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Lenkija reikalauja Vokietijos pasisakymo
Kokiais sumetimais Dancigo naciai 
ginkluojasi, kariuomene sutraukiama

Varšuva norėtų žinoti tikrą 
nacių planą Dancigo reikale

VARŠUVA, liepos 2. — ciai, žinodami lenkų griežtų

Suomija formaliai praneša, kad 
ji nereikalinga sao pašalines globos

Globa be suomių pritarimo 
yra nedraugingas žygis

Lenkijos vyriausybė Vokieti
jai pasiuntė aštraus turinio 
luotų. Reikalauja viešai pasi
sakyti, kokiais sumetimais 
Dancige naciai ginkluojasi, 
Vokietijos gausinga kariuo
menė sutraukiama į Dancigo 
apylinkes ir visur užimamos 
strateginės vietos.

Lenkija pareiškia, kad na-

Britai pareiškia, jie kovos už Dancigo; 
ispeja, kad jo pasiryžimas yra griežtas
LONDONAS, liepos 2. — ipakils kovon lenkų pusėje.

Britanija griežtais žodžiais 
dar kartų įspėjo Vokietijų, 
kad karas turės kilti, jei Len
kija jėgomis pasipriešins na
ciams užgrobti Dancigu.

Britų vyriausybės atstovas 
vakar susikvietė laikraštinin
kus ir Dancigo klausimu pa
reiškė:

“Jei Dancigo senatas pri
pažins Dancigu prijungti Vo
kietijon ir jei Lenkija to pa
sėkoje su ginklais susimes 
prieš Dancigu jį vaduoti, Bri
tanija ir Prancūzija tuojau

PREZIDENTAS NETEKO 
PINIGŲ TVARKYMO 
AUTORITETO
WASHINGTON, liepos 1. —

Kongresas iki pereito pusiau 
nakčio nepratęsė dar porai 
metų prezidentui Rooseveltui 
di'ktatorinio valiutos tvarky
mo akto ir tuo būdu buvęs ir 
veikęs tas aktas su liepos 1 
diena neteko savo galios.

Vadinasi, dolerio vertės nu
Statymo autoritetas grųžintas rio personalus gydytojas dr. 
atgal pačiam kongresui. Dvie Natlian Rosen pareiškia, kad 
jų bilijonų dol. stabilizacijos' gubernatorius fiziniai visiš-
fondas taiip pat atiteko Ikon 
greso žinion.

Yra žinoma, kad preziden-(jei jis to pageidaująs, 
tas neužilgo reikalaus sau to 
prarasto autoriteto naujuoju 
aktu. Bet, sakoma, vargiai 
tas bus laimėta. Kongresas 
pasiryžęs daugiau niekaim neį 
paduoti sau priklausančio au 
toriteto.

HITLERIS NEVYKS Į 
DANCIGĄ

BERLYNAS, liepos 2. — 
Propagandos ministerija užgi
na paduotų užs. spaudoje ži
nių, kad Hitleris karo laivu 
liep. 23 d. vyksiu s į Dancigu.

ŽUVO 9 ITALAI LAKŪNAI
ROMA, liepos 2. — Du ita

lų bombnelšiai skrisdami su
sidaužė ir nukrito. Žuvo 9 
lakūnai.

nusistatymų, aiškiai pažymė
tų, ko jie nori, ko siekia ir 
kų iš tikrųjų planuoja įpra- 
dėti. Saiko, kad šiandieninis 
įtemptas stovis nė vienai ku
riai pusei nepakenčiamas ir 
pagaliau turi būti išaiškintas, 
kad padarius galų įvairių rū
šių alarmingoms 'kalboms Eu
ropoje.

“Jo Didenybės (karaliaus) 
vyriausybė tai pareiškia, kad 
toliau apie tai nebūtų jokių 
abejonių.”

Toliau jis pažymėjo, kad 
Vokietijos, arba Dancigo na
cių žygis tikrai būtų pavo
jingas ir Britanija šiandien 
turi kuo susirūpinti. Tačiau 
pasiruošusi veikti be jokios 
atodairos.

Tai turi būti aišku Hitle
riui ir naciams. Britanija su 
Lenkija už pastovių taikų Eu
ropoje.

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
ŠELPIMO FONDO BILIŲ

WASHINGTON, liepos 2.~ 
Prezidentas Rooseveltas pasi
rašė kongreso pravestų šelpi
mo bilių — $1,755,000,000 su-, 
•moję. Dviem milijonams be
darbių darbas vieneriais me
tais užtikrintas.

HORNERIS VISIŠKAI 
PASVEIKĘS

SPRINGFIELD, Ilk, liepos 
2. — Gubernatoriaus Horne-

kai pasveikęs ir galįs užsiim
ti savo išrinkimo kampanija,

Lenko spauda abejoja apie prancūzu 
ir brito ištikimumą Lenkijai
VARŠUVA, liepos 2. — 

Lenkų spauda svarstydama 
galimumų, kad Britanija su 
Prancūzija gali kartais įspėti 
Lenkijų, kad ji saugotusi pro
vokuoti nacius. Kai kas numa
to, kad britai su prancūzais 
gali kartais ir griebtis tokio 
žygio, kad apsisaugoti nuo ka
ro.

Kai kurie laikraščiai pažy
mi, kad yistkas gali įvykti ir 
visko galima laukt. Dėl to, ne
reikia lenkams perdaug pasiti
kėti tais ir kitais skjunginin-
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Šių respublikonų senatorii} pastangomis senate nukautas monetarinis bilius, kurio pra- 
vedimo pageidavo prez. Rooseveltas. Senatoriai yra (iš kairės): Artbur Vanderberg iš 
Mich., Warren Austin iš Vt. ir Robert Taft išOhio. (Acme teleiphoto)

Fordo ooooiooe apie 
triukšmą Europoje

DETROIT, Mieli., lieipos 2. 
— Automobilių pramonės 
“karalius” H. Fordas opti
mistiškai žiūri į bruzdėjimų 
Europoje.

Jis sako, kad karo ten ne
bus, nes nė viena valstybė 
karo nepageidauja, jo vengia 
ir nėra taip bloga, kaip spau
da praneša.

Anot jo, karo pageidauja 
tik tarptautiniai finansinin
kai, kurie tikisi iš to pasipel
nyti. Šiandien jie tad dau
giausia ir vykdo kampanijų 
už karų.

RUMUNIJOS KARALIUS 
KALBA

BUKAREŠTAS, liepos 2.— 
Rumunijos karalius Karolis 
vakar savo valdiniams tarp 
kitką pareiškė:

“Mes nieko nenorime, kas 
priklauso kitiems. Bet esame 
pasiryžę visu griežtumu gin
ti, kas priklauso mums.”

Būk dėkingu už mažiausias 
dovanas, o vertas būsi dides
nes gauti.

kais ir daugiausia remtis nuo
savomis jėgomis ir ištverme.

“Mūsų drųsa ir ištvermė tu
ri remtis ant nuosavų pajė
gų”, pareiškia laikraštis ‘Kur- 
jer Poranny’, užsienių reika
lų ministro Bedko minties reiš
kėjas.

Savo rėžtu lenkų spauda nu
rodo, kad kiekvienas Dancige, 
arba šalia jo sukeltas bet ko
kis antilenkiškas smurtas bus 
skaitomas kariniu aktu ir bus 
karo pradžia, •• '

NA ŽEMAIČIUOSEz-' .
TELŠIAI (Ž. P.). — Iš 

daugelio nežinomų gausingų 
šeimų, gyvenančiij Žemaičių 
krašte, viena yra Rietavo vai 
sčiui, Pjaulių kaime. Tai Kau
lių šeima. Motina Barbora žmogus moka 'mokestis (tak-
Mockaitė 59 metų dar gyva, o 
Pranciškus Kaulins, sulaukęs 
82 m. amžiaus, pasimirė 19- 
36 imu

Kaulių šeima sulaukė 13 vai
kų, kurių vienas miręs, o 12 
yra gyvų: 7 vyrai ir 5 mo
terys. Iš gyvųjų 4 yra siuvė
jos, vien,a išvyko į Argenti
ną o likę sūnūs ūkininkauja. 
Iš visos dvylikos yra vedę 
ipenki. Rusij kariuomenėj tar 
navo 2, o Lietuvos kariuome
nėj — trys; tretysis mažasis 
sūnus jau baigia karinę tar
nybų.

Motina yra sveika ir gerai 
jaučiusi. Dabar gyvena ant i- 
šimtinės. ,

Ūkis, kuriame augo Kaulių 
šeima, turi 14,5 lia žemės. Vi
si vaikai išaugo namie, nė 
vienas nėjo tarnauti pas ki
tus. Visi moka rašyti ir skai
tyti. Nė vienas , nėra teisme 
baustas. Tėvas taip (pat buvo 
raštingas ir savo laiku tarna
vo rusų gvardijoj. Motina ra
šyti nemoka, bet maldaknyges 
skaito gerai.

TAS REIKŠ KARĄ 
SAKO ITALAI

ROMA, liepos 2. — Fašistų
žurnalas Relazione Internazio- Perkant už 4 dol. skrybėlę
nale rašo, kad Britanijos ir 
Prancūzijos stengimasis Dan
cige išlaikyti T. Sąjungos nu
statytų. tvarkų sukels Europi
nį karų.

ORAS
CHICAGO SRITTS. — Šia

ndien ir rytoj numatomas de
besuotumas; gali būti kiek lie
taus su perkūnijomis; maža 
temperatūros atmaina.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 
8:29.

UŽSLĖPTOS TAKSOS.
KAS JOS, KAIP 
JOS DIDELĖS

CHICAGO. — Turtuolis, 
vargšas, elgeta ir kiekvienas

sas).
Mokestys yra tiesioginės ir 

netiesioginės, arba užslėptos, 
taip kad jas įmokant jų nė ne
jaučiama. Gi užslėptų mokes
čių yra tikros virtinės.

Štai, pavyzdžiui, kad ir nu
mirėlių laidojimo išlaidose y- 
ra net 157 ^užslėptos įvairiau
sios mokestvs. Elektros švie
soje yra 49 šių mokesčių. A- 
pavų kainoje — 112. Perka
moje kavoje — 60, kojinėse 
56, teatrų bilietuose — 61. Di 
džiausiant, ar mažiausiam per 
kamame daikte yra tos mo
kestys.

“Chicago , Association of 
Conimerce”, kuri kovoja įprieš 
dideles mokestis — reikalau
ja mažinti lokalines valdžios 
išlaidas, paskelbtam raporte 
nurodo, kad J. A. Valstybėse 
kiekvienas asmuo, kad ir šel
piamas, nėra išimtas iš vieno
kių, ar kitokių mokesčių.

Mokomoj namų savininkų 
nuomoj yra apie 25 nuošim
čiai mokesčių, nes savininkas 
moka mokestis už namus ir 
jis tai turi atgauti. Kiekvie
nam perkamame gazolino ga
lione yra 8 centai įvairių val
džios nustatytų mokesčių.

šioje kainoje yra 88 centai už 
slėptų mokesčių. Jei ne šios 
mokestys, tai skrybėlė būtų 
88 centais pigesnė. Net 10 
centų tomaičių skardinėje y- 
ra pustrečio cento mokesčių.

Association pareiškia, kad 
užslėptos mokestys yra vyriau 
sybės organų daugiausia įver 
tinamos. Jos dalimis pasklei
džiamos pradėjus gamintoju 
ir baigus pirkėju ir vyriausy
bei nereikia rūpintis jų išrin
kimu iš visų tų, kurių ran
kas gaminiai pereina. Gamin-

HELSINSKIS, liepos 2. — 
Suomijos vyriausybė paskelbė 
šalies neutralumų visuose di
džiųjų Europos valstybių tar- 
pusaviuose politiniuose nesuti
kimuose ir griežtai atmetė sov. 
Rusijos, Britanijos ir Prancū-
rijos pasiryžimų garantuoti! Suomija nereikalinga globos.

