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Jaunimo org-jos vadai nusitraukė kaukes
Sumirimas suskilo; 23 gropiii 
atstovai apleido susirinkimą

Daugumas dalyvių pasisakė 
už Staliną ir komunizmą

NEW YORK, liepos 4. — 
Suskilo Amerikos Jaunimo 

kongreso (American Youtli 
Congress) suvažiavimas, kai 
suvažiavimo vadai nusitraukė 
kaukes ir pasirodė, kad jie y- 
ra vilkai avių kailiais užsi
movę.

Suvažiavimas padarė rezo
liuciją, kuria yra smelkiamas 
fašizmas ir naciiamas. Willi- 
am Bali iš Clevelando, atsto
vaująs “Young American 
League ’ ’ organizaciją, iškėlė 
pasiūlymą rezoliuciją papil
dyti, kad būtų smerkiamas ir 
komunizmas.

Suvažiavimo vedėjai šiam 
sumanymui griežtai pasiprie
šino ir pasiūlė tuo klausimu 
balsuoti. Daugumas pasisakė 
prieš rozoliucijos rpataisymą. 
Tada Bali paragino visus pa- 
trijotus dalyvius apleisti susi
rinkimą.

Suvažiavime apie 2,000 da
lyvių atstovauja 132 atskiras 
įvairių organizacijų grupes ir

Kongresas atliko rekordą; pripažino 
trylika bilijonu dolerio išlaido

WASHINGTON, liepos 4. 
— Dabartinė kongreso sesija 
pasiižy’mėjo padariusi rekordą 
federalinių išlaidų paskyri
mais. Paskyrė net 13,110,000,- 
000 dolerių 1939-1940 fiska
liniams metams, arba 1,749,- 
000,000 dol. daugiau nei per
eitais 1938-1939 metais, ku
rie užsibaigė birželio 30 d.

Kongreso vadai nurodo, 
kad už išlaidų padidėjimą 

Ikongreso negalima kaltinti,

TUNNEY SMOGIA
DIEVO VAIKŲ
PERSEKIOTOJAMS
NEW YORK. — Niekas ne

gali tikėtis t Dievo malonės, 
kas spaudžia ir persekioja Jo 
vaikus, pareiškė Gene Tunney 
buvusis sunkaus svorio, boksi
ninkas meisteris (čempijonas) 
prisijungdamas prie. Katalikų 
Komiteto kovoti prieš antise
mitizmą.

Tunney sako, kad šiame am 
žiuje vykdyti rasinius ir reli
ginius persekiojimus yra nie
kas daugiau, kaip tik barba
rizmas.

BERLYNAS, liepos 4. — 
Estija ir Latvija pakvietė 
pas save į vizitą Vokietijos 
užsienių reikalų ministrą Rib- 
bentropą.

23 grupių dalyviai apleido 
auditoriją.

Įvykus suskilimui, Alfred 
M., Lilienthal, “First Voters 
league” iš New Yorko pre
zidentas, pareiškė, (kad jo va
dovaujama organizacija ir 22 
kitos toliau neturės nieko 
bendro su “American Youth 
Congress”. Taį dėl to, kad 
suvažiavime kone kiekvienas 
'kalbėtojas atakuoja Mussoli- 
nį ir Hitlerį, o Stalino ir ko- 
munzimo visiškai neliečia. 
Taip neturėtų būti. Juk Sta
lino ir (komunizmo ideologi
ja yra smerktinesnė už fašis
tų ir nacių ideologijas. Ko
munizmas neigia visus tikėti 
Dievą principus ir žmogaus 
teises, nepripažįsta (privačios 
savasties teisių ir išvidinės 
taikos.

“American Youth Con
gress” vadai visą laiką šau
kė, kad ši organizacija netu
ri jokio sąryšio su komuniz
mu. Dabar jie buvo priversti 
nusitraukti kaukes. I

nes iškilo visiškai netikėti da
lykai, surišti su naujomis iš
laidomis, ko seniau nebūta.

Su išlaidų didėjimu greta 
didėja ir viešosios skolos.

Tas nė vieno žmogaus ne
džiugina. Nes gyvenimas ne
pagerės, nuolat jis bus sun
kus.

Džiaugias lik tie, kurie tu
ri politinius darbus. Kolkį 
laiką ateitis jiems užtikrinta. 
Ne visi gali būti laimingi.

SVERTASIS TĖVAS PATA
RIAMAS ILSĖTIS

VATIKANAS, liepos 4. — 
Gydytojai patarė Šventajam 
Tėvui Pijui XII sveikatos ap
saugai ir sustiprinimui nors 
tris savaites nutraukti savo 
sunkias priedermes ir ilsėtis.

Patirta, Jo Šventenybė ar
timiausiomis dienomis nusi- 
kels į vasarinius rūmus — 
Castelgandolfo.

NIEKAS NEGALJS PAIMTI 
NACIŲ TVIRTOVIŲ

BERLYNAS, liepos 3. — 
Nacių vadai tvirtina, kad jo
kia priešas negali paimti Vo
kietijos pasieniais nacių tvir
tovių. Prancūzų tvirtinimai, 
kad vokiečių tvirtovės Prancū 
zijos pasienin yra silpnos, y- 
ra tik prasimanymas. Vokieti
jos tvirtovės, girdi, taip įtai
sytos, kad jos nepaimamos.

KATALIKAI BĖGLIAI 
PASAKOJA APIE 

NACIU BRUTALUMĄ
AMHERST, Mass. — Ro

bertas G. Neuinannas, katali
kas iš Vienos, ipereitais me
tais aštuonis mėnesius išba
lintas nacių koncentracijos 
stovykloje, atvyko į Ameriką 
ir įstojo į Amhersto kolegiją.

Jis pasakoja apie nacių <po 
licijos pragarinį brutalumą, 
kurs prasideda, kaip tik kali
nys patenka į jos rankas. Po 
suėmimo kaliniai vedami į 
traukinį ir pa'keliuje muša
mi. Traukinyje susodintiems
kaliniams įsafkcfma tiesiai sė-*
dėti, rankas (padėti ant kelių, 
akis nukreipti į žiburį ir nie
ku būdu nekrutėti. Neuma- 
nnui su kitais kaliniais vyks
tant į koncentracijos stovyb- 
lę prisiėjo taip sustingusiam 
ir išsitebnpusiam sėdėti apie 
16 valandų. , Mažiausias su- 
krutėjimas skaitomas nusikal 
timu ir lydinti sargyba, daž
niausia 17 ilki 19 m. amžiaus 
berniokai, yra įpareigoti sta
čiai nušauti neklausančius ka 
linius.

Koncentracijos stovykloje 
kaliniai pavedami kitiems 
brutams. Tenai kaliniams 
ruoša tokia: rytą keltis 3:30 
vasarą ir 5:00 žiemą. Per die
ną iki 6:00 atliekami visoki 
sunkūs fiziniai darbai. Val
gyti: pusryčiams — juoda 
kava; pietums — kopustinė 
sriuba; vakarienė — arbata 
ir šmočiukas šiurio, arba deš
ros. *

Už negaląvimąi, arba tingė
jimą dirbti kaliniai brutaliai 
baudžiami — mušami, arba 
už surištų už nugaros rankų 
pakabinami ore vienai iki tri
jų valandų.

HYDE PARK, N. Y., lie
pos 3. — Iš IVashingtono čia 
atvykęs prez. Rooseveltas pa
sirašė kongreso pravestą bilių, 
kuriuo nužymėta apie 294 mili 
jonai dol. išlaidų kariuomenės 
oro laivynui.

Šiame viešbutyje Brockville, Ont., Kanadoj, policijai pasi
davė iš J. A. Valstybių pasprukęs Louisiana valstybės uni
versiteto prezidentas dr. J. M. Smith, kalti namas tos įstaigos 
fondų išeikvojimu. Jis sakosi nekaltas ir savanoriai grįžta į 
Louisiana, (Acme telephoto).

*

Baton Rouge, La., “grand' jury” įkaitino Emory Adams 
(kairėje.) ir J. M. Brown ryšium su Louisiana valstybės uni
versiteto fondų išeikvojimu. Pats eikvotojas, u-to preziden
tas dr. J. M. Smith, grąžinamas iš Kanados, kur jis buvo pa
bėgęs. (Aome telephoto).

Dancigo naciu autoritetai nusprendė 
gyventojos šaukti valstybei dirbti

Nacių vadas tvirtina, kad 
Dancigas turi grįžti reichan

DANCIGAS, liepos 4. — 
Šio miesto nacių autoritetai 
išleido dekretą, kad, prirei
kus, visi miesto piliečiai ga
lės būti pašaukti į valstybės 
darbus.

Šis dekretas išleistas prieš 
atvyksiant čia' Lenkijos dip
lomatiniam atstovui M. Cho- 
daokiui su protesto nota na
ciams dėl jų karinio pasiruo
šimo.

Dancigo nacių vadas Alber
tas Foersteris gausingam na
cių susirinkime pareiškė, kad

pranc^Ap,mT su‘ i J- E. VYSKUPAS BOČYS 
PAS KNEBIONIŲPARYŽIUS, liepos 3. —

Amerikos atstovų rūmams pra 
vedus suvaržymais apdėtą 
neutralumo bilių čia valdiniuo 
se sluoksniuose sukelta daug 
susirūpinimo. Abejojama gau 
ti iš Amerikos ginklų kilus ka 
rui.

Prancūzai turi vilties, kad,.sutiko Knebionių pav-kai, iš
rasi, senatas bilių pataisys. Į taisydami vartus su įrašu ir 

pasakydami prakalbą. Sutikti 
atėjo taip pat Knebionių pra
džios mokyklos mokiniai ir į- 
teikė gėlių puokštes. Prakal
bas pasakė pav. S. Saltonas ir 
Knebionių pr. mokyklos mo
kytoja Al. Do-gelienė.

Eksc. vyskupas Būčys malo
niai padėkojo už gražų priė
mimą ir už linkėjimus, apdo
vanodamas vaikučius dovano
mis. Iš pasikalbėjimo su J. E. 
vysk. Būčių paaiškėjo, kad to
je vietoje Knebioniuose vysku 
pas yra buvęs prieš 43 metus, 
dar klierikaudamas dvasinėj 
Akademijoj ir kad šiais me
tais ir vyskupui, ir kan. Do
geliui sueina 40 kunigavimo 
metų. Tą pačią dieną Eksce
lencija atlanko ir naujakurį 
prof. Dovydaitį Prienų ūkyje 
Čekiškės pa r.

Dancigas geidžia grįžti Vo
kietijon ir grįš.

Tas yra visų Dancigo vo
kiečių griežtas noras ir pa
siryžimas, sakė vadas. Kiek
vienas Dancigo "vokietis to 
atsidkimui yra pasiryžęs pa
siaukoti, nepaisant net pačios 
gyvasties.

Foersteris puolė lenkus, ku
rie atkakliai gina Dancigą. 
Jis sakė, kad lenkų sambrūz
dis pagreitins šio miesto su
sijungimą su Vokietija, ku
riai jis priklauso.

PAVASARININKUS
KAUNAS. — J. E. vysku

pas Būčys iš Kauno drauge su 
agr. Valatka, prof. Dovydaičiu 
ir kan. P. Dogeliu nuvyko į 
kan. Dogelio gimtinę Knebio- 
uius. Ten ganytoją iškilmingai

Japono kariuomene Išores Mongolijos 
pasienyje apsupo 4,000 bolševiko

Paėmė 30 sovietų tankų, 
keliolika kitų sunaikino

TOKIO, liepos 4. — Žinio
mis iš Mandžiuko Išorės Mon
golijos pasienio, tenai japonų 
kariuomenė kelinta diena ko
vojusi pagaliau apsupo 4,000 
mongolų sovietų kareivių, ku
riems gresia sunaikinimas, jei 
nenorės pasiduoti.

