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Neutralumo akto bilius atidėtas kitai sesijai
Prezidentas Rinitas pageidava 
biliaus pripažinimo ir daug dirbo

Bet senato komitetas rado, 
kad bilius pavojingas taikai

WASHINGTON, liepos 11J kuriai kariaujančiai pusei.
Senato užsi-enių santykių ko- 
iidtetas šiandien 12 balsais 
tprieš 11 padžiovė administra- 
rcijos neutralybės revizinį bi- 
lių. Atidėjo kitai kongreso se
sijai.

Prez. Rooseveltas labai pa
geidavo šio biliaus pripažini
mo ir tuo reikalu jis ir valsty 
bes sekretorius daug dirbo. 
Bet, matyt, visuomenės nuo
monė paveikė senatorius ir 
jie atsisakė vykdyti adminis
tracijos norus.

Senato komitetas ilgas die
nas paaukojo šio biliaus svar
stymui. Galų gale komitetas 
suskilo. 11 narių pasisakė už 
bilių ir 10 atvirai priešinosi. 
O du demokratai nariai nenu
simanė, kas daryti. Pagaliau 
šiandien tie du senatoriai pa
sisakė prieš bilių ir tuo būdu 
sudarė daugumų.

Kas buvo; siekiama?
J. A. Valstybės turi neutra

lumo įstatymų, kuriuo nusta
tyta kilus kur nors karui nie
ku būdu neparduoti jokių gin 
klų ir amunicijos nė vienai

ČILĖJ SUSEKTAS
SĄMOKSLAS PRIEŠ
VYRIAUSYBĘ
SANTIAGO, Čilė, liepos 11. 

— Autoritetai susekė sąmoks
lų prieš vyriausybę. Policija 
suėmė 8 asmenis ir tuo būdu 
sunaikinti visi sąmokslininkų 
planai.

Sąmokslininkai buvo pasiry 
žę užimti visus svarbesniuo
sius vyriausybės rūmus tuo 
laiku, kai respublikos ginkluo
tos pajėgos buvo sutrauktos į 
Cousino parkų, kur įvyko prie 
saikos vėliavai iškilmės.

NEGALI ATSIDŽIAUGTI 
BRITŲ “NUOŠIRDUMU”
VARŠUVA, liepos 11. — 

Visi lenkų sluoksniai krikštau- 
jair džiaugiasi Anglijos mi
nistro pirmininko Chamberlai 
no pareiškimu parlamente, kad 
Britanija kovos dėl Dancigo, 
jei (Vokietija kėsinsis tų mies
tų grobti.

Lenkai yra nuomonės, kad 
dabar dėl Dancigo likimo į- 
teanpimas žymiai atslūgsiųs.

350 LAVONŲ ATRASTA

LONDONAS, liepos 11. — 
Pernaranda de Bracamonte, 
Saragossa, Ispanijoj, šį sek
madienį išlėkė į padanges pa
rako sandėliai. Spėjama, iki 
400 asmenų žuvo.

Žiniomis iš Madrido, 350 la 
vonų jau rasta griuvėsiuose.

Prezidentas gi norėjo pataisy 
ti taip, kad kilus karui ginklų 
ir amunicijos pardavimų pa
duoti prezidento nuožiūrai. 
Jis sakė, kad tas reikalinga 
taikos išlaikymo sumetimais. 
Girdi, kaip bus žinomas Ame
rikos nusistatymas parduoti 
ginklus, agresyvinės valstybės 
susiturės nuo karo.

Bet senato komitete išaiš
kinta, kad laisvas ginklų par
davimas palankioms sau vals
tybėms galėtų karan įvelti ir
pačias J. A. Valstybes. Šios j tikslas yra trukdyti korporaci 
nelaimės apsidraudimui dvyli-< jai automobilių 1940 metų mo
ka senatorių ir pasisakė prieš 
bilių.

Šiandieninis neutralumo įs
tatymas leidžia Amerikai tai
kos laiku parduoti ginklus ir 
karo: medžiagų visiems, kas 
tik to nori. Karo laiku nė vie
na 'kuri kariaujanti valstybė 
negali čia ginklų ir karo me
džiagos įsigyti.

Kinija ir Japonija Ameri
koj perkasi karo medžiagą, 
kadangi tarp tų valstybių ve
damas karas nėra oficialus — 
■nepaskelbtas formaliai.

CHICAGOS TARYBOS 
KOMITETAS ATMETA 
TRANSITO PLANĄ

Chicagos miesto tarybos su
sisiekimų komitetas atmetė 
transito linijų parūpintų tran- 
situi planų. Nutarė pasiūlyti 
tarybai kreiptis teisman tiks
lu parduoti esamas aprašytas 
transito linijas, jei įkainavi
mas taip aukštai statomas ir 
dėl to norima padidinti iki 8 
centų ratų už važinėjimų gat- 
vėkariais.

NUMATOMA KARŠČIŲ 
BANGA

Chicago j oro biuras spėja, 
kad šiandien dienų Ims daug 
šalčiau ‘ir numatoma karščio 
banga. Sakoma, termometras 
gali pasišokėti iki 941. šilumos. 
O rytoj, ketvirtadienį, gali bū 
ti dar blogiau.

Tolėliau nuo Chicago mies
to ir vakar vietomis buvo ne
paprastai karšta.

Ispanijos nacionalistams pasidavė 
paskatiniai raudonieji Asturijoje

HENDAYR, liepos 11. —ivo sunkiai prieinami, tad fran
Paskutiniai Ispanijos raudo-j kištai juos paliko ramybėj ti-
nieji pagaliau pasidavė fran- kėdamies, kad jie patys never
kištų pajėgoms. Cianu pasiduos.

t • o aaa i • Bet nusivilta,, nes jie nepasi-Jų yra apie 2,000. Karo lai- javg
ku jie Asturijos kalnuose pa
sidirbdino urvus ir visų laikų 
ten kai barsukai gyveno. Bu-

CIO AUTOMOBILIU
DARBININKU STREIKAS 
-- KOVOJA SU POLICIJA
DETROIT, Mich., liepos 11. 

— General Motor Corpora
tion fabrikuose streikuoju CIO 
darbininkai. Iš čia streikas jau 
persimetė į Pontiac, Cleve- 
land ir Saginaw.

Fishe.r Body fabrikas Pon- 
tiace piketuojamas. Fabriko 
vedėjos kreipėsi į policijų pa
šalinti piketininkus, kad ne
kliudytų nestreikuojantiems 
darbininkams eiti į darbų.

Pasirodė, policija yra bejė
gė- Piketininkai aplink fabri
kų vyrauja.

General Motor korporacija 
nusiskundžia, kad šio streiko

dėlių gamybų.
Bet streikuojančių darbinin 

kų vadai atsako, kad ne tame 
dalykas. CIO darbininkai no
ri naujos sutarties su korpo
racija ir tai naujomis darbo 
sąlygomis. Korporacija gi at
sisako daryti naujų sutartį.

Šis klausimas reikalingas 
bešališko išaiškinimo. Korpo
racija laikosi seno kontrakto, 
kurs padarytas su U. A. W. A. 
unija, kai visi darbinininkai 
priklausė šiai vienai organiza- 
cjjai. Paskiau ši unija suskilo 
pusiau. Viena jos dalis pasi
liko prie CIO, kita — prisi
glaudė prie Amerikos Darbo 
federacijos. Fabrikuose dirba 
abiejų srovių darbininkai.

CIO darbininkai pagaliau 
nusprendė įsigalėti, išstūmus 
Am. Darbo federacijai pri-
klausančius darbininkus. Tuo lių pavilijone, kurį audra nu-
sumetimus jie pareikalavo nau 
jos sutarties. Kadangi korpo- 
racija nežino, su kuria darbi
ninkų srove turėti reikalus, 
atsisakė daryti naujų sutartį.

Dėl to CIO priklausantieji
darbininkai sustreikavo, o dengtas čerpėmis, po audros 
Am. Darbo sederacijai priklau atrodė, lyg rėtis, nes daugybę 
santieji pasiliko savo vietose, čerpių audra išplėšė ir nubloš- vaidžių.
Streikininkai piketuoja fabri
kus ir varžo nestreikuojan
tiems darbų.

SIRIJAI GRESIA RE
VOLIUCIJA

LONDONAS, liepos 11. — 
Žiniomis iš Bagdado, Sirijoje 
gali kilti revoliucija prieš 
prancūzus.

Pagaliau frankistai juos su 
dinamitu išjudino ir prevertė 
pasiduoti.

Nacių raliayimai Dancige. Centre stovi jų vadas Albertas Forsteris. Jis priima organizuotų nacių vaikštynes. Jis pats 
ir jo palydovai uniformuoti. Viršuje vokiškas antrašas: “Dancigas yra vokiškas miestas ir bus gražintas Vokietijai. — 
Hitleris”. (Acnie radiophoto).

ŠIAULIUS NUSIAUTĖ
DIDELĖ AUDRA
ŠIAULIAI. — Birželio 18 

dienų pro Šiaulius praėjo ne
paprasto stiprumo audra, su 
smarkiu lietumi, kuri padarė 
didelių nuostolių ir pareikala
vo žmonių aukų.

Audra užėjo netikėtai ir 
praėjo per koletų minučių, to
dėl ir užtiko miesto sode žmo
nių, kurie pasislėpė po me
džiais. Vienas medis virsda
mas po juo stovėjusį 19 metų Prancūzijos ministrų taryba 
vaikinų Nagrodskį, parbloškė,!šiandien nusprendė, kad visi
sutriuškino galvų ir mirtinai 
sužeidė. Nuvežtas į ligoninę 
Nagrodskis po kelių valandų 
mirė. Antra žmogaus auka bu 
vo parodos aikštėje, kur vyko 
futbolo rungtynės. Užėjus au
drai, žmonės pasislėpė gyvu-

griovė ir prislėgė po gruvė
siais 13 metų mokinį Bloškį, 
sunkiai jį suleisdama.

Koks didelis buvo audros 
stiprumas parodo kad ir tai, 
jog senosios bažnyčios stogas,

kė žemėn. Laimei, kad čia nie
kas nestovėjo, nes krisdamos 
čerpės galėjo daug kų sužeisti.

Daugely Lietuvos vietų tų 
dienų audra pridarė nuosto
lių. Ypač daug medžių išvary- 
tyta, telefonų stulpų išlaužy
ta, triobesių nugriauta. Vieto
mis ir pasėliams pakenkta.

PLINTA LIETUVOS 
PRAMONĖ

KAUNAS. — Central inis 
statistikos biuras jau apskai
čiavo 1938 metų pramonės ga 
mybos davinius. Pagal juos, 
palyginus su 1937 metais, Lie 
tuvos pramonės gamyba padi
dėjo 13 proc.

Pirmoj eilėj padidėjo mai
sto produktų ir gamyba, to
liau seka alus ir cukrus.

REMKITE, PLATINKITE, 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

• S

-X'

i'50 ^“'ŠVENTOJOJ PRADĖTI 
Londonas, nepeš n - DARBAI STATYTI TEN

Daugiau kaip 150 britų dide- * * a-jl t

NUOSAVĄ UOSTĄlių bombonešių šiandien pap
rastai karinei mankštai išskri
do j Prancūziją.

Tikslas yra be sustojimo ap 
skristi pietvakarinę Prancūzi
ja

MINISTRAI TURI BŪTI 
NAMIE

PARYŽIUS, liepos 11. —

ministrai negali niekur išva
žiuoti, nes gali būti pakviesti 
į nepaprastų posėdį.

JAPONAI NUMUŠĖ 59 
SOVIETINIUS LĖKTUVUS
TOKIO, liepos 11. — Japo- 

nai praneša, kad Išorės Mon- ri<“"ls lal“ pake_nkf žiem<>s
golijos Mandžiuko pasienyje 
ties KJialka upe 59- sovietiniai sar^ 
lėktuvai numušti ir sunaikinti.

