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Lenkai pasiryžę grobti daugiau teritorijų
Tarptautine žinių tarnyba spėja, kad 
lenke plane iterpta ir Lietimą

Lenkams norėtųsi įgyti 
ilgas Baltijos pakrantes

Nedarbiai darbininkai turi naudotis 
gauti už nedarbą atlyginimą

VARŠUVA, liepos 7. — 
Lenkų, legijo.no (karo vetera
nų organizacijos) vadai vakar 
čia jiadarė rezoliucijų, kad j- 
vykus karui Lenkijos pareiga 
yra užgrobti ir pasisavinti 
daugiau aplinkinių teritorijų.

Jei įvyks karas, pažymi
ma rezoliucijoje, Lenkija ne 
vien turi ginti savo nepriklau 
somybę, bet turi konsoliduo

Anglikonu dvasiškis teisina Hitlerį, 
kaltina britus naciu provokacija

LONDONAS, liepos 7. — 
Angilikonų bažnyčios dvasinin 
kas Rev. W. R. Inge vienam 
laikraštyje pareiškia, kad bri
tai provokuoja Hitlerį. Jis nu 
rodo, kad Mussolinio agresy
vumas esąs begėdiškesnis nei 
Hitlerio, bet britai Mussolinio 
nekliudo, tik Hitlerį puolą.

Jis sako, kad Versalio tai
kos sutartis turėjo būti patai
syta taikingai, ar karu. Hit
leris ją taiso taikinguoju ke
liu. Vokišką, miestą Dancigą 
jis bando atgauti taip pat tai
kinguoju keliu, sako Rev. 
Ingje. O britai ryžtasi dėl to 
miesto kariauti. Kame čia bri 
tų teisybė!

NETURI SKIRTIS SU DU- 
JAKAUKEMIS

LONDONAS, liepos 7. — 
Britų vyriausybė ir vasaroti

Japonai apie savo nuosto
lius Kinijoje nutyli bet apie 

jus įspėję, (kad jie visados su nu08t0iįus pareiškia,kad
savimi turėtų dujakaukos.

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS
KAUNAS, liepos 2. — Vil

kaviškyje įvyko Suvalkų 
krašto k operacijos šventė, k u 
rioje dalyvavo ministrai Bi
zauskas ir dr. Krikščiūnas, ši 
šventė į Vilkaviškį sutraukė 
labai daug ūkininkų.

KAUNAS, liepos 6. —Lie
tuvos geležinkeliai švenčia 
dvidešimtmetį.

KAUNAS. — Liepos 4 d., 
J. A. Valstybių neipriklauso- 
•mvbės šventė Lietuvos spau
dos labai gražiai paminėta.

NEW YORK, birž. 28 — 
Atvyko iš Lietuvos atostogų 
krašto apsaugos ministro ad
jutantas ir (karininkų laikraš
čio “Kardo” redaktorius ima 
joras Liudas Zihavičius. Ma
nąs išbūti apie porą mėn. pas 
gimines Čikagoj.

tis ir praplėsti savo pozicijas,
.ypač Baltijos jūros pakrantė
mis, kad “ateityje apsisaugo
ti nuo staigmenų ir atitaisyti 
Versalio sutarties klaidas”.

Legijono vadai rezoliucijo
je neišvardina jdkių teritorijų. 
Bet ir be to j kiekvienam turi 
būti suprantama, kad jie gal
voje turi Rytinę Prūsiją ir 
Liertuvą, o gal dar ir I^atvijų.

JAPONIJA RENGIAS 
DAR GANA ILGAM 
KARUI KINIJOJE

TOKIO, liepos 7. — Šian
dien Japonija pradėjo tre
čiuosius metus karo Kinijoje. 
Ir niekas Japonijoje neturi 
nusimanymo, kaip ilgai rei
kės kariauti Kinijai nekapi
tuliuojant.

Dėl to vyriausybė įspėja rgy 
ventojus, kad jje būtų pasi
rengę dar didesniam pašiau 
kojfmui, nes nežinia kaip il
gai tęsis šis konfliktas.

Tas reiškia, kad vyriausybė 
numato dar daugiau išlaidų, 
kurias galima surinkti tik pa 
didintomis mokestimU.

kinai netekę pusantro milijo
no karių sukautaisiais ir su
žeistaisiais. Be kitko jie sako, 
šiandien Kinija jau neturinti 
moderninio karinio išrengi- 
mo.

VAGYS PABĖGO VISKĄ 
PALIKĘ

Klastingu būdu du vagys į 
sigavo į J. Barretto namus, 
10007 Hoyne avė. Surišo dvi 
mergaites ir tarnaitę. Išgrioz 
dė namus ir susikrovė į lagu- 
minus viską pasiimti.

Staiga parėjo šeimininkė ir 
paskambino durų skambutį. 
Piktadariai nusigando ir pa
bėgo nieko nepasiėmę.

MADRIDE UŽDRAUSTA 
ELGETAUTI

MADRIDAS, Ispanija, lie
pos 7. — Miesto autoritetų 
nuosprendžiu čia policija su- 
imdinėja elgetas, juos iSmau- 
do, dizinfektuoja ir siunčia j 
atitinkamas įstaigas

Ką potvynis atlikęs Kentucky valstvbėje.Čia vaizduojama potvynio išgriauto pramogų ir 
žaismių parko dalis Morehead, Ky. i (Acme telephoto.)

WPA DARBININKAI 
TURI PAGRINDO 
NEPASITENKINTI
Work Projects Administra- 

tion (WPA) dalis darbininkų 
visoj šaly subruzdo kelti strei 
kus. WPA vyriausias admi
nistratorius pranešė, kad jei 
tie darbininkai skirtą laiką ne 
grįš į savo darbus, jie visiš
kai bus pašalinti.

Šis įvykis reikalingas paai
škinimo. Iki liepos 1 d. įvai
riuose vykdomuose viešuose 
vyriausybės projektuose dir
bantieji unistai amatininkai 
už darbą buvo apmokami uni
jų nustatytomis ratomis. Ta
čiau jiems leista dirbti per 
mėnesį tik 50 iki 80 valandų, 
kad jų mėnesio uždarbis nebū 
tų didesnis kaip 90 dol., arba 
kiek daugiau, tai yra ne didės 
nis, kiek mokama neunistama 
amatininkams.

Prieš liepos 1 d. kongresas 
viešiesiems darbams pripažino 
naujas taisykles, tarp kurių vi 
siems amatininkams nustatyta 
130 valandų darbo per mėne
sį su tokiu pat atlyginimu, 
koks mokėta už 50—80 valan
dų darbo.

Šioms taisyklėms įsigalio
jus, unistų amatininkų tarpe 
kilo nepasitenkinimai ir jie 
pradėjo kelti streikus. Jiems 
nutraukus darbus ir paprasti 
eiliniai darbininkai neturi ką 
veikti. Sulaikomas darbų vyk
dymas.

Pasirodo, kad amatininkams 
yra pagrindo streikais protes
tuoti prieš kongreso praves
tas taisykles.

DAUGIAU WPA DARBI
NINKŲ APLEIDŽIA

DARBUS«
Nepaisant iš Wasliingtono 

paskelbto įspėjimo kaškart 
vis daugiau WPA darbininkų 
unistų jungiasi (prie streiko 
ir sulaiko vykdomuosius vie
šuosius darbus.

ORGANIZUOTOS 
KATALIKĖS NAUJINS 
SAVO PARAPIJĄ
VEIVERIAI. — Organizuo 

tos katalikės moterys ir pav- 
kės, padedamos dvasios vado, 
sušaukė visas parapijos mo
teris, kurios kitų (parapijos 
organizacijų remiamos 'pasi
ryžo :

1. Šeimose, kuriose gyvena 
padori motinu ar dukrą, vi
somis jėgomis stengtis, kad 
jų namai nebūtų teršiami: kei 
^ksrnais, nešvariomis dainuš
komis; ant sienų ir stalo ne
rastų vietos toki paveikslai,

^knygos ir laikraščiai, kuriuo
se įržeidžiama tikėjimas, doro 
vė, tikybiniai papročiai ir kt.

2. Palaikyti tikybinius pap 
račius, bendras maldas gegu
žės, birželio ir rpsalio mėne
siais.

3. Daugiau kreipti dėmesio 
į priešmokytklinio amžiaus 
jaunimo tikybinį ir dorovinį 
auklėjimą.

4. Stengkis, kad kiekvieną 
katalikišką šeimą lankytų 
bent vienas katalikiškas lai
kraštis.

5. Savo apylinkėj stengtis 
sutaikinti besivaidijančius 
kaimynus ir šeimas, o pakri
kusioms ir krinkančioms šei
moms padėti susitvarkyti.

6. Kiekviena motina ir du
kra nepamiršta, kad tuose na 
muose jauku gyventi, kuriuo
se gyvena tikinti, darbšti, 
švari, dora ir geTo būdo mo
teris.

7. Padori moteris ar dukra 
neina, smerkia ir kitiems tru
kdo lankyti pasilinksmini
mus, kurie tęsiasi vėliau 10 
vai. vakaro, kuriuose šokama 
nepadorūs, Bažnyčios smer
kiami, šokiai.

8. Smerkti tų motinų ir du
krų elgesį, kurios namuose 
vartoja naminę degtinę ir ku
rios drauge su vyrais girtauja 
restoranuose.

9. Įvairias darbų pabaigtu-

ŠEšERiy METŲ 
PREZIDENTO TARNYBAI 
REZOLIUCIJA
AVASHINGTON, liepos 7. — 

Senato juridinis komitetas to
mis dienomis svarstė dvi re
zoliucijas, liečiančias- prezi
dento tarnybą.

Viena rezoliucija reikalau
ta uždrausti prezidentui kan
didatuoti trečiajai tarnybai. 
Kita padaryta ‘konstitucinio 
priedo formoje — prezidentui 
nustatoma tik viena šešerių 
metų tarnyba.

Senato komitetas 10 balsų 
prieš du pirmosios rezoliuci
jos nepripažino.

Antrosios rezoliucijos klau
simu komitetas pasiskirstė 
pusiau: 7 nariai pasisakė už 
ir 7 prieš rezoliuciją.

Tokiu būdu ši pastaroji re 
zoliucija grąžinama senatui 
be jokių nurodymų. Pats se
natas šiuo klausimu balsuos.

Demokratai priešingi šiai j rezoliucijai. Jie sako, tas ga
li pakenkti prezidento Roose- 
velto trečiosios tarnybos kan
didatūrai. Bet jų baimė nie
ku nepamatuota. Pravesta re 
zoliucija nepakenktų preziden 
to kandidatūrai, nes iki 19- 
40 m. atskiros valstybės ne
suspėtų šio priedo ratifikuoti.

ŠANCHAJUS, liepos 7. — 
Japonų lakūnai bombardavo 
laikinąją kinų sostinę Čun- 
kingą — Kinijos tolumoje.

ves ruošti be šokių ir, jei vi
sai negalima be svaigalų, tai 
bent jų vartojimą, kiek gali
ma mažinti.

10. Sudaryti sąrašus to
kių katalikių motinų ir dukrų, 
kurios griauna kitų šeimas, 
girtauja drauge su vyrais re
storanuose, be reikalo laužo 
pasninkus ir nešvenčia šventa 
dienių. Už šias moteris suruo 
šti viešas pamaldas ir surasti 
kitus gydymo būdus.

Šio liepos mėn. 1 d. III. val
stybėje įsigaliojo vadinamas 
Nedarbo Kompensacijos Ak
tas (Unemployment Compen- 
sation Act). Netekę darbo 
darbininkai gali gauti už ne
darbą šelpimą per 16 savai
čių ilgiausia iš vadinamo Ne
darbo Trusto Fondo (Unem
ployment Trust Fund). Savai 
tinai išmokėjimai, arba ap- 
drauda, mažiausia yra 7 dol., 
o didžiausia — 16 dol., žiūrint 
turėto darbininko lždarbio 
jam dirbant.
. Kiekvienas nedarbis, kurs 
pereitais metais dirbo ir už
dirbo mažiausia 225 dol. ir jo 
darbdavio už jį mokėjo skirtą, 
nuošimtį minėtan fondan tu
ri teisę įduoti aplikaciją gau
ti apdraudos. Aplikacijas pri
ima Unemployment Compen- 
sation raštinės, Merchandise 
Mart, Chicagoje. Kituose mie 
stuose taip pat yra raštinės. 
Jos yra Illinois darbo depar

NENUOSTABU, JEI
NAUJAJAI SANTVARKAI
GERAI KLOJASI
AVASHINGTON, liepos 7. 

— Cbicago Daily Tribūne pa
stangomis iš kongreso žemes
niųjų rūmų taisyklių komiteto 
išgautas sąrašas daugiau kaip 
vieno tūkstančio asmenų, ku
riems iš AVPA fondų Illinoise 
mokamos gražios algos, kurių 
mažiausios yra 1,200 dol. per 
metus, o didžiausia — 8,000
dol.

Tai vis AVPA tarnautojai, 
kurie suregiuientuoti palaiky
ti naująją santvarką, be ko 
jos pastatai greitai sugriūtų. 
Nenuostabu, jei demokratai 
kelinti metai taip įsigalėję, 
kad tarp jų kitos partijos žmo 
nėms nėra vietos.
Tribūne pažymi, kad iš šelpi 

mo fondų visoj šaly didelės 
sumos ilšleidžiamos politinei 
regimentacijai ir tuo būdu 
skriaudžiami šelpiamieji.

BANDO ATŠALINTI NUO 
POLITIKOS

AVASHINGTON, liepos 7.— 
Kongreso žemesniųjų rūmų 
taisyklių komitetas pripažino 
Liliu, kuriuo norima AVPA 
viršininkams ir tarnautojams 
griežtai uždrausti kištis į po
litiką, iš darbininkų rinfkti 
aukas politiniams fondams, 
arba tarp darbininkų užsiim 
ti politinėmis agitacijomis.

Bus sunku rūmams praves
ti šį bilių, nes tai būtų smū
gis demokratų organizacijo
ms.

tamento žinyboje.
Iš Nedarbo Kompensacijos 

Akto išimtos dirbtuvėlės, ar 
kitos kokios nors įstaigos, ku
riose dirba mažiau kaip 8 dar
bininkai. Be to, išimti, žemės 
ūkio ir vyriausybės darbinin
kai, naminiai tarnai ir kai ku
rie kiti užsiėmimai.

Ypač yra proga nedarbo 
šelpimu naudotis paleistiems 
iš AVPA darbų darbininkams, 
kurie pereitais metais dirbo ir 
uždirbo mažiausia 225 dol. 
Jiems dirbant už juos buvo 
mokamas skirtas nuošimtis į 
minėtų nedarbo fondą.
, Nedarbo Kompensacijos di
vizija III. darbo departamente 
praneša, kad jau keliolika tū
kstančių nedarbių yra įteikę 
aplikacijas. Laukiama jų dau
giau. Anksčiau įdavę. aplika
cijas ir kuriems bus pripažin
ta apdrauda, pirmuosius ap
draudos čekius gaus liepos 25, 
arba 2*6 d.

MIRĖ LAIVYNO 
SEKRETORIUS 
SVVANSON
AVASHINGTON, liepos 7. — 

Mirė karo laivyno sekreto
rius Gaude A. Swanson, 77 
m. amž., demokratų partijos 
vadas veteranas.