Pereitą šeštadienį prasidė
jusi atkakli kova tęsiasi išil-
gai Klialka upės ir japonai vietinta ir randasi Maskvos 
priešą palaipsniui kai grandi- globoje.

togoj bedarbio šeimoms žymiai 
sumažinta skiriama šelpimo soma

Chicagos mieste bedarbių 
šeimoms sumažintas šelpimas. 
Bus parūpinta tik 65 nuošim
čiai to, kas gyvenimui būti
nai reikalinga.

Apie tai pranešė miestinis 
šelpimo komisionierius Leo. 
M. Lyons.

Chicagoje yra apie 111,000 
šelpiamųjų šeimų, arba apie 
pusė milijono asmenų. Kiek
vienai šeimai nustatyta per 
'mėnesį skirti pašalpos, im
ant aplamai, aipie 24 doleriai.

Be to, Lyons pranešė, kad 
ir administracijos štabas bus

NUKRITĘS MILŽINIŠKAS 
METEORAS

PORTLAND, Ore., liepos. 3. 
— Vakar šioje apylinkėje, 
kaip spėjama, sprogdamas nu 
kritęs milžiniškas meteoras. 
Daug kas matęs padangėse 
smadkų sprogimą. Supurtyta 
visa apylinkė per 40 mylių. 
Tuojau susimesta ieškoti nu-Į 
kritimo rietą.

(Astronomai tvirtina, jei 
meteoras ore susprogęs, tai | 
jis * buvęs mažas, kadangi di
deli meteorai ore nesprogsta., 
Jie subįra įsismeigdami į že
mę. Tas sukelia ir gi baisų 
trenksmą).

VATIKANE BUS KONSE
KRUOTI AUXILINIAI

VYSKUPAI

VATIKANAS. — Šventasis 
Tėvas Pijus XII nusprendė 
ateinantį rudenį Šv. Petro ba 
zilikoje konsekruoti dvylika 
auxilinių vyskupų iš įvairių 
misijinių įstaigų.

UNIVERSITETO PREZI
DENTAS PASIDAVĖ

BATON ROUGE, La. liep. 
4. — Louisiana valstybės uni
versiteto prezidentas dr. J. 
M. Smitr grįžta iš Kanados 
tern .policijai pasidavęs. Jis 
kaltinamas un-to fondo eikvo
jimu ir pasprukimu. Dr. 
Sinįth sakosi nekaltas.

niu žnybia.
Ankstyvesnėmis žiniomis iš 

kovos lauko, japonai paėmė 
30 sovietų tankų ir keliolilką 
kitų sunaikino.

Čia spėjama, kad iš tų kru
vinų susirėmimų gali išsivys
tyti tikras — didelio apėmio 
karas.

Išorės Mongolija yra suso-

sumažintas 600 asmenų. Štabe 
pasiliks tik 2,100 žmonių.

Lyons pareiškia, kad šelpi
mas sumažintas Illinoiso le- 
gislatūrai atsisakius priparžin- 
ti 6 milijonų dol. (kas mėnesį 
šelpimo išlaidų — pripažino 
tik po 4 milijonus dol. mėne
siui.

Kita nelaimė Chicagos be
darbiams, tai jų daugelio pa
leidimas iš viešųjų darbų. Pe
reitą1 penktadienį paleista iki 
7,000. Sakoma, bus paleista 
tūkstančiai daugiau.

NEREGĮS KUNIGAS MI
NĖS KUNIGYSTES KE- 

TURDEŠIMTJ
LATONIA, KY. — Kun.t

Teofilis Beusen, plačiai žino
mas neregis kunigas, šio lie
pos mėn. 9 d. minės savo ku
nigystės keturdeši'mtj. Čia 
Šventojo Kryžiaus bažnyčioje 
jis laikys padėkonės Mišias.

Iškilmėse dalyvaus Coving 
tono vyskupas F. W. Howar- 
das ir eilė kunigų.

Šventojo Kryžiaus auditori 
joje jo pagarbai rengiama 
vakarienė.

BUKAREŠTAS, Rumuni
ja, liepos 3. — Buvęs Albani
jos karalius Zog su žmona ir 
kūdikiu iš Turkijos atvyko į 
Rumuniją. Jis vyksta į Pran
cūziją. Iš ten gal nusikels į 
Angliją.

Cbicagoj pietinėj miesto da 
lyje parkų policija po ilgo vi
jimosi sugavo automobiliu va
žiavusį Irnnkų plėšiką Fredą 
Frendorfą.

Plėšikas bandė pasprukti.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — Ret

karčiais gali būti lietaus su 
perkūnijomis; maža tempera
tūros atmaina

Saulė teka 5:20, leidžiasi 
8:29- .
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APŽVALGA birios Valstybes Pasuk Anuje

Didėjant karo pavojams Europoje, Ameri
kos spauda, organizacijos, Kongresas ir pa
ti vyriausybė kelia klausimu, kaip laikytus 
Jungtinės Valstybės, jei kiltų visuotinas ka
ras Europoje.

Šiuo svarbiu klausimu daug buvo pasaky
ta kalbų švenčiant šio krašto nepriklausomy
bės šventę (liepos 4 d.). Nemažai ir laikraš
čiai rašė ta proga apie taiką.

Spaudos, visuomenės vadų ir daugumos 
politikų nusistatymas kalba už laikymosi neu
traliai.

Esą Jungtinėms Amerikos Valstybėms, at
skirtoms nuo kitų kontinentų dviem okea
nais, nėra jokios prasmės kištis į Europos 
ar Azijos konfliktus.

Šio krašto pareiga esanti žiūrėti tik savo 
reikalų: išvalyti savo namus, grąžinti į dar
bą dešimtį milijonų bedarbių, išleisti tik vie
ną šimtą dalelę tų sumų, kurių pareikalau
tų iš Amerikos pasaulinis karas, ekonominės 
gerovės atstatymui ir savo taikos pavyzdžiu 
būsią galima padėti įstatyti ir visą pasaulį 
į taikos kelią.

Priminta ir tai, kad, stodamos į didįjį 
Pasaulinį Karą, Jungtinės Valstybės tikėjo
si, kad tai bus paskutinis - karas ir dėl to 
nieko nesigailėjo, kad tik jį išlaimėti. Bet 
skaudžiai nusivilta. Dėl to stipriai ragina
ma daugiau tokių klaidų nebedaryti.

Kad panašios klaidos nebepasikartotų, siū
loma išleisti tokius neutralumo įstatymus, 
kurie tikrai apsaugotų Ameriką nuo įtrau
kimo į bet kokį užsienių konfliktą. Nesą jo
kios abejonės, kad Jungtinės Valstybės vie
nos, be kitų pagalbos, galėtų apsiginti, jei 
kiltų pavojus jų nepriklausomybei. Taip pat 
turėtų būti uždrausta išvežti į bet kurį kra
štą ginklus. Reikią sudrausti karo amunici
jos dirbtuvių savininkų propagandą už ka
rą, kad iš žmonių kraujo praliejimo, iš žu
dynių krautis sau milžiniškus kapitalus.

Tokios tai mintys buvo skleidžiamos mi
nint Jungtinių Valstybių Nepriklausomybės 
šventę.

Vietoje Paraginimas
“Darbininko” raporteris, pranešęs pluoštų 

žinių iš Detroito, tarp kitko daro tokių pas
tabų:

“Yra dalykų, kuriais visi Amerikos lie
tuviai katalikai turi rūpintis, tai yra pri
klausyti prie lietuvių parapijų. Dabarti
niais laikais. iš Lietuvos mažai atvyksta. 
Daug mūsų žmonių kreipiasi į svetimtau
čių parapijas, ypatingai vedęs jaunimas. 
Svetimtaučių parapijose jie nėr* pager
biami, dažnai tik išjuokiami. Jiems, rodos, 
kad yra garbinga psiklausyti prie svetim
taučių parapijų. Tai ne garbė, tik panie
kinimas savo tautos ir savo tėvelių. Lie
tuvių parapijos eina mažyn, o mokyklos 
dar labiau mažėja. Kaip mes galūne už
laikyti savo kalbų ir tautų, jeigu mes bė
game nuo jų, kurie yra vieninteliai rėmė-

II

Kelioms mažoms valstybė
ms paskutiniaisiais metais ne
tekus nepriklausomybės, mū
sų tarpe atsirado mduaia žino 
nių, kurie j mažų valstybių 
ateitį pradėjo žiūrėti labai 
pesimistiškai. Savo pesimiz
mą dėl mažųjų valstybių ga
limumų gintis karinėmis jė
gomis jie dažniausia pareiš
kia šiais žodžiais: “Juk vis- 
vien mūsų kariuomenė jokiam 
didžiajam priešui neatsi
spirs”; ir tuo laiko visą rei
kalų įrodytu, tolesnių ginčų 
nevertu.

Noriu parodyti mūsų pesi
mistams kelis dalykus, kuries 
gal būt, privers juos (pagal
voti, kad jie, nors tariasi šal-

jai ir užlaikytojai mūsų tautos, mūsų pa- tai ir blaiviai protauja — vis 
rupijos. Be bažnyčių, lietuvybė išnyktų,' dėlto, savo galvojime kai ko 
nes niekur kitur nėra jokių pamokų apie ‘nedažiūri.
savo tautą ir kalbų. Tautininkai-laisvama- 
niai turi tik vieną pamoką, išnaikinti baž
nyčias. Lietuviai katalikai turi laiku su
siprasti, nes vėliau bus sunku išlaikyti lie
tuvių bažnyčias ir lietuvių kalbą. Nėra to 
lietuvio kunigo, kuris neturi tokio pat 
mokslo, kaip svetimtautis, o dažnai lietu-

Jeigu mažos, valstybės ne
gali atsispirti didelėms — na
tūraliai kelių dešimtmečių bė
gyje didelės valstybės turėtų 
sulikviduoti mažąsias. Maža 
to! Kadangi negalima rasti

viai pasirodo gabesniais. Remkime savo'ribą1, kurią valstybę reikia
parapijas, kad vėliau nesigraudintume”. 

Paraginimas visai vietoj ir į jį reiktų at

kreipti rimto dėlnesio.

Prancūzai Apie Lietuvį Poetę
“Les Cahiers dės Letters et dės Arts” pa

duoda porą įdomių smulkmenų apie prancū
ziškai rašiusį lietuvį poetą D. V. Milašių.

Prieš keletą metų gyvendamas Tontaineb- 
leau miškuose, poetas buvęs įtaisęs didelę 
paukščių lesyklą. Čia jis pats parūpindavęs 
įvairaus lesalo didžiausienns visų rūšių pauk
ščių būriams. Sparnuočiai buvę prie jo taip!
pripratę, jog, išgirdę jį kalbant, apipuldavę 
pulkais ir plasnodami sparnais reikšdavę sa
vo pasitenkinimą ir dėkingumą

laikyti didele, o kurią maža: 
net ir tik dviems valstybėms 
pasaulyje telikus — viena iš 
jų būtų mažesnė už antrąją 
ir todėl turėtų būti likviduo
ta. Tepasako mūsų pesimisti
nio nusiteikimo inteligentas, 
'kodėl šitaip pasaulyje neįvy
ksta! Koki dėsniai čia vei- 
■kia! Kodėlper amžius mato
me greta didžiųjų valstybių 
gyvuojant ir mažąsias! Kodėl 
net šiame mažoms valstybėms

Ogi priešo yra divizijos, kor- 
pai, armijos. Priešas turi da 
ug savo ginkluotų šalininkų 
net pačioje Lietuvoje. Tad ar 
verta barškinti ginklais ir tik 
priešo nemalonę užsitraukti J 
Šio tipo žmonės ir šiandien 
į visas mūsų pastangas gink
luotis atsako tik “labai gud
riu” posakiu: “vis vien nie
ko iš to nebus”. Jie jokiu bū
du negalį suprasti, kolų tiks
lą galutiniame atvejuje pasie
kia mažosios valstybės kariuo 
menė. Jie gal ir žino, kad be 
kariuomenės 21-rius metus 
Lietuva nebūtų nepriklauso
ma išgyvenusi — bet koki čia 
dėsniai veikia, (kad taip atsi
tiko — to nepajėgia suprasti.

