1
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

=4=
Pasaulinėj Parodoj 
Lietuvių Skyrius

(Tęsinys iš 2 pusi.)

dantieji Lietuvos ūkio ir pre
kybos augimą bei plėtoji'masi.

Sekančiame skyriuje randa1 Marija yra visą geriausioji 
si Lietuvos aukso - gintaro! Motina. Nėra katalikų tarpe

ŽEM. KALVARIJOS KALNU 300 METŲ JUBILIEJUS

PAVOJAI IŠ MAISTO 
PUSĖS

Žmogui ne visuomet yra ga
lima pažinti maistą skoniu ar 
(kvapsniu ar tas maistas, kurį 
jis ruošiasi priimti yra gera
me stovy — nesugedęs. Kai 
kuriuose atsitikimuose jo 
skrandis bei skilvys ateina 
žmogui į pagalbą prieš 'kai 
kuriuos gedimu persisunku
sius ar nuodais perimtus val
gius. Tokiuose atsitikimuose 
dar nebaigus valgyti žmogus 
meta lauk priimtą, maistą vė
mimo priemone. Kartkurtė- 
nis perimtas nuodais maistas 
įereina skilvio rubežius ir 
htenka į žarnas, ir tik virš

kinimo procesui prasidėjus, 
pasijuntama nuodu esant 
maiste arba maistas yra su
gedęs.

ilgai pasilaikyti sveiku, nes
j jį metasi nuodingos bukter • • • • • rijos ir maistą paverčia j 
nuodus. Aišku, valgant tokį 
maistą, žmogus arba tuojaus 
arba už kelių valandų po val
gymo susirgs, kartais gali 
būt mirtingai. Užšinuodijimas 
maistu yra galimas ne vien 
vasaros metu. Jis įvyksta ir 
šaltesniuose sezonuose, tik,
žinoma, rečiau.

ndasi ir nuo amerikoniškos 
mados nieku nesiskiria.

Kaip maistas genda, I
šviežią, sveiką maistą gali 
lengvai patekti pavojingų ba
kterijų maistą gaminant. Tai 
dažniausiai įvyksta rankų ir 
indų švarumo stokos delei. Į- 
vairūs vabzdžiai labai dažnai 
užteršia maistą pirm negu y- 
ra paduodamas stalan arba 
vos spėjus jį ten padėti, arba

Užsinuodijimo 'maistu ligos 
simptomai pasireiškia įvai
riai: gali jie pasirodyti nebai
gus valgyti arba už kelių, o. įjetuvos 
net 24 valandų. Ligonis skun
džiasi vidurių žnaibimu, ku
ris nuolat didėja. Netrukus 
apima širdies pyktis po kurio 
seka vėmimas, o labai daž
nai įvyksta viduriavimas.
Mat, žmogaus organizmas ste
ngiasi įvairiais būdais pate
kusius jin nuodus išmesti 
lauk. Daugely atsitikimų kū
no pastangos būva tuščios 
ir tuomet užsinuodijimas tu- 

progos plėstis ir savo au-

Toliau seka puikūs kilimai, 
rankšluosčiai, įvairios rūšies 
apdirbti linai, užeinantieji pa
saulinėje rinkoje jau gan žy
mią vietą, siūlai, IJetuvos 
Pieno Centro, “Rūta” gami
niui ir pavyzdžiai, purodan- 
tieji Pieno Centro metais au
gimą, Lietuvos visokių javų 
ir sėklų į bonkas sudėti pa
vyzdžiui, Maisto b-vės mėsiš
ki blekinėse sudėti valgiai.

Ant sienos kabo žemėlapis, 
parodantis tarp Amerikos ir 

tolumą.
Kitoje pusėje kambario ra

ndasi įvairūs Lietuvos išdir-

dalykai, 'kokių niekur kitur 
pasaulyje nėra, margučiai, iš 
medžio išdrožinėti dalykėliai 
ir daugybė mažų medinių kry 
želių, už nekuriuos ameriko
nai jau net po dešimtis dole
rių pasiūlo.

Kitoje vietoje po stiklu sto
vi skudučiai ir dešimties me
tų ūkininko vaiko iš medžio 
padaryti mažutėliai ūkio pa
dargai. t

Visi, Lietuvos skyriaus bal
dai yra Telšių Amatų moky
klos padirbti iš ąžuolo ir pa
grąžinti juodu ąžuolu. Jie y- 
Va labai tvirti ir gražūs.

Pats Lietuvos paviljono į- 
taisymas ir įrengimas lietu- 
vialms gėdos nedaro. Kie'kvie-

šaliee, kurioje nebūtų ypa
tingų vietų, pašvęstų Marijos 
garbei. Ten Marijos užtary
mu Dievas teikia žmonėms 
gausių malonių, kartais pasi- 
reikšdamas ir stebūklais. 

Prisiminkim Prancūzijos

Dieną ir naktį skamba šven
tos giesmės!

Ką jaučia širdis? Rodos, 
matai, kaip nenutraukiamu 
grandine jungiasi su dabarti
mi, mirusieji su gyvaisiais. 
Tie patys kalnai, ta pati baž
nyčia, tos pačios giesmės, tik 
jau kiti žmonės tas giesmes

Liurdą, Lenkijos Čenstakavą j gje<įa? gj genieji nutilę ilsisi
lr L Į karstuose.

Ir mūsų Lietuva, Marijos
šalelė, turi tokių vietų: Auš- *sa (^arw ma"
ros Vartus Vilniuje, Šiluva,! Jonią nuotaiką. Dangus jun- 
Žem. Kalvariją ir kit. I «iasi 8U žeme> 0 mfls? tarPe
Žem. Kalvarija yra ypatingai' *^zus’ Golgotos Kankinys, ir
garsi šventovė visoje Lietuvo-. ^Iari ia> Sopulingoji 

Jauku ir malonu.
Motina.

je.
Čia Kalnai — Kryžiaus ke

liai. Jų yra net devyniolika 
su koplyčiomis, pastatytomis 
ant gražių kalnelių. Čia Ste-

Čia kyla ir patrijotinhį jau
smų. Aukštaičiai susitinka su

žemaičiais, klaupia prie to pa 
ties Dievo stalo ir stipriui pa 
junta, kad juos jungia artimi 
ryšiai: vienas tikėjimas, vie
nas krikštas, vienas Dievas, 
viena visų motina Marija, vie 
na bažnyčia, viena tėvynė ir 
visų gyslose vienas lietuviš
kas kraujas.

Jeigu per metų metus čia 
suplaukia po kelias dešimtis 
tūkstančių maldininkų, tai ko 
reikia tikėtis šiais trijų šimtų 
jubiliejaus metais?! Reikia 
manyti, kad iš šimto tūkstan
čių krūtinių aidės kalnuose 
giesmės, bent šimtas tūkstan
čių Marijos vaikų suklaups 
prie Jos Stebuklingojo pavei
kslo.

(Bus daugiau)

bimo 'kosmetikos dalykai, kve |nas čia į paviljoną atsilankęs buklingas Maloningosios šv 
svetimtautis stebisi ir susiža- panos Marijos, apkabintas

ri
ką stato rimton padėtin. Pa
prastai, dalykams taip esant, 
žmonės išsigąsta ir pasirūpi
na pasišaukti gydytoją. Čia 
ir norėčiau kreipti dėmesio,

palai, vaistažolės, lietuviški 
alkoholiniai gėrimai, Gerina, 
ipo b-vės medikamentai, įvai
rios rūšies šeriai, grybai-ba- 
ravykai, lietuviško šilko koji
nės, saldainiai, šilko audiniai, 
audeklai, priejuostės, austinės 
juostos ir daugybė kitokių 
dalykų, o ant vienos kabo ke
turi dideli paveiikslai, paro-

galba daug daugiau gali 
dėti ir sveikumo eis

ža

vi Lietuvos menu ir daile, ir 
nuosekliai viską apžiūri.

