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DANCIGO UŽGROBIMAS REIKS KARĄ!
Moscickis taip atsauja Hitleriui 
Gdynioje minint lenku “juros diena”

Lenkija niekuomet neapleis 
Baltijos jūros pakrančių

r'

VARŠUVA, birž. 29. —
Lenkai šiandien formaliai 
pranešė Vokietijos diktato
riui, ikad jie nieku būdu nie
kam nepaduos savo išėjimo į 
jūrą. Ir jei Vokietija bandys 
užgrobti, arba savintis Dan
cigą, lenkai pakils jį ginti ir 
tas reikš karą.

Lenkija šiandien minėjo 
“Jūros dieną’’ Didžiausios 
iškilmės įvyko Gdvnioj, arti 
Dancigo, kur lenkai įrengė sa
vą moderninį, uostą.

Į iškilmes buvo nuvykęs 
respublikos prezidentas Mos- 
cicfkis su savo vyriausybės 
nariais. Dešimtys tūkstančių 
lenkų ten suplūdo.

Prezidentas Moscickis kal
bėjo per radiją apie jūros rei 
kšmingumą Lenkijai. Jis sa
kė, kad jūra Lenkijai reika
linga taip, kaip saulė ir oras. 
Anot jo, lenkai yra pasiryžę 
su Baltijos krantais nieka
dos nesiskirti.

Sakė:
“Dancigas per šimtmečius 

yra susirišęs su Lenkija. Dėl 
to, Lenkija ir pageidauja, kad 
taip liktųsi ir toliau, 'kad tų 
ryšių niekas nenutrauktų.

“Ypač geistina, kad taip 
Dancigo ir Gdynios būtų ko
operacija. Nes šie uostai yra 
gretimi ir Lenkija per šiuos 
uostus veda savo plačiąją 
prekybą. Per šiuos uostus 
Lenkija tris ketvirdalius savo 
visų prekių išsiunčia į užsie
nį.

“Baltijos pakrantės yra 
mums nepaprastai svarbios-ir 
čia kiekvienas žemės sprindis 
mums yra didžiai branginti
nas”.

Toliau jis pareiškė, kad Vo 
kietijos bandymas užgrobti 
Dancigą, arba koridorių rei
kštų karą. Lenkai yra pasi
rengę susimesti prieš (kiekvie

ną pasikesintoją.

M

Pinnoji nuotrauka iš Tientsino, Kinijoje, kur japonai blokuoja britų ir prancūzų kon
cesijas. Vaizduojami šalia spygliuotos vielų tvoros vartų budintieji japonai kareiviai, kurie 
pro vartus be kratos nepraleidžia britų. Tas yra prie vadinamo Tarptautinio tilto galo.

(Acme telephoto).

Britai pagaliau sutinka pripažinti 
sovietu sąlygas, bet Maskva dvejoja

JAPONAI BRITAMS 
STATO EKONOMINIUS 
REIKALAVIMUS
LONDONAS, birž. 29. —

Ministras pirmininkas Cliani- 
berlainas parlamente pranešė, 
kad britai sutiko turėti su ja
ponais diplomatinius pasita
rimus Tokioj Tientsino konce
sijos blokados reikale.

Nors ministras pirmininkas

VĖLIAUSIOS
BRIUSELIS, birž. 29. — 

Patirta, kad prieš keletą die
nų Bavarijoje Hitleris tarėsi 
su savo karine taryba, kuri 
dabar Berlyne turi posėdžius.

HALIFAX PAREIŠKIA, 
BRITAI PASIRENGĘ 
KOVOTI SU NACIAIS

Vokietija pati izoliuojasi 
nuo kitų Europos valstybių

LONDONAS, birž. 29. — 
Kilus rimtai (krizei Europoje 
dėl Dancigo, britų vyriausy
bė pranešė sovietų vyriausy
bei, kad' ji pagaliau pripažįs
ta visas Maskvos iškeltas są
lygas, kuriomis remiantis Ma
skva tegalinti prisijungti prie 
britų ir prancūzų antiagresy- 
vinio bloko.

Bet Maskva ir šį kartą dve 
joja, anot apturimų žinių. Ji, 
kaip žinoma, nenori ir negali 
dėtis į jokią valstybių kom
binaciją, o ypač prieš Hitlerį.

Žinovai pareiškia, kad Ma
skva ir šį kartą suras kokių 
nors naujų kliūčių, kad iš
sisukti nuo susidėjimo su bri
tais ir prancūzais.

PARYŽIUS, birž. 29. — Čia 
bijoma, kad Anglija Dancigo 

pareiškė, kad su japonais bū-klausimai gali tik ranka nu
moti, jei Hitleris pulsis tąšią aptarti tik Tientsino nuo

tykiai, bet turima žinių, kad 
japonai pasitarimus nemano 
apriboti vienu Tientsinu. Jie 
nori, kad tas apimtų ir visas 
kitas koncesijas Kinijoje, kur 
japonai susiduria su kliūtimis 
bandydami pavergti Kiniją. 

Žodžiu tariant, japonai pa-

miestą užgrobti.

PAŠERIFIAI NUŠOVĖ 
GAUDOMĄ ŽUDIKĄ

CABLE, Wis., -birž. 29. — 
Šiandien rytą ties Nama'ka- 
gon ežeru pašerifiai užtiko 

geidauja, kad britai’ Kinijoje j dvi savaites miškuose ir

BERLYNAS UŽGINA 
NAGiy BRUZDĖJIMĄ 
DANCIGO MIESTE
BERLYNAS, birž. 29. — 

Vokietijos vyriausybė nuginči
ja visas iš Varšuvos skveidžia 

mas žinias apie tariamą nacių 
nepaprastą bruzdėjimą Danci
ge. Pažymima, kad tenai ne
organizuojamas jokis savano
rių korpusas, tad ir nėra jo
kių karinių mankštų ir jokio 
pasirengimo prieš T^enkijų.

Bet Varšuva turi kitokių ži
nių iš Dancigo. Sako, ten sa
vanorių korpusas kasdien 
mankštinamas.

Nacių autoritetai Dancige 
rekvizuoja arklius, krauja į ša 
ldytuves mėsą ir kitokius mai
sto produktus. Apie vienas tū 
Ilstantis rekvizuotų arklių jau 
perduota korpusui.

Iš Londono gi gauta žinių,1 
kad paskutinę parą iš Vokie
tijos į Dancigą nuvykę apie 
4,000 karininkų ir kareivių. Iš

laivų dirbtuvių paleidžiami 
lenkai technikai ir darbinin
kai.

Berlynas pripažįsta tik tai, 
kad Dancige policijos skaičius 
didinamas ir policija eina pra 
timus naudoti kulkosvaidžius.

ŠALIES IŠLAIDOS NE
VARŽOMOS

WASHINGTON, birž. 29. — 
Kongreso žemesnieji rūmai 
andai kiek suvaržė viešojo šel 
pimo vyriausybės iškeltas 19- 
39—1940 metams išlaidas.

Senatas gi dar daugiau pri
dėjo prie išlaidų. Žemesniųjų 
rūmų šelpimui pripažinta 1,- 
735,000 dol. Senatas gi pripa
žino 1,798,000 dol.

MUSSOLINI MATĖSI SU 
HITLERIU

ROMA, birž. 29. — Ttalų 
sluoksniuose kalbama, kad to
mis dienomis Mussolinis asme 
niškai matėsi su Hitleriu Ita
lijos Vokietijos pasienyje. A- 
pie tai spaudoje nepranešta.

nedraugautų su kinais, arba 
komunistais, bet kooperuotų 
su japonais, kaip apie tai pir
miau buvo pranešta.

Pagaliau japonai kelia rei
kalavimą, kas britai padėtų 
japonams ekonomiškai Kini
jos “patvarkyme”.

raistuose gaudolną žudiką 
Ray Olsoną ir nušovė.

Prieš porą savaičių netoli 
Hayward, Wis., pašerifiai no 
rėjo jį areštuoti už automobi
lio pavogimą. Olsonas du pa- 
šerifilis peršovė ir pabėgo.

SENATAS UŽ 40 DOL. 
PENSIJĄ

1,500 RUSINU AM- 
NESTUOTŲ

J BUDAPEŠTAS, birž. 29.— 
SPRINGFIELI), III., birž. Vengrijos regentas adm. Hor-

29. — Legislatūros žemesniuo 
se rūmuose sumanymas senat
vės pensiją per mėnesį |>adi- 
dinti iki 40 dol. buvo atmestas.

tby pripažino amnestiją Kar
patų Ukrainos (Rusinijos) po 
litiniams ir kariniams kali
niams rusinama. Tas liečia

Dabar senatas 40 dol. pri-. apie 1,500 asmenų, 
pažino.

Nežinia, kaip tas bus- išly
ginta.

VOKIEČIAI KINAMS PAR
DUODA GINKLUS

FEDERALINIŲ TEISĖJŲ
AKTYVUMO KLAUSIMAS

SAN FRANCTSCO, Gal, 
birž. 29. — American Bar 
ass’n liepos 10—14 d. čia tu
rės suvažiavimą. Tarp dauge
lio klausimų bus svarstomas 
ir įstatymo projektas — fede- 
raliniams teisėjams uždrausti 
visokj pašalinį aktyvumą.

HONGKONGAS, birž. 29. 
— Iškelta aikštėn, kad vokie
čių ginklų pramonės agentai 
čia slapta sutarė kinams par
duoti ginklų už 25 milijonus 
dol.

Tas nepaprastai įdomu ja
ponams.

BRITAI VĖL IMASI 
MALDINTI REICHO 
DIKTATORIŲ
LONDONAS, birž. 29. — 

Britanijos vyriausybė ir vėl i- 
inasi maldinti Vokietijos dik
tatorių Hitlerį, kad jis nurim
tų, kad nesikėsintų užgrobti 
Dancigo, nes tuo žygiu galėtų 
sukelti naują pasaulinį karą.

Prieš keletą dienų Prancū
zijos ministras pirmininkas 
Daladieris pareiškė, kad Pran 
c ūži ja ir Europa šią vasarą 
gyvena didžiausių krizę, ko
kios per 20 metų nebūta.

Dabar tą pat pakartojo bri
tų valstybės vyras konserva
torius Churchillis. Jis pažymė 
jo, kad taika, ar karas Euro
poje priklauso nuo Hitlerio. 
Ir atsiliepia į jį, kad jis nu
rimtų.

Tomis pėdomis ministro pir 
mininko Chanrlierlaino vyriau 
sybė pasiuntė Vokietijai me
morandumą. Dar kartą užgi
na, kad Britanija būtų pasiry
žusi apsupti Vokietiją, arba 
suvaržyti jai prekybą. Siūlo 
pasitarimus ekonominiais, ka
ro laivynų ir kitais klausi- 

Įmais.
i Žiniomis iš Berlyno, Brita
nijos memorandumą, sakoma, 
Hitleris studijuojąs ir nuo jo 
priklausą tolesnį žygiai.

Churchillis gi yra pareiškęs, 
kad Britanija nėra baili, arba 
išsigimusi, arba nesugebanti 
kariauti, kaip apie tai naciai 
galvoja ir save drąsina. Taip 
nėra. Britanija nesudulėjusi ir 
pasirengusi karan geriau, kaip 
kada nors praeityje. Bet Bri
tanija yra priešinga sukelti 
naują katastrofą Europoje, y- 
pač kai galima to išvengti.

IvONDONAS, birž. 29. — 
Britų vyriausybės sluoksniuo 
se reiškiasi baimė apturint 
žinių iš Berlyno, Dancigo ir 
Varšuvos, kad Vokietijos di
ktatorius Hitleris pasiryžęs 
veikti.