Visuomenės suskilimas į pa 
siryžėlius-kovotojus ir į pesi- 
mistus-aimanuotojus kyla dau 
giausia iš to, kad pirmieji va
dovaujasi daugiausia sveiku 
gyvybės instinktu, gi antrie
ji remiasi tariama logika, ku
riai tačiau nėra suteikta pa
kankamai pagrindinių kovos 
dėl būvio dėsnių pažinimo. 
Senesniais amžiais tautos va- 
dovaudavosi beveik išimtinai 
instinktu, todėl tautoms nie
kad nekildavo klausimas, ar 
išsimoka kovoti su priešu. 
Priešas puola tautą, priešas 
engia tautą — taigi reikia 
kovoti. Šveicarų saujelė, su
kildama prieš galingąją Aus
trijos imperiją, pasekė sveiką 
Viliaus Tellio instinktą, bet 
ne tarisfanąją logiką Atting- 
rauzeno sūnėno, kuris sakėsi 
matęs Austrijos galybę ir ga
lįs tvirtinti, jog iš šveicarų

Mrs. James Monroe Sniith, žmona Louisiana universiteto 
prezidento, kuris pabėgo išeikvojęs mokslo įstaigos fondą. 
Šalę jos brolis, Owen Ware, kuris sykiu buvo pabėgęs. Vi : 
sulaikyti Kanadoj ir perduoti Anier. Jungt. Valstybių vf 
riausybės teisingumo organams. (Acme teleproto)

KAS NAUJO LIETUVOJE
“Eltos” Pranešimai

J?

tariamai nepalankiame amžiu
je matome, vis dėlto, naujų
mažųjų valstybių įsikūrus da-! pastangų nieko gero nebūsią. 

1935 m., kada Giasseto leidykla pakarto- ug daugiau, negu kad žlugus! I ėlesniais laikais tautos 
tinai išleido Milašiaus “Miguel Maną”, jis Ar šis faktas neparodo kai t “pragarėjo”. Nenorėjo jau
vieną šauniai įrištą tos dramos egzempliorių 
su dedikacija pasiuntė Šv. Tėvui Pijui XI- 
jam. Popiežius, perskaitęs tą jo kūrinį, pa
siuntė autoriui apaštališką palaiminitną ir 
malonų laišką, kuriame tarp kito rašė:

“Negalima parašyti tokio gražaus kūrinio, 
negavus malonių iš Dangaus”.

Anot Louis Lamberto, Milašius buvęs tiek 
mokslo žmogus, mokėjęs net semitinių — a- 
syrų, hebrajų kalbų, tiek ir kilnus humanis
tas, o svarbiausia, didelio įkvėpimo ir ta
lento poetas — kūrėjas.

KAUNAS. — Pernai 872 
įmonėse pagaminta įvairių ga 
minių už 271,2 mil. lt., o 11)37 
m. 781 įmonėje buvo paga
minta tik už 240,4 mil. lt. Iš 
duomenų matyti, kad mūsų 
pramonės gamyba praėjusiais 
metais buvo beveik 13 proc. 
didesnė nei 1937 m. ir 38 proc. 
didesnė nei 1936 m.

K AUNAS. — Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona 
vardinių proga birželio 13 d. 
pasirašė apie 100 malonės ak
tų, kuriais visai dovanojamos 
kalėti likusios bausmės, ki
tiems bausmės sumažinamos 
ir eilei asmenų teisės graži
namos.

KAUNAS. — Birželio 9 d. 
įvyko Darbo Talkos komite
to pasitarimas. Jame galuti
nai nustatyta, kad Darbo Ta
lka bus vykdoma dviejose 
vietose: Palanga — Šventoji 
kelio statyboje ir Raudonėje. 
Palanga — Šventoji kelyje 
darbai bus vykdomi 6 savai
tes, maždaug nuo liepos 1 d. 
ligi rugpiūčio 15 d. Darbas 
eis 3 pamainomis, kiekviena 
pamaina po 2 savaites. Kiek
vienoje jiamainoje dirbs ilki 
150 žmonių. Kelio statyboje 
prie Raudonės bus dirbama 
1 mėnesį, viena pamaina iš 
50 žmonių. Darbai bus pradė
ti taip pat liepos 1 d. Į Dar
bo Talką bus priimamas in- 
teligentinis jaunimas nuo 118 
—30 metų amžiaus.

Reikia Daugiau Kunigų
Tėvai Marijonai kviečia pradžios mokyk

las baigusius stoti arba į Marianapolio Ko
legiją arba į vidurinę mokyklą, kuri įsteig
ta prie Marijonų Seminarijos, Hinsdale, Iii.

Kuo didesnis skaičius jaunuolių įstos į 
šias lietuviškas aukštesnes mokyklas, tuo 
daugiau atsiras pašaukimų pasišvęsti Dievo 
tarnybai, tapti kunigais, vienuoliais.

Mūsų tarpe yra klaidingai manančių, kad 
lietuviai jau perdaug turi kunigų, perdaug 
vienuolynų ir vienuolių. Visai ne. Dar daug 
jų trūksta. Jų trūksta čia, Amerikoj, trūks
ta ir Lietuvoj.

“š-nisv savo 24 nr. davė trumpą -palygi
nimą, kiek yra katalikų kunigų Airijoj ir 
kiek Lietuvoj.

Airijoje iš trijų milijonų gyventojų yra 
18,416 pasauliečių ir vienuolių kunigų. Jie 
savo gausingumu pralenkia mokytojus ir 
tarnaujančius kariuomenėje. Airijos kunigai 
daug nuveikia dorindami kraštą. Jie dirba 
įvairiose srityse ir visų yra gerbiami. Ten 
retas dalykas yra vagystė, apgavimai, plė
šimai. Bet užtat jų bažnyčios pilnos.

Lietuvoje iš pustrečio milijono gyventojų 
tėra tik apie tūkstantis kunigų ir visai ne
daug kunigų vienuolių. Lietuva turi vos pus- 
milijoniu mažiau gyventojų negu Airija, bet 
Lietuvoj 18 kartų mažiau kunigų, negu ta
me krašte.

Negeriau ir Amerikos lietuvių tarpe. Gi-

Vyčių Seimui Artėjant
Vyčių veikėjas Pranas Razvadauskas savo 

rašte išspausdintam “Vyties” Nr. 6-tam, 
ragina narius rimtai ruoštis prie seimo, ku
ris jau netoliausia. Jis savo rašte pajudina 
svarbų vienybės klausimą:

“Visi katalikai esame vienos Katalikų1
Bažnyčios nariai. Visut saisto tie patys 

Dievo ir Tėvynės principai. Visi siekiame) 
to peties tikslo, todėl katalikų, jų organi
zacijų ir narių santykiai privalo būti per
sunkti pasiaukojimo, kantrybės ir meilės 
dvasia. Todėl ir vyčiai turi nuoširdžiai 
bendradarbiauti ir palaikyti gerus santy
kius su visomis katalikiškomis organiza
cijomis ir draugijomis. O santaikos ir tik
ro nuoširdumo trūksta ir mūsų Vyčių šei
moje. Mes privalom tučtuojaus tas klaidas 
atitaisyti! Kuopose bei org. nariai negali 
būti sugrupuoti. Visi turi lygias teises ir
visi lygios šeimos nariai!”
L. Vyčių seimas šiemet įvyksta rugpjūčio 

mėn. 7, 8 ir 9 dd. Gaila, kad jis šaukiamas 
tuo pečiu laiku, kudniet įvyks Moterų Są
jungos seimas.

riamės, kad mūsų, lietuvių, Čia esama apie 
milijonas, tačiau lietuvių kunigų nepriskai- 
tome nė iki dviejų šimtų. Taigi, lietuvių ku
nigų ne perdaug, bet per maža. Dėl to pa
dėkime Tėbams Marijonams surasti daugiau 
pašaukimų, daugiau kandidatų į kunigus ir 
vienuolius.

kurių mūsų buhalteriškai ga
lvojančių inteligentų proto 
siaurumą! Buhalteriškai gal
vojančiais vadinu tuos, kurių 
visa logika remiasi matema
tišku skaičiavimu: “mūsų ke
lios divizijos priešo keliasde
šimt; išvada — nėra tikslo 
priešintis”.

Meskime žvilgsnį artimiau
sion mūsų valstybės praeitin. 
Kaip šiandien, taip lygiai 
taip lygiai 1918-20 m. matė
me tą patį $nūsų visuomenės 
skilimą į dvi dali. Didesnioji 
dalis ragino kovoti iš pasku
tiniųjų, negalvojant, kokį tik
slą ta kova pasieks, ne« labai 
sunku buvo įrodyti, kad to 
meto menkos lietuvių jėgos 
pasieks ko nors realaus. Pro
tu nemokėdami įrodyti, kad 
yra galimumo Lietuvai atgau-

instinktu tenkintis, bet pano
ro protu pamatuoti savo ka
rinius veiksmus. Protas betgi, 
parengtas nelogai matemati
kos srityje, bet silpnokai stra
tegijos srityje. Toks protas 
linkęs galvoti matematiškai 
— lyginti tik jėgų dydį ir jau
daryti iš to išvadas, visai už-*
miršdamas kitus pagrindinius 
kovos dėl būvio dėsnius.

Visa pasaulio istorija pri
kišamai rodo, kad pasaulis 
tvarkosi tokiais dėsniais, ku-

KAUNAS, birželio 11 d. — 
Kauno aerodrome įvyko Lie
tuvos karo aviacijos 20 me-

KAUNAS. — Turimomis ži 
niomis, iki šiol klaipėdiškia
ms paliegėliams surinkta 110,-

tų sukakties minėjimas š\e (X)ų p. Aukos dar vis tebe-
ntė su didele programa, ku
rios pažiūrėti susirinko apie 
40,000 žmonių. Mūsų lakūnai

plaukia, ypač iš provincijos 
ir iš lietuvių kolonijų užsie
niuose. Pagal surinktus duo-

parodė publikai įvairių šiur-1 menis, visoje Lietuvoje pri- 
pių momentų iš kariškų pra- J glausta tiek klaipėdiškių: vy
timų ir aukštojo pilotažo. Bu
vo demonstruojama priešo po 
zicijų puolimas iš oro, prieš
lėktuvinių pabūklų veikia, at- 
ginant miestą nuo priešų, kau

rų 5,206, moterų 5,025 ir vai
kų 3,019. Iš viso paoėgėlių 
skaičiaus galinčių dirbti bu
vo 4,019 žmonių. Piniginių 
pašaipij buvo suteikta 1,700

rie greta didžiųjų valstybių tynęs ore su priešo lėktuvų! pabėgėlių, kuriems sušelpti
pateisina ir mažųjų valstybių padegimais ir šokimu para-
bnvimą, greta didžiųjų ka
riuomenių reikšmės, suteikia 
prasmę ir mažosioms kariuo
menėms. Kaip gamtoje pagri
ndinis dėsnis yra pusiausvy
ros dėsnis, taip lygiai ir val
stybių santykiuose pagrindi-

ti nepriklausomybę, ragino, mį vaidmenį vaidina kova dėl
vis dėlto, tikėti, kad atgaus. 
Tai buvo žmonės to tipo, ka
rių ir šiandien yra dkMė dau
guma, kurie ragina ginkluo
tis, aukotis, nors uevisuontet 
moka logiškai pamatuoti, ko 
gi konkretaus pasieks mūsų 
apsiginklavimas.