Beveik nė vienas nelietuvis 
lankytojas, o ypač: J. A. V. 
(kariškiai, neaplenkia garbės 
salėje iškabintų paveikslų ir 
žemėlapių, ir iš jų lūpų dau
giau nieko negirdi, kaip tik 
pagirimus.

Iš atsilankančiųjų į Lietu
vos paviljoną svetimtaučių

tik pradėjus valgyti. Daug y-J kad gydytojo pagalbą reikia 
ra žmonių, 'kurie šaltesnio se-' pasirūpinti vos tik spėjus li- 
zono metu laiko maistą ko- gos ženklams (pasirodyti, o ne
kiame nors vėsiame prieangy. 
Atšilus, neturint šaldytuvo, 
tdkioj vietoj maistas negali

tuomet, kada jau įvyko nuo
dų pasiskleidimas po visą kū
ną. Negalavimo pradžioj pa-

ĮSIGYKITE NAUJĄ

WESTINGH0USE
REFRIGERATORIŲ

is Peoples Furniture Company
SUTAUPYSITE MAISTĄ, SVEIKATĄ 

IR DAUG PINIGŲ

milą

k.

Peoples Furniture Company patarnaus geriau, 
duos ilgesnę garantiją, mažiau kainuos. Matykite 
naują VVestinghouse šiandien ir negadinsite maistą 
be šaldytuvo.

Naujų VVestinghouse refri- 
geratorių kaina dabar yra labai 
žema — pasirinkimas...........
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Didelė nuolaida už senus šaldytuvus ir kitus dalykus

$119.50

P-URNITURE
( ANUFACT UR ING COMPANY®

4179-83 Archer Avenue
Kampas Richmond gatvės

ga eina išgirsti pastebėjimus, kad Lie 
daug greičiau. Laiką užvilki-! tuvos paviljonas yra vienas 
nūs galima tikėtis įvairių ko-,(puikiausiai viduje įrengtų ir
mplikacijų, (kurios pastato li
gonį keblesnėn padėtin, pail
ginę ligos periodą ir pasun
kiną sveikimą, kas duoda (pro
gos švaistytis mirčiai.

Vasaros sezonas dabar yra

gražiausius dalykus turintis 
paviljonas ir užimąs tarp ki
tų tautų pirmą vietą.

Tad aš, baigdamas aprašy
ti nors paviršutiniai bendrą 
Lietuvos paviljono vidaus iš-

votais, paveikslas. Čia tikro
jo Kristaus kryžiaus relikvi
ja. Ji yra tokia didelė, kad 
net visame pasaulyje maža tė 
ra tokių vietų, kurios galėtų 
'pasidžiaugti tokia žymia Gy
vojo Kryžiaus dalele.

Visa tai traukte traukia 
prie savęs pamaldžią lietuvio 
širdį.

Jau trys šimtai metų, kai 
lietuviai, o ypač žemaičiai 
gausiai lanko šią stebuklais 
pagarsėjusią vietą.

Trys šimtai metij — tai žy
mus laikotarpis! Senas kartas 

į pakeičia jaunos. Vieni Žetm. 
Kalvarijos Motinėlės užtaria
mi jau ilsisi amžinoje tėvynė
je, kiti dar tik kelionėje.

Mūsų sentėviai čia pastatė

1

į

jMs

TAUPIOS SAVAITINĖS KELIONĖS
i

NEW YORKO PASAULINĘ PARODĄ
KIEKVIENĄ PENKTADIENI

Rengiamas SEE AMERICA TRAVEL ASSOCIATION

Jūs turite netikėtą progą pasinaudoti Grupių Kelia
vimo planu, kuris duoda geriausius traukinius, grei
čiausią keliavimo laiką, skanius valgius traukinyje, 
puikiausius viešbučius New Yorke per 3 dienas ir 2 
naktis, pamatymą įvairenybių New Yorke ir “bird’s- 
eye view” New Yorko iš Rockefeller Center Observa- 
tion Tower, ir 2 bilietus į Pasaulinę Parodą.

KELIAUKIT
Garsiuoju

Air-Conditioned
COMMODORE
VANDERBILT

PILNAI APMOKAMA 
KELIONĖ

TIKTAI

$38.90
1 7

VALANDŲ
KELIONE

pilnume. Jis prašyte-prašo iš- .vaizdą, patariu visiems Ame-
sijudinti ir augti įvairiems rikos lietuviams u nepraleisti! puikią bažnyčią ir devynioli- 
nuodingiems augalams, o prie progos ir Lietuvos paviljoną ką kopiy^įų’; niūSŲ ]ajkų ipa_ 

aplankyti.to reikia turėti minty ir gry
bus. Grybų mėgėjų yra daug, 
o taipgi ir grybų rūšių. Yra 
gerų, yra ir nuodingų. Gry
bauti važiuojantiems patariu 
būt blaiviems, kad vietoj gry
bų ir sveikatos nepasirautu- 
mėt nuodų ir mirties.

Jei kas per nelaimę pa
kliūtų į užsinuodijimo spąs
tus, težino, kad pirmutiniu ir 
svarbiausiu dalyku yra pasi
kviesti gydytoją pirm nuodai 
turi progos išsiplėsti.

Jžanga į New Yorko Pa
saulinę Parodą, kaip telko lai
kraščiuose pastebėti, jau no
rima sumažinti iki 50 centų, 
bet kad tas įvyktų sunku ti
kėti.

S. K. Lukoševičius

Sudegė Kaimas1
Šiomis dienomis Bilevičių 

kaime, netoli Sinargonių, (o- 
kup. Lietuvoj) kilo gaisras, 
per kurį sudegė didesnė kai
mo dalis. Ugnis sunaikino a- 
pie 30 pastatų, iš kurių 12 
yra gyvenamieji.

Ugnis kilo nuo to, kad vie- maldininkų 
na moteris vakare vaikštinėjo 
po aukštą su degančia bala

na, nuo kurios nukritusi žie
žirba, matyti, is sukėlė tą di
delį gaisrą.

maldieji Marijos vaikai 
palaiko ir puošia.

Tie kalnai matė mūsų tė
vus, t$vų tėvus ir keletą sen
tėvių kartų. Iš jų visų krūti
nių skambėjo ir per kalnus 
aidėjo tos .pačios Kristaus 
kančios giesmės. Kas suskai
čiuos, kiele čia gailių ašarų, 
meilės ašarų, dėkingų už gau 
tas malones nuriedėjo per lie 
tuvio veidą prie Stebuklingo
jo Šv. Motinos paveikslo!

Ir šiemet, besiartinant Šv. 
P. Marijos Aplankymo šven
tei, juda visa Lietuva. Atlai
dai tęsis net dvylika dienų. 
Kelios dešimtys tūkstančių 

suplauks į Žem.
Kalvariją, šiemet juos dar 
padidins katalikių moterų kon 
gresas. Gaudžia varpai, dun-, 
da būgnai, procesija eina pas 
kui procesiją. Kalnai atgyja.

jas

Sekantis Išvažiavimas Birželio 23 d.
Kitos ekskursijos: Penktad., Birželio 23 d., ir šestad., Liepos 1 d. 

Dėl Rezervacijų ir Platesnių Informacijų Kreipkitės J:

“DRAUGAS” TRAVEL AGENCY 
2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

srw >ORK 
((ENTRAL

SYSTlM/

NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THI WATS* LiVEi. ROUTi • • YOU CAN SLEiP

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS..........PO

Pinigai gražinami Jei 
n patenkinti.