Velionis ilgus metus sirgu
liavo ir dažnai buvo pasitrau 
kęs nuo pareigų.

CHICAGOS KINAI KATA
LIKAI PAGERBĖ KARE 

ŽUVUSIUOSIUS

Cbicagos kinų katalikų gau 
ringą grupė pamaldomis pa
gerbė žuvusiuosius saviškius, 
gy,nusius tėvynę Kiniją nuo 
užpuolikų japonų.

Šv. Jono bazilikoje Kanki
no apaštališkas vikaras JE. 
vyskupas P. Yu Pin laikė iš
kilmingas gedulo Mišias. Vy
skupui asistavo bazilikos re
ktorius kun. T. J. Reed. JE. 
vyskupas W. D. 0’Brien, Chi- 
cagos auxilinis vyskupas, ir 
gi buvo 'pamaldose.

BERLYNAS, liepos 7. — 
Čia į viešuosius darbus pri
imta ir žydai darbininkai. 
Vokiečiai darbininkai atsisa
ko su jais dirbti.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. — Nu

matoma lietaus su perkūnijo
mis; kiek vėsiau.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 
8:27.

“DM” VASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS RYTOJ, LIEPOS 9 d., SUNSCT PARKE, 135th STREET ir ARCHER AVENUE.

legijo.no
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitu negrąžiną. 
Jei neprašoma lai padaryti ir nepriatunCiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko aau teist tai
syti ir trumpinu visus prisiųstus raštus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentu 
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima rasomaja 
mašinėle j paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos ialkraštln nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Bntered as Becond-Claas Matter Marob 11, 1614, at

Ckloago, Illinois Under tbe Aot et Marob ». 1179.

APŽVALGA

“Draugo” Jubiliejinė Diena

‘•Draugas’’ pradėjo eiti 1909 m. liepos 12 
dieną. Vadinas, už keturių dienų ••Drau
go” gimtadienis — jam sukanka lygiai 30 
metų.

Ligi 1916 metų ‘ Draugas” ėjo savaitraš
čiu, o 1916 m. virto dienrraščiu.

Leidėjai, išleidę pirmąjį “Draugo” nume
rį, pasisakė, kad jie “...mėgins visomis sa
vo spėkomis padaryti savaitraštį tikru, išti
kimu katalikų draugu, bet be visuomenės 
pagalbos pati viena neištesės”.

Leidėjų norai išsipildė. Laikraštis ne tik 
ištęsėjo, išsilaikė savaitraščiu per septyne
rius metus, bet pasidarė tiek populiarus ir 
mylimas, kad iškilo gyvas reikalas kasdien 
jį siuntinėti į skaitytojų namus,

Leidėjai pirmame numeryje pasisakė ir 
tai, kad “Draugui” rūpės pirmoje vietoje 
katalikybės reikalai, bet jis gyvai rūpinsis 
mokyklų steigimu, organizavimu, lietuvybės 
palaikymu ir, be to... “katalikui norisi ži
noti, kas darosi pasaulyje: juk jis gyvena 
krūvoje su visokiais žmonėmis — tai ir jam 
privalo rūpėti — be tikybinių, luominių, 
tautinių ir kitokių atskirų — visų bendri 
reikalai'”.

- Mainėsi laikraščio leidėjai, mainėsi jo re
daktoriai, tačiau “Draugas” visada išlaikė 
pačioj pradžioj nustatytą kryptį: jis visada 
buvo geru savo skaitytojų draugu ir bičiu
liu, visada apėmė visas gyvenimo sritis, vi
sada drąsiai kovojo už religijos ir tautybės 
idealus, visada energingai gynė darbo žmo- 

. nių reikalus.
Kaip mūsų skaitytojai gerai atsimena, šių 

metų pradžioje paskelbėme, kad visi 1939 
metai bus • Draugo” jubiliejiniai metai, kad 
to reikšmingo jubiliejaus paminėjimui bus 
surengta ne viena pramoga, bet kelios.

Nctrs visos pramogos turės savo prasmę, 
tačiau rytoj įvykstąs piknikas Sunset par
ke turi ypatingos reikšmės, nes jis įvyksta

- arčiausia prie jubiliejinės dienos.

Visi piknikai vieni į kitus yra panašūs. 
Bet ryt dieno® “Drauko” rengiamas pikni
kas bus tuo skirtingesnis, kad jame bus pa
sakyta keletas trumpų kalbų apie spaudos 
reikšmę ir apie patį mūsų dienraštį. Pažy
mėtina ir tai, kad piknike dainuos Lietuvos 
Vyčių choras, kuris yra išaugęs ir kiekybe 
ir kokybe.

_ •
Ta proga galima ir tai priminti, kad ‘Drau 

gas’ per daug metų yra buvęs Lietuvos Vy
čių organizacijos organu, kad pirmasis re
daktorius a. a. kun. A. Kaupas yra L. Vy
čių vardo autorius. Dėl to smagu konsta
tuoti faktą, kad Vyčiai dedasi prie mūsų 
dienraščio rengiamų jubiliejinių iškilmių.

Sunku būtų surasti bent kiek reikšmin
gesnę lietuvių katalikų organizaciją ir įstai
gą prie kurios įsteigimo nebūtų prisidėjęs 
“Draugas” ir nebuvęs jų organu. Federa
cija, Katalikų Susivienijimą®, Moterų Sąjun
ga, Labdarių Sąjunga, Vargonininkų Sąjun
ga — visos šios ir visa eilė kitų organiza
cijų išaugo “Draugo” pagalba. Tai nėra 
tuščias pasigyrimas, bet tikrenybė.

“Draugas1' per trisdešimtį metų buvo iš
tikimas visuomenei, o visuomenė jam. Ti
kimės, kad tie ryšiai ir nuoširdus bendra
darbiavimas pasilaikys ir ateityje.

Anglijos politikų kartojimas pažado gel
bėti Lenkijai, jei ją pultų Hitleris, darosi 
panašus į pasaką apie dainą be galo. Hitle
ris tc.< dainos klausosi, bet nesnaudžia — 
naudojasi ir stiprinasi Dancige.

t

Vieningas Bendras Darbas
“Mokykla ir gyvenimas” savo vedamaja

me i>aliečia ir šių dienų — bendro sugyve
nimo klausimus: •

Jei kairieji, ipvz., socialdemokratai suta
riu su dešiniaisiais, tai nėra kažkas jau ne
paprasto. Aukštos kultūros šalyse, kaip O- 
laudijoje, Belgijoje ir kt., ištisais dešimtme
čiais katalikai bendradarbiauja su socialis
tais koalicinėse vyriausybėse ir puikiai su
taria. Tik reiktų džiaugtis, jei ir Lietuvoje 
ta linkme pradedama eiti. Tai rodo aukštą 
mūsų visuomenės politinį subrendimą, šian
dien jau labai nedaug tėra tokių naivių žmo
nių, kurie vis dar bando įrodyti, kad kata
likai su socialistais jokiu būdu nesutars, kad 
jų ideologijos yra griežtai priešingos ir t.t. 
Nenorėdamos susitarti, jos, žinoma nesusi
tars. Bet norėdamos, visuomet galės. Visų 
vienos tautos politinių partijų programų® nė
ra visiškai viena kitai priešingos. Jo® visos 
turi vienų bendrą tikslą — tauto® ir val
stybės gerovę. Tik šiek tiek skiriasi tos ge
rovės metoduose jai įgyvendinti. Bet šitie 
dalykai yra jau antraeiliai. Esant tam tik
roms aiškioms objektyvioms sąlygoms, ge
rovės supratimas darosi įmanomas tik vie
nas, ir keliai jai pasiekti visiems ar bent 
daugikliai aiškėja tik vieni ir tie patys. Tuo
met ir partijų konsolidacija yra neišvengia
mas dalykas. Taip pat objektyviško-s sąly
gos priverčia partijas savo programinius aš
trumus, radikalumus, švelninti, daryti nuo
laidas vieni kitiems ir tuo būdu sudaryti 
pastovų bendradarbiavimo pagrindą.

Tautinės vienybės idėja negali būti mo
nopolizuota vienos politinės grupės. Ji yra 
visų politinių grupių idėja. Viena politinė 
grupė pripažindama teisę tik sau tą idėją 
turėti, tuo pačiu jų komprimituoja, nes ji 
daroma įrankiu siekti tos politinės grupės 
purtiniems tikslams.

Tautinės vienybės idėją skeFbti ir vykdy
ti gali visos mūsų politinės grupės. Visų, 
bent svarbiausių, grupių sudaryta vienybė 
yra reali vienybė, turinti savo egzistavimui 
tvirtų pagrindą visuomenėje. Nuoširdi vieny
bė gali būti tik ten, kur yra sutarilinas, kur 
gali būti tik pritarimas, ten tikros vienybės 
niekad nebuvo ir nebus.

DIDINGAS, MARGASPALVIS LIETU VOS 
SAULIŲ 20 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
Pilnas Kaunas Buvo Uniformuotų Šaulių, Tau

tiškais Kostiumais Pasipuošusių Šaulių-Mo- 
terų. Dainos, Sporto Rungtynės, Šaudymo 
Lenktynės, Paroda ir t.t.

KAUNAS (Elta). — Lie- nybės, riteriškumo, drąsos, iš- 
tuvos Šaulių Sąjungos 20 me- tverminguroo ir pasiryžimo 
tų sukakties šventė praėjo su simbolį kovoti už savo idea- 
nepaprastu pakilimu. Pačios lūs ligi paskutiniojo kraujo 
iškilmė® prasidėjo birželio 24 lašo. Dovanodami jums, gar- 
d. vakare žuvusiųjų pagerbi-' bingi šauliai, tą vėliavų, kuri 
mu prie Nežinomojo Kareivio nuo šios dienos bus jūsų šau- 
kapo, dalyvaujant vyriausy- .niųjų ateities žygių vadovė, 
bei, Latvijos, Estijos ir Šuo-'esame įsitikinę, kad ši vėlia-

Kaip Ruošiasi Lietuvos Choras 
Amerikon

“XX Amž.” rašoma, kad Lietuvos Uni
versiteto choras stropiai ruošiasi vykti pas 
mus į Ameriką. Numanydami, kad mūsų 
skaitytojams, o ypač mūsų choristams ir 
crorų dirigentams bus įdomu, kaip daromi 
tie prisirengimai, perspausdiname iš “XX 
Amž.” šią žinią:
“Šiomis dienomis V. D. Un-to choTo val

dyba, vadovaujant dirigentui K. Kaveckui, 

iš didžiulio 200 žmonių choro išrinko pačias

mijos šaulių organizacijų de
legacijoms, dešiničianis tūks
tančių uniformuotų šaulių vy
rų ir moterų su visų skyrių 
ir būrių vėliavomis ir miniai 
žmonių, kuri buvo užpildžiu
si visą Vienybės aikštę ir 
gatves aplink Vytauto Did
žiojo Muziejų. Po įspūdingų 
vakarinių apeigų, sudedant 
vainikus prie Nežinomo Ka
reivio kapo, Šaulių Sąjungos 
vadas įplk. Saladžius savo ka
lboje, be kito ko, pasakė: “Ir 
mes ateidami čia, ateiname ne 
tik jų pagerbti, bet ir dvasio
je su jais pabendrauti, kaip 
geri vaikai su gerais savo tė
vais, kad bendrauja, ypač ri
mties valandą. Žuvusieji mū
sų nepriklausomybės kovų 
kariai, partizanai ir šauliai.

va bus ištikimiausiųjų Lietu
vos sūnų ir dukrų rankose, 
kad ji visados laisvai ir aukš
tai įplevėsuos jūsų šaunių gre
tų priešakyje, vesdama jus į 
jūsų ir Lietuvos .laimėjimus, 
kad ji laisviems lietuviams 
amžinai bns jų Laisvės ir ko
vų dėl tos Laisvės garbingas 
ženklas”.

Vakare Dainų slėnyje įvy
kusi šaulių dainų šventė bu
vo neapsakomai įspūdinga. 
Dainų slėnys yra ipačios ga
mtos sukurtas milžiniškas na
tūralus amfiteatras, kur vie
no aulkšto kalno pusračiu iš
silenkusiame šlaite yra įren
gti suolai dešiničianis tūks
tančių publikos, kitoje pusė
je daubos — antrame šlaite 
— didžiulė estrada chorams,

gyveno tam, kad mes atgau- ir visa tai apsupta didžiuliu 
tumėm "kadai mūsų tėvų nu- j juodžalių medžių vainiku. Da 
stotąją nepriklausomybę. Mes lyvaujant 90 chorams su 2,500
gyvename ir privalome gyve
nti tam, kad nepriklausomy
bės nei mes, nei mūsų vaikai 
niekuomet nebenustotų. Pir
mieji karžygiai savo pareigą

dainininkų ir 600 žmonių or
kestrui ir 70,000 publikos, 
transliuojant per radiją, bu
vo atlikta mišri (programa ri
nktinių dainų, kurįų garsai

Po Svietą Pasidairius
Labai dažnai Amerike ten

ka suseiti tai vieną, tai kitą 
lietuvį, kurie labai didžiuo
jasi tuo, jog paeina išstrošniai 
vožnios žemaičių genties. Ale 
kai pradedi su juo šnekėli, 
pasirodo prastas žemaitis, ba 
žemaitiškai šnekėt nemoka. 
Kad būti žemaičiu, reikia ir 
šnekėti žemaitiškai, na, pri
klosiu, panašiai į žemiau de
damą plungiškio P. Melvert- 
so žemaitiškai papasakotą at
sitikimą, kaip vienas žemai
tis mokė vokietį gražinti plau 
kus. Mat, vokietis buvo pli
kis.

Viena karta tuoks puonišks 
vuokitis, bavakščiuodanias 
ipo Klaipieda, pamatė žemaiti 
so dėdėlė gražės plaukas. O- 
ns priėję įpri tuo žemaite ė 
saka:

— Na, tik, žemaiti, ėš kor 
to gava tuokius plaukus?

— Vuo pasidėrbau, ėš kor 

kėtor gausi ? •

— No, vo to nagalietomi 
pamuokitė ė moni? Aš jau 
tau ožniuokietiuo.

— No, aš galietiuo, bet, ka- 
žėn, a to tori teik pėningun. 
Če ba pėnkdešimtės nagai pra 
sėdiete...

Tas vuokitis ėštrauk pėn-

die — paklausė dar tas vuo
kitis.

— Aš eso Šiuoks, — saka 
žemaitis.

Tas vuokitis tėp ė padėrba. 
Apsėtepė vakarė vėsa galva 
so smalo ėr atsėgolė į pou
kus. Kitmetie, tik ėšlėpa ės 
luovas, vėso pėrmo bieg pri 
želkuora veizietė, a tėkra tor 
jau tuokius plaukus. Bet pa- 
veiziejės ė pats ėšsėgonda. 
Miegėna pliešitė žemėn tus 
poufcus, bet nėt, miegėna 
plautė ėrgi nėt. Ont galum 
gala ons somėslėje biegtė į 
miestą ėiškuotė tuo žemaitė, 
atsėlinti sava pėnkdešimtė fl 
dar atsėskaititė ož apgavima 
Bet kame to berasi. V -k*"- > 
ns bova torgou, vuo sendėina 
jau gal Kretinguo a Plungie 
Vuo tas vuokitis, biegdanu 
par miestą ė šauk:

— A namatiet šiuoki? A 
namatiet šiuoki? A namatie? 
šiuoki ?