Antroji visuomenės dalis 
1918-20 Wn. tarėsi galvojanti 
daug logiškiau. Ką gi padės 
mūsų menkutis, neįgudusių 
rankų valdomais ginklas prieš 
priešų armijas, turinčias ir 
karo techniką ir karo patyri
mą! Ką gi mes galime suor
ganizuoti! Kelis pėstininkų 
pulkus — menkai ginkluotus, 
dar menkiau mokytus, kelis 
eskadronus, kelias baterijas.

pusiausvyros sugriovimo (di
namiškosios valstybės) ar pu
siausvyros išlaikymo. Šioje 
kovoje kiekviena net ir ma 
žiausia jėga yra branginama. 
Mechanikoje vienai didelei jė
gai atsispirti nebūtina turėti 
tokią pat didelę jėgą, bet ga
lima pasitenkinti keliomis at
stojamosiomis. Lygiai tas pat 
tautų santykiuose — pusiau
svyros sistemoje turi savo 
prasmę tiek didelės tiek «ui- 
4os valstybės. Kiekvienai di
džiajai valstybei, kiekvienai 
organizuojamai koalicijai sva

Siutais ir kt. Šventės pelną 
mūsų karo aviacija paskyrė 
Ginklų Fondui.

išleista 42,880 lt. Kaune jst 
gtuose keturiuose punktui 
buvo suteikia prieglauda i 
maistas 1,500 pabėgėlių.

Aukso Grūdeliai
Iš visų daiktų, kuriuos da- 

r«i, tegul niekas tau dideliu 
ueišrodo.

Meilė nori būti laisva ir

moninti mūsų inteligentijoje.
Tik neperseniai pasireiškė 
pastangos tuos dėsnius paži
nti, juos Lietuvos naudai pa
naudoti. Viena iš tokių pas
tangų, tai pusi rodymas prof.
Stankevičiaus knygos “Dide- nno visokio žemiško jausmo 
lės ir mažos valstybės”. Tie- liuosa, idant niekas nekliudy- 
sa, autorius čia beveik nelie- i J°s viduriniams troški
mą karinės klausinio pnsės. •n,ams ? i,,ant nesusipainotų
Tačiau nuodugniai nagrinėja 
istorinę, filosofinę, socialinę, 
ekonominę pusę. Tuo būdu 
sukuria jiatikimą bazę, kuria 
pasiremiant galima ir karin* 
šio klausimo pusę studijuoti. 
Kalbamoje knygoje autorius 
prieina kai kurių gerai Įmina 
tuotų, q, vis dėlto, daugeliu

idant
tarp laikinių pasisekimų, ar
ba nepasisekimuose nenupul
tų.

Dievuje snstiprėję ir tvirti 
jokiu budn, negali pasikelti 
puikybėn.
yĮuitingni daro lengva viso
kią sunkybę; per meilę žmo
gus viską lygini nukenčia. 

Meilė nori aukštyn jiasikel-mūsų inteligentų naujų išva
rini yra kelias mažosios vai-' dų. Pav. — kalbant apie eko- ti ir žemais daiktais pavergti 
stybės divizijai turėti savoje, .numinę sritį: |nesiduoda.
bet ne priešingoje pusėje. Į Gen. št. mjr. V. Bulvičius -- --- - _

Deja, šie dėsniai nėra įsą-' (Bus daugiau) GARSINKITES “DRAUGE”
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Įdomus Vabzdžių Pasaulis
Vabzdžių pasaulis yra labai 

gausus ir įvairus. Jame yra 
milijonai įvairių veislių, rū
šių ir atmainų vabzdžių, šliau 

I žiojančių, ropinėjančių, šoki
nėjančių, skraidančių ir plau
kiojančių vandenyje. Vieni 
iš jų yra kenkslmingi, nes ke
nkia javams, sodams, darža
ms, miškams, kiti mums nau
dingi, nes naikina žalingus 
vabzdžius, jų vikšrus ir kiau
šinėlius, treti nedaro nei ge
ra, nei bloga. Tų vabzdžių pa
saulio įvairumų galima įsi
vaizduoti jau iš to, kad vien 
pievinių žiogelių mokslininkai 
priskaito apie 3,000 atskirų 
rūšių, ilganosių arba dramb
linių vabalų (grambuolių) per 
10,000 atmainų, o skruzdėlių 
visame pasaulyje priskaičiuo
jama apie 50,000 rūšių. 

Vienišų bičių gyvenimas

Yra daug rūšių ir tokių bi
čių, kurios medaus į žmogaus 
pastatytus avilius neneša ir 
vaško negamina. Jos gyvena 
pavieniui, kaip atsiskyrėlės, 
ir į spiečius nesimeta. Iš jf 
minėtinos bitės — staliai, mū
rini nk ės, akmeninės ir urvi
nės. Bitė — stalius sausuolio 
medžio kamiene arba sename 
trobesio rųste išgręžia 2 cen
timetrų platumo narvelius, į 
kiekvienų narvelį prineša mai 
sto ir čia padeda kiaušinė
lius, iš kuriij vėliau išsirita 
vikšreliai. Jie ir maitinasi 
motinos suneštu maistu. Pana
šiai daro bitė osmija, tik ji 
narvelius padaro gervuogės 
krūmo stiebeliuose. Čia ji į 
kiekviena narvelį padeda ru
tuliukų saldžios tešlos, sulip
dyta iš žiedų dulkių ir sal
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džių sulčių, o greta rutuliuko 
padeda kiaušinėlį. Mūrinin- 
kės renka smulkius smėlio ir 
kalkių grūdelius, neša juos 
ant didelio laukų akmens, čia 
statybos medžiagų sušlapina 
savo seilėmis ir stato name
lius. Nameliuose padaro 6-10 
atskirų narvelių, (kiekviename 
padeda 'maisto atsargų ir po 
vienų kiaušinėlį. Paskui nar
velius uždengia ta pačia sta
tybos medžiaga, kad apsau
goti juos nuo šalčio ir drėg
mės. Bitės — krepšininkės 
naudojasi tuščiais varpsvų li
zdais. Jos nukanda šunobelių 
lapų gabaliukus ir iš jų pada
ro krepšelius kiaušinėliams ir 
maistui sudėti. Bet visų nuo
stabiausias darbas yra bitės 
— vėlėjos arba pūkinės. Ji į 
lizui pasirinktų vietų neša į- 
vairių augalų pūkelius ir iš 
tos vatos padaro, suvelia ma
žyčius maišelius, kurių dalį 
pripildo medaus, o kitame 
skyrelyje padeda kiaušinėlį.

Varpsvos medžiotojos ir 
užpuolikės

Paprastos varpsvos savo li
zdus labai dailiai sulipdo iš 
minkštų, plonučių medžio 
plaušelių, jos gyvena spie
čiais, didelėmis šeimynomis. 
Tačiau yra ir kitokių varpis- 
vų. 'Gal jums teko matyti ne
paprasto didu’mo, apie 4 cm. 
ilgio varpsvų, kurių kartais 
vadina širše. Ji duoda, gel
tonais lopais, storakoje ir di 
džiagalvė. Gamtininkai jų va
dina skolija. Ji gyvena vieni
ša, o kiaušinėliams padėti iš- 

> sikasa žemėje 40-50 cm. gi
lumo urvelį. Atlikusi tų dar
bų, ji skrenda imcdžioti. Ju-
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ms taip pat teko matyti sta
mbius rausvus vabalus, turin
čius ant kaktos riestų ragų. 
Šie vabalai gyvena pūvan
čiuose sąšlavynuose, dažniau
sia senų šiaudų ar spalių krū
vose. Skolijos tuos vabalus 
ir medžioja. Bet ne senus, su
augusius vabalus, o tik jų 
perus, vikšrus.

Varpsva suranda vabalo bū 
veine, prisikasa ligi vabalo 
lizdo ir suranda jo didelį, rie
bų vikšrų. Savo gyliu ji ker
ta vikšrui į krūtinę, įleidžia 
nuodų ir jais apsvaigina savo 
aukų, bet neužmuša. Į pra
kirstų vietų varpsva padeda 
savo kiaušinėlį, užkasa žemę 
ir lekia daugiau vikšrų ieš
koti. Po keleto dienij iš vaps
vos kiaušinėlio išsirita viršre- 
lis, kuris pragraužia vabalo 
oda ir ima ėsti jo mėsų. Taip 
jis maitinasi keletu dienų, kol 
paauga, sustiprėja. Įdomiau
sia tai, kad vabalo vikšras 
visų laikų lieka gyvas, kol 
vapsvos vikšras suėda jį be
veik visų. Mat, jis vapsvos 
nuodais yra tik paraližuotas. 
Jei jis būtų užlmuštas, tai im
ti! pūti, o vapsvos vikšrui 
toks maistas netinka. Pana-1 
šiai savo būsimiems vaikams 
paruošia maistų ir mažesnė 
smaugtašonė vapsva sfeksas 
bei cercerė. Bet jos dažniau
sia gaudo griežiančius žioge
lius, apnuodija juos, apsvai
gina, gyvus užkasa į žemę 
ir greta jų padeda savo kiau
šinėlius, iš kurių išsiritę vik
šrai minta žiogeliais. 

Sparnuotas raitelis 
mūsų draugas

Prie vapsvų giminės pris
kiriamas sparnuotas vabzdys, 
vadinamas jojiku arba raite
liu. Jis už vapsvų! žymiai ma
žesnis, ilgas, laibas, ilgais ū- 
sais, nuolatinis mūsų pievų ir 
laukų gyventojas. Štai sode 
skraido raitelis, kažko ieško. 
Pastebi jis riebų vikšrų, ku
ris taip negailestingai grau
žia vaismedžių lapus. Raite- 

1 lis tuojau puola vikšrų. Bet 
vikšras ginasi, kelia galvų ir 
spiaudosi. Tačiau raitelis už
šoka vikšrui ant nugaros, sti
priai įsitveria ir padeda ant 
vikšro nugaros savo kiauši
nėlius, kurie tam tikrais ka
bliukais stipriai prisikabina 
prie vikšro odos. Po kiek lai
ko iš raitelio kiaušinėlių iš
sirita vikšreliai, kurie tuojau 

[pragraužia vikšro odų ir su
lenda į jo kūnų. Čia augdami 
jie čiulpia vikšro syvus ir ė- 
da jį, kol gerokai paauga, o 
po to vėl išlenda į viršų. Sa
vaime aišku, kad kenk,Mmin- 
gas vikšras po tokios opera
cijos nugaišta. Tuo būdu spa
rnuoti raiteliai sunaikina la
bai daug kenksmingų vikšrų,

ypač tų, kurie naikina mūsų 
daržoves, sodų vaismedžius.
Vabalai laidotojai

Tai yra paprastas viduti
nio didumo vabalas, kurio 
krūtinė pūkuota, o skersai 
antsparnius eina dvi rausvos 
juostelės. Kur tik atsiras nu
gaišusi pelė, žiurkė, kurmis 
ar kitas nedidelis gyvūnas, 
ten tuojau atsiranda šie vaba
lai, kurie tų negyvėlį palai
doja, kad jis neterštų mums 
oro. Kodėl jie tai daro, kaip 
tokie maži padarėliai gali pa
laidoti šimtų kartų už save 
didesnį gyvūnų? Štai prie nu
gaišusį kuUmio susirenka ke
lios dešimtys vabalų. Jie pa
lenda po gyvūno lavonu ir i- 
ma kasti žemę, kurių išver
čia į šalis. Negyvėlis pamaži 
slenka gilyn į kasamų duobę, 
o iškastos ždmės byra ant jo 
iš viršaus. Ir greitai lieka tik 
purios žemės kaupelis. Po to 
visa vabalų talka išsiskirsto, 
pasilieka tik viena pora. Čia 
patelė padeda 15-20 kiaušinė
lių, iš kurių vėliau išsikala 
vabaliukai. Tai jiems tas mai
stas ir buvo užkastas, kad’ tu- 
retų kuo maitintis, kol pa
augs ir sustiprės. O tų darbų 
atlikę, jų tėvai eina į talkų 
kitiems vabalams, kuriems 
taip pat padeda palaidoti ko
kių žiurkę, viščiukų, paukšte
lį ir tuo parūpinti maisto bū
simajai kartai.
Skruzdėlių liūtas — 
klastingas plėšikas