Čia turima žinių dar ir to
kių, kad Hitleris nusprendęs 
užsimoti prieš visą Lenkiją 
tikslu .ją suskaldyti.

Vyriausybė informuojama, 
(kad Hitleris Dancigo reikale 
turįs naują savotišką planą.

Sakoma, jo nurodymais 
Dancigo naciai paskelbs Dan
cigą nepriklausomu miestu ir 
ribose panaikins visokią len
kų veiklą ir įtaką. Tas Len
kijai nebus pakenčiama ir ji 
pulsis prieš Dancigą. Tuo
kart Vokietija pakils vaduo
ti Dancigą ir Lenkiją su renis 
iš visų šonų.

Britai bijo šio žygio, ( nes 
jie pasižadėję Lenkijai padėti 
ir turėtų įsivelti karan. Bri

tanijos pakilimas sukrėstų 
visą Europą ir kiltų europi
nis karas.

Žiniomis iš Varšuvos, Dan
cige vyksta nepaprastas nacių 
judėjimas, ginklavimasis. 
Nors iš Berlyno ir paties Dan 
cigo* tas nuginčijama, bet Lon 
donas turi žinių iš kitų šalti
nių, kad naciai tikrai ruošia
si sukelti naują triukšmą Eu
ropoje.

Britų užsienių reikalų sek
retorius lordas Halifaxas šian 
dien viešai pareiškė, kad Bri- 
tanija tikrai pasiryžusi imtis 
ginklų prieš agreesorius Eu
ropoje.

Jis nurodė, kad Vokietija 
yra raginama paliauti su sa
vo agresyvumu ir kviečiama 
bendrai darbuotis už taiką 
Europoje. Bet ji, matyt, to 
nepageidauja ir pati save 
bando izoliuoti nuo visų vals
tybių. Ji to ir sulauks, sakė 
Halifaxas.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Gaisras ištiko Hurwitz Pa
per Box Co. dirbtuvę trečia
jam aukšte, 913—921 West 
Roosevelt rd. Padaryta apie 
10,000 dol. nuostolių.

“ELTOS” ŽINIOS
IŠ LIETUVOS
KAUNAS. — Birželio 17 ir 

19 d. į Kauną atplaukė pir
mieji lenkų miško sieliai, (ku
rie plukdomi vandens keliais. 
Iki administracinės linijos 
sielius atplukdė lenkų, o Ker
navėje ir kituose (prie Ne
muno ir Merkio esamuose 
punktuose) juos parėmė ir 
atplukdė į Kauną , lietuviai- 
sielininkai. Lenkų miškas bus 
apdirbamas Kaune Lietmed
žio ir mišlkų departamento iš- 
nuomuotose lentpjūvėse.

KAUNAS. — Patiriama, 
kad “Maisto” fabrikas Kau
ne statys papildomą skerdy
klą, kuri kainuosianti apie J 
1,5 mil. Lt. “Maistas” taip 
pat statysiąs Kaune didelę 
paukščių skerdyklą, kurios 
statylia atsieis apie 400,000 
Lt. Susisiekimo Ministerija 
pradeda statyti Babtuose elek 
tros stočiai trobesius. Ta sto
tis tieks eldktros energiją 
naujai radijo stočiai ir Babtų 
miesteliui.

KAUNAS. — Žydų spauda 
‘ pradėjo raginti savo tautie- 
' čius vengti vasarvietėse, pnp- 
lūdymuose. gatvėse, kavinėse 
ir kt. viešose vietose naudo
tis rusų kalba. Primenama, 
kad būtų gerai visai nekalbė
ti rusiškai, bet kas be to ne
gali apsieiti, tenekalba vie
šai.

KOR VALDŽIA 
KONTROLIUOJA 
PIENO KAINAS
NEW YORK, birž. 20. — 

Čia veikusi federalinė pieno 
kainų kontrolė dėl nepasiseki
mų kokiam laikui buvo nu
traukta. Dabar vėl atgaivina
ma, kai vyriausias teismas nu 
sprendė, kad ši kontrolė yra 
leistina.

Atgaivinant kontrolę paskel 
bta, kad pradėjus liepos 1 d. 
pieno kaina padidinama 1 cen 
tu kvortai. Už B rūšies kvortą 
bus imama 13 c., o už A — 16 
centų.

Cbicagoj namų šeimininkių or 
ganizacija (lyga) pakilo kovo
ti prieš įvedamą čia federali- 
nę pieno pramonės kontrolę. 
Iš anksto pranešama, kad di
desnė kaina už pieną numaty
ta. Kai pieno trustas susidu
ria su didesnėmis išlaidomis, 
tuojau tą naštą suverčia ant 
vartotojų nugaros.

Žemės ūkio departamentas 
seniau čia dukart bandė įvesti 
pieno kontrolę ir tas žygis ne 
pavyko. Dabar bandoma dar 
kartą pasunkinti vartotojus ir 
pačius pieno pristatytojus.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — šian

dien giedra ir šilčiau.
Saulė teka 5:17, leidžiasi 

81:29.
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Tyla Prieš Audrę

Per keletą savaičių Europa lyg buvo apri
musi. Daug kas skaitė tai esant geru ženk
lu tikėdamies, kad tarpvalstybiniai ginčai 
taikiu būdu bus likviduoti. Kiti, tačiau, skir
tingai galvojo. Jie manė, kad tai buvo- “tyla 
prieš audrą ’.

Iš paskutiniųjų dienų įvykių Europoje iš
rėdytų, kad pastarųjų karo baimė nėra be 
pagrindo: Vokietija traukia gausingą ka
riuomenę į Lenkijos ir Prancūzijos pasie
nius, pačiame Dancige aiškiai matomas mi- 
litarinis nacių judėjimas, kas reiškia, kad 
Hitleris jokiu būdu nenusileis — jis. pasi
ryžęs Dancigą užgrobti.

Ne be reikalo Didžiosios Britanijos pre
mjeras savo įprastu būdu apeliuoja į Hitlerį 
susilaikyti nuo ginkluoto- žygio, bet stengtis 
geruoju Dancigo klausimą išrišti. Jis, be 
abejcnės, kreipiasi ir į Lenkiją, prašyda
mas, kad ji būtų nuolaidesnė ir pasitarimuo
se paliktų vietos kompromisams-

Didžioji Britanija, nekovojusi dėl Čeko
slovakijos nepriklausomybės, nenorės kariau
ti su Vokietija ir dėl Dancigo. Dėl to, spė
jama, ji panaudos, visas savo diplomatiškas 
gudrybes, kad priversti Lenkiją geruoju iš
sižadėti Dancigo, net pagrąsindama, kad jai 
nepadės kare su Vokietija.

Kokiu keliu bus rišamas Dancigo klausi
mas, tai pareis nuo Lenkijos. Kadangi ji 
yra griežtai nusistačiusi kariauti, Hitleriui 
tektų ginklus pavartoti. Ar karo atsitikime 
Anglija išeitų prieš Hitlerį, klausimas dar 
nėra visai aiškus. Jos. ligšiolinis pasisaky
mas padėt Lenkijai, galėjo būti paprastu 
bliofu, kad toliau nukelti Hitlerio žygį į 
Dancigą ir kad laimėti savo pusėn Sovietų 
Rusiją, kad reikale ją būt galima pastūmėt 
prieš Vokietiją. Bet su Rusija ne taip jau 
lengva buvo susikalbėti ir reiidamos sutar
tys dar nėra padarytos. Rusija Anglija ne- 
bepasitiki. Iš kitos pusės ji karo bijo, nes 
jos komisarams dar nėra aišku, ar išėjus 
į karą plačioji rusų visuomenė būtų su jais, 
ar prieš juos. Greičiausia būtų prieš juos.

Jei Hitleris pajus, kad Anglija dėl Dan
cigo nekariaus, ir kad negalima anglų, pran
cūzų. rusų talka prieš jį, jis ilgiau nebe
lauks: Dancigą stengsis užimti. Lenkija, ne
turėdama pašalinės pagaJbcs, ilgai negalės 
laikytis. Priešingu atveju, t. y., jei tokia 
talka virstų reaiybe, Hitleris tūo tarpu nuo 
karo susilaikytų, nes ir jo “galybė'' yra iš
pūstas muilo burbulas, kuris greit sprogtų, 
jei rimtai reiktų susikibti su didžiomis, Vie
ningomis Europos jėgomis.

Artinasi Jungtinių Valstybių nepriklauso
mybės šventė — liepos 4 d. Sekmadienį, 
pirmadienį ir antradienį bus daug keliaujan
čių vieškeliais, daug kas maudysis, žuvaus, 
žais sprogstama medžiaga (fireworks) ir t.t. 
Tomis dienomis kasmet įvyksta daug ne
laimių: vieni prigeria besimaudydarni, kiti 
žūva automobilių nelaimėse, treti susižeidžia, 
daug net mirtinai, su fairvorkais. Dėl to, 
ar važiuosime, ar žaisime, būkime labai at
sargūs. Patys saugokimės ir kitų gyvybę 
saugokime.

• ų. •

Ukrainų tauta šiemet švenčia 950 metų 
nuo priėmimo krikščionybės. Amerikoje gy
venantieji ukrainiečiai iškilmingai mini šį 
reikšmingą jubiliejų. Pažymėtina, kad lie 
pos 4 d. Detroite jie turės iškilmingąsias 
jubiliejines pama’das garsioje The Shrine cf 
the Litlc Flower bažnyčioje, kurios klebo
nu yra garsusis radijo kalbėtojas kun.„Ch. 
Čoughlin. Tai bus didelis įvykis Amerikos 
ukrainiečių katalikų gyvenime.
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APŽVALGA
Kun. J. Mačialionis, M I C.

Stok Kristaus Armijon
Šaukštai Popiet a

Brazilijos lietuvių katalikų laikraštis 
“Šviesa'’ įdėjo visiškai teisingą pastabą a- 
pie čekus- Jis rašo:

“Kartą čigonas sapnavo kopūstus. Norėjo 
valgyti, bet šaukšto nebuvo. Kitą dieną ei
damas gulti pasiėmė šaukštą, bet kopūstų 
jau nebesusapnavo — prisimena pasakėlė, 
skaitant spaudoje čekoslovakų generolo 
Prcliala pareiškimus Varšuvoj. Minėtas ge
nerolas iš Pragos atvyko į Varšuvą organi
zuoti čekų legijonus tėvynei iš vokiečių ver
gijos išvaduoti. It keisti tie čekai. Turėda
mi geriausiai techniškai paruoštą kariuome
nę, didžiulius amunicijos fabrikus, be sąly
gų visa tai pavedė Hitleriui, o dabar orga
nizuos legijonus tai pačiai tėvynei gelbėti..

Tegul kovo m. 15 d. būtų ir išdavimas, 
vis dėlto Čekoslovakijos kariuomenės atsa
kingi asmenys negalėjo nematyti, kur veda 
vokiečių imperializmas, negalėjo rainiai sė
dėti ir laukti, ką Berlyne iškeps Dr. Hacha 
ir Chvalkovskis. Kaip ten bebūtų, čekai pra
silošė visomis kortomis ir... jau sumokėjo. 
Dabar nori įrodyti, kad partija buvusi su
klastota. Dabar, kada vokiečiai, to pačio 
generolo Prcha’a pareiškimu, baigia išfor
muoti čekų kariuomenės dalis, atleidžia če
kus darbininkus, o jų vieton grūda vokie
čius, veža į Vokietiją maisto produktus, taip, 
kad pačicj Pragoj jaučiama didžiausia val
gomų dalykų stoka, dabar — čekai susi
prato... susiprato, kai vokiečiai, kaip tas 
aštuonkojis, visais čiuptukals įsikibo į Če
koslovakijos kūną ir pradėjo gerti jos krau
ją. čekai gali būti ramūs: iki kils naujas 
pasaulinis karas, netenka galvoti apie lais
vę: vokiečiai irgi ne durni. Visos čekų de
damos pastangos — špyga kišenėje, šaukš
tai popiet’.