LENKIJOS MOKYTOJŲ
S-GOS ATSTOVAI 
LIETUVOJE

KAUNAS. — Trečiadienį, 
birželio 7 d. atvyko į Kaunu 
Lenkų Mokytojų s-gos (Zwių 
zek nauczycielstvva polskiego) 
pirmininkas Zigmantas No
vickis ir tos pačios organiza
cijos vice-pirmininkas Čes
lovas Vycech-as. P. Z. No
vickis, kaip senas Veiverių 
mokytojų seminarijos auklė
tinis, viešėjo pas vienų — ki
tų savo mokslo draugų ir ta 
pačia proga užmezgė pažintis 
su Lietuvos mokytojų atsto
vais. Vakar, birželio 9 d., abu 
svečiu padarė vizitus visoms 
trims pagrindinėms Lietuvos 
mokytojų organizacijoms: Lie 
tuvos mokytojų sųjungai, Lie
tuvos mokytojų profesinei 
draugijai ir Lietuvių fkatali- 
kų mokytojų sųjungai. Tų pa 
čių dienų vakare “Pažangos” 
namuose įvyko bendra visų 
trijų Lietuvos mokytojų or
ganizacijų vakarienė sve
čiams pagerbti. Svečiai vie
šės Lietuvoje iki antradienio, 
birželio 13 d. Per tų laikų jie 
bus supažindinti su Kauno į- 
žymybėmis, , kultūrinėmis ir 
pedagoginėmis įstaigomis ir 
organizacijomis centre ir pro 
vincijoje. Svečiai ypatingai 
domisi Jaunųjų ūkininkų ra
telių veikla, todėl šiandien 
tuo reikalu lankysis provinci
joje.

Dievuje sustiprėję ir tvirti 
jokiu budu negali pasikelti 
puikybėn.

torjas negali sau prisiimti vi
sų mokesčių už gaminį, nes 
jis turėtų didelius nuostolius 
ir turėtų nutraukti gamybų.

Pereitais metais visoj šaly 
federaliniai, atskirų valstybių 
ir vietinių valdžių organai su 
rinko 14,653.000,000 dol. įvai
rių rūšių mokesčių. Iš šios vi
sos sumos apie 56 nuošimčius 
sudaro užslėptos mokestys.

1890 metais, nurodoma ra
porte, iš kiekvieno uždirbto 
dolerio mokestinis buvo paim
ta 5 centai. Pereitais metais ir 
kiekvieno dolerio mokestims 
(kliuvo 28 centai.

jai neutralumų..
Ministras pirmininkas Ca-

janderis pareiškė, kad be at- 
siklausimo ir be sutikimo su- 
simetimas garantuoti Suomi
jai neutralumų negali būti 
draugingas žygis.

ADMINISTACIJA
PRALAIMĖJO SU 
NEUTRALUMO AKTU
WASHINGTON, liepos 1. — 

Nepaisant energingo demokra 
tų atstovų — administracijos 
rėmėjų, veikimo, kongreso že 
mesnieji rūmai dauguma bal
sų pripažino neutralumo ak
tui priedų, kuriuo uždrausta 
vyriausybei eksportuoti gin
klus, municijų ir karo medžia
gų kovojančioms šalims kilus 
karui.

Prez. Rooseveltas pageida
vo, kad karo laiku būtų pa
likta jo nuožiūrai, kuriai pu
sei siųsti, arba nesiųsti gin
klus. Atstovų dauguma pasi
priešino. '

Pataisytu neutralumo ak
tu, J. A. Valstybės negali 

' skirti jokių paskolų kariau
jančioms pusėms. Taip pat ne 
pripažįstami joki kreditai.

ANTKOPTYJ REIKIA 
BAŽNYČIOS

TELŠIAI. — Prieš kelioli
ka metų dabartinis Gargždų 
klebonas kan. J. Giniattas rū 
pinosi Vėžaičių dvaro paliva 
rke Jokuliuose, arti Antkop- 
čia kaimo, pastatyti tos apy
linkės žmonėms reikalingų 
bažnyčių, nes tas punktas yra 
toli nuo aplinkinių bažnyčių 
— Veiviržėnų, Endriejavo, 
Kulių ir Gargždų.
v

Reikia tikėtis, kad dabarti
nis Vėžaičių klebomas kun. A- 
leksiejus, Telšių Vyskupijos 
Kurijai pritariant ir pade- 
dant, šį garbingų ir didelį žy 
gį įvykdys ir Jokūbuose atsa
kančiai šiai prakilniai vietai 
bažnyčių įkurs. Tiktų ir baž
nyčių pavadinti to kaimo var 
du, būtent, Antkopčio bažny-
v* _čia.

Be to, čia turėtų būti paš
tas, krautuvė, plytinė, lent- 
piūvė, malūnas, prie m-los su 
augusiems kursai ir k. reika
lingos įstaigos.

KAUNAS. — Per penkis 
šių metų mėnesius į užsienius 
išvežta už 188,862,600 Lt. (per 
nai už 92.777.8000 Lt 1937 
m. už 78,739,600 Lt), įvežta 
už 74,198,800 Lt (pernai už
88.516.400 Lt. 1937 m. už 75,-
886.400 Lt),
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APŽVALGA

Nepriklausomybės Šventė

Studentų Sąjunga;

Liepos 1 ir 2 dd. Marianapolio Kolegijoj, 
/Tbompson, Coliu., įvyko Lietuvių Katalikų 
Studentų ir Profesijonalų Sąjungos seimas, 
kurio proga “Amerika” įdėjo apie sąjungų 
tolkį vedamąjį straipsnį:

“Ši organizacija, įsikūrusi Marianapolio 
motiniškame prieglobstyje, nesuskubo išsivy
styti techniškai, dar neapjuosė visos išeivi
jos savo kuopų tinklu, bet jos prieš 8 me
tus mestas šūkis susilaukia vis daugiau nau
jų darbininkų. Sąjungos šūkis — Siek Moks
lo, Dirbk Tautai, Gyvenk Tikėjimu — toks 
platus, toks gilus ir tiek savyje turįs įkvė
pimų darbui teikiančios jėgos, kad jis turės

Ašies Valstybių Vadai
Sis Tas-Apie Adolfų. Hitlerį ir Benitų; Musolinį

Italijos ir Vokietijos vadai to savo.programų. Reikia pa- 

dabar yra nepaprastai dideli sakyti, kad dabar, atėjęs į

bičiuliai; dar. daugiau — jie 
ir šabo valstybes šių savaitę 
surišo tampriausiais politinės 
ir karinės sąjungos ryšiais.

Bet ne visada taip buvo. 
Prieš dvidešimt su viršum me 
tų, Didžiojo Karo pradžioje, 
Italijos fronte prieš Vokietijų 
ir Austriją kovojo eilinis ka
reivis Benitas Musolinis. Jis 
buvo savanoriu išėjęs į fron
tų, nes jis pats buvo 'karštai 
reikalavęs, kad Italija stotų į

valdžių, jis tų. programų ir 
vykdo: Austrijos užėmimas, 
Čekoslovakijos bei Klaipėdos 
prijungimas yra kaip tik tas 
knygos punktai. Toje knygo
je kalbama ir aipie tai, kad 
iš lenkų turi būti atimtas Da
ncigas ir koridorius.

Paleistas iš kalėjimo, Uit 
leris vėl griebėsi politikos. 
Jam teko patirti nemaža ne
pasisekimų, tačiau po dešim
ties metų — 1933 metais —

pasiekti plačias amerikiečių lietuvių šviesuo- karų prieš Vokietijų. Tuo pa- per linkimus jo partija gavo
x • X A A * * 1? A 1 • • ii • T T • X 1 • •

lizinų jis turėjo iš Italijos bė- bet žiūri, kud ir kiti būtų 
gti į Šveicariją ir Austriją, tvarkoje. Jis keliasi anksti, 
bet ir iš tenai buvo ištrem- išgeria stiklą šalto vandens, 
tas. Iš Šveicarijos ir iš Itali- išsimaudo, ąiats pasibalnojęs 
jos jis slapta nuvykdavo ir arklį pusvalandį pajodinėja. 
į Vokietiją ir tenai darbiniu- Po to lankosi įvairiose minis- 
kanis droždavo karštas so- terijose, apie tai iš anksto 
cialistines kalbas. O 'kalbėti nepranešęs. Gink Dieve, jeigu
Musolinis puikiai kalba. 

Atėjus Didžiajam Karui,
Musolinis, kad ir socialistas,

8 valandą, 'kada prasideda 
darbas įstaigose, kuris nors 
ministeris nebus savo vietoje!

ėmė karštai reikalauti, kad Tas iš Musolinio gaus tiek 
Italija stotų į karą prieš Aus- barti, kad daugiau jau nie- 
triją ir Vokietiją. Po metų kada nebesivėlins.

Rytoj liepos mėnesio ketvirtoji — Jung
tinių Valstybių Nepriklausomybės diena.

Jei kuomet nors buvo reikalas iškilmin
gai minėti šių tautinę Amerikos šventę, tai 
dabar. Ir tai neužtenka vien tik švęsti, bet 
reikia ir patiems gilintis į tikrųjų jos pras
mę ir pasirūpinti, kad jaunimas jų gerai ir 
tiksliai suprastų.

Šiais laikais ir Amerika nėra laisva nuo 
visokių izmų. Čia visu frontu dirba Mask
vos bolševikų agentai, siekdami suardyti da
bartinę šio krašto tvarkų ir įsteigti tokių 
diktatūrų, kokia šiandien yra Sovietų Ru
sijoj. Fašistai taip pat norėtų čia savotiškų 
tvarką įvesti.

Dėl to labai svarbu, minint Jungtinių 
Valstybių Nepriklausomybės šventę, nušviesti 
žmonėms, kaip svarbus yra 1776 metais lie
pos 4 d. paskelbtas Nepriklausomybės Ak
tas, kaip svarbu yra visomis galimomis prie
monėmis ne tik vertinti ir branginti tų Ak
tų, bet ir ginti jį.

Šio krašto tėvai labai sunkiose sąlygose 
būdami, išdrįso paskelbti nepriklausomybę 
ir dėl jes kovoti su didele, turtinga, gerai 
apginkluota jėga, su Anglija. Po didelių 
ir kruvinų kovų buvo laimėta šio krašto 
laisvė. Tad, kiekvienas pilietis turėtų reikš
ti didį dėkingumų tiems kovotojams, nes 
naudojasi jų laimėjimu, naudojasi dideliu 
turtu — laisve, kokios nė vienas kitas kraš
tas pasaulyje neturi. Bet šiandien nebeuž
tenka ir dėkingumo. Privisus šalyje žmonių 
laisvės priešų, reikia dirbti ir budėti, kad 
to didžiojo turto, tes didžiosios Dievo do
vanos — krikščioniškosios demokratijos ne
nustotume. Sąmoningieji piliečiai turi tu
rėti atdaras akis, sekti laisvės priešų ju
dėjimų ir jį šalinti iš savo tarpo. Visiems 
turi būti aiškiai žinoma, kad ne vieta šia- 
me krašte nei komunizmui, nei fašizmui, ku
rie priešinasi Nepriklausomybės Akto ir Val
stybės Konstitucijos dėsniams.

švęsdami ryt dienos šventę, pasižadėsime 
akyliai budėti ir ryžtingiau kovoti su bet 
kokiu šio krašto ir jos demokratijos prie* 
šu. Mes, lietuviai, galime didžiuotis, kad už 
Amerikos nepriklausomybę šalia Jurgio Va
šingtono drąsiai kovojo ir mūsų tautietis, 
neginčijamas lietuvis, generolas Tedas Kos
ciuška.

Tegyvuoja Jungtinių Amerikos Valstybių 
laisvė ir nepriklausomybė!

menės grandines.

Stud. ir Prof. sąjunga, leisdama išeivijoje 
vienintelį lietuvišką žurnalų (“Studentų Žo
dį’’), atliko svarbų vaidmenį. “Studentų 
Žodis’’ sudarė sąlygas gražiam skaičiui jau
nuolių pareikšti ir ugdyti savo gabumus, ap
vilkti savo mintis gražiu lietuvių Įkalbos 
rūbu. Žurnalas jau išauklėjo mūsų spaudai 
geni bendradarbių, kurie dažnai, lanko mū
sų laikraščius savo straipsniais, žiniomis, net 
ir grožinės literatūros kūriniais. Kol turėsi
me jaunimo, skaitančio ir rašančio lietuviš
kai, besirūpinančio lietuviškos spaudos, lie
tuviškų draugijų gyvavimu, tol galėsime 
džiaugsmingai kalbėti apie lietuvybės gy
vavimų išeivijoje.