Nors jis ir vadinamas skru
zdėlių “liūtu”, bet yra pa
prastas vabalas, panašus į 
žiogelį 'muzikantų. Jis pats 
minta už save mažesniais gy
vūnėliais, bet jo vikšrai tai 
tikri klastininkai. Jie suran
da takelius, kuriais bėgioja 
skruzdėlės ir čia paspendžia 
spųstus. “Liūto” vikšras iš-

kasa smėlyje piltuvėlio pavi
dalo duobutę ir pats atsigula 
jos dugne. Štai atbėga kele
tas skruzdėlių, sustoja prie 
kranto duobutės, eina arčiau 
ir — nelaimė! Sausas smėlys 
byra į duobutę, o kartu su 
juo nukrinta ir pora skruz
dėlių. O čia “liūtas” jas pa
gauna ir skaniai sudoroja. Šis 
padaras nors ir plėšrus, bet 

Į mums nieko blogo nedaro. O 
j štai gražios, įvairiaspalvės 
j “Marytės” arba “Dievo kar
vutės”. Tos mums labai nau
dingos. Jos ieško, kur yra 
koks krūmas ar medis nusė
tas trandimis, ėdančiomis la
pus ar žiedus. Čia joms tikra 
puota, nes jos labai mėgsta; 
tokį užkandį ir per vasarų 
kiekviena “karvutė” sunai
kina tūkstančius tų žalingų 
graužikų. Kai kurios vapsvos 
taip pat medžioja smulkius 
kenkėjus. (“M. L.”)

Turėk Dievų prieš akis, o' 
Faidijančiais žodžiais nesis- 
pyriuok.

Tiesos ir dangiškos garbės 
pilnieji nėra tuščios garbės 
goduliu gi.

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cheese Spreads 
and crackers... and company 
refreshments are all readyl 
Tbeee Spreads are grand lot 
aandwicnea, appetizera and 
aalads, too. Notice t be amart 
new circle-dot design on the 
Swankyawig glaaaea Kraft 
Spreads rome in. •

Chicagoj randasi daug įvai
rių finansinių įstaigų, bet to
kios didelės ir sėkmingos, kaip 
STANDARD FKDKRAL SA
VINOS AND LOAN ASSO
CIATION O F CHICAGO, 
(4192 S. Archer Avė.), turbūt 
nėra.

Jau vien tik priėjus prie 
šios finansinės įstaigos namo, 
tiesiog reikia nusisteliėti. Nei 
viena panaši finansinė įstaiga 
visoje Amerikoje neturi tokio 
namo, kaip STANDARD FE- 
DERAL SAVINOS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICA
GO. Ir už tai tenka kreditas 
ne tik šios įstaigos vedėjams 
ir dalininkams, bet ir visiems 
lietuviams.

Nuo liepos pirmos dienos 
pereitų metų, iki liepos pir
mos dienos šių metų, STAN
DARD FEDERAL SAVINOS 
AND LOAN ASSOCIATTON 
OF CHICAGO praturtėjo 
vienu milijonu dolerių ir jos 
rezervas padidėjo vienu šimtu 
tūkstančių dol. Turtas šios į- 
staigos dabar yra virš $3,300,- 
000.00. 0 rezervas virš $250,- 
000.00.

STANBjARD FEDERAL 
SAVINOS & LOAN ASSO- 
CIATTON OF CHICAGO tu
ri valdžios išduotų parteri ir 
yra U. S. valdžios priežiūro
je-

Kiekvieno asmens pinigai 
padėti i šių finansine ištaigų 
yra apdrausti iki $5,000.

Vėliausiame direktorių susi
rinkime buvo nutarta dalinin
kams šios įstaigos mokėti 4 
% dividendo už taupomus pi
nigus.

Kiekvienas taupvtojas šioje 
finansinėje įstaigoje gali savo 
pinigus gauti, kada tik nori. 
Net ir depresijos laikais, ši 
istaaiga visuomet išmokėjo 
kiekvienam, kada tik reikala
vo. Tai vėl yra didelis pliusas 
šios įstaigos.

Nuomuoja Saugias Dėžutes
Per paskutinius šešis mėne

sius STANDARD FEDERAL 
SAVINOS & LOAN ASSO
CIATION OF CHICAGO iš- 
rendavo 600 saugioj šėpoj dė
žučių. Dar tų dėžučių randasi 
apie 1,000. Kas nori savo 
brangenybes laikyti saugiai,

verta turėti saugioj šėpoj dė
žutę.

Tai taip, trumpai kalbant, 
stovi STANDARD FEDE
RAL SAVINOS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICA
GO. Šios didžiausios lietuvių 
pinigų taupumo bendrovės 
prezidentas yra p. Justin Ma- 
ckiewich. Jis šioj įstaigoj dar
buojasi nuo pat jos įsikūrimo. 
Yra patyręs tame biznyje, už 
tai ir biznis gerui sekasi. Tu
ri žmonių pasitikėjimų. O jei 
kuri įstaiga turi žmonių pasi
tikėjimų, tai tokiai įstaigai se
kasi — sekasi ir STANDARD 
FEDERAL & LOAN ASSO
CIATION OF CHICAGO.

Pagal šios įstaigos turtų ir 
rezervus, matyti, kad ji savo 
biznį veda labai konservaty- 
viškai.

Dar vienas reikšmingas da
lykas, tai yra tas, kad STAN
DARD FEDERAL SAVINOS 
AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO garsinasi 
“DRAUGE” kasdien per vi
sus metus. Suprantama, kokia 
įstaiga labiau garsinasi, ta ir 
biznį didesnį daro.

Linkime šiai lietuvių sėk
mingai finansinei įstaigai dar 
didesnio pasisekimo biznyje.

A. Z.

CUTS-BURNS-SCALDS
sbould be ąuickly treated to prevent bad after- 
effects as well as relieve pain. Ūse OIL-of SALT. 
Wonderful too for aore, tired feet. At your 
druggiat'a—money bade if not satisfied. For 
free aample write Mosao Laboratories, 2 IbSouth 
leavitt Street, Chicago. -

DUICKRELIEF FORFEEf

Zy TLaJci/uj TbanfoL, 
Sp&cialiAtA, 'ur/urmaJce, 

bui, Rcdciruj 
Cbntiolled hy

-not/ūsuą 
L zVtvrZrL

<Sp«4Č Ghesnč&tč

XrECONOMY and 
SATISFACTION ūse

Double lėsted!Doub/eAdionf
bakingILV POVVDER.

Sune Price Today as45\ėarsAqo 
25 ounces for 254 

Full Pack ••• No Slack Fillint
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BYOUR GOVERNMENT

L

PASKOLOS ™R
ant 1-mų Morgičių

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

Federal Savi ngs
AND LOAN AStOCIATION 

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.

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

^*42 / < i

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS.............PO

Pinigai grąžinami Jei 
nepatenkinti.

$12.50
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas pleitas daro LATSNUOTAS DENTISTAS ii impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
1724 SO. ASm^ND AVĖ. 

Tel. Monroe •251
8»45 WEST 2«th STREET 

Tel. I<awn<lale 2MS-1

Atdara Iki • ▼. p. p.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statan visokios rųiies naujas namus uit 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash imokė- 
Jimo ant lengvų mėneeinių iimokėjimų.
(Iigannn geriant] atlyginimų ii Pire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nauju ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

z

I



i--lip-nis. liepos 5 <1 1939

E1GOOFUS FAMILY

Z
/

IT SAVĘS STEPSI 
Food storagv h to 
efFiciont with the 
Shelvador there’» 
no unpeeking — re- 
packing every t ima 
you want tome* 
thing. The little 
things are Kandy 
on the tpecial 
thelvas in the 
Shelvador.

IT SAVĘS MONEYI 
Increased storage 
permits purchase 
of largar quantities 
o f f o o d. N e w 
m achanism de- 
velops lowast oper- 
ating eosts. New 
features are per- 
fectad develop- 
menti Irom years 
of experience.

CaAy t&unl

JOS. F. BUDRIK, INC. 
PURNITURE HOUSE,

3409,-11 So. Halsted St, 
Annex, 3417 S. Halsted St

TEL. YARDS 3088.
Žymus fludrtko Radto Programas, 
leidžiamas ifi WCKL stoties, 970 
k., sekmad. vakare 9-tą valandą.

DON’T FORGET 
TO SEND THE

MIRACLE

A FLAVOR Ali
ITS 0WN THATt^------J

JKIUIOMS PREFER

OOVVKi TMF 
w«y TbTHe 
RASYuRE To 
fattemem

Z

Copyright '
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Lietuviu Skautu Skyrius
1900 S. Halsted St., Chicago, III.

Sekmadieny, 18 birželio, ženkleliai. Per ateinančias 
vienas skyrius Būrio 286 dvi savaites būrį globos vado
škautų išvyko į LUKŠA pik
nikų, kuris buvo Liberty G ro
vė. Nuvykę ten, skautai tuoj 
pasistatė sau gražių palapinę, 
ir pravedė visų skautiškų da
rbų, panašiai, kaip ir savo 
iškilose. Pikniko dalyviai ste
bėjo ir gėrėjosi skautų veik
la. Tarpe garbingų svečių, 
kurie atlankė palaipinę, buvo 
prof. K. Pa'kštas iš Lietuvos, 
kuris fotografavo palapinę ir 
skautus, ir daug klausinėjo 
apie vietos lietuvius skautus; 
buvo ir Baronaitė, lietuviškų 
šokių mokytoja iš Lietuvos, 
konsulas Daužvardis su žmo
na ir daug kitų. 6 valandų 
vakare, skautai supakavę pa
lapines ir visus savo įrankius, 
traukė namo.

pagelbininkai J. Radišauskas, 
J. Švedas ir A. Lu'košaitis. 
Skautų vadas K. Šenpetis iš
vyksta treniruotis su National 
Guards, kaip ir per paskuti
nius kelius metus. Jo pava
duotojai pildys visas jo ir 
savo pareigas tinkamai ir pri
deramai.

Supposh you (?H z. 
Right, būt —

,lą Nenrepnper Fn'uree. Itu —

WHATŠ DME To

PHHA, PA., LIETUVIŲ KRONIKA II
Išvažiavimas Lietuviu 
Dienos Naudai

vardus gerbiamųjų ge-kelbs 
radarių.

Prakalbų rengimo komisija 
širdingai dėkoja visiems, ku
rie parodė lietuviškų, širdį ir

Lietuvių Biznierių ir Pro- 
fesijonalų Sųryšis rengia lie
pos 16 d., Mikolaieio Parke,
Eddington, Pa., išvažiavimų.

Sykiu bus ir Dariaus - Gi-įnar*ui
rėno tragiško žuvimo paminė- luiikyniij, pasakytų pabėgėlių

sulyg išgalės prisidėjo. Taip
gi ačiū Lietuvos konsulato 

V. Staniškiui už atsi-

naudai kalbų ir už stambių 
aukų. Komisija dėkoja ir 
Lietuvių Tautinės Salės Klu
bui už suteiktų svetainę pra- 

l)ar didelis

j imas. Kalbės K. Vilniškis ir 
dr. M. J. Vinikas iš Brook- 
lyno. Dalyvaus šokėjų grupė.
Gera orkestrą grieš šokiams.
Visas pelnas skiriamas Pa- Raiboms dovanai
saulinės Parodos Lietuvių Įačiū lietuviškai spaudai už 
Dienos naudai. talpinimų mūsų atsišaukimų

ir atskaitų. Jei ne prielanki 
spauda, tai aukų rinkimas 
būtų neįmanomas, nes dabar

Pliiladelpliijos ir apylinkės! 
lietuviai - lietuvės prašomi 
dalyvauti ir tuomi prisidėti 
atatinkamam pasiruošimui 
Lietuvių Dienai, rugsėjo 10 
d. Širdingai kviečia visus ko
mitetas.