Tenai japonai paėmė Baisa 
gal aukštumas. Japonams kliu 
vo 50 sovietinių tankų, eilės 
šarvuotų sunkvežimių, lauko 
artilerijos ir sunkiųjų kulkos

DAUG UŽSIENIO PIRKLIŲ 
KAUNE

KAUNAS. — Pastaruoju 
metu Kaune daug buvo atva
žiavusių pirklių, pramoninin
kų ir prekybos atstovų, kurie 
derasi ryšy su nauja preky
bos sutartimi.

Be to, Kaune dabar lanko
si Lenkijos mašinų fabrikų ir 
geležies koncerno atstovai, 
Fordo fabrikų Danijoj direk
toriai ir eilė Anglijos, Belgi
jos, Danijos, Olandijos ir ki
tų valstybių pirklių.

KAUNAS. — Iš Angį i,jos 
Per Klaipėdos uostų gautas 
didelis cukraus transportas. 
Tai yra jau antra didesnė 
cukraus partija iš užsienio 
šiais metais. Cukrus Kau
nan atgabentas dviem baido
kais.

KAIP VERTINAMI 
PASĖLIAI LIETUVOJE
KAUNAS. — Praėjusi žie

ma pasėliams buvo palanki. 
Tik esant nedideliems šalčiams 
ir nemažai sniego dangai, bu
vo susidariusios palankios sų 
lygos pelėsių grybeliui vysty
tis.

Iš pavasario žieminių rugių 
visoje Lietuvoje reikėjo atsėti 
26000 lia, o kviečių — apie 
400 ha. Daug daugiau nuken
tėjo antramečiai dobilai, ku-

metu buvę atolydžiai, o pava- 
šalnos ir drėgmė.

Žemės ūkio korespondentų 
pranešimu, visoje Lietuvoje 
rugiai buvo vertinami aukš
čiau vidutinių, kaip ir praėju
siais metais. Kviečiai buvo 
vertinami tik vidutiniai. Pra-
ėjusiais metais kviečiai buvo lici> Vi<“nas P°'i™tas skau-
vertinami aukščiau vidutinių. džiai ir neužilgo

jis mirė. Apie jo mirimų pa- 
Pirmameciai dobilai šiais siskirsčiusios nuomonės. Vieni 

metais vertinami žemiau vi- saų0, jj8 miręs nuo sužeidimo,
siais 

žemiau vi
dutinių, tuo tarpu pernai bu
vo vertinami kiek aukščiau 
vidutinių. Antramečiai dobi- 
lai šiemet blogai vertinami, Jie Protestuoja prieš polici-
praėjusiais metais jie buvo 
vertinami beveik vidutiniai. 
Pievos šiais metais vertina
mos kiek aukščiau kaip praė
jusiais metais, bet jos dar y- 
ra žemesnės vidutinių.

Iš minėto vertinimo galima 
daryti aiškių išvadų, kad pa
šarų klausimais ūkininkai tu
rėtų daugiau rūpintis ir juos 
padidinti visomis galimomis 
priemonėmis.

WASIIINGTON, liepos 11.
—Sužinota, prez. Roosevel- 

tas atsisako remti WPA strei 
kininkus, kovojančius prieš il
gas darbo valandas.

A

KAUNAS, liepos 11. —
Gen. K. Skučas, vidaus reika
lų ministras, išvyko į Švento
sios miestelį. Tenai jis inau
guruos darbus tų miestelį pa
keisti jūriniu uostu Lietuvos 
prekybai su užsieniais.

Netekus Klaipėdos, Lietu
vai nuosavas uostas pasirodė 
gyvas ir neatidėliotinas reika
las.

WPA STREIKININKAI 
PUOLA SIUVĖJAS;
ŽUVO POLICISTAS
MINNEAPOLTS, Minn., lie

pos 11. — AVPA streikuojan
tieji darbininkai vakar čia su 
kėlė riaušes puolę policijos ly
dimų apie 100 moterų ir vyrų 
siuvėjų, dirbančių siuvimo 
projekte.

Smarkiai susikirsta su po-

kiti — nuo susijaudinimo. 
Daug teko ir streikininkams.

jos žiaurumus. Nemažai nu
kentėjo ir užpultos siuvėjos, 
kurias streikininkai buvo ap
nykę iki sulaukta daugiau po
licijos.

BERLYNAS, liepos 11. — 
Vokietijos kariuomenės vadas 
gen. Brauchitsch siunčiamas į 
Italiją kariniais reikalais.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —Šian

dien numatoma giedra ir šil
čiau.

Saulė teka 5:25, leidžiasi
8:26.
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Bendradarbiams ir koreepoudeuuiina radtų negrąiins, 
Jei neprašoma un padaryti ir neprieiunčiama litui tiks
lui pašto ženklu. Redakcija pasilaiko aau teisę lai 
syti ir trumpinu visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas štilyje savo nuožiūros Korespondentų 
prašo rašyti trumpai ir aiškiai tjel galima rasomaja 
mašinėlė) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraštln nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Mntered as becond-Class Matter Maroh Si, 1814, at

Chlcago, Illinois Llnder the Aot ot Maroh S. 1878.

žai buvo ir pasauliečių, kurie “Draugą” r9-|f^ 
mė ne tik savo raštais., bet ir pinigiškai.

šiandien yra “Draugo” diena. Tad, leis
kite žodį kitą pasakyti ir apie dabartinius 
dienraščio vairuotojus.

AMERIKOS VAIZDAS
Sulietuvino S. K. Lukas

=^s ‘-fc-* • ■ ■ ».
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“Draugo” Gimtadienis

Šiandien - Draugo-’ jubiliejinė diena. 
Šiandien sueina lygiai 30 metų kai pasi

rodė pirmasis - Draugo” numeris.
Tai buvo 1909 metais liepos 12 d., Wilkes

Earre, Pa.
Pirmuoju redaktorium buvo tuo laiku pa

sižymėjęs sociologas ir visuomenės veikėjas 
kun. Antanas Kaupas (mirė 1913 m.). Pir
muoju administratorium buvo Jonas Lopa
ta, dabar žymus advokatas ir veikėjas. Wyo- 
ming Klony, Pennsylvauijoj.

Be redakcijos straipsnių, žinių ir kores
pondencijų iš įvairių kolonijų, pirmame nu
mery randame šių pirmųjų bendradarbių ra
štus: - Pasveikinimas Draugui- ”, eilės — 
rašo J. K. (J. K. tai mūsų žymusis rašyto
jas, poetas ir visuomenės vadas kun. K. Ur
bonavičius, “Darbininko’’' vyriausias redak
torius ir Marianapolio Kolegijos profeso
rius); “Doleris”’ — rašo Jurinuks; -‘Nami
nis vaikų auklėjimas” — rašo Senis; apie 
seimus rašo Tautininkas. Be to, dedamas 
SLRKA 22-tro seimo protokolas, A. Čecho
vo pasaka ‘ Kreivas veidrodis”, “Kodėl žy
dai nėra mylimi net laisvoje Amerikoje?” 
Blaivybės reikalai etc.

Pirmieji “Draugo” agentai Chicagcje bu
vę: Ona Klimavičaiflė?’321 Kensington avė. 
(tai a. a. dainininkė Ona Pocienė, mirusi 
1928 m.),- Antanas Pocius, 10806 Wabash 
avė. (kompozitorius ir dabar vargonininkas 
s v. Juigio parap.). Įdėta dar vieno agento 
Chicagoj adresas — 3220 Illinois Court — 
vardas nepaduodamas.

Peržvelgus pirmąjį “Draugo-- numerį, ma
tome, kad ne be reikalo jo reaakterius po 
antrašte parašė: “Draugas--, katalikiškas 
laikraštis, pašvęstas Amerikos lietuvių ka
talikų reikalams’”.

Jame, lyg kokiame veidrodyje, atspindi 
visi aktualieji lietuvių katalikų reikalai. Jau 
pirmas numeris pasako, kad “Draugui” rū
pės lietuvių parapijos, katalikiškos organi
zacijos, darbo žmonių reiuaJai, lietuviškų 
mokyklų steigimas ir jų palaikymas.

Ir šia proga džiugu yra pabrėžti, kad 
‘ Draugas” griežtai laikėsi tos krypties ir 
eidamas savaitraščiu Wiikes Bariuose, ir 
1912 metais persikėlęs į Chicagą, ir 1916 me
tais tapęs dienraščiu. “Draugas-’, tai buvo 
nuolatinis išeivijos žadintojas prie organi
zuoto katalikiško ir tautiško veikimo, nuo
latinis katalikiškosios ir tautiškosios sąmo
nės kėlėjas.

Šiuo atžvilgiu “Draugo” nuopelnai yra 
neįkainuojamai dideli.

Netenka stebėtis, jei “Draugas” ne tik 
išsilaikė tekioj pat aukštumoj, kokioj jis 
pradėjo eiti, bot ir tiek daug nusipelnė Baž
nyčiai, Lietuvai ir šio krašto lietuvių vi- 
suomeer.ei, nes redaktoriais buvo vieni iš žy
miausiųjų mūsų tautos sūnų: J. E. Vysk. 
Petras Būčys, prof. kan. F. Kemėšis, kun. 
prof. A. Makauskas, prof. Pr. šivickas, Ju
lius Kaupas, prof. dr. K. Pakštas, prof. dr. 
Ig. česaitis, kun. V. Kulikauskas (miręs), 
kun. dr. K. Matulaitis, kun. dr. K. Rėklai
tis. kun. B. Bumša. Jų asistentais yra buvę: 
kun. Kazakas, M. Zujus, J. Karosas, Pr. 
Zdankus, dr. A. Rakauskas, kun. J. Šilkas, 
K. Gineitis, kun. A. Linkus, M. Žaldokas.

Pirm patenkant “Draugui” Tėvų Mari
jonų vadovybėm jo išlaikymu daug rūpino
si ir finansiniai rėmė; J. M. d. gerb. prel. 
M. Krušas, a. a. kun. P. Serafinas, a. a. 
kun. A. Staniukynas, kun. A. Ežerskis, kun. 
A. Skripkus. kun. Ig. Albavičius, kun. J. 
Vaičūnas ir visa eilė kitų kunigų. Nema

Nuo 1920 m. visa dienraščio išlaikymo 
našta sugulė ant Tėvų Marijonų pečių. Jie 
‘ Draugą ’ išgelbėjo nuo užsidarymo, jį iš
laikė, nes nesigailėjo jam pasišvęsti, nesi
gailėjo ir lėšų. Jų pečiai dienraščio išlaiky
mo naštą laikys ir toliau, nes gerai suptraū- 
ta, kaip didelį vaidmenį jis vaidina mūsų 
visuomenės gyvenime. Dienraščio reikalų 
tvarkymui Tėvai Marijonai yra davę tokių 
asmenybių: kun. V. Kulikauską, kurį visai 
teisingai galime vadinti spaudos apaštalu, 
kun. dr. Matulaitį, kun. L. Draugelį, kun. 
J. Mačiulionį, kun. M. Urbonavičių, kun. 
A. Andriušį, kun. Adomą Jeskevičių, da
bartinį administratorių. Administracijos o- 
fise ir spaustuvėj per daug metų didžiau
siu pasišventimu dirba Marijonų Kongrega
cijos nariai.- br. Jonas Peldžius, br. Stasys 
Montvydas, br. Vladislovas Cibulskis, br. 
Jonas Seibutis, br. Vincas Žvingilas.

Dienraščio redakcijoj, administracijoj ir

(Tęsinys) | sios Gatvės bažnyčioje, Ka-
.x . . , i talikų Katedrose ar kur ki-

Neptisi tenkinęs šiais atsa- j
kymais, aš pradėjau knistis)
ipo Amerikos literatūrą. Aš Amerikoje tik vienu daly-1 
skaičiau kiekvieną knygą, ku ku esi tikras: jei keliauji ske-1 
ri tik buvo kritikų pažymė-1 rsai, ar išilgai šalį, kas ant- 
ta, kaipo amerikoniška, ir tuo 1}1‘ dieną jau valgysi kitokį 
būdu užsigeidžiau, surasti kas maistą, taip put girdėsi an- 
yra tikras amerikonas. Bet, glų ’kafbą vienoje vietoje per 
deja, apsivyliau. Kiekviena nosį kalbant, kitur su vok'š- 
knyga savo mintimis ir turi-jku ar itališku akcentu, o tre- 
niu viena nuo kitos labiau čiur, ypač pietinėse valsty-
skyrėsi, negu žmonės, ir kie
kviena savyje daugumoje ta
lpino aprašymus tik bendrai 
apie šhlį ir žmones. Čia ra
dau aprašymus apie Naująją
Angliją ir jos gyventojus, a-

spaustuvėj taip pat dirba ir pasauliečių (ku- Yorko miestą, pilną
rių yra dauguma). Ypatingai yra pažymė- svetnnose šalyse gimusių žino 

i ■ nių, kurie yra ištikimiausi ša
i lies ir miesto piliečiai.