Kėtė tėn, korei -matė, ė sa 
ka:

— Ne, kame tuoki matisil 
Jog ni patiuo pdkluo tuoki 
nabiet.

Tėp tas vuokitis ė nebrada 
tuo žemaitė.

nies?
Tė'veli, ar tu bijai s»

tautai ir tėvynei garbingai' galingai aidėjo ne tik Kau-' ^ou> u° ^as ® papasakuo.
atliko. Mes, jų dvasios sūnūs ( ne, visoje Lietuvoje ir 
ir dukros savo pareigą turi- j užsieniuose, 
me ir lygiai garbingai atlikti. • Sekmadienį, birželio 25 d.,
Mūsų ramiąją padangę, mū
sų žemės nepriklausomybė ne 
tik kad išsilietų, bet kad po 
audros atsitiestų pasaulio a- 
kyse dar stipresnė, dar kil
nesnė ir visiems lietuvių tau
to® vaikams lygiai palaimin
ga”. Sugiedojus Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Suomijos 
himnus, Šaulių Sąjungos lėk
tuvams skraidant viršuje, bu
vo iškilmingai perkfuota į 
Karo Muziejų senoji, 20 me
tų Šaulių Sąjungą lydėjusioji,

Ikaro aviacijos aerodrome įvy
ko visų iškilmingoji šventėm 
dalis. Neapmatomos šaulių vy 
rų ir moterų rikiuotės eilės 
apstojo gero ketvirtainio k i 
lometro plotą milžinišku ke
turkampiu. Estrados kairėje, 
kampe, ištisas miškelis šaulių 
būrių vėliavų, kurių priskai- 
tjrta 437. Tribūnos dešinėje 
išsiri&iavę trys nauji šaulių 
aviacijai dovanoti lėktuvai. 
Toliau 18 sunkvežimių su vi
suomenės paaukotais šaulia-

kde&mtę.ę dųyd. ląm. žeinari _ lftų.niajaa niie.ls vaikeli..

— Ka pavėsi nomei, va
karė apsėtvpk vėsa galva so 
smalo ė par nakti atsėgolk į 
poukus. Kitmetie to pamatisi, 
ka tava plauka būs tuokei, 
'kap tik niona.

— No, vo 'kap tava pavar-

— O vilko ar nebijai *! [ 
— No.
— Ir linoto taip pat nebi 

jai?
— No, nebijau.
— Funes: vilko nebijai, šu

nies nebijai, net levo nebijai, 
o mano mamos bijai...

ją Šaulių Sąjungos vėliavą ir kultūrindama jos prieauglį

naujai pirktuosius lėktuvus. 
Po to, sutiktas maršu, atvyko 
Respublikos Prezidentas, kurs 
įteikęs Šaulių Sąjungai nau
ją vėliavą, pareiškė: “Mano 
pasitikėjimas, tautos vardu

Daug jums pasitikime, bet ii 
daug gero iš jūsų laukiame, 
Šią valandą įteikiau Sąjungos 
Vadui visų jos vėliavų vėlia
vą, simbolizuojančią arba žen
klinančią jūsų pareigas ir

duodamas, yra didžiausias vi- jūsų teises, išdėstytas Sąjun- 
sai Šaulių Sąjungai. Tikiuosi,! gos statute. Toji vėliava, tai

stipriąsias dainos .»e»o jėgas ir sudarė ga-1 v8,iava ir at|iktas aktas naa. Ims ir ka|ko kad garbingai, iStver.ningail jūsų šventenybė, telkianti jus
lmg» reprezentacini chorą lietuviška, dai- _ viUavai prjim(i> kuri,,[8Tak^M }r ir drausmingai ginsite šią sa->glaudž.ion draus,nmgen drau-
nai propaguoti Atoierikoje. Tam tikslui cho
ras kasdien repetuoja šiuo naujuoju sąsta
tu, ir yra pasiekęs nemažų me-no laimėjimų. 
Šis choras galės drąsiai pasirodyti Ameri
koje tarp Amerikos lietuvių jnimiųjų chorų 
ir, reikia manyti, Lietuvai gėdos nepadarys. 
Jei anksčiau V. D. U. ehoras stengėsi pa
tenkinti visų norinčiųjų dainuoti norus ir 
nešė muzikos ir dainos meną į studentiją, į 
visuomenę jo populiarinimui, tai šis, nors 
ir palyginti mažas, bet gana stiprus choras 
nori užsienio broliams parodyti paskutinius

įvairios organizacijos paau
kavo Lietuvos Šaulių Sąjun
gai. Ginklų Vajaus (komiteto 
pirmininkas <plk. Gužas per
skaitė naujosios dovanojimo 
aktą, kuriam, be kito ko <pa-

ūkininkų ratelių sunkvežimis 
su užrašu: “Mes ginsime sa
vo laisvę, savo žemę”. Jau
nieji ūkininkaičiai, berniukai 
ir mergaitės, šiuo vežimu at
gabeno šauliams iš visų 20

uningai ginsite šią 

vo šventenybę — vėliavą”. 

Priėmęs vėliavą Šaulių Sąju-

glaūdžion drausmmgon 
gėn. Kad vieningai gintute 
Nepriklausomą Lietuvą ir jos

rašyta: “Mes, lietuvių visuo-Lietuvos apskričių suaukotą 
menė® organizacijos, su visa po vieną šautuvą. Visu fron-
lietuvių tauta pagerbdamas 
šauniąją mūsų šaulių šeimą, 
jos gražių sukaktuvių dienądairios meno laime jilnus Lietuvoje. Šiam' cho- . . . ... , . . . ., ... ..... . . _ < ir atsidekodamos uz jų bud-ro žygiui kuo didžiausias viso® visuomenes1

pritarimas. Lai šio choro išvyką lydi laimė 
ir pasisekimas

* Nacių Tinklas Brazilijoj
Sao Paulo lietuvių laikraštis “Šviesa” ra

šo, kad Porto Alegre katalikų dienraštis 
“A Nacao” duoda tiesiog šiurpių hitlerinin
kų veiklos Brazilijos pietuose epizodų. Už
darius politines partijas Brazilijoje po 1937 
metų lapkričio įnėn., hilerininkai pasivadino 
kultūrinėmis ir labdarybės draugijomis ir

Pragaištingą savo darbą varė toliau. Jis bu
vo vedamas grynai Vdkietijon pavyzdžiu ir 
visą nacionalsocialistų santvarka buvo ak-

rųjį ir pasiaukojantį budėji
mą atvaduotosios lietuvių že
mės Laisvės sargyboje, dova
nojame šaulių Sąjungai ir 
prašome priimti šį kariško
sios ir šaulišfkosios garbės že
nklą — Lietuvos Šaulių Šu

tiniu aedromo šonu plasdenc 
ant aukštų stiebų iškelta dau
gybė tautinių vėliavų. Minia 
civilinės publikos, kurios tar
pe daugybė tautiškais drabu
žiais ipasipuošusių lietuvaičių 
Iškilmių pradžioje arkivysku
pas Skbireckas ipo atviru da
ngumi, giedant 2,000 chorui 
ir 360 žmonių orkestrui pri
tariant, atlaikė iškilmingas

jungos vėliavą, broliškos vie- pamaldas ir pašventino nau-

tai nukopijuota. Dar daugiau: Vokieti,jos ko
nsulatai per Banco Alleiuao Transatlantico 
išmokėdavo kas mėnuo šioms “kultūrinėms” 
draugijoms dideles markių sd/nas propagan
dos ir kitiems “kultūriniams” reikalams. Be 
to, niekam nepaslaptis, keno pinigais bėga

ngos vadas įplk. Saladžius at- garbę, kad dirbtute dėl jos 
sakė: “Saugosiu ir gerbsiu geresnio rytojaus. Pasibaigus 
Šaulių Sąjungos vėliavą, kaip šiai sukaktinei iškilmei, grį- 
šventenybę ir drausmės aini- šite namon pavargę kūnu, t<- 
bolį. Prisiekiu visų šaulių va- čiau jiotrilę dvasia ir kerai 
rdu”. Perdavus šauliams nau nusiteikę, grįšite kiekvienas 
jąją vėliavą, Respublikos Pre' į savo įprastąjį verslą, dar 
zidentas kariuomenės vado ir griežčiau pasiryžę būti dar 
Šaulių Sąjungos vado lydimas tvirtesniais šauliais. Dabar 
apvažiavo išsirikiavusių šau- kiekvienas būsite prie savo 
lių pulkų eiles ir pasakė kai- ai*klo, o jei prireiks ginti Tė
bų, be kito ko, pareikšdamas: vynę, tai vėl stosite prie savo 
“Ir valdžia didžiai vertina ginklo. Jūs esate pasižadėję 
jūsų sąjungą visų pirma dėl tarnauti didesnei savo Tautos 
to, kad ji sudaro rimtą kraš- galiai ir jos gerovei”. įteik 
to ginkluotųjų pajėgų dalį, dainas ginklus vyr. Ginklų 
vertina ypačiai ir dėl to, kadi Vajaus komiteto pirmininkas 
ji auklėja mūsų tautos viltį, pik- Gužas perskaitė aktą, ku

riame be kito fl<o, pareiškė: 
“Ir Kauno visuomenė Šauliųšimtais vokiečiai iš Pietų estadų atgal į Vo

kietiją.
Baigdamas, laikraštis sako, kad pavojus 

Rio Grande ir kituose kaimyniniuose esta-
duoee yra labai didelis ir reikią greitų prie
monių jam užbėgti už akių.

Sąjungos dvidešimtmečio su
kakties didžiųjų iškilmių die
ną, birželio mėn. 25 d., Lietu-

(Tęsinys 6 pusi.) .



Šeštadienis, lierns 8 d.. 193d

RUSIJOS BAŽNYČIA
Jau 950 metų praėjo nuo 

to laiko, kai Rusijos D. Ku- 
nig. Olga priėmė Šv. Krikštų. 
Vadinasi, ta dabar norinti 
Dievu atsikratyti valstybė 
daugiau negu 400 metų prieš 
Lietuvos (krikštų pradėjo iš
pažinti Kristaus mokslų. Nors 
beveik jau 1000 metų rusai 
yra kri'kščionys, tačiau krik
ščioniškas mokslas turėjo ma
ža įtakos jų gyvenimui, ir 
liaudis prisilaikė tik išorių ti 
kybos formų, nenormavo sa
vo elgesio pagal bažnyčios į- 
sakvmus. Pati bažnyčios san
tvarka pergyveno įvairius žv 
mius pakeitimus, kurie, gali
ma sakyti, mažino ilgainiui 
dvasiškuos autoritetų, kol 
galiausiai Rusijos bažnyčia 
virto, taip sa'kant, policijos 
valdoma ir tvarkoma įstaiga.' 
Jau šv. Kirilas ir Metodijas 
dirbo slavų žemėse IX amž., 
ir skelbdami šv. evangelijų į- 
kūrė atskirų apeigų Bei abė
cėlę. Tačiau abudu broliu bu
vo ištikimi katalikų Bažny
čiai. Šv. Kirilas net Romoje į 
mirė. Dėl artinu} ryšių su 
Konstantinopolio rytų apeigų

patriarchais Rusijos bažnyčia 
ėjo greitai tokiais pat klai
dingais keliais, 'kaip ir pasta
rieji. Kai imperializmo cen
tras buvo perkeltas į Kons
tantinopolį, jo valdovai sten
gėsi jį padaryti ne tik valdy
mo, bet ir krikščionybės cen
tru. Vis iki IX amž. Rytų so
stinės patriarchas pripažino 
Romos Šv. Tėvo pirmenybę ir 
buvo jam paklusnus. Tik 1858 
m. buvo padėtas pagrindas 
hierarchijos suskilimui į va
karų ir rytų bažnyčias. Tais 
metais buvo imperatoriaus 
Mykolo ITI (vadinamo girtuo 
kliu) pašalintas teisėtas K. 
patriarchas Ignotas ir jo vie
ton pasodintas be galo sakin
gas Photijas, kuris, būdamas 
ekįJk'otnunik uotas popiežiaus, 
negalėjo, žinoma, pripažinti 
Romos autoriteto. Nors pas
kui po Photijo ir buvo patri
archai, kurie palaikė ryšius 
su Roma, bet 1054 m. patriar
chas M. Keruliaras nutraukia 
amžinai santykius su Roma. 
Kadangi Rusijos mitropolitai 
buvo įšventinami Konstanti
nopolio patriarcho, tai atski-

TĮWJCTT O T R
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Vaizdas Salt Liek miestelio, Kentucky vai., kurį liepos 4 

vagos Licking upei dėl daug iškritusio lietaus. Kadangi tai 
potvynvj žuvo apie 40 žmonių. (Acane telephoto)

d. ištiko potvynis išsiliejus iš 
įvyko naktį, pranešama, kad

Kad skaitytojai suprastų, 
kaip formaliai buvo išplėsta 
būti, ilgainiui visai nustos į- 
ta'kos, jei grįžus tikybos lai- 
su 3 mitropolitais, 14 arkivy
skupų ir 50 vyskupų, 49,082 
bažnyčios, 46,014 kunigų 
503 vyrų ir 325 moterų vie
nuolynų. Tačiau toks didelis 
rodosi kunigų skaičius nega- 
Rusijas hierarchija prieš ka
rų, paduodu keletu statistikos 
skaičių. R. buvo 66 eparchijų 
bažnytinės knygas reformavo 
arba geriau sakant, pas pri
taikino graiko-schizmatiškai 
linkmei. Prieš karų minėtasis 
šv. Sinodas skaičiavo Rusijo- 
lėjo sustabdyti plėtimosi ats
kalūnų, kurie nuo 16 amž., 
kai patriarchas Nikonas rusų 
je apie 50 įvairių atskalūnų 
(sektų). Dr. J. J-čius. “Uv.

1VRML
»roR Y°UR

EYES

Night and Morning l
Dėl aklu pavargusiu nno Haulėa, , I 
Vėjo ar Dulkiu, vartokite kelia la- 1 
Sus Murinę: Palengvina nuvargo 1 
slaa akla.
Saugu* ROdlklama Ir Buaugualema 1 
▼tnoaa Tatatlnėaa.

i YVrite for Free Book I
I **A World of C o m f ori for Yo«r lyo*’* 1 MURINĘ COMPANY

limas K. patriarcho atėjo 
drauge galas ir Rusijos baž
nyčios, netiesioginės priklau
somybės nuo Romos. Pirmoji 
Rusijos mitropolito būstinė 
buvo Kijevas. Kai imitropoli- 
to būstinė buvo perkelta į 
Maskvų, 1328 m. Kijevo mit
ropolitas ir visa pietų Rusija 
pripažino Šv. Tėvų, pareikš- 
dami jam klusnumą. Paskui 
Kijevo ir Maskvose mitropo- 
litas, Izidorius pasirašė 1439 
m. Florencijoje prisijungimo

aktą, bet Maskvos valdžia bu
vo tam priešinga ir ištrėmė 
jį. Kai Konstantinopolis bu
vo užkariautas turkų ir K. 
patriarero įtaka krito, Rusi
jos mitropolitas prikergė sau 
patriarcho įtaka krito. Rusi- 
tras I. Rusijos caras panaiki
no 1720 m. patriarchų ir pa
vedė R. bažnyčios santvarkų 
Šv. Sinodui, susidarusiam iš 
12, caro paskirtų dvasininkų 
ir pasauliečių. Tuo būdu Ru
sijos bažnyčia tapo priklau-

ELEKTRINĖS 
LEDAUNĖS
CROSLEY SHELVADORE

garantuojamos 5 metams. Mažai suvartoja elektros’ 
ir ant maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaitę, T

ŽcAnėlaipas Kentucky valstybės Licking upės klonio, kur, 
dėl gausaus lietaus liepos 4 d., ištiko, potvynis. Ypatingai 
nukentėjo Salt Liek, Morehead ir kiti apylinkės miesteliai. 
(Acine telephoto)

j sauna nuo pasaulinės valdžios,
, ir jos autoritetas buvo pasie- 
1 kės prieš karo žemiausio lai- 
psnio. To reikėjo ir laukti, 
'nes (kaimo dvasiškiai buvo 
■ mažai išsilavinę, turėdavo 
' gausias šeimas, o mažas že- 
1 mės sklypas negalėdavo kar
piu dvasiškis tapo visai pri- 
I klausomas nuo savo parapi
jiečių, kurių ydomis, ypač 
girtuokliavimu užsikrėsdavo. 
Po karo, kai Rusija dabar 
valdoma bolševikų, bažnyčios 

j galva yra patriarchas, bet ne
turi jokios reikšmės ir, gali
tais jos ir išlaikyti. Tuo lai
svei, iš Romos ir iš kitų kra
štų paruoštas ir dar ruošia
mas rytų apeigas dvasiškių 
kadras ras dirvų šv. evange
lijos sėklai.

