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Kilo rimti nesutikimai dėl Sachalino salos
Sovietai grasina ten užgrobti japonu 
aliejaus, augliu kasyklų koncesijas

Japonai ryžtasi ginti savo 
teises; siunčiami karo laivai

TOKIO, liepos 21. — Japo
nų karo laivyno ministerija 
iškėlė aikštėn, <kad dalis ka
ro laivyno sutraukta į šiau
rinius Japonijos vandenius,
arčiau Sachalino salos liur liejaus ir anglių japonų 'kon- 
japonai pasiryžę griežtai gini-, cesijas Sachalino saloje, 
ti savo teises, jei sovietai vy- Sovietai turi žinoti, sako
kdytų toje saloje savo grasi
nimus prieš japonus.

Iš patikimų šaLtinių sužino 
ma, kad japonai sovietų gra
sinimuose mato nepaprastai 
rimtų pavojų. Bet japonai, 
sako, nenusigąsta.

Japonų vyriausybė laukia 
žinių iš Sachalino salos.

JAPONAI SOVIETU 
LĖKTUVUS KAI 
ANTIS ŠAUDO

TOKIO, liepos 21. — Bor 
ežero apylinkėse — Mandžiu- 
ko Mongolijos pasienyje, ja
ponai numušė sovietų 39 lėk
tuvus daugiau, anot apturi
mų iš Alandžiuko žinių. Apie 
tai praneša Kwantungo japo
nų armijos vadovybė.

Kilo nesusipratimai britu su lenkais 
dėl paskolos; derybos apsistojusios

LONDONAS, liepos 21. - 
ia vykdomos lenkų derybos 
u britais dėl paskolos yra 
ustojusios. Diplomatiniai ste 
ėtojai pažymi, kad derybos 
ali žlugti ir sugriauti vadi- 
amo taikos bloko visą struk- 
ūrą.
Ijenkijos finansinė misija 

įsikirto pripažinti britų Sta
linas griežtas sąlygas.
Londonas sutinka pripažin- 

i Ijenkijai 40 milijonų dol. 
ksporto kreditą, sujungtą su 
5 milijonais dol. įsigyti gink- 
ą ir karo medžiagos su sąly- 
ia, kad visa paskola būtų pa- 
audota išimtinai Anglijoje, 
ie kur kitur.

ŠELPIAMIEJI ILLINOISE 
BUS PATIKRINTI

“Illinois Emergency Relief” 
komisija nusprendė pašalinti 
iš šelpimo sąrašų visus tiesio
giniai šelpiamuosius asmenis 
ir jiems leisti iš naujo kreip
tis gauti šelpimą. Kiekvienas 
nuodugniai bus ištirtas, ar iš 
iš tikrųjų reikalingas šelpimo.

Tas palies apie 570,000 as
menų. Patikrinimas prasidės
rugpiūčio 1 d.

PARYŽIUS, liepos 21. — 
Prancūzija iš čekų karo vete 
ranų organizuoja kariuome
nės puKką.

3c a Copy

TOKIO, liepos 21. — Ja
ponų autoritetai pareiškia, 
kati sov. Rusija mėgina nau
dotis Japonijos nesmagumais 
Kinijoje. Grasina užgrobti a-

japonų admirolas Kanazawa, 
kati japonai ten kovos už sa
vo teises ir apie tai negali 
būti jokio klausimo.

Rimti nesusipratimai iški
lo, kai Maskva pareikalavo 
japonų išmokėti 400,000 rub
lių už koncesijas. Japonai ne
sutiko ir diplomatiniu (keliu 
bando tartis.

Savo rėžtu sovietų vyriau
sias tribunolas nusprendė, 
kad japonai neteisėtai valdo 
koncesijas Sachalino saloje.

LEWIS BUVO PAS 
PREZIDENTĄ

Gauta žinių, kad CIO vadas 
J. L. Lewis lankėsi pas pre
zidentą Rooseveltą Wasljing- 
tone planuojamo .streiko sker 
dvklose klausimu. Nežinoma, 
ką jis ten patyrė.

Lenkai šiai sąlygai prieši
nasi. Sako, Lenkija turi nau
dotis laisve — paskolą išleisti 
taip, kaip jai tinkamiau ir 
kur geriau ir naudingiau.

Lenkų misijos pirmininkas 
pulk. Kloc vyksta į Varšuvą 
asmeniškai pasitarti su savo 
vyriausybe.

Žiniomis iš Varšuvos, tenai 
kyla Britanija nepasitikėji
mas ir įtarimas. Yra žinoma, 
kad ministras pirmininkas 
Cbaniberlainas nėra pasime
tęs su savo “maldinimo” nu
sistatymu. Jis pasirengęs vis
ką nužerti į žalį taikos užtik
rinimui Europoje.

KESINTASI PRIEŠ TRIS
JAPONUS VALDININKUS
TOKIO, liepos 21. — Poli

cija pranešė, kad liepos 15 d. 
areštuoti trys įtariamieji ja
ponai, kurie planavę nužudy
ti tris aukštuosius japonus 
valdininkus. Jų namuose po
licija radusi bombų.

VIETOJE L1NCOLNO 
MARXAS

PHILADELPHIA, Pa., lie
pos 21. — Bendruomenės cen
tre Piet. Philadelphijoj, kur 
WPA mokytojai moko vaikus, 
iš mokyklos pašalintas Lincol- 
no paveikslas ir jo vietoje iš
kabintas Marxo paveikslas.

VYSKUPAS SHEIL
“CLIPPERIU” VYKS 

Į EUROPĄ
JE. vyskupas B. J. Sheil, 

Chicagos auxilinis vyskupas, 
ateinančią savaitę vyksta j 
Romą. Jo Ekscelenciją pa
kvietė Šventasis Tėvas Pijus 
XII pasitarti apie Amerikos 
katalikų jaunimo aktyvumą.

Vyskupas Sheil į Europą 
vyks transatlantiniu keleivi
niu lėktuvu (clipperiu).

Po audiencijos pas 'popie
žių vyskupas atlankys kitus 
Europos kraštus tikslu patir
ti, kaip ten jaunimas organi
zuotai veikia.

CHAMBERLAINAS
NORI ŽINOTI HITLERIO
TAIKOS SĄLYGAS£
LONDONAS, liepos 21. _ 

“Daily Mirror” paduoda gir
dėjęs tarp parlamento narių 
kalbas, kad britų ambasado
rius Berlyne Sir Nevile Ilen- 
dersonas įpareigotas susieiti 
su Hitleriu ir iš jo patirti, ko
kių sąlyigų jis laikosi pasau
lio taikos išlaikymui.

Žinovai sako, kad tas yra 
ministro pirmininko Cham- 
berlaino žygis.

Seniai yra žinoma, kad 
Chainberlainas griežtai prie
šingas dėl Dancigo Britaniją 
įstumti karan.

ARABAI PAGROBĖ AME- 
RIKIETJ PRYČERĮ

JERUZALĖ, liepos 21. — 
Christian church du amerikie
čiai pryčeriai, dr. J. Goldner, 
67 nu., ir jo sūnus G. L. Gold
ner, 29 m. amž., lankėsi Pa
lestinoje.

Netoli Jeruzalės arabai juo
du pagrobė. Tėvą paleido jpa 
reigodami parūpinti 5,(XX) 
dol. išpirkti sūnų.

J. A. Valstybių konsulas 
darbuojasi pagrobtojo išlaisvi 
nimu.

KARIUOMENE PIRMOJE 
VIETOJE

BUKAREŠTAS, Rumuni
ja, liepos 21. — Jei tinkamas 
kareiviauti rumunas nori iš
vykti j užsienį, pirmiausia jis 
turi išsirūpinti kariuomenės 
vadovybės leidimą. Tik turint 
tą leidimą gali gauti užsienio 
pasą.

ŠAKIAI. — Praėjusi per 
Lietuvą neseniai didelė aud
ra, nemaža nuostolių padarė 
ir Šakių apskrityje. Kidulių 
— Gelkaudiškio rajone sude
gino kelis trotasius, Šakių v., 
Ąžuolupių km. sunaikino 35 
ha pasėlių. Be to daugelyje 
vietų sugriauta trobesių, i£- 
vartfta medžių ir nutrenkta 
keletas besigaaančių kaimenė
se arklių ir raguočių.

Harlane, Ky., anglių kasyklų operatoriai susitaikė su streikavusiais CIO angliakasiais. Padaryta ir pasirašyta sutartis. 
Čia vaizduojami sutarties padarymo dalyviai angliakasių vadai ir operatoriai. (Acme telephoto).

UEltos” žinios
KAUNAS. — Lietuvių A- 

B “Prekyba”, pradėjusi vei
kti 1938 m. sausio 1 d., iš su
vesto balanso (LT 642,876,60) 
šių metų sausio 1 d. turėjo Lt 
29,531,55 pelno, prekriaudama 
silkėmis, fanera ir vaisiais. 
Bendrovė, skirstydama, praė
jusių metų grynąjį pelną, jo 
dalį paskyrė kultūros ir šalies 
gynimo reikalams. Kultūros 
Fondui 1,000 Lt, studentų mo 
kslo darliams remti — J ,000 
Lt. ir Ginklų fondui — 1,000 
Lt.

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis Pramonės ir Prekybos de
partamentas davė visai eilei 
firmų ir asmenų leidinius stei 
gti naujų pramonės įmonių. 
Be kitų, “Lietūkiui” leista S. 
Kalvarijoje steigti ryžių ap
dirbimo įmonę. Seniau tokia 
įmonė buvo Klaipėdoje. Bet 
netekus Klaipėdos, netekta ir 
jos. Akcinei “Volvo” bendro
vei leista įrengti auto mašinų 
remonto dirbtuves Kaune, o 
broliams Vinikams leista įs
teigti skrybėlių ir kepurių dir 
btuvę taip pat Kaune.