Petras Tumasonis, kuris pirmąjį dienraš- i- • , , • • ,
cio puslapi tvarko jau nuo 1916 metų, va-1 , , . . .m . i •, JL • .valstybėje, tai kai kurios josamas, per 23 metus. Tai senas laikrastinin-
kas, spaudos darbą pradėjęs prieš su virš daly8 man atlwic lablau f“- 

našios į Europą, nei į Anie-40 metų.
Ignas Sakalas, kelių skyrių vedėjas, taip 

pat vietos žinių tvarkytojas ir korektūros 
prižiūrėtojas, tikrai daug dienraščiui dar
buojasi su mažom pertraukom nuo 1917 me- i 
tų — per 22 metus.

riką. Radau ten tokių vietų, 
kur nevienas geras vokietis 
nuoširdžiai, pakilusia nuotai- 

[ ka, apsilankius pas mane 
draugui kiniečiui Lin Yutang,
pastebėdavo,^ kad jis yra la- 

šių žodžių rašytojas (šimutis) “Draugą ”ibai puikus žmogUS> nes “puį.
kiai vokiškai kalba”. 

Nuvykęs į Pietines valsty-
redaguoja nuo 1927 m. — per 12 metų. 

Jonas Kulikauskas, a. a. kun. Vincento
brolis, spaustuvėje lainotaipinihku sėkmin
gai dirba nuo 1922 metų. Pastaruoju laiku 
jis gražiai darbuojasi organizuodamas ir va
dovaudamas Tėvų Marijonų bendradarbius.

Kazys Boguslovas spaustuvėj dirba treti 
metai.

bes pamaliau, kad tarp šiau
rinių ię pietinių valstybių 
mažas skirtumas. Vakaruose 
radau 'kitos rūšies žmones, 
bet tarp jų taipgi neradau

Administracijoj kelinti metai dirbą Pily- oė vieno amerikono, nors jie
pas Klikunas.

Apie kitus darbininkus galėsime parašyti 
vėliau ir plačiau. Tuo pačiu kartu bus ga
lima suminėti ir seniau dirbusius adminis
tracijoj ir spaustuvėj darbininkus: Antaną 
Peldiių, Paulių Molį, P. Baltutį, kun. J. 
Klicrį, kun. V. Slavyną, Joną Kazanauską, 
A. Sutkų, A. Prečinauską, M. Lazutką, M. 
Gurinskaitę (mirus), Petkų, J. Naujalį, B. 
Kamarauskaitę, L. Labanauską, Pr. Gudą 
ir visą eilę kitų.

Tai tiek tik apie šią svarbią “Draugui” 
dieną, šiandien paminėjimo nebus. Nei bent 
darbininkai rytą bažnyčioj pasimels už mi
rusius savo pirmtakūnus, o dieną, ar vakare 
susirinks pergyventais įspūdžiais pasidalin
ti. O tų įspūdžių yra daug ir įvairių.

Didysis “Draugo” jubiliejaus minėjimas 
yra nukeliamas į rudenį. Tada į tas iškil
mes užkviesime skaitytojus ir visus savo 
bičiulius, kad visi bendrai galėtume pasi
džiaugti “Draugo” darbais per trisdešimtį 
metų.

visi save amerikonais vadi
na. Po ilgų važinėjimų ir ty- 
rinėjJmų, galų gale, pama
čiau, kad tikrų amerikonų, 
kurių aš čia iešlkojau, visai 
nėra. Pagalios priėjau išva
dom, kad, .jeigu kur nors čia 
ir randasi koks nors typdškas 
ameri'konas, tai jis ir tėra 
vienintelis amerikonas.

Pavyzdžiui, šimto nuošim
čių amerikonas ir yfa šimto 
nuošimčių niekas, kuris, iš
skyrus save, daugiau nieko 
ir neatstovauja.

Amerika yra visur, kur tik 
tau atsitiktinai tenka apsisto
ti ar apšigyvėhti tarp Kana
dos ir Rio Grande, ir tarp 
didžiųjų rytų ir vakarų van
denynų.

Amerikonų 'maistas yra žu-

bėse, užgirsi silpną anglišką 
linksniavimą, užsiliikusj dar 
iš netolimos vergijos praei
ties.

Buvau visur įsižeidęs ir 
labai nustebęs dėl dideles čia 
vienas kitam neapykantos, ku 
ri viešpatauja amerikonų ta
rpe. Aš pastebėjau neapykan- 
tas baltųjų juododžiams; juo- 
dodžių — baltiesiems. Jeigu 
tokią neapykantą būčiau pa
matęs kitoje valstybėje, aš 
būčiau buvęs baimės apim
tas, dėl kilimo ūmaus rasi
nio karo. Čia vienų neapyka
nta kitiems greitai, lyg de
gantis miškas, plinta įvairio
se šios šalies dalyse. Čia yra 
neapykanta žydų krikščioni
ms, čiagimių svetur gimusie- 
ms, protestonų katalikams ir 
taip toliau. Čia paminėta tik 
keletas iš tų daugybės vyrau
jančiųjų neapykantų.

Čia taip pat yra dviejų 
priešingųjų pusių, viena ki
tos neapkenčiannj ii- vedan
čiųjų dvikovą. Jų sutaikymui 
susidariusios net draugijos.: 
Iš pradžios, čia atvykęs jau
trių jausmų žmogus negali

Plainfield, UI., apylinkėj jau dabar išaugę tokio didumr 
(septynių pėdų) komai. Pranešama, kad visur šiemet kui
nai labai gražiai atrodo. Laukiama nepaprasto derliaus 
(Aome telephoto)

lieka, nors, gal, jie nėra šios 
šalies piliečiai.

Priežastys tų 
neapykantų yra

gyvuojančių 
svar-labai svar- į Lygiai P’ieš trisdešimtį me 

bios. Ir tol iš jų nebus galima/’l “Draugo” 1-mame nume
tu įsitikinimų prašalinti, kol | ry> liopos 1- d., tarp kitų į 
tos priežastys nebus aiškiai j šios žinios:
suprastos ir ištirtos. j Chicagos antvyskupis J

Dabar kyla klausimas, iš Quigley nupirko septynis ir
kur atėjo šios įvairios neapy- pusę akrų žemes South Cli-; 

neišsigąsti ir būti nenusimi-, kantos į šią mūsų šąli’ Aš' eagoje, taip 100 ir 101-os ga- 
labaį gerai supranta, kad'tvių ir \\entworth ir l’iinee-
daugel'is žmonių norėdami nu
sikratyti šį paprastų žodį 

■‘‘neapykanta”, gal, pasakys,
(kad “tai nėra, iš tikrųjų, ne-jniiero lietuvių vienuolėms, 
apykanta, tai tik taip sau...”
Bet stebėtojui ir asmeninu* 
nuo to nukentėjusiems yra ai
škiai suprantama ir matoma 
neapykanta iš jos išraiškos ir 
veiksmų, kuri todėl ir priva-

nęs iš baimės rasių neapykan
tos, kurią tuoj (pastebi apval
džiusias daugumos ameriko
nų jausmus.

Vėliau, prislėgtas tos bai
mės ir nusiminimo, pradėjau 
gilintis j šiuos jausimus, taip 
neaiškius, kuriuos, kiek man 
tenka sužinoti, ir daugelis a- 
irterikonų stengiasi ištirti, ir 
sužinoti iš kur kyla

ton avė. Ant tos žemės netru
kus bus pastatytas vienuoly
nas ir auklėtnamis Šv. Kazi-

čia tos viešpataujančios: lo būti sutinkama kaipo ne- 
neapiykantos, kurios da- apykanta. O jeigu tai nėra

MASPETH, N. Y. — 2 d. 
gegužės atsiliko pašventini
mas čionykštės, lietuvių baž
nyčios vardu: Atsimainymo 
Viešpaties ant kalno Tabor... 
Klebonas kun. N. J. Petkus.

Tuo tarpu nuoširdžiai dėkojame visiems 
tiems, kurie kokiu nors būdu prisidėjo, kad v*s vadinama codtish, keptos 
išlaikyti ‘-Draugą'” ir davė progos jam tiek 'pupelės, vengriška sriuba pa- 
daug patarnauti Bažnyčiai, Lietuvai ir A-
merikos lietuvių visuomenei.

APŽVALGA
O Gal Jau Papirko

Prieš kiek laiko “Laisvė” rašė, kad ko
munistų partijos generalinis sekretorius 
Earl Browder atidengė svarbią paslaptį. Re
spublikonai bandę papirkti komunistus! “L-

gaminta šu mėsa, virtos ar 
keptos ir su džiovintais py
ragėliais iškimštos vištos, sū
dyti ar rūkyti kumpiai ir 
kartūs pipirai, arba, vienu 
žodžiu sakant, yra ta-,, ką 
(kurioje vietoje būdamas gau
ni pavalgyti.

Amerikonų tikėjimas yra 
tas, kokį tu pastebi mažutė
je presbeterijonų sekminių 
koplytėlėje, didžioje Penkto-

žnai jos net žiauriai viešai 
pasireiškia, pav., kaip nuga
labijimas, neteisingas su sve
timšaliais pasielgimas ir ne
žmonišką ištrėmimo įstatymų 
leidimas.

Būdamas svetur išauklėtu 
ir išmokslintu, aš ypatingai 
nesijaudinu dėl pavienių as
menų ar ypatingai dėl Kon
greso pravestų įstatymą, bet 
labai mane jaudina žmonių 
troškimas žudymus įvykdyti, 
ar jų dideli geidimai ir troš
kiniai ištrėmimo daugumoje 
tų sąžiningų ir teisingą žmo
nių, kurie garbingai turi už 
ėmę šiame (krašte vietas ir 
savo pareigas sąžiningai at-

neapykanta, tai kode! mes, 
amerikonai, vieni kitų neap
kenčiame, o ypatingai tų, ku
riuos mes laikome tvelimša 
liaisf Aš čia daug nekalbė
siu apie tą savo nusistebėji
mą, kai aš pamačiau, kad 
mes esame tokie geraširdžiu) 
svetimšaliams ir jų kraštams,

P1TTSTON, PA. — Naujoj 
lietuvių bažnyčios skiepęs 
maži auga aukštyn.

BOSTON, MASS. — Pasta] 
rais laikais labai subruzdo 
lietuviai New England. Ke] 

skubiai teikiame pagalbą Be-1 bose vietose buvo apvaikščioj 
Įgijai, Čekoslovakijai, Kini- ■ jiniai 40 metų sukaktuvii 
jai, Japonijai ir kitoms ša- |niūsų emigracijos. \Yorcestc- 
lims, bet esame žiaurūs tiems ■ ryje atsiliko Sus. Liet. Aini
patiems svetimšaliams, kurie 
čia atvykę į mūsų šalį tari) 
mūsų apsigyvena. Kodėl su ■ žiu, tauta sujudo, 
jais čia yra taip elgiamasi, 
aš negaliu suprasti.