Studentų ir Proi'esijonaių sąjunga, galėtų 
susilaukti daugiau paramos iš lietuvių kata
likiškos visuomenės ta prasme,. kad: įvairių 
kolonijų atsakingi vadai pareikštų savo ini
ciatyvos sukurti kuopoms .branduolius, at
rinkti sąmoningesnius moksleivius ir švie
suolius organizaciniam darbui. Jaunime yra 
energijos, yra pasiryžimų dirbti, yra ir ge
ros valios, bet jam kartais trūksta pataria
mo žodžio, globojančios ir jaunų dvasių su
prantančios širdies.

Būtų labai naudinga, jei KnL-Susivieniji
mas rimtai pagalvotų paruošti įgyvendina
mus planus įtraukti Stud. ir Proi’esijonaių 
sąjungą savo veiklos akiratin. Susivienijimui 
reikalingi jauni nariai, reikalingi būsimi va
dai. To susilaukti puikiausia dirva — Stu
dentų ir Profesijonalų sąjunga- Visi supran
tame, kadi Kat. Susivienijimas turi būti stip
riausia ir ilgiausiai gyvuosianti organizacija, 
kurios ateitis be jaunimo neįmanoma.

Gal yra ir kitokių svarbių pasiūlymų. Juos 
galima pareikšti žodžiu ar raštu įvyksian
čiame seAne. Svarbiausia, kad gyvoji lietu
vių visuomenė suprastų Studentų ir Proife- 
sijonalų sąjungos reikšmę. Svarinu kad tėvai 
savo besimokančiam jaunimui nepašykštėtų 
pasakyti, ’ kad jiems būtų nepaprastai malo
nu, jei jų sūnūs ir dukterys, lankų mokyk
las ar jau išėję į savarankų profesijos gyve
nimą, nesišalintų lietuviško darbo. O minėta 
sąjunga — geriausias darbo ir poilsio lau
kas, kuriame galima suvartoti visas kūrybi
nes jaunatvės pajėgas aukštiems tikslams”

čiu metu Austrijos fronto ap
kasuose tūnojo vokiečių gran
dinis Adolfas Hitleris.

Tada tiem dviem vyrams 
neteko susitikti; tada jie bu
vo .priešai... Tų žmonių gy
venimas tikrai labai įdomus. 
Adolfas Hitleris

Adolfui Hitleriui dabar 50 
metų amžiaus; atsimenate, 
dar šį pavasarį visa Vokieti
ja, labai iškilmingai šventė jo 
gyvenimo 50 metų sukaktį. 
Ir mūsų kariuomenės vadas 
gen. St. Raštikis ta proga 
buvo pakviestas į Berlynu.

Hitleris nėra vokietis: jis 
gimė Austrijoje 1889 m. ba
landžio 20 d. Jaunystėje jam 
teko matyti ne vienų juodą 
dienų. Jam teko dirbti ir šio
kį, ir tokį darbų, verstis da
žytojo amatu, teko ir paba
dauti. Vėliau iš Austrijos pe
rsikėlė į Vokietijų, dalyvavo

Vyčių Diena
Vytauto daržas Cliicagoje rytoj “luš” nuo 

lietuvių katalikų jaunimo. Spėjama, kad ten 
bus mažiausia penketas tūkstančių jaunuo
lių. Tai bus Cricagos lietuvių katalikų jau
nimo diena.

Liepos 4 d. tai Lietuvos Vyčių tradicinė 
diena Chicagoj. Jie savo veikla įsigijo vi
suomenės paramų ir pasitikėjimų. Dėl to 
į jų rengiamų “dienų” suvažiuoja tūkstan
tinės žmonių minios. Ir gerai daro. Tuo pa
remiama kilnus lietuviško katalikiško jau
nimo judėjimas, apie kurio reikšmę daug 
kalbėti netenka. Be doro, gerai organizuoto, 
gražiai išauklėto jaunimo mūsų, lietuvių, a 
teitis šiame krašte tiesiog neįmanoma. L. 
Vyčiii organizacijos tikslas kaip tik ir yra 
dorinti, auklėti, kultūrinti ir lietuvinti jau
nimą. Ir, žinoma, kuo stipriau šį Vyčių dar
bą paremsime. tuo geresnių rezultatų gali
me tikėtis susilaukti.

Dr. M. Bagdonas
šv. Kazimiero kapinėse išaugo dar vienas 

paminklas. Jis daug kuo skiriasi nuo visų. 
kitų: jis su grynai lietuviškais motyvais. 
Tai paminklas prie a. a. Dr. Miko Bagdono 
kapo. Paminklų pastatė artimas velionies 
giminaitis gerb. kua. Ig. Albavičius.

Dr. M. Bagdonas mirė prieš du metu ei
damas Lietuvos konsulo Chicagoj pareigas. 
Jis taip pat buvo Lietuvos Pasiuntinybės 
Vašingtone sekretorius ir Lietuvos Steigia
mojo Seimo atstovas. Kuomet dar nebuvo 
įėjęs į Lietuvos valstybės diplomatinę tar
nybų, gyvendamas Amerikoj ir lankydamas 
universitetą, jis udiai darbavosi mūsų vi
suomenėj, ypač L. Vyčių tarpe. Buvo. Vyčių 
centro pirmininkas ir “Vyties” redaktorius.

Dėl to, tikimės, rytoj prie jo kapo pasta
tyto paminklo susirinks daug žmonių, kad 
dalyvauti paminklo pašventinimo apeigose 
ir prisiminti velionies sielų, savo malodse. 
Dievo Apvaizdos bažnyčioj 9 vai.- lytų bus 
gedulingos pamaldos, kuriose taip pat daly
vaus jo draugai ir visi tie, kurie įvertina 
jo darbų nuopelnus.

Didžiajame Kare, iš kurio iš
ėjo kaip atsargos grandinis. 
Niekas tada nqpamanė, kad 
tasai nežymus kareivis kada 
nors pasidarys tofojs pat Vo
kietijos valdovas, kaip anuo 
metu kaizeris Vilhelmas, ku
riam Adolfas Hitleris tarna
vo.

Po karo; Hitleris metėsi į 
politikų. Mat, pralaimėjusi 
karų Vokietija pateko į did
žiulius ūkinius sunkumus; vi
duje prasidėjo neramumai. 
Kas dėl to kaltas? Gi Versa
lio sutartis, saike daugumas 
vokiečių; toji sutartis užkro
vė Vokietijai didžiulius ne
pakeliamus mokesčius, vadi
namas reparacijas, ji atėmė 
iš Vokietijos kolonijas ir kai 
kurias žemes Europoje. Dėl 
tos sutarties vokiečių tauta 
turi skursti..-

daugiausia l>alsų, ir Hitleriui 
buvo pavesta sudaryti vyriau
sybę. Kitais metais mirė tuo
metinis Vokietijos prezidentas 
Hindenburgas, ir Adolfas Hi
tleris pasiskelbė visos Vokie
tijos galva,

Hitleris yra kiek didesnio, 
kaip vidutinio ūgio; jis ne
šioja nedidelius juodus ūse
lius, plaukų skyrimas jaan iš 
dešinės pusės. Nerūko ir ne
leidžia, kad: kiti rūkytų ten, 
kur jis yra. Net užsienio at
stovai nedrįsta prie jo rūky
ti. Tik per Miuncheno konfe
renciją, per kurių buvo su
skaldyta Čekoslovakija, Hitle
ris nieko nesakė, kai Prancū*. 
zijos ministeris pirmininkas 
Daldjė rūkė. “Rūkykit, gal 
greičiau susitarsim”, šypso
damasis pasakė jam Hitleris. 
Jisai taip pat ir alkoholio 
nevartoja. Labai mėgsta mu
ziką. Alpių 'kalnuose, netoli 
nuo Berchtesgadeno miestelio

lūkuriavimo 1915 m. Italijos 
vyriausybė, pagaliau, nutarė 
pradėti karų prieš vokiečius. 
Musolinis išėjo į frontų pa
prastu kareiviu; kare jis bu
vo sunkiai sužeistas, o 'kai 
gydomas gulėjo ligoninėje, vo 
kiečių lėktuvai bombardavo 
pačia ligoninę ir vėl jo vos 
neužmušė. Iš karo Musolinis 
išėjo jau kaip puskarininkis. 
Taigi, abu dabartiniai didieji 
Italijos ir Vokietijos vyrai y- 
ra buvę paprasti kareiviai.

Musolinis, jau daugiau kaip 
50 metų turėdamas, išmoko 
valdyti lėktuvų ir išlaikė la
kūno egzaminus. Jo visi sū
nūs ir žentas užs. reik. mi- 
nisteris grafas Cianas, irgi y- 
ra lakūnai.

Abu ašies valstybių vyrai 
— Hitleris ir Musolinis 
turi daug panašių būdo bru< 
žų: abu yra abstinentai, t. 
negeria ir nerūko; Musolinis 
net gi stipresnės arbatos ir 
kavos visiškai negeria ir mė-

Po karo ir Italija gyveno įsos labai mažai tevalgo — 
didelius sunkumus; kairieji 'minta beveik vien ti'k vai- 
buvo pakėlę streikus ir net siais. Panašiai daro ir Hit- 
maištus; vyriausybė, kaip at- leris. Musolinis turi didokų
rodė, nebepajėgė padaryti tva 
į'kos. Musolinis tada jau bu-

šeimų; kai kurie jo. vaikai 
jau vedę bei ištekėję ir taip

vo iš socialistų tarpo pasi-Į pat jau turi vaikų taigi, Mu- 
traukęs ir įsteigęs vadinamų- solinis jau diedukas, bet jis 
jų fašistų partijų. Jai pri- baisiai nemėgsta, kad jį taip 
klausė daugiausia jauni, ėner- kas vadina: jis nenori, kad 
gingi vyrukai. Jų padedamas, kas jam primintų, kad jis jau 
Musolinis 1923 m. suorgani- sensta... O Hitleris dar ir da

bar viengungis; jau vokiečiai 
nebeturi vilties, kad jis tuo

J 1.zavo “žygį į Romą 
dovaujami fašistai užėmė Ita
lijos sostinę ir paėmė valdžią, atžvilgiu dar “pasitaisytų”. 
Taigi, dabar jau 17-ti metai, Į Sako, jaunas būdamas ir jis 
kaip Italiją valdo Musolinis' mylėjęs mergaitę, kurios va-

JO VU’

ir fašistų partija.
Musolinis pats laikosi la-

.. - , . ... ... • bai griežto gyveninio būdo,jisai turi pasistatęs puikius ° bJ ’
namus, prie kurių pašalinia-
uis labui sunku pakliūti. Te
nai Hitleris vienas sau ir pra
leidžia didesnę laiko dalį; net 
užsienio politikai kartais pas 
jį tenai vyksta, kai reikia pa
sitarti. Į Berlyną Hitleris at
vyksta, tik reikalui esant ir 
ilgai nelaukęs vėl išvyksta. 
Benitas Musolinis

Benitas Musolinis už Hitle
rį truputį vyresnis: jam per 
šventų Petrų sueis 56 metai 
amžiaus (jis gimęs 1883 įn. 
birželio 29 dieną). Jo tėvas 
buvo kalvis, o motina prad
žios mokyklos mokytoja; jis 
pats jaunystėje buvo mūrini
nkas.