KAUNAS. — Nustatyti ir 
paskelbti šaulių moterų pa
reigos ženklai. Jie yra trijų 
rūšių ir trijų spalvų — auk
sinės, sidabrinės ir bronzinės 
ir pritaikyti visoms pareigū
nėms. Ženklai nešiojami uni
forminės suknelės apikaklės 
kampuose. Be to, nustatyti 
stažo ženklai šaulėms mote
rims išbuvusioms Šaulių Są
jungoje 5, 10, 20 ir 25 m.

KAUNAS. — Pasirodo gin
taro esama ne tik pajūryje, 
bet ir kitose Lietuvos vietose. 
Šiomis dienomis Žiežmarių 
miestelio malūninko M. Šoga- 
no pasamdyti darbininkai, gi
lindami Strėvos upės vagą, 
prie Žiežmarių miestelio, iška 
sė kumščio didumo, apie 200 
gr. svorio, gabalą gintaro. 
Praėjusiais metais toje pat 
vietoje, gilinant upę, taip pat 
rasta gabalėlis gintaro apie 
15 gr svorio. Gintaras yra 
tamsios spalvos.

KONGRESAS SUVARŽO
FEOERALINIUS
TARNAUTOJUS
AVASIITNGT0N, liepos 21. 

— Kongreso žemesnieji rūmai 
243 balsais prieš 133 pravedė 
Hatcho bilių, kuriuo federali- 
niams tarnautojams uždrau
džiamas visokis kišimasis į po 
litiką — visokis politinis ak
tyvumas.

Senatas seniau pripažino šį 
bilių. Žemesnieji rūmai jį dar 
daugiau papildė, nepaisant ad 
ministracijos griežtos kovos 
jo nepraleisti.

Šis bilius nepaprastai reik
šmingas tuo, kari įsigalėjusi 
biurokratija negaus progos y- 
pač, dalyvauti demokratų naci
onalinėje konvencijoje ir pra
vesti sau tinkamą kandidatą j 
prezidentus.

Svarstant bilių nurodyta, 
kad į konvencijas suvažiuoja 
daugiausia federaliniai tar
nautojai ir jie vyrauja. Taip 
nepuri būti, ar šalies prieša
kyje būtų demokratai, ar res
publikonai.

KAIP VISUR KITUR,
TAIP IR LIETUVOJE
KAUNAS. - Bedarbių de

legacija andai vidaus reikalų 
ministrui įteikė prašymą pa
gerinti jų susidariusią sunkią 
padėtį.

Labiausiai savo padėtimi 
skundžiasi taip vadinami IT 
kategorijos bedarbiai. Mat, 
Darbo biržos vedėjas jiems 
pranešė, kad daugiau jie dar
bo negaus ir turi kraustytis 
gyventi į kaimus ir ten ieškoti 
darbo. Tie bedarbiai sako, 
kad jie turi šeimas, pasisam- 
dę butus, inventorių, dabar 
jiems sudaro nemažai sunku
mų, jei jie norės persikelti gy 
venti j kaimą, be to, jie kai
mo darbuose mažai nusivokia. 
Tuo tarpu prie statytas dar
bų dirba nemažai tokių darbi
ninkų, kurie yra atsikraustę 
iš kaimo visai neseniai. Jie, 
kaip tik, galėtų grįžti į kai
mus. Be to, kodėl 3 asmenų 
šeima priskiriama prie II be
darbių kategorijos? Juk yra

Kaina 3c

NACIAI ĮSPĖJA LENKUS, 
KAD JIE NESIEKIA KARO, 
BET KARIAUTI NEBIJO

Sako, Dancigas teks Vokietijai 
be karo, taikinguoju keliu

TANENBERGAS (Žalgi
ris), Rytinė Prūsija, liepos 21.
— Pasaulinio karo pradžią 
šiose apylinkėse vadaujama 
fieldmaršalo Hindenburgo vo 
kiečių kariuomenė nugalėjo į 
siveržusią rusų kariuomenę.
Po karo vokiečiai čia pastatė 
milžinišką paminklą. Jo vie
nam sparne palaidotas Hin- 
denburgas.

Naciai dabar mini čia ru-
sų nugalėjimo 25 metų sukak 
tuves. Ateinančią savaitę ža
da čia atvykti ir kalbėti Hit
leris.

GAISRAS KASAMAM 
TUNELYJE

Apačioj Erie ir No. State 
gatvių kasamam požeminiam 
geležinkeliui tunely kilo gai
sras, kurs per kelias valan
das sulaikė darbų vykdytną.

Niekas nenukentėjo. Ugnia
gesiai nuslopino gaisrą.

KAUNAS. — Viso ligi šio 
laiko nuo metų pradžios svies
to jau eksportuota 932,651 
cwt. Lyginant su pradėjusiais 
metais, tai yra daugiau tų 
kaip 9% padidėjimas. Kiauši
nių gi viso ligi šio laiko nuo 
metų pradžios, t. y. per visą 
pirmąjį pusmeti, yra ekspor
tuota 68,759,280.

Pranešta, kad gubernato
rius Horneris rengiasi į a- 
tos togas.

ir tokių, kurie turi po 5 vai
kus, jie nėra vedę. Pagaliau 
juk mažas skirtumas: vienas 
vaikas ar du vaikai? Tie be
darbiai, kurie turi po vieną 
vaiką, darbo negaus, o kurie 
turi po du — gaus.

IT kategorijos bedarbiai pra 
šo vidaus reikalų ministrą, jų 
manymu, visą. eilę nesklandu
mų pašalinti ir priskirti juos 
prie I kategorijos bedarbių.

No. 171

Vokietijos 2,500 karinių ka 
dėtų lanko R. Prūsiją. Va
kar jie susirinko ties pamink
lu. Kalbėjo vokiečių kariuo
menės vyriausias vadas gen. 
Braucbitscli. Tarp kitko pa
reiškė, kad vokiečiai nesiver
žia kovon, nes kovoti nebijo.

Sakė, kad ateinantį rudenį 
be jokio šūvio Dancigas ir ko
ridorius bus atgauti.

Kadetams jis iškėlė laiky
tis šūkio: Prūsų žemė — vo
kiečių želnė”. Ir ji turi būti 
saugojama ir griežtai gina
ma.

ASTRONOMAS SUSEKA
ANT PLANETOS MARSO
AUGMENIJĄ
BLOEMFONTEIN, Pieti

nės Afrikos Unija, liepos 21. 
— Amerikietis astronomas 
Earl C. Slipber stebi planetą 
Marsą, kuri šį kartą yra ar
čiausia mūsų žemės — voe už 
36 milijonų mylių. Šis Marso 

j artumas kas penkiolikti metai 
pasikartoja.

Astronomui pasisekė pada
ryti Marso spalvuotas nuo
traukas, kurios liūdija, kad 
Marso paviršius kitėja ir kad 
ten, Slipberio manymu, tar
psta augmenija.

PORT ARTHUR, Tex., lie
pos 21. — Į vandenį įleistas 
naujas pakraščių sargybos lai 
vas Mahoning. Leidžiant vos 
neapvirto. Jgulos vyrai sušo
ko į vandenį, tačiau patsai at 
sitaisė.

ORAS
i CTTTCAGO SRTTTS. — šian
dien numatoma giedTa; maža 
temperatūros atmaina.

Saulė teka 5:34, leidžia
si 8.19.



J)RAU<3XS šeštadienis, liepos 22 d., 1939

“D R A U G A S”
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

US4 SOUTH OAKLKY AVK.. CHICASO. ILLINOIS

Publlnhed Daily. Eicept Bunda?. 
SUB8CR1PT1ONS: One Year — »6.00; Hlz Montha

— *1.60; Three Moatha — 66.06; One Moath — 76a. 
■urope — Ona Tau — 17.00; SU Montha — 64.00; 
Copy — .Ola.

▲dvarUMoK ln "DRAUGAS” brlaga bast na uite.

“draugas”
Ueln* kasdien Uakyrua mmadieonu. 

PRENUMERATOS KAINA: J. Alenuos valstybių:
Matams — *0.00; Pusei Metu — 66.60: Trims m«aa- 
alams — 66.00; Vienam mOnaMsI — ,76a. Kitos* *al- 
strMsa prenumerata: Matams — |7.00> Pasai matv
— 64.00. Pavienis aum. ta.

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Entered ss Heoond-Class Matter llaroh SI. 101*. at
Chloaco, Illinois Under the Aot o( Maruli S. 1*70

Geras1 Įstatymas | VIENAS DIDŽIAUSIŲ LIETUVIŲ

Artnour Co. Ir Darbininkai

Armour ir kompanija atsisako derėtis su 
darbininku atstovais, kad kilusį ginčą, iš
rišti gražiu būdu.

Siame atsitikime kompanija elgiasi nege
rai ir neteisingai.

Darbininkai nenori turėti nesusipratimų 
ir eiti į streiką. Jie nori turėti darbą, ge
resnėse, žmoniškesnėse sąlygose ir gauti tei
singesnį atlyginimą už jų sunkų darbą.

Tai ir viskas.
Darbdaviai, pripratę darbininkus išnau

doti, neri ir toliau skriausti darbininkus, 
mokant jiems taip mizernas algas, už ku
rias jie savo šeimų nebegali ištnAitinti.

Pats teisingumas reikalauja, kad tokiam 
atvejuje visuomenė remtų darbininkų sąjū
dį už pagerinimą jų būvio ir smerktų darb
davius, kurie ir toliau neri juos išnaudoti 
ir jų prakaitu tik sau krauti turtus.

Tokia padėtis darbininkus verčia organi
zuotis. Ir, jei bus atsisakyta tartis su jų 
atstovais ir išpildyti teisingus jų reikalavi
mus, bus priversti kelti streiką, kuris, be 
abejonės, padarys didelius nuostolius ir ko
mpanijoms, ir visuomenei, ir darbo žmo
nėms.

Kito kelio nebus.
Visuomenė turėtų daryti didžiausią spau

dimą į skerdyklų savininkus, kad jie tartus 
su darbininkų atstovybe.

Už tiesiogines derybas darbdavių su dar
bininkais griežtai stovi ir katalikų vadai.