(Daugiau bus)
vė” rašo:

“Broovderis iškėlė ir tąjį faktą, kurio 
iki šiol jis nebuvo iškėlęs, būtent: 1936 
metais, per rinkimus, turtingų respubli
konų grupė siūlė Komunistų Partijai vie
ną ketvirtadalį miliono dolerių su ta iš- 
lyga, .i<‘j Partija nestatys į prezidentus sa
vo kandidato ir jei ji užgirs Roosevelto 
kandidatūrą”.
Iš šio komunistų “pasigyrimo” socialistų 

dienraštis “N.” tokią išvadą daro:
“Jei iš tiesų taip buvo, kaip sako Brow- 

deris (tik kodėl jisai per tris metus apie

tai tylėjo!), tai reiškia, kad kortiunistų 
vardas yra blogas visuomenės akyse, jo-
gei Roosevelto priešai norėjo, kad komu
nistai jį indorsuotų, nes tai būtų lloosc- 
veltą labai diskreditavę. Komunistų para
mą Rooseveltui respublikonai laikė vertą 
ketvirtadalio miliono dolerių!

“Bet kuotnet pats Browderis tai žino, 
tai kuriuo tikslu jisai ragina žmones rem
ti “demokratinį frontą”! Anot Btookly- 
no komunistų orgaūo Amerikos komunistų 
“fiureris” savo kalboje “ragino savo klau

seimas. Bostone įvyko socijal 
listų Sąjungos seimas. Žodi

CLEVELAND, OHIO. — JI 
vyko dvi dešimts ketvirtas Sy 

‘ aivienijimo Lietuvių R. 
seimas. Pradžioje dalyvav] 
vyskupas Koudelka. Sandari 
sujungta su Susivienijiimį

sytojus ir visus Amerikos žmones vienyti 
savo jėgas j deinokratiiij frontą ir sekan
čiais metais užduoti reakcijai tokį smū
gį, kad ji negalėtų atsigriebti”. Tai kiek ' m ” *-7i • ", • .. . , . . .-Tautikki centai padalinti t
pinigų davė reakcininkai komunistams, ; .... ...
kn,l jų vsrta, Šitaip kalbėtų - rP >"«K.vklo,na, M

"O gal Brow,lėri» dabar daro tai už | "'“T I’'"!-"
dykų, ką 1936 metais respublikonai buvo ' I,lnftzUos ''' ilniaus Dailė 
pasiūlę jam daryti už pinigus?” Draugijos. Nauja vyresnyt
O gal taip ir yra? Komunistai Šiais lai-1kun- s- Pautienius, prezide 

kais bet ką gali padaryti, kad tik klaidinti tas; K. Krušinskas, sekret 
visuomenę. į nūs.
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Atlanto ir Viduržemio Juros Didieji Keliai
Šiandien vis daugiau kai- tvirtina arba steigia naujas. 

Lama apie galimą Ikarą, apie'.Jų išėjimo raktas j Vidurže- 
greitą ginklavimąsi ir skubė-; nuo jūrą — Gibraltaras. Į jį 
jiuną — kaip sausumoje, taip nukreiptas visas dėmesys. Gi- 
ore ir jūrose įsitvirtinti. Ži-' braltaro sąsiaurio rajone an- 
nome vykstančias arba jau į- Į glai kasmet vykdo jūrų nna- 
vykusias tarpvalstybines są-i netyrus, kuriais pabrėžia savo
jungas, o sąjungos, l>e abejo, 
nebus vienos minties ir kon-

komtmikacijų svairbą ir jųjų 
apsaugos tvirtumą. Ti’k vidui

flikto atveju stos viena (prieš žemio jūros komunikacijomis 
kitą. Taip buvo Didtž. karo anglai gauna apie 75 nuoš.

savo (pramonės: naftos, med-nietu, taip bus ir būsimajaime 
koaliciniame 'kare.

Pastaruoju laiku labai da
ug kalbama užsienio karinė
je spaudoje apie galinius pa
sireiškimus jūrų keliais; net 
tvirtinama, kaip tie keliai re
ngiami, kas jais turės būti
nai keliauti ir koki gali iš- 

J i pavojai šiose arterijose, 
’gi, įdomu smulkiau šį k.lau 

Fią panagrinėti.
Teigiama, kad Viduržemio

vilnės, geležies, rūdos, plieno 
ir kita. Veik pusė anglų pre- 
kybos su A. J. Valstybėmis, 
Kanada ir pietų Amerika ori
entuota per Atlanto vande
nyne esančius uostus. Tad su
prantama, (kodėl anglams šie 
keliai labai svarbūs ir virtę 
dėmesio centru.

Anglai Kanados vandenyse 
įsisteigė 4 stiprias jūrų bazes, 
o jūrų laivynui ir krantų ap-

jūros ir Atlanto vandenyno saugai Kanadoje anglai išlai- 
komunikacijos labai reikalin- Jdas (padidino. Pradėta stipri- 
gos anglams ir iš dalies pran- nti Anticostį ir Šv. Magdale- 
cūzams. Anglija ir Prancūzi- nos salos, kurios saugoja išė- 
ja, kaip žinome, eina išvien Į jimą į šv. Lauryno įlanką, 
ir, esą, turi sudariusios kari- Toliau Atlanto vandenyse an- 
nį sutartį, todėl jų 'minėtoms glams svarbi to kelio tąsa A- 
komunikacijoms stengiamasi frikos vakariniais pakraščiais 
kliudyti iš priešingos pusės, pro Geros Vilties iškyšulį, 
vadinamojo bloko arba ašies, ! kur gali susisiekti su kitais 
kurią sudaro Vokietija ir Ita-Į užjūrio kraštais — su Indija 
Ii ja. Žinoma, kaip viena taip ir Rytais. Šio kelio atkarpos 
ir antra pusė dabar smalkiai j sustiprinimui anglai rytų In- 
susirūpinusios, kad Šį kelią dijos salose, vakariniuose ir 
padarytų patikimesnį savo pietiniuose Afrikos salynuose, 
naudai. [stiprina savo bazes ir steigia

Anglai, kaip vandenyne, naujų
taip ir jūroje, kiek galėdami 
daugiau dėmesio kreipia į sa-

Minėtu keliu per Atlanto 
Vandenyną pro Geros Vilties

vo jūrines bei oro bazes, jas iškyšulį anglams susisiekti su
■- — —___

ELEKTRINES 
LEDAUNĖS
CROSLEY SHELVADORE

garantuojamos 5 metams. Mažai suvartoja elektros 
ir ant maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaitę.

$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 ANKEX, 3417 21 South HaJsted Street

Tndija ir Persija susidaro la
bai ilgas kelias, kuris truktų 
apie mėnesį laiko.

Taigi, karo metu gantį iš
teklių minėtu keliu veik ne- 1

1 įmanoma, jei jis ir būtų lais
vai.

Svarbiausioji anglų van
dens ikdmunikacijos arterija 
— Viduržemio jūra. Kelias 
žymiai trumpesnis ir greičiau 
riša su anglų ištekliais, ypač 
su Trako nafta. Šiame kelyje, 
kaip anglai taip ir prancūzai i 
sutelkę visas pastangas išlai
kyti ir prašalinti gręsiančius 
pavojus. Pradedant Gibralta- 

1 ru, ir einant toliau į pietį) ry
tus, vyksta įtvirtinimo dar
bai, jūrų ir oro bazių steigi
mas. Vakarinėje Viduržemio 
jūros dalyje svarbiausioji an
glų jūrų bazė — Gibraltaras; 
prancūzų oro bazės — Kor
sikos saloje, Tulone, Marse-! 
lyje ir Bizertoje.

Rytinėje Viduržemio jūros 
dalyje svarbiausia anglų ba
ze laikoma Aleksandrija (E> 
gypte), kur 1935 m. Italų — 
Etiopų karo metu buvo su
telkta anglų viduržemio jū
ros laivyno didesnioji dalis. Į 
šiaurės rytus nuo Aleksandri
jos (Palestinoje) randasi sva
rbi anglų Haifo bazė. Haifo 
uostas — geriausias laidas I- 
rako naftai.

Kipro saloje taip pat įstei
gta labai svarbi anglų bazė. 
Matome, kad šioje komunika
cijos arterijoje, Viduržemio 
jūroje, anglai ir prancūzai į- 

! sisteigę daug stiprių bazių,
' kad laiduotų savo išteklių ce
ntrams laisvą kelią karo me
tu. Tačiau kaip Atlanto vau- 
denyne, taip ir Viduržemio 
jūroje — minėtos anglų ir 

Į prancūzų bazės apsuptos prie- 
I šingii jėgų, kurios neabejoti
nai stengsis trukdyti susisie
kimą šiame kelyje arba sieks 
ir visai tą kryptį atkirsti, i- 
zoliuoti.

Tad pažiūrėkime, kaip va
dinamosios priešingos jėgos 
šiuose keliuose tvirtinasi.

Po Ispanijos karo daug tei- 
1 šių į jų vandenis yra gavę 
1 vokiečiai ir italai. Jie tuose 
vandenyse dabar ir stiprina
si, steigdami savo bazes ir 
tvirtindamiesi uostuose. Tei- 

i giama, kad jau dabar į Ispa- 
1 nijos vandenis išvykusi vo
kiečių eskadra, susidedantį iš 
40 laivų (2-jų linijinių po 
10,000 t., 3-jų kreiserių po 
6,000 t., kontrmininin'kų flo- 
tilijos 15 povandeninių ir ki
tų laivų). Numatoma, kad 
šiais metais vokiečiai ir jūrų 
manevrus darysią arti Ispa
nijos, kad tuo būdu parody
tų savo jėgas šiaime rajone. 
Ypač Ispanijos šiaurės vaka
ri) uostai šiuo momentu virtę 
svarbiu dėmesio centru, da 
bar jie saugojami vokiečių ir

Farniervs Robeit AVilliams netoli Sparta. Vis.. ir jo sam- dinys Henry Stark, 40 metų amžiaus, pakvaišęs nuo gėri
užpuolė fermerio dukteris dvynukes (kairėj) 19 metų am žiaus. Kai išgirdę kambary dukterų klyksmą tėvai pu 
dukteris gelbėti, pakvaišėlis šautuvo buože užmušė farmerį, jo žmoną, paskui nušovė vieną dukterų ir pats sau galą 
pasidarė. (Acane telepboto)

rimo
puolė

Žymus Budriko radio programas yra leidžiamas nedėlios 
vakarais, iš stoties WCFL, 970 k. Pradžia 9 v. Chieagos laiku.

IPPICI IMT
Uis only ont levai tea- 
tpsenful te a eup of siftod 

flotir for mest roetpor.

■T^BAKING 
HlVP0WDERJ
Samepricetoday 
as 48 years a jo
25°unctj 254

[•f esteri ckomiate •! netUnelj

MILLIONS OF POUHDS HAVE BElN 
USED BYOUR GOVERNMENT

italų jėgų, kurios esančios pa
sirengusios bet kuriuo mome
ntu gręsti anglų komunikaci
joms Atlanto vandenyse. Vo
kiečiai dar statosi 28 povan
deninius laivus, kurių tona
žas po 1,000 tonų kiekvienas 
ir spėjama, kad tie laivai bus 
skirti veikti Atlanto vande
nyne.

Islandijoje vokiečiai gausią 
teisę steigti aviacijos bazę. 
Neabejotinai ši bazė žymiai 
padidins anglams pavojų pri
eiti pri“ savo pramonės centrų 
Atlanto vandenyno šiaurėje.

Vokiečiai ir italai įsistei-

rų salose ir čia galės grėsti 
anglų komunikacijai apie Af
riką pro Geros Vilties išky
šulį.

Viduržemio jūroje labai į- 
siviešpatavę italai. Italų jė
gomis stiprinami uostai Is
panijos vakaruose ir Balearų 
salose. Stiprių bazių italai 
turi Sicilijoj, svarbų uostą 
Tripolyje, o tuo būdu apsupa 
iš visų pusių labai svarbią 
anglų bazę Maltos saloje.

Po Albanijos paėmimo, žy
miai pasikeitė padėtis Vidur- 
gė savo bazių Azoro ir Kana- 

žemio jūros rytinėje dalyje.

PASKOLOS
ant 1-mų Morgičių

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

3MAN0 DAUKANTO#
FederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO
2202 West Cermak Road 

Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

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

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

į Ir čia italai steigiasi bazių 
; ei bei tvirtinasi albanų uos
tuose.