Valstybė ir Bažnyčia yra 
dvi organizacijos, kurios pa
laiko armiją apsigynimui nuo 
priešų. Jos- abi (kviečia jau
nuolius į savo armijos pul
kus. Jos abi žada jiems gar
bės vainiką už pasiaukojimą 
jųjų gerovei.

Jaunuolis, stodamas į val
stybės armiją, mokosi ilgesnį

viais ir netrukdo tapti Kris
taus Bažnyčios kunigais.

Berniukai paskutiniais lai
kais labai linksta j orfaivini- 
kystę. Šiuomi ir valstybė, ta
rtum, savo idealą aukščiau 
pastatė, duodama progos ber
niukams oru skraidyti. Bet 
saulės ir žvaigždžių nepa
sieks. Bažnyčia toje atfkštu-

laiką susipažinti su kovos bū- moję jau seniai siekia savo
dais. Visuomenės jis visuomet 
laikomas garbingoje vietoje. 
Jo užduotimi yra klausyti ar
mijos vado įsakymų. Jis jau
čiasi stovįs daug aukščiau už 
eilinius piliečius. Jeigu ne jo 
pasiaukojimas, ramybei nebū
tų užtikrinimo. Jis yra did
vyris, gelbėtojas nuo priešų. 
Jis guldo gyvybę už savo šalį

gražaus idealo. Jai palikta ne 
orlaivinikystė, bet žmogaus a- 
hnžinoji danguje laimė. Jau
nuolis, kurs gali pakilti iki 
sielų išganymo aukštumos, 
ras tenai laimės ir džiaugsmo 
nepasiekiamo kitose profesi
jose. Pasiaukoti reikia, bet 
jaunuoliai drąsūs. Laimėjimui 
jie gatavi visą savo energiją

ir jos piliečius. Jam mirus parodyt, 
garbingai laidojamas. Jo ka-> Ar Bažnyfi# tnri ganėtinai
pas gerbiamas, nes jame pa
laidotas valstybės (karžygis.

Jaunuolis, stodamas į Kri
staus Bažnyčios armiją — 
dvasinį luomą, taip pat moko-

kareivių savo misijai? Dar ne 
turi nei pusės, kiek reikalin
ga jos svarbiai misijai. Jung
tinėse Valstybėse yra 130 mi
lijonų gyventojų, gi kunigų

si ilgus metus susipažinti su Slenka tik 20 mili, jonų ftp- 
kovos būdais, kad laimėtų 
Bažnyčiai nemirtingas sielas.

rūpinti. Visame .pasauly yra 
2 bilijonai, gi kunigai gali 

400 milijonų, 
penkta dalis tesidžiaugia 

stovauja. Jo užduotimi yra Kristaus tikros Bažnyčios pa-

Jis visur užima Kristaus gar-! aprapįntį tik 4C 
bingą vietą ir Jo akmenį at- Tik penkta dalis

klausyti Kristaus Įpėdinio į- 
sakynių. Jis jaučiasi stovįs

lainia. Jeigu būtų pakanka
mai kunigų, galimas daiktas,

Žmogaus Sveikata
New Yor’ko Valstybės Svei- sisukimo arba apalpimo, nuo- 

katos Koinisijonierius sako, vargio ir kitų padėčių, kurios 
kad “žmogus, prižiūrėdamas1 nebūtų įsigalėjusios ,,ei laiku 
savo sveikatą, gali ilgiau gy- būtų buvę pataisomos. Yra 
vemti”. ' spėjama kad tokiu būdu pu-

Jis mums primena, kad se-J sė mirčių kurios atsitinka bū
nas graikų priežodis skaito —
“valgykim, gerkim ir links
minkimės, nes rytoj turim 
mirti” šiandien pritaikinta.- 
prie šių luikų, turėti skaity
ti — “valgyk ir gerk, tik tin
kamus valgius ii gėlimus, '**! gydytoją neina, bijodami kad 
dutiniškai, bet vengk mirties | nepasakyty to, ko jie ne
ilgiausiai kiek galima . I norį girdėti. Vienok fizinis 

i šegzanii na v i mas greičiausi a i 
parodytų faktą, kad daugiau 

atrodo negalimu daiktu, arba nįeko netrūksta kaip pei'mai- 
labai toli. Apie tai jis '*sa’’nos valgyme ar darbe, arbj 
nei negalvoja. Gyvasties ap- ‘poilsio ar ko kito kuris ,enfe 
draudos agentų prašymai, kad į vaį tprieinatna. BatlJ vertiį 
jis prisirengtų prie mirties, užinokf-.tį

tų buvę galima išvengti arba 
sulaikyti.

“Dar ir yra kita pusė pa
veikslo. Daugelis žmonių rū
pinasi, manydami kad ka- 
nors su jais negerai. Bet pas

“Žmogui, dar neturinčiam1 
keturiasdešiūits metų, mirtis

nes nei vienas nežino kas ry
toj bus, ant jo jokio įspūdžio 
nedaro. Bet žmogus sulaukęs 
keturiasdešimtų metų, jau vi
sai kitaip mano. Į gyvenimų 
kitaip žiūri. Jam metai pra
deda su neiŠĮrasakytu greitu
mu bėgti. Jani gvvastis bran-

uz įsegzammavimą, 
vienok kad sužinojus, kad nė
ra taip blogai kaip manoma.

“Dabar, su sezonų permai
na, kaip tik geras laikas krei
ptis prie savo gydytojo.

“Dabar žodis apie gydyto
jų. Padaryk sutartį su geriau-

gus, ir jis gerai žino kad jau siu gydytųjų kokį pažysti.
Brangiausiais (patarnavimas 
kokį gydytojas gali padaryti 
yra tada, kad jis tave užlai
ko sveiku”. FLIS.

metai visai pertrunipi.
žmonių galėtų“Daug 

dėti nuo

Kuriam Tikslui
Brooklyho komunistų dienraštis prieš 'kiek 

laiko pasisakė prieš Lietuvos Šaulių Sąjun
gą. Tarp kitų dalybų, jis rąšė:

“Dar neseni laikai, kai Šaulių Sąjunga 
liaudies akyse buvo ne kas kita, kaip pa- 
gelbinė žvalgybos organizacija, o šaulys 
reiškė beveik tą patį, ką ir šnipas. Aišku, 
kad tokia subiurokratinta, ne rinito kari
nio pasiruošimo, nuo liaudies atitraukti 
ir nepopuliari jos akyse organizacija ne
gali būti rimta pajėga Lietuvos nepriklau
somybės gynimo darbe. Todėl Šaulių Są
junga reikalinga neatidėliotinų ir didelių 
reformų”.
į klausimą, kokiam tikslui komunistai rei

kalauja naujų reformų, į tai “V-bė’’ taip 
atsako:

“Kas liečiasi komunistų siūlomų refor
mų Šaulių Sąjungai, tai ir mažas vaikas

daug aukščiau už paprastus' pUsį nekatali'kų pasiektų Ka- 
tikinčiuosius Bažnyčios na- talikų tndkslo. 
rius. Jeigu ne jo piasiaukoji- Kaip galima prisidėti prie

. „ . . Katalikų mokslo skiepijimo įyra karžygis, gelbėtojas nuo i v .. , ... . .. . ,, (žmonių sirdis? Kiekvienas gadvasios priešų. Jis guldo gy

mas, Bažnyčia nukentėtų. Jis

vybę už jam pavestų sielų iš
ganymą. Jam mirus Bažnyčia 
garbingai jį laidoja su ypa
tinga pagarba bei atžymėji- 
mu. Jo kapas atžymimas, nes 
jame palaidotas Kristaus Ba
žnyčios vadas.

Valstybė, kada jai kyla di
desnis pavojus, prievarta mo
bilizuoja kariuomenę priešui 
nugalėti. Įvairius fabrikus pa 
verčia amunicijos dirbtuvė
mis; konfiskuoja piliečių sa
vastis; išleidžia 4‘Liberty 
Bonds” ir kai kada prievar
ta reikalauja, kad1 jie piliečių

gali suprasti, ką komunistai nori atsiekti į^ūtil iaperkatni 
tomis reformbmis. Vadinasi, atidarykite 
duris į Šaulių Sąjungą komunistų parti

jos agitatoriams ir leiskite jiems laisvai ves
ti komunizmo propagandą šioje organiza
cijoje. Kuomet komunistai įves partines 
rietenas Šaulių Sąjungon ir galutinai su- 
dėmoralizuos šią rimtą Lietuvos nepri
klausomybės gynimo jėgą, tuomet komu
nistams bus ši organizacija gera. Bet drą
siai galima tikrinti, kad komunistai nie
kuomet to nesulauks”.
Aišku, kad komunistai norėtų Šaulių Są 

jungą savo įtakon paimti ir ją panaudoti 
prieš Lietuvos nepriklausomybę.

Bažnyčia tokių griežtuūių 
nevartoja. Kilus kad ir did
žiausiam pavojui, ji mobili
zacijos prievarta neskelbia. Ji
žmonių savastį gerbia ir tik , Kur savęs paties kas ieško,

Ii šį-tą padaryt. Bet jaunuo
lis gali daugiausia pasiauko
damas Kristaus Bažnyčios ar
mijai ir stodamas į dvasiš- 
kijos eiles.

Tėvai Marijonai kviečia 8- 
tą skyrių baigusius berniukus 
stoti į Tėvų Marijonų juve- 
natą (High Scliool) ir moky
tis į misijonierius, ar Thomp
son, Conn., prie Mariahapo- 
lio Kolegijos; arba llinsdale, 
111., prie Tėvų Marijonų Se
minarijos.

Kas nori būti misijonierium 
ir pasiaukoti Kristaus Baž
nyčios reikalams, tas tekrei
piąs! dėt platesnių informa
cijų sekančiai: Rev. J. Ma- 
čiulionis, MIC., 2334 So. Oak- 
ley Avė., Chicago, lll.

Rytprūsių Stiprinimas
“Liet. 2.” paduoda, kad “V. B.” rašo, jog 

visiems esu žinoma, ką. Rytptūsai reiškia 
visos Vokietijos maitinime.