$12.50

Bennett O. Knudson naujas 
tanptautinės Kiwanis organi
zacijos pirmininkas. (Acme 
telephoto)

Help Kidneys
Don't Take Drastk Drugį

Tour Kldneyi oontaln t mllllon tlny tubaa

, /j^roR yo>JR

i L Ve s

Night and Morning
DM aklų paeargeurfų ano Oaalėe, , 
V#Uo ar Dtflklų. vartokite kelia bt- 
tua Murtate: Palestgvksa nuvargta 
nlaa akla.
Baugus Kūdikiams lr Suaugualema 
Visose Valatlnėaa.

i V/rite for Free Boolc
1 "A W»rM of Comfort fot To., Syat**

MUOINE CDMPANYt“i?Ta"o

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTA8 iš impresijų mfl- 
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
1724 RO. ASUI. AND AVĖ. 

Tel. Monroe 9251
8945 WE5<r 2«th STREET 

Tel. Latmriale 2908-9
Atdara Iki 9 v. p. p.

MALDAKNYGES

or fllter
tect or i__ __
It funetlonal dltordari of th. Kldneya or 
Bladder mok. you auffer Irom Oettlng Up 
Hlghta. Neryouaneu. Lee Paine, Girdėk 
Under Byea. Dlulneta, Btckaehe, Svollen 
Jotnta, Kietu Acldlty, or Burnine Puu(fi, 
don't rely on ordlnary medlelnea. Flght 
kuch troublei »lth the doctor's prr.rrlp- 
tlon Cy.tei. cyatm starta vorklng In t 
houra and mnrt paove entlrely satlsfactory 
In 1 week. and be eaactly the medlrlne you 
need or money back lt guaranteed. Tele- 
phone your drunlat for Cntea miea-tea) 
today The ruarautee proteeta you. Oopr. 
1M7 The Kooz Oo.

:h m.t b« end.nf.r.d by n««- 
^dl"1 dtln* -r“n'

Angelas Sargas, juod. viri. pank.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš.......................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad rand. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš..........................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.............................. 75c
Jftsns Mano Pagalba, didelėmis raidėmis .............. $2.50

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ava. Ohicago, Illinois

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšiaa naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau Tį
soki taisymo darbų be Jokio eaah (mokė
jimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Iigannn geriau <4 atlyginimų ii Fire In- 
snrance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo S iki 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306



I
birželio 27, 1939

L1TTLE BUDO Y
gTeT

SOMEBODVS
AlVJAVS STICKIN6 
UP ADVEBTISING 

SIGNS ON 
OUB | 

PROPERTy! .

.i

!

—

SUCH CRUST 
fcVERYTMING

there.’that 
OUGHT TO KEEP 
THE M OFF VOU, 

CLARA J

By Bruce Stuart

Iš Lieta miestu ir kaimu
^=- 4>

Mite Darbo I namų apyvokos daiktus, bal-
Inspektorius K. Dymša dus ir '• P- Tokie kroviniai 

r • kasdien atvežami iš Klaipė-
Bi iželio 7 d. apie 16 vai., Jog krašto j Kretingos ir ki- 

važiuodamas plentu Raseiniai I tas geležinkelio stotis. Dide
snių sunkumų turi nekilnoja
mųjų turtų, pramonės ir pre
kybos įmonių savininkai. Jie 
dabar yra gavę pranešimus 
Klaipėdos, kuriuose jiems 
šildoma likviduoti savo tur
tus Klaipėdos 'krašte ir tam 
reikalui duodamas terminas 
nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių.

—Kaunas, netoli Raitininkų 
km., Girkalnio valse., staiga 
širdies liga mirė Raseinių—
Tauragės darbo inspektorius 
Konstantinas Dymša.

Velionis buvo kilęs iš Ra
seinių valsčiaus mažažemių 
ūkininkų šeimos. Raseinių 
aukšt. IV klasių mokyklų la
nkė prieš karų. Susikūrus Lie 
tuvos valstybei, buvo Rasei
nių valsčiaus sekretorius, vė
liau Karo Mokyklos kariūnas, 
kovų dėl nepriklausomybės da 
lyvis, vėliau pradžios moky
tojas, o paskutinius io metų Pradžios Mokyklas 
Raseinių—Tauragės apygar
dos darbo inspektorius.

Velionis buvo ramaus, tau
raus būdo žmogus. Būdamas 
sekretorius, mokytojas, o vė
liau darbo inspektorius buvo 
visų, kas turėjo su juo, kaip 
su pareigūnu reikalų, myli
mas ir gerbiamas. Būdamas 
darbo inspektoriumi visada 
mokėjo teisingai ir nešališkai 
išspręsti kaip darbdavio, taip 
ir dirbančio reikalus.

Klaipėdos Krašte 
Vokiečiai Uždare 
Visas Lietuvių

KAUNAS (Elta). — “XX 
Amžius’’ praneša, kad nuo 
to laiko, kai vokiečiai užėmė 
Klaipėdos teritorijų, jų val
džios organai uždarė visas

Pasirašius Sutartį, 
Palengvėjo Kilnojamo 
Turto Išvežimas

KAUNAS (Elta). — Pasi
rašius ekonominius susitari
mus su Vokietija palengvėjo j 
kilnojamojo turto išvežimas 
iš Klaipėdos krašto ir Lietu
vos piliečiai be didesnių sun-

lietubiškas privatines mokyk
las, būtent, 50 pradžios mo
kyklų, 40 darželių ir tris gi
mnazijas, o taip pat visas lie- 

j tuvių valstybines mokyklas. 
Nežiūrint iškilmingų Berlyno 
pažadų, nė viena lietuvių mo
kykla nebuvo atidaryta. Prie
šingai, vokiečių valdžios or
ganai daro nuolatinį spaudi
mų lietuviams mokytojams ir 
jaunimui, kad nereikalautų a- 
tidaryti lietuviškų mokyklų.

PERNAI GAISRAI PADARE 8,896,400 Lt. 
NUOSTOLIŲ

Pernai, Centralinio Statis-| riuomenės ugniagesiai, kurios 
tikos Biuro duomenis, visa-Į atstovai yra sąjungos tapy
me krašte buvo 1,49b gaisrai, į boję.
iš jų 202 miestuose ir 1,294 į Ugniagesybos stiprinimas 
kaimuose. Pernai degė 1,655 į ir ugdymas turėtų būti visų 
ūkiai, 2,166 trobesiai ir 790 Į reikalas, nes ugnis mūsų kra- 
gyvena'mųjų namų. Apskai- štui padaro milžiniškų nuos- 
čiuojama, kad iš viso pernai
gaisrai padarė 8,896,400 lt. 
nuostolių.

Gaisrai priežastimis pernai 
metais taip pasiskirstė: nuo 
žųibo — 265, padegimų —
190, netinkamo įrengimo —
193, iš dūmtraukių ir suodžių 
— 87, dėl neatsargumo ir 
apsileidimo — 295, dėl kitų 

[ priežasčių — 60 ir dėl neži
nomų priežasčių — 406.

Ugniagesybai Lietuvoje va
dovauja Ugniagesių Organi
zacijų Sųjunga, kuriai šie
met gegužės 1 d. sukako 15 
metų. Sųjunga per 15 metų 
yra daug nuveikusi ugniage
sybos organizacijos, priešgai
srinės propagandos srityje.
Per tų laikų Kaune ir apskri
čių miestuose buvo surengta 
20 kursų ugniagesiams ir jų 
vadams. Kursus baigė 672 ug
niagesiai.