Daugeliui atrodys keista, 
kad jaunas būdamas Muso
linis buvo socialistas, dargi

Vienas iš taip galvojančių Į socialistinio laikraščio “Pir-
buvo ir. Adolfas Hitleris, bet 
jis ne tiktai galvojo: jis ir 
veikti ėmėši. Tuoj po karo jis 
suorganizavo nacionalsociali
stų partijų, kuri turėjo paim
ti valdžių, atmesti Versalio 
sutartį, atkeršyti priešams ir 
Vokietijų padaryti dar dides
nę, kaip įprie kaizerio. Šitoji 
partija greit augo,, ir 1923 m. 
ji jau buvo tokia stipri, kad 
Miunchene suorganizavo su
kilimų. Deja, tas sukilimas 
tada nepavyko; Hitleris buvo 
pasodintas kalėjiman, o jo pa
dėjėjai — tarp jų ir dabar
tinis maršalas Gėringas — 
paliego į užsienį,

Bet kalėjime Hitleris neiš
sėdėjo nė nietų, nors buvo 
nuteistas penkeriems meta
ms. Kalėjime sėdėdamas jis 
parašė savo garsiąją knygų 
“Mano kova”, kurioje išdės-

rdas buvo Helė; ji įsimylėjusi 
kitų, ir Hitleris po to kitos 
jau nebesusiradęs.

IR ŠIEMET LIETUVIŲ DIENA 
BUS LAKEWOOD PARKE

Pirmas šių melų Lietuvių toj, kaip įr pereitais meta.s. 
Dienos susirinkimas neseniai— Lakewood Parke, arti Ma-
įvyko St. Clair, Pa. lšpT’.';ta 
sekanti valdyba: 'pirmininkas 
kun. Andrius Degutis, Maize
ville, Pa-; vice pirm. kun. 
Juozas Šukevičius, Tamaųua,

banoy City, Pa. Pelnas Lietu
vių Dienos bus skiriamas į 
keturias dalis: seserims Ka- 
zi’inierietėms, seserims Pran- 
ciškietėms, Marianapolio Ko-

Pa.; sekretorius kun. Juozas legijai, Thompson, Conn., ir 
Neverauskas, Shenandoab, seserims Nukryžiuoto Jėzaus, 
Pa.; iždininkas kun. Kazimie- Elmburst, Pa.
ras Rakauskas, Minersville, gien,et su(,lna ]ygiai 25 mc. 
Pa.; iždo globoja, kun. Jonas kai lictaviai rcngia Lie. 
Klimas, Mt. Carniel, Pa., irk. Di . sidabrinio j„.,'ių Dienų.

biliejaus proga, vienas iš Ma- 
Clair, Pa. Į parko komisijų rijon„ I11]fijonl(,rnj |ai(iy8 Sl, 
Įėjo: kun. P. K. Oosna, Mal.a-;Mi-ias ir sakys

Lakewoo<d Parke.

kun. Petras Laumakis, St.

noy City ir kun. Andrius De
gutis, Maizeville, I’a., Garbės 
Pirm. — kun. P. K. Čėsna. 

Lietuvių Diena šiemet bus
myn” redaktorius. Už sočia ! rugpiūčio 15 d. toj pačioj vie-|

Kun. J. A. Neverauskas,
Raštininkas Lietuvių 

Dienos komiteto

.... . .>• •.. < ■■ >
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Japonų nutiesta blokada apdink britų koncesija* TienUin mieste, Kinijoj. (Acme telepk.)
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Is Lietuvos miestu ir kaimu
“Eltos” Pranešimai

S'.YOU NĘVER KNĘW! J!

Iškilmingos Mokslo 
Metų Pabaigtuves 
Visose Mokyklose

KAUNAS. — Birželio 15 
d. 12 vai. visose Lietuvos vi
durinėse mokyklose įvyko iš
kilmingos mokslo metų pabai
gtuvės, kuriose dalyvavo abi
turientai, moksleiviai, moky
tojai ir moksleivių tėvai. Bu
vo atlankytos pamaldos. Vi
sur susirinkę išklausė švie
timo ministro dr. Bistro kal
bų per radijų į jaunimų, tė
vus ir auklėtojus. Abiturien
tams ministras L. Bistras, be 
kito ko, pasakė: “Tie, kurie 
šiandien gausite atestatus, 
ruoškitės rimtai pasirinkti tų 
amatų, tų mokslo šakų, kuri 
kiekvienom labiausiai patin
ka. Bet, rinkdamiesi specia
lybę, neieškokite tokios, kuri, 
jūsų manymu, galėti) duoti 
didžiausius pelnus ir reika
lauti mažiausiai darbo. Tik 
darbas tepateisina pelnų, tie 
gi, kurie turi pelno be darbo, 
pasiima jį iš tų, kurie dirba, 
vadinasi, — jie. vagia iš vi
suomenės. Nesibijokite darbo 
ir atsiminkite, kad joks dar
bas taip nežemina žmogaus, 
kaip dykaduoniavimas. Todėl 
rinkdamiesi profesijų, atsimi
nkite, kad kraštui yra reika
lingi ne tik baltarankiai raš
tininkai, bet ir geri amati
ninkai, geri pramoninkai, ge
ri piikliai: šie žmonės, jei tik
sugeba pasirinktų darbų dir-’ KAUNAS. — Prof. S. Ko- 
bti, šiandien geriau gyvena, lupailai vadovaujant iš Aukš- 
kaip daugumas aukštuosiustad vario išplaukia į 150 'km. 
mokslus baigusių jūsų drau-' kelionę ežerais ir upėmis bai
gų. Suprantama, kad tokių darininkų ekskursija. Kelio- 
speeialistų reikia ypač mums,1 nėje dalyvauja 6 baidarės, ku 
lietuviams”. “Yra natūralu, • riose be vadovų plaukia keli 
kad tėvai linki savo vaikams studentai lietuviai amerikie- 
geTO, geresnio, lengvesnio gy- ėjai ir keli geografai. Ekskur- 
venimo, negu patys turi. Bet,1 gantų" tarpe yra žurnalistas 
rodosi, jau laikas mums, tė- !Baltraniaitis su ponia, žino
vams, suprasti, kad žmogaus ma sportininke Amerikos lie- 
laimė pareina ne vien nuo tu- tuvaite Bložyte. 
rtų, nuo darbo lengvumo ar

rbo, kad ir juodo raulkų dar
bo, nes laikas, jiagaliau, nusi
kratyti prietarų, kad inteli
gentas, kaip sakoma, moky
tas žmogus negali būti geras 
amatininkas specialistas, pra
monininkas ar pirklys. Gerai 
dirbamas darbas palaiko kū
no ir dvasios sveikatų, o ši 
yra svarbiausia padoraus lai
mingo gyvenimo sųlyga”.

KAUNAS. — Praėjusį sek
madienį audros įmetu pakilęs 
ties Pažaisliu su sklandytuvu 
“Biržietis” lakūnas Gvsas 
nusklendė 70 km. ir nusilei
do Jurbarke. Patekęs į aud
ros debesis, G.ysas buvo iš-
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iople bitten 
BY TARANTULA SPlDERS 

1 DURING THE MlDDLE AG ES, 
WERE BURIED UP "TO THElO. 
CHINS IN EARTH AS A

REMEO>// >

The chase National bank 
OF NEV* MDttK HAS THE QUEEB- 

E5T COLLECTION OF COlNAGE 
IN EXISTENC6.. (T INCLUOES A 

VyOODPECKER'S SCAU? OONDCNSED 
MlLK, PAPER MONEV PRINTED IN 

1300 AD., GRASS MATS, LIQUORICE 
SOAKED TOBACCO AND BRICKS OF COM- 

PBMtED TBA

, GHOSr BOS OF Kf nsimston 
TH« GHO5T0US HAUNT3 

THE MIOwWAVę OF NORIM 
KEN3INGTON, ENGLANO. BUS DRlVBRS AND TAXI 
PRIVERS CLAiM THEV ALM/AYS STERVE ASIDE 
TO A/OID COLLISION WITH THE HUGE.ONRUSHiNO 
SP6CTRE WHICH OISAPPEARS INTO THIN AIR 
AS IT PASSES THEM/ ■ , - -

.«■ <— „ A' Q3S"

Ths indostrial to*n OF gablOnz,
Slovakia, had a suooeN 

INFLUV OF JAP^‘E^fp"Sc»^Ts"

were BEiNG *aanO"mamtssmum 
rACTURED IN THE ficOME FROMj 
INDUSTOIAL TU*ĮN ZMP5ęouOl/J 

OF ..♦ŠABLONE J 

JARAN/ ’

By Bob Bart

suorganizuotų į 70 skyrių. I rdootas Ministrų Tarybai. Hi- du kreditas vėl bus atpigin- pūdiškiams tas įstatymas kol
Sujungę leidžia savo savait
raštį “Verslas” ir amatinin
kams skirtų iliustruotų žur
nalą “Amatininkas”.

ipotekos bankas turės 3,000,- 
0(X) lt. pagrindinį kapitalų.

tas. Dabar bankai turi vėl la- kas sušvelnintas ir jie už kiau
bai daug indėlių ir beveik

Bankas renis mūrinę statybų, I visi anksčiau išimti kapitalai 
jau yra grįžę į bankus.kredituos namų savininkus ir 1

K AUNAS. — Šiuo metu 
ties Kaunu yra keturi dideli 

keltas ligi 2,400 m. aukščio.tiltai: inž- Vileišio vardo til- 
Kitas .Sklandytojas Karvelis tas Per Nerb Vytauto Didžio-
taip pat pasinaudodamas au
dra nusklandė su savo sklan
dytuvu “Vanagu” virš 60 
km. ir nusileido prie Vilka
viškio.

lk AUNA S. — Europos III- 
jų krepšinio pirmenybių me
tu Kaune filmininkai padarė 
daugiau kaip G00 m. nuotrau
kų, iš kurių sudarė atitinka
mų filmų. Dalis tos filtnos da
bar demonstruojama Lietuvos 
kino teatruose, o kitos nuo
traukos siunčiamos į užsie
nius. Prieš kelias dienas kino 
kronikos gamintojai išsiuntė 
tos filmos 112 m. į Amerikos 
Jungtines Valstybes.

jo vardo, Geležinkelio arba

'kt. Manoma, kad įstatymas 
bus priimtas ir pradės ga
lioti dar prieš Naujus Alėtus.

ŽIDINIAI, birželio 18 d. — 
Židikuose ir apylinkėje paki

Žaliasis ir Panemunės tiltai, į0 tcrkia didelė audra, kad 
per Nemunų. Penktasis 4il- |nuo stogų lėkė skiedros, lūžo 
tas numatomas statyti Peri šakos ir medžiai. Daugiausia 
Nerį ties Eiguliais. Tiltas bus j nukentėjo Židikų priemiestis 
didelis, gelžbetoninis. Kelių įr Senamiesčio (kaimas. Čia 
Valdyba jau paskelbė konkur- septynį trobesiai visai nu

griauti, keliems nukelti sto
gai, išversta daug vaismed
žių. Apylinkės ūkiuose smar
kiai suplakti rugiai. Panašių 
pranešimų apie audros pada
rinius gaunama ir iš daugelio 
kitų vietų.

sa šio tilto projektui paruoš
ti,

KAUNAS. — Prekybos rū
mai parengė biržos įstatymo 
projektų, kuriuo numatoma 
prie Prekybos Rūmų įsteigti 
pinigų, vertybinių popierių ir 
prekių biržų.

lės pioviinų turi mokėti 4 ma
rkes. — Klaipėdos mėsinin
kams įsakyta į savaitę piauti 
tik po vienų kiaulę ir mėsų 
pardavinėti pagal korteles.

R A D I O
Pasiklausykite Peoples Fur- 

niture Kompanijos radio pro
gramos iš stoties WGES, an
tradienio vakare, 7:00 vai.

Programa bus tikrai įdomi 
ir visi klausytojai tikrai bus 
patenkinti. Rap.

Ryt Įvyksta Lietuvos Vyčiu Diena
Rvtoj, liepos 4 d., Vytauto Dienų. Tuo būdu nevien pa- 

s t .Darže, įvyksta metinė Lietu- Į remsit katalikišfcųjį jaunimą,
vLAIPEDA. — Buvusios-1 vos Vyčių Diena. Į šia dienų Ibet jūsų atsilankomas susti-

KAUNAS. — Maždaug nuo 
15 birželio visoje Lietuvoje 
tęsiasi dideli karščiai. Tem
peratūra pavėsyje kasdien 
svyruoja nuo 30 iki 35 laips
nių Celsijaus. Kadangi karts 
nuo karto užeina ir šilto lie
taus, tai pasėliai, kurie iš pa
vasario buvo kiek pageltę, y- 
ra visiškai pasitaisę ir ūki
ninkai tikisi gerų metų. Aud
ros ir tanki perkūnija krašte 
pridarė daug nuostolių, o ne 
vienoje vietoje užmušė gyvu
lių ir net žmotnių.