Žodžiu, Atlantas ir Vidur
žemio jūra, kaip svarbios va
ndens arterijos susisiekitnui 
su Indija ir tolimais Rytais, 
dabar stropiai saugojamos, 
jose rengiami įtvirtinimai, 
kliūtys, kad žūt būt parali- 
žuotų karo metu ir atskirtų 
anglus nuo savo išteklių. An
glai ir Prancūzai tai jaučia 
ir taip pat griebiasi priemo
nių to pavojaus išvengti, to
dėl abeji tose arterijose stip
rinasi ir galimai stipresnes 
jėgas stengiasi sutelkti, kad 
užbėgtų vieni kitiems už a- 
kių.

Nesunku dabar suprasti, 
kaip svarbiu dėmesio centru 
virtę šie vandenys vienai ir 
antrai pusėms, o galima tvir
tinti, kad karo metu vyraus 
tie, kurie bus stipresni savo 

! karinėmis jėgonds — ypač 
jūrų ir oro laivynais, o, be 

j to, ir labai daug priklausys 
nuo A. J. Valstybių bei Ja
ponijos jūrų laivynų, kurie 
galės turėti tiesioginės įta
kos kaip vieniems, taip ir an
triems.

Gen. št. mjr. A. Jonaitis 
“K-rys”

EVERY W0MAN 
KN0W RELIES 0N

LISTERINE
FOR

DANDRUFF
Clinict prove Liatarina Antiaeptia 
reachea and kilia dandruff gar m
There Is no easier, raore deUghtful, of 

effectlve way of keeping dandruff under 
control than with Listerine AntisepiJc, 
fainous for more than 25 years as a moutb 
wash and gargle. Just rub it ln and foliomt 
with prolonged massage.

Listerine Antiseptlc getą rid of dandruff 
because it kilis tbe genn that causes dan
druff—the queer little bottle-shaped bac- 
tiria (Pityrosporum ovale) that surroumla 
the halr and covers the scalp.

Don't waste tirae with remedies that 
trerely attack symptoms. Ūse Usterina 
Antiseptlc, the proved treatment that getą 
at the cause. The only treatment we knovr 
of that is hacked by ten years of researcb 
and a clinlcal record of success ln tba 
great majority of cases.

Lambert Pharmacal Co.. St. Louis, Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

* DANDRUFF

GARSINKITĖS “DRAUGE”

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Feel full of pep and possess tha 
Dlender form you erave—you can’t 
if you listen to gossipers.

' To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and aug
ai y sweeta — eat more fruit and 
Vcgetables and take a half teaspoon- 
ful of Kruschen Salta in a glaaa of 
hot water every morning to eliml- 
nate excesa waste.

Mra. Elma Verllle of Havre da 
Grace, Md., writea: “I took off 20 
lb8.—my clothea flt me fine now.”
' No draatic cathartlcs—no conati- 
pation—būt blls8ful daily bowei ac- 
tlon when you take your little daily 
doae of Kruschen.

DANTIMS 
PLEITOS $■
Pataisoma

2 t f i ( t

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

THINGS THAT NKVER HAPPEN
•»f v.' ’f >

THftTČS 6H_L RICHT, OFFICCR.
PONT L.OOK flT.ME AlKE 

That. Hy feetŠ tire p 
50 I Ytiou c HT i p <51 t
HERC on’ WZMT FOR. TmC 

------ CCFJR-

ta

INT-gRNRTior***- CO'*'■v.

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS...........PO

Pinigai grąžinami jei 
nepatenkinti.

$12.50
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

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

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
SUS WEST 2flth STREET 

Tel. I.awndale 200H-9
1724 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Monroe 9251

Atdara iki 9 v. p. p.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiies naujas namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash (mokė
jimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna goriausi atlyginimų iš Pire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo B iki 20 metų. Reikale kreip- 
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avc. Phone Grovehill 0306
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LITTLE’BUDDY
KERE COMES THftT 

OLDMftN ŠUOLINES 
DOVJN THE STREET—

POOR OLD FELLOW
15 AS DEBF AS 

A POSY/Z

Ctprmti

\MHAT ARE TOU 
SAYING, 

VOUNG MAN?

ToūderTT
I CAN'T HEAR 
A\NORD VOU'RE 

SAVING}»
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Prof. K. Pakšto Pasakytos Ir Numatytos 
Prakalbos

K. Pakštas dvieju sekmadieniuLigšiol pro i*, 
savo kely nuo 
San Franciseo 
šias aštuonias 'kalbas

Bostono iki 
yra pasakęs

Pramogos
RO C H ESTE R, N. Y. — Va' 

sąrą įvyksta visokios praino-į 
gos - piknikai. Štai, prieš po-j 

Pennst 1\anijos vietas. Spaliu r,j savaičių įvyko pirmutinis 
-pabaigoje at\yks į (ikagą ii |pavapijo« piknikas Sea Bree-

galėtų 1
aplankyti kai kurias Rytinės

-r.- * i- t at • ' ten praleis apie 2 sav. Iki ru-1) Birželio 11d. Marmami- . 1 .
gpifieio 4 d. io adresas bus: bakalauro| . , , . .

i Prof. K. Pakštas, University 
of California Rovee Bali

ze grove. Piknikas labai
polio Kolegijai 
kalbą (ją atsispausdino “A- 
merika” ir “Darbininkas’')

lai pasisekė.
!>•(*- 1 

I
l

2) Birželio 12 d. kalbėjo 
Bostono lietuviams jų parapi
jos salėje.

3) Birželio 14 d. pasakė 
kalbą Philadelpbijos apylin
kių lietuviams per p. Anta-

ox> t x * i pi i Liepos 16 d., Elsers Grove,328, Los Angeles, Cal. . .I prie Bulfalo Road, įvyksta 
Prof. K. Pakštas turi įga-, bendras piknikas dviejų vyru 

liojėmus prie kurios tinkamos į pašalpinių draugija: šš. Pet-
progos atstovauti Lietuvos 
Katalikų Veikimo Centrui,

ro ir Povilo ir Šv. Jurgio A- 
bi dr-jos yra prisidėjusios

kurio visose organizacijose y- prie visų .parapijos darbų gan 
ra apie 230.001) nariu. Pa.-au-1 siomis aukomis, nėra apleidu- 

naieio vedamą liūlio valandą. Į po Lietuvių Sąjungai ir Kau-j sios ir Lietuvos reikalų. Be 
4) Birželio 14 d. kalbėjo | no Rotary klubui. Jis sutinka to, šelpia narius ligonius ir 

Pliiladelpbijoj šv. Kazimiero Į kalbėti įvairių pakraipų !ie-Į rūpinasi mirusių narių palai-

SŽi_

parapijai. I tuvių organizacijoms, savo
i'kalbose ura vesdamas visu lie-

5) Birželio 18d. pasakė , • • . ..7 . .. . tuvių vienybes mintį, infor
muodamas apie lietuvių tau-kalbą Čikagoje S. L. U. K. pi

knike.

6) Birželio 19 d. padarė 
platų pranešimą Čikagos liet. 
kat. organizacijų atstovams 
apie Lietuvos padėtį.

7) Birželio 26 d. padalė 
pranešimą apie Lietuvos tarp 
tautinę padėtį Kalifornijos 
Universiteto profesūrai Los 
Angeles. Pranešimo klausėsi 
apie 200 profesorių ir davė 
daug paklausimų apie Lietu
vą ir jos kaimynus bei tarp
tautinius santykius Vidurio 
ir R-ytų Europoje.

8) Birželio 29 d. kalbėjo 
apie Lietuvą “American A- 
ssociation for the Advance- 
inent of Science” geografų se 
kcijos susirinkime Stanlord 
Universitete Palo Alto prie 
San Francisoo.

tos kultūrinius ir ekonomi
nius laimėjimus, keldamas rei 
katą savojo uosto ir stipres
niu ryšiu tailp Senosios Tėvy
nės ir lietuvių kolonijų Ame
rikoje.

dojimu. Todėl vertos visų lie
tuvių -paramos. Kaip pasiek
ti pikniko vietą bus paskelb
ta sekmadienyje iš sakyklos 
bažnyčioje.

Vasariniai Ferai

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
parapija rengia vasarinius fe
nus (La\vn Festival). Per fe-

Remkite Savuosius 
Biznierius

l'M NOT SATINO 
ANTTHING - 

l’M CHENMING
GUlfl//

By Bruce Stuart

StumT.

real, Kanada (<įht A. Saka- 1 
lą), vurdiiiitMin šautuvui Ka
ro Mokyklos ikariūnanis — ' 
$25.00

PRANEŠIMAS 
Dr. V. A. Šimkus šiuomi

Lietuviu Am. Prekybos Bu- ’,aiku atostogauja ir sugrįš 
tas Xew Jer.M-y va!.-tyl>ūje, tik rugpiūčlo-August mčn. 1 
Xewark, N. .J. (imt A. S. T re- d., 1939.
čiokų), vienam šautuvui nu
pirkti — $21.00.

tos: praleista ‘21 d. ir įdėta 
23 d. liepos. Knygučių platin
tojai prašomi pranešti perka
ntiems apie klaidą.
Bendras piknikas Lietuvos 

Reikalams

Šio miesto lietuviai kvie
čiami ir dalyvauti bendrame 
visų srovių piknike Sea P-ree- 
ze grove, rugpiūčio 6 d. Pel
nas eis per pus: pusė sušelpi- 
nuii Klaipėdos -ĮKibėgėlių, ku
riais dar turi rūpintis Lietu
vos valdžia, o kita pusė .ap
gynimo fondui. Visų pareiga 
pagelbėti tėvynei da'yvau- 
jant tame piknike. Vyturys

Leit. Feliksas Vaitkus,1
Trans-Atlantiko lakūnus ( p t 

A. S. Trečiokų) — $13.00.

P. p. Daniių sidabrinių ve
stuvių proga surinkta (per 
A. Matjoškų) \\'oreester, 
Mass. $7.00.

REM KI TE, PLATI N K LTE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir 

Šeštadieniais 
VnlnndoH- 3—H P M

LIETUVIAI DAKTARAI
Rez. Tel. CanaI 0102

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

Tel. CanaI 2315 
Ofiso Vai. 2—1 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ,
TeL Hemlock 7270

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

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

2-tros lubos 
CHICAGO, LLL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Generalinio Konsulato 
Aukų Pakvitavimas

John Geartv, Minneapolis,
Minu., (policininkas sumuštas 
ir vėliau mirė (koroneris liu
dija miręs širdies ligaį riau- Apsigynimo Fondui: 
šėse \VPA streikuojančių 
darbininkų prie viešųjų dar
bų.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — SVentvvorth 1615.

I . Res. — Y ar ia 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal s u tartį

Telefonas HEMlock 6286

DFL A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Kd.
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sckiuadieuiai*
Susitariu*

Pittsburgr,

vanai laimėti -platinamos. Vi
karas kun. Pranas J. Valiu
kas prižiūri platinimo darbą 
ir tikisi pasisekimo. Ferai į-

rus didžiausia dovana bus pa- Vyks liepos 20-21 ir 22 die- 
skutinį vakarą, tai Studeba-

‘ker Champion Club Sodan au-

Jonas šauJis,
Pa. — $3.00.

Vincas Rupeikas, 
burgli, Pa. — $1.00.

V. V. S-gos skyrius, Mont-

Piits-

1 tomobilius. Knvgutės tai do-

LEO NORKUS, Ir.
DISTR1BUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

nomis, parapijos darže. Visi 
-kviečialmi dalyvauti, kad pa
rėmus parapiją. Kaip visiems 
žinoma, metinės parapijos 
dudklės nedidelės, kolektos 
taipgi nėra didelės, o užlai
kymui tokios nuosavybės, mo
kyklos, apmokėjimui visokių 
išlaidų reikia daug -pinigų. 
Tam ir rengiamos tos -pramo
gos.