TIRED, VVORk O U T,

NO AMBITION
H O W many 

women are 
just dragging them- 
selvej around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and 
pain? They should 
Icnow that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
leu relieve peri- 
odic pains ana dia-

comfort. Small size only 25 ccnts.
Mrs. Dorsie lianas of Danville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nervous. Your Tab- 
lets helped my periods and built me 
up." Try them next month.

Kėdainių, Zarasų Ir 
Panevėžio Šaulių 
Jubiliejinės Iškilmės

KAUNAS. — Birželio 11 d. 
įvyko Kėdainių, Zarase} ir 
Panevėžio šaulių rinktinių 20 
metų sukaktuvių iškilmės. — 
Į Kėdainių šventę atsilankė

krašto apsaugos ministras 
brig. gen. Musteikis, kuris, 
priėmęs iš kėdainiškių už ke
liasdešimt tūkstančių supirk
tus ginklus, daug šautuvų ir 
keletu kulkosvaidžių, įteikė 
šauliams kartu su pašventin
ta vėliava ir pasakė kalbų, 
primindamas, kad unūsų val
stybės kūrimosi pradžioje Kė
dainių apylinkėse vyko labai 

'svarbios kovos, kurių metu 
Kėdainių laukuose krito pir-I , ...masis atgimusios Lietuvos ka
reivis Povilas Lukšys. — Į 
Zarasų šaulių šventę apsilan
kė ministras pirmininkas J. 
Černius, kuris įteikė rinkti
nei vėliavų, perdavė šauliams 

^visuomenės aukomis nupirk
tus ginklus ir būrį zarasiSkių 
dekoravo ordinais ir meda- 

• liais. — Panevėžyje lankėsi 
kariuomenės vadas gen. St. 
Raštikis, kuris šia proga įtei
kė rinktinei vėliavų ir perda
vė šauliams visuomenės kra
što saugumo stiprinimui su
aukotų daug ginklų.

Širdies ramybę turi tasai, 
kurs neveizi nė į pagyrų, nė į 
papeikimų.

SVARBU ŽINOTI

Dabar Anglių Kainos 
Žemiausios

Prašome nelaukti kada pabrangs. Pir
kite tuojau kada anglys yra sausos, pigios 
ir jų pristatymas lengvas.

Nepamirškite obalsio: “Lietuvis pas lie
tuvį”. Pirkite anglis ir aliejų iš:

Grant Works Coal and Oil Company
ADOMAS RERNADIŠIUS, Sav.

16th St. ir 49th Court Cicero, Illinois
TELEFONAS CICERO 311

$99.50
Ir Aukščiau

Lengvas išmokėjimas, kad ir per trejus metus.

Čionai rasite įvairių išdirbyščių geriausius išdir
binius Amerikoje — Refrigeratorius, Skalbiamas Ma
šinas ir Pečius.

Jos. F. Budrik Ine
RAKANDŲ KRAUTUVE

5409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
BUDRIK ANNEX, 3417 21 South Ha’sted Street

M

Žymus Rinkiko radio programas yra leidžiamas nedėlios 
vakarais, iŠ stoties WČFL, 970 k. Pradžia 9 v. Chieagos laiku.

Didingas Lietuvos 
Šaulių 20 Metų 
Sukakties Minėjimas

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
vos šauliams įteikia 2,090 šau 
tuvų, 50 lengvųjų kulkosvai
džių ir 1 lėktuvų. Šio ginklai 
Jums, šauliai, tegul visados 
pasako, kad Kauno visuome
nė, kaip ir visa lietuvių tau-1 
ta, valstybės gynimo daibe! 
petys į petį žygiuoja su savo 
kariuomene ir Lietuvos šau
lių Sąjunga. Mūsų darbas ir 
mūsų ginklas Lietuvai Tėvy
nei!” Po to įvyko didysis šau 
lių paradas. Pro Respublikos 
Prezidentų, vyriausybės ir 
svetimų valstybių ir Latvijos,' 
Estijos, Suomijos šaulių nt-i 
stovus pražygiavo virš 100 
būrių .moterų šaulių, 4 būrini 
moterų šaulių tautiškais dra
bužiais. 8 dviratininkų ir mo- 
tociklistų daliniai ir ant galo 
pravažiavo snnkvežiipiai su 
suaukotais ginklais. Paradas 
vyko trims šaulių aviacijos

lėktuvams ore darant įvai
riausius sklandymo akrobati- 
ikos numerius. TABLET5

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

ant 1-mų Morgičių
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjimais. 

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

SIMANO DAUKANTO/?

JFederalSavings
i^Įand loan association 

*' Of CHICAGO

2202 West Cermak Road 
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

Iki #5,000.00
FcderaI Savings and Loan Insurance Corporation, 

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

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS............PO

Pinigai grąžinami Jei 
ik pab-nkiuti.

$12.50
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

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

H E J N A BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
8945 WEST 2flth STREET 

Tel. lAwn«lale 294)8-9
1724 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Monroe 92R1
Atdara Iki • v. p. p.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statan viaokioa rųšiaa nanjm namui ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran vi- 
aokj taisymo darbų be jokio caah jmokė- 
jimo. ant lengvų mėneainių išmokėjimų.
(Išgannn gerianaj atlyginimų iš Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 6 Ud 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

h
r
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Vaiky

Vykstant nuo Luzdijų lin 
kui Krosnos jau m daug su 
tinkama kalneliu. \ y ra uja er
dvios lygumos. Kai pasieki 
kieti didesnį pakilimą, nuo jo 
atsiveria platus, uktonis vos 
aprėpiami, reginiai, {kloniuo
se išsisklaidžiusios soduose 
skendinčios sodybos, apsuptos 
didelių varsnų aukštų ir tan
kių kaip siena rugių, šalia 
kulių vaiskiu žalumu žaliuo
ja vasarojų plotai. Už jų j 
tolumas iš lengvo leidžiasi dar 
didesnė lyguma, kurių perker
ta po kojų esanti tamsi miš
ko juosta. Už jos vėl atsive
ria .laulkų plotai, kurie pasie

THE GOOFUS FAMILY By H. T. Elmo

j REMKITE,Ona ir Nikodemas Olšinskiai, 
auginu dešimt vaikų. Olšins- 
Uie-iiei šiuo metu 47 metai. Ji 
yra trylikos vaikų motina. 
Trys iš jų mirė maži. Bėšl'.nt

.. ... , .Įauga ir visi yra sveiki. Vy
kia saulėje sidabru tvaskanti . .„ „ * nausioji dukra Joana yra dvi-
ezerą. Kelionėje nuo Zarasų , -. ... . . . . dešimt keturių metų. Ji bai-
visu administraciniu pasieniu -v - . . . į, . .... i gusi žemesniųjų žemes ūkio
akis, vos spėjusi kopti j kai-1 . , , ,, . 1.. . ;. , . . I mokyklų. Gyvena namie. Šu
nelius ir įklomus, neisteng-l .... , - , .. , . .., • i . , nūs Pijus dvidešimt trijų įlie
dama aprėpti didesnių žemės
plotų,, dabar gėrisi šiomis pla
tumomis, teikiančiomis nau
jus vaizdus. Paprastai lygumų 
gyventojai įpratę sakyt,, kad lkarin(,
jy apylinkės neįdomios.

Patys jauniausieji Alg
ir Marytė. Algirdui aštunti audžiama drobių
metai, Marytei septinti. j Toliau išsikalbame, kitais' juos išminti. Mūsų pernykš 

su ūkiu susijusiuis klausimais.
Anksčiau pavasario metu ke
liaudamas ypač Suvalkijoje 
ir Dzūkijos pakraščiuose da
ug matydavai baltinamų dro
bių ir vadinamųjų valakninių 
(baltiniams lininių audinių).

"•vvu- ^>iae lygesnės pieve-
Didesnieji padedu ūkio .168 badav0 b»m-

į namais audimais, išaustais 
ankstybo pavasario metu. Šia
ndien tik 'kur nekur pamatai

t PRANEŠIMAS 
i Dr. V. A. Šimkus šluomi

laiku atostogauja ir sugrįš 
tik rugpiūčio-August men. 1 
d., 1939.

j LIETUVIAI DAKTARAIi-----------------------------------------
i Rez. TeL Canal 0402

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

Tel. Canal 2345 
Ofiso Vai. 2—1 ir 7—9

6558 3. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlock 7270

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

Tad gausioje šeiniuje, augi
nančioje |,enkis sūnus ir pen
kias dukras, darbininkų ne- 
daugiausia. Tačiau metai po 
metų vis priauga naujų jėgų.

— Vaikų nedykiname, — 
pasakoja •motina. — Kiek pa
augę tuojau eina prie OJ 
lių.
darbus dirbti.

eiai linui dar tebėra neišmin- 
ti.

Šiuo klausimu teito išsikal
bėti ir su kitų vietų gyven
tojais, visi teigia, kad iš tie
sų dabar drobių audimas jau 
beveik išeinąs iš mados. Ir 
štai dėl ko.

Olšinskis turi 50 margų že-

PLATINKITE
SPAUDĄ

LIETUVIAI DAKTARAI DR, CHARLES SEGAL
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—8 P M

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-troa lubos
CHICAGO, ILL

Telefonas MIDway 2880

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

Telefonas HEMlock 6286

DU A. G. RAKAUSKAIOR. P. J. BEINAR
(BEINAKAUSKASJ 

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — SVentworth 1615.

Res. — Yards 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pAgai sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
Susitartus

DR, MAURIGE 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. v&a 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieu«

DR. A. J. MANIKAS
) GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

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

Serednmis ir Nedėk pagal sutarti

— Dabar ūkis, stengiantis 
pakelti jo našumų, daugiau 
pareikalauja laiko, •— kalba 
kitos vietos ūkininkė. — An
ksčiau, kai-į pieno ūkį nebuvo 

| kreipiama dėmesio, maža bu- 
1 vo karvių priežiūra. O kas 
nesiverčia pieno ūkiu, tai be- j komi daugiau aukina. Svar- 

(Tęsinys 2 pusi.)

Laiivo se-' vįen.j kįtjj, baltinamų audek- 
ptynias karves. Kas metai, , ].j Dabar jau tik tų pievelių, 

kurios pavasariais būdavo už
tiesiamos drobėmis, vardui 
(pvz. audeklinė ir pan.) pa
sako, fkad tuose namuose ank
stesniais laikais daugiau bu
vo audėjų.

Olšinskienė, paklausta ko
dėl dabar, atrodo, mažai au
džiama, atsako:

— Nėra laiko. Jį visų suė-

mes. Žemė nebloga.

tų, dabar 'karo aviacijos pus
karininkis. Jis baigęs amatų 
mokyklų. Dvidešimt dviejų 
metų Valentas šiuo metu at- 

tarnybų. Duktė
Antanina, dvidešimt metų a’m- 

— Lygumos ir lygumos. Nė žiaus, prie tėvų gyvena ūky-j pradėjo veikti cukraus
padoraus kalnelio nematyti, ; je. Septyniolikos metų Vytau • *a')r’^us Maiijampolė„e, po 
— jie kalba, teikdami, kad tas, baigęs pradinę mokyklų,
visa tai teikia savotiškų vie
nodumų.

Tačiau kalnuotų apylinkių 
gyventojas, pamatęs tokias 
lygumas, visada sušunka:

— Žiūrėk, kaip čia gražu! 
Kaip toli matyti!
Oausioje šeimoje

Netoli Krosnos teko aplan
kyti gausių vidutinių ūkinin
kų šeimų. Prie miestelio esan-

jau tėvui padeda dirbti ūkio 
darbus.

— Mažesnieji lunko pradi
nę mokyklų, — pasakoja mo
tina. —• Šešioliktų metų Bo- ! 
leslovas dabar yra šeštame , 
skyriuje. 13 metų Biruta jau 
baigusi keturių skyrių pra
dinę mokyklų ir yra prie gal
vijų. Devintų metų Juozukas

čiame Birsčių kaime gyvena lanko mokyklų.

du ha sodina cukrinių lunke 
lių.

— Pienų, kiek lieka nuo 
šeinius, pristatome į nugrie
bimo punktų, — kalba Olšin- 
skas. — Mums leista 500 cen
tnerių run'kelių pristatyti cu
kraus fabrikui. Nors iš jų 
sodinimo ypatingo pelno nė
ra, bet gerai, kad didesnę pi
nigų sumų vienu kartu gauni 
ir geriau galima tvarkyli vi
sus reikalus.

AKIŲ GYDYTOJAS

gUflRRNTEED

csa.n

EYEGLRSSE5
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

jL YARds 5921 
3».: K£Nwood 5107

DR. A. J, BERTASH

BAKING 
POVVDER

Si/he Ph'ce Todaif,
B as 45 Year$Aqo

25 ounces25<?

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVĘRNMENT

DR. VAITUSH, OPT.
SI’ECIAI.ISTAS 

OPTOMLTltlCALLY AKIŲ
LIETUTIS

Suvirs 20 metų prakllkavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaud&jinio, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
nio, skaudamų akių karši), atitaiso 
trumparegystę ir tohr.gyslę. Priren
gia teisingai akinius. Varnose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeclalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
Ned81ioJ pagal sutari).

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
irtrm lan.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YARds 1373

Ofiso TeL Canal 6122 
Rėš. 8342 So. Marshfield 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 

Trečiadieniam ir Sckmadieaiai* 
pagal sutarti

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street

Netoli Morehend, Kv., per Licking ių>ę potvynio sugriautas tiltas, kuomet smarki van
dens srove smogė į jį atneštų iš aukščiau namų. Gelbėtojai namo viduj rado penkis prigė
rusius asmenis. (.Verne telephcto)

Krūvff Rock Island geležinkelio prekinių vrigonų, kurių dalis suvirtę į Nishnabotnų 
upę, netoli Avoce, Ta. Inžinierius, pečkurya ir dar vienas asmuo sužeisti. Traukinio katas- 
ttofa įvyko lūžus tiltui, kuris buvo potvynio susilpnintas. (Acme teleproto),

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

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

IN5URED

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marquette 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 pagal sutartį

TeL Calnmet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iAskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus 4%

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

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

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymouth

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 1S- 
tobullntl, nužemintos kainos, lengvi lSmokSJtmal,

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U wn,l. LIKĘ U8”

4030 S. Archer Avė., Chicago, Ali., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobUlų vėliausios i«artos, nuo 115.40i. ----

DR. STRIAUL'IS
PKYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak 
Nedaliomis pagal sutartį.