Šiuo metu Ugniagesių Sų- 
jungoje yra 220 tikrųjų na
rių — ugniagesių organizaci
jų (šaulių, savanorių, savi
valdybių ir kt.). Su Sąjunga 
artimai bendradarbiauja ka

SBff "AUTOMATIC”

Rado Numirėlių Kaulų 
Ir Kaukuolių

LIUDVINAVAS. — Darbi
ninkai, begriaudami senos 

kūmų atgauna savo mantų, prieškarinės Liudvinavo baz-

KID5 H15 DOO’

' l

JA

todų. Kad tai nėra tik gra
žūs žodžiai, o tikri faktai, 
matyti iš duomenų, rodančių 
per nepriklausomųjį gybeni- 
mų, gaisrų padarytų nuosto
lių. Štai, 1918 — 1938 m. bū
vyje visoje Lietuvoje buvo 
,5. 300 gaisrų, degė 43,425 
trobesiai ir padaryta 204,633,- 
590 lt. nuostolių Be šių mil-

Afow ITS EASY fo mofco

oeaūtųohep

CURLS
with the

žiniškų materialinių nuosto
lių, gaisruose per tų laikų žu
vo apie 400 ir buvo sužeista 
1,800 žmonių.

Atsižvelgiant į tuos tikrai 
} didelius nuostolius, kuriuos ! 
ugnis per tų laikų mūsų kraš
tui yra padariusi, kiekvie
nais metais ruošiamos prieš
gaisrinės propagandos savai
tės turėtų apimti plačius mie
stų ir kaimų gyventojų sluok
snius, turėtų juos galimai ge
riau paruošti ir paskatinti 
kovai su gaisrais — visų mū-^ 
su bendra nelaimė.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chlcago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

DR. P. J. BEINAR
(BElNAliAlSKASJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:

Ofiso — Wentworth 1615r
Rea — Y arda 3955

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
_________ pagal sutartį__________

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Scredą
Seredmnis ir N odei. pagal sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Ysrds 3146.

VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 ilęi A ir 7 iki B 

Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki 9 
Šventadieniais: U iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Rez. TeL Canal 0402

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

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

6558 S. WESTERN AVĖ, 
Tel Hemlock 7270

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-troa lubos 
CHICAGO, 1LL.

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. 

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitari us

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

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

nyčios (per D. karų rusų su
degintos) akmenų fundamen
tus, rado po bažnyčia buvu
siuose rūsiuose supuvusių ka
rstų, numirėlių kaukuolių ir 
griaučių. Manoma, kad čia 
buvo palaidoti žymesnieji Liu
dvinavo parapijos dvasiškai 
ir buvusios Liudvinavo baž
nyčios fundatorius Liudvikas 
Pocius, kuris šių bažnyčių 
prieš 213 metų pastatė liudvi- 
naviečiams savo lėšomis.

T»ADI MAIK PAT NO. 2,156,235

SlMPLY...CurlAsYouComb
Away with your curlers . .. away 

with your curling godgetsl Here's 

the lašt word in easy curling meth- 

ods. It's the new “Automatic" Rolo- 

curl, with a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You simply curl as you 

comb . .. with one end you comb,
I

ly včrtti the other you curl easily, quick- 

ly and with beauty shop perfection. 

f o r all Types of Curlt, Rlnglttf, ate.
__ M

FOt SAU AT YOUR 10CAI F. W. W00lW0RTH CO. STORI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Įdomybės Iš Klaipėdos 
Krašto

KLAIPĖDA (Elta). — Kai’ 
kurie mūsų muitinės valdini
nkų iftttliko Klaipėdos krašte. 
Dabar iš pasilikusių keletas 
lai'kinai yra gavę tarnybas 
vokiečių muitinėse ant sienos 
ir eina pareigas sieną saugo
dami su šautuvais. Visuo
se Klaipėdos kr. miesteliuose 
tungai įvyksta labai silpni, 
bet ir juose nieko iš maisto 
produktų nusipirkti negali
ma, nes maisto produktai už
drausta į turgus vežti. Tur
guose suvežą vien tik daržo
vių, kurių niekas ir neperka. 
— Klaipėdiškiai pradėjo tai
syti kelius. Taisyti varomi 
prievarta ir prie taisymo yra 
po prižiūrėtoją. Anksčiau ke
liai buvo taisomi savivaldy
bių lfBOmiB.

Only ‘

35?

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

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

Išraokėjom Už 
Padėtus Pinigus c

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSŪC1ATI0N
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymmtli

fal yra geriausi Ir (raitausi automobiliai Amerikoj, moderntikal 11- 
tobulinti, nužemintos kalnoa, lengvi llmokfijlmal,

tetai n gaa patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WtLL LIKĘ U8”

<030 S. Archer Avė., Ohicago, UI., Phone Virgiui a 1515
Turime daugybe vartotų-automobilių vlliaualoe mados,"nuoT 16.10 
Ir aus"-

i Ofiso Tek Canal 6122 
Res. 8342 So. Marshfield Avė.

I Res. TeL Beverly 1868 i

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 sutartį

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKUL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4045 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki i ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį, 

Office TeL YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1030 '

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

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

DR. J. J. KO WAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chlcago 
Trečiadieniais ir Sekmkadioniais

pagal sutartį.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1758 West 47th Street 

(Kampas Wood St.)
OFISO VALANDOS:

3—4 ir 7—8:30 Vakare 
. 1c Pagal SuUrų.

TeL YARds 5921 
Res.: KENvrood 5107

• t DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6 JO — 8:30 vakare
ir pagal sutari Į

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

8 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madieniui ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, LLL.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reaidencijos TeL BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS^
4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 3—4 ir 8—8 p.

Recideneija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pegal sutartį.

Tel OANal 0257
Rea. TeL PROspect 6659

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

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

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sntart;

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTI8TA8

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė. 
TeL Yards 0994

ta
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IŠ CHICAGOS L. R. K. VARGONININKŲ 
PROVINCIJOS METINIO SUSIRINKIMO
Birželio 19 d., Bethoveno 

Konservatorijoj įvyko visuo
tinas Provincijos narių susi
rinkimus.

Valdyba išdavė veikimo ir 
stovio raportų. Narių skaičiu
mi Chicugos Provincija yra 
viena didžiausių ir veikliau
sių. Finansinė metų apyvar
ta siekia virš 2,500 dolerių. 
Šio 'meto pabaigoje Chicagos 
Provincija yra išleidusi ‘Gie
smynų’, kurio lėšoms ipaden- 
gti daug prisidėjo Chicagos 
gerbiamieji 'kunigai klebonai 
ir veiklieji vargonininkai. Au
toriumi yra daug visuomenei 
nusipelnęs kornp. Antanas Po
cius. Jis, tkaipo ilgametis var
gonininkas, geriausiai žinojo 
kokias giesmes reikėjo surin
kti į jo giesmynų. Todėl vi
siems bažnytinio giedojimo 
menininkams, muzikams ir 
dainininkams, patartina išsi
rašyti “Giesmynų”.

Surengta eilė koncertų, žy
miai prisidėjusių prie ipakėli
mo mūsų dailės ir mūsų pub
likos skonio, kuri vis labiau 
ir labiau ima įvertinti rim
tesnį menų. Įnešta pagaminti 
Sasanausko Vargonininkų cho 
rui konstitucijų, nes iki šiol 
ir jos neturėta. Naujos kons
titucijos peržiūrėjimui išrink
ta komisija iš komp. A. Po
ciaus, muz. Justo Kudirkos 
ir muz, Juozo Brazaičio.

Nutarta surengti provinci
jos išvažiavimų.

Nutarta atsišaukti į Chica
gos provincijos Chorų fcjųjtin
gų, kad iš visų chorų suda
ryti rinktinį chorų, kuris tin
kamai atstovautų Chicagos 
lietuvių 'kutuliu ų visuomenę. 
Lž ypatingų pasidarbavimų 
vargonininkų reikalams išrei
kšta pagarba komp. Antanui 
Pociui. • a ■ * fc»'t

♦Sekantiems darbo metams 
valdyba užtvirtinta ta pati.