Knygučių tikietėliuose fo
rų dienos klaidingai pažyniė-

DON’T
NEGLECT 
A COLD

Krutinės s.jgos, kurios gali Išsi
vystyti | nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančią, 
šildančią Miisterole. Miisteralc nė
ra tiktai moste. Jinai yra “Coun- 
ter-lrrita.it.” Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima «uuU antie koše.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredą
Seredomis ir Nedėk pagal sutarti

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. va* 
Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso TeL CanaI 6122
Res. 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 Įtopietj 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
pagal sutartį

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

NUMATOMAS MARŠRUTAS
Liepos vidury numatomas 

pranešimas Los Angeles lie
tuviams, o liepos 31 d. paskir
ta yra iliustruota vieša pas
kaita Kalifornijos Universite-j 
te Los Angeles. Ji bus 2 vai. 
Education Building (put 
Wcstwood bulvaro). Įžanga 
laisva ir ne studentams. Te
ina: “Twenty Years of Li- 
thuanian Independencc”.

Reguliarų kursą Kaliforni
jos Universiteto studentams 
po 10 vai. kas savaitę prof. 
K. Pakštas baigs rugpiūčio 
4 d. ir dar apie 3 savaites už
truks kelionėse Pacifiko pa
kraščiuose. Rugpiūčio gale ji- 
grįš atgal į Vašingtoną ir 
Naujorką keliu per Salt Lake 
City, Omabą, Čikagą ir I’itts- 
burgbą. Rugsėjo pirmą pra 
leis Naujcrko apylinkėje ir 
tuo metu jo adresas bus “A- 
merikos” Redakcijoj, 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Rugsėjo antrą dalį ir iki spa
lių 8 d. jis skiria Naujai An
glijai. Bostone užprašytas 
kalbėti spalių 8 d., o Pitts- 
btrrghe spalių 15 d. Tarp Šitų

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirLti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

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

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

'tesviR'

JUST KIDS—It Depend* On The New»« • •r.zBy Ad Carter

A

Nūn-

>050

/iNTTRNATlONAL CAMTOON ediv

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MįĮ MORGIČIŲ

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedčliomis susitariu 

2423 W. Marquette Road

TeL CANal 5969

> DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

INSURED

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

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus

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

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

J

PIRKIT NAUJAUSI

Cbysler, Chevrolet ir Plymouth Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KO WAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

pagal sutartį.

TEL. YARDS 6557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 VVest 47th Street

(Kampas Woou St.) 
OFISO VALANDOS:

3—4 ir 7—8:30 Vakare
U Pagal Į4TMrtl j

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi ISmokSJImal, 

teisingas patarnavlniaa.

BALZEKAS MOTOR SALES
“u ffm. likę rs”

4030 S. Archer Avė., Ohicago, ilk, Phone Virginia 1515
Turime daugybe vartotų automobilių vėliausios mados, nuo flS.tO 
Ir sffgBčtSU.

DR. STRIKUL’IS
PHYSICLAN and SURGEOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROepect 1930

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadieniai

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, LLL

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. dunduli:
4157 Archer Avem 

Ofiso vaL: 2—4 ir f—8 p.

Rezideaoija
8939 So. Claremont Avė.

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

Tel OANal 0257
Ree. TeL PROspect 6651

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

Rezidencija 6600 So. Artesiau Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiei

6 iki 9 vakare

TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTA8 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3660 

Antradieaiaia, Ketvirtadieniai* 
Penktadieniai*

4631 South Ashland Avė.
Tek Y arda 0994 

PjCMdieaiais, Trečiadianiau U
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LABDARIŲ DIRVA
Keli Žodžiai Apie 
Išvažiavimą

Priežodis sako, geriau vė
liau negu niekad. Birželio 25 
d. Lietuvių R. K. Labdarhj 
Sųjunga turėjo išvažiavimą j 
į nuosavų'jį ūkį. Ligšiol apie 
jį nieks neparašė. Tad, kad 
ir vėlai porų žodžių reikia 
aipie jį parašyti.

Reikia pasakyti, kad mūsų 
tautiečiai mėgsta labdarių ū- 
<kį, nes ten randa tikrų po
ilsį. Ūkis, mat, yra toli nuo 
triukšmo, nuo kelių. Gražus 
miškas teikia puikų pavėsį. 
Kad ir karšta diena, čia ne
karšta, vėsu. Birželio 25 d. 
ka’up tik buvo karšta diena. 
Mieste reikėjo šusti, prakai
tuoti. Kurie atvyko į labda
rių ūkio miškų, džiaugėsi, nes 
čia būdami išvengė tiesiog 
nepakenčiamų karščių.

Biznius į ūkį atsivežė šios 
kuopos: 3 kp., Cicero, 5 kp., 
Bridgeport, 8 kp., Brighton 
Park, 23 kp., Marųuette Pk. 
Tų kuotpij uolūs labdariai vai
šino svečius gardžiais užkan
džiais ir gėrimais. Atsilan
kiusieji jiems buvo dėkingi. 
Buvo ir muzikantų, kurie li
nksmino piknikierius. Netrū
ko ir dainų. Svečių tarpe ma
tėsi gerb. kun. Ig. Albavi- 
(čius, adv. Ch. Kai ir daug 
kitų žymių asmenų.

Išvažiavimas tenka skaity
ti pasisekusiu ir moraliai ir 
medžiaginiai.
Kas pametė .žiedą

Vytauto Paike laike lab
darių pikniko Kapų Puošimo 
dienoj (geg. 30) rastas vyri
škas žiedas. Kas jį pametė 
kreipkitės į “Draugą”.
Kiek Kuri Surinko

Žemiau skelbiami vardai 
tų, kurios rinko aukas lietu
vių senelių prieglaudai gegu
žės 30 d prie Šv. Kazimiero 
kapinių. Aukų surinko:
Town of Lake (1 kp.)

Raymond Turskis $10.81
Turskienė 28.28

Harriet Saldukas 
Lillian Kraujalis 
Violet Saldukas

Viso $30.45

Cicero (3 kuopa)
Magdalen Ritink us 
Dorothy Meskauskas 
Bernice Jakstis 
Lorraine Spaustin 
Florence Kasmauskas 
Mary Navurskis 
Sophie Ambrozas 
Matilda, Marcinkiūtė 
Kmily Krencius 
Anne Kulpinskas 
Josopliine Richadella 
Aldona Mazunaitis 
Anna Alexander 
Helen Cerkauskas 
W. Shemetulskis 
Bernice Zubkas 
Jadvyga Rimkus 
Victoria Vaitkus 
Florence Kaminskas 
Stasė Zubkiūtė 
Casimir Kelpšas 
E. Pauzienė 
Eva Braun 
B. Pugzlis 
Anna Krencius 
A. Stankus 
Soprie Rocus

Gwendolyn Moore Sehulz, chicagietė, prieš kelis metus, 
kad įsitikinus, ar jos vyras jų myli, skustuvu ant savo kūno 
buvo padarius per šimtų žaizdų. Matyt, neįsitikino, nes šio
mis dienomis tuo pačiu tikslu iššoko pro langų nuo ketvirto 
aukšto. Nugabenta į ligoninę. Sakoma, pasveiksianti. Deši
nėje jos vyras. \(Acme teleplioto).

Viso $98.28

18tr Street (4 kuopa)
Stefanija Pivarunaitė $7.93 
Elenard Bluess 1.62
■Stella Daugirdas 3.29 
Palon. Laurinaitienė 16.41 
Ona Jucevičienė 1.40

West Side (7 kuopa)

Veronika Jusevičienė $5.55 
Adelė Marozaitė 
Kulbienė 
E. Aleknienė 
A. Alekna 
O. Alekna 
E. Lesauskaitė 
Budrikienė 
J. Zalatorienė
O. Bartkienė 
A. Tamofcas
P. Anzillotti
J. Morkūnas
K. Parcmskis 
A. Kaminskas 
G. Kraujalis 
Raubiškienė 
V. Glebauskienė

5.55

Albina Pustelnikas 1.84
Lucille Mečius 1.14
Mario Sinkevičius 1.78
Stephanie Puidokas .57
Domicėlė Peredna 3.15
Bronė Konstant 1.05
Bernice Raškauskas 1.64
Millie Jogminas 4.05
Florence Zamaravičius 2.7S 
Bernice Zube 5.43
lfelen Sinkevičius 1.64
Jeannette Maltis 1.74
Bernice Matulauskas 
lfelen Kilus
Clara Kaupas 
Eugene Zilewicz 
W. T.
Vickie Jovaiša 
Dorothy Czarnecki

3.46
3.02
5.72

Viso $39.09

Roseland (2 kuopa)
Michalina Weidman $4.09
Dorothy Laurutan 1.27
Bernice Draugelis 7.11
Anna Bacanskas 1.81
Helen Gedvil 1.42
Ameba Kučinskas 2.07
Laura Burbulis 1.21
Sylvia Samulionis 5.10
France® Bubelis 2.t)l

Viso $30.65

Bridgeport (5 kuopa)

Helen Miškinis $ .72
Irene Gumuliauskas 4.21
Helen Adomaitis 3.30
Adella Krasauskas .75
Constaiice Benik 1.73
Eleanor Adomaitis 4.84
Florence Geldna 1.20
Sylvia Ručas .21
Florence Pankauskas 1.66
Florence Valanga 1.72
Geraldine Masokas 1.51
Aldona Macys 3.35
Anna ^Milašius 8.45
Bernice Strazdauskas 1.67
LaVerne Sides .28
Lucille Rukuzis .98

$92.96
-20.00

Viso $72.96
Brighton Park (8 kuopa)

Lillian Petkelis $2.73i
‘Eleanor 15tftšytis 2.29
Anna Meistininkienė 16.85
Antanas Tiškus 12.00
Marijona šrupšienė 3.58
Helena Vainauskas 2.1S
Stella Tverijonas 1.77
Bernice Petkelis
Valerija Petkelis
Sophie Žukas
Francisk Vaickauskis 4.74
Augenija Enclieras
Geneviebe Zelnis
Helen Aglynas
Monica Kasinikus
Aldona Kamiskas
Helena Paulius
Sophie Vaile
Lottie Dekcl
Anna Jasper

Viso $56.07

Marąuette Park (23 kuopa)
M. Varkalienė $18.L
Eleanore Traskis 1.6(
A. Rimidaitė 12.1'
Lucille Varkalis 1.6’
T. Pctruškienė 5.5

Viso

Viso $36.58
North Side f 6 kuopa)

M. Tamoševičienė $7.00 
Ona Milerienė 3.83

Viso $10183

GIESMYNAS
Įsigykite Naujų Olesmynų. Jam* 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
OlSėtaea.

Giesmes Ir mutlkų patvartė 
Ant 8. Pocius.

Uleido C. L. R. K. Vargoninin
ku Provincija.

Knygos kaina — 50 oental, pri
dedant 10 oentu persluntlmut

LIETUVIŠKAS 
MISOLELIS 

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadls-

Slams Ir šventėms, Ir kitos Mal- 
os Ir Giesmės. Antras pataisytas 

leidimas Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais, 
kaina — 5.75. Reikalaukit* U:

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

Ohicago, Illinois

3.17
0.77
1.30

Sporto Žinios
Brighton Parkas 
Nugalėjo Wcst Side 
15-6

Lietuvos Vyčių 24 ta kuo
pa liko nugalėta 'pirmume žai 
dime antro raundo Lietuvos 
Vyčių 36-tos kuopos 15—6. 
Žaidimas buvo įdomus tuo- 
mi, kad Brighton Parko .me
tikas (piteher) Stanislovas 
Zaek (Žukauskas) padarė du 
“lionie-runs”, kas davė šešis 
išbėginius. To dar neužteko: 
nuo ketvirtos permainos West 
Side nepadarė nė vieno išbė
ginio.

Sekančio ketvirtadienio žai 
dime Marąuette Parko Lietu
vos Vyčių 112-ta kuopa leng
vai nugalėjo Dievo Apvaiz 
dos parap. Lietuvos Vyčių 4- 
tų kuopų 19—4.

Trečiadienio žaidime North 
Side Lietuvos Vyčių 5-ta kp. 
nugalėjo Cicero Lietuvos Vy
čių 14-tos kp. 13—5.