Taip pat svarbi Rytprūsių kariška reikš
mė, nes tas, kas Vokietiją puls, turėsiąs 
skaitytis su nesaugiu sparnu ir netikėtumas 
iš šiaurės — Rytprūsių. 1914 m. buvusi pa
daryta didelė klaida, leidžianti Rytprūsius 
okupuoti. Dabar to nebūsiu, nes esąs svar
bus kiekvienas išdirbtas laukas. Provincijos 
svarbiausių tvirtovę sudarys Karaliaučius, 
kuris, turėdamas sustiprintą Plliavos |«akln- 
štį ir vokiečių laivyną, visada būsiąs sujung
tas su Vokietija, turėsiąs su ja susisiekimų. 
Svarbią užtvarą sudaranti sustiprinta Ijaet- 
ceno apylinkė, kuri atsiremia į Mozūrų eže
rus. Iš ten priešas galįs laukti netikėtų puo
limų.

liuosnorias aukas priima. 
Valstybės tikslas yra žmo

nių gerovė šioje žemėje. Baž
nyčios tikslas yra žmonių am
žinoji laimė. Šiame punkte 
Bažhyčia pakyla aukščiau va
lstybės taip, 'kaip saulė aukš
čiau žemės. Tarp valstybės ir 
Bažnyčios nėra priešingumo: 
viena antrai gelbsti. Valstybė 
ir Bažnyčia turi tuos pačius 
piliečius. Bet Dievas skyrė 
Bažnyčiai rūpintis žmogaus 
amžinos laimės reikalais, o 
valstybei paliko išimtinai že
miškuosius reikalus. Nekartą 
valstybė nepripažindaftna žino 
gili amžinos laimės, Bažny
čiai trukdo jos garbingo tik
slo siekti. Ir jaunimo auklė
jime neduoda pilną laisvę jau 
nuoliams pasirinkti pašauki
mą. Amerikoje, ačiū Dievui, 
tą pilną laisvę turime. Taigi 
pasinaudokime ja iki pat ga
limumo. Niekas neverčia jau-

ten meilė pranyksta.

pri-
vieno iki dešimties 

metų prie gyvenimo, eidami 
nors sykį į metus pas atsa
kantį gydytojų, kuris pada
rytų pilną fizinį išegzamina- 
vimą. Tas išegzaminavimas, 
arba peržiūrėjimas, nepriduos 
ilgesnio gyvenimo, bet gydy
tojo patarimai tų padarys.

“Žmogus dažniausia mirš
ta iš priežasties kokios ligos 
arba nelaimingo atsitikimo. 
Širdies, kepenų, džiovos ir vė
žio ligos užmuša didelius skai 
čius žmonių kasmet. Ir kaip 
tik tos ligos prasideda men
kais simptomais, kurie retai 
patėmijami. Kada jie atran
dami pačjoje pradžioje, gali
ma lengva išgydyti. Bet juos 
apleidus kelis metus, — dar 
gal galima išgelbėti, bet il
gam laikui nepaisėjant, sugry 
žiru o jau nebėra.

“Mes žinome, kad fizinis 
išegzaminavimas (kasmet nuo 
nelaimingų atsitikimų nesu
laikys. Vienok yra atrasta, 
kad dauguma nelaimingų at
sitiksiu, ypač tarpe žmonių 
kurie dirba prie mašinerijų 
arba pavojinguose darbuose, 
buvo iš priežasties menko ma
tymo it- girdėjimo, galvos ap-

Tarpžinybinė Komisija 
Apžiūrėjo Šventosios 
Uostą x-

KAUNAS. — Sąryšyje su 
darbo talkos ruošiamais šios 
vasaros darbais birželio 17 <1. 
į Šventosios uostą buvo nu
vykusi iš Kauno speciali tarp
žinybinė komisija, kuri vie
toje apžiūrėjo busimojo gele
žinkelio Darbėnai - Šventoji 
kelią. Anksčiau buvo nusista
tyta, kad darbo talka pajūry
je vykdys Palangos - Šven
tosios plento statybos dailius, 
tačiau komisija priėjo išva
dos, kad Šventosios uostui pi
rmiausia reikalinga turėti ge
ležinkelį. Todėl nusistatyta, 
kati darbo talkos savanoriai 
greitu laiku pradės kasti gc- 
lekinkeliui pyli'mą ir nutęs jį 
nuo jūros iki Palangos - Lie
pojos vieškelio.

Visuomet laikyk save že
miausiu, o aukščiausiai būsi 
iškeltas; nes aukščiausiai liūlį 
iškeltas, nes aukščiausias 
gali būti be žemiausio.
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Io\Va City, la., mini savo Šimtmetines sukak tuves, į kurias buvo nuvykęs ir žemės Ūkio 
. . departamento sekretorius ILmrv Mallace. (centre). Miestelėnai ji pasitiko atsitaisę vpa-

nuolius būti valstybės karei- į tingais kostiumais. (Acme teleplioto)
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ls Oknopotojo Klaipėdos Krašto

ELTOS” PRANEŠIMAI

stoti savanoriais į steignmą 
Berlyne “Didžiosios Vokieti
jos jsėstininkų pulką”. — 
Klaipėdos policijos direkto
rius šioUnis dienomis visą ei
lę žmonių nubaudė piniginė
mis bausmėmis nuo 20 iki 50 
madkių, kadangi jie savo že
mės ūkio produktams buvo 
neleistinu būd'u pikėlę kai
nas. Policija perspėja, kad 
tik atsižvelgiant į pereinamą
jį laiką bausmės esančios to
kios mažos, bet ateityje, o y- 
patingai jei nusikaltimai pa
sikartotų, bausmės būsiančios 
daug griežtesnės ir nusikaltu- 

būsiančios 
— Šiomis

dienomis Klaipėdoje įvyko di
delis valdininkų suvažiavi
mas, į kurį atvykęs Vokietijos 
nacionalsocialistų partijos 
valdininkų skyriaus centro 
atstovas pareiškė, kad visi, 
kurie uži'ma valdiškas vietas, 
turi būti ištikimi r pavyzdin
gi nacionalsoeialstai. Nuo au
kščiausio ligi žemiausio val
dininkai privalą visiškai pa
sišvęsti kancleriui Hitleriui 
ir Reichui. — Į Klaipėdą
naujai atkelti 3 pašto inspek- 

J toriai: 2 iš Rytprūsių, 1 iš

LENKIJA LIKVIDAVCc-
KONSULATĄ KLAIPĖDOJ

KLAIPĖDA. — Nuo birže
lio 15 d. Lenkija likvidavo 
savo konsulatą Klaipėdoje, 
kurs tik šių metų pradžioje 
buvo įsteigtas. — Klaipėdiš
kis vokiečių laikraštis “Me- 
meler Dampfoot” ligi kovo 
23 d. turėjęs gana didoką ti
ražą, po Klaipėdos prijungi
mo prie Vokietijos, pravirto 
paprastu provincijos laikraš
tėliu ir tiražas* esąs smarkiai 
sumažėjęs. Daugelio , pabėgu
siųjų iš Klaipėdos krašto, v- 
pač žydų, kilnojama ir nekil-;
nojamam turtui komisaras P“™nlšs
dr. Neuman paskyrė skelbiamos vieša,.

KLAIPĖDOS KRAŠTE
PLINTA GIRTUO- 

KLAVIMAS
KLAIPĖDA. — Klaipėdos

globėjus, kurie šiuos turtus 
ir valdė. Pabėgėliams pradė
jus reikšti į savo turtą pre
tenzijų tie globėjai daug nuo
savybės parduoda iš varžyti
nių ir iš gautų pajauni pirmo
je eilėje padengia turto savi
ninko Klaipėdoje turimas bet 
kokias skolas. Kadangi tur
tas dažniausiai išvaržomas tik 
už skolas, tai savinirikahns be
veik nieko nebelieka. — Vi
same Klaipėdos krašte vyksta 
mokytojų pakeitimai. Nusi
pelnę nacionalsocializmui mo 
kvtojai perkeliami į geresnes 
vietas, be to, labai daug mo
kytojų atkeliama iš Volkieti- 
jos gilumos. — Klaipėdos 
krašte prasidėjo vokiečių ka
riuomenės artilerijos ir pat
rankų šaudymo į jūrą prati
mai. Šaudymas labai aiškiai 

ir

Berlvno. — Klaipėdos apy
linkėje daugelyje vietų pra
dėta nuo vieškelių ir plentų 
kirsti medžiai Privačių kelių 
savininkai aiškinasi, kad jų 
žiniomis pakelių medžiai bū
sią valdžios nusavinti ir pas
kiau nebebūsią galima jų 
irsti.girdimas ir Palangoje.

Klaipėdiečiai yra raginami i G AUSIN KITĖS “DRAI GL’

tooth-
ACHE VlCTIMOF THE 

AOODLE AGES SELOOM EN- \
JOTEO A VISIT TO THE OEN- 
TlST...............eęPECIALLV SINCE

a.\ THE DENTIST HAPPENEO 
TO SE THE LOCAL 
.........  - ‘ CLACKSMrTH/

STATlSTlClAN RECENTVY 
CALCULATED THAT A RE PE
TĮ TION OF THE ŠAME FtNGER- 
PRINT INTE M FINGERS COULD 
OCCURR ONLY ONCE IN

4-,660 337 CENTUOIES/

©I5MARCK, FOUNDER __
OF GERMANY VMAS AN iNVETEOATE 
PlPE SMOKER.. CMPIOMATS CLAIMED 
HIS PlPE WAS NEVER IN A STATE OF 

«. * REASONABLE RBPAlR* ANO WAS ONLY
COMPARABLE TO A MlKTURE OF SEWERAGE ANO GAS WORKS.Z

Kaimų ir vietovardžių vokie
tinimas tęsiamas toliau. Ra
mučiai pavadinti Tennetai, 
Grabupiai — Heidewald. —

, , i.-i., •! Klaipėdiškiai labai nusiskun-krašte pastaruoju laiku labai ,v.
... -iii- v 1 džia, kad kraštą vra užplūdępaplito girtuoklavunas. Vy- ’ . u k u \
....... *§ Reicho atvykę įvairūs a-nai, likeriai ir pan. gėrimai . . . .

. • .... . • i** gentai, tarpininkai ir kėliauvra vienintelis atpigęs krašte ? . H . .
daiktas. Dėl to geria darbinin-
, . -n • • i • •„ i -4- i- • tojus suvilioja visokiomis lo- kai, ūkininkai ir kiti. Kovai .
ra nepaprastu girtuokliavimu1‘er,J0,n,s’ syvybfs draudimu 
Klaipėdos krašto policijos- lr L ‘ ’ Prek5ms
komisaras paskelbė, kad gir
ti bus be jokios atodairos už-
daromi kalėjimuose nemažiau 
kaip 12 vai., be to, bus nu
bausti ir jų pavardės skel
biamos , laikraščiuose. Nors 
bausmės jau taikomos, bet 
girtuokliavimas dar nemažė
ja. — Klaipėdoje jau prasidė
jo visų vyrų gimusių 190G- 
1920 m. registracija. Visi šie 
vyrai būsią netrukus paimti 
į Vokietijos kariuomenę. A- 
pie 200 Klaipėdos smogikų 
išsiųsti į nacionalsocialistų i- 
deologiniij kursų stovyklą ūži 
Karaliaučiaus, kur ji? bus j 
mokomi specialių vadovams 
dalykų. — Visame Klaipėdos 
krašte nepaprastai padidėjo 

I etano nelaimių skaičius. —i

By Bob Uart

tadienį plaukioja keli garlai
viai, kurie atgabena vokiečių 
turistų ne tik iš Tilžės, bet iš 
Ragainės ir kt. Ar šiemet 
Rambyno kalne įvyks lietu
vių tradicinė šventė, nieko ne
girdėti. Visi trys Bitėnų kai
mai, būtent: Bitėnai, Bitėnų 

jantieji pirkliai, kurie gyven-' Užbičiai ir Bitėnų Šilėnai, su
jungti į vieną kaimą. Dabar 
Kaime prasidėjo šienapiūtė. 
Kai kurie mažesni ūkininkai 
eina “baudžiavon” į Naud- 
varį prie Ragainės, nes už 
ta»n tikrą darbo dienų skaičių 
gauna nusišienauti sklypą 
dvaro pievų. Pasakymas jog 
reikia eiti į baudžiavą yra 
dar užsilikęs iš senų laikų ir 
bitėniškių dar ir šiandien te
bevartojamas.

užsakymams , rankpinigius ir, 
dažniausiai, užsakymų nepri- 
statydaini. — Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto pasienyje 
smarkiai išsivystė kontraban
da. Klaipėdos krašte jau su
imti keli ūkininkai, kurie 
kontrabandos keliu gabenda
vosi iš Didž. Lietuvos svies
tą, kiaušinius ir kt. produk
tus, kuriuos paskiau už gerą 
kainą parduodavo vokiečių 
valdiškiems supirkinėtojams.