P. Stasiškis, rast.

AKIŲ GYDYTOJAS

gĮjpRBNTEEfy

iii

! LIETUVIAI DAKTARAI
į Tai. Tartb 3146.

VALANDOS: Nao 11 iki 12 į 
2 iki < ir 7 iki 0

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

ir akinius pntaiko
3343 So. Halsted Street

visi norime už aukas matyti 
! aiškias ir pilnas atskaitas. t

P. Stani&kis, rast.

LIETUVIAI DAKTARAI

Rez. Tel. Canal 0402

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

Tel. Ganai 2345 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlock 7270

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
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—R P. M.

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

2-troa labos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

OR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 161P

Res. — Y arda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Treeiadieuiuis ir Sekmadieniais

 pagal sutarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredą 
Seredmnis ir Nedėl. pagal sutarti

Telefonas HEMIock 6286

DU A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieuiaia
Susitari us

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Rez. TeL PLAza 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 16 iki 12 vai. dieniu

NORTH SIDE. — Naujau
siam lietuvių s'kautų būriui, 
Šv. Mykolo parapijoj, Ameri
kos Skautų Draugovė jau įtei
kė čarterį ir įregistravimo 
žymę. Oficialiai šis Būrys v- 
ra žinomas karpo Troop 84, 
North Side District. Neužilgo 
šis Būrys turės įržodžio cere
monijas, laike kurių skauta
ms ir naujam skautų vadui 
A. Lukošaičiui bus įteikiami

“Berniukas, kuris atsiduo
da skautybei, visuomet ran
da darbo, kuris atrodo, kaip 
žaidimas. Jis randa taip :jxit 
elgesio taisyklių, kurių reikia 
laikytis, pareigų, kurias jis 
gali užimti ir daugybę būdų, 
kuriais galima pasižymėti; žo
džiu, skautybės programa pri
taikyta berniuko instinktui ir 
jos metodai jo prigimčiai. 
Kiekvienas skautiškas darbas 
yra vyriškas — vyro darbas 
pritaikytas berniuko amžiui. 
Jis ne tiktai todėl patraukia 
berniukų, kad jis berniukas, 
bet, svarbiausia, kad jis nori 
taipti vyru. Berniukas mielai 
užsiima skautiškais darbais, 
kad ir suaugę vyrai juos lai
ko naudingais. Skautybė pa
brėžia, vyrų berniuke ir ku
ria jam vyro idealų, kuris 
'kovoja už teisybę, neapken-

PH1LA DELPHI A, PA. — 
Prakalbos Klaipėdos paliegė
liams ir Ginklų Fondui davė 
viso $75.50. Aukotojų sųrašas 
ir pinigai pasiųsti Lietuvos 
konsulatui. Tuomi pasitarimu 
ta Lietuvai ir gauta truputį

EYEGLASSES I

DR. VAITUSH, OPT.
SI’KCI AUSTAS 

OFTOMETKICAL.LY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Alauo Garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu-

kredito didelei Phi Indei pili jos ,,l°- skaudamą akių karštį, atitaiso
. ... . " ’ trumparegystę ir toliregyslę. l’riren-

kolonijai. Lietuvoslietuvių
valdžia su dėkingumu pas

ėja skriaudos, užstoja varg
šus ir ieško ir mėgsta gra
žiausius dalykus, kuriuos gy
venimas mums gali teikti”. 
(Iš “Skautų Aidas”).

gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki i vai. vak. 
NedglioJ pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
Ik* akinių. Kainos pigios kaip

pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YARds 1373

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MU MORGIČiy

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pev 
FedcraI Savings and Loan Insurance Corp., po United States 
Government priežiūra.

'NSURED

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso TeL Canal 6122
Res. 8342 So. Marsbfield Avė.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 

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

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehilI 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DU. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. 
Ketv. ir Nedėliotais susitarus

2423 W. Marųuette Road

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 pūgai sutartį

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, JLLL

MIST KIDS—A Bi< Stonai By Ai Carferl

INTERNATIONAL' CAl
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Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus 4

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

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

J

PIRKIT NAUJAUSI

Ctysler, Chevrolet ir Plymontl

ral yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemtikal Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi limokėjimal,

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WTLL LIKĘ U8”

4030 S. Archer Avė., Chicago. iii., Phone Virginia 1515
Turime daugybe vartotų automobilių vėliausios mados, nuo flt.eo 
Ir angSčiau

DR. STRIKUL’IS
PHYSICLAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį,

Office TeL YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1930
Tsl OANal 6122.

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Californla Avė. 

Telefone* REPuklle 7868 
Office Plione Rea and Offiee 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0709

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniais 

pagal sutartį.

TEL YARDS 5567

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECIMSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1756 West 47th Street

(Kampas Wood St.) 
OFISO VALANDOS:

2--4 ir 7—8:30 Vakarg 
Ir Eigai SHterįį..

Ofiso TsL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BHVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaLj 2—4 ir 6—8 p. oa.

Reaidenoija
8939 So. Claremont Ava 

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomis pagal satartį.

Tai CANai 0987
Rea. TeL PROspect 1659

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

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

6 iki 9 vakare
T< YARds 2248

DR. C. Z. VEZELTS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTI8TAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3656 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 
Panktadieniais

4631 South Ashland Avė. 
TaL Tartis 0994

Etauulisaiais. Trečiadieniais b

If



Trečiadienis, liepos 5 d., 19.39

f

SPORTO ŽINIOS
North Side Laimėjo 
Pirmą Raundą

Lietuvos Vyčių 5-ta kuopa 
laimėjo pirmų rouudų Vyčių 
Ckicagos Apskričio ludoor 
Lygos žaidime nugalėdama L. 
Vyčių 36tkuo*pų devintoje per
mainoje 13 prieš 12. Kuopa 
baigė pirmų raundų nepralai
mėjus nei vieno žaidimo.

Žaidimas buvo įdomus ir 
sutraukė daug žmonių. Žaidi
mų pradėjo North Side pada
rydama du išbėginius; Brigh- 
ton Park padarė vienų. Tre
čioje permainoje North Side 
padarė vienų, bet Brighton 
Park padarė keturis ir paėmė 
pirmenybę. Ketvirtojo perinai 
noje North Side ‘padarė vie
nų, bet dar buvo užpakalyje. 
Penktoje permainoje North 
Side padarė tris išbėginius ir 
Brighton Park tris. Šeštoje 
permainoje dviem išbėginiais 
North Side paėmė pirmeny
bę. Gi septintoje permainoje 
Brighton Park 'padarė ketu
ris išbėginius ir vėl atsistojo 
priešakyje. Taip pat stovėjo 
ir aštuntoje peiYnainoje. De
vintoje permainoje North 
Side padalė keturis išbėgi
nius ir laimėjo rungtynes.

North Side rinktinės pen
kiuose žaidimuose buvo 220 
pataikyta į sviedinį ir 80 ka
rtų gerai, kad davė 63 išbė
ginius prieš kitų 37 išbėgi
nius. Rinktinės gero mušimo 
yra 364 nuoš. pirmoje žaidi
mų dalyje. Tarp geresnių žai
dėjų mušime stovi: Vedeekis

su .583; Kupčiūnas su .500; 
A. Valaitis su .450; M. Dau
girdas ir Draz su .417; Ado
maitis su .3185; Plenčiūnas su 
.381; Tuttle su .348; Paliulis 
su .333; Rutz su .261; Butkus 
su .250 ir J. Daugirdas su 
.187. Tai pirmo raundo lai
mėtojai ir jų stovis. Pamaty
sime, kas bus putinas juos nu
gulėti antrame raunde!

Kituose žaidimuose trečia
dienyje, Cicero Lietuvos Vy
čių 14-ta kuopa nugalėjo Ma
rų uette Park Lietuvos Vyčių 
112-tų kuopų 11 prieš 6. Gi 
ketvirtadienyje West Side 
Lietuvos Vyčių 24 kuopa nu
galėjo Lietuvos Vyčių 4 kuo
pų iš Dievo Apvaizdos para
pijos padarydama daugiausia 
išbėginių viename žaidime, ne
gu bile kuri rinktinė Lietuvos 
Vyčių Cliicagos Apskričio lu
door Lygoje 27 prieš 9.

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio Indoor Lygos 
stovis

Rinktinė

Narth Side

Marųuette Pk.

\Vest Side

Cicero

Brighton Park

Provideuco

B. P. Nuoš. TR. OP

5 0 1.000 63 37

.600 40 33

3 2

2 2

1 3

Clarence Giles, padaręs naujų plaukimo rekordų. Yellow- 
stone upe, nuo Billings, Mont., iki Forysth užtvankos jis nu
plaukė 176.8 mylias per 52 valandas ir 35 minutes. (Acme 
telephoto).

rugp. 6 d., Warinanico Park, 
Roselle, N. J.

Daugelis Lietuvos Vyčių 
Trečiadienyje, liepos 12 d. kuopų siųs savo atstovus da-

McKinley Parke, arti 39-tos 
gatvės ir Damen Avė. Prad
žia 6:30 vai. vak.

600 6i 51 susirems Cicero su Brighton 
Park vadinamame “Double 
lleader”. Visi atsilankykite 
ir pamatykite, kas laimės?

Red Cherry

.500 34 23

.250 38 45

.000 26 73

Žaidimai trečiadienyje, lie
pos 5 d. Cicero su North Side; LietUVOS Vyčių 
ketvirtadienyje, liepos 6 dJ^j. .. . ’ “
Brighton Park su West Side j L)limpijada
ir Dievo Apvaizdos su Mar-i Gauta žinių, kad pirma Lie-
ųuette Pk. Visi žaidimai estijtuvos Vyčių olimpijada įvyks

ĮĮUhlllOiid8t>- ifilf..... . ..«»■
National Intereoliagiate golfo turnamento čempijonas Vince D’Antoni iš Tulane univer

siteto sveikinamas jo oponento Warren Beri iš Stamford. Rungtynės įvyko Dės Moines, 
lowa. (Acme telephoto)

Phone: Calumet 2520-1

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

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

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

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir renduojaine apsaugos 
dėžutes. Apdraudžįam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavernas 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 
Lietuvę ir kitas šalis. Važiuojanti į vakaeijas galite nusipirkt traveler’s checks.

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

Įstojimo blankas gulima 
gauti pas laetuvos Vyčių Chi 
cagos Apskričio Atliletic As- 
sociation pirm. James R. Che
rry, 2632 W. 40th St. Chica- 
go, III., arba Jonų Žostautų, 
2356 So. Oakley Avė., Chi
cago, 111. Olimpijada rūpina
si Charles E. Bason, 131 Dwi- 
ght St., Jersey City, N. J.; 
Victor J. Babel, 31 Folan 
Avė., Noa-W4xxl, Mass.; ir Jo- 
sepli Goldikas, 12004 Leo St., 
Dayton, Ohio. Raporteris

KAUNAS. — Birželio 10- 
11 d. Kaune pirmų kartų žai
dė vokiečių krepšininkai. feį 
kartų debiutavo vokiečių ka
riuomenės sporto mokyklos 
komanda BS. šeštadienį sve
čiai žaidė su rinktine, kuriai 
irgi pralaimėjo 47:29 (28:14).

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Ii angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

i Nepageidauk, kas nedera 
J turėti to, kus guli tuu kliu
dyti dorybėje ir atimti vidu
rinę laisvę.