Jie savo nusistatymą remia popiežių Leo
no XIII ir Pijaus XI enciklikų dėsniais, ku
riuose aiškiai nurodoma, kad rišimas kilu
sių ginčų bendro sUsityjirtio keliu, yra abiė- 
jų pusių moralinė pareiga.

Tose enciklikose taip pat pripažįstama tei
sė darbininkams organizuotis.

Armour kompanija prieš šiuos enciklikos 
dėsnius aiškiausiai nusideda.

Ji ne tik atsisako tartis su darbininkais, 
kad taikiai ginčą išrišti, bet daro didžiau
sias kliūtis oarbininkams susiorganizuoti. 
Tuo jie nusideda ir prieš demokratiją, kuri 
garantuoja darbo žmonėms organizuotis ir 
ginti savo reikalus.

Visai teisingai apie darbininkų reikalus 
aną dieną kalbėjo C. I. 0. susirinkime vys 
kūpąs Bernardas Sheil. Jis aiškiai pabrėžė, 
kad, jei žmogus turi prigimtą, Dievo duotą 
teisę gyventi, jis turi turėti teisę prie visų 
tų priemonių, kurios gyvybę palaiko.

Tas priemones teikia ne kas kitas, kaip 
darbas. Tad, pirmoje vietoje žmonėms turi 
būti sudarytos galimybės dirbti ir dirbti 
ne gyvuliškose, bet žmeniškos^ sąlygos; j 
Dirbantieji turi gauti tokį atilyginimą, iš 
kurio galėtų ir patys žmoniškai pragyven
ti, ir šeimas išlaikyti, ir turėti išteklių rei
kale medicinos pagalbai, ir savo vaikų tin
kamam mokymui ir auklėjimui.

Jei darbininkai to negauna, yra laužomos 
žmogaus prigimtos teisės,, darbas netenka 
savo tikslo ir aplamai padėtis susidaro ne 
be normali. Tai dažniausiai iššaukia eko 
nominį karą, klasių neapykantą ir pridaro 
daug ne vien medžiaginių, bet ir moralinių 
nuostolių, kurių atitaisymas yra labai sun
kus.

Darbdaviai to dažnai nemato ir nenori ma
tyti, nes jiems rūpi ne darbininkų gerovė, 
ne visuomenės tvarka ir ne, pagaliau, val
stybės likimas, bet savas, asmeniškas pel
nas.

Atsižvelgiant į tą visą, reikia tikėtis, kad 
Armour kompanijos ponai pakeis savo nu
sistatymą, atsižvelgs ir į darbininkų ir į 
visuomenės gerovę, tarsis su darbininkais, 
kad išvengti tų skaudžių pasekmių, kokias 
gali atnešti kilusis streikas.

Jei ginčas bus rišamas laikantis artimo 
meilės, krikščioniškojo socialinio teisingu
mo dėsniais ir visuomenės gerovę turint gal
voje, nėra abejonės, jis bus pasekmingai 
ir naudingai išrištas.

Po didelių ginčų Jungtinių Valstybių kon
grese priimtas įstatymas, kuriuo siekiama 
uždrausti valdininkams (federoliniams pa 
reigūnams) aktyviai dalyvauti politikoje, t. 
y. partijų veikime. Vadinas, valdininkai ne
galės sakyti po’itiškų kalbų, dalyvauti par
tijų konvencijose, vesti politiškas partijų 
kampanijas ir 1.1.

Ir, reikia pasakyti, kad toks įstatymas 
kraštui bus naudingas. Valdininkai turi tar
nauti valstybei, žmonėms, bet nesikišti į 
partijų biznį, kuriame dažnai atsiranda ne
švarumų, ir tais nešvarumais jie susitepa. 
Iš to kįla daug demoralizacijos.

Daug yra sveikiau, jei valdžios biurai, jų 
vedėjai ir darbininkai yra atskirti nuo par- 
tijų veikimo ir jie tarnauja ne partijoms, 
bet valstybei ir visuomenei.

RŪPESČIŲ PIETŲ AMERIKOJ
Jau vienuoliktas mėnesis (nuo, vasario m. 1 d.) yra bū-

eina, kai Seserys Praneiškie- 
tės atvažiavo į Sao Paulo lie
tuvių kolonijų. Darbo prad
žia buvo nelengva. Iš prad-

tina atidaryti ir trečias sky

rius, Tačiau prieš akis atsi

stoja neišsprendžiamas klau

simas — gauti patalpas. Vai-

žiu teko apsistoti viename |kų darželis ir vien tik dėl to

APŽVALGA

Apie Šventosios Uost$
“XXa”, rašo b. Resp. Prez. Al. Stulgius 

kis, be ko kita, šitaip:
“Kaip ten bebūtų, nepriklausoma Lietu

vos valstybė nenorės ir negalės pasilikti į- 
namiu susisiekimo atžvilgiu su jūra. Nors 
ir 21 km. teturėdami nuosavo pajūrio, mes 
privalome pigiai ar brangiai pasistatyti to
kį savo uostą, kad niekeno nekontroliuoja
mi iš savos žemelės galėtume tiesti ranką į 
platųjį pasaulį jūromis. Jei norime išlikti 
nepriklausomi ir nelikti amžinai skurdžiais, 
tatai mes kuo greičiausiai privalome pada
ryti. Bet, žinoma, čia reikia rimto, gerai ap
galvoto ir vispusiškai išstudijuoto plano. 
Jei mes neplaningai žarstėme dešimtimis it 
šimtais milijonij litų ir šiandien dėl to sau 
pirštus krenitame, tai bent ateityje tatai pa
sikartoti neprivalo. Kiekvienas lietuvių tau
tos skatikas yla sunkiai uždirbamas, jis pri
valo būti ir tikslingai suvartotas.

Taigi, ir tcilimesnioji Žemaičių plento 'kry
ptis privalo būti — busimasis Lietuvos uos
tas. Jei mes projektuojame kurti savąjį pos
tą Šventojoje, tai to plento kryptis ir pri
valėtų eiti iš Rietavo tiesiog per Kulius į 
Šventąją; nesvarbu čionai nei Budriai, nei 
Kartena, nei, pagaliau, pati Kretinga, — 
svarbu, kad visa Lietuva artimiausiu keliu 
pasiektų savąjį uostą”.

brazilų vienuolyne, gana to
lokai nuo lietuvių kolonijos. 
Kadangi visas dalbas koncen
truojasi lietuviškoj kolonijoj, 
tai norint nenorint reikėjo ie
škoti galimybių apsigyventi 
tanp lietuvių, kurie beveik 
išimtinai darbininkai. Jų na
meliai vieno, dviejų, o 'kai 
keno trijų kambarių. Bet šiaip 
taip pasisekė gauti trijų ne
didelių kambarių ir virtuvės 
namas išnuomuoti pirmam 
pietinėj Amerikoj lietuvaičių 
vienuolynui, kuriame turi gy
venti penkios seserys.

Nemažesnis rūpestis ir
mokykla buvo. Nuosavo na
mo nėra. Išnuomuoti nėr kur. 
Rastas vienas tinkamesnis ka
mbarys, kuriame tebuvo ga
lima sutalpinti du pradžios, 
mokyklos skyriai (virš šim
to vaikučių). Kitais metais

Dienraščių Reikalavimas
“Liet. Ž.” praneša 'kad “Varpo” ir “Žai

bo” bendrovių direktoriai lankėsi pa.* Mi- 
nisterį pirmininką, kuriam išdėstė valdinių 
skelbimų reikalą. Ten buvo pasakyta, kad 
direktoriai pasiūlė valdinius skelbimus dėti 
ne į vieną “Lietuvos Aidą”, bet į tris laik
raščius: be “L. Aido”, dar į “Lietuvos Ži
nias” ir “XX Amžių”. Kad iždui nereiktų 
daugiau daryti išlaidų, direktoriai pasiūlė 
tuos skelbimus dėti už tą patį atlyginimą, 
padarytą minėtiems trims laikraščiam*.

“L. Ž.” redakcija nuo savęs pridėjo to
kią pastabą:

“Atrodo, kad toks pasiūlymas yra labai 
naudingas, nes skelbimai pasieks bent tri
gubai daugiau skaitytojų, iš ko valstybei 
gali būti tiktai nauda.

Kitas vėl dalykas taip pat principinio po
būdžio. Jau mes ne kartą esame pasisakę, 
kad valstybės iždo pinigai reikia naudoti 
juo tikslingiausiai.

Bet, štai, iždo pinigais yra šelpiama kai 
kuri spauda, kuri nėra valstybinė, hei val
stybei būtina.

Mes dar kartą aiškiai ir atvirai pasisa
kome prieš iždo pinigų davimą bet kuriai 
privačiai akcinei bendrovei ir spaudai. Tam 
reikia būtinai padaryti galas”.

""MMi

kštų gniužulą atiduoda fabri
kui, kuris visokiais vįrrtnais 

Maskvoje liepos 1 d. buvojįr čirškinimais iš jo jiaganuna

nesuorganizuotas, kad nėr pa
talpų.