Čia noriu atkreipti jaunimo, 
mylinčio giesmę ir dainų, ir 
galinčio jai tarnauti, čtmėsi 
Parapijų chorai, galima sa
kyti, buvo ir dabar yra žy
miausia dailės pajėga, jų ro
lė svarbi. Depresija labai at
siliepė į chorų darbų. Pusė 
geriausių jėgų, gyvenimo ap
linkybių verčiama, negali pri
klausyti prie chorų. Joms at
pildyti reikia naujų. Sunau
doti gražiai ir naudingai lai
kų jaunimas kitos tokios pro
gos nesuras. Čia susieina lin- 
liismaus jaunimo, čia tobuli
nama mūsų giesmė ir daina. 
Lankantieji chorus nariai, vi
sur yra linksmi, užimanti. Su- 
seis bent kur traukia dainas, 
kurios plaukia gyvai, smagiai, 
Smagu jiems ir kitiems, Jau
nime! Dailė — tai didelė žino 
nijos gyvenimo įvertintoja, 
kultūros kėlėja. Ateik, prisi
dėk ir padėk jai plėtotis ir 
klestėti. Korespondentas

Rengiamės Lietuvei Dienai Marijonu Oky

Peny Pipkin, naujas Ame
rikos Junior Chamber of 
Comnierce prezidentas. (Acme 
telephoto)

vienas paskatinimas neaplen
kti metinės Vyčių šventės, 
liepos 4 d. Ne tik kad išgirs 
didžiulį chorų dainuojant (re
gis, dainuos keletu dainų iš 
programos Lietuvių Dienos, 
New Yorke), bet turės pro
gos pamatyti, kaip jaunimas 
tėvynėje Lietuvoje dabar šo
ka. Nitą

Veiklus Jaunimas
BR1DGEPORT. — Šv 

rgio parapijos simfoninei or
kestrai bei didžiuliam chorui 
užsidėjo dėkingumo jausmas 
savo vadui komp. A. S. Po
ciui. Todėl, Šv. Antano die- 

birželio 13, būtent jo

Ju-

VYČIŲ CHORAS IR VIEŠNIA 
BARONAITĖ

Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų Dr-jos Atskaita

Mėnuo laiko beliko ilki ren- kitų, kurių vardų neturiu po ' (Nuo gegužės 1938 m., iki 
giaiuai Lietubių Dienai Tė-j ranka. Tai begalo gražus pa- ■ geg^ą 1939 m) 
vų Marijonų ūky, HinsdaleJ siryžinias ir užsimojimas, ir
111., kuri įvyks liepos 23 d. 
Prisirengimai su įvairiais ko
lonijų Marijonų rėmėjų biz-

pilnai tikiu, kad taip bus, nes 
Melrose Parke randasi apie 
300 šeimynų lietuvių įminant

Įeigos

niais ir dovanų knygutėmis, Maywood, ir Belbvood. Iš šio
eina
žiai,

tai Į) 
kad

gražiai ir sklun»l- pareiškimo tik reikia džiaug- 
tik reikia tis ir palinkėti melrosepar-tiesiog

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertS

Kun. Aut. M. Karužiškii

Pereito ketvirtadienio va
kare, į>o trumpos repeticijos, 
įvyko Lietuvos Vyčių choro 
susipažinimo vakarėlis, į ku
rį buvo atsilankę didžiai ger
biamas konsulas su žmona ir 
viešnia Baronaite.

♦Savo ugninga kalba kon
sulas padvigubino entuziazmų 
choro nariuose važiuoti į Pa
saulinę Parodų ir atstovauti 
Chicagos lietuvių katalikų 
jaunimų Amerikos Lietuvių 
Dienoje. Linkėjimai chorui 
taipgi buvo išreikšti konsu- 
lienės, kun. Urbonavičiaus ir 
kun. Jusevičiaus.

noj
vardinėms orkestrą surengė 
“surprise party”. Tikrai ne
sitikėdamas buvo kupinas 
džiaugsmo, kuomet jam įteik
ta graži dovana ir iškelta puo
ta.

Puoton atsilankė gerb. prel.
pasprukti. Ūpas pakilo, drau- m. Krušas ir kun. S. Petraus- 
giškumas visur buvo jaučia- kas. Nuotaika puotoje kas- 
mas. Šokta ir dainuota iki vart ,gyvojo iki pajutom, kad 
vidurnakčio tikroj Vyčių dvaįatVyko varg. K. Sabonis iš

sivesti komp. A. S. Pocių įšioje. Tai atmintinas vakaras 
choro gyvenime, kurio įspū
džiai bus visad supinti su M. 
Baronaitės malonumu. Tik 
gaila, kad ji negalės dalyvau
ti Vyčių" Dienoje, liepos 4 d., 
Vytauto Panke, kur choro na
riai parodys atsilankiusiems 
kaip jie puikiai išmoko šokti 
lietuviškus ratelius.

Chicagos visuomenei dar

vargonininkų suvažiavimų, Ci 
ceroje.

To neužteko. Penktadienį 
choras iškėlė puotų ir įteikė 
dovanėlę.

Komp. A. S. Pociui prisi
minus M. Baronaitę, kuri y- 
ra atvykus iš Lietuvos moky
ti lietuviškų šokių New York 
Pas. Parodoj Lietuvių Dienai,

džiaugtis. Jokių pasipriešini
mų iki šiol dar neteko patir
ti, bet kas tik buvo pakalbin
tas, su didžiausiu malonumu 
priėmė kvietimų, paimdamas 
knygutę ar daugiau, kad tik 
padaryti daugiau naudos Tė
vų Marijonų kultūrinėms į- 
stuigoms palaikyti. Ir, ištik
tųjų, reikia pasakyti, kad 
nors ir daug kolonijose ran
dasi įvairių parengimų, bet 
su geriausiais norais suranda 
laiko ir rengiamam Marijos 
Kalneliuose išvažiavimui.

Jau buvo rašyta, kad Mel
rose Parkas pilnai užtikrino 
visų šimtinę, ir ištiktųjų taip 
ir bus, nes kas kartų atsiran
da vis daugiau ir daugiau 
talkininkų. Marijonų Rėmėjų 
skyriaus pirm. Kazimieras 
Kantautas šiam darbui visų 
širdį įdėjęs, sukinusi po Mel
rose Parkų, kad tik sukviesti 
kuo daugiausia talkininkų. O 
ikų jau kalbėti apie žinomas 
iš praeities 'kilnios širdies vei
kėjas, būtent — D. Skuodžie- 
nę, M. Kaviekiene, kurios pa
reiškė, kad kiekvienų dienų 
ijx) knygutę, tai, girdi, kitų 
kolonijų Marijonų rėmėjai 
jokiu būdu nepralenks. Joms 
į talkų stojo dar p-nios — Ba
cevičienė, Jureicnė, o ikie'k dar* o*.

tuojau atsirado norinčių ir 
susirašė lankyti pamokas.

Beje, choras išsirinko nau
jų valdybų: pirm. komp. A. 
S. Pocius, vice pirm. P. Ran
čius, rašt. J. Ivanauskas, ižd. 
V. Matulioka.