Liepos 4-ta Diena
Numylėtinis norėja mirti iš 

džiaugsmo, o gyveno liūde
siu. Ir jo džiaugsmai ir kan
kynės buvo sumaišyti ir su
vienyti, ir paliko vivliu ir tuo 
pačiu dalyku Numylėtinio va
lioje. Ir delei šios priežasties 
Numylėtinis norėjo vienu ir 
tuo pat sykiu ir gyventi ir 
mirti.

Liepos 5-ta Diena
Su tiesos pagalba išrauk 

netiesos šaknis.

‘T

EVERY W0MAN . 
I KM0W RELIES ON

LISTER1NE
FOR

DANDRUFF

lyvauti olimpijadoj, Lietuvos 
Vyčių Chicagos apskričio kuo 
pos taip pat dalyvaus.

Kiekvienas dalyvių užsimo
kės 50c įstojimo ir galės da
lyvauti keturiose lenktynėse, 
kurias galės pasirinkti, būt- 
tent 100 yd, dusli; 220 yd. 
dash; 440 yd. dash; 880 yd. 
run; running broad jump; one 
mile run; saek race ir sliot 
putting. Merginoms ir mote
rims bus 50 yd. dash; runn
ing liigli jump; potato race; 
440 yd. relay; basketball 
throw; running broad jump 
ir 75 yd. dusli. Be to vyrams 
dar bus running high jump 
ir 880 yd. relay s keturieuns.

Nieko už meilę nėra saldes
nio, nieko tvirtesnio, nieko 
aukštesnio, nieko platesnio, 
nieko malonesnio, nieko pil- 
nesnio, nieko geresnio dan
guje ir ant žemės; nes meilė 
iš Dievo yra užgimusi ir ne
gali jokiame sutvėrime ilse- 

| ties, tiktai Dievuje.
Būk dėkingu už mažiausias 

dovanas, o vertas būsi dides
nes gauti.

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

ARE YOU
NERVOUS?
H«re is a way to help calm 

quivering nervas
no you feel so nervuos that you w*nt ta 

•ceeem? Are tbere atmes wheo you are trasa 
and Irrltable . . . tJrnes when you soold thoss 
who ąre deareat to you?

lt your nerve* are on ed<e, try LYDIA E. 
PINKU AM’S VEGETABLE GOMPOUND. It 
belps calm your Qulverlrfa nerves and ehould 
ttve you the atrength and energy te faoe Ule 
with a smile.

When your vrorrlea and care* become roo 
much tor you and you want to run away frncn 
lt aU . . . take LYIMA E. PINKHAM S VEG- 
ETABLE GOMPOUND. Many womeo hsve 
had nervee as Janglcd aa yours. būt tbey bate 
been able to bulld up thelr pep and energy and 
get back to normai wlth the aid of LYDIA Ė. 
PINKU AM S VEGETABLE GOMPOUNp.

Whcn your motber and your graudmother 
uaed to hecome nervous- Irrltabfe and ruodovm 
tbey depeeded upon thls tamsos old medk Hie 
to pep them up agsln ... to help tbelr nervea

n

' ............................................ "~!
KLAUSYKITE

New City Fanutiire Hat
RADIO PROGRAMO

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

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

GAKT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
K E L N E R — P R U Z I N 

Gerlaosiaa Pataisarlmu — Uotarla patarnasja 
Phona 9000 620 W. lBth Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
&EBIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
____________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

TV VZ K" A T koplyčios visose 
i * Chicagos dalyse

Rtousjklto ni&oij Lletmlų radio progrsmn Antradienio Ir 
■(•taulimlo rakaraia. 7:00 valanda, U ft'mP ftotiea (1480 B.)

P. AAiynMTBRAS

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE

RmiI Haw rcuu nūn
SbeFounrf 

Blessed Relief
Museles were 90 sore
sbecould Ikjrdly tuutli , 
them. Uscd Uamlins Wuard Oil Liniment and 
(ound wonderful sclief. Try it today if your 
museles are suff, sorc. achy. Rub it on thocough- 
»y. Feel hs prompt varming action casc pain; 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 
stain. Money-back guarant.ee at all drug Stores.

HAMLINS'
WIZARD OIL

LINIMENT
>of MUSCULAR ACHLS and PLNS 

RHEUMATIC PAIN- LUMBAGO

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną.. Jame 

rasite Vusicrus Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes ir muziką pat va ik ė 
Ant. S. Pocius.

Išleido f I. B. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

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

LIBTUVIŠKAS 
MIŠOLĖLIS 

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, LietuviSkal 

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

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

Chicago, Illinois

Clinics pro ve Listerine Antiseptic reaehes and kilis dand/ui germ
There is no ea-sler, more dnllghtful, oc 

effoctive way of kouping daudruff uniler 
control than with Listorine Antiseptic, 
famous for more than 25 yoars as a inuutb 
wash and gargto. Just rub it in and fbllosr 
with prolonged massage.

I.Isterine Antlseptlc getą rld ot dandruK 
because lt kilis the germ that causes dan- 
draff—the ųuoer little bottlo-shaped b«c- 
tnria (Pityroaporum ovale) that surrourMls 
the bair and covers the scalp.

Don't waste ttme with remediee that 
merely attack symptoms. Ūse 1 .Isterine 
Antlseptlc, the proved treatment that gels 
at the cause. The only treatment we know 
of that is backed by ten yoars of research 
and a clinical record of success in the 
great majority of cases.

Bambert Pharmacai Co., Si. Louis, Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

• DANDRUFF

DON’T BE GREY
hont (derate grey hab. Orey bah 
n—^— 70a look old and feel old. 
Try the idodem* Method for Col» 
arine Hair ... CLAIROL. YooTI 
appredate the qmck, pleasant treat- 
cnent. No bleaching reąolred to 
aoften the halr when yoo nsa 
CLAIROL. YooH love the resnhs 
on yonr hair — beaotifal, natūrai* 
feoJdn< color that defiea deteetion. 
Soa yooraelf as yoo rroald liko to 

'fco. See yonr hairdreaser
this coupon N0W.'

Natsrally

CCNUO

fcTte ptsfset cetaMaadea «t riek «O. Saa 
See«O sad 4sficats selor thM can’t bs copisO

te tset (sr (kf> ssvk «/ 

CfNUOtf CMrel ea tk» ketAs

tfaat only Clairot

4OAM OAIt. CLABOt. toc 
įU3 W«m 4toh Su M«w Tark. B.«,

1

J

-* ________________________________ J

t
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Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avė. 

piumm LArsvvm
GSlea Kj Įtartiems — Veat<rstao«>~ 

Bank totams — BaldotnvSms —

KARIAI OHIOAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIIDIII AIIP C PATARNAVIMAS 
HfflDULANuL dieną ir naktį

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Lactiawicz ir Sunai 
I. lialro
S. P. Mažeika
Aa tanas M. Pmiip;
I. J. Žulį
Alliert V. Petkus
P. 1. Rite Į
Many B. Petkus

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

4348 So. California Ąva. 
Phone LAFaystte 3572

3319 Litu&nioa Avenue 
Phone YARdi 1138-1139

3307 Litusaica Are. 
Phone YARds 4906

1646 Weet 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Wefltern Avenue 
Tel. LAFayotte 8024 
3354 So. Haleted St 
Telefonas YARds 1419
6834 So. We«tern Ava, 
GROvehUl 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

guarant.ee
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Chicago Liet. Žinios
Pikniko Darbininkai

“Draugo” pikniko darbini
nkai jau sumobilizuoti. Pa
rinkti geriausi vyrai ir smar
kiausios moterys iš visų ko
lonijų. Visi su geru patyrimu 
ir pagatavi aptarnauti visus 
piknikierius pagal geriausias 
savo išgales.
Trokai j “Draugo’" pikniką

Visose 'kolonijose trokai į 
“Draugo” piknikų jau pa
imti. Visi žadantieji j tą pik
niką važiuoti ir norintieji va
žiuoti trokais prašomi kreip
tis j “Draugo” agentus. At
siradus daug norinčių važiuo
ti bus paimta daugiau trolkų.

Budriko garsiakalbis 
“Draugo” piknike

“Draugo” vasarinis pikni
kas jau čia pat. Įvyks liepos 
9 d. Sunset Parke, arba ki
taip tariant Vilniaus Kalne
liuose.

Tame piknike bus daug 
visokių įvairumų. Dabar pik
nikas be garsiakalbio nėra pi
knikas. Šiame “Draugo” pik
nike patarnaus Budriko šau
nus garsiakalbis. Per jį pik- 
nikieriai išgirs visokius pra
nešimus, dainų ir muzikos.

Tikietai platinami 
visose kolonijose

“Draugo” vasarinio pikni
ko ti'kietai jau seniai platina
mi visose kolonijose. Darbas 
sekasi gerai. Žmonių ūpas ge
ras ir aišku, kad turėsime pi
knike gausias minias žmonių.

Serijiniai tikietai po 10c. 
Su jais eis šios dovanos: 1) 
radio vertės $25, 2) mažas 
jautukas vertės $10, 3) cash 
$5, 4) “Draugo” prenumera
ta metams ir 5) “Laivo” pre 
numerata taipgi metams.

Prie vartų su įžangos tikie- 
tais bus keletas dovamj — gy 
vas paršiukas ir kitos biznie
rių dovanos.

Lenktynės serijų tikietų 
platinime

Visose kolonijose dabar ei
na lenktynės “Draugo” pik
niko serijinių tikietų platini
me. Dabar ypač Cicero yra 
įsismaginęs juos platinti. Ki
tos kolonijos norinčios Ci
cero sukirsti tai privalo su-

justi. Piknike bus paskelbta, 
kas gaus pirmą vietą tose le
nktynėse. Tų tikietų platin
tojai surinktus pinigus prašo
mi priduoti ofisan arba at
vežti į pikniką.
Kolonijų skyriai

“Draugo” piknike be kitų 
biznių dar bus ir kolonijų 
skyriai. Daugelyje kolonijų 
“Draugo” draugai rengiasi 
atvykti su savo bizniais ir su 
savo darbininkais. Kiekvie
nos kolonijos skyriai turės 
skirtingus biznius. Iš to susi
darys įvairumas, o piknikie- 
riams įdomumas. Iki šiol ypač 
Bridgeparte skyrius pasižymė 
davo. Kitos kolonijos priva
lo sukrusti ir Brid-geportui 
nepasiduoti,

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Marijonų Rėmėjų
Svarbus Susirinkimas

CICERO. — Ketvirtadienį 
liepos 6 d., Tėvų Marijonų 
Rėmėjų Draugijos 21 skyriaus 
susirinkimas parapijos moky
klos kambary 7:30 vai. vaka
re. Susirinkimas labai svar
bus, nes tai bus paskutinis 
prieš rengiamą Lituvių Die
ną Marijos Kalneliuose, Hins- 
dale, III. Nuoširdžiai prašo
ma visij rėmėjų ir “Laivo” 
skaitytojų kuo skaitlingiau
sia atsilankyti, kad pasitarti 
virštninėto išvažiavimo reika
lu. Valdyba

Sugrįžo iš vakacijų

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
atostogų šerifas Vincas Sa
kavičius. Buvo išvykęs į ry
tines valstybes. Aplankė New 
Yorką ir ten dabar esančią 
pasaulinę parodą. Grįždamas 
sustojo. Shamokin, Pa., kur 
aplankė savo giminaitį kum. 
Dobinį.

V. Sakavičius gausiai pa
remia Aušros Vartų pa r. pik
nikus ir kitokias pramogas. 
Jis prisideda prie pramogų ir 
draugijų, kurių jis yra narys. 
Bet ypatingai su mielu noru 
jis atvyksta į “Draugo” pa
rengimus. Atvyksta ne vienas, 
o su draugais politikieriais. 
Ir dabar į vasarinį “Drau
go” pikniką jis rengiasi at
vykti su būriu draugų poli
tikierių. Eina kalbos, kad 
Sakavičius atvyks ne sausas, 
o su alaus statine.