Vienuolyno ir mokyklos sta 
tyba yra pirmaeilis rūpestis. Į 
Nėra abejonės, kad greitu visos Sov. Rusijos pasakorių J brangų kvapą — perfūmą,
laiku Brazilijon reikės dau-(suvažiavimas. Tarp delegatų-------------------------
giau seserų, nes darbo vis pla- buvo patys žymiausieji au

Po Svietą Pasidairius

vietų pasakoriai. Mano delnas 
rodo, kad tasai suvažiavimas 
nelrnvo pilnas, nes jame ne-

tesni barai užimami. Taigi ir 
vienuolyno statyba — arti
miausios ateities reikalas. Bet
šiam planui realizuoti rei'ka-1 dalyvavo Čikagos ir Brukly- 
linga nemaža lėšų. Iš kur jų no lietuviškų balšavikų popie- 
imti? Jauna Sao Paulo koIo-JU redaktoriai, kurie savo pa- 
nija, prie nedidelių uždarbių sakomis apie Sov. Rusijos 
didesnių aukų negali sudėti, 'darbininkų rojų galėję būt 
Čia teks kreiptis į susipratu- subytinti net Kriukovus, Kur- 

su šią Amerikos lietuvių ir Lie- *njevus, Bariškovas, Bezbu- 
tuvos katalikų visuomenę, ku-’^us, Gubkovus, PaŠkovas ir 
ri šiuo reikšmingu mbme.it u daugelį kitų žymių pasakorių.
pagelbėtų. O dabar įdėtas 
rbas ir kapitalas, netol’inoj 
ateity atneštų šimteriopą nuo 
šimtį. Javcr.is

LIETUVOS PLATIEJI IR SIAURIEJI 
GELEŽINKELIAI SKAIČIAIS

KAUNAS. — Liepos 6 d. 
suėjo 20 metų nepriklauso
mos Lietuvos geležinkeliams. 
Po Didžiojo karo Lietuvai a- 
titi’kę geležinkeliai, statyti ru
sų ir vokiečių, nebuvo pritai
kyti mūsų krašto reikalams, 
todėl teko daug taisyti ir nau 
jai statyti. 1922-24 m. pasta
tyta Kazlų-Rūdos — šeštokų

Pradedant susisiekimą, lie
tuvių geležinkeliai 1919 m. 
turėjo tik 6 garvežius, 15 ke
leivinių ir 57 prekinius vago
nus; šiandien jau turi 136 
garvežius, 12 automatrisų, 7 
lokomotorus, 290

Daugelis merginų mėgsta 
perluinuotis. Perfumuojasi 
dažniausia tos, kurios šiaip 
jau ne kažkaip kvepia. Perfrt- 
mas esą užmuša visokį kitokį 
kvapą ir patraukia vaikinus. 
Ale jei tie vaikinai žinotų, iš 
ko yra daromas tas kvapas- 
perfūmas, tai ne tik nuo jo, 
liet ir nuo išsiperfūmavusios 
merginos kuo toliausia bėgtų. 
Jau žinote, kad didelėse ma

rėse gyvena polipai, arba mil- 
aštuoniomiskeleivinių žiniški vorai su 

ir 3778 įvairių rūšių preki- kojomis, kurių ilgumas esti 
iki 10 metrų ir labai drūtos.mų vagonų. 1936 m. mūsų

geležinkelių dirbtuvės prade- į Tuos vorus mėgsta gaudyti 
•geležinkelio 58 km. ilgio Ii-j jo <pačios statyti vagonus: mažos veliorybos, t. y. bengi- 
nija. 1926-32 m. pastatyta nau tais metais pastatyta 20 pus-1 niai, vadinamieji kašelotais. 
ja geležinkelių Linija Šiauliai- vagonių, 1937 m. — 20 deng- >Sakoma, kad tasai voras prie 
Telšiai-Kretinga — 127 km. tų prekinių vagonų, 23 plat- savo baisios galvos turi ries- 
ilgio. 1929 m. pastatytas 4,5'formos, 1938 m. — 60 pre- tą, lyg vanago, kaulinį snapų.
km. ilgio geležinkelis tarp 
Radviliškio ir Jonaitiškių; 
pastatyta visa eilė kitų kelių, 
praplečiant kelių tinklą sto
tyse, pastatant naujas Saikas, 
taip pat pagrindiniai pertva
rkytos kai kurios stotys, bū
tent: Kauno, Klaipėdos, Šiau
lių, Radviliškio* Pagėgių, Kai 
šiadorių, Vievio, Kretingos ir 
Obelių. Žymesnės geležinke
lių šakos pravestos Aieasote,

kinių vagonų ir vienas pašto 
vagonas, 4 greitosios automa- 
trisos su prikabinamais va
gonais ir 4 keleiviniai vago
nai. Šiemet bus pastatyti 25 
prekiniai vagonai, 20 platfor
mų ir paleisti 6 moderniški 
garvežiai, susisiekimui grei
taisiais traukiniais aptarnau
ti. Jau nuo 1926 m. mūsų di
rbtuvėse pradėta atlikti pa
grindinė garvežių pataisa ir

Kai velioryba visą vorą su- 
doroja, tai jos viduriuose pa
lieka nesuvirškintas tasai vo- 
vo snapas, kuris apsivelia vi
sokiomis gleivėmis ir pasida
ro iš pažiūros šlykštus gniu
žulas, kuris nuolat didėja. 
Kai veliorybų medžiotojams 
pavyksta sugauti tokią velio- 
rybą, tai išpiovę iš jos tą šly-

MEŠKER1OJ1MO

Gera mūsų Lietuvoje,
Kas ką nori meškerioja, 
Meškerioja čia visi

Ir apsiavę ir basi.
Ir bedarbiai, meno tūzai 

Ir kitų sričių pilvūzai 
Kiek tik akimis matai 
Pilni Nemuno krantai. 
Šiandien ponių ir panelių 
Suknios vėl tik iki kelių, 
Dažyti visų nagai,

Nes juk grožis pinigai.
Lanko jos barus ir kinus 
Ir vilioja sau vaikinus. 
“Mylėk dieną ir nakčia” — 
Kužda jos jiems paslapčia. 
Agentai per kaimus eina, 
Maždaug tokią traukia dai

ną:

Rankpinigių tiktai duok,
O paskui — pasibučiuok... 
Daug poniučių pletkavoja, 
♦Su liežuviais meškerioja.
Jos bematant viens, du, trys 
Baltą juodu padarys.
Ir už įstaigų langelių, 
Daug gražių yra tipelių 
Jei be šlipso ateisi,
Tai prie jų neprieisi. 
Darbas jiem tik tiek ♦orgr-

■<BS,
Kiek jis pinigu atsverta*. 
Jie širdies į ji nedės,
Nes už tai neprimokės. 
Tiems gyvent yra sunkoko, 
Kurie meškeriot nemoka, 
Bet ir tie dar nebasi — 
Apsirengę, kaip visi.
Tiems liūdniausia Lietuvo

je,
Kuriuos kiti meškerioja; 
Tiems ant kūno jau seniai 
Beveik vieni skalbiniai.

ratas. (Kuntaplis)

Marijampolėje, Pavenčiuose iki šiol išleista 486 garvežių 
ir Kaune. Viso naujai praplė- pataisos, 358 keleiviniai ir 
sta danginu 100 kkn. atsargi- 263 prekiniai vagonai, 
nių kelių. Daug padaryta ke-'
lių remonto, įdėta naujų M-l Šiemet Lietuvos platieji ge
gių, sutvarkyta kelio antpilo.' ^Inkeliai turi 1086 km. pa-
Visi šie kelių Bustiprinitnfti' kelio linijų, o kitų se
ir natobnlinimai leido didin- kelių, t. y. šakų, stočių ir 1.1., u,

sudaužytais langais ir kiau- 178,090 to. prekių. Užėjus pa
irais stogais. Tai buvo pirmai- saulinei krizei, o paskutiniais 
siais nepriklausomybės me-1 metais pradėjus autobusams 
tais. Dabar Lietuvos geležin- J konkuruoti, pervežimas siau- 
keliuose keleivių važiavimas raišiais geležinkeliais yra žy
ne kiek neblogesnis 'kaip Va- miai sumažėjęs. Dabartiniu 
karų Europos geležinkeliuo- metu Lietuvos geležinkąln

Šiandien keleivinių trau- se tarnauja: 3655 etatiniai
ir patobulinimai leido didin- KVI,9> l* y* waK9’ stočių ir r.i., kiniy greitis siekia 110 km. 233 lai svai samdomi, 
ti traukiniui greitį, kur kuris ^ar taurųjų gele- per valandą, o automatrisos 3888 tarnautojai. Visuose ke-
svarbiausiose keleivių susisie- Cinkelių prieš karą dabarti- J20 km. per valandą. 1921 m. leiyjų tarifuose duodamos

VIS'

Bolševikai Neįleido Redaktoriaus
Lietuvos laikraščiai praneša, kad “XX 

Arnž.” redaktorių* K. J. Prunskis ma&dang 
prieš mėnesį laiko kreipėsi į Sovietų atsto
vybę* Kaune, norėdamas aplankyti Maskvą 
ir Ijeningradą. Buvo paaiškinta, kad kelio
nių reikalus į Rusiją geriausia tvarkyti per 
“ lnturisto atstovybę Lietuvoje. Raštu ten 
pareiškus norą padaryti kelionę j SSSR pc 
kelių savaičių buvo atsakyta, kad viza ne
duodama.

Vadinas, bolševikai pabūgo katalikiško 
dienraščio redaktoriaus.

kimo linijose Virbalis-Kaunas 
-Joniškis, Kaunas-Vievis ir 
Šiauliai-Kretinga dabar sie
kia 120 tan. per valandą. At
likta visa eilė darbų, eismui 
apsaugoti, pastatyta daug ge
ležinkelių pervažų apsaugoji
mų, ypatingai daug tiltų, be
veik visose geležinkelių lini
jose, esamose ir naujai atida
rytose stotyse pastatyta 30 
naujų keleivinių namų, per
tvarkyta ir iš pamatų atre
montuota 44 stotys, kapitali. 
niai atremontuoti 84 gyvena
mi namai, Kaune įrengta plie
no liejykla, Obelių, Marijam
polės, Telšių, Pagėgių, Plun
gės ir Tauragės stotyse įren-

hės Lietuvos teritorijos ribo- plačiuosiuose geležinkeliuose nuolaidos, kurios siekia net 
se buvo tik vienas tarp Pa- buvo viso 60 stočių ir susto- iki 66 ir du trečdaliu proc. 
nevėžio-I’astovų apie 215 km. jįn)0 vietų. Šiemet yra 106 Nuolaidos duodamos: tarnau- 
ilgio. Vokiečiai karo mietu stotys ir 99 sustojimo vietos, tojams ir darbininkams į da- 
mflsų krašto turtams išvežti j kiaurų jų geležinkelių iš vo-Jrbo vietas važiuotų važiuo- 
buvo pastatę visą eilę įvai-l kiečių buvo perimti tik 29jjantienw į paro tas, muges tu- 
raus ploto ir ilgio siaurųjų J garve3»ėliai, tie patys suga-'rizmo tikslais, moksleiviams, 
geležinkeliukų. Iš vokiečių' jinti įr naudoti netinka. Šiuo! skautams, registruotų drau-
išnuoinuotieji garvežiai buvo 
pasenę ir labai apleisti, vago
nai apdraskyti. Garvežiams 
pradžioje tinkamo kuro ne

metu turima 60 garvežėlių ir' gijų, sąjungų ir kitų organi
359 keleiviniai vagonai.