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROapect 1930

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California A ve. 

Telefonas REPublic 7868

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

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

pagal sutartį.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK G, KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street

(Kampas Wood St) 
OFISO VALANDOS:

3—4 ir 7-8:30 Vakare
IX Pagal SoUrU.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reaidencijoa Tek BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. na.

Rezideaoija
8939 So. Claremont Are.

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

Tel CANal 0257
Res. TeL PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesiau Avė. 
VALANDOS: H v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare 
TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Ttlefonas Lafayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais i» 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tat Tardė 0994 

Bbasadeviaia, Tr^iadisniaia ta



fteštadioiu

KAS GIRDĖT MKEGANE
DRlOH

Pas Mus Viskas Nauja >’ra *>«»«<?« ftv- Baiinimiejaus
parapijinę mokyklą.

Šv. Antano draugijos moti- -----------------
uis piknikas įvyks seknuulie-1 Lietuvių AiulUorijov komi 

los par S*JOS metinis šeimyniškas
Cbicagi »j.

m, liepos '.I a., Molinos p». -v,.H,...skus 1S-
ko, Nortll Cllicagoj. I’inm, važiavimus įvj-ko h«|ms 2 ,1.,

. . , • • i •• in*ie Penu Lake ežero. Laikasvai. popiet visi draugijų* 11a- * *
riai, .įrangai ir r,-.mojai susi. l’™l>'istus s,nagi,u. Kokiu, da, 
rinks orio Lietuvių Auditori- iki 8otlw- Kltl na“‘toprie

jos j iš kur susidarys paradas 
ir automobiliais važiuos j pi
kniką.

.josi proga pažuvauti, nes 
šiam ežere raminsi visokios 
žuvies. ŠĮiokas didžiausią vi
rtinę prigaudė ir visus pavai- 

Šeimininkai to pikniko įpra- §įno
nesą, jog viskas yra prireng
ta ir užtikrina, jog atsilankę 
nesigailės. Bus įvairiu žaidi
mu, lenktynių, virvės trauki
nąs, paršų gaudymas ir visa 
ilė kitų pramogų, Ikaip jau

niems, taip ir suaugusiems.
Laimėjusiems bus teikiamos 
dovanos. Be to. įvyks lošimas 
indoor *ball vietinių su viena 
iš Cbicagos rinktine, taipgi 
vedusių su nevedusiais. Par
kas randasi gražioj vietoj ir 
visiems lengvai pasiekiamas. 
Įžanga dykai visiems.

Pastangomis K. of C. su
rengta t ruck meet (lenlkty
nęs, šokimai) visų AVaukega- 
110 Įiuraipijų mokyklų vaika
ms. šv. Baltramiejaus moky
kla laimėjo antrą vietą. Ed
vardas Stanulis gavo 3 kaspi
nus (ribinus). Kiti laimėju
sieji lietuviai buvo: J. Na- 
vardauskis, S. Akinimas, L. 1 
Gcnevičius, lt. Jonaitis, 
Bakšis ir L.
J. Žilaitis.

Gauta žinia, 
patiko buvusį vaukeganietį 
jaunuolį Teodorą Ponzio, ku
ris prieš metus išvyko į Wva
ngeli, Alaska, kur užsiėmė 
žvejojimu ir gaudymu vande
ninių šunų (seals). Apvirtus 
laiveliui nuskendo. Kūnas at
rastas ir parvežamas į Wau- 

pas tėvelius. Velioniskegan

J<>) nelaime

LITTLE BUDPY Bruce Stuart

f

NISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenosha

Šv. Petro parapijos choras
kviečia visus atsilankyti į 
pikniką, kuris bus liepos 9, 
Alford (parke.

Bus gera muzika, labai ga
rdūs užkandžiai ir lošiamas 
“bingo”. Taipogi bus viso
kie vajai ir išdalintos dova-

Jankausfcas ir, nos kurias vaJus lailu«8-

Šv. Antano dr-ja iš prie
žasties pikniko savo įpusmeti- 
nį pikniką nukėlė į liepos 1G 
d., Lietuviu Auditorijoj.

\\’a u k ega ni eč.i iii u 1 >gailes- 
tauja, netekę vikaro kuli. V. 
Urbos, kuris šiomis dienomis 
(perkeltus į Dievo Apvaizdos 
iparapiją. Kun. Urba buvo vi
sų gerbiamas ir mylimas, y- 
patingai jaunimo.

Piknikas prasidės 12 valan
dą. Choristai, ir kiti, nuveš 
žmones, kurie ateis prie baž
nyčios taupė pirmos ir antros 
valandos.

Taigi, visi ruoškitės į Šv. 
Petro parapijos pikniką į Al
ford iparką, nes negailėsite! 
Pelnas eina parapijos naudai.

Choristė

Kino Artistai
P Turtingesni Už
Karalius SPORTO ŽINIOS

duliečių išvažiavimą rugip. 13 
:d.

Išrinktos mergaitės patar
nauti Šv. Vardo Draugijos 
pusryčiuose: lielon Gaslion, 
Agnės Miliauskas, Ann Zokis 
ir Bertlia Lauraitis.

Neilie Mikšis ir Bertlia Lau 
raitis išrinktos pagaminti So- 
dalietėms pusryčius kitą mė
nesį.

Liepos 2 d., Juozapas ir O- 
na Vyšniauskai, seni Keno- 
shos gyventojui ir įįkt ilgus

Amerikos spauda rašo, kad 
nė vienas, net ir didžiausios 
valstybės, niinisteris ar pre
zidentas neuždirba tiek, kiek 
uždirba žymieji kino artistai.
Anglijos niinisteris pirminin
kas Čemberlenas per metus 
gauna 10,000 svarą (apie 300,- 
000 litų), o buvusioji pasau
lio čiuožimo meisterė, norve
gė artistė Sonia iienė pernai 
metais gavo iš filmų bendro
vės 173,000 svarų (apie pen
kis milijonus litų). Švedė ki
no artistė Greta Garbo ir kai lnoniJ°' 
kurie garsūs Amerikos artis

Lietuvių Golfininkų 
Sąjungos Ginčas 
Jau Išspręstas

Golfo karas baigės 28 d. 
birželio Wes Gate aikštėj. 
Laimėtojais išėjo įprofesijona- 
lai. Biznieriai jaučiasi trupu
tį padblokšti, bet laikinai ir 
vilčiai karsto dar nepiiksią, 
o 15)40 golfo karūną “sure” 
nešiosią.

Per vakarienę taikos cere- 
buvo su kalbomis

liūdnomis ir linksmomis dai
nomis. Abejų pusią džentel
meniškumas darė malonų į- 
spūdį svečiams, nors vieni 
su ašaromis, antri su links
mumu taikos paliaubas atli
ko.

Iš profesijohalų: dr. S. Ja
kulis išlošė tropeją, o iš biz
nierių Julius Bronza, Metro
politan State banko kasierius, 
taipgi išlošė tropeją. Vaisti
ninkas A. Tulys laimėjo gra

J.S.V.

laikus “Draugo” skaitytojai, Į tai per metus uždirba po 2-3 
milijonus litų. Tuo tarpu daušventė 25 metus vedybinio gy i 

veninio. Puoton, kuri buvo gelio mažesniųjų valstybių 
Vyšniauskų namuose, nuni. [prezidentai gauna per metus 
2111 41st St., atsilankė daug nuo 50,000 iki 100.000 litų. 
žmonių. Vyšniauskui ne tik Į Taigi kino “žvaigždžių” už-

Liepos 2 d. Sodalietės “in šventė vedybinio gyveninio, darbis tikrai karališkas.
Enriką > j corpore ” ėjo (prie šv

mjos,
Koniu- 

o iki visam turėjo pus-
sukaktį, bet Vyšniauskienė 
minėjo gavimų pilietybės įkj-

(V. A.)

PIRKDAMI DABAR
U!

ELEKTRIK1NI

REFRIGERATORIU
J

GALITE SUTAUPYTI

nuo $35.00 
iki $65.00

10% ĮMOKĖTI 
Balansą Lengvais Išmokėjimais

Roosevelt Furniture Co.
2310 West Roosevelt Rd-

Chicago. Tel. Seeley 876C

ryčius ir susirinkimą, kuria- pierų, o duktė baigimą lligb į eių ir jau užaugusių vaikų
nie buvo svarstoma apie So- Scliool.

PAS 13 VAIKŲ 
MOTINĄ

(Tęsinys iš 4 pusi.)

1 biausia tai, kad ir su darbi
ninkais šiandien sunkiau. An
ksčiau verpėjos kilogramą siū 

| lų suverpdavo už kelias ka
peikas, o šiandien reikia litą 111110 
mokėti. Tari išausta madžiaga 
turguje pirkti pigiau atsiei
na.

Dėl šių priežasčių nūdienis 
kaimas mažiau turi audėjų 
Ir ratelį dūzgiantį jau rečiau 
gali pamatyti sodiečio gličio
je.

*
Ūkininkai Olšinskai yra gra 

žiai susitvarkę. Trobesiai ge-

K. Wolkavskas

šauliai. Vietos šaulių būrio 
eilėse yra pats Glšinskas, du 
jo sūnūs ir duktė. Mukus be
sikalbant nuolat buvo varsto
mos durys, pro kurias vieni 
į darbą, kiti iš darbo ėjo gau
sios šeimos vaikai.

ir buvusieji rūpesčiui užsimi
rštu. Kai visi suvažiuoja — 
linksma ant širdies būva.

Olšinskienė taip put yra 
gausios šeimos dukra. Jos mo
tina užaugino devynis vaikus. 

Simas Miglinas p L.A.")

Dabar jau daugiau tu-
savų darbininką. Sam

dinių nereikia. Tik vasaros 
metu samdome padieniu dar
bininku. Dažniausiai kasdien 
dirba po tris svetinius žmo
nes. Anksčiau, kol vaikai bu
vo maži, daugiau reikėdavo 
darbams imti prašalaičių, — 
kalba trylikos vaikų tėvas.

— Nemaža buvo rūpesčių, 
— kalba trylika vaikų supu
si motinu, — kol visi buvo 
maži. Bet kai šiandien pasi-

ri. Šiuose namuose yra keturi žiūriu į būrį sveikai augan-

Aukso Grūdeliai
Meilė yra atsargi, nužemin

ta ir teisi, neminkšta, neleng
va, neieškanti tuštybių, blai- 
vi, nesutepta, ištesėjanti, ra
mi, o visus jausmus sargiai 
užlaiko.

Reikia išmokti save patį 
daugelyje daik persilaužti, jei 
nori užlaikyti su kitais ramy
bę ir santaiką.

Kas tikros ir amžinos gar
bės ieško, tas laikinės nežiūri.

Jei atidžiai žiūrėsi, kokiu 
esi viduj, žmonių kalbos apie 
tave tau nerūpės.

OSEVELT

Vadinami “The Third Termers” šiomis dienomis Cricagoj atidarė centralinę “hendquar- 
ters” kampanijai, kad tprez. Roosevelt būtų išnaujo demokratų partijos nominuotas rinki
mams 1940 metais, šiame atvaizde pirmieji pasirašę po peticija: Woodrow M’ilson; dr. 
J. Laipp, ekonomistas - mokytojas; John Pane-Gasser, operos dainininkas; ir Sadie Pearlin, 
serganti vaikų paralyžium. (Aome telephoto)

žia medine lazda.

Jauk Demipsey, buvęs pasaulinis sunkiojo svorio kumšti
ninkų čempijonas. po apendiko operacijos vienoj New York 
ligoninių. (Acme teleplioto)

................ "== ;

Mokame 4 %Už Taupomus Pinigus
TAUPYK saugioje jstalgoje. Klek vienoji ypatos padėti pinigai yra 

apdrausti Iki »5o00. per FEDERAL SAVING8 ANO LOAN INSUR
ANCE CORPORATION. WASHINOTON, D. C.

SKOLINA M PINIGUS ANT 1-MŲ MORGICIŲ nuo 3 metų iki 
20 metų mažais mėnesiniais atmokėjlmals.

Padėkit pinigus prieš Lt pOs 10 d.; dividendai skaitysis nno Lie
pos 1 -mos dienos.

Ofiso valandos: nuo 9 ryto Iki 6 vakari; trcdadlenlals Ir šešta
dieniais nuo 9 ryto iki 9 vakare.

GEDIMINAS BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
4425 S. Fairfield Avė. Tek LAFayette 8248

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytu GhicagoJ. Visi geria ir mėgatA 
A M EtKOR IA Alų, bet, prie to išdirbėjai n,įsprendė padirbti dar ge
resni alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alos yra pagamintas iŠ im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wbolesnle) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240



4

<?

o DSJTTG5S Šeštadienis, Keros 8 d.. 1989

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Ryt Iškilmes Prie Būsimos Darius - Girėnas 

Memorial Hali
KEISTUČIO BENDROVĖS PAŽANGA

Ryt Jau Ir 9 d. Liepos
Cieeriečiai pilnai prisiren

gę sutikti tų taip reikšbiingų 
dienų, tai yra dienraščio 
“Draugo’’, mūsų, katalikų, 
tvirtovės dienų. Cieeriečiai ne 
reikia raginti: jie žino, kad 
reikia remti “Draugo” nau
dai surengtų pramogų bei pi
knikų. Nėra abejonės, )kad ci- 
ceriečių ryt skaitlingai daly
vaus Sunset parke.
Anksčiau išvažiuojame

Darbininkai iš Cicero išva
žiuoja prieš 9 vai. ryto nuo1 J. Pauga dabar Kuosas nuo 
parapijos mokyklos. Visi, ku-j visų pareigų biznyje. Už tat 
rie žadėjo padirbti “Draugo”, remontuoja savo didelį namų. 
naudai, prašomi būti laiku, j Baigęs apie namų, pasiims

P. Jakšto trokas nuveš ir žmonų ir jaunųjj sūnų Leo ir 
parveš visus dykai. Žinoma,' pasileis į platųjį pasaulį va-

Braunienė, A. Džiansonienė 
ir daugelis kitų,

Nesiradus daugiau svarbių 
reikalų, susirinkimas baigtus.

J. K.
Afll ČION

”[T FF

Trumpai Apie Viską
Su pirma diena šio mė

nesio J. Paugos, 5031 W. 12 
(St. išvežiojimo gėrimų biznis' 
Į pereina į naujas rankas — C.
| Paugos ir M. Beven. Tai nau
ji savininkai.

■ 1

-f
n

• • I
y

Sekmadienį, liepos 9 d. 2 
vai. popiet įvyksta Darius - 
Girėnas Memorial Namo ka
mpinio akmens padėjimo iš-

mo: 4414-16-18 South AVest- 
ern Avenue.