GAUSIAI LANKOMAS 
RAMBYNO KALNAS. UŽ

SILIKUSI BAUDŽIAVA

BITĖNAI. — Rambyno 
kalnas šiuo metu lankomas

t

skaitlingii Tilžės gyventojų. 
Iš Tilžės į Rambvną kas šven-

Aukos Lietuvos 
Reikalams

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje kavo ir šiuo skelbia se
kamas aukas Lietuvos reika
lams:

1
Lietuvos šaulių Sąjungai

Chicago, III. Amerikos Lie
tuvių Sporto Komiteto Vai

dyba — $125.00. Šią sumą su
dėjo, po $25.00 (arba po vie
ną šautuvą): Komiteto pirmi
ninkas adv. J. Bagdžiūnas - 
Borden, vice-pirm. Dr. S. Bie- 
žis ir kun. A. M. Linkus, se- 
kre£ A. J. Valonis, ir ižd. J. 
Juška.
Apsigynimui ir Klaipėdos 
Pabėgėliams

, Chicago, III. Lietuvai Gel
bėti Fondas, per ižd. J. P. 
Rakštį .pristatė — $21.25. Šią 
sumą sudėjo: adv. Antanas 
Stokis $10.00; N. N. $5.00; po 
$2.00: A. Cliuras ir T. Biki- 
naitė, V. Kareivienė $1.25, F. 
Daužvardis $1.00. J. Dikšienė 
per J. Gulbinienę $2.00.

Detroit, Mich. S. L. A. 200 
kuopa, per J. Dailydę $12.00. 
Šią sumą sudėjo: kuopa iš sa
vo iždo $10.00; jos nariai: A. 
Mikalauskienė $1.00; A. Alek- 
sinas ir P. Karpslis po 50c.

Kingston, Pa. Kazys Kučin
skas — $1.00.
Lietuvos Aero Klubui 

Už Lietuvos Nepriklauso
mybės XX sukakties ženkle- 

' liūs: Chicago, III. Vincas Re- 
, kus — $1.80.

Los Angeles, Calif. K. Lu

bino, S. L. A. 75 kuopos seikr. 
atsiųsta ir jau laikraščiuose 
paskelbta $95.00 auka buvo 
sukelta Los Angeles Bendro 
Draugijų Komiteto ir prista
tyta Konsulatui per Komite
to ižd. K. Lubiną.

Lietuvos Konsulatas nuoši
rdžiai dėkoja visiems aukoto
jams. Gaunamos aukos sku
biai pakvituojamos, laikraš
čiuose skelbiamos ir į atitin
kamus fondus pervedamos. ‘

Lietuvos Konsulatas.

Sweeps away surface deposits ...
breaks up dūli, ūgly tooth filio
likemagic. You'd never belleve how fist 
the NEW Listerlne Tooth Pašte dėtus 
and polishea teeth. lts new, miraele-clea is- 
Ing Ingredlent, buster-Foam detergent, 
vhisks away ūgly surface deposits iu a jiffy.

Thelnstant brush and saliva touch amaz- 
lng Luster-Foam detergent, lt surges Into 
afoamoftiny, active bubbles, wbicbsweeps 
loto and cleans pits and eraeks so minute 
et en water may not enter tbem . . . leaves 
your whole moutb tingling with llfe . . . 
atarta your teeth sparkhug wltb new luster.

Get the blg 25< tube, or better štili, the 
double-slze 404 tube containing more than 
>4 pound at any drug counter. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louls. Mo.

IMI NEW FORMULA

LISTĘRINE TOOTH PAŠTE
supcrcharged with

B'LUSTER-FOAM'f

MILIJONAI GAUNI
KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WH1P (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.

ii ALBERT SPALDING'S kombinacijos 

gražių koncertinių programų 

ir kuo-puikiausių kompozicijų • • • ir is

Chesterfield’s
TIKROS KOMBINACIJOS 

pasaulio geriausių cigareto tabakų

Alės laimingi esame gyventi salyje 

kur gyvenimo Dideliais Malonumais gali 
gėrėtis beveik visi iŠ mūs ... cigaretuose, 
pavyzdin...

Chesterfield’s Tikra Kombinacija 
pasaulio geriausių cigareto tabakų šutei* 
kia rūkytojams to ko jie pageidauja, to* 
dėl, jog JIE YRA LENGVESNI ...JIE 
TURI GERESNĮ SKONĮ

ilW». r • Mrau Tonom Gfc

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

f

$■

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS............PO

Pinigai grąžinami Jei 
n patenkinti.

$12.50
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

H E J N A BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
8MB WEST 2Sth STREET 

T< l Lawndate 2908-9
1724 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Monroe 9251

Atdara Iki 9 v. p. p.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųštea naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran Tį
soki taisymo darbų be jokio caeh įmokė- 
jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Iigannn geriansj atlyginimų ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo S iki 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306



DETROITO LIETUVIO ŽINIOS
J?

biri. 30 cL, 1939

WEST SIDE
Kas kart šiltesnės dieno> 

vis daugiau prakaito išsjiau 
džia. Dėl to, 'kaip visus, taip 
ir žinių linkėjus, korespon
dentus vilioja atostogos, mui, 
dynės. Jei kurį jm nktadieni 
nepasirodys Delroit žinių sky 
rius, skaitytojai žinokite, kad 
vedėjas ir korespondentai a 
tostogauja. Juk ir jiems rei
kia pasilsėti.

lankė Detroito žymesnes vie
tas, dalyvavo seserų l’ranei- 
škieėių piknike, susijiažino su 
daugeliu veikėjų ir 'kupini j- 
spūdžių grįžo j Toronto. Gru- 
lievičiai yra sta'mbūs biznie
riai: laiko valgomųjų daiktų 
krautuvę, taipgi yra katali
kiškos spaudos rėmėjai.

“Drauge” jau buvo rašy
ta apie kai kuriuos darbuoto 
jus, bet nete'ko matyti apie 
veiklias mūsų moteris, kurios 
moka visokius mezginius ran
komis numegsti. Pavyzdžiui, 
Marijona Bielskienė yra nu 
mezgus daug dalykų, kurie 
puošia mūsų bažnyčios alto
rius. Darbas patraukia kiek 
vieno akį, tik, gal, mažai 'kam 
ateina į galva 'mintis, kas 
tuos mezginius pagamina.

Petronėlė Yarmokienė savo 
rankų darbo didelę staltiesę 
yra paaukojusi Šv. Antano 
parapijos piknikui, 'kuri bu
vo leista laimėjimui. Taipgi 
turi numezgusi visokių užtie
salų pardavimui. P. Yarmo
kienė gyvena 2125 — 25tli St.

Abi čia pažymėtos yra ka
talikės ir “Draugo” Skaity
tojos.

Vincas ir Anastazija Bukš 
niai keg. 31 d. buvo nuvykę 
į Brooklyn, N. Y., į Agotos 
Budvitienės - Bukšnaitės šer
menis. Iš Apreiškimo Panelės 
Šv. bažnyčios, }>o gedulingų 
Mišių šv. mirusios kūnas pa
laidotas Šv. Jono 'kapuose. Ta 
proga Bukšniai aplankė ir 
Pasaulinę Paroda.

Veikėja mokytoja Ona Kra- 
tavičienė yra parašius laiškų 
M. Baronaitei klausdama, ar 
negalėtų ir į Detroitu atva
žiuoti ir čia augusį jaunimų 
supažindinti su lietuviškais 
šokiais. Jaunimas labai džiau
gtųsi, jei M. Baronaitė į De
troitą atvažiuotų.

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
mokinė, lt. Grigaitė, iš Loveli, 
Mass., svečiuojasi pas savo 
sesutę, seserį M. Prigytų, Šv. 
Antano par. mokyklos moky
tojų. Pasisvečiavus iš čia vyks 
į Rytus.

Liepos pradžioj Rudžių šei
ma vyksta į Clevelandų ap
lankyti kun. E. Šteigmonų; 
Lukoševičiai, Steponaičiai vy
ksta pas Baibo'kus į Kound 
Lake, Mieli.; Ona Kudzienė 
su kaimynais ilgesnėm atos
togom išvyko Floridon, Cu- 
bon. Grįš pro New Y orkų ir 
aplankys Pasaulinę Parodų.
Visiems laimingos kelionės.

Iš Toronto, Kanada, Juo
zas, Agnė Grubevičiui .su visa 
šeima, Zuzana, Izabele, Jonu, 
svečiuojasi pas gimines Kar- 
paustkus ir Tamošiūnus. Ap-

Naujas Advokatas

Adv. Leohardas L. Barštis, 
gimęs Detroit, Mieli., lankęs 
Šv. Jurgių parapijos mokyk
lų, kurioje gražiai išmoko lie
tuvių kalbos, baigęs lligbland 
l’ark Jligli School, lligbland

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
LIETUVIAI DAKTARAI

r

Apsivedė

LA\YRENCE, MASS. — 
Šv. Pranciškaus parapijos ba
žnyčios kolektorius, Juozus 
Antanavičius, šeštadienio ry
tų, birželio 24 d., 9 vai. šv. 
Mišių aukoje priėmė Mote
rystės Sakramentų su Emili
ja Pukinaite iš No. Abbing- 
ton, Mass.

Alena Budenaitė ruošiasi 
išvažiuoti į Šv. Pranciškaus i 
Seserų vienuolynų, Pitts- ’ 
burgh, Pa. Trokšta likti vie
nuole. *

Sekmadienio vakarų, birže
lio 25 d., klebonus su asiste
ntu ir kun. Padvais'ku buvo 
nuvažiavę į llaverhill, kun.

O sekmadienį, birželio 25 Daunio pagerbtuvių vaka- 
d., susišliūbavo Eleonora Kli- r^en*. 
niašuudkaitė, sodalietė, su Jo
nu Kuncevičium. Altorius bu
vo gražiai papuoštas gėlėmis.

Aušrelė

LIETUVIAI DAKTARAI

l)r. John Tippie ir Mrs. Isabelle Farrell. Abu Clevelando 
policijos sulaikyti ir perduoti teisingumo organams. Išėjo į 
aikštę, kad Mrs. L Farrell savo vieno mėnesio amžiaus kū- 

Koresn PaI'davė už- 50 dol. vienai bevaikių šeimai Pittsburglie,
, kad galėtų užtino'kėti jo, priėmusio kūdikį, bilų. Žemiuu par
duotasis kūdikis. (Aenie telephoto)

NEW1 AMAZING!
'Beaūfy Shop CiMJfa.

\ This New Easy Way

ftOtlOCUSl CORK 
w«st 46th Straat

NrtrVvKNtVm
■** _ JĮ?"' ttuUMttUUtUjUiUU

Summtr ii h.ra .. . hab go off ... yauf holr h Šuns 
la tha brttttl Whot Jo yoa do for unndy loti i f 
How do you koop youf turk CUtltOt Wifh Iroubla- 
•omo cudont Wi»h trieily godgotil Your Iroubfat 
oro o»»r now wifh tha now "Automatic" Rollocurt 
A regulai comb at one and and a mogic dhoppooring 
comb ot tho otber, you įimpfy eurt o« you comb.