Pervežta p'ačiaisiais gele
žinkeliais 1919 m. — 220,271 

buvo, tekdavo vartoti žvie- keleiviai, 1,027 to. bagažo ir 
žiai kirstas malkas, nuo Šiau- «X),897 to. prekių. Pernai per- 
lių arba Virbalio iki Kauno vp?ttt 3,886,709 keleiviai, 12,-
traukiniui ateiti reikdavo iš- 855 bagažo ir 2,124,530 ro invalidams, žurnalistams, 
tisos paros. Traukiniai susto-j į0 prekių. Siauraisiais gele-j važiuojantiems į kongresus, 
davo pakeliui ir keleiviai pa- Į heliais pervežta 1920 m. kurortus ir t.L
dėdavo rinkti malkas. Vago-' ,57,328 keleiviai, 1,002 to.

gti vandentiekiai su putnpo- na‘ buvo šalti ir neapšviesti, bagažo ir 224,456 to. prekių,
mūs, pastatyti 10 vnttdenbok- 

jščių it kt
Stočių patalpos nebuvo šildo- 1930 m. pervežta — 2,517,058

zacijų, taip pat ir valdžios* 
įstaigų ruošiamų mokslo, me-
no, sporto, kultūros, krašto
tyros ir visuomenės auklėji
mo tikslais ekskursijos, val
dininkams, (imigrantams, ka-

Daugelis daug kalba, todėl
mos, dauguma buvo be. durų, keleiviai, 376 to. bagažo ir mažai reikia jiems tikėti.

mbme.it
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Iš “Mano Sielos Atgarsiai”
■ ■■ ...-

Mėgstu Aš Ta Kelelį Čia pati gamta sujudinu gi
lius jausmus, sužadina apsnu- 

Paprastas Lietuvos laukų' lūšių žmogaus •mintį; čia nuo- 
kelelis nei cementu, nei ak- šuli vieta, jos nesiekia nei
menimis, nei kuo kitu negrį
stas, nei gali būti kam įdo
mus, bet man jis labai malo
nus, nes įterptas į mano iš
gyventų valandų tarpų. .Jis 
trumpas, tiek ilgas, kiek tę
siasi mūsų didžiulis sodas ir 
kviečių laukas. Taip, iš vie
nos pusės jaunas vaisinių .me
džių sodas, iš kitos kelio pu
sės žalieji kviečiai, priešais 
aukštas miškelis, priešingoj 
pusėj laukai, laukai. Kas čia 
jdomaus, pasakys kas. Man 
itin brangus, nes čia dažnai 
vaikščiojant tenka mintimi 
skrajoti po įdomius, pasiekia
mus ir nepasiekiamus kraš
tus, kuriais įdomauti nėra 
galo ir kurių esama begalės.

ir smarkiai nudūmė į šalį, ki- laukiui linksta, papūtė smar- maloni pavasario giesmė.
tų kartų tave išgųsdins ū-'kiau, lenkiasi žemiau, bet li
ndai, garsiai iš ipo šono iš-, nksmai, sutartinai. Pužvelgk ga, tarpsta, šakeles plečia ir 
skridęs bažantas, kuris savo j platųjį laukų, vėjas-lakūnė-’žada teikti skanių vaisių ru- 
skridimo garsais sudrumsčia lis vaikščioja jų galvomis,! denėlį. Tuo tarpu apie jų ša- 
aplinkuinoj viešpataujančių l'kaip vaikščioja bangos jūrų’kneles ūkininkas
tylumų; tas garsas taip ir laukais. Ramu, nutolsta vė- rena.

.Jaunojo sodo medeliai ak

žemelę pu-

triukšmingi automobiliai, nei 
įdomaujantieji naujienomis, 
bet nemėgstantieji ramybės 
žmonės. Tų kelelį prilyginti 
galima buvusiųjų Lietuvos 
kaimų pakluonėms, kuriomis 
retas katras praeidavo, ar 
piemenėlis prabėgdavo. Tuo 
keleliu tik artojas kartais 
pravažiuoja, kai reikia jam 
eiti į ūkio darbų. Dvaro gy
ventojai ir tie čia neatsilan
ko turėdami platesnius ke- 1
liūs, tolimesnius keliat imas. j jųienapiūtė Lietuvoje. Linksimos lietuvaitės baigusios grė- 
As atsilankau dažnai. Įdomus j,. į sukrauti kvepiantį šienų.
'kampelis, kaip įdomi yra pa------------------------------------------------------------------------------------ —
ti gamta. Kiekvienas moiiien- ir klausyk. Eini rytmetį, vi-, vienas momentas turi savo į-

pranyksta paslaptingoj tvku- 
moj, kaip pranyksta tolimoj 
.pats i.šgųsdintas paukštelis. 
Čia pamatai ir daugiau laukų 
ir miškų įnamių, kurie šiaip 
jau nd.nėgsta žmonėms pasi
rodyti.

Į (Ji tie augantieji kvieteliai, 
jų platūs laukai, kaip jie į- 
domūs, 'kaip pilni gyvumo. 
Kvieteliai dar jauni, tesiekia 
žmogaus juostų, bet kaip no-

jai, kvieteliai rainiai stovi, 
nekruta, lyg pasinėrę maldoj 
tik žiūri į dangų, lyg 'karei
viai išsirikiavę prieš savo va
dų. Lunkas sudaro vienų kū
nų, bet kiek ten gyvybės. Kai 
žiūri į tų gaiviųjų, plačiųjų 
šeimynėlę, kai įsiklausai jų 
linksmos, nesuprantalnos ane-

Kelelis sau tysa, nejuda
mas, leidžia save mindžioti, 
atdarus vartus laiko visiems 
norintiems juo važiuoti, ar 
vaikščioti, aplink jį gi gyva
sis pasaulis džiūgauja, pasa
koja savo įvairias pasakas. 
Juo aš dažnai vaikščioju, 
džiaugiuos aplinkuma ir jos

tas, katras vienas gyvas daik
telis čia tau pasakoja gražių, 
gražių dalykėlių. Tik žiūrėk

durdienį, ar brėkštant, eini, domių pasakų. Imkim pavasa- 
gražiam, šviesiam ore, mig- rio metų. Ramu, tyku, eini 
loms laukus apgulus — kiek-' keleliu, štai zuikelis bailiai

ri gyventi, augti; vienas už 
kito kelia į viršų savo -gal
veles. .Jų begalės, kas gali 
suskaityti, bet kokis bendras 
draugiškas sugyvenimas. Vie
nas šalia kito lyg susikibę, 
bet jiems neanksta, linksmūs, 
laisvi, ramiai stovi, džiūgau
ja. Pūstelėjo vėją lis, visi nuo-

Lietuviu Diena
RENČIA

Marijonų Rėmėjų Draugijos Chicagos Apskritys»

Sekmadienyje, Liepos (luiy) 23 diena, 1939 m.
Marijos Kalneliuose Hinsdale, Illinois

M

Bus graži ir įvairi programa: kalbos, BINGO žaidimas su geromis dovano

mis; dainos, kurias išpildys šie chorai: “Šakar-Makar”, iš Roselando, kuriam 

vadovauja p-nia Bružienė; Panevėžiečių iš Marquette Parko, vadovaujant bizn. 

Rapolui Andreliūnui ir p-niai Vilimienei; “Nekaltų Bernelių” vadovaujant 

Jonui Deikontui (bulvariškiui); Panevėžiečių iš Wcst Sidės, vadovaujant p- 

niai Budaitienei; Biznieriui, kurį organizuoja Ben. J. Kazanauskas, Simano Dau

kanto Federalės Bendrovės raštininkas ir adv. Antanas Lapinskas, vadovaus 

dain. Liudvikas Žiurlys; taip pat bus išdalintos dovanos $25.00 pinigais: pen

kios dovanos po penkis dolerius; bus taip pat ir supryzas - atvažiuos pasisve

čiuoti į Marijos Kalnelius Telšių “Pliumpis” ir Raseinių “Magdė” su šyva ku

melaite, kurie susirinkusiems svečiams duos skanaus juoko ir daugelis kitų.

Povilas Eitmontas, kurio 
vadovybėj orkestrą gros lie
pos 23 d., Marijos Kalneliuo
se.

S. D. Lakavičiaus, laidotuvių direktoriaus rinktinė, kuri žais 
tano Petkaus, laidot. direktoriaus rinktine.

Antanas Petkus, laidotu
vių direktorius, kurio rink
tinė žais beisbolę su laido
tuvių direktoriaus, S. D. 
Lakavičiaus rinktine.

kos su lakūnėliu, tai kyla no-i gyvybe, atvdžiai klausau ne 
ras būti kartu su jais, džiau- J jik įdomių, bet ir širdžiai ar- 
gtis gyvenimu ir jų draugys-1 timų pasakų.

i te. Skubo jie augti. Praėjo 
•kelios dienos, žiūrėk, kviete
liai toli pakilo aukštyn, jau 
jie beturį jaunas galveles (va
rpas), džiūgauja, linksmai ta
ve sveikina, liaunai galvelė
mis linguoja. Kur tu besusi- 
laikysi jų nesveikinęs, puoli į 
pirmųjų pasitaikiusių ežę, ei
ni jų gaivumo ir džiugesio 
{ragautas, norėtum jųjų jau
noj gyvybėj paskęsti. Kviete
liai gi vienas už 'kito tave 
sveikina, draugiškai pliekia 
savo galvelėmis tau į veidų.