Šiais parengimais baigiam 
pamokų sezonų. Linkini komp. 
A. S. Pociui giedrios laimės, 
stiprios sveikatos ir Dievo 
pagalbos. V.

kiečiams geriausių sėkmių.
Taigi darbo daug, bet ir 

malonių talkininkų vis atsi
randa ir laukiama vis dar 
daugiau. Jei kas norėtų pa
dėti šiame gražiame darbe, 
nuoširdžiai prašome pašaukti 
telefonu dienomis Canal 7790, 
o vakarais Seeley 4377. Kny
gutes bus pristatytos į na
mus. Dovanos, kaip žinote, 
skiriamos geros — $25.00. 5 
dovanos po $5.00., o vienas 
numeris gavimui šių dovanų 
kainuoja tiktai 2c. Tikras ba- 
rgenas. Naudokitės proga ir 
stokite j talkininkų eiles, už 
būsime labai dėkingi.

Viruaninėtų dienų linksmi
ns Juozo Budriko 'krautuvės, 
adresu 3409 So. Halsted St, 
garsiakalbis, o Povilo Eitmo- 
nto (bulvariškio) smagi or
kestrą. Taip pat turiu prane
šti maloniems lietuviams, kad 
bus ir BINGO žaidimas, o jau 
dovanos tam skiriamos vien 
tik valgomieji produktai — 
puikiausi vietoj kepti pyra
gai, groccry baskets, kilba- 
sai ir kit. Tokių dovanų dar 
nematėte, kokias turėsite lie
pos 23 d. išvažiavime. Ruoš
kitės iš kalno, užsiregistruo
kite viršminėtų dienų ant ka- 
lendorio ir būkite Marijos
Kalnelių svečiais. J.K.

Ižde gegužės, 1938 m. $63.21 
19-tojo seimo aukos 1,874.90 
Narių mokestys 1,054.69 
Vakarienės, piknikai

ir t. p. 1,882.57
Vajaus aukos 2,245.08
Amžini nariai 1,940.00
Įvairios smulkios au

kos 4/8.95
Statybos Fondui 251.23
Už knygutes 199.94

Birželio 27 Diena
Numylėtinis išėjo kovoti už 

jo Mylimųjį ir pasiėmė su sa
vim tikėjimų, viltį, meilę, tei
singumų, atsargumų, tvirtu
mų ir blaivumų, kad nugalė
ti jo Mylimojo priešus. Ir Nu
mylėtinis būtų buvęs nugalė
tu, jei Mylimasis nebūtų pa- 
gelbėjęs jam apreikšti Jo ga
lingumų.

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes ir muziką patvartė 
Ant S. Pocius.

Išleido L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

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

Viso

Išlaidos

$9,990.57
Viso jeigu 
Išlaidos

$9,990.57
$9,942.77

Lieka ižde gegužės
Kraitys ir naujokių 

užlaikymas $ 1,889.55
Stipendija 23 moki- Lengviau yra namieje būti,

# t/20.00 negu išėjus nuo pikto
Stipendija 4 muzikos 

mokinių 100.00 į

193!) m. $47.80

saugo-

ARD įvairios išlaidos 221.66 
Skolų atmokėsimas 2,311.56 
Statybos Fondan pa

dėta 4,500.00

Viso $9,942.771

MACARONI- 
AND-CHEESE. 

READY IN 9 MINUTES

Po kalbų ir linkėjimų M. 
Baronaitė sužavėjo visus sa
vo artistiškumu mokyme lie
tuviškų šokių. Švelniu savo
tiškumu ji patraukė visų šir
dis prie savęs ir tiek užinte- 
resavo Vyčių jaunimų lietu
viškuose šokiuose, kad var
giai pailsusi galėjo iš ratelio

KLAUSYKITE

New City Fiirniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška GrupS, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avi.Ffatm Ur*WTni MM

— Ve

LIETUVIŠKAS
MISOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršais, 
kaina — 3.75. Reikalaukite iš:

DRAUGAS PUB. C 0. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN 

(kriaušiai Patarnavimu — Motaria patarnaaja 
Phone 9000 620 W. lfith Ava.

t:

Pilone: Calumet 2520-1

G. A. ŠUKYS, SUKYS ■ DOODY - ANTONISEN, Ine.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Perkėlėm raštinę į savo namą. Raštinė modemiškai įrengta ir patar
navimas bus geresnis.

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį ilA 5:30 valandų vakaro.

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir renduojame apsaugos 
dėžutes. Ąpd raudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavemus ir t. t. Patarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikriname kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į 
Lietuvų ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

G. A. SUKYS, Prezidentas, SUKYS-DOODY-ANTONISEN, Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
GERIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Falrfleld Avenue
___________Tel. LAFAYETTE 0727_________

1~\ V VAI koP,yeios visose U ** Chicagos dalyse

Klausykit* mOsų Lietuvių radio pmgramo Antradienio ly 
■ettadienlo vakarais, 7:00 valandą, U WHIP atoUea (1480 K.)

PranešCJas P. SALTI.M IKRAS

Juo (laibas prakilnesnis, 
tuo daugiau palaimos Vieš
pats žada.

DON’T BE GREY
Dont tolerate grey hair. Grey hair 
fnakes you look old and feel old. 
Try tbe Idodern* Method for CoU 
orine Hair ... CLAIROL. YouTl 
■ppredate the ąuick, pleasant treat- 
ment. No bleaching reąulred to 
aoften the hair when you aso 
CLAIROL. YouTl love the results 
OO yonr hair — beautiful, naturaU 
looking color that defies deteetion. 
See yourself aa yoa would likę to 
be. See yonr hairdresser today O( 
eead thia coupon N0W.

Natvrally...nith

CIMBM
*c (W. to iooš for thli marš «/ 
GENU/NF CMra/ e* tbt bottta.

•Th. perfaet carabinatioa of rich ad, fine 
debc.t* color the! cen't be copteQ

. . . a blenit that ooly Cleiroi ranto! nm

JOAM OAR, OAnOL loc.
U3 4Sth Su Ncw York. R. T.

A

r*

KABIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A L p C patarnavimas 
HfflDULfllIUL dieną ir naktį
n V Y A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I R n 1 MIESTO DALYSE

Mm B. Petkos
tatoiez ir Sanai

S. P. Mažeika
Aitams M. Piillips
1.1. Zola

Albert V. Petkos
P. J. Ridikas

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

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

4348 So. California Avė. 
Phone IxAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

3307 Latuanin* Avė. 
Phone YARds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Weatern Avenue 
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted SL 
Telefonas YARds 1419
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Chicagos Lietuviu Auditorijos Reikalai
Nauji Direktoriai, Naujas Bendroves Vardas, 
Nauja Tvarka, Viskas Nauja.

Kilus direktorių susirinki
mas įvyko 4 tl. gegužės, š. m., 
adv. Lansing ofise. Dalyvavo 
visi direktoriai, šiam susirin
kime direktoriai pasirašė ant 
aplikacijos gavimo parterio

Visiems bonų savininkams, 
šėrininkains ir visiems ki
tiems, kurie yra prisidėję ir 
paskolinę pinigų pastatymui 
Auditorijos, nori žinoti padė
tį dabartiniu laiku ir kas ją
valdo? Pastaram susirinkime naujai korporacijai, ilgai sva- 
dirėktoriai nutarė nors truni-i rstyta kas link naujo 'korpo

racijos vardo, nes paaiškėjo, 
kari seno vardo auditorijos

pai visuomenei pranešti. 

Naujų direktorių urmas turėti negalima, nes gali į-
susirinkimas įvvko 2 tl. ge- T- -u‘ ° vykti kliūčių. Išgvildenus vi-
gužės, š. m., Auditorijos sa
lėje. Dalyvavo sekantieji di
rektoriai: nuo Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Juozas P. 
Varkala, Saldžiausios širdies 
V. Jėzaus draugijos Juoz. Bu 
bnis, Did. L. K. Vytauto drau 
gijos Martynas Kadziauskas, 
Simano Daukanto draugijos 
Petras Kiltis, Teisybės Mylė
tojų draugijos Juozas Balčiū
nas, Šv. Petronėlės draugijos 
Rožė Maziliauskienė ir Jau
nų Lietuvių Amerikoje Tau
tiško Klubo Juoz. Rūta.

sų nuomones, nutarta naują 
korporaciją užvardinti Chica
go Litliuanian Community Ce- 
nter, Ine.