KAUNAS. — Numatoma, 
netrukus bankai kiek atpi
gins diskonto ir kitų rūšių 
paskolų palūkanas. Tokiu bū-

Vytauto Didžiojo gimnazijos' suvažiuoja didžiuma Chieasros 
mcf.dnių bendrabučio patalpo- lietuvių ir gražiai pasilinks- 
se Paupyje įrengti vokiečių
darbo fronto partijas vadų 
kursai. — Visame Klaipėdos 
krašte kaimuose stambesnie
ms ūkiams paskirti prievaiz
dos - pirmininkai, kurie pri
žiūri ūkius ir kontroliuoja 
kiek ir ko yra 'pasėta ir kaip 
vedamas ūkis.

— Klaipėdos krašte pradė
jo veikti kiaulių mokesčiai.
Už kiekvienų plaunamų kiau
lę Vokietijoje mokama mo
kesčių po 8 markes, bet Telai

mina.
Šįmet ši diena bus dar į- 

vairesnė už kitas, kadangi to
kiu bus dalyku kokių lietu
viai dar nematė. Nuo pikni
ko atidarymo 11:00 vai. rvte 
iki vėlybo vakaro vis kas 
noirs bus naujo. Visa pro-grn- į 
ma teina šiame numeryje (4 
pnslanvie).

Nuoširdžiai kviečiame visus

prins mūsų tautiškų dvasia. 
Mums yra malonu matyt, kad 
visuomenė remia mūsų užsi
motus veikimus ir ipaskatina 
toliau veikti Bažnyčios ir 
Tautos idealais. Be 5ūstj pa- 
gelbos kur kas negalėtumėm 
įvykdinti savo veikimus.

Taigi, lauksime i ūsu atsi
lankant į Lietuvos Vyčių Die
nų liepos 4 d.. Vytauto Dar
že, kame galėsime pasisve-

atsilankvti į Lietuvos Vyčių čiuoti. Iki pasimatymo! B.

visiško darbo neturėjimo, bet, KAUNAS. — Liepos 9 d.

KAUNAS. — Per 1939 m. 
balandžio mėn. visoje valsty
bėje buvo 1,463 jungtuvės, gi
mė 6,437 kūdikiai, mirė 2,- 
716 asm. ir priaugo 3,721 as
menys. Iš viso per 1939 m. pi
rmus 4 menesius buvo 7,832 
jungtuvės, gimė 19,312 kūdi
kių, mirė 13,724 asm. ir pri
augo 5,588 asmenys.

priešingai, — vienas darbas,1 Palangoje įvyksta Lietuvos 
kaip pasakė šv. Povilas, te-1 prekybininkų, pramonininkų 
(pateisina valgomų duonų. Duo ir amatininkų, trumpiau va- 
na verkia tinginio valgoma,1 dinant Verslininkų Sųjungos,
sakė mūsų tėvai. Ir tiesa. To
dėl nenorėkite, kad jūsų vai
kai liktų baltarankiai dyka-

kongresas, šūkiu “Lietuva 
lietuvialms, jūra Lietuvai!” 
Prieš 9 metus pradėtas orga-

KAUNAS. — Per vienų ge
gužės mėn. Lietuvoje užre
gistruoti 2,036 nauji radio a- 
bonentai, įsigiję radijo pri
imtuvus.

P-lė M. Baronaitė
Apleido Chicagą

P-lė M. Baronaitė, lietuviš
ku šokių mokvtoja išvyko iš 
Chioaęos Pittsburgran, šešta
dienyje. .Ta gėlėmis ir gau
siais linkeiimais išlydėjo p- 
nia Juzė Daužvardienė, kon
sulo žmona, ir skaitlinga cho
ru bei šokėjų grupių delega- 
ci.ia.

P-lės Baronaitės išvykimo 
išvakarėse p. Daržvardienė 
suruošė a t si sveiki nitu o arba-1 
tėlę kurioj dalyvavo Vyčių, 
Pirmyn, ir Birutės Chorų at
stovai, Beliajaus grupės šo
kėjai ir dar būrys p-lės Ba-1

ronaitės naujų bei artimų pa
žįstamų.

Susirinkusieji išreiškė vie
ningų pageidavimų, kad p-lė 
Baronaitė po Lietuviu Dienos 
grįžtu Cbicagon ir mūsų 
skaitlinių jaunimą lietuviškų 
šokių išmokytu. Šitam pagei
davimui remti ir lietuviškų 
šokiu užinaska akstinti susi
darė ir komisija.

RHEUMATISM
RILIIVI FAIM IN MW MIMUTI1

To relleve th« torturinj pain of Rheuma- 
tlim, Nearitb, Neuralgla or Lumbago, in a 
f«w minutaa, get thc Doctor’g formula 
NURITO. Dependablc—no opiatea. no nar- 
eotiea. Doaa tha work q»lckly—muit relicva 
wont paln, to your lattefactlon In a f«w 
mlnutca or mnney baek at Druggista. Don’t 
tuffer. Uae NURITO on thia guarantoe to^ay.

duoniai; klausi almi savo vai- nizuoti verslininkų sųjfidis 
Ikų, patarkite jiems, pasiren-1'subūrė po verslininkų vėlia- 
kant profesijų, nesibijoti da-! va apie 500 verslo žmonių,

KAUNAS. — Galutinai pa
ruoštas hipotekos banko įsta
tymas, kurs netrukus bus pe-'

Ilarry Tenney, nepataisomas plėšikas, šiomis dienomis Chi- 
cagos 'kri’minalio1 teismo prisiekusiųjų teisėjų nuteistas į ka
lėjimų visam amžiui. Jis tik 20 metų amžiaus. (Acme telepr.)

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

Paul McNutt, Amerikos Jungtinių Valstybių komisijonierius Filipinų saloms, grįžęs na
mo atostogoms Indianapolis, Ind., kalba susi rinkusiai tūkstantinei miniai. Jo šalininkai da
rbuojasi, kad ateinančiais metais demokratų partijos suvažiavime jis gautų ndminacijų į 
Amcr. Jungt. Valstybių prezidentus. (Acme telephoto)

PASKOLOS
ant 1-rrių Morgičių

Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjiniais. 
arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

GREITAI IR 
PIGIAI

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS........... PO

Pinigai grąžinami jei 
m 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
S»l& WEST 2<lth STREET 

Tel. I4twn<lale 2RO8-9
J724 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Monroe 9251

Atdara iki 9 t. p. p.

DAUKANTO;/’

ederalSavings
|AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

2202 West Cermak Road 
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

Iki $5,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 

Washington, D. C.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

&

\<P

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau viaokiofl rųšies naujoa namui ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash (mokė
jimo. ant lengvų mėneeinių išmokėjimų. 
(Išgaunu geriausĮ atlyginimų ii Pire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
ienų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo B Iki 20 metų. Reikale kreip- 
kitėa prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306



nRAT7GXR Pirmadienis, lieyv*s 3 <’ ’

Pirkdami Dabar 
Sutaupysite

$50.00

r«f <„;it'

Iev«r

Z

By H. T, Elmo
\MteU. , V/MAT OO VA’
EXPCCT IS4?
* BULL-FIGHT?

Iv'1, z'

| LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Y arda SI 46.

VALANDOS: Na® 11 iki 12 į 
2 iki A ir 7 iki &

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Kaip piratai norėjo isvadseti Napoleono kur kas greitesnis už karo lai rius Napoleonas! Viena vienin Jei vieną 'kryžių atmesi, be

Rez. Tel Canal 0402

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

Tek Ganai 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlock 7270

I Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7 
Trečiadieniais Dagai sutarti.

vus, kurie, l>e abejo, plaukios telė trumpa žinelė, kuri, gero abejo, rasi kitą, o dar rasi 
kur nors netoliese salos. Ta- kai pavėlavusi apie birželio 

salą, is Prancūzijos Į Ameri-'saį laivas buvo pavadintas pradžią pasiekė Naująjį Or
ką kaip emigrantai išvyko .“Serafinu”, o jo įgula parink leaną, sugriovė visas Žirodo 
daug energingų pramuštgal-' ta įg pačių drąsiausių Naujo- viltis ir kaip perkūnas sudau- 
vių. larp jų buvo ir majoras jojo Orleano vyrukų. Kai jau žė visus jo sumanymus.
Nikalojus Žirodas. Atsitiko yį^kas buvo paruošta, lai-

surrkesnį.
Neįvykdytas planas, kuris 

būti} sumaišęs visą Europos 
istoriją

(XX) Amerikoje, Naujojo 
Orleano mieste, šiomis dieno
mis buvo nugriautas namas, 
pastatytas prieš 118 metų, ku 
rianie tačiau niekada niekas 
nebuvo gyvenęs. Jame būtų 
buvęs apgyvendintas impera
torius Napoleonas, jeigu būtų 

' pasisekęs vienas planas. O ta
ria, ką ir bekalbėti, visų Euro
pos istorija būtų apvirtusi au 
kštyii kojomis.

Naujasis Orleanas — 
piratą sostinė

Prieš šimtų su viršum metų 
Į Liuzijana, viena iš pietinių 
Jungtinių Amerikos Yalsty- 

Į bių valst. buvo veik vienų 
prancūzų gyvenami, ją buvo 

| sukūrę pransūzai kolonistai, 
kurie ir valst. sostinę pava
dino Naujuoju Orleanu — pa 
gal prancūzų politiką hercogą. 
Pilypą Orleanietį. O tasai Nau 
jasis Orleanas anais laikais — j kalbėkime — buvo tikra pira-

IT SAVĘS STEPSt 
Food ttor.ge it to 
efficient with the 
Shelvador there'» 
no unpeclting— re- 
paclting every time 
you we n t tomo- 
thing. The little 
things are handy 
on the tpecial 
j h ei ve t in the 
Shelvador.

IT SAVĘS MONEYI 
Increased ttorage 
permiti purchate 
of larger quentitiet 
o t f o o d. N e w 
mechanitm d e - 
ve'opt lowest oper
etinę costt. New 
featuret are per- 
fected d e vėlo p- 
mentt from yeart 
of erperience.

LIETUV1AI DAUTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
taip, kad Žirodas atvyko kaip 
tik į Naująjį Orleaną, į “pi
ratų sostinę’’, ir suėjo į pa
žintį su anuo sumaniuoju La- 
l'ito mokiniu — Bosjėru.

vas kartas nuo karto iš
plaukdavo į bandomąsias ke
liones: viskas turėjo būti pa
ruošta visiškai tobulai, nes juk 
šitas žygis turėjo sukrėsti vi-

Dabar sunku pasakyti, kuris Europą, jeigu ne visą pa
te jų buvo didesnis pramušt- gaaĮį. 
galvis — Žirodas ar Bosjė-
ras. Aišku tik viena.: pirmasis Ndemloji iiuia iš Europos

L&‘

buvo baimės nepažįstąs jūrų 
nuotykininkas, o antrasis — 
nepataisomas politinis avan
tiūristas. Nenuostabu, kad tie 
du paukščiai iš pat pirmo su
sitikimo vienoje Naujojo Oiv 
leano smuklėje jie vienas ki
tą puikiausiai suprato ir pasi 
darė neperskiriami bičiuliai. 
Iš tos bičiulystės ir gimė pla 
nas, kuris turėjo patenkinti a 
biejų ambicijas ir troškimus.

“Serafinas” ruošiamas žy
giui į Šv. Eleną

Majoras Žirodas buvo pran
cūzas patriotas ir karštas Na

tų sostinė. Dar ir dabar vienai . » ,■ ■1 1 poloono salininkas. Jįs negalė
me iš to miesto kvartalų maty

j ti buvusiųjų piratų namų, iš 
kurių pats prašmutiniausias 
yra pirato Lafito namas,

Gyventojai su piratais su 
gyveno visiškai gražiai, nes 
tie jūros plėšikai savo grobiu 
mielai dalindavosi su visais. 

|Laftas savo namuose buvo įs
teigęs beveik formalų “pira
tų biurą”, kuris ne tik ruošda
vo visus tų plėšikų žygius, bet 
taip pat rūpindavosi jauno
sios kaitos “išmokslinimu”. 
Vienas iš pačių gailiausiųjų 

i Lafito “mokinių buvo tūlas 
Bosjėras.