■“Sveiki” sakai ir sykiu su 
visais džiūgauji jaunaja gy
vybe, linksmu pavasariu.

Miškelyje paukšteliai gieda 
visokiais balsais, įvairiais to
nais. Nežinia, ar jie nori tik 
pasigirti savo balsais, ar gie
da Dievo garbei sutartinę, bet 
bendrai išeina džiuginanti,

Mėgstu aš tų kelelį.
Maškuitis

1939-VII-19 d.

Kaip Likviduojamos
Katalikiškos Mokyklos

Vokietijos švietimo minis
terijos žiniomis, 1937 m. ka
talikų mokyklų Vdk'Jet'^ «>je 
buvo dar 13,025, gi po metų 
— 1938 m. — jau tik 9,639. 
Nuo to laiko jų mažinimas ir 
siaurinimas ėjo dar spartes
niu tempu.

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

CUTS-BURNS-SCALDS
ihould be quickly treated to prevent badafter- 
effects as well as relieve pain. Oac OIL-ofSALT. 
Wonderful too for sore. tired feet. At your 
druggist's—money back if not satisfied. For 
freesample wr i te Mobso Laboratories. 215 South 
Leavitt Street, Chicago. -

QUICKRELIEF FORFEEf

\

A SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

INSURED

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yTa apdrausti iki $5000 00 pet 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States 
Government priežiūra.

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus 4%

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

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

DANTIMS 
PLEITOS $
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS...........PO

Pinigai grąžinami Jei 
n. patonklntl.

$12.50
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENT1STAS iŠ impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
8945 WEST 2«tli STREET 

Tel. Ij*wn<lale 29OM-9
1724 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Monroc 9251

Atdara Iki 9 V. p. p.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau viaokloa rųiiee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi- 
sokį taisymo darbų be jokio cash jmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Iigaunu geriamų atlyginimą ii Tire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip- 
kitės prie:

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone GrovehilI 0306



fteštadieniP, liepos 22 d., 1939

LIETUVIAI AUKSO IEŠKOTOJAI
llio ih* Juneiru. — Šiemet ri vyrui esame sveiki, maiti- 

bent trys lietuviu grupės yra narnės žuvimis ir žvėriena, 
iškeliavusios Į kalaus aukso Kada neturime laiko medžio- 
ir deimantu ieškoti. Vienu.'ti, iižMimlume konservus su 
Malvyilo Yeilegio vadovauja- pupelėmis... Oras sausus, die
nia, grupė jau pasiekė llio ni.s karštos, liet naktys žiau- 
Manso aukštupį. Čia pasilsė- rios. Kosulio miestelyje nusi- 
ję visų savaitę jiutmužu Irau- pirkom asilų. Daliui* jis neša1 
kė jau* kalnus šiaurės vaka- 'mūsų faižouus ir -darbo jran-i 
rti kryptimi. Kitas aukso ieš- kius. Esame lyg draugai...” 
kėtojas Alfonsas Vimdžius iš Vladas Merkevičius su Ku-
Abaete (Minas Genies) pra- ršaiėiu, kurie neseniai buvo
nešė laišku savo draugams, pastebėti plaukiant Paragva

Į * *
kad Abaete ir San Francis- jaus upe, pro Corumba mies-
ko upių santakoje sutikęs jau tų, Mato Grosso provincijoje,
pagarsėjusį lietuvį deimantų šiuo tarpu jau praplaukė Jo- 
ieškotojų Jose Lituano. Jis sė l)ias ir Dourudas ir tebe
su koinjianijonu anglu turi plaukia Paragvajaus upe per 
20 vyrų darbininkų su kuriais1 Grande Pantanal. Tai be ga-

nuoš. visos reikalaujamos su
mos, t. y. 13 milijardų. , PRANEŠIMAS

14. 1936 metais nuo upių I ~ ,. , .. . . Dr. V. A. Šimkus šiuomiinternaeionaliazvi'mo ji atsi- |
sakė. (U.). ,aIku ^ostogauja ir sugrįš

______________ tik rugpiūčio-August mėn. 1
d., 1939.

K ėd a i n i ų, K ret i n gos,
Rokiškio ir Telšių aj>skriėių 
savivaldylms jiaskelbė įsa- 

i kymus, kuriais kiekvienus 
darbininkas, samdomas prie 
žemės darbų nemažiau kaip 
vieno mėnesio laikui, turi tu
rėti darbo knygelę. Tokios 
knygelės pavaduos rašytines 
samdos sutartis.. Tokias pa
čias darbo knygeles artimiau
siu laiku įves ir visos kitos 
apskričių savivaldybės.

kran- |o klampių, neperžengiamų ir 
neišmatuojamų raistų, balų
kraštas. Čia gyvena debesys!

Seniausios žinomos Amerikoj ketvertu<ės seserys Keys: Eeota. Mary, Mona ir lloberta 
iš llollis, Oklalionia, nuvykusios į VVashingtonų sveikina savo valstybės senatorių Jusli 

(Acme telephoto)

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS”dirba daugiausia upių 
tuose.

llio de Janeiro leidžiamas 
laikraštis “Lietuvis” gavo'visokių paukščių, dar dau-J
lietuvių aukso ieškotojų gru- giau uodų ir mašalų, liet abu 
pės vadovo M. Vedegio laiš- lietuviai tebėra sveiki ir lai
kų, kur rašoma: “Visi ketu-/mingai• iriasi aukštyn.

KAS LIKO Iš VERSALIO SUTARTIES

Lygiai po 3 metų nuo Sa-j "• Vokietija atsisakė nuo 
rajevo šūvio, t. y. 1919 m. visų teritorijų, esančių už Eu- 
birželio 2l'S d. buvo pasirašy-1 ropos ribų.
ta garsioji Versalio sutartis. I & Vokietija atsisak6 nuo 
Iš 70 pasirašius.,) sutari, tė-įp|k.„.u lal1ly|ws. 
ra dabar gyvi 29. Jau mirę
41. Pažiūrėkim, kas buvo Ve-! Vokietijai buvo palikta 
rsaly nutarta 1919 m. ir kus^*,*^a* 199,000 samdomos kn-
*po 20 'metų rš 
yra likę.
Buvo Versaly nutarta.*

1. Vokietija pasižadėjo re
spektuoti Austrijos nepri
klausomybę.

2. Saaro sritis buvo išves
ta Tautų S-gos kontrolei.

3. Klaipėda buvo paskelb
ta aut .nomine teritorrfa, o

LIETUVIAI DAKTARAI
Rez. Tel. Canal 0402

OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAB

Tel. Canal 2345 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ, 
TeL Hemlock 7270

Ofiso Vai. 11-1 ir 5—7 
Trečiadieuiaia nagai sutartį.

"orTcharles segal
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 
4729 So. Ashland Avt

2-tros lubos 
CHICAGO, LLL.

Telefonai MIDway 2380
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas HEMlock 6286

OR, A. G. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 VV. Marąuette Rd. 
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

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

Penktadieniais
„ , ,. ... . . ...... i Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M.

11. 1936 m. kovo 7 d. Uit- ke mokėti karo kontribucijų. į 3147 g Ha|stec| QlicagO
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

i Šeštadieniais
______ Valandon- 3—R P M.

DR. P. J. BEINAR
(BE1NARACSKAS1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth lUįJ.

Res. — Yards 396b
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagai sutarti

rių vokiečiai tegalėjo turėti (39 milijardų aukso markių; 
33 nuoš. to, kų turi Anglija. 11932 metais Vokietija atsisa-i

3. 1939 m. kovo 23 d. pri
jungta prie Vokietijos.

4. Daliai* visiškai nacional,
sočiaiistiškas; Vokietija rei- leris demilitarizuotų zonų o- Iš viso ji sumokėjo tiktai 10 
kalauja jį prijungti. kupavo.

3. Vokietija jau kuris lai-Į- 12. 1938 metais buvo pa
kas primygtinai trei'kalauja [statyta garsioji Siegfrido li
pei* tų koridorių vokiško ko-1 nija.
ridoriaus. Į ]<)29 metais kontribuei-

AKIŲ GYDYTOJAS

cUflRRNTEeQ

3. Po Miuncheno konferen-ha Vokietijai sumažinta ligi

tų nutarimų riuonienes.

10. Apribotas ginklavima- 
sis sausumoje, jūroje ir ore.

11. Pareinio kraštas (wd ki
lometrų pločio) demilitarizuo
tas.

12. Vokietijai buvo uždrau-'1n'1’^ J’15’^ino; 
sta statydintis bet kokius įsi
tvirtinimus.

13. Vokietija sutiko sunlo

cijos Vokietija prijungė su
dėtų kraštų, 1939 m. kovo 13 ’ 
dienų okupavo Če'kijų ir Mo
ravijai.j 7. Reikalauja grųžinti visas 
kolonijas, išskiriant tik tas, 
kurios yra Japonijos manda
te.

8. 1933 m. kovo 16 dienų
Hitleris privalomų karo tar-

9. Vokietija turi per mili
jonų kariuomenės.

II). 1939 m. balandžio 28
paskui atiduota Lietuvos su- kėli 132 milijardus aukšto ma- "’^er’s atsisakė nuo^ su
vereniniam valdymui.

4. Dancigas paskelbtas lai
svas miestas.

3. Pamarys atiduotas Len
kijai ir su jos teritorija su
jungtas koridoriumi.

6. Vokietija pripažino ne
priklausomų Čekoslovakijos 
valstybę.

rkių karo kontribucijos. .
14. Vokietija sutiko su sa

vo upių internaeionalizavimu.
Kas iš tų nutarimų liko 
po 20 metų

1. 1938 m. kovo 13 d. Vo
kietija Austrijų prisijungė.

2. 1933 metų plebiscitu kra
štas gražintas reichui.