Padirbta bronzinė dėžutė į

Taupytojai pradeda atjaus
ti vertę saugumų dėl jų pini-( 
gų. kur duoda bendrovės tu
rinti savo pinigus apdrausti į 
Federal Savin-gs and Loan i 
Insurance Corporation, pagal 
nuosprendį Juozo M. Mozerio, 
sekretoriaus Keistuto Lomi 
and Building Association No. 
1, kuri Bendrovė apturėjo In
surance dėl pinigų jau metai 
ir pusė. Ponas Mozeris pra
neša, kad Bendrovė nuo įstei
gi,mo aipdraudos iki $5000.00 
ant padėtų pinigų, gana pa
aukštino savo kapitalų.

“Yra labai įdomu patėmy- 
ti atvdų, kuri taupytojas at
kreipia į daugumų savo pi
nigų nuo depresijos laikų”, 
saiko ponas Mozeris, nes prie

Keliaukite Vikingi) laivais

| LIETUVĄ
Per Gotheiibiirgų, Švediją

r

kurių bus įdėti įvairus doku- depresijos taupytojas ieškojo

mes, daibininlkai, turime an
ksčiau nuvažiuoti, kad galė
tumėm tinkamai prisirengti 
priimti svečius bei pikni'kie- 
rius. Kvieslys

Iš Marijonų Rėmėjų 
Susirinkimo

CICERO. —Praeitų ketvir
tadienį įvyko tikrai gražus ir 
skaitlingas Marijonų Rėmėjų 
Draugijos 21 skyriaus susiri
nkimas. Visų įpirma pirm. K. 
Sriu'bienė atidarė susirinki
mų, kviesdama nutarimų rašt. 
A. Valančių perskaityti užra
šus, kurie buvo priimti. Po 
to sekė įvairūs raportai, ku
riuos patiekė iš labdarių J. 
Jovarauskas, iš Federacijos 
A. Stulginskas ir kiti. Rapor
tai užgirti ir priimti.

Kadangi šiame susirinkime 
dalyvavo apskr. dvasios va
das, kun. Petras Cinikas ir 
ap.dk r. -rašt., buvo pakviesti 
padaryti pranešimus iš ren
giamos Lietuvių Dienos išva
žiavimo ir prašyta skyriaus 
valdybos, kad apsiimtų tų die
nų pasidarbuoti prie šaltako-

■

l.nlti.i Išplaukiami Iš \<*w Yorko:
M. S. Gripsholm................. liepos 24
M. S. Kungsholm,.............rugp. 19
S. S. Drottniugholm............rugp. 29

Tumatos kelionei niekas nepa
tarnaus geriau prisirengi i, kaip 
Tamstos vielinis laivakorčių agen
tas. arba:

SV7EDISH AMERICAN LINE 
181 No. Mk-lilgan Ate.

Chicago, IllinoisJuozas M. Mozeris

kolinti, visi buvo išduoti ant
• ' Teraunu pataisymo. Bet to Kei

stute Loan and Building A.s- ' 
sociation No. 1, per birželio 
mėnesį išpardavė savo nuosa
vybių (namų) vertės $55,000, 
už kurias nuosavybes buvo 
mokėta “casb” ir Bendrovei 
nereikėjo prisiimti nei vieno 
morgičio.

Todėl sako ponas Mozeris, 
kad Keistuto Loan and Buil
ding Association No. 1 yra

UNIVERSAL
RESTAURANT

VpstuvAm, Krikštynom ir Kito
kiem Kankintam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

kilmės, 'kurioms vadovaus an-entai ir raštai. Teisėjas J. tiktai au'kštų atlyginimų už 
T. Zūris yra pagaminęs tam savo pinigus, bet ne į jų sau-pats Chicagos majoras Ed-

ward J. Kelly. Taip pat da- tikrus dokumentus, ant ku-' 
Po daug meti) sunkaus dar- lyvaus Illinois valstijos Legi- rių dalyvaujant i e„ i galės pa- 

bo reikia ir pasilsėti. Bet ne jono komendantas ir kitį le- sirašyti ir paskui toji dėžutė 
I visiems tas galima. j gi jono vadai; įžymūs visuo- įmūryta. Be to, bus ir kita

menės veikėjai ir politikai,

kacijoms.

Vietos dalis lietuvių respu- Lietuvos konsulas Dauž-
įdomi programa. 

Visi lietuviai
blikonų ir kitataučių 4 liepos, vardis ir daug Ikitų lietuvių j kviečiami dalyvauti.
turėjo išvažiavimų Liberty > profesijonalų ir biznierių. Vi- 
Grove. Oras pasitaikė nepa- sa tai įvyks prie statomo nu
prastai gražus, bet žmonių su i

edaug. Didžiumoj'
Kaip

važiavo piknike laimei lei-Šiame
.jaunimas. Kaip j gražių vie- <jįįamas automobilius Ply 
tų, suvažiuoja nemažai paša-i nioutjj peluxe tik už 10 c t»- 
l.inių. Taip buvo ir šį kartų. ,kiet{J Vigi nariaį platina ti. 
Visi .pinko tikietus R. R. Klū- Net ejna lenktynės:
bo laimėti automobilių 9 
liepos. Atvažiuokite visi

d.

laukite savo laimės. O vienas 
bus laimingas.

nuoširdžiai

W. B. Sebastian,
commander

gumų;

Birželio mėnesį, praneša 
sekretorius, kad Keistuto 
I>oan and Building Associa
tion No. 1, padarė 12 pasko
lų ant namų, sumoj $30,000.- 
00. Šitas yra aukščiausias

GARSINKITE “DRAUGE”

kuris daugiausia parduos,

skaitlius padalytas šioje Be- (|aj,ar stipresniam padėjime

Šauliai Steigia 
Savo Aviaciją

KAUNAS (Elta), 
tuvos Saulių Sų.jinų

gaus dovanų. Kaip atrodo, tai ■ sėkmingų žygių savo

— Lie- 
a daro 

avi nei -

ndroveje į vienų įmenesj nuo i 
1937 metų.

Toliau sako ponas Mozeris, 
kad matytis žmonės pradeda bai stipri, išmoka savo tau- 
interesuotis į nuosavybes, nes | pytojams pinigus ant parei- 
iš tų pinigų kurie buvo pas- ■ kalavfmo. (Sk.)

negu buvo bei kokiam laike 
nuo depresijos pradėjimo. Be
ndrovės cash padėtis yra la-

■ REUMATIZMAS I 
I SAUSG6L6 ■

Ig Nealkankykite savęs skaus
mais: Keumatlzmu, SausgSle, |

■ Kaulų Gėlimu, arba MSillun- _ 
m gi u — raumenų sunkumu, nes ■

skaudėjimai naikina kūno gy- |
■ vybę ir dužnai ant patalo pa

guldo. I
■ CAPSICO COMPOUND mos- g
■ tis lengvai prašalina viršminė- 

tas Ilgas: mums šiandien dau- I
■ gybė žmonių siunčia padėkones
■ paštų 55c. arba dvi už $1.05. ■
■ Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- g
■ TOS”, augalais gydytis — kaina
_ 50 centų. I
■ pasveikę. Kaina 50 centų. Per

Z Justi n Kulis 1
■ 3259 S. Halsted Street,
■ Chicago, Illinois a
!•■■■■■■■■■■»

kili būdu iki šiol šauliai tu-j Nelaikyk save šiek-tiek pa
rėjo 2 savo lėktuvus, kuriais, kilusiu dorybėse, kol už visus 
mokė naujus lakūnus ir .daly

visus pralenks M. Vaitekū
nas. O gal ir ne. Iki sekma
dienio visi tikietai turi būti 
sutvarkyti. Tad tikietų pla- 

18 tintojai gražinkite tikietus 
suipryzų atžymėjimui jų 25 jajku> tvankiai, kad pirkėjai 
metų vedybinio

S. Šileikių duktė, Mrs. Mi
kutis, suruošė savo tėvams

jai steigti. Saulių aviacijos 
steigimo mintis pirmų kartą 
iškilo tik 193(5 m., kada bu
vo įsteigtas šaulių aviacijos

vavo įvairiose' šaulių rinkti
nės šventėse. Saulių Sųjun-

žemesniu savęs statyti nepra 
dėsi.

Tiesos ir dangiško., garbė?

(Šileikiai dar jauni, 
be abejonės, sulauks auksinio 
jubiliejaus). Puota įvyko tė
vų name, 1525 S. 49th Avė. 
Ant greitųjų suprašyta tik gi 
minės ir artimieji, kurie su
nešė daug brangių dovanų. 
Jubiliatai buvo nustebinti ir 

šės ir minkštųjų gėrimų. Sk y-1 nežinojo nei kaip atsidėkoti.
rius nuoširdžiai priėmė kvie
timų irišrinko darbininkes — 
O. Rimkienę, A. Džiansonie- 
nę, D. Jakštienę, K. Juozai
tienę ir pirm. K. Sriubienę.

Troko reikalu įgalioti pa
sirūpinti — J. Motekaitis ir 
J. Jovarauskas.

Reikia pažymėti, kad cice- 
riečiai labai gražiai darbuo
jasi ir platina dovanų kny
gutes. Siame darbe daug gra
žios širdies rodo p-nios: K. 
Sriubienė, O. Rimkienė, K. 
Juozaitienė, B. Kaulienė, I.

būrys, į kurį iš karto įstojo gos jubiliejinės šventės pro- 
narių. Tam tikslui būrys ga nupirkti Vokietijoje dar 

du “Klein” firmos lėktuvai. 
Tokiu būdu šaulių aviacija 
turi jau 4 nuosavus lėktuvus.

30
gyvenimo. nuskriausti. Kaip ten pradėjo rinkti aukas, 'kurių

i, sveiki ir, visi įmkite dalyvu- ’ki 1937 m. surinko 37,000 lt

Garbė dukteriai, kad tėvus 
atjaučia.

mų. Katrie neturit savo auto
mobilio, ateikite prie Klūbo 
užeigos, 4932 W. 14tli St. Bu
šai visus veš dykai. Vakare 
parveš atgal be jokio vargo 
ir nieko nekainuos.

K. P. Deveikis,
Komiteto narys

pilnieji nėra 
goilulingi.

tuščios garbės

Liepos 9 d. jau čia pat. 
R. R. Klubo piknikas ir lai
mėjimas automobiliaus. Kas 
bus tas laimingasis, o jų yra 
geras skaičius. Dabar kiek
vienas sako: aš, aš laimėsiu. 
Bet ti'k vienas iš tų aš bus 
laimingas ir ilgai atmins, jog 
gavo gerų dovanų R. R. Klu
bo jubiliejiniame piknike, 9 
d. liepos, Liberty Grove. Kad 
tik būtų graži diena.

Rugpiūčio 24 d.
Bus New Yorke

Lietuvos universiteto stu
dentų choras (40 asmenų) 
New Yorke bus rugpiūčio 24 
d. Koncertai po lietuvių (kolo
nijas prasidės po Lietuvių 
Dienos. Kurios kolonijos no
ri užsikviesti chorų pas save 
koncertuoti, lai tuojau susi- 
žino su konup. J. Žilevičium, 
166 Paris St., Elizabetb, N. J.

Šauliams dar nespėjus savi 
lėktuvo nusipirkti, Amerikos 
lietuviai pirmieji padovanojo 
Lietuvos šauliams lėktuvą, 
kurį 1938 m. liepos mėn. at
vežė ir įteikė Lietuvos šau
lių Sąjungai Amerikos lietu
vių pasiųstas lakūnas Šalti* 
nis. Amerikiečių lėktuvas bu
vo pakrikštytas '“Sakalo“ 
vardu ir su juo pradėti mo
kyti šauliai lakūnai ir iki 
rudens jau buvo (parengti 
skraidymui 5 žmonės. Tų pa
čių 1938 m. rudenį šauliui a 
viacijos būrys pirkosi iŠ savo 
surinktų adkų vokiečių 
“Klein” finuos lėktuvą. To-

Tie lėktuvai taįp pat nupirk
ti už visuomenės aukas. Nuo 
liepos 1 d. šaulių aviacija 
(pradės reguliariai skraidyti 
ir vykdyti skirtus jai uždavi
nius. Galvojama šiemet dar 
rinkti aukų, iš kurių būtų 
galima nusipirkti dar porų 
trejetų lėktuvų. Šaulių aviaci
jos būrys šiuo metu turi jau 
apie 3(H) narių. Turėdamas 
daugiau lėktuvų, šaulių avia
cijos būrys sudarys 2 eskad
riles: vienų — lakūnų, o ant
rų — mokinių.

PLATINKITE “DKAOSĄ”

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FlIRNITURE” SINCE 11104

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

"KIDS”
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KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

INTERNATIONAL LIOUOR £0.
Sav. FRANK VIZGARD

ANTRAS METINIS

PIKNIKAS
Su Pasilinksminimais ir Lenktynėmis

rengia
Utility Llquor Distributors, Ine.

Sekmadieni, Liepos-July 9 d., 1939
Birutės Darže, 79th Street ir Archer Avenue

Cash Dovanos: L $50.00; 2. 25.00; 3. 20.00; 4. $5.00.
Tikietai tiktai 10c.

go/HOO t>J SITI ON5>J

L CARTOON CO.COFYmCRT INTt.NATIONAL CARTOON CO.

Persikėlėm j Naują Vietų
Vieta daug didesne ir mo 
derniškni įrengta.

6246-48 S. Califomia av 
Chicago, Illinois 

Tel. Republic 1538—1539

Lietuvių didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. Už 
laiko geriausių nineriko 
niškų ir importuotų deg 
tinę ir vynų.



fteštadienis, liotpos S d., 1939 Dnirnis

Studentas Laurinas Laurai 
tis, dr. A. Lauraičio (dentis- 
ta — 2423 \V. Marąuette Rd.) 
sūnus, šiomis dienomis karo 
laivu Vermont lankosi gra
žiuose Kubos pakraščiuose ir 
ju geru apetitu valgo prino
kusius ananasus. Jisai pri

klauso prie Navai Reserve 
Conps ir atostogų metu doro 
pratybas karo laivuose.

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Šių savaitę mūsų parapijo
je įvyko 'kunigų pasikeitimas. 
Gerk klebonui (mgalbon yra1 
atkeltas kun. V. L’iJba iš \Vau 
kegan, o į jo vietų yra nu-Į 
Įkeltas kun. A. Kiškūnas, ku-į 
ris tris metus gražiai darbu-1 
vosi mūsų parapijoje. Kun. 
V. Urba penkis metus ėjo vi
karo pareigas Šv. Baltramie
jaus parapijoje ir savo darb
štumu ir maloniu būdu įsigi
jo žmonių -meilės ir palanku
mo. Aštuoniolikiečiai abiem 
'kunigams linki geriausio pa
sisekimo naujose darbo dir
vose.

KEIČIA SAVO PAVARDĘ
i Estelę Dzimidas Palaidojus

Kuomet išgirdau nuo kai-1 
mynų, kad įpilė Estela l>zi- 
niidas, mane perėmė šaltas 
šiurpulys ir, rodsį negalėjau 
tikėti, kad mirtis bėdų tiek 
žiauri suardyti gražių šeimy
nų, palikti visai -mažo am
žiaus 4 dukreles našlaitėmis. 
Bet, tas Ibuvo tiesa. Estetą 
Dzimidas mirė birželio 23 d., 
8 vai. ryto.