ZaAif, tesunA

JOS. F. BUDRIK, INC. 
FDRNITURE HOUSE,

3403,-11 So. Halsted St, 
Annex, 3417 S. Halsted St.

TEL. YARDS 3088.
Žymus nudriko Katilo Programas, 
leidžiamas IS WCFL stoties, 970 
k., sekmad. vakare 9-tą valandą.

Pagaliau, 1821 m., gegužės 
mėnesį viskas buvo baigta pa
ruošti ir patikrinti, ir jau bu
vo galima drąsiai išplaukti. 
Žirodo pastatytas namas išdi
džiai dairėsi į aplinkinius Nau 
jojo Orleano namus, — net pa 
ties Lafito vila blanko prieš' 
jį. “Serafinas’’ stovėjo uostei 
ir telaukė palankaus vėjo... • 
...Ir tuo metu įvyko kažkas ne 
paprasta, nelaukta: 1821 m. 
gegužės 5 d. mirė imperato-

Snntas su viršum metų pra 
ėjo nuo to laiko: Žirodo pas
tatyti rūmai buvo per praban 
gingi Naujojo Orleano gyven
tojams, ir visų laiką jais, nie
kas pilnai nesinaudojo, šie
met miesto tėvai nutarė juos 
visiškai nugriauti, nes gi ir 
tiesioginės istorinės reikšmės 
jie neturi: supaisysi, ką ten 
buvo sugalvoję du pramušt
galviai pasaulio perėjūnai... 
Ir pats tremtinys imperato
rius vargu ar ką apie jų pla- 

I nūs žinojo...

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais 

Valandos: 3—S P. M.

DR. P. J. BEIN AR
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 161?.

Res. — Y ar da 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

AKIŲ GYDYTOJAS

cuflBn>iTE80

cn
DR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Scrcdų 

Seredomis ir Ncdči. pagal sutarti

EYEGLflSSES

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

2 tros lubos 
CHICAGO. ILL 

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitariąs

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland A ve.
Tel YARds 0994 

Rez. Tel PLAza 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. dien«

jo pamiršti, kad Napoleonas 
— tas didysis imperatorius, 
kurio klausė visa Europa, — 

įgyventų ištrėmime. Jis dar pa 
siūlė Bosjėrui bendromis jė
gomis išvogti Napoleoną iš 
šv. Elenos salos ir atgabenti 
į Naująjį Orleaną, kad čia jis 
galėtų suorganizuoti naują ar 
miją, su kuria, persikėlęs į 
Prancūziją, vėl atstatytų savo 
išdraskytą imperiją.

Padavę vienas antram ran
ką, Žirodas ir Bosjėras grie
bėsi darbo: Žirodas ėmėsi sta
tyti rūmus, kuriuose turės gy 
venti atgabentas imperatorius,

MILUONSOF POUNDS HAVf BEtN 
Uiti) BY OUR GOVFPNM1 ST

DR. VAITUSH, OPT.
SIT.C1 AUSTAS 

OPTOMI/nilCAI.LY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirs 20 melų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skau.l&jimo, 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuolu- 
mo, skaudamų akių karfttj, atitaiso 
trumparegystę ir tohregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. 
NedSlioJ pagal sutarti.

vak

Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
be akinių. Kainos pigios kaip

pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonas YARds 1373

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

! Kai Napoleonas buvo nuga- o Bosjėras pastatydino speci- 
ilėtas ir išvežtas į Šv. Elenos'alų laivą, kuris turėjo būti

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

INSURED

. A PIAVOR ALI
ITS 0WN THAT 

jakiiom; rnEFfR

Lietuos Vytie 
Dienos Programa

Ši yra programa Lietuvos 
Vyčių Dienos, kuri įvyksta 
rytoj liepos 4 d., Vytauto 
Darže.

9:00 vai. — Šv. Mišios už 
įnirusius narius Dievo Ap> 
veizdos par. bažnyčioj, prie 
18-tos ir Union gatvės.

10:30 — Uždėjimas vaini
kų ant mirusių narių, a. a. 
kun. P. Vaitukaičio, VI. Cei- 
kaus ir J. Martišiaus kapų. 
Pašventinimas buvusio konsu
lo a. a. M. Bagdono 'jiamink 
lo ir pagerbimas kapo.

11 :<H4 — Vėliavų Įjakėlimas 
su tam tikTomis apeigomis.

12:00 — Bnsebnll rungty
nės dėl Vakarinių Valstijų 
č’empijonato.

1:30 — Domkev baseball ar
ba lošimas ant asilų.

3:30 — Baseball rungtynės 
dėl Vakarinių Valstijų Čtnn- 
pijonato. 1

6:00 — Programa, kurią iš
pildys L. Vyčių Chicagos Ap
skričio Choras.

7:30 — Dovanų traukimas.
Šokiams muziką gros nuo 

12:30 dienos iki vėlybo1 va
karo. B.

Aukso Grūdeliai
»

Kame perdaug atskirų or- 
ir savo patarnavimais ąesidi- 
jimo, mažai vienybės.

Jei tavo širdis būtų teisi, 
tuomet visoks -sutvėrimas tau 
būtų gyvenimo veidrodžiu ir 
šventos išminties knyga.

Iš dvejopo pikio visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Didžiausieji šventieji pas 
Dievą, sau buvo žemiausi, ir 
juo yra garbingesni, tuo la- 
biaus buvo savyje nusižemi
nę. i

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

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. 
dieniais ir šeštadieniais iki 8:0? vak.

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

Pirmadieniais, Ketvirta-

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Ptymmitli

ral yra goriausi Ir gra&laust automobiliai Amerikoj, modcmlikal 14- 
tobullntl, nužemintos kainos, lengvi limokSJimal,

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WII.L LIKĘ C8”

4030 S. Archer Avė., Chicago. iii., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vgltausms mados, nuo 416.49 
Ir ai

Ofiso TeL Canal 6122 
I Res. 8342 So. Marshfield Ava 
I Res. Tel. Beverly 1868

DR. GEORGE 1.6L0ŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd.

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 

6 iki 8 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieaiaia

pagal sutartį

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKULTS
PHYSIOIAN and SURGEON

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal sutartį, 

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PBOspect 1980 

Tel OAtfal 6121

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

DR. J. J. KŪWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

pagal sutartį.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street

(Kampas Wood St.)
OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7—8:30 Vakare
b Pim*! BnUriį.

TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryta iki 8 vakare išskiriant sek 
madienins ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir t—S p. m.
Rezidencija

8939 So. Olaremont Avė.
Valandos 9—10 A. M. 

Nedėliomia pagal sutartį.

Tai OANal 0267
Rea. TeL PBOspect 6669

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

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

6 iki 9 vakare
Tel YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3660

Antradieaiaia, Ketvirtadieniais ir 
Paoktadieniata

4631 South Ashland Avė. 
T«L Tards 0994

Tračiadjaaiaia ll



Pirmadienis, liepos 3 d., 1939

Del Paramas Lietuviu Dienai
New Yorko Pas. Parodos tuvių Pasirodymo Šventė yra 

Lietuvių Dienos Komitetas išeivijos ir visos tautos gar- 
prudfcda pajusti, 'kud jo dar- bės klausimas. Nelaukime, 
bas ir pastangos ne visos kad kiekvienas asmeniškai bū 
lietuvių visuomenės teisingai tume paprašytas, o savo ini- 
<suprantamas ir įvertinamas, ciatyva pasisiūlykime darbu 
Lietuvai atsisakius atsiųsti V. jir parama,
D. Universiteto chorų ir ža-| Šia proga noriu priminti, 
dėtų dirigentų, visas komiteto'kad Komitetas yra nutaręs 
darbas daugiau susikomplika- (išleisti specialų L. Dienos lei- 
VO ir pasunkėjo. Šis reiškinys dinį — programų, kurioje, be
gal žymiai paveikė ir visuo
menės nuotaikų, nuo ko daug 
pareina Lietuvių Dienos pa- 
teise’kimas.

Komitetas susiduria su į- 
tvairioini. išlaidomis, vykdyda- 
mas pasiruošimo darbų: da
lies gaidų spausdinimas, jų iš
siuntinėjimas, specialių Lietu
vių Dienai paminėti metali
nių ženklelių pagaminimas, 
kounp. J. Žilevičiaus, lankan
čio ir tikrinančio chorus ke
lionės išlaidos ir t.t. Pagami
ntieji ženkleliai yra išsiimti- skubiausiai atsiteisti už pa- 
nėti į kolonijas, už kuriuos imtus Lietuvių Dienos ženk- 
iki šiol susilaukta labai ma- lėlius. Jei kas negalite jų iš- 
Žai atsiskaitymo. platinti, grųžinkite komitetui,

Kai kuriose vietose yra net nes mums jų jau trūksta.
Laukiame taipgi daugiau ir 

atskirų asmenų ar draugijų 
rėmėjų, kuriems už suteiktų 
Lietuvių Dienai paramų bus

informacijos apie Lietuvų ir 
tos šventės eigos aprašymo, 
bus ir Lietuvių Dienoti rėmė
jų — aukotojų atitinkami su
rašai. Rėmėjams rinkti kny
gutės atspausdintos ir dauge
liui kolonijų išsiuntinėtos per 
komp. J. Žilevičių. Kas dar 
negavote, kreipkitės į prog
ramos leidinio komisijos pirm. 
dr. M. Vinikų (307 W. 30th 
St., New York City).

Šiuouni visi chorai, organi
zacijos ir veikėjai prašomi

atskiri rėmėjų komitetai, ku
rie tačiau rūpinasi tik savo 
apylinkės crorų atgabenimui 
į New Yorkų. Gražu, kad tos
kolonijos rūpinasi gausingai įteikti garbės rėmėjų ir gar-
pasirodyti, mes tuo džiaugia
mės, bet be atskirų kolonijų 
paramos centralinis komite
tas nepajėgs tinkamai reika
lo pravesti. Juk vietoje nega
lima tiek pinigų sukelti, 'kad 
jr tūkstančius atvykstančių 
.choristų būtų galima priim
ti — pavaišinti ir tinkamų 
programos leidinį atspausdin
ti, ir už padarytus ‘ženkele- 
lius apmokėti ir vyriausių di
rigentų kelionės lėšomis ap
rūpinti. Tam darbui reikalin
ga visų lietuvių, visų koloni
jų parama.

Komitetui tenka atlikti kai 
kurių foiUnalumų, reikia rū
pintis viso reikalo tvarkymu, 
atskirų kolonijų judinimu. 
Bet argi šis visas užsimoji
mas ir komiteto gražūs no
rai turės pasisekimo ir ar A- 
jnerikos lietuviai užsitarnaus 
tinkamo įvertinimo, praėjus 
Lietubių Dienai, jei kolonijos, 
atskiri asmenys ir organiza
cijos nereaguos į komiteto at
sišaukimus spaudoj, neprisi
dės savo parama? Laiko dar 
yra; paskubėjus reikalų ga
lima pravesti tinkamai; tik 
reikalinga daugiau nuoširdu
mo iš visuomenės. Atsiminki
te, malonūs lietuviai, ši did
žioji istorinė Amerikos Lie

kės globėjų istorinės vertės 
liudyniai — diplomai.

Kazys P. Vilniškis

Mary Patricia Creegan, 5 
metų amžiaus, iš St. Louis,

Po apendiko operacijos, susidarius komplikacijoms, rinitai 
serga buvęs pasaulinis sunkiojo svorio kumštininkų čempi- 
jonas Jack Dempsey. Čia matome jo žmonų išėjusių iš ligo
ninės. Šalę jos, Dempsey biznio partneris Nad Brown. (Acme 
telepnoto)

Chicago Heights 
Žinios

Birž. 18 d., parapijos svet. 
įvyko Šv. Kazimiero parap. 
mokyklos mokslo metų užbai
gimas. Už gražių, įvairių pro
gramų, kurių išpildė visų sky
rių mokiniai, padėkos žodis 
priklauso gerb. mokytojoms 
— Šv. Kazimiero seserims.