Po daug laiko pašvęsta sva
rstymui gavimo paskolos ir 
apmokėjimui užsilikusių tak
sų. Nutarta tuos dalykus ati
dėti ant toliau.

Trečias direktorių susirin- 
’kinias įvyko 24 d. gegužės š. 
m., adv. Lancing ofise. Daly
vavo visi direktoriai. Adv.

kurios bus pervestos nau
jos korporacijos vardu.

Svarstyta apie auditorijos 
padėtį, sistema knygų vedi
mo ir nuomojimą svetainių. 
Nutarta 'knygas užvesti nau
jausia sistema.

Atvykus adv. Lansing, klau 
sinėtas apie legališkus audi
torijos dalykus. J visus klau
simus davė aiškų atsakymą, 
kad tvarkymas uaujli šėrų 
tuoj bus baigtas, o po to jie 
bus išduoti kie'kvienam bo
nų savininkui.

Išrinkta komisijos: pasko
los komisija — J. P. Varka
la, J. Balčiūnas ir J. Rūta, 
nuomos komisija — P.
J. Rūta ir J. Bubnis.
komisija — Rožė Mazeliaus- 
kienė, J. Bubnis ir P. Killis.

Penktas direktorių susirin
kimas įvyko 13 d. birželio, 
š. m., auditorijos salėje. Di
rektoriai dalyvavo visi.

Raportai komisijų ir mene- 
džeriaus priimti.

(ekstra) susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, birželio 30 d., 
8 valandą. Visi nariai būtinai 
dalyvaukitV. Neffo svetainė
je 2435 S. Leavitt St. Vald.

Dviejų Meti; Mirties
Sukaktuvių Mišios

Dviejų metų mirties sukak
tuvių Mišios už sielą a. a. Jo
no Krotkaus bus” atlaikytos 
birželio 28 <1., Aušros Vartų 
par. bažnyčioje, G ir 8 vai. ry
to. Visi giminės, draugai ir 
pažįstami kviečiami dalyvau
ti pamaldose.

ta naujas čarteris ir visi pla 
Susirinkimo' vedėjum buvo nai ir nuveikti darbai yra pri

Killis,
Namo

Buvusis auditorijos Trus- 
Lansing ,prane6ė, kad jau gau | ,ee prWav5 direktotiams pi.

nigų $200.36, taipgi Ikontrak- 
, tų knvga. Pašvęsta daug lai-

. . ... imtęir 1“tvir‘inti f‘''4erali0 ko svarstymui
Kadziauskas. Apsvarsčius di- teisėjo. Adv. Lansing dirdl<-|;» 
rektorių ir menedžeriaus ai- toriams žadėjo, kad pasistengs 
gas, nutarta rinkti direktorių viską nuveikti, idant Trustee

Rūta, sekretorium Mart.

valdybą. Slaptu balsavimu va 
ldybon išrinkta: .Juoz. Būta

Antoniscn būtų paliuosuotas 
nuo 1 dienos birželio, ir kad

prez., Petras Killis vice prez., nuo tos dienos paimtų audi- 
Martynas Kadziauskas sekr., j toriją valdyti dabartiniai di- 
Juozas Balčiūnas kasierius,, rektoriai.
dabartinis menedžerius Juo
zas Bubnis palikta.ir ant to
liau.

Peržiūrėti auditorijos inve
ntorių išrinkta komisija: P. 
Killis, J. Bubnis ir M. Ka
dziauskas. Pasvarsčius kai ku 
riuos auditorijos reikalus, su
sirinkimas baigtas.

Ketvirtas direktorių susiri
nkimas įvyko 4 d. birželio, 
š. m., auditorijos salėje. Da
lyvavo visi direktoriai.

Prez. J. Rūta pranešė, kad 
nuo 1-mos d. birželio direk
toriai paėmė valdyti audito
riją. Trustee Antonisen pri
davė visas Insurance policy,

:WESTINGHOUSEi
ELEKTRINĖS LEDAUNĖS ■

1939 metų dirba tykiai, kaip laikrodis, nereikia nei 
tepti: hermetiškai uždarytas u-, 
nit, sutaupymas elektros; garan
tuojamas 5 metams. ... Kainos’

ir aukščiau
$119.50=

O
Trustee

Chicago priemiesty (Melrose Park) nežinomų piktadarių susprogdintas “fireworks” sa
ndėlis. Nuostolių padaryta $30,000. Kėsintasi išsprogdinti ir kitoje vietoje tokį pat san
dėlį, tačiau laiku pastatyta sargyba. (Acine teleplioto)

apie
išlaidas. Kad būtų galima de
taliai viską pertikrinti, nu
tarta išgauti pilną atskaitą 
nuo dienos užėmimo valdyti 
auditoriją iki jos paliuosavi- 
•ino.

Po ilgo svarstymo direkto
riai nutarė nuomą už sales 
nupiginti, kad davus progos!

... i

RADIO
PEOPLES RADIO 
PROGRAMA

Primintina radio klausyto
jams užsistatvti savo radio 
ant stoties WGES, šiandie 7 
valandą vakare, ir pasiklau
syti gražios ir įdomios prog
ramos, kurias reguliarįai kas 
antradienį
krautuvė.

ti. Pirkėjams duodama bran
gios bei naudingos dovanos. Į

Pranešimai
Lietuviu Piliečiu Darbinin-

Rap. XXX' j-a Pašalpos Klubo svarbus

NEW CITY FURNITURE 
MART RADIO PROGRAMA

Šį vakarą 8 vai. nepamirš
kite pasiklausyti New City 
Furniture Mart krautuvės lei
džiamos radio programos, 

j Sank Lui Luis su Ignacėliu
leidžia Peoples . išpildys dalį komedijos. Prog- 

Šiandie dalyvaus i ramos vedėjas Antanas Plie-j
geros dainininkes, daininin
kai ir muzikai bei kalbėtojai, 
bus sveikatos skyrius ir mo
terų skyrius. Be to, visuome
nei bus" įdomu išgirsti iš Peo- 
ples krautuvės apie dideles 
prekių vertybes. Mat, šiomis 
dienomis Peoples krautuvė tę
sia birželio mėnesio išparda
vimą, kur yra progos nusi- 

visiems iš parengimų turėti j pirkti reikmenų už labai ke- 
pelno. Direktoriai kviečia: su-'((nas kainas. Ypač jaunaved- 
sivienymus, draugijas, klubus, žiai kviečiami tuo pasinaudo- 
kuopas ir pavienius nuoinuoti
sales pareiginiams ir susirin
kimams. Prašomi remti, kaiip 
savo ir lietuvių įstaigą, direk
toriai visuomet suteiks man
dagų patariavinią.

Direktoriai nutarė, kad 
kaip tik advokatas viską pri
rengs, tuojaus sušaukti vi-

nis paskelbs, kas bus per a- 
teinančią savaitę pardavimui 
su dideliu sutaupymu. Taip
gi bus 'muzikos, dainų ir ži
nių. žinantis

sų bonų savininkų susirinki
mą ir išduoti naujus serus.

Martynas Kadziauskas,
sekr.

LIETUVIŠKA

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DĖL VYRŲ

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalinga darbininkas prie ūktes. 
Patyręs ar be patyrimo. Gali būti 
vedęs ar pavienis. Geras atlygini
mas ir tinkamos sąlygos. Atsišau
kite: 1801 S. 51st Avė.. Cicero. III.