At yoor locol dopartment .tora, and M« 
chain storėti ar by moti, portpaid, on ra- 
caipt of 2Je. Uta coapon belomr NOWI 

For sll Typei sf Curli, Rtoflefi, ste

oni loflocGH. 25c
Nori*.
Add reti. a s > s • s s • s w s ••• o.o «aji •

Mirė a. a. Ona Miliauskie
nė. Paliko sūnų 16 metų. Ne
priklausė prie jokių draugijų. 
Pašarvota graboriaus Malio- 
ney kambaryje. Liko palaido
tu birželio 27 d.

Cambridžiaus lietuvių {jura- Į 
pijos piknikas birželio 25 d.,1 
Palangoje neįvyko iš priežas
ties lietingo oro. Atkeltas į 
sekmadienį liepos 2 dienų.

Lietuviai ypač jaunimus, 
grupuojasi ir rengiasi į Lie
tuvių Dienos išvažiavimų Ma- 
rianapolio kolegijoje liepos 4 
d. Pereitus du sekmadienius 
'mūsų gerb. klebonas ragino 
I>arapijiečius (<uo skaitlingiau 
šiai dalyvauti.

Tel. Yar d* 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12i 

2 iki 4 ir 7 iki B 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki B 

Šventadieniais:- 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Rez. Tel. Canal 0402

OR. F. G. WIN$KUNAS
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 sagai sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS OR. CHARLES SEGAL
DANTISTAS 

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Seštadieniaie 

Valandos: 3—8 P. M.

DR. P. J. BEINAR
(BEINAIlAUSKASi 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1613»

Res. — Y arda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal s atarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredų 
Serednmis ir Ncdčl. pagal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-troa lubos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas MIDway 2880

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

Telefonas HEMlock 6286

DU A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tek YARds 0994 

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

l’ark Junior College, Business i programoj dalyvauja su smui- 
lnstifute, Detroit College of kar.
Law ir išlaikęs Bar examina- Visa šeima yra grynai lie- 
tion birželio mėn., 1939 m. tuviška. Tėvams priklauso di- 

Malonu yra pažymėti ir a-'dėlė garbė už gražų išauklė- 
pie Leono ir Antaninos Barš- jimų vaikų ir ■'davimų aukšto 
čius. Tėvas dirbdamas prie -mokslo.
miesto darbo, kaipo įnotorme- 
nas prie 1). S. R, kompanijos 
per ilgus metus, išauklėjo sū
nų Leonų advokatų ir dukterį 
Adelę, kurį taipgi baigė au
kštesnį 'mokslų ir užima gerų 
vietų.

Nors jie ir dirba tarpe sve-1 
tiniųjų, bet gražiai pasirodo 
ir darbuojasi lietuvių dirvo
je. Motina Antanina priklau
so prie Moterų Sujungus 54 
kuopos, L. Dukterų Draugi
jos ir kitų organizacijų. Dūk- i 

' tė Adelė yra Jaunamečių glo- 
I boja ir veikia Dukterų Drau- 1 
gijoje. Turi gabumų muzikoj.
Rengiant vakarus, visuomet

Motinų Arkibrolija sekma
dienį, birželio 25 d., 8 vai., 
turėjo savo iškilmingas mi
šias. Visos narės priėjo prie 
šv. Komunijos; o po mišių 
parapijos svetainėje turėjo 
bendrus pusryčius. Mūsų ge
rb. klebonas kun. P. M. Ju
ras pasa'kė motinoms pritai
kintų pamokslų.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Kai-kurie savo maldingumų 
parodo tik knygomis, kiti pa
veikslais, kiti tik paviršuti
niais ženklais.

Jurgis Pavilionis, kuris 
šiais šiais metais baigė vidu
rinę mokyklų, rengiasi išva
žiuoti į Dominikonų vienuo
lynų. Daugel metų kaip jis 
patarnauja mišioms.

At SKOLIHAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

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

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus

%

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS0GIATI8N
6816 S. Westem Avė. PHone GRO. 0306

Ofiso TeL Canal 6122 
i Res. 8S42 So. Marshfield Avo.
1 Res. TeL Beverly 1868

OR. 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 Sckmadieaiais 

pagal sutartį

Rea. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvebiB 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marquette Road

DR.SIHUUt'IS
PKYSIOIAN and 8UROBOB

4045 So. Ashland Avenue 
O1TSO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo fl ikd 8 vai. vak.
Nedėliorais psgsl sutartį, 

Office TsL
TsL PROspset IBM

TeL YARds 5921 
Res.: KBNvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Tek Calumet 6B74
OFISO VALANDOS:

B ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madieniui ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL

PIRKIT NAUJAUSI

Clnpler, CMet ir Ptymostfi
Clinict proue Lhltrlnt AnHttptie rtachet and kili* dandruff garm

Them |g no cnnler. mom dellghlfiij, or 
pffpcUvn way of kpppInR dandnilT undrr 
conlrol than wllh J.laterlnp Antlarp'lc, 
famoiia for mnre than 25 yeara aa a mnuth 
wa.h and gardln. JiiRt rub lt in and foliniu 
wlth prolnngcd rna.<*aKo.

I.latprlnn Antlsepilc getą rld of dandruff 
bccaiiip lt kilia thc Kertn that capaea dan- 
druff—tho rilio.t littln bot,tie shapod bnc- 
torta iPItyroaporum ovalo) tbal snrrotfiKla 
the halr and covora tho acalp.

Don't waato tlmo wlth romodloa that 
iroroly attack aympfoma I ao lAalorlna 
Antlaoptlc, tho provod troalmont that gota 
•t tho cauae. Tho only troalmont wo know 
of that la haokod by ton voara of mnearcb 
and a cllnical rocnrd of auccoae In tho 
groat majorlly of caaoa

Lambort Pharmacal Co . SI. Loult, Mo.

LISTERINE
THC PffOVCO TRCkTMCWr FOK
• DANORUFF•

Mamų Tat PROspsetM OANal 6128.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Calffomia Avė. 

Telefonas REPnblic 7868
Office Pitone Res and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt 3t
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J, J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Sckmkadioniaif 

pagal sutarti.

Tai yra gerlauil Ir grall&ual automobiliai Amerikoj. modernUMtl II- 
tobullntl, nužemintos kalnon, lensvl Uhnokejtmat, 

telelnsas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“C WFLL LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, iii., Phone Virginia 1516
Turime daurybg vartotų automobilių valiausios mados, nuo IlS.tO 
ir eusičlau. _____ __________________

TEL YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECTNSKAR) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1758 West 47th Street 

(Kampas Wood St) 
OFISO VALANDOS:

2—A ir 7—8:30 Vakau 
b Cagat fiatortį.

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Rssidencijos Tek BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiao vak: 2—4 iz 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava.

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

Tai OANal 0267
Res. Tek PROspeet 6669

OR. 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
Tek YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vak: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKl
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3660

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tat Yands 0994 

CiflMdisniaia. Trečiadinigia ig
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SPORTO ŽINIOS
DnrtrozH B

Dalyvaukime Lietuvos 
Vyčių Dienoje

Į Liepos 4 d. įvyksta metine

Pirtnas Nacionalinis 
Golfo Tumamentas 
Chicagoj

Amerikos Lietuvių Atleti- • Lietuvos \ yčių Diena, Y ytau- 
to parke. Tikietai labai spar
čiai eina, tas duoda manyti, 
kad žmonių bus minios. Bus 
ir svečių iš kitų miestų.

Atvyksta rinktinės iš Oma
ha, Nebr., Bucine, Wis., ir 
Gary, lnd. Jos loš už Vaka
rinių Valstijų Baseball čem- 
pijonatų. Programoj dalyvau
ja Lietuvos Vyčių Chicagos 1 
apskrities choras. Bus įvai
rių žaidimų, kontestų, lenk
tynių ir 1.1.

kos Sąjungos pi rimų čenipijo
nų golfo turnamentų rengia 
Chicagos Lietuvių Golfininkų 
Klubas rugpiūčio G d., Glen 
Eagles Golf lauke. Turnaine- 
nto komisijų sudaro: dr. S. 
Biežis, dr. V. Zopelis ir S. 
Trainis,

Žaidimas yra visiems pri
taikintas, nes bus “Open” 
nustatymui čempijono ir ‘11a- 
ndicap’ kitoms dovanoms. Ka 
trie nežais golfo, galės lošti 
kortomis arba bunco. Vakare 
bus vakarienė ir šokiai.

Ti'kimosi, kad šiame tuina- 
mente dalyvaus lietuviai gol- 
fininkai iš Detroit, Cleveland, 
Grand Rapids, Dayton, Bu
cine, ltockford ir Gary.

“Entry Blank” gaunamos 
pas Lithuanian Golf Tourna- 
ment Comhrittee, 2201 W. Ce-

Vakare įvyks dovanų lai
mėtinas. Pirmutinė dovana 
— naujas 1939 m. Plymouth 
Sedan; antra — nauja 1939 
m. Motorola radijo; trečia $25 
pinigais. Tikietai tiktai Lc., 

jo prie durų 25c. Su jais gali- 
' ma įeiti daržan ir tikėtis lai
mės. Tikietų galima gauti L. 
Vyčių kuopose, o sekmadie-

VAIDAI Iš KUMŠTYNIŲ UŽ SUNKIOJO SVORIO 
6EMPIJONATĄ PALAIMINTO RAMONO 

LULL KASDIENINES 
MINTYS

H angliško vertė 
Kan. Ant. M. Kantišku

'i Birželio 30 Diena
i

Numylėtinis prarado žem
čiūgų, kurį jis dideliai įver
tino ir buvo skaudžiai nusi
minęs, iki jo Mylimasis neuž
klausė jį šį klausimų: Kurs 
daiktas tau neša didesnį pel
nų, ar žemčiūgas, kurį turė
jai ar tavo kantrumas visuo
se tavo Mylimojo darbuose!”

Kų gali tau padaryti žmo
gus žodžiais ir išjuokimais! 
Jis labiau 'kenkia sau, negu 
tau: ir negalės nuo Dievo tei
smo išbėgti, nors kažin-kur 
jis būtų.

rmak Kd., B.

Praėjusį trečiadienį, Yankee stadiume, New Yorike, įvyko 
kumštynės už pasaulinį sunkiojo svorio kumštininkų čempi- 
jonatų tarp čempijono Joe Louis ir Tony Galento.

Trečiame raunde smarkiais'smūgiais: kaire į žandų, o 
dešine į krūtinę Galento parmušęs čempijonų Joe Louis.

Tikra žmogaus tobulybė y- 
ra paties savęs išsižadėjimas: 
ir žmogus (patsai savęs užsi- 
gynęs yra labai laisvas ir ne
turi pavojų.

f

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

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

Dievas gerai daro surami
nimo malonę duodamas; bet 
žmogus piktai daro, kad ne 
viską Dievui priskiria ir ne 
už viską dėkoja.

PADtKONt

t

t

Chicago. J.L.J. niais Vytauto parke.

Ketvirtame raunde kumštynių “referee” sulaiko kumšty
nes, kuomet Joe Louisui smarkiai užatakavus oponentas jau 
nebegalėjo Ctumščiuotis. Tuo būdu Joe Louis ir vėl pasiliko 
savo vietoj — čempijonų. (Aciue telephoto)

Meilė naštos nejaučia, dar-, Meilė I yra greita, gryna, 
bo nebijo, daugiau nori negu 'maldinga, maloni, saldi, tvir
gali, jei nieko nėra negali
mo, nes mano, jog visa ji ga
li ir visa kas jai yra leista.

ta, (kantri, ištikima, protinga, 
mandagi, stipri ir niekuomet 
pati savęs neieškanti.