Žmonių atsilankė daug ir 
visi gėrėjosi jaunųjų artistų 
išiėldyta programa. Klebonas 
kun. A. C. Martinkus, moky
klų baigusiems pasakė pamo
kinančių kalbų ir išdalino di
plomus. Mokyklų šiais metais 
baigė: Augustas Dambraus
kas, Frances Mikalauskas, Lu 
cija Arčišauskas, Stanislovas 
Daugėla, Jurgis Bova ir Je
ronimas Macijauskas.

Birž. 17 d. ypatingai gra
žiai išpuoštoje mūsų bažny
čioje įvyko iškilmingas šliū- 
bas. Kleb. kun. A. C. Martin
kus moterystės ryšiu surišo

Mo., skaito ir rašo, kaip tik- AnlaniĮ Lileikj su Sta„is|ava
ra senė. Jau yra perskaičius 
net keletu knygų. (Acme te 
lephoto)

Nėra tikrai kantrus, kurs 
nori kentėti tiek tiktai, kiek 
jam rodosi ir nuo ko jam pa
tinka.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
U angliško vertfi

Kan. Ant M. Karužiikia

Liepos 3-čia Diena
“O Kuo Aukščiausia Dok

trina! Iš Tavęs ateina dora, 
iš Tavo Galybės ateina galy
bė, o iš Tavo Meilės ateina 
pageidavimas sielai, kuri gei
džia Tave atsiminti, suprasti 
ir 'mylėti. Kuomet atmintis 
negeidžia Tavęs atsiminti, nei 
supratimas Tave suprasti, nei 
valia Tave mylėti, ateina 
Skriaudos ir kaltės iš to, ko 
valia neturi valios geisti, ir 
iš to, kų ji nori geisti atsi
minime, supratime ir mylėji
me arba nemylėjime”.

Užvis labiausiai tegul tau 
pamėgsta amžinoji Tiesa; o 
visuomet niekink didžiausių 
tavo žemumų.

Meilė yra didžiu daiktu ir 
už vis didžiausia gėrybe, kuri

13 skyr. nuo pat įsisteigimo. 
Tikimasi, kad ir moterystės 
luome gyvendama pasiliks e- 
nerginga ir darbšti. Kas ypa
tinga apie Lileikių - Leliūgų 
šeimas, kad jaunojo brolis, 
Kazimieras Lileikis prieš 4

ir pavyzdinga 'mergaitė. Pri
klausė prie Sodalicijos ir bu
vo jos iždininke nuo pat su-lmetū8 vedg jaunosįos* segerį 
siorganizavimo. Taipgi yra • Bronislavų Leliūgaitę. Tai re
aktyvi narė ir iždininkė ARD ' tenybė.

THE: 1WFIIL FRICE YOU PH FOR BEIRO

Check Belota And See If You Ilave 
* Any Of The Sigiu

ftulveripr nerrec can make you old aitd 
fiattttard looking, eranky and hard to live 
with—can keep you atrakę nighta and rob 
you ot good health, good timee and Jobe.

Don’t let youraetl r‘go" likę that. Start 
takmg a good, rellabie tonic—one marle upe. 
ria/ly Jot ivomen. And could you aak tor any- 
Ihing whoee beneflta ha ve been better proved 
Ihan worid-famous Lydia E. Pinkbam'a 
Vegetable Compound?

Let the trholeeome herbą and roote of 
Pinkbam'a Compound help Nature calm 
your ahrieldng nervee, tone up your syatem, 
and help leeeen distrcas from female func- 
tional duordera.

Make a notė NOW to get a bottle of thb 
Ume-provcn Pinkham'a Compound TODAY

arithout fail from your draggiat. Over a mil- 
lion tromen hare written in lettera reporting 
tronderful beneflta.

For the paat 60 yeara Lydia R Pinkham'a 
liegetabb Compound has helped grateful 

' smiling th^u” trying ordeala.ttomen go 
Why na* let it beip

KLAUSYKITE

New City Fuiritm Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

ypatingai daro lengva viso
kių sunkybę; per meilę žmo
gus viską lygiai nukenčia.

Meilė nori aukštyn pasikel-, 
ti ir žemais daiktais pavergti ( 
nesiduoda.

Nepageidauk, kas nedera 
turėti to, kas gali tau kliu
dyti dorybėje ir atimti vidu
rinę laisvę.

DON’T BE GREY
Doot talento <rey hair. Grey hair 
—fc— 70a look old and (eel old. 
Try the Modern* Method for Col- 
ariBff Hab ... CLAIROL. Yoa*U 
appredate the qoick, plušant trcat* 
aeat. No blaaching reqolred to 
eoften the hair whcn yoo aso 
CLAIROL. Yoa*Q lova tha resohs 
«d your hair — beautiful, natūrai* 
looŪng color that dafiea detectioa. 
See yoaraelf aa you would likę to 
be. Saa your hairdrcsaar 
•and thb coupon NOW.

. NatsraOy...inth

•t tara ta taeh tar tiH ataria! 
CCMtANT dabai aa (ša Uttfe,

^STba parfeca canMaatioa «< rtcfc ofl. ftaa 
\ eaaą and deBeata color that caa*t bo rnpiaj
). . . a Mato tha* coly CUM caotahu

Jį

i

4OAM CUUK. 0X1*01. lea.
^Ua Waat 4«<fc Bu Mcw Y«HS. T.

r-

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes ir muziką patvartė 
Ant. 8. Pocius.

Išleido O. K. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

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

—
LIETUVIŠKAS

M1ŠOLĖLIS
Šlovinkim Viešpatį.

Mišios ir Mišparai. Lietuviškai 
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms, tr kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršais, 
kaina — 3.75. Reikalaukite iš:

DRAUGAS PU B. OO. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

Leliūgaite. Jaunavedžiai ir jų 
tėveliai yra geri, pavyzdingi 
katalikai ir parapijonai. An
tanas Lileikis turi seserį Šv. 
Kazimiero vienuolyne — se-1 
šuo M. Fidelija. S. Leliūgaite 
buvo labai darbšti, populari

Phone: Calumet 2520-1

G. A. ŠUKYS, ŠUKYS - ŪŪŪDY - ANTONISEM, Ine.
3252 S0. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Perkėlėm raštinę j 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 renduojame 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 travcler’s chcckfl.

G. A. ŠUKYS, Prezidentes, SUKYS D00DY-ANT0NISEN, Ine.

EXTRA
Dar Galima Gauti Tikietų 
Lietuvos Vyčių Dienai

West Side.- Draugas, S. Ši
mulis, 2150 S. llovne Avė., 
tel. Canal 5424, Midwest Ser
vice Station, 23rd Place ir 
VVetstern Avė.

,18th Street: A. Pikielis, 18- 
18 S. llalsted St.

Brighton Park: Ik Klimas, 
4516 So. Califomia Avė., tel. 
Lafayette 9849.

Marąuette Park: J. Juo
zaitis, 0322 S. Roekvvell St., 
A. l’oškaitė, 6325 S. Wash- 
tena\v Av., tel. Hemlock 5216.

Cicero: B. Rimkaitė, 1637 
So. 48tr Avė.

North Šitie: J. Sliinielis, 16- 
40 No. Hennitage , J. Valai
tis, 1650 AVabansia Avė.

Atsilankykite pas viršniioė- 
tus asinenius arba pašaukite 
telefonu, o ti'kietai bu-s pri
statyti. B.

VLADISLOVAS
ATRAŠKEVICIUS

Mirė liepos I d., 1939 m., 
9:35 vai. ryte, sumūkęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskrityje. Raguvos par., Titie- 
kių kaime.

Amerikoje išgyveno 35 met. 
l'aliko uideliame nubudime: 

brolio vaikus: Jonų, Vytautą, 
ir l.iudviną; brolienę Liudvinų 
Velnienę ir daug ktn, giminių. 
Lietuvoje paliko seserį Kulve-
tienę.

Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių draugijos.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 23 H \Vest 23- 
rd Place.

Luidotuvės Įvyks trečiadieni, 
liepos 5 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas Į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Krolio Valkai, Se
suo, Krollenč ir Gimines.

I,aid. direktoriai: l/ieliawicz 
ir Hunai, tei. CANal 2515. .

Irba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

LAFAYSTTM

|oHea Mylintiems — VestuvBnU — 
Banhletams — IgUdotuvBnM —

KARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III A U P C PATARNAVIMAS 
HfflDULHnuL dieną ir naktį

DYKAI

Lachawicz ir Simai 
I. Liūlevicins

John F. Eudeikis S. P. Mažeika
Antanas M. PMliiii 
1.1 Zolp
fllhert V. Petkus 
P. J. Ridikas
Antfmin B. Petkus

GARY, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTOEIAI
KELNER-PRUZ1N 

Gerlansiai PiUrurtnu — IfoUrla paUmavjB 
Phone 9000 820 W. 15th Are.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

f'

besiausia 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_________

r\ v A T fc0piyči08 visose
Chicagos dalyse

KlAusykltfl m&<«ų Idctnvlų nulio prngramo Antradienio Ir 
letoadicnlo rakaraia, 7:00 valandą, U WHIP Motina (IIM B.). 

Pranešėja* P. ŠALTTMTLRAS

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

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

4348 So. Califomia Aro. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanioa Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanioa Ava
Phone YABds 4908

1646 Wes« 46th Street 
Phoae YABds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFaystte 8024

3354 So. Halsted Sk
Telefonas YABds 1419
6834 So. Weatern Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

$

C
i
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TRYS DIDELI IŠLAIMEJIMAI

LIETUVOS VYČIU DIENOJE
“FOURTH OF JULY”

ANTRADIENĮ, LIEPDS-JULY 4 DIEN1 1939 METAIS
VYTAUTO DARŽE

115 Gat., tarp Crawford ir Cicero Avenue
Pradžia 11:00 valandą ryte. Įžanga .01, perkant iš kalno; .25 prie vartą.

Pirma dovana - Naujas 1939 m. Plymouth Sedan; antra dovana - 1939 

Motorola Radio; trečia dovana - $25.00 Pinigais.

Baseball rungtynės dėl Vakarinių Valstiją Čempijonato, L. Vyčią Chi- 

cagos Apskr, Choras išpildys programą, dainos, šokiai, svečiai, vaišės, kon- 

testai, “donkey baseball”, ir kiti margumynai. Kviečiame visus.

//

Atgijo Liet, Vyčią 
112-ta Kuopa

Per pereitus <lu metu Mar- 
quette Park Vyčiai buvo bis- 
kį apsnūdę. Bet dabar, sugrį
žus gerai žinomam veikėjui 
Jonui Juozaičiui ir užėmus 
kuopos pirmininko vietą, vei
kimas atgijo ir pramatoma, 
kati kuopa vėl užims pirmą 
vietą organizacijoje, kaip kad 
buvo praeityje, kai J. Juozai
tis vadovavo.

Šiomis dienomis kuopoj vie 
ši daug svečių iš 66-tos kuo
pos, Omalią, Nebr. Praeitą 
sekmadienį svečiams sureng
ta “beach party”, o šį va
karą “Rivervievv party”.

Kuopos basebolo rinktinė 
iki šiol laliai gražiai pasiro
dė ir atstovaus Illinois val
stybės lietuvius turna'mente 
liepos 4 d., Vyčių Dienoje. 
Daug pagyrimo užsitarnauvę 
menedžeriai: Walter Gailius 
ir Jonas Petronis.' Ypatinga 
garbė kuopos pirm. Jonui Juo 
zaičiui, kuris suorganizavo 
rinktinę ir vedė biznio reika
lus, darbavos įsigijimui uni
formų ir reikalingų įrankių.

13-to vardo lietuviai biz
nieriai palankiai atsiliepė į 
prašymą. Dabar rinktinė turi 
gražią uniformą.