Šį trečiadienį Cicero žais 
su Brighton Park dviejuose 
žaidimuose (double-header), 
gi ketvirtadienį North Side 
su Dievo Apvaizdos parap. 4- 
ta kuopa ant Diamond 3 ir 
West Side su Marąuette Pk. 
ant Diamond 2. Visi žaidimai 
'bus McKinley Parke, arti 39 
tos gatv. ir Damen avė. Pra
džia 6:30 vai. vak.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karnžižku

'mokslas, 'kurs ir aukštai iš 
Dievo įkvėpimo paeina ne
gu tas, kų žmogus savo protu 
ir triūsų įgauna.

Liepos 12 Diena
Numylėtinis žiūrėjo į save, 

'kati jis būtų veidrodžiu, ku
riame išvystų savo Mylimąjį; 
ir jis žiūrėjo į savo Mylimąjį' 
karų) veidrodyje, kuriame jis' 
save galėtų pažinti. Kurs iš 
šių dviejų veidrodžių, tu ma
nai, buvo artimesnis jo su
pratimui?

Prigimimas žiūri į žmo
gaus paviršių, o malonė veizi 
į vidų. Prigimimas tankiai 
apsigauna, o malonė Dievuje 
turi viltį ir nesuklysta.

Daug aukštesnis yra tas

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskr. Indoor Lygos ,Stovis
Rinktinė L. P. Nuuš. TR. Oi’.

«) North Side 6 0 1.000 76 42

$39.07

Žmogus regi veidą, o Dievas 
žiūri į širdį.

Žmogus žiūri į darbus, o Die
vas mintis svarsto.

Viso $90.60
West Fullman (10 kuopa)

Veronika Taramelaitė $2.41 
Valerija Radavičius 1.21 
Frances Kvietkauskas 3.35

BŪK RIMTU — TAUPYK SU 100% SAUGUMU

Pas

Keistuto Loan & Building 
Association No. 1

3236 So. Halsted St.

$14%
Tel. CALumet 4118

MOKAME UŽ 
PINIGUS

Pinigai^padėti iki Liep. 13 gaus nuošimtį nuo Liep. 1.
paskolas Duodame nuo 5 iki 20 metų

*THOMAS S. JANULIS, Pres. JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

Mirties Sukaktuvės

ROKO ir AGN IEŠKOS 
MISEVIČIŲ

Mirties Angelus atskyrė 1} 
mūsų tarpu mūsų mylimų tė
velį Kokų, birželio 17 d., 1901 
metais, o mūsų mylimų moti
nų Agnieška liepos 13 d., 19- 
30 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jų 
niekados nugulėsimu užmiršti. 
Lai Gailestingus Dievas sutei
kia jiem amžinų atilsį.

Męs, atmindami tų jų liūd
nų prasiSalinimų iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv 
Mišias už jų sielas, ketvirta
dienį, liepus 13 d.. Gimimo
Švenčiausios Panelės parapijos 
bažnyčioje, 7:45 valandų ryte.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se.

Nuliūdę Kūnai: Juozas ir 
Pranas Ir Duktė Urunislava 
Pctrokicuė.

Marųuette Park 

West Side

Cicero

Brighton Park 

I’rovidcnce

.666 59 37

.500 67 66

.400 39 36

.400 53 51

.000 30 02

*) Laimėtojai pirmo raun
do.

Red Cherry

KLAUSYKITE

Ne* City Finihn Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZI N 

Geriausia* Pataraavimaa — Moteris patarnagja 
Phone 9000 620 W. I8th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudaikis
BENIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AM B U LA N CE
DIENĄ IR NAKTį

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

4447 South Fairfleld Avenue 
___________Tel. LAFAYETTE 0727__________

r\ V V Ą T koplyčios visose 
** Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programo Antradienio Ir 
■efttadienlo vakarais, 7:00 valandų, li U III P stoties (1480 K.1

PraneJPjas P. ftAI.TIMlERAS

PETRONĖLĖ ŠUKIENĖ
(po tėvaais Rama kiutč)
Mirė liepos 9, 1939, 9:40

vai. vak., sulaukus puses am
žiaus.

Gimus Lietuvoje. Panevėžio 
apskrityje, Smilgių parapijo
je, Molinių kaime.

Amerikoje išgyveno 37 met
Paliko -dideliame nuliūdime: 

vyrų Julijonų, dukterį Gnu, 3 
suims: Jeronimų Julijonų ir 
Benediktų, marėms: Stanislavų 
ir Edith, 2 anūkus, brolį Ma- 
teušų Sperkavie ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 8828 So. 
\Vabash Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, liepos 13 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
Šventų parap. bažnyčia, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, l’o pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Kū
nai. Marčios, Anūkui, Brolis ir 
Giminės.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudcikis, tei. YABds 1741.

I

DON’T BE GREY
Doo*t tolerats grey hafa". Grey hair 
ntakes you look old and feel old. 
Try the Modem* Method for CoL 
orteg Hair ... CLAIROL. YooTI 
eppreciate the ųuick, pleasant treat- 
tnent. No bleaching reųoired to 
ooften the hair when you ūse 
CLAIROL. Yotfū lovs the resulta 
en your hair — beautiful, natoral* 
looking color that defies deteetion. 
t«s yourBelf u you woold lik* to 
bs. Se« your hairdresser today or.

(.oand this coupou NOW.'

Natvrally...irilh

CIMBO&
CENUn

')...*

t» teek for tMi mrk sJ 
GCNUftff aatnl ea (5« kMtfos

psrfect caoblnatioo oi ridi aO, 
and dalicita color that can’t ba 

Mand that only Clairal

JOAN OAR. OAItOt. Ibc.
LU W«M *6*h SU Ncw Yort. M. t.

L 8-0itiĮilaj

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Phoos LAFATOTTK MM 
— • —

GCles Mylintiems — VestnvBmS — 
Bankletams — IstldotuvSma — 

 Papooilmapųt Myl

MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P E PATARNAVIMAS HRIDULMIiul dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

i. Lioleričiiis 4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Litn&nica Avenue 
Phone YABds U38-1139

Antanas U PblIlinC 3^7 Iatnanioa Are.Ifla f ■llll|l« Phone YABds 4908

1.1. Zoh 1640 Weet 46th Street 
|l Phone YABds 0781-0782

AlnPri* V PpflflK besteni Avenueruinrt 11.1 bUlUJ Tel. LAFayette 8024

D 1 Diriikne 3354 So* HalBted s*1 ■ Ja lllllIKuS Telefonas YARda 1419

Mony
<

6834 So. Western Avė,
D Dntlnir GBOvehiU 0142b. re tKas gs

2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrias 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270ladiawicz ir Simai
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Aplink mus
Šiomis dienomis mūsų re

dakcijų aplankė žurnalistas 
Jurginis, “Lietuvos Žinių” 
korespondentas. Svečias šį tų 
pajpastfkojo iš Lietuvos gy
venimo ir taip pat įgytus į- 
spūdžius bevažinėjant po Dė
dės Šalmo žemę. Šiame krašte 
dar žada pabuvoti apie mėne
sį laiko.

Praėjusį įpinnadienį kun. 
Adomas Jeskevioius, mūsų 
dienraščio administratorius, 
minėjo savo gimtadienį. Ben
dradarbiai ta įproga jį pa
sveikino.

Žurnalistas Vincas Uždavi
nys, kurį chicagiečiai turėjo 
geros progos pažinti, jau su
grįžo Lietuvon. Pasilsėjęs iš 
po kelionės, žada pradėti ra
šyti knygų apie Ameriką.

Šiandie Aušros 
Vartuose Iškilmes

Šį vakarą, 7:30 vai., Auš
ros Vartų bažnyčioj įvyks pa
šventinimas naujo auksine su
knele apdengto Šv. P. Mari
jos paveikslo. Parapijonams 
tai didelės, retos ir atminti
nos iškilmės. Bet, be abejo
nės, ir kitų kolonijų Marijos 
garbintojai susidomės tuomi 
ir atvyks pažvelgti į savo da
ngiškos Globėjos paveikslų, 
Jai garbę atiduoti Jai (pasi
tikėjimą išreikšti. Daug dva
siškuos pasižadėjo dalyvauti 
tose iškilmėse.

Po pamaldų bažnyčioj da
lyviai bus pavaišinti svetai
nėje.

J. E. P. Būčys Phila., 
Pa., Svetimtaučių 
Spaudoje
Leidžiamam Priladelpria uk

rainiečių laikrašty “Ameri
ka”, birželio 22 d. tilipo at
vaizdas vysk. P. Bučio (dar 
tų laikų, kada buvo (kunigu) 
ir trumpas aprašymas apie 
tai, kad šiemet šiam žymiam 
Lietuvos sūnui suėjo 40 me
tų kunigystės.

Apie tas sukaktuves pana
šiai buvo rašyta (liepos 7 d.) 
ir vietos lenkų laikrašty ‘Prze 
wodni'k Katolicki’. K. V.

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

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

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

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

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidellty Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLINOIS
Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Re jokių prievolių, prašau Jūsų agento Išaiškinti man 
Illinoia Financial Renponatblllty Law. Aš taipgi raustu 
••Card Caac” be jokios prievoles.
ATEIKITE..................... DIENA................. LAIKAS.................
VARDAS ..................................................................................................
ADRESAS ................... . ..........................................................................
TEL.......................................... KARO noftis...................................

Šeštadienį į Cbieagų atvy
ko Paulina Giraitienė ir vie
ši pas savo brolį biznierių 
Juozų Atkočiūnų, kuris da
bar turi dvi maisto produk
tų krautuves: vienų Miirąue- 
tte Parke, kitų Town of Lake. 
Praėjusį sekmadienį viešnia 
su Atkočiūnais buvo atvyku
si į “Draugo” piknikų.

Adv. Juozas Grisius su šei
ma šiomis dienomis išvyko į 
[Kaliforniją poilsiui. Išbus po 
rų savaičių. Bet jo ofiso biz
nis nebus nutrauktas. Reika
lus tvaikys pavaduotojas. Gri 
šiai žada pasimatyti su dr. 
K. Pakštu, kuris dabar pro
fesoriauja Kalifornijos unive
rsitete ir aplankys dr. J. Bie- 
lskį, gyvenantį Los Angeles 
mieste. Apžiūrės ir jdoknią 
San Francisco pasaulinę pa
rodą.

Roselando Žinutės
Liepos 16 d. Visti Šventų

jų parapija rengia pikniką 
Vytauto parke., šis piknikas 
šiemet bus paskutinis, bet į- 
vairus ir malonus. B oi ės žai
dimas prasidės pirmą valan
dą. Po to seks lenktynės, vi
rvės traukimas, Šakar-Makar 
choro dainos ir kitokie žai
dimai. Bus įvairiausių laimė
jimų, kokių dar jokiam pik
niko nebuvo. Verta visiems 
atvažiuoti bent pažiūrėti tų 
įvairenybių. Klebonas kun. J. 
Paškau^kas užtikrina visiems 
“good tune”.
Mokykla

Roselandiečiai begalo nu
džiugo išgirdę klebono kun. 
J. Paškausko pranešimą, kad 
Visų Šventųjų parapijos mo
kykla paliuosuota nuo moke
sčio. Iki šiol visų mokyklos 
vaikučių tėvai po 75 centus 
mokėjo į mėnesį. Dabar tų 
mokesčių nebereikės mokėti. 
Paliuosuota mokykla nuo mo
kesčių sutrauks visų lietuvių 
vaikučius, kad juos auklėti 
tautiškoj - katalikiškoj dva
sioj.
Nauja klebonija

Visų Šventųjų parapija a- 
pie Kalėdas susilauks naujos 
gražios klebonijos, prie ku-
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Aušros Vartų parapijos bažnyčia, kurioj šį vakarą bus 
pašventintas naujas šv. Panos Marijos paveikslas.

nos jau seniai rengiamasi. 
Namas bus mūrinis, ruimin
gas ir moderniškas, nes to 
reikalavo adkidiecezijos pas
kirti konsultoriai. Parapijie
čiai jau seniai statyti reika
lavo naują klebonijų, bet kle
bonui pirmiausia rūpėjo , iš
mokėti senas skolas. Šiandie 
parapija ne tik neturį skolos, 
bet dar virš 20 tūkstančių 
pinigų naujiems pastatams.