Iš Aušros Vartų 
Parapijos
Užbaigimo mokslo motų 
atgarsiai

Birželio 18 d. per gražiai 
sumanytą ir pravestų prog
ramų užsibaigė mokslo 'metai 
Aušros Vartų parap. mokyk
loj. Programoj buvo atvaidi
nti lietuviški veikalėliai, ku
riuose mergaitės ir berniukai 
parodė daug dramatiškų ga
bumų ir, užtikrino, kad dar 
ilgiems metams užteks šioj 
parapijoj lietuviškiems teat
rams lietuvių vaidintojų ir 
dainininkų.

Malonu, kad ir salė beveik 
prisipildė publika.

Mokyklos užbaigimo diplo
mus gavo: Alfonsas Beržins- 
kis, Veronika Bučinskaitė, A- 
ldona Fabijonaitė, Irena Jau- 
kštytė, Doloresa Jocaitė, An
tanina Kilikevičiūtė, Adomas 
Molis, Virginija Molytė, Ba
rbora Motiejai t is, Leonardas 
Nakvosas, Kotrina Poreins- 
kiūtė, Irena Samuolytė ir Bro
nislovas Zalatoris.

Už geriausių mokslų dova
nėles gavo: 8 sk. Dolores Jo
caitė, 7 sk. Abdonas Brazai
tis, 6 šk. Stanislovas Petrai
tis, 5 sk. Ričardas Urbonas, 
4 sk. Alberta Jocaitė, 3 sk. 
Loretta Brazaičiūtė, 2 skyr. 
Robertas Žalimas ir 1 skyr. 
Stella Cibulskytė.

Šv. Kazim. Akademijoj sti
pendijų laimėjo Antanina Ki
likevičiūtė,

Baigusius mokyklų tegul 
Dievo palaima ir Marijos glo
ba tolinus lydi per visų gy
venimų.

Aušros Vartų parapijoj da
bar vyksta karnivalas. Baig
sis šeštadienį, liepos 1 dienų. 
Darbininkai uoliai aptarnau
ja atvykstančius svetelius. 
Nuotaika kuo gražiausia.

K.M.U.

Klovainiečių Klubo 
Išvažiavimas

Išvažiavimas bus 2 d. lie
pos, Antano Dainelio darže, 
Kean Avė. ir 87th St. Ne ant

put kampo 87, bet apie 3 blo- 
1 kai į vakarus.

Įžangos nebus, o magary
čioms keletas dalykų laimėji
mui. Komitetas žada išvažia
vimų taip paįvairinti, kad dar 
niekad nėra buvę. Tad klubo 
nariai, ir ne nariai, atvažiuo
kite. Ant kelių bus ženklai.

Išvažiavimas turi duoti pe
lno, kuris bus pasiųstas į Klo 
Vainius statomo Neprikl. pa
minklo fondui. Paminklas bus 
pastatytas rugsėjo mėnesį. Pa 
minklas jau seniai būtų be
stovįs, jei ne šiurpūs sukreti-' 
mai visos Lietuvos. Tasai pa
minklas Klovainiuose stovės 
per amžius. Jis vaizduos Lie
tuvos nepriklausomybę.

Garbė vietos šauliams, ir 
jų vadui Ignui Gaščiūnui, ku
rių iniciatyva sklypas žemės 
šaulių dovanotas miesteliui 
statymui paminklo.

K. Deveikis, klubo pirm.

A > A
JONAS LINKUS

kuris mirt birželio 21 d.. 19- 
3 9 ir tapo palaidotas birželio 
26 d., o dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, burte suteikė jam pa
skutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį j tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišallnimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. kleb. M. Ur
bonavičiai ir kitiems kunigams, J 
kurie atlaikė įspūdingas pantai- 8 
das už jo melą, o kun. Urbo
navičiui už gražų pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame graboriatns I,aeha- 
wicz ir Sūnums, kurie savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į umži- 
nastį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiants ir vi
siems, kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galios, dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse ž nt o- 
nėnis: o tau Jonai, lai Dievas 
suteikia amžiną atilsį.

Nuliūdę lieka: Moteris, Mo
tina, Tėvas, Seseris, Sesers 
Dukterys ir Giminės.

STELLA DZ1MIDAS
(po tėvais Andrijauskaitė)

Mirė birž. 28, 1939, t: 10
vai. ryte, sulaukus 32 m. auti.

Gimus Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Mykolą, 4 dukteris: Dore- 
thy, Kugeiiia, Jeanette ir Joan. 
moliną Antaniną. 2 brolius: 
Julius ir Vilius, jo moterį Oną, 
seserį Bernice Nelson Ir jos 
šeimyną, uošvienę Sofiją, pro- 
tėvuką, dėdes, tetas, švogeriua. 
Stoge r kas, pusbrolius, pussese
res ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
4704 So. Western Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadleaį, 
liepos 3 d. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į Nekal
to Prasidėjimo Švenčiausios Pa
nelės parapijos bažnyčią, kurto
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Molina, Broliai. Sesuo, Uošvie
nė, Prote mkas, Tetos, stoge
liai. Svogerkos, l’usbro tai, Pus
seserės Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tei. Cicero 2109.

DON’T BE GREY
Doo*t talentą <rey hair. Grry !
T—k— you look old and feel old. 
Try tfae 'Modern* Method for Col> 
orine Hrir ... CLAIROL. YooTI 
appredate the qdck, pleaaant trak* 
tnent. No blcaching reąulred to 
aoften the hair when yon aso 
CLAIROL. YouTl lova tbe malta 
oo yoar hair — beautif oi, natūrai- 
feokinc color that defies deteetioa. 
Saa youraelf as yon vronld liks to 
ha. Saa your hairdraaaar

NOW.

KLAUSYKITE

New City Furnitūra Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

GARY. IHD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER—PRUZIN 

GeriausUs PaUnuvfcna* — MoUrii patarnavja 
Phone 9000 880 W. lfith Ava.

GIESMYNAS
Nabaraūy... įriti

įsigykite Naują Giesmyną. Jame 
rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patvartė 
Ant. S. Pocius.

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

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui

LIETUVIŠKAS 
MIŠOLĖLIS 

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 — 1.75. Reikalaukite iš:

DRAUGAS PUB. C0. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

fcaaatoMi ferltbavtar Vg? GCNUfNrCMrrtea^aMMa
■et ceuMutloe (4 riek < taa 
ėaUcatt calor that caa*t ba eopiad

JOAM CLAIK, OAIIOt. kM.
Už UŪ Su M«w Veik. M.«,

>
►

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avi.

LAFATVm
GHea Mylintiems — Veatovtoa—- 

— Laidotai “

LAIDOTUVIįĮ 'SSRr»’
* ✓ DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIIRIII A II p C patarnavimas 
H III D U L H H b L DIENĄ IR NAKTĮ

ta V V A T koplyčios visose 
VIRAI MIESTO DALYSE

Pilone: Calumet 2520-1

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

Perkėlėm raštinę Į savo namą. Raštinė moderniškai 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 randuojame apsaugos 
dėžutes. ^Apdraudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavernus 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 
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

G. A. ŠUKYS, Prezidentas, SUKYS-DOODY-ANTONISBN, Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BERAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
__________ Tel, LAFAYETTE 0727_________

fa Y ĮC A T k°p,yčios vis°se
U •K ** Chicagos dalyse

Aattony B. Petkus
Lactawicz ir Sinai 
I. Liiilemiis
S. P. Mazaka
Antanas M. Ptiltip?
1.1. ZbIp

6834 So. Western Ava 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Gourt 
CICero 2109

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

4348 So. California Ąva, 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABde 1138-1139

3307 Latu&nioa Avė. 
Phone YARds 4908

1646 Weet 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

KlnunjkJle m< į Lietuvių radio 
f:OO valanda, U

Antradienio tr 
stotine (14*0 K.1

P. tALTLMIERAa P. I. Ridikas 3354 So. Halated SL 
Telefonas YARds 1419
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Lietuvos Vyčių Chicagos Apskritys Pagerbs 
Mirusius Narius Ir Dalyvaus a. a. Konsulo 
M. Bagdono Paminklo Pašventinime

Liepos 4 d., Lietuvos Vy
čių Chicagos apskritys paau- 
<kos šv. Mišias už, mirusius L. 
Vyčių org. narius, o kapinė
se uždės vainikus ant knn. 
P. Vaitukaičio, uolaus L. Vy
čių org. nario ir rėmėjo, a. a. 
V. Čeikaus, darbštaus k V. 
24 'kp. ir apskričio veikėjo, 
ir J. Martišiaus, L. Vyčių 112 
kp. organizatoriaus, kapų. Ta

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutes

Šį vakarą 8 vai. par. salė
je Moterų Sąjunga rengia pa
skaitas, į kurias kviečiamos 
šios parapijos moterys ir me
rgaitės. Sveikatos reikalais 
(kalbės dr. A. Rakauskas ir 
organizacijos reikalais Centro 
Valdybos narės. Šita proga 
turėtų pasinaudoti vietinės 
sąjungietės, 'kad sustiprinus 
savo kuopą, kuri dėl tam tik
rų priežasčių buvo susilpnė
jus.

Draug. Šv. Antano ateinan
tį sekmadienį rengia pikniką 
P. Liepos darže, prie 182 gat
vės ir Kean avė. Šita draugi
ja, prie kurios prisidėjo ki
tos, dabar yra vienintelė kat. 
pašalp. draugija šioje parapi
joje. Ji noriai dedasi prie pa
rapijos ir kitų katalikiškų da
rbų ir todėl nuoširdžiai kvie
čia aštiponioli'kiečius atsilan
kyti į jos rengiamą pikniką. 
Sekantį sekmadienį, liepos 
9 d. parapijos draugijų ta
me pačiame darže rengiamas 
“basket” piknikas par. nau
dai.

Parapijos mokyklą šiais me 
tais užbaigė sekantieji moki
niai: Arlauskaitė Marijona, 
A s t r «Tm s k a i t ė Konstancija, 
Butkiūtė Elena, Čuprinskaitė 
Laurina, Mockiūtė Bronisla- 
va, Petrošiūtė Juozapina, P11- 
kšnytė Cecilija, Rumbutytė 
Ieva, Seibutvtė Elvira, Žemu- 
nčiūtė Pranciška, Balčiūnas 
Andrius, Balsis Bernardas, 
Bukai tas Juozapas, Devėnas 
Danielius, Gendvilas Edmun
das, Martynas Juozapas, Mie
žis Aleksandras, Monkus Bo-

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

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namo! Savo DarboI Savo Gyvenimo TaupasI

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

Kainuoja #3.46 į menesį per 10 mėnesių
Metinė “Policy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimų 

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fldelity Būdu

FIDLLITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLINOIS 
Room A-1038 — Waba«h 3066
Gerbiamieji:
Be jokių prievolių, prašau Jūsų agento išaiškinti man 
Illinois FlniHieial R<sponsil>ility Iaw. Aš taipgi gausiu 
•'Card Caru-" be jokios prievolės.
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pačia proga dalyvaus buvu
sio konsulo a. a. M. Bagdono 
paminklo pašventinime.

Mišios bus 8 vai. ryto Die
vo Apvaizdos par. bažnyčioj, 
o tuoj jo ]W>muldų vyksime 
j (kapus. Visuomenė irgi kvie
čiama dalyvauti šiose apei
gose. Tą pačią dieną, Vytau
to parke, įvyks Lietuvos Vy
čių Diena. B.