Laidotuvės buvo pirmadie
nį, 3 d. liepos. Atvykus prie 
laid. direktoriaus Petkaus ko
plyčios matėsi graudūs regi-

Muz. Leoną Deveikaitė-Da-' niai: nors rytų skaisčiai švie- 
vis, žymi pianistė ir Sasnau- tė saulutė, diena buvo graži, 

bet vidkas buvo aptemę Este- 
los vyrui Mykolui ir mažom

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertfl

Kun. Ant. M. Kamžiškū

Liepos 8-ta Diena
Jie klausė Numylėtinį: “Ar 

tavo Mylimasis kada nors a- 
lims tavo meilę.*” Jis atsakė: 
Ne, kol atmintis turi galę at
siminti, nė supratimas supra
sti mano Mylimojo garbę”.

DON’T BE GREY
Doo*l tolarat* <rey hair. Grry hair 
aiakM yoo look old and fe«l old. 
Try tha Modern* Method for Cok 
artng Hair ... CLAIROL. YouTJ 
appradate the ųuick, plcaaaat treafr. 
nent. No blcaching rcąnirod to 
•often tha hair when you aae 
CLAIROL. YouTl lova tha raauhs 
on jroor hair — bcautiinl, natūrai, 
lookiac color that defiea deteetioa. 
Boa youraeli aa you woald likę to 
ha. 8eo jrour hairdresaar today e» 
and tUa coapon NOW.

Nataratty.„iritkClMBOl

Ateinantį sekmadienį aštuo 
niodikiečiai rengiasi aplankyt 
net du pikniku: “Draugo” 
Sunset darže ir taip pat da
lyvauti savo iparap. draugijų 

Tuo išvažiavime P. Liepos darže
būdu jis daug yra apkeliavęs 
ir įgijęs -patyrimo kaipo jū
rininkas. Vėliau žada plato
kai aprašyti savo kelionės į- 
spūdžius. L. Lauraitis šį pa
vasarį Nortlnvestern univer
sitete baigė kolegijos kursų, 
o šį rudenį jau pradeda stu
dijuoti medicinos mokslus.

Kaip Palikti
Turtingesnių
Ir Draugijos privalo 
Kreipti Dėmesio

Turtuoliai moka savo tur
tus valdyti ir auginti, todėl 
jie yra turtingi. Jų pinigai 
nėra užkišti kur nors už lo
vos, bet investuoti ten, kur 
nuošimtį uždirba. w »

Nors mes ir neturim dide
lių sumų investuoti, visvien 
galime savo mažų dalelę pa
lengva didinti. Mūsų, lietu
vių, tarpe yra gana gerų sko
linimo ir taupymo bendrovių, 
kur už sutaupąs gerus nuo
šimčius moka.

Chicago Savings and Loan 
Association ir vėl išmokėjo 
ketvirtų nuošimtį (4 nuoš.) 
visose klasėse. Jauniausia ga
vusių Federal apdraudų, ir 
smarkiai augančių bendrovę 
ir lietuviams reikia remti. Ji 
randasi vienoj didžiausių lie
tuvių kolonijų Marąuette Pa
rke, 6816 S. Westem Avė.

s’ko vyrų choro akompanistė, 
šiandien, liepos 8 d., Šv. Ju
rgio bažnyčioje, Bridgeporte, 
3 vai. popiet priims Moterys
tės Sakramentų su *B. Laurai
čiu.

Bažnyčia bus gražiai išpuo
šta. Per šliūbų giedos dain. 
U. Giedraitienė, akompanuo
jant vargonais prof. Antanui

Estela Dzimidas
gražias šeimynas ir palieka 
mažus našlaičius! Kodėl to 
nėra tarpe žmonių, kurio ne
gali gražiai gyventi ir patys 
savu noru ardo savas ir kitų 
šeimynas, žudosi! Čia, rods, 
visko pilna: meilės, sutikimo,

Liepos 9-ta Diena
Tasai, kurs artimo meilę 

parduoda, nieko nepeAa.

teak fertkhaMrfteJ 
CJaMea Cke >attB

•Vba parfact camMmd— W riek «O. 
\aM0 aad daUcata catar that caa’t ba cw

• . . a Uaad that aoiy Clairot esatį

JOAM OAIk, CtAROt. ktc.
U3 W«at Utb St, M«w York. R. V.

(prie 82 g. ir Kean Avė.).
Šio parengimo pelnas skiria
mas parapijai padengti išlai
dos salės, (kurioje padaryta1 PoeiuL Vestuvių palydovai
didelių pagerinimų. Piknike 
bus galima linksmai praleisti 
sekmadienio popietį ir rengė
jai tikisi skaitlingų svečių.

Artinasi metinė novena prie 
šv. Onos, kurį prasidės mūsų 
bažnyčioje liepos 18 d. Nuo 
daugelio metų šitas pamaldu
mas įvestas ir kasmet auga 
skaičius šv. Onos garbintojų, 
ypač per šitų iškilmingų no
vena. Novenai vadovaus ir 
pamokslus sakys ger'b. kun. 
prof. P. Malinauskas, M.I.C., 
gabus ir iškalbingas pamoks
lininkas.

bus: Floren.ee Deveikis su Er- 
nest Mazūras ir Geraldine 
Bruchas su Leo Nausėda.

B. Lauraitis taipgi ilgus 
metus lavinasi muzikoj. Lin
kime daug laimės naujam luo 
uie! L.

bei dolerinių bilietų išplati
nimui pašvęsta visas pusme
tis. Na, ir prisirengta. Ko ten 
nebus! Dovanos paskirstytos 
sekamai: 1-ina $200.00, ant
ra $700.00 ir trečia $100.00. 
įžangos bilietų į piknikų ne
bus. Visi prašomi ir leidžia-' 
mi dykai.

Pagerbė Petrę Snarskį
SO. CHICAGO. — Šv. Pe

tro dienų, birželio 29, Petro 
Snarskio giminės susirinkę jo 
name pagerbė vardadienio 
proga.

Petras ir jo žmona Anasta
zija Snarskiai yra žinomi vei
kėjai. Petras yra Šv. Juozapoj 
parapijos komiteto narys. A- 
nastazija daug veikia įvai
riose draugijose. Abu visai 
galiniais būdais remia katal. 
spaudų. Dalyvis

Chicago Heights lietuviai, 
ypatingai jų klebonas, kun. 
Martinkus, apgailestauja, kad 
jų piknikas susibėgo kartu 
su dienraščio “Draugo”, bet 
mes šių spragų užpildysime 
“Draugo” pik., Vytauto pa
like. ' '

Chicago Heights 
Žinios

Šv. KazimieroTik dabar prasidėjo nauja 
serija taupytojoms “g€rįai”|ti»is piknikas, 

ianu, kuris buvo pirmas nuo
talkų įsteigimo, duodant pro
gų pasidėti mažų, ar didesnę 
sumų nuolat kas savaitę, ar 
kas mėnesį. Tai lengviausias 
taupymo būdas, o nuošimtis 
vis padeda tai sumai padidė
ti.

parap. mė
sų $1000.00 

casli” dovana, jau čia-pat. 
[vyksta šį sekm. liepos 9-tų 
dienų, Vytauto parke, šio di
delio pikniko prisirengimui,

Draugijoms ir tiems, kurie 
turi kelias dešimtines, šimti
nes, ar taikstančias, patarti
na pasikalbėti apie “Optio- 

ir “Paid-nal”, “Prepaid” 
utp” klesas,

Į Chicago Savings & Loan
A<sn. valdybų įeina: John , 
Pakel, pirmininkas; Alex Ju
rgis, viee pirm.; Frank Sa
vickas, rašt.; ir Michael Na i 
rvid, kasierius. Tai kė

Remkite Savuosius 
Biznierius

dukrelėm.
Apie 9 valandų ryto atvyk

sta kunigas ir iš čia artimiau- 'pagarbos viens kitam... O mi
si Eistelos draugai - grabne-riis visa suardo.
šiai neša jos kūnų į karava
nų. Paskui karstų eina vyras 
laikantis vienoj pusėj už ra
nkos dukrelę Daratų 10 me
tų amžiaus, o kitoj Augenijų 
3 metų. Tai dar ne viskas.
Pas Mykolo gimines liko dvy 
nukės dukrelės Joneta ir Jo
ana, tik 16 mėnesių amžiaus.
Jos pennažos suprasti ir da
lyvauti savo motinos laido
tuvėse.

Neužilgo Estelos kūnas per
nešamas į Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švč. jiurapijos ba 
žnyčių. Prasideda gedulingos 
Išmaldos už velionės sielų.
Dalyvaujant pamaldose, ku
rios truko daugiau valandų 
laiko, slinko mintys viena po 
kitos. Kodėl gi mirtis taip 
žiauri! Kodėl ji sugriauna

Baigias pamaldos ir Este
los kūnas nulydimas į amži
nos ramybės vietų. Sugraudi
nta minia laidotųjų suteikia 
paskutinį patarnavimų ir at
sisveikinimų. Estelos kūnas 
įleidžiamas į duobę.. Ji lieka 
visų apleista, gal, ir užmirš
ta. Bet liko 6 asmenys, kurie 
niekuomet negalės užmiršti, 
Tai jos vyras Mykolas, 4 ma
žos dukrelės ir jos motina, 
kurių širdys bus spaudžiamos 
gailesčio per visų gyvenimų, 
netekus brangios dukrelės, 
žmonos, ypač brangios mamy
tės.

Mykolai, dukrelės ir moti
na, raminkitės, nes toks liki
mas laukia visų. O tau, Es
tela, lai šviečia amžinoji švie
sa. J.A.K.

Yra ir tokių, kurie protu 
apšviesti ir apsivalę širdyje 
visuomet prie amžinų daiktų 
dūsauja, o apie laikinius dai
ktus su pasibjaurėjimu klau
so, prigimimo reikalams ne- 
noroms tarnauja; ir tie jau
čia, kų tiesos dvasia juose 
kalba.

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patvartė 
Ant. 8. Pocius.

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

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

■rl

7 ŽUVO AUTOMOBILIUI 
SUSIDAUŽUS SU

AUTOBUSU

AVASHINGTON, Pa., liepos
6. — Netoli čia vakar bai
si nelaimė įvyko. Automobi
lis susidaužė su autobusu.

dvi . šeimos — 8 asmenys. 7 
žuvo ir vienas 16 metų »mž. 
vaikinas sunkiai sužeistas. 
Tarp žuvusiųjų yra trys ma
ži vaikai.

Žuvo: Ered Wendt, jo žmo-

LIETUVIŠKAS
MIŠOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Ir kilos 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. 0 aki e y Avė., 

Chicago, Illinois

Automobiliu važiavo namona i1’ judviejų trys vaikučiai.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

PhBM LA r A YKTT ■ MM 
— • —

Gfilea Mylintiems — VeBtovBfBl — 
Bankletamn — LaldotavBma — 

Papuoilauuna

KASTANCIJA
RAUSKINIENE

(po tėvais Maivinaiiskailč)
Mirė lięp. 6, 1939, 1:50 vai. 

ryto, sulaukus 4 7 metų ainž.
Gimus Lietuvoje, Kauno red.. 

Rokiškio apskr., Čedasų mies
telyje.

Amerikoj išgyveno 2 7 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Povilą, brolio dukterį Bro- 
nislavą Marcinauskailę Hauser 
ir jos šeimą, 2 brolio sūnus: 
Juozą ir jo šeimą ir Baly ir 
kitas gimines. Lietuvoj*’ paliko 
seserį Antaniną Baronienę, švo- 
gerį Joną ir ju šeimą, brolį Jo
ną, brolienę ir jų šeimą Ir 
daug kitų giminiu.

Priklausė prie dr-jų: Apašta
lystės maldos, Tretininkų, fiv. 
Kazimiero Akad. Itėm. ir šv. 
Barboros dr-stės Marąuette l’k. 
Buvo narė Chicagos Liet. Dr- 
jos Savitarpinės pašalpos.

Kūnas pašarvotas 6627 South 
Kairfieid Avė. laidotuvės įvyks 
pirma*!., liep. 10 d. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta j Gimimo 
Švč. l“anelėa par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines,draugus-g<s ir pažįsta
nt us-as atsilankyti šermenyse ir 
dalyvauti laidotuvėse, tuo būdu 
suteikdami jai paskutinį patar
navimą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę: Vyrus ir Giminės.

laidotuvių direktorius Anta
nas I’etkus, tel. Grovehill 0142.

Birž. 23 d. Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioj įvyko iškil
mingas šliūbas. 9-tų vai. per 
šv. Mišias kun. A. C. Mar
tinkus suteikė Moterystės Sa
kramentų Bronislovai Janavi
čiūtei su Charles Ray. Jau
nieji jų tėveliai ir visi pa
jauniai priėmė šv. Komunijų. 
Birž. 29 d., 5 vai. popiet Mo
terystės Sakramentų priėmė 
Eva Salytė su Juozapu Šra- 
baliu. Rap.

N
Daugelis daug kalba, todėl 

mažai reikia jiems tikėti.

BŪK RIMTU — TAUPYK SU 100% SAUGUMU

Pas

Keistuto Loan & Building 
Association No. 1

3236 So. Halsted St. Tel. CALumet 4118

MOKAME UŽ 
PADĖTUS PINIGUS

Pinigai padėti iki Liep. 13 gaus nuošimtį nuo Liep. 1.
PASKOLAS DUODAME NUO 5 IKI 20 METŲ

THO5IAS S. JANULIS, Pres. JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

KLAUSYKITE

New City Fotnitore Mari
RADIO PROGRAMO

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

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

LAIDOTUVIŲ 1» F DIREKTORIAI

Phone 0000

GAST. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

CtoriansiM PataraaTimaa — MoUria patarnauja
680 W. 15th Ata

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Falrfleld Avenue
Tel. LAFAYETTc 0727

DYKAI koplyčios
x Chicagos dalyse

visose

KlAunyklte mŪMų Lietuvių radio programo Antradienio i> 
leitadlenlo vakarala, 7:00 valanda, U VVHIP atoUea (I4M K.%

Pranei*-J m p. fcALTIMILRAS

KARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A N P P patarnavimas 
HfflDULHnUL dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

ladiawic2 ir Simai
2314 West 23rd Place 
l’hon© CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULhnan 1270

I. Liulens
S. P. Mažeika
flitaaas M. Philip?
I. J. Zūlp
AM V. Petkie

4348 So. California Ava, 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanioa Avenue 
Phone YARda 1138-1J 39

3307 Latu&nioa Avė. 
Phone YABds 4908

3648 West 46th Street 
Phone YABdg 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tek LAFayette 8024

P. 1 Hite
Anttiūny B. Petkus

3354 So. Halated St
Telefonas YARds 1419

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

Floren.ee


RAUDONOS ROŽES KLIUBO
_] v Y K S -

Sekmadieni Liepos-July 9,1939 Pradžia 10:30 is ryto
Liberty G rovė, buvusio Dambrausko Farmoj

JUBILIEJINIS PIKNIKAS
Laimingam teks PLYMOUTH DELUXB 193!) 4-Door Sėdau. Visų dieną bus gera 

muzika, skanūs valgiai ir gėrimui. Nesiveskite iš namų.
Transportacija į (piknikų bus veltui nuo 4932 West 14tb Street, Ateikite 12:00, 

1:30, ir 2:30 po pietų į pažymėtą vietų.