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

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

IncorporaleU

Tel. Prospect 0745-0746
VVholcsale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą. Valstybinę 
Degtinę.

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

IEŠKO DARBO
Jauna mergaitė ieško lengvo namų 
darbo prie mažos lietuviškos šeimy
nos. Jei kam reikalinga, šaukite:
VLRglnta 1218,

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui valymo, dažymo Ir siu
vinio biznis. Jstelgtas virš 20 metų. 
Parduodame krautuvę, 4 gyvenimui 
kambarius ir dyką lotą pigiai. At
sišaukite: H. Dajc, 2223 S. Cuyler 
A venine, Benvyn, III. Tel. Benvyn 
12IOR

PARDAVIMUI BIZNIS
štai ką jūs norėjote •— mažą gro- 
serne. 5 kambarių fletas, beismon- 
tas ir garadžius. Už viską tereikia 
Įnešti tik mažą sumą. Atsišaukite:
2311 S«>utli Leavitt St., telefonas 
Trftivntlale 9380.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH R0AD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINCS, ILL. 
p-nas Butchas, sav.

Standard Club

Mažų Išlaidi)
NAMAI

Pantai ykit 
ŠJ limitų 
šiandien 

.10 r. iki 4 
' po [liet ant 

' niū.sų vietosi
Pastatysime namus ir vidų |- 

rengslme ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijislai ir užtikrlr><|. 
IZOLIOTĄ GARAŽU e 
2 karams pastatysime J 
ant jūsų loto

už.......................................
Unijistų statytas

fi*

PARDAVIMUI NAMAS
Nebemokėkite rendos. Įneškite pi
nigus ant namo, po nnm. 2134 W. 
24th St. Jeigos $72.00 j menes). 
J 10 metų namas Jūsų. Matykite sa
vininką po nnm.; 2617 So. Karlov 
Avė., tol. T.awndale 9380.

PARDAVIMUI PIGIAI
Pigiai — didelis lotas skersai nuo 
Liet. Taut. kapinių. Sale "forest pre
serve“. Tinkama vieta dėl "refresh- 
ment stand”. 83čios Ir Kean Avė. 
Atsišaukite: 2017 So. Karlov Avė., 
telefonas Laivmlalo 9380.

GERA NAUJIENA 
Parduodu namą labai pigiai — G 
kambarių su garadžiu ir anšlldomas 
su šiltu oru (furnaee heat). Namas 
randėsi Bridgeporte. Atsišaukite pas 
savininke: 830 W. Štili Street, tel. 
VAR<ls 5530.

PARDAVIMUI BIZNIS
Mokyklos Reikmenų ir delieatessen, 
Marąuette Parke. Pilnai Įrengiąs. 
Parduosiu pigiai.

Telefonas TTF.MIoek 5082

■ Lengvi išmokėjimai — po 19 centų į dieną. Didelė 
j nuolaida už seną ledaunę.

j Pamatykite AVESTINGHOUSE per Budriko didelį
■ išpardavimą Elektrikiniu Ledaunių.
■

■

Įjos. F. Budrik, Ine. į
S FURNITURE HOUSE,
S 3409-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksma^ Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Roulevanl 0937

švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.(
4-5 Kvortos.

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Pistributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pitone Boulevard 0014

$1.60

Kviečiame jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porčlai Ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

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

Open Sundays 
K. KAFKA, prez.

PTRMOS RCSIFS JUODŽEMIS 
— gi'dynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c: 5 bušeliai $1.00: 15 
bušeliu $2.50.
Stanley Gavens. 110 So. Ridgeland 
Avė.. Worth, UI., tel. Onk Laiva 
193J-1.

VASAROTOJAMS ATIDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie up&s — nptoll nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su autonio- 
blllum ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Cblcagos. Kelias 83 ir 45. Peter Ber
notas. Rot 77. Sllver Lake. Wls.

Torto, viri 
I3.1M.6M.M

Rrcrrvaa viri 
WS5,000.00

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Per mus galima pirkti iš resyveriu-

forklozerių gerų bargenų — mažų 
Ir dideliu namų. pigiai Ir ant leng
vų IšmokP.llmu, Jei turite kokią nuo
savybę ir norite parduoti, mes par
duosime greitai ir gausite visą cash. 
Taipgi turime gerų mainu, visokių 
Ir visur. Taksų protesto štampą ar
ba Notaro nntspauda kur reikia pri
dedame dykai. Atliekame visokius 
real estate Ir Insurance reikalus IŠ 
visu atž.vlle-ių su teisingumu Ir at
sargumu. Charles ITrnlch (Umlkas), 
25(10 AVest fl.Srd St., tel. PROspea 
8025.

OJ

Nedėlios vakare leidžiamas žymus programas iš sto- J 
ties WCFL — 970 k. 9 valandą. B

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THB HOME OF FINE FURNITURE” RINGE 1904

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

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
-ĮVYKS-

Sekmadienį, Liepos-July 9,1939 
GRAŽIAME SUNSEI PARKE

“VILNIAUS KALNELIUOSE“

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

4192 S. ARCHER AVKNUF
(North Eost Comer Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki

$5,000.00
Išmok ė jom ja 
Už padėtus

pinigus '
Duodam Paskolas a.t 1-mtj 

Morgiėių
Bsfety Deposit Dežutea Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV-
IN6S & LOAN ASSOCIATIOH

ot chicaoo
JUSTIN MACKIEW1CH 

Preaident
HELEN KUCHINSKA8, Seo.

PARDAVTMI T NAMAS 
Mflrlnls namas. 3 fletal: fi kamba
rių; 4 kambarių Ir 3 kambarių: 2 
karu garadžius. Parduosiu pigiai arba 
malnysim ant grosernės ar kitokį* 
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite: 2134 West 23nl Plaee, 
Chicagn. III.

REIKALINGA DARBININKĖ
Reikalinga patyrusi moteris ar mer
gina nuolatiniam namų darbut, t 
valkas. Pasilikti kelius vakarus. At
sišaukite telefonu: ALRanv 4117.

RF.NDON KRAUTUVĖ 
Rendon krautuvė. Tinkama bile ko
kiam bizniui. Renda pigi. Atsišauki
te: l«t,3 West Cermak Roail, Chica- 
go, Illino4s. 

PARDAVIMU AR MAINYMUI
Tavrrnn biznis South Sidėje. Nauji 
barai. Savininkas mainys ant gero 
automohlliaus. gero loto ar ko kito. 
Matykite: J. Vilimas, 6800 S. Map'o- 
»(v»1 Avė.. Chkv’go. Rl., telefonas 
HEMIoek 2323.

PARDAVIMUI NAMAS
Didelis, Vvlesus 8 kambarių na

mas ant mūrinio pamato Ir plataus 
loto. aų nuomomis. Grindys Ir pa- 
pųošifnal ąžuoliniai. Gaslnis Electro- 
lųjf šaldytuvas. Pasiliks nemažai 
baldų. Karštų vandeniu šildomas 2 
automobiliu garadžius su cementi
niu privažiavimu ir kiemu. Gražiai 
apsodintas medžiais, gėlėmis. Nėr 
užsilikusių mokesčių, reik mažo Įne
šimo pinigais. Visi patogumai: baž
nyčia, mokykla, auslslekimai Ir t. t. 
Atsilankymo valandos: 2:00 Iki 5:00 
popiet. Sekmadieniais pagal sutari). 
Tel. RADcliffe 3281. 7525 Eggleston. 
Agentai pasinaudokite proga.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontu Mine Rnn, (Screened) Tonas $7 00 
Petroleum Carbon Coke, perkant 5 tonus ar 
daugiau, Tonas |7.25. šios kainos tik iki Liep. 1 

Hales Ta< ekstra.

I