Žymesni iš prisidėjusių y- 
ra: grab. Antanas Petkus, ra
kandų krautuvės savininkai 
Al. Alesauskas ir Advance 
Furn. Co., aptiekorius Anta
nas Dargis, užeigų savinin
kai Bielskis, Kodis ir Kubi-

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

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Taupas t

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

Kainuoja #3.46 į mėnesį per 10 mėnesių
Metinė “Policy” išmokama per 10 lengvą išmokėjimą 

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fldellty Būdu

F1DELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. H.LINOIS 
Room A-1038 — Wabash 3066
Oerblamlejt:
Hp Jokių prievolių. prašau Jūsų agento Išaiškinti man 
Illinois Financial Rcsponsibility Iaw. Aš taipgi gausiu 
"Card Fase" be jokios prievoles.
ATEIKITE............ .. DIENA................. LAIKA8.................
VARDAS ...................... ..................................................................................
ADRESAS ............................................................................. .. ......................
TEL.......................................... KARO RŪŠIS....................................

Iš Gedimino Skolinimo,kad T1U0 Pirmos lieP°s «alėtP 
Ir Taupymo Bendrovės 
Direktorių Susirinkimo

ofisą perimti naujas sekreto
rius C. Žekas.

Kuo geriausių sekinių Ge
dimino skolonimo ir taupymo 
bendrovei. Visiems lietuviams 

mino skolonimo ir taupymo i patartina taupyti toje bendro- 
bendrovės direktorių susirin- vėj pinigus, kurie atneš di
lime padaryta visa eilė nu-

BRIGHTON PARK. — Bi
rželio 25 d. įvykusiam Gedi-

tarimų, iš kurių pažymėtini 
šie: 1) atnaujinti “lysą” dar 
ant vienų metų toj pačioj vie
toj, 2) naujus narius, pradė 
jusius taupyti šioj bendrovėj, 
paliuosuoti nuo įstojamoje 
mokesčio, koks buvo imamas 
(po 25c) nuo šėro, 3) minint 
bendrovės 25 meti} gyvavimo 
sukaktį atsišaukti į draugijas 
ir klubus, kad pradėtų šioj 
bendrovėje taupyti pinigus, 
už kuriuos mokama 4 nuošim
tis, o' ir taupomoji suma yra 
federalės vyriausybės apdrau
sta iki $5,000.

Namo savininkas Čeledinas 
dabar remontuoja namą iš 
vidaus ir lauko pusės, (kad 
bendrovės raštinė gražiau at
rodytų. Be to, J. Pinčeris, bu
vęs sekretorius, žadėjo tuo
jau iškraustyti savo daiktus,

liūs, realestatininkas J. P. 
Stankovicz, groserninkas B. 
Rak finas, Al. G. Kumskis ir 
kiti.

Kuopos susirinkimai laiko
mi kas pirmą ir trečią antra
dienį 'mėnesio, parap. salėj.

Kuopos fin. raštininkė The- 
resa Raštutis, labai gražiai 
sutvarkius knygas, daug dir
ba įrašyme naujų narių.

Vytis

dėsnį nuošimtį.

Vienas Direktorių

Help Kidneys
Don'l take Drastlc Drugį

Vour Kidneys contaln 9 mllllon tlny tubes 
or Uiters whlch msy be endangered by neg- 
lect or drastlc, trrltatlng drugs. Be careful. 
It functional dlsorders ot the Kidneys or 
Blsdder make you suSer Irom Oettlng Up 
Nlghte, Nervousness, Leg Palns. Cfrcles 
Under Eyes, Dlzzlness, Bsckache, Svollen 
Jolnts, Ezcess Acldlty, or Burnlng Passages. 
don't rely on ordlnary medlclnes. Plght 
such troublee ulth the doctor's prescrlp- 
tlon Cystex. Cystez starta vorklng ln S 
hours and mušt psove entirely satlsfactory 
ln 1 veek, and be ezactly the medlclne you 
nced or money back ls guaranteed. Tele- 
phone you r drugglst (or Cystez (8lss-tex) 
today. The guarantee proteets you. Copr. 
1937 The Knox Co.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN church road 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL 

p-nas Butchas, sav.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE t»04

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

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
-ĮVYKS-

Sekmadienį, Liepos-Jnly 9,1939 
GRAŽIAME SUNSET PARKE

<< VILNIAUS KALNELIUOSE 99

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

CICEROS ŽINIOS
Šis-Tas Iš Šv. Antano 
Draugijos Pikniko

Draugijos Šv. Antano me
tinis išvažiavimas - piknikas 
įvyko birželio 24 d., Liberty 
Grove.

Nors piknikas buvo rengia
mas šeštadienį popiet, bet 
žmonių privažiavo daug. Pir
masis svečias mūsų dr-jos pi
knike buvo Pranas Zajauskis, 
su savo draugais. Pr. Zajaus- 
kis yra stambus biznierius ir 
draugijos narys. Piknikui au
kavo daug, bet ir atvažiavęs

__ i

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholcsale 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. 
Dztmidal, 8avlnlnkal.

nesėdėjo kampely, bet visus 
vaišino. Valio, Pr. Zajauskui!

Taip pat neatsiliko ir kiti 
mūsų biznieriai, dr-jos nariai: 
Antanas Petkus, J. Kiškūnas, 
J. Liutkus, B. Kazlauskas, C. 
Sirevičia, M. Maseliūnas, R. 
Kričauskas, J. Chmeliauskas, 
J. Bogurskis ir 'kiti. Ačiū vi
siems už atsilankymą.

Taip pat ačiū ir kun. S. Va- 
luckui už atsilankymą pikni- 
kan. Rap.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuve)

3427 So. Halsted Street
Tel. Roulcvartl 0937

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Prool 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės

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

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
CPtb

r 7 --e* ’

IRc.- DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

CLASSSFSED , CLASSIFIED
PARDAVIMUI PIGIAI

2 akcral geros žemės. Tinkama au-1 
ginti daržoves. Priemiestyje, prie. 
Fhlcngos gatvėkarių. Galima ir pas-, 
tatyli namą ant lengvų Išmokėjimų. I 
Graži aplellnkė. Mokykla, taksai pi
gus. gatvės geros. Kaina tiktai 
$950.00.

JOSEPH VILIMAS,
6800 Mapl w(M»l Avenue.

Chicago. Illnots.

ATYDA BARGENU IEŠKOTOJA.M S
Sunki liga ir senatvė verčia sku- 

. bial parduoti 4 fl. moderniškų mū
rini namų, 2-3 2-4 kamb., garažas“ 
Randasi prie Marųuette Parko-gra- 
Žiausioje Lietuvių kolonijoj. Rendu 
neša $150.00 i mėnesi. Kaina tik 
$1 1,950. Jmokėt $5000. Krelpkites 
pas įgaliotini;

K. J. Marke-Afarlitkns 
2346 AV. Cfttb St..
To”.. Porspcct 3140

GARSINKITE “DRAUGE”

Mažą Išlaidą
N AM A

Pamntyklt 
š| namą 
šiandien

10 r. iki 4 
' po plet ant 
mūsų vietosi

Pastatysime namus ir vidų J- 
rengslme ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistai ir užtikrinti. 
IZOLIOTĄ GARAŽĄ
2 karams pastatysime
ant jūsų loto

už................................
Unijlstų statytas

Kviečiame Jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porčiai tr 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais Išmokėjimais.

CITY WRECKIN0. & LB R. CO. 
2301 S. Crawford, Lawndale 3010

Open Sundays 
K. KAFKA. prez.

G ARSI N KIT ĖS “ DRAUGE ”

Turtas viri Iteservaa viri 
IMS.000.09

4192 S. ARCHER AVENUB 
(North East Comer Archer and 

Saeramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
Išmok ė jom 
Už padėtus

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mą

Morgiėią
Bafety Deposit Dėžute. Galim. 

Pasirenduotl
Ofiso Valandos: nno 0 ryto iki 
6 vak. Reredom nno 9 iki 12 die

ną, Snbatom nno 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAOO
JUSTIN MACKTEWICH 

President
HELEN KUCHINSKA8, 8ee.

BIZNIERIAMS PROGA
Pardavimui krautuvė tinkama Lile 
kokiam biznui dabar taverna daran
ti gerų bizni, štoras Ir 3 fletal mūro 
namus, tinkamas ir ofisams. Mar- 
ųuette Park kolonijoj, apie 10 metų 
senumo, apšildomas. Pigiai už cash 
arba maino ant mažo namo. farrnos 
netoli Chicagos arba gerų lotų ar 
kų kitų. Kas norite laimėti garų bar- 
genų atsišaukite greitai.

JOSEPH VILIMAS,
6800 S. Maplcwood avė.

Tel. H.nCork 21323,

PADAVIMUI TAVERNAS
Parduodame tavernų. Turiu kitų 
darbų. Du darbu atlaikyti persunki!. 
Biznis nuo seniai Išdirbtas Ir gerai 
eina. Kiekvienas užėjęs pats gali į- 
sitikintl.

914 AVcst 35th Placc. Clilcago.lll.

PARDAVIMUI NAMAS
Didelis. 8 šviesių kambarių namas, 

su mūriniu pamatu, ant plataus lo
to. Yra nuomų. Ąžuolo grindys ir 
papuošimai. Pasiliks gaslnis Klektro- 
lux šaldytuvas ir nemažai baldu, šil
domas karštu vandeniu. Yra dviejų 
automobilių garadžius su cementi
niais privažiavimais ir kiemas. Gra
žiai apsodintas medžiais, gėlėmis. 
Nėra jokiu užsilikusių mokesčių 
Reik mažo (nešimo 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 I. RADciffe 
3281. 7525 So. Eggleston Avė. Agen
tai, ra>Inrnulokllc progai

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

PARDAVIMUI BIZNIS 
Pardavimui valymo, dfl/.vmo ir siu
vimų biznis. Jstelgtas virš 20 metų. 
Parduodame krautuvę, 4 gyvenimui 
kambarius ir dykų lota pigiai At
sišaukite: H. Dajc. 2223 S. Olyler 
Avemic, Bcnvyn, 111. Tel. Benvyn 
1210,R T <

GERA NAUJIENA
Parduodu namų labai pigiai — 6
kambarių su garadžiu tr apšildomas 
su šiltu oru (furnace heat). Namas 
randasi Brldgeporte. Atsišaukite pas 
savininką: 830 AV. 34tli Street, tel. 
YARds 5530.

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

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00: 1B 
bušelių $2.50.
Stanley Gavcns. 110 So. Ridgeland 
Avė.. AVorth, III., tel. Oak I.aivn 
19X1-1. '

VASAROTOJAMS ATVDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
biiium ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chicagos, Kelias 83 ir 46. Peter Ber
notas. Hoi 77. Sllver Laite, AVIs.

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Per mus galima pirkti Iš resyverių-

forklozerlų gerų bargenų — mažų 
Ir dideliu namų. pigiai ir ant leng
vų Išmokėjimų. Jei turite kokių nuo
savybę Ir norite parduoti, mes par
duosime greitai Ir gausite visų cash. 
Taipgi turime gerų mainų, visokių 
Ir visur. Taksų protesto štampų ar
ba Notaro antspaudų kur reikta pri
dedame dykai. Atliekame visokius 
real estate ir Insurance reikalus 1S 
visu atžvilgių su teisingumu Ir at
sargumu. Charles Ūmlch (Umlkas), 
2500 AA’est B3rd St., tel. PROspcci 
6025.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas. 3 fletal: fi kamba
rių: 4 kambarių Ir 3 kambarių; 2 
karų garadžius. Parduosiu pigiai arba 
mainysimi ant grosernės ar kitokia 
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 AVest 23ril Placų 
Fhlcsgn. III.

RENDON KRAUTUVĖ 
Rendon krautuvė. Tinkama blle ko
kiam bizniui. Renda pigi. Atsišauki
te: 1913 AVcst Cermak Road, Chlca- 
go, Illinois.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimai Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontu Mine Rnn, (Screened) Tonas $7.06 
Petroleum Carbon Coke, perkant 5 tonos ar 
daugiau, Tonas $7.25. Uos kainos tik iki Liep. 1

Hales T.I Astra.