Jo sūnus Enrikas yra ad
vokatas ir jis taipgi bus

Žinios Iš Šv. Antano 
Draugijos

Draugija Šv. Antano laikė 
mėnesinį susirinkimą liepos 2 
d. Nors diena buvo karšta, 
bet narių susirinko daug. 
Mat, visi domėjosi, kaip dr- 
jai pasisekė piknikas. Pikni
kas nors buvo rengtas šešta
dienį popiet, bet pelno pada
ryta $47.50.

Draugija nuoširdžiai dėko
ja pikniko komisijai: Anta
nui Kandratui, Juozui Mote- 
kaičiui ir Jonui Stašaičiui,

taip pat visiems aukotojams, 
k. t..: Pranui Zajauskui, An
tanui Petkui, Kaz. Andrejau- 
skui, J. Budrikui, P. Putri
mui, S. Bukauskui, A. Pociui, 
A. Liutkui, p. Miliauskui, J. 
Kaikariui, J. šemetui, Pr. Sa- 
baliui, Juozui Zigmontavičiui, 
J. Bagurskui, Jurgiui Jackū
nui ir kitiems.

Gautas kvietimas į Dariaus- 
Girėno metinį tragiško žuvi
mo paminėjimą. Nutarta liuo- 
snoriai dalyvauti susidėjus su 
Liet. Kareivių dr-ja ir visais 
kitais ciceriečiais.

Gautas kvietimas į L. Ka
reivių dr-jos pikniką, liepos 
15 d. Paskirta 5 dol. ir išrin
kta komisija atstovauti dr-ją, 
būtent Pr. Stanislovaitis, J. 
Grybauskas, S. Paseckis. A. 
Valančius duodamas raportą 
iš Fed. veikimo ragino, kad 
draugai pirktų Lietuvos Pa
saulinės Parodos ženklelius.

Raportą iš Labd. Są-gos iš-, 
davė J. Motekaitis.

Pirm. A. Valančius įnešė, 
kad t nūn po j ateity būtų su
rengta pagerbimui visų na
rių vakaras, kuriam būtų vis
kas: gėrimai ir užkandis
duodamas dykai. Tam suma-

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Aukų Pakvitavimas 
Nr. 11
Aukos Klaipėdos 
Tremtiniams

Petronėlė Markei (Marke- 
lionis), Niagara Falls, N. Y. 
— $10.00.

Per Litbuanian Mercbants’

Aukos Apsigynimo Fondui

Per Litbuanian Mercbants’ 
As^ociation, Philadelphia, Pa. 
sekretorių P. Staniškį aukojo: 
P. Mikalojūnas — $5.00; K. 
Dryža — $3.00. Viso — $8.00.

Viso — $85.50.

Pranešimai
WEST SIDE. — Šv. Kazi

miero Akad. Rėmėjų 10 sky-
Association, Philadelphia, Pa. riaus mėnesinis susirinkimas 
sekretorių P. Staniškį auko- įvyks ketvirtadienį, liepos 6
jo: Litbuanian Mercbants’ A- 
ssociation, Liet. Amer. Pašai. 
Klubas — po $10.00; adv. M

d., parapijos svetainėj, 8 vai. 
vak. Visos narės kviečiamos 
būtinai dalyvauti, nes yra sva

M. Šlikas, Vyt. Stašinskas, rbill reikalų svarstymui.
F. Pūkas, A. Žvigaitis, A. Ka- 
niušis — po $5.00; K. Dryža, 
C. Dalbukas — po $3.00; A. 
Džikas — $2.50; J. Reinis, 
F. Matukas — po $2.00; J. 
Lazdauskas, K. Geležėlė, A. 
Yakonis, J, Gustis, A. Tva- 
ranavičia, P. Mi'kalojūnas, J. 
Rutkauskas, F. Jankauskas, 
Kružinskas — po $1.00; M. 
Gustaitis, K. Vidikauskas — 
po $0.50. Viso — ..67.50.

nymui aptarti bus šaukiamas 
sekantis sus-mas atvirutėmis.

Rap.

Valdyba

Žmogaus (protas yra silpnas 
ir gali suklysti, o tikras tikė
jimas suklysti negali.

Jei tavo meilė bus gryna, 
tiesi ir prideranti, netapsi jo
kio daikto vergu.

Aukso Grūdeliai
Iš dvejopo pikto visuomet 

mažesnį reikia pasiskirti.
Didžiausieji šventieji pas 

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

Tegul neišrodo tau niekas 
dideliu, niekas brangiu ir ste
bėtinu, niekas pagarbos ver
tu, niekas prakilniu, niekas 
te nišrodo tilkrai pagirtinu ir 
geistinu, tiktai tas, kas y- 
ra amžinu.

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

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

LIETDVISKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

‘Draugo” piknike. Rap.

Metinis Piknikas
Utility Liąuor Distributors, 

Ine., rengia antrą metinį pik
niką liepos 9 d., Birutės dar
že. Bus leidžiama laimei $100 
(cash). Bus visokių žaidimų, 
ristynių ir lenktynių, taipgi 
virvės traukimas nevedusių su 
vedusiais. Dainuos choras, ku
ris dar nebuvo girdėtas Chi- 
cagoj. Atsilankusieji turės 
“good time”. F. O.

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

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Tanpas!

SUTAUPYKITE 25%
Kuponas atneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial 
Rcsponsibility Law ir Apdraudę, kuri jums reikalinga. Jūs 
taipgi gausite dykai “card rase”, 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 išmokėjimų 

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidetlty Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO, ir,I,INGIS
Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be jokių prievolių, prašau JOaų agento Išaiškinti man 
Illinois Financial Reaponalblllty Uw. Ag taipgi gauni u 
"Card Caae” be Jokios prlevoISs.
ATEIKITE.............. .. DIENA................. LAIKA8.................
VARDAS ..................................... .. ..........................................................
ADRESAS .....................................................................................................
TEL.......................................... KARO ROftTS...............................

CLASSIFIED
PARDAVIMUI PIGIAI

2 akerai geroa žemės. Tinkama au
ginti daržoves. Priemiestyje. prie 
Chicagos gatvSkarių. Galima Ir pas
tatyti namų ant lengvų išmokėjimų. 
Graži apielinkė. Mokykla, taksai pi
gus. gatves geros. Kaina tiktai 
$950.00.

joseph Vilimas,
6800 Mapl -wood Arenate.

Chicago. Illnols.

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

ATSARGOS KAPITALAS

$3,300,000.00 

- 0250,000.00
- >.

Per SO metų niekados neišmo
ki jom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno indėliai 
apdrausti iki 93,000. — Vedu
siai porai iki S13.OOO. Fo t. N. 
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIU FEDERAL SA- 
VINGS JSTAIGA CHICAGOJ.

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

FEDERAL SAVINOS AND‘,t
LOAN ASSTFOF CHICAGO

Justin Maekiewich, Pres.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IflMOKAJOfAIS

Banskis Furnitune House, Ine.
"THE HOME OP FINE FURNTTURE” KINGE 1904

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

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
WHEN every- 

thiog you at
tempt *« » burdea 

—when you arę 
nervous and irri-T table—at your 
wit’i end—try 
this medicioe. It 
may be just whai 
you need for extra 

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, savs, "After 
doing just a little work I had to lie 
down. ^My mother-in-laa ■> recom- 
mended the Vegetable Compound. 
I can sec a wondarful change now."

V EGFTABIE

r /<. J.
o r. i ~ r. f

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED TN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT ęt A n 
4-6 Kvortos... ■

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
1 *»<! DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
— I V Y K S -

Stkirafcij, Liepos-My 9,1939 
GRAŽIAME SUNSET PARKE

«< VILNIAUS KALNELIUOSE 99

Prie 135tos ir Archer Avė.. Rte. 4A

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. P. ir M. 
Dzlmldai, Savininkai.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 
IR WILL0W SPRINGS 

ROAD

WELL0W SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav.

Mažą Išlaidų
NAMAI

Pamntykit 
SJ namą 
šiandien

.10 r. Iki 4 
[po piet ant 
mūsų vietos!

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

už................................
UnIJistų statytas

Kviečiame Jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti. Ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be Jo
kių prievolių. Uždari porčlal lr 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na lr lengvais išmokėjimais.

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

Open Siindays 
K. KA.FKA., pres.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022

ATYDA BARGENŲ IEŠKOTOJAMS
Sunki liga ir senatve verčia sku

biai parduoti 4 fl. moderniškų mū
rini namą, 2-3 2-4 kamb., garažas
Randasi prie Marųuette Parko-gra- 
žiausioje Lietuvių kolonijoj. Rendu 
neša $150.00 i menes). Kaina tik 
$11.950. Įmoket $5000. Kreipkitės 
pas jgaiiotinj;

K. J. Macke-Mačiukaa 
. 2346 W. 69tli St..

TeC. Porspect 3140

BIZNIERIAMS PROGA
Pardavimui krautuve tinkama bile 
kokiam biznu! dabar taverna daran
ti gerų biznį. Storas ir 3 fletai mūro 
namus, tinkamas ir ofisams, Mar- 
ųuette Park kolonijoj, apie 10 metų 
senumo, apšildomas. Pigiai už cash 
arba maino ant mažo namo, farmos 
netoli Chicagos arba gerų lotų ar 
ką kitų. Kas norite laimėti garą bar- 
genų atsišaukite greitai.

JOSEPH VILIMAS,
6800 S. Maplewoo<l avė.

Tel. Hem’ock 2»23.

PADAVIMUI TAVERNAS
Parduodame tavernų. Turiu kitą 
darbą. Du darbu atlaikyti persunku. 
Biznis nuo seniai išdirbtas Ir gerai 
eina. Kiekvienas užėjęs pats gali J- 
aitikinti.

944 Wcst S5th Place. Chlcago.lll.

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 baldu. Šil
domas karštu vandeniu. Yra dviejų 
automobiliu garadžlus su cementi
niais privažiavimais ir kiemas Gra
žiai apsodintas medžiais. geičmis. 
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. Tt. RADciffe 
3281. 7525 So. Eggleston Avė. Agen
tai. pasinpiudoklte progai

PARDAVTMITI NAMAS
4 fletų namas — ant dviejų lotų, 
2-karų garadžlus. Parsiduoda pigiai 
Iš priežasties senatvės. Atsišaukite: 
2250 West 24th Street. Chicago.

GERA NAUJIENA 
Parduodu namą labai pigiai — 6 
kambarių su garadžiu lr apšildomas 
su šiltu oru (furnace heat). Namas 
randėsi Bridgeporte. Atsišaukite pas 
snvlninka: 830 W. 34tli Street, tel. 
YARds 5530,

PIRMOS RFRIES JUODŽEMIS 
— pėlynoms lr žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 1B 
bušeliu $2.50.
Stanley Gavens. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, UI., tel. Oak I.aw« 
193.1-1.

VASAROTOJAMS ATYDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro lr prie up€s — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
blllum ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chicagos. Kelias 83 ir 45. Peter Ber- 
notas. Bot 77. SHver I^ake, Wls.

PARDAVIMPI NAMAS
Mūrinis namas. 3 fletai: g kamba
rių; 4 kambarių lr 3 kambarių; 2 
karų garadžlus. Parduosiu pigiai arbs 
malnyslm ant grosernės ar kitokį* 
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rd PlacĄ 
Clileago. m.

RENDON KRAUTUV* 
Rendon krautuvS. Tinkama blle ko
kiam bizniui. Renda pigi. Atsišauki
te: 1913 West Cermak Road. Chlca- 
go, Rllnols.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Poeahontae Mine Rnn (Serrvmvri), Tonas 97.25; 
Smulkesniųjų — Tonas 97.00; Petroleum Car- 
bon Coke, perkant 5 ton. ar dasigiau. Ton. 97.23.

kals. Tas skrtra.