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

• — išvyksta —

Penktad,, Rugs.-Sept. 8, ’39
New York Central Traukiniais

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses $38 9^

tarties su Anglija, pagal’ku-

Štai kų gaunate:
Traukinio bilietų J ubl pu
ses, Chirugo-N. Y., pirmos 
klasės, alr-condltioned trau
kiniai*
Valgis du kart, nuvažiuojant 
ir purvažluojant.

Transportarljų nuo stoties j 
viešbuti New Yorke.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

5. Du bilietus Į Pasaulinę Pa
rodų.

6. Aplankymų New Yorkn įvai
renybių,

7. Aplankymų llockefclicr Cen- 
ler Observutlon Tower.

8. Privilegijų aplankyti Niaga
ra Pails, kada grjžitc namo.

9. Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 15 dienų, nuo dienos 
išvykimo iš ChicagoH.

Pilnas informacijas apie ekskursiją teikiu:

“D R A U G A S”
2334 S. Oaklcy Avė. Tel. Canal 7790

PASTABA: Ne vien tik Vyčių Choro nariai gali da
lyvauti, liet ir pašaliniai, choro rėmėjui, kurie norėtų 
sykiu su jais keliauti, prašomi užsiregistruok iš anksto.

EYEGLRSSES

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Prooi 

BOTTLED IN BONO 
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.

4-5 Kvortos
Reikalaukit 

8AV0 APYLINKES
TAVERNOJ
IIP. ĮUtlNKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pitone Boulevard 0014

si.6tt

Alfreda Gilinore, jxųxrasta 
valgyklose patarnautoja U- 
niontown, Pa., pareiškė, kad 
ji esanti duktė mirusio tur
tuolio Fred Shoyer ir reika
lauja teisių prie $230,000 ve
rtės velionio nuosavybės. 

(Az’ine tehųihoto)

bif HaJtiSU}

■ntįhjuuf

(ortZ(MQW< and 

SATISFACTION 
Doubk Tėsttd/Doub/eAcfion!

BAKING 
POWDER

Sint Price
25 ounces for 254

Full Pack ••• No Slack Fillind

I

MILLIONS OF POUNOS HAVF BEEn 
USED BYOUR GOVERNMENT

DR. VAITDSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OITO.METKICALLY AKIU 
LIETUVIS

Su virš 20 metų praktikavimo 
Mano (išrauta v imas

Palengvins akių įtempimų, kas es
ti prlelasliini palvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir tolirrgystę. l’riren 
eiti teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
eieklra. parodančia mažiausias klai 
das. Spėriais atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak.
Nedalioj pagal sutarti.

Oa.ig.ly atsitikimų akys atitaiso- 18m
mos be akinių. Kainos pigios kaip , BM. Tel. Beverly 18b8 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Telefonas YARds 1373

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

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

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

SIMANO PAUKANTO/Z

IFederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

2202 West Cermak Road 
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

Iki 05,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 

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

PIRKIT NAUJAUSI

Cbrysler, Ctevrolet ir Plymoutli

rat yra gerinusi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modernlflkal 1*- 
tobulintl, nužemintos kainos, lengvi ISmokSJlmal,

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WII.L I.IKB C8”

4030 S. Archer Avė., Chicago, iii., Phone Virginia 1515
Turime daugybe vartotų automobilių vetiausioa mados, nuo 91540 
Ir aui"

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyras Seredų 
Ser etiniais ir Nedėk pagal sutarti

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4631 So. Ashland Avt.
TeL YARda 0994 

Rez. TeL PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v< 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieaų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso Tel Canal 6122 
Res. 8342 So. Marshfield Avė. 1

TeL YARda 5921 
Bes.: KENwood 6107

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet: 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

iRes. 6958 So. Talman Ava.
'Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

! DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—0 vak.
Ketv. ir Nedėliotais susitarus 

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKULlS
PHYSICIAN and SURGBOM

4045 So. Ashland Aveniu 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vai
Nedėliotais pagal sutartį. 

Offios TaL YARda 4787 
N am t) TaL PROspact IBM

Tai OAHal 618&

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago
TračiaV . aiais ir 8ektnkadieaiaie 

pagal sutartį.

TEL. YARD8 6667

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECINRKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street 

(Kampas Wooa St)
OFISO VAIAND08:

8-4 ir 7—8:30 V skarah sm _ a.

DR. A. J. BERT ASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 0:30—8:36
756 VVest 3bth Street

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TaL Oalumat 6874
OFISO VALANDOS:B ryta iki 8 vakare iiskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, LLL.

Ofiso TeL VlEgmia 0036 
Reudencijos Tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL j 2—4 ir <—8 p. nu

Reztdesoija
8939 So. Claremont Ava 

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

Tel CANal 0257
Res. TeL PROspect 6669

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

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

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2246

OR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafsyette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais is 
Penktsdieaisis

4631 South Ashland Avė. 
Tai. Yards 0994

ūs, Tr«4iadianiaig (|
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šeštadienis, liepos ’?2 <t. DRAtG'AS

FILATELISTŲ KAMPELIS
YOU NEVER KNĘW!.'.'

■---------------------------------- — ŪN THe MIO

By Bob Dart

lietinguoju Ig. Sakalas
J

Didžiausio Cbieages dien
raščio “Tribūne” sekmadie
nio (liepos 16 <1. laidoje) fila
telistu skyriuje buvo įdėtus 
atvaizdas vokti su naujais Lie 
tuvos pašto ženklais, išleis 
tais Europos krepšinio rung
tynėms paminėti, kuriose Lie- 
tuva išėjo nugalėtoja ir že
miau alėtas toks raštas:

“The Litliuanian basket
ball eommemorative issue eon- 
sists of tliree stamps; 15 plas

l*uiro|M‘, the “Filib.” The lie
sinus ai- by the artist .1. Bur
ba.
“The basketball gailies \vere 

liebl at Kaunas, Litliuauia in 
May, 1931), and for tlie seninti 
time Litliuauia \vnn the Cliam- 
pinnship”.

Voką “Tribūne” filatelistu 
skyriaus vedėjui Riehard Mc 
1*. Cabeen paskolino ir žinių 
apie tuos ženklus suteikė šio 
skyriaus vedėjas.

10 eents, reddish brosvn, nf ------------------------
\vhich 100,000 \vere printed, į Amer. J. V. pašto departa- 
30 plūs 15 eents, bluisb gret.n,! |,|(,,d‘is praneša, kad pirmą 
100,000 eopies, and 60 p.us 40 pašto ženklo, išleisto
eents, durk lilae, 50,00b n»- l»sebol<t 100 metų sukaktu

^YjoDA/ TUKRE ARE NOT 

ONLY TOAJNED DOGS TO
LBAO BtIND PEOPLE 
THROUGU TRAFFIC,

► BOT ALSO CANIKIE 
COMPANIONS FOR

THE OEAF ANO OUMB.. 
AIRDALES ARE 
TCiMNED TO

M Ak E SPĖČIAU 
SIGNS WHEN THE 
POOnOELL RINGS
OR HORN

’ VVHEN THE
TELEPHONE RINGS
THE DOG RE MOVĖ S
THE RECEiVER
AND ANSWERS 

VflTH A LOW
6ABK....

! MIOOLE AGES, KNIGMTS 
'NOULD PERFUME TKEIR MOPSES) 
wrrw aaabcr and bose otų...

IT WAS OON5IDERED (JNRE- 
FiNEmTO BRIN3 THE SMELLOF 
HORSuSINTOmilą py‘S 

BOWCR/

'.3"s?o

Žurnalistas ir Rašytojas

i7v

t

£*£«*??<**»
TREATING 
CHICAGOAN

MIS WIFE, A 
WAS SEN-

r I5LNCEO TO K'SS HEO 
,;V5 TIMES A CAV/?

LBAOER OF THE 
BEGGARS CONGRpęs 
ATWAPSAA/, POLAND, 
OE5CENDS FWOM 4. 
GENCRATION5 OF 
BEOGARS.. AR SOS' 

EIGHT CHILDREN 
MAKE A NICE LIVING 
AT BEGGING.. JONE 
RECENTLV Ol9OWNEO 
ONE OF HIS SONS . 
FOR VVANTING TO 

BECOME A .
MERCHANT.'

H**(jirrm-

Tikras Patrijotas
Žodis patrijotas dažnai gi-; Juozas KellUOtis 

nlimas, liet, tikiu, nėra vi
siems suprantama, ką tas žo

liavo “pavasario” redakto
riumi, o grįžus iš Paryžiaus 
buvo pakviestas vyriausiuoju 

Prieš išvažiuojant į Ameri- “Ryto” retla'ktoriumi. 1930 
ką, teko nj>ie mietus laiko ka- m. pradėjo leisti mo'ksleivių

Paieškojimas Nr. 103
Lietuvos Konsulatas Chica- 

goje ]>aieško sekamą a*ne-

dis reiškia. O jisai daug reiš- ' . ’ , .. ,,XT . . „ „ . , ... . « • j i f_ .. . , . rtu dirbti su “Naujosios Ro- žurnalą “Ateities Spindu- c
kia. Patrijotas yra lotvniš- • t . . 1 r „ i • i • jiniuvos” leidėju ir redakto- bus , kuriuos dar ir dabar *a
kas žodis, išimtas iš ‘Patria’, ... .. .. i. , . • , , m. . _ . nuliu .Juozu kehuoeįu. .Jis teberedtaguoja, suredagavo Ui

vėms paminėti, filatelistą iš
pirkta 633,500 skaičius ir iš
siųsta 398,199 .pinuos dienos 
voku (first day covers).

pieš. The postage valui* is 
stated first and the seeonil ;wi 
aniount sėt aside for the Ath- 
letic Cultural Club of Li- 
thuania. The lmvest value
shows a single playcr muking l Kasmet rugpiueio 1 d. Švei 
a basket and at the Įeit is the. i carija įleidžia pašto ženklą 
dubiom of Gediminas, G rand! ^darybos reikalams. Kiek-
Duke of Litliuauia, 1316- 
41, aini tliree oruanients 
represent the tliird basketball 
ehampionship. The seeond va
lue sho\vs opposing players at 
a basket, \vitl: Vytis, the du
biem of LitliiMinia at the left. 
Tilt* highest value slio\vs a 
haskethall frankeli by a dou- 
ble ring of the l'lags of the 17 
nations eomposing tlie

3. | vienam ženklui parenka išturi 
p, 1 nį vaizdą. Šią metą pašto žen

kle Ims vaizdas Laupen pilies, 
prie kurios įvyko lemiamas 
mūšis tarpe šveieanj ir bur- 
gundą 1339 metais.