Bendros Jonų,
Petrų Vardinės

SO. CHICAGO. — Šv. Juo
zapo par. Jonai ir Petrai su
siorganizavo ir rengiasi ben
drai savo vardines švęsti gra
žiame parap. sode ir svetai
nėje. Kad šauniau pavaiši
nus svečius, iš anksto prie to 
rengiamasi ir kviečia visus ir 
iš visur atvykti. Pelnas eis 
parapijos naudai. Pradžia 2 
vai. popiet. Šokiams grieš 
Dean Colby’s orkestrą.

Parapijos choras savo me
tini išvažiavimą rengia lie
pos 1G dieną. Choras tuoj po 
pirmųjų šv. Mišių vyks į už
miestį pasigrožėti gamta ir 
“išmėginti” mėlynąsias ežero 
bangas.

Choro valdybą 1940 meta
ms sudaro: pirm. varg. K. 
Gaubia, vice pirm. B. Pili- 
pauskas, se'kr. M. Kazekevi- 
čiūtė; fin. sekr. A. Kadžius; 
kas. J. Stanaitis ir maršalka 
A. Baltuška.

C. Y. O. skyrius dabar žai
džia sviedinį (indoor bąli). 
Kiek girdėt, gerai sekasi. Sky 
riui persiorganizavus, valdy- 
bon įeina: pirm. T. Gedmi
nas, vice pil’m. A. Yuška, se- 
kret. V. AVitkus ir iždininkas 
K. Maniokas. Visi darbštūs.

Nemuno Sūnus

leslovas, Oželis Antanas, Pet
rošius Vincas ir Sabonis Ro- 

! bertas. Gerb. klebonas jiems 
įteikė diplomus. Ta proga 

j taip pat buvo atlikta tikrai 
žavėjanti mokslo metų užbai- 

j gos programa.

GARSINKITES “DRAUGE”

Earl Long prisaikdinamas Louisiana valstybės gubernatorium. Buvęs gub. Ricrard Lecre 
pasitraukė iš pareigi] dėl nesveikatos. (Aeme telephoto)

Rengiamės Lietuviu Dienai Marijanu Ūky
Tėvų Marijonų Rėmėjų napolio studentas, Jonas Sto-I

Draugijos nariai šiomis die
nomis susirūpinę rengiamu 
Lietuvių Dienos išvažiavimu, 
kuris įvyks liepos 23 d., Ma
rijos Kalneliuose, Hinsdale, 
III. Prie to išvažiavimo ren
giasi visu smarkulmu. To iš
važiavimo reikalu norčiau pri 
siminti apie MARQUETTE 
PARKO koloniją, kur gyvuo
ja gerb. klebono (kun. Baltu
čio iniciatyva suorganizuotas 
Marijonų Rėmėjų 5 skyrius. 
Šis skyrius, kiek man yra ži
noma, prie viršminėto išva
žiavimo labai gražiai rengia
si. Dovanų knygutes stropiai 
platina skvr. pirm. p-nia Pu- 
kelienė, kuriai į talką stojo 
darbščios ir nuoširdžios jos 
draugės, būtent: A. Jonaitie
nė, O. Vilimienė, V. Raubū- 
nienė ir daugelis kitų, kuriij 
vardai, sužinojus, bus praneš
ti vėliau. Bet turiu pranešti, 
'kad šioj kolonijoj smarkiai, 
ir gal už visus daugiausia da
rbuojasi neišsemiamos ener
gijos jaunuolis, buvęs Maria-

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS I SMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OP FINE FURNITURE” SINCE l»04

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

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
VYKS

Sekmadieni, Liepos-My 9 
GRAŽIAME SUNSET PARKE

“VILNIAUS KALNELIUOSE 99

»ie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

škus. Jisai visą širdį įdėjęs • 
į šį darbą ne tam, kad kitus 
rėmėjus pralenkti, bet tam, 
kad kuo daugiausia naudos 
padaryti Tėvų Marijonų kul
tūrinėms įstaigoms palaikyti. 
Ištikrųjų, reikia tik sveikinti 
stud. J. Stonkų ir palinkėti, 
kad jo troškimas ir pasišven
timas duotų kuo gražiausių 
sėkmių.

O kiek yra dar daugiau 
tokių panašių veikėjų, pav., 
senas veteranas, ilgametis po
licininkas, dabar paleistas ant 
pensijos, tai p-nas Simonas 
Pileckas, kuris Tėvų Marijo
nų darbuotę visa širdimi re

Help Kidneys
Don't TakerDrasUc Drugį

Your Kidneys contaln B mlllton ttny tubes 
or Uiters whlch may be endangered by neg- 
lect or dr&stlc, lrrltatlng drugs. Be caretul. 
II functlonal dlsorders ot the Kidneys or 
Bladder make you auffer Irom Oettlng Up 
Nlghta, Nervousneas, Leg Palns, Clrcles 
Under Eyes. Dlzzlness, Backache, Bvollen 
Jolnts, Ezcess Acldlty, or Burnlng Passages. 
don't rely on ordtnary medlclnes. Plght 
such troublee the doctor's prescrlp-
tlon Cystex. Cystez starts worklng ln 3 
hours and mušt psove entlrely satlsfactory 
ln 1 week, and be ezactly the medlclne you 
need or money back ls guaranteed. Tele-

F'hone your drugglst for Cystez (8lss-tex) 
oday. The guarantee proteets yuu. Copr. 
1937 The Knox Co.

mia. Jisai irgi platina dova-į 
nų knygutes, ir pareiškęs kadi 
nei vienos negrąžinsiąs, jei j 
neišplatins, tai pats užpildys. 
Ar tai nėra malonus p-no Pi- 
ledko pasiryžimas. Gražesnio 
nereikia.

Taigi, kaip smagu ir malo
nu rengimo komisijai dirbti 
ir tęsti šį Lietuvių Dienos iš
važiavimą iki galui, kada iš 
visų Chicagos kolonijii kam
pelių susilauki tokios nuošir
džios kooperacijos. Rodos, tik 
dirbk ir norėk. Ir be abejo
nės Tėvai Marijonai, sulau
kus viršminėtos liepos 23 d., 
susilauks daugybę svečių ir 
tai pat gražios paramos. J.K.

iukuu • ti

Standard Club
Kainą j

$1.60 J
Švelni Degtinė—100 Prool 

BOTTLED IX BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ 
IRp. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pbone Boulevard 0014

Pranešimai
Moterų Sąjungos Chicagos 

apskrities susirinkimas įvyks 
šį penktadienį, birželio 30 d., 
Šv. Antano parapijoj Cicero, 
III.

Kadangi šis sus-mas bus 
priešseiminis ir bus svarsto
mi seimui įnešimai, taigi vi
sos kuopos prašomos skait
lingai dalyvauti ir prisidėti 
gerais sumanymais organiza
cijos gerovei.

Sus-nio pradžia 7:30 vai. 
vak.

S. Sakali-ene, apskr. sekr.

Žmogus tuo labiaus prisi
artina prie Dievo, juo toliau 
nuo visokių žemiškų linksmy
bių atsitraukta.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pamatyklt 
ŠJ namų 
šiandien 

10 r. Iki 4 
po piet ant 
mūsų vietos!

Pastatysime namus Ir vidų |- 
rengsime ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistai ir užtikrinti. 
IZOLIOT4 GARAŽĄ
2 karams pastatysime
ant jūsų loto

ui................................
Unljlstų statytas

Kviečiame Jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažų ant mūsų loto be Jo
kių prievolių. Uždari porėtai Ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.
CITY WRECKING. & LBR. CO. 
2301 S. Cravford, Lavndale 3010

Open Sundays 
K. KARKA, pres.

Tartas rlr.

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North Kast Comer Archer and 

Saeramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United State. Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$8,000.00
Išmokė iom
Už padėtos 4% 

pinigas- '
Duodam Paskolas aat 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pastrendnoti
Ofiso Valandos; nuo 9 ryto iki 
6 vak. Beredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION

ot CHICAGO
JU8TIN MACKIEWICH 

Preaident
HELEN KUCHINSKA8, Bes.

Turėk Dievą prieš akis, o 
vaidijančiais žodžiais nesis- 
pyriuok.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

Didelis, 8 šviesių kambarių namas, 
su mūriniu pamatu, ant plataus lo
to. Yra nuomų. Ąžuolo grindys Ir 
papuošimai. Pasiliks gasinis Elektro- 
lux šaldytuvas ir nemažai baldų. Šil
domas karštu vandeniu. Yra dviejų 
automobilių garadžius su cementi
niais privažiavimais ir kiemas. Gra
žiai apsodintas medžiais, gėlėmis. 
Nėra Jokių užsilikusių mokesčių. 
Reik mažo įnešimo pinigais. Visi pa
togumai: bažnyčios, mokykla, susi
siekimai ir t.' t. Atsilankymo valan
dos: 2:00 iki 5:00 popiet, sekmadie
niais pagal sutarties. T 1. RADciffe 
3281. 7525 So. Kgglcston Ate. Agen- 
tai, pa.-lnj-’iuilokile progai

PARDAVIMUI NAMAS

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

PARDAVIMUI BIZNIS

Pardavimui valymo, dažymo ir siu
vimo biznis. Įsteigtas virš 20 metų, 
Parduodame krautuvę. 4 gyvenimu 
kambarius Ir dykų lotų pigiaL At-\ 
sišaukite: H. Dajc, 2223 8. Ouylerf 
Avenue, Berwyn, UI. Tel. Berwyo’ 
1244HR

GERA NAUJIENA 
Parduodu namų labai pigiai — 8 
kambarių su garadžiu ir apšildomas 
su šiltu oru (furnace heat), Namas 
randasi Bridgeporte. Atsišaukite pas 
savininkų: 830 W. 34tli Street, tel. 
Y A R<ls 5530.

PIRMOS RrfilES JUODŽEMIS 
— gėlynoma ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai *1.00; 1S 
bušelių *2.50.
Stanley Gavcas. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, UI., tel. Oak Laura 
193J-1.

VASAROTOJAMS ATYDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
billum ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chicagos. Kelias 83 ir 45. Peter Ber
notas. Box 77, Silver iJtke. Wis.

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Per mus galima pirkti iš resyverlų-

forklozerių gerų bargenų — mažų 
Ir didelių namų. pigiai ir ant leng
vų Išmokėjimų. Jei turite kokių nuo
savybę ir norite parduoti, mes par- 
duųsltne greitai ir gausite visų cash. 
Taipgi turime gerų mainų, visokių 
ir visur. Taksų protesto štampų ar
ba Notaro antspaudų kur reikia pri
dedame dykai. Atliekame visokius 
real estate ir Insurance reikalus iš 
visų atžvilgiu su teisingumu ir at
sargumu. Charles Umlcli (Urnikas), 
2500 Wcst «Srd St., tel. PROspect 
8025.

PARDAVIMUI NAMAS 
MttHhis namas. 3 Retai: g kamba
rių; 4 kambarių Ir 3 kambarių; 2 
karų garadžius. Parduosiu pigiai arba 
mainyslm ant grosernės ar kitokie 
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rd Place^ 
Chicago. m.

RENDON KRAUTUVE 
Rendon krautuvė. Tinkama blle ko
kiam bizniui. Renda pigi. Atsišauki
te: 1013 YVest Cermak Road, Chica
go, nilnots.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WLLL0W SPRINGS, ILL. 
p-nas Butchas, sav.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

UTILITY LK3U0R 
DISTRIBUTORS

Inoorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Whole«ale Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

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

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontai Mine Rnn, (Screened) Tonai $7 00 
Petrolenm Carbon Coke, perkant 5 tonui ar 
dangian, Tonai $7.26. dioi kainoi tik iki Liip. 1

Tax -ISrv