Raporteris

Rūtos Daržo Jubiliejus
WEST SIDE. — Šiemet su

eina 10 metų nuo įkūrimo Rū
tos daržo ant Aušros Vartų 
parnp. ždmės. Tų sukaktuvių 
paminėjimui rengiamas pik
nikas ir įvyks sekmadieni lie
pos 30 d. Vadovaus to daržo 
įkūrėjai. Bus visokių įdomy
bių, naujanybių. Bus sukvie
sta daug svečių iš visų kolo
nijų. Bus tokių dalykų, ko-
vęfuiiFŽas yra gražus, me

džiai ^ražįąį išaugo ir visų 
akįis patraukia. Rap.

Sugrįžo Cukrai
Bizniofiai Cukrai buvo ap

sigyvenę prie Fox upės. Da
bar sugrįžo Cbicagon į savo 
seųą vietą, 732 W. Cermak 
l?4l. ir-ę<po senovei varo biznį. 
Dabar-;, p-n a i Cukrai rengiasi 
prie difkters Aldonos vestu- 

tokias vestuves,
J. .< »
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MACARONI- 
-AND-CHEESE. 
RIADV IN 9 MINUTES >

kokias retai tepasitaiko. 
Biznieriai Cukrui yra pa

garsėję ir turi daug pažįsta
mų. Dabar per dukters vestu
ves sueis į dar platesnes pa
žintis. Diiktė išteka už Anta
no Miliausko, kurs yra vie

nas iš Cicero lietuvių turtuo
lių. Rap.

Biznierių Sukaktuvės
Petras ir Barbora Paimliai, 

2320 So. Cicero A v-?., šiomis 
dienomis mini sukaktuves. 
Mat dabar jiems suehia 31 
metai nuo vedybų ir kai įsto
jo į biznį. Šios dvigubos su
kaktuvės pripuola liepos 12 
d. Tą dieną p-nai Paliuliai 
pas save turės daug svečių 
ir viešnių. Paliuliai turi ola- 
čių pažinčių visose Cbi.cagos 
lietuvių kolonijose.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Rankiotam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tek Victory 9670

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OP FINE FURNITURE” 8INCE 1904

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

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

ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00

Per 30 metų niekados neišmo
kė Jom mažiau kaip 3% ui padė
tus pinigus. Kiekvieno Indėliai 
apdrausti Iki *3,000. — Vesiu-
slal porai Iki *15,000. Po U. S. 
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SA
VINOS IŠTAIGA CHICAGOJ.

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

Jubiliejinis Piknikas
BRIGHTON BARK. — L. 

R. K. S. A. 16(1 kuopos ju
biliejinis išvažiavimas įvyks 
liepos 16 d., Ryuns \Yoods, 
prie 87 ir S. Western Avė. 
Galima privažiuoti gatvėka- 
riais iki vietos.

Išvažiavimas bus links
mas, šeimyniškas. Dalyvaus 
kuopos ir kaimynų jaunimas. 
Bus 'muzika, šokiai, refresh- 
ments.

! Įžanga nemokama. Kiekvie 
Inas narys privalo atsilankyti 
; ir paremti 'kuopos 25 metų 
'jubiliejinį išvažiavimu. Už ne 
! atsilankymą bus nubaustas 
pagal kuopos nutarimą.

Rengimo komisija: J. K. 
Enclieris, A. šruipša, V. Va- 
lantinas, J. Jusevičia.

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Pereitą sekmadienį Budri
ke radio dainų ir muzikos pro 
gruma buvo gerai išpildyta. 
Duetai skambėjo gražiai, o 
orkestros lietuvių dainų vai
nikas, maišai ir polkos su 
valcais linksmai bangavo li

rų.
Kita Budriko radio progra

ma bus ketvirtadienio vaka
re, nuo 7 iki 8 vai., Cbicagos 

[laiku, iš stoties W1IEC, 1420 
k. Bus gražios liaudies dai
nos ir gera akordijonų imi- J 
zi'ka, taipgi asmenų ir drau
gijų pranešimai. Pasiklausy
kite. Radijo Mėgėjas

StanM Club
švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BONO 
Nėra Geresnės Degtinės

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

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
IRn DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Difitributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Flione Boulevard 0014

KJ
FEDERAL SAVINOS AND 
LOAN ASSN OF CHICAGO

Justln Mncklevvicli, Pres.

Padėkos Žodis
Nors jau prasilinko mėnuo 

laiko, bet man išrodo, jog vi
sai neseniai tasai įvykis bu
vo, kada mano sūnus 30 d. 
gegužės įšventintas į kuni
gus, o pirmas šv. Mišias lai
kė 4 <1. birželio, šv. Antano 
parapijos bažnyčioj, Ciceroje.

Čia noriu padėkoti pirmiau
sia gerb. kun. J. Vaičiūnui už 
jo tėviškus pritarimus visuo
se mūsų reikaluose, taip pat 
kun. F. Juškevičiui, kapelio
nui Šv. Kryžiaus ligoninės, , 
už tokį nuoširdumą ir visą 
rūpestį, dėkoju 'kun. S. Va- 
luckiui, kun. D. Mozeriui ir 
taip pat kun. B. Urbai, kape
lionui Šv. Kazimiero seserų,
už gražų pamokslą bažnyčioj j Antanaičių namuose, 5033 W« 
ir už puotos vedimai salėj. Roosevelt Road, Cicero, III. 

Dėkoju gerb. seseriai Mo
tinai Marijai ir visoms sese
rims už atsilankymą bažny
čion per šv. Mišias. Negaliu 
išreikšti žodžiais viso to, ką 
mano širdis jaučia.

Dėkoju ARD centro pirm.
A. Nausėdienei už įspūdingą 
kalbą per pietus. Dėkoju vi
soms rėmėjoms ir centro val
dybai. Kidlc pastebėjau tai iš 
visų kolonijų buvo atsilanku- 
sių rėmėjų. O ką besakyti a- 
■pie 9 skyriaus rėmėjas. Vie
nos virtuvėj dirbo, kitos į 
stalus nešė. Dėkoju visoms 
draugijoms, kuri kokiu būdu

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuve)

3427 So. Halsted Street
Tcl. Roulcvard 0937

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporntcd

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

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

Mažą Išlaidą
NAMA '

Pamatyklt 
š| namą
šiandien 

.10 r. Iki 4 
[po piet ant 

’ mūsų vietos t
Pastatysime namus Ir vidų J- 

rengslme ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unljlstnl Ir užtikrinti.
IZOLIOTA OARAZA --------- '
2 karams pastatysime
ant jūsų loto

už.................................
Unljlstų statytas

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

Open Rundays 
K. KAFKA, pre».

prisidėjo prie tų iškilmių. 
Motina O. Reikauskienė

Visi Į Mūsų Pikniką
SO. CHICAGO. — Saldžiau 

sios širdies Jėzaus draugijos 
metinis piknikas įvyks sek
madienį, liepos 16, parapijos 
darže, 8801 Marąuette Avė. 
Bus skanūs valgiai, gardūs 
gėrimai ir gera muzika šo
kiams. Rengėjai kviečia vi
sus lietuvius, ypač draugijos 
narius, dalyvauti.

Rašt. A. Ramanauskienė

Šakiečių Kliubo 
Svarbus Susirinkimas
įvyks šiandien 8 vai. vakare, .

Kviečiame visus narius atsi
lankyti. Valdyba.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Turiu parduoti už labai žemą kal
ną krautuvę, su ar be namo. Tu
rite matyti, kad Įvertinti, šaukite:
LAFayette 4480.

PARDAVIMO
Turiu parduoti už labai žemą kal
ną krautuvę, su ar be namo. Turi
te matyti įvertinti.

Sau kitę I^fayctte 4466.

PARDAVIMU NAMAS
B-kambarlų mūrinis namas, ekstra 
kambarys pastogėje; 2 lotai. 2 ka
rų garadžius. Tikrai puiki vieta. 
Viena iš geriausių apylinkių. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju iš A- 
merikos. Atsišaukite: 6830 So. Ar- 
teslan Avemie.

PARDAVIMUI NAMAI
ForklozeriaI parduoda už morgl- 

čius: 2 lietų medini namą. mūrinė 
apačia, gražus cementuotas bels- 
montas, pirmas flc-tas apšildomas, 2 
karų garadžius su cementiniu pa
matu. Arti parktų ir bulvaro. Kai
na $2,950.00; lengvi Išmokėjimai.

5 kambarių mūrinis bungalow; 
apšildomas: garadžius: $3.950.00.

4 fletų naujas kampinis namas; 
apšildomas; šaldytuvai; gasinial pe
čiai; kaina $12,500.00.

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

Kas norite savo namą greitai 
parduoti arba išmainyti, kreipkitės 
pas mus; mes turime visokių mai
nų. Apdraudžiamo viską už numa
žintas kainas. Taksų protesto štam
pą arba Notaro antspaudą prideda
me dykai. Visokiuose reikaluose 
užtikriname teisinga patarnavimą.

Charles Umich (Kazvs Umlkas) 
25OO \V. 63rd St.. tol. PRO. 6025

REIKALINGA DARBININKAS
Reikalinga paatyręs darbininkęs prie 
ūkieg. Turi būti apie pusės am
žiaus. atsišaukite; P. Savlck?, Gobies. 
Midi (gan.

PADAVIMUI TAVERNAS
Parduodame taverną. Turiu kitą 
darbą. Du darbu atlaikyti persunku. 
Biznis nuo seniai Išdirbtas Ir gerai 
eina. Kiekvienas užSjęs pats gali J- 
sltiklntl.

914 Wcst 35th Place. Clileagojll.
PARDAVIMUI NAMAS 

Didelis. 8 šviesių kambarių namas,
su mūriniu pamatu, ant plataus lo
to. Yra nuomų. Ąžuolo grindys ir 
papuošimai. Pasiliks gasinis Elektro- 
lux šaldytuvas ir nemažai baldų, šil
domas karštu vandeniu. Yra dviejų 
automobilių garadžius su cementi
niais privažiavimais Ir kiemas. Gra
žini 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 6:00 popiet, sekmadie
niais pagal sutarties. Tl. RADelffe 
3281. 7525 So. Egglcston Avė. Agcn-

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

GERA NAUJIENA 
Parduodu namą labai pigiai — 6 
kambarių su garadžlu Ir apšildomas 
su šiltu oru (furnace heat). Namas 
randasi Brldgeporte. Atsišaukite pas 
savininką: 830 W. 34tli Street, tek 
VARds 5530,

PIRMOS R T SIES JUODŽEMIS 
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai 91.00; II 
bušelių $2.50.
Stanley Gavcus. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, III., tel. Oak Lavra 
193.1-1.  

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas. 3 fletal: u kamba
rių; 4 kambarių Ir 3 kambarių; 2 
karų garadžius. Parduosiu pigiai arbs 
mainyslm ant grosernės ar kltokls 
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rd Placą 
Clilcago, UI,

PARDAVIMUT NAMAS
štai turiu puikų 8 kambarių na

mą ant mūrinio pamato Ir su pla
čiu lotu. Yra kelios nuomos. Pa
liksiu nemažai baldų Ir gaslnj E- 
lectroluz šaldytuvą. Namas šlldo- 
domas karštu vandeniu. Yra taipgi 
2-nutomobillų gnradžlus su cemen
tiniais privažiavimais Ir kiemais, 
lobai gražioj vietoj. Visi patogu
mai: bažnyčios, mokyklos, susisieki
mai Ir t. t. Nėra užsilikusių mokes
čių. Atsilankymo valandos: 2:00 I- 
ki 5:00 popiet; sekmadieniais pagc.1 
sutart). Telefonas RADcllffe 3281. 
7525 So. Egglcstnne Avė. Agentai, 
pasinaudokite progai

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
Pocahontas Mine Rnn (Screcncd), Tonas *7.25; 
Smulkesniųjų — Tonas *7.00; Petroleum Car- 
Ihmi Coke, perkant 5 ton. ar riasiglau. Ton. *7.25.

Hales Tas ekstra.