Svarbu Tiems, Kurie 
Neturi Automobilių

Kurie neturi automobilių, 
kad nuvykti j “Draugo” pi
knikų, lai '.perdaug nesirūpi
na. Yra gauti trokai, kurie 
norinčius nuveš j piknikų. Ir 
taip, iš Brighton Palik tro- 
kas su darbininkais išvažiuos 
9:30 vai. ryto nuo Navickų 
namo, 4538 So. Washtenaw 
Avė. Tai bus Norkaus trokas. 
Gi Petro Grybo, 4446 S. Fair- 
field Avė., trokas veš pikni- 
kierius 1 vai. popiet. Visi 
prašomi būti paskirtu laiku 
vietoje.

Iš AVest Side nuo “Drau
go” namo S. Fabijono trokas 
išeis su pikniko darbinirikais 
9:30.

Visi darbininkai, pasižadėję 
“Draugui” į talkų prašomi 
laiku susirinkti, taip pat ir 
ankstyvieji piknikieriai.

RADIO

V.a

>

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Ateinantį sekmadienį, vaka 
re, nuo 9 iki 9:43 vai., Chi- 
eagos laiku, bus leidžiama o- 
ro bangomis graži Budriko 
programa iš stoties AVCFL, 
970 k. Programoj dalyvaus 
simfonijos orkestrą ir daini
ninkai Čiapas ir Juozaitienė. 
Bus rinktinė lietuvių muzika 
ir dainos. Taigi, nepamirški
te pasiklausyti gražios mu
zikos ir dainų. J.

Garfield Park Lietuvių vy
rų ir moterų Pašaipiais Klu
bas laikys mėnesinį susirin-

CLASSIFIED CLASSSFSED
PARDAVIMU NAMAS

5-kambarių mūrinis namas, ekstra 
, . . . , kambarys pastogėje; 2 lotai, 2 kakalių naujoj svetainėj Viršum rų parodžius. Tikrai pulki vieta.

Viena 13 geriausių apielinkių. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju iš A- 

av U.,merikos. Atsišaukite: «83O So. Arti. Haruson ot., aiba 39oo i Avenue.

Napoleon Restaurant,
W. Harrison St., arb 
Fiftli Avė., nedėlioj, liepos 9

3953

RENDON KRAUTUVĄ

U, i • , -r» * „ ; • i Rendon krautuvė. Tinkama blle ko-., 1 Vai. popiet. 1 rašomi VI- | kiam bizniui. Rpnda pigi. Atsišauki
te: I# 13 West Cermak Itoad, Chlča-si nariai būtinai atsilankyti.

Rast.

Bridgeportiečių Žodis
BRIDGEPORT. — Visi ži

nokite, 'kad bridgeportiečiai 
uoliai rengiasi, kad kuo ge
riausia pasirodžius ‘Draugo’ 
piknike. Gabiausios šeiminin
kės gamina gardžiausius už
kandžius. Gėrimai bus geriau 
šių išdirbysčių. ‘Grabbagiai’ 
pilni įvairiausių geriausių da 
lykų. Patarnaus mandagiau
sios ir smarkiausios moterys 
ir merginos. Visus (kviečiame 
į Bridgeiporto skyrių.

Bridgeportiečiij skyriuj da
rbuosis Juozapina Šaltėnienė, 
Ona Kazlauskaitė, Tėklė Ši
maitienė, Budrevičienė, Sek- 
leckienė, Jackienė, Jonas I)i- 
mša ir Joana Mačeikienė.

Iš Bridgeporto trokas su 
piknikieriais išeis 10:30 ryto 
nuo Gudų krautuvės.

Visi atsiminkite, (kad ‘Drau 
go’ piknikas įvyks sekmadie
nį, liepos 9 d., Sunset parke.

Bridgeporto Skyrius

PROGRESS PROGRAMA

Kaip kas nedėldienį, taip 
ir rytoj 11 valandų prieš piet 
bus Progress Fumiture Co. 
krautuvės programa. Bus pa
dainuota gražių liaudies dai
nų ir rinktinių veikalų. Be 
to, bus naudingų patarimų, 
įdomių žinių ir pranešimų. 
Taigi nepamirškite. Rap. J.

Vieša Padėka
Birželio 28 d. Šv. Kryžiaus 

ligoninėj Dr. Simonaitis pa
darė sėkmingų gerklės opera
cijų Yerkes dukrelėms Dolo- 
rosai ir Genovaitei. Abi pači-! 
jentės jau sveiksta stropioj 
dr. Simonaičio priežiūroj. E- 
same labai dėkingi dr. Simo
naičiui ir linkime geriausios 
laimės. ; *

Rokas ir Kazimiera (buv.
Mickaitė) Jurkšai

PARDAVIMUI NAMAI
Forklozeriai parduoda už morgl- 

čius: 2 fletų medin) namų, mūrinė 
apačia, gražus cementuotas beis- 
montas. pirmas lietas apšildomas, 2 
karų garadžiua su cementiniu pa
matu. Arti parkių ir bulvaro. Kai. 
na 12.950.00; lengvi išmokėjimai.

5 kambarių mūrinis bungalovv; 
apšildomas: garadžius; $3,950.00.

4 fletų naujas kampinis namas; 
apšildomas; šaldytuvai; gasiniai pa
čiai; kaina $12,500.00.

Krautuvė ir 3 fletų mūrinis na
mas; apšildomas; $9,500.00.

Kas norite savo namų greitai 
parduoti arba išmainyti, kreipkitės 
pas mus; mes turime visokių maU 
nų. Apdraudžiame viskų už numa< 
žinias kainas. Taksų protesto stamj 
pų arba Notaro antspaudų prideda’ 
me dykai. Visokiuose reikaluos* 
užtikriname teisingų patarnavimų.

Charles Umich (Kazys Vmikas) 
GARSINKITĖS “DRAUGE” 25«o w. esm st., tei. pro. <1025

go. Illinois.

pradžiugo. Nurodoma, kad 
‘demokratinės’ valstybės ne
gaus .eįnklų iš Amerikos kilus 
karui.

LIETUVIŠKA

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DĖL VYRŲ

REIKALINGA DARBININKAS
Reikalinga paatyręs darbininkęs prie 
ūkies. Turi būti apie pusės am
žiaus. atsišaukite: P. Savlck •, Gobies, 
Micliigan.

.wf-

PARDAVIMUI PIGIAI
2 akeral geros žemės. Tinkama au
ginti daržoves. Priemiestyje, prie 
Chicagos gatvėkarių. Galima ir pas
tatyti namų ant lengvų Išmokėjimų. 
Graži apielinkė. Mokykla, taksai pi
gus. gatvės geros. Kaina tiktai 
$950.00.

JOSEPH Vn,rMAS.
6800 Mapl wood Avenue.

Cbl.yago. Illnols.

Plačiai žinomas muzikas Juozas Sauris, kuris rytoj dien
raščio “Draugo” vasariniame piknike diriguos Lietuvos Vy
čių Chorui. Šis gausingas ir populiarus choras stropiai ren
giasi vykti į New Yorko (pasaulinę paroda; ir dainuoti Lietu
vių Dienos programoj. Rytoj; girdėsime dainuojant tas dainas, 
kurios bus dainuojamos Lietuvių Dienų.

Priimtuvės
Kun. S. Valucko

T0WN OF LAKE. — Šį 
vakarą, liepos 8 d., parapijos 
salėj rengiama kuklus vaka
ras priėmimui naujo vikaro 
kun. S. Valucko ir artimes- 
niain susipažinimui. Va'karo 
rengimu rūpinasi veikėja M. 
Sudeikienė; jai padeda kitos 
■parapijos veikėjos ir parapi
jos komitetas. Visi parapijo- 
nai kviečiami atsilankyti. Va 
karėlio pradžia 7 vai.

Parapi jonas

darbininkų
darbo.

bus atleista iš

Pranešimai
BRIDGEPORT. — Dr-ja 

Šv. Onos laifkys susirinkimų 
antradienio, liepos 12, vakare, 
mokyklos kambary, 7:30 vai. 
Narės malonėkite ateiti.

Valdyba

NACIAI UŽGROBĖ KATA
LIKŲ SAVASTIS

BERLYNAS, liepos) 5. — 
Paskelbta, kad Duesseldorfe 

|nacių autoritetai užgrobė Ka 
talikų Jaunų Vyrų sąjungos 
visas savastis.

ROMOS BERLYNO AŠIS 
PRADŽIUGUSI

ROMA, liepos 3. — J. A. 
Valstybių kongreso rūmams 
pravedus pataisyti, neutralu
mo bilių fašistai su naciais

TURTAS VIRŠ-------------- $3,300,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00

AVASHINGTON, liepos 5.—
Pranešta, 'kad šį liepos mėnesį 1 
visoj šaly aipie 200,000 WPA

Per 30 metų niekados ncišmo- 
kčjom mažiau kaip 3% už padė
tais pinigus. Kiekvieno Indėliai 
apdrausti iki $5,000. — Vedu

siai porai Iki $15,000. Po U. S. 
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SA
VINGS IŠTAIGA CHICAGOJ.

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSN 0F CHICAGO

Justln Macklcivlch, Pres.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. A« n n 
4-5 Kvortos. ..^ I'ū"-

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
1RP. DRINKSAS .^--—4 I

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pilone Boulevard 0014

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

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

SUTAUPYKITE 25%
Kuponas atneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial 
Rcsponsibilitv Lnw ir Apdraudų, kini jums reikalinga. Jūs 
taipgi gausite dykai “card case”, į kurį galite įdėti automo
biliui vairuoti leidimų ir identifikavimo korteles.

Kainuoja $3.46 į mėnesį per 10 mėnesių
Metine “Policy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimų

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fldelity Būdu

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
-ĮVYKS-

PAUL LEASAS
(Vyrl.škų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Roulevard 0937

ATIDA BARGENV IEŠKOTOJAMS
Sunki liga ir senatvė verčia sku

biai parduoti 4 fl. moderniškų mū
rini namų, 2-3 2-4 kamb.. garažas
Randasi prie Murųuette Parko-gra- 
žiausioje Lietuvių kolonijoj. Rendu 
neša $150.00 j mėnesj. Kaina tik 
$11,950. Įmokėt $5000. Kreipkitės 
pas jgaliotinj;

K. J. Macke-Mačiukas 
2346 W. 69th St..
Te*. Porspect 3140

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporntcd

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
I.lptuvlškų Importuotų Valstybinę 
Degtinę.

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

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav.

Mažų Išlaidų
N A M A

BIZNIERIAMS PROGA
Pardavimui krautuvė tinkama blle 
kokiam biznu! dabar taverna daran
ti gerų biznj. Storas ir 3 fletal mūro 
namus, tinkamas ir ofisams, Mar- 
quette ParU kolonijoj, apie io metų 
senumo, apšildomas. Pigiai už casli 
arba maino ant mažo namo, farmos 
netoli Chicagos arba gerų lotų ar 
kų kitų. Kas norite laimėti garų bar- 
genų atsišaukite greitai.

JOSEPH VILIMAS,
6800 S. Maplevvood avė.

Tel. Hem’ock 2132.3.

PADAVIMUI TAVERNAS
Parduodame tavernų. Turiu kitų 
darbų. Du darbu atlaikyti persunku. 
Biznis nuo seniai išdirbtas ir gerai 
eina. Kiekvienas užėjęs pats gali j- 
sitikinti.

944 AVcst 35tli Place. Chlcago.Hl.

PARDAVIMI'I NAMAS
Didelis. 8 šviesių kambarių namas, 

su mūriniu pamatu, ant plataus lo
to. Yra nuomų. Ąžuolo grindys Ir 
papuošimai. Pasiliks gasinis Elektro- 
lux šaldytuvas ir nemažai baldų, šil
domas karštu vandeniu. Yra dviejų 
automobilių garadžius su cementi
niais .privažiavimais ir kiemas Gra
žiai apsodintas medžiais. gėlėmis. 
Nėra jokių užsilikusių mokesčių. 
Reik mažo įnešimo pinigais. Visi pa
togumai: bažnyčios, mokykla, susi
siekimai ir t. t. Atsilankymo valan
dos: 2:00 iki 5:00 popiet, sekmadie
niais pagal sutarties. T L RADcIffe 
3281. 7525 So. Egglcston Avė. Agen
tai. r*slnrM<IokIte progai

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

GERA NAUJIENA 
Parduodu namų labai pigiai — 6
kambarių su garadžlu ir apšildomas 
su šiltu oru (furnace heat). Name 
randasi Brldgeporte, Atsišaukite 
savininkų: 830 AV. 34tli Street, tė 
VARds 5530.

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO, ILLINOIS
Roora A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Re jokių prievolių, prašau Jūsų agento Išaiškinti man 
Illinois Flnnnctnl Responslblllty I.iw. Aš taipgi gausiu 
"Card Case" be jokios prievolės.
ATEIKITE...................... DIENA.................. LAIKAS..................
VARDAS ................................................................................................................
ADRESAS ..............................................................................................................
TEL............................................... KARO nosis.........................................

Sekmadieni, Liepos-July 9,1939 
GRAŽIAME SUNSET PARKE

“VILNIAUS KALNELIUOSE”

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4-A
Šokiai prie geros “The Toppcrs” orkestras

Pamatykit 
ši narnų 
šiandien

,10 r. iki 4 
[ po plet ant 
mūsų vietosi

Pastatysime namus Ir vidų |- 
rengsime ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unljistal Ir užtikrinti. 
IZOLIOT4 GARAŽ4 g”
3 karams pastatysime J 
ant jūsų loto

ui........................................
Unljlatų statytas

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

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; II 
bušelių $2.50.
Stanley Gaveas. 110 So. Rltlgeland 
Avė., Worth, III., tel. Oak Lavra 
193J-1.

VASAROTOJAMS ATYDA 
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eža- 
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
blllum ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Cblcftgos. Kelias 83 Ir 45. Peter Rer- 
notas. Bot 77, Sllver I,ake. Wls.

Kviečiame Jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, Ir apžiū
rėti garažų ant mūsų loto be Jo
kių prievolių. Uždari porėtai Ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na Ir lengvais Išmokėjimais. . 
ClfrY WRECKING. & LBR. CO. 
2301 S. Crawford, Lawndale 3010

Open Kundays 
K. KAFKA. pres.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas. 3 fletal: 6 kamba
rių; 4 kambarių Ir 3 kambarių; 2 
karų garadžius. Parduosiu pigiai arba 
malnyslm ant grosernės ar kitokį* 
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 We.st 23rd Plac«į 
Clilcago, III.

PARDAvnrn namas
štai turiu pulkų 8 kambarių na

mų ant mūrinio pamato Ir su pla
čiu lotu. Yra kelios nuomos. Pa
liksiu nemažai baldų Ir gaslnj E- 
lectroluT šaldytuvų. Namas šlldo- 
domas karštu vandeniu. Yra taipgi 
2-automobtllų garadžius su cemen
tiniai* privažiavimais ir kiemais. 
T.nbal gražioj vietoj. Visi patogu
mai: bažnyčios, mokyklos, susisieki
mai Ir t. t. Nėra užsilikusių mokes
čių. Atsilankymo valandos: 2:00 1- 
kl 5:00 popiet; sekmadieniais pagal 
sutartj. Telefonas RADellffe 3281. 
7525 So. Eggle.Hflone Avė. Agentai, 
pasinaudokite progai

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
Poealiontaa Mine Run (Kereened), Tonas 97 25; 
Smulkesniųjų — Tonas 97.00; Petroleum Car- 
bon Coke, perkant 5 ton. ar daugiau. Ton. 97.25.

Hales Tai

S ♦»ta.