Pasaulinei Parodai 
York paminėti Brazilija išlei
do net dvidešimts milijoną 

Inter- pašto ženklu, keturiu rūšių, ir
national Basketball League of tikisi visus išparduoti.

N e u

kas reiškia tėvynė. O patri 
jotas — tėvynainis.

Taigi, šiais neramiais lai
kais kaip tik ir reikia Lietu
vai kuo daugiausiai '{Mitrijo
tu. Visu pirma reik suprast, 
kas yra patrijotas? Pat r i jo
tu būt neužtenka skaityt lai
kraščius, girt Lietuvą ir 1.1. 
Tikras tėvynainis patrijotas 
remia savo tėvynę medžiagi
niai ir moraliniai. Skaitėme 
laikraščius, kad tūlas Z. M., 
71 m. amžiaus, prisiuntė Lie
tuvai Gelbėti Fondui 26e. Jis 
uždirba savaitėje 75c. Taigi, 
jis yra, aukojęs Lietuvai di
džiausią auką. Tai tikras pti- 
trijotas. .Jei mes visi būtume 
tokie tėvynainiai ir visi, ku-

Ilobio Prano, prieš kelioli- 
metų gyvenusio 133 \\ ėst 

15th St., Chieagoje. Konsu-

veno Besseiner, Mu-higan. 
Kepalo Antano. Gyveno

Chieagoje. Dirbo skerdyklose.
Noreikų Kazio ir Jokūbo, 

kilusių iŠ Kvėdarnos apylin
kės. Amerikon atvyko prieš 
didįjį karą, gyveno įvairiuo
se Amerikos miestuose. Jiems

yra dinamiškas, entuzijastiš- moderniosios literatūros ai- latui labai reikalingas jo at- priklauso brolio Liudviko pa
kus visuomenės veikėjas, pu- manachą “Granitas”. 1931 siliepimas arba adresas, 
blieistas ir rašytojas, labai m. pradėjo leisti savaitinį i-1 Karėtos Jurgio, kilusio is 
gilios erudicijos ir plačių pa- liustruotą kultūros gyvenimo Vaivailiskio 'km., Ukmergės 

žurnalą “Naująją Romuvą” anskr. Apie 62 m. amžiaus.

į svarbesnius 
bruožus. Dar 

1902 m.

apskr. Apie 62
(kuri dabar leidžia vieną pu- Amerikon atvyko prieš didį- 
dhlintą specialų numerį apie jį karą. Gyveno Chieagoje, 
šiųdieninį Amerikos lietuvių dirbo geležies fabrike.

likimų dalis.

Norkų Adomo ir Marijonos.
A {įie 15 metų atgal gyveno 
Rochester, N. Y., vėliau per
sikėlė Cliieagon.

Strepinskio Prano. Gyvenoj

PIRKDAMI dabar

ELEKTRIKINI

REFRIGERATORIU
J

GALITE SUTAUPYTI

nuo
iki $65.00

10% ĮMOKĖTI 

Balansą Lengvais Išmokėjimais

Roosevelt Furniture
2310 West Roosevelt Rd.

Chicago. Tek Seeley 876C

kultūrinį gyvenimą).

Spaudos srityje daug pasi-

žiūrą žmogus.

Pažvelkime 
jo gyvenimo 
gana jaunas, gimęs
rugpjūčio m. 22 d. Rokiškio 
valsčiuje. Pradžios mokslą ė- 
jo dviklasėje Rokiškio mo-' darbavęs, parašęs dvi
kykloje. Mokėsi Biržų, Roki-, ras — 'Visuomeninis

I Kazulio Jurgio. Amerikon Chieagoje, neva miręs. Arba
i atvyko 1913 m. Pirmiau gy jo seserų Ievos Radvilienės 

ar Antaninos Latožienės. La-

škio ir Panevėžio gimnazijo- las” ir “Šių dienų spaudos 
se. 1923 m. baigė Panevėžio ■ problemos”. Dabar rucšia
gimnaziją. 1923-1926 m. stu
dijavo Vytauto Didžiojo U- 
te, Teologijos - Filosofijos 
Fakultete, kurį baigė 1926 
m. filosofijos licencijato laip-

naują knygą apie modernųjį
meną.

ra mylimas studentų, o ypač; tožienė gyveno adresu 5839 
Kolmar avė., Chicago.

Lietuvos Konsulatą
100 East Bellevue Place 

Chicago, 111.

jaunųjų literatų prietelius,! So 
daugeliui atidaręs duris į 'kū
rybinį pasaulį (per jo laik-Į
raščių puslapius). A. S.

rie gyvenam užsieny^?, aūko-! sniu. 1926-1929 m. mokėsi Pa-

Suorganizavo N. Romuvos 
Bičiulių Sąjungą ir yra jos 
pirmininku. Aktingai daly
vauja Lietuvos Žurnalistų

tumėm Lietuvos Ginklų Fon- ryžiuj Sorbonos universitete • Rili;ytojų Draugijoj/ A
dui, tik jio vieną dolerį, šia
ndie Lietuva tikrai būtų lai- 

isva nuo išlaukinių ir viduji
nių priešų. Ir būtumėm patri- 
jotai. Taigi, šiuoani raginu, 
kas tik skaitys šį 'mano raš
tą, visus, kam yra brangi Lie
tuva, ir jos laisvė, aukot šia
me svarbiame momente.

Esame girdėję dainą: “Jau 
pavasaris išaušo, gieda vėve- 
rsėlis, nebegrįšta nuo Malbu- 
rgo jaunas bernužėlis. Saulė 
leidos, buvo kova, kraujo 
daug tekėjo, mylimasis už tė
vynę galvą ten padėjo”. Ar
ba: “Iš kur varne atsiradai, 
tu ir tavo vaidai, kur tu ga
vai baltą ranką, kurią sna
pe laikai”. Reiškia, varnas 
rado ranką patrijoto, žuvusio 
už tėvynę.

Imkim pamoką iš japonų 
patri jotų. Jie už tėvynę nebi
jo mirt, Bet dar didžiuojasi. 
Japoną imant į nelaisvę, jei 
jam bus proga, žudysis, bet 
gyvas nepasiduos.

Mirt už tėvynę, mums nėra 
progos, dėl to retnkim tėvynę 
pinigiškai, kas kiek gali, bet 
renfkim visi, ir tada būsim 
patrijotai. Alb. Pilipaitis

ir Žurnalistikos institute. Lie
tuvos ir Paryžiaus universi- 
tetnose studijavo filosofiją,va<|ovauja 
literatūrą., meną ir sociologi-

teitininkų Sendraugių s-goj,
yra Krikšč. Meno draugijos; 

“N. R.”| 
V.

JQ-
klubo ĮHisėilžiams. Dėsto 
D. U-te Teologijos ir Filoso- 

1924-1926 m. studijuodamas fijos fakultete žurnalistrką, y-

LEO NORKUS, Ir.
DISTR1BUT0R

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

KIDS
yooRE the first mttle eoy 
(ve town. Thcre Arf
tNoT MANY CHJgpREN HERč.

Į ARE. ThERC

'NO,

How oftfn ore 
aittue eoys anp 

įClRLS born MeRE?(

[oni-t once,^

MMortru-- Fiiaum '/Z* lOP,r6Y.390

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

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

2423 West 64th St. Tel. Hetnlock 6240

t6?

t

Now IT'S EASY fo moh

([■[S
wlth th»

MEff "AUTOMATIC”

ntAOI WA»« FAt NO. R.1M.MS

•H

■ REUMATIZMAS J 
Z SAUSGELE ■
■ Ncaiknnkykltp wivęs nkans- *

mals: Reumattemu, RnusKCIc, ■
■ Kaulų OSIImu, arba MSftlIun-g Klu — raumenų sunkumu nes ■ 

Mkauiiejlmiil naikina kfino «ty- ■
■ vybę Ir dainai ant patalo pa-
_ N'UllIO. |
■ CAPRICO OOMI’OITND mos- .
■ t,s Irn.vat praAallna virftitunė- " 

las linas: mums ftlandlen dau- |
■ ttybA įmonių slunfta padekonns a pa Ai ų. 66c. arbs d v, at |1.06. ■

Knyna: "ŠALTINIS SVEIKA- ■
■ TOK”, sunalals rydyns — kaina
_ 60 centų. I
■ pasveiko. Kaina 50 centų. Per

■ Justin Kulis 1
■ 3259 S. H&lsted Street,

Chicago, Illinois

■■■■■■••■■■■B

THE 1WFUL PRICE YOU KY FOR BEIRO
NERVOUS

flicrli Below And See If Yon Ilavc 
Any Of Tbr Sipu

Q,ilv»Hr» r*rm ran m«k» ynu old and 
6»K*rd lonkins, rranky and hard to llve 
wilk—oan kaap ynu aarakr ni<ht« and rob 
yoa «f <ond hoalth. «o»xi U mm and jnba.

Dnn’t lai vnaraaH r‘»n~ Ilk. that. 8tart 
takin* a raliabl. tnnic—nn. mad. 
tinUy for tonmm. And muM you ask for any- 
i hint wbna. b»>M>fit« ha v. hmn b«tt»r provrd 
than arortd-famouR Lydta E. Pinkham'a 
VrmUN. Cnmpound?

Lrt tha whiS»m« h.rhn and mota of 
rlnkham'a Compound h<dp Natom catra 
ynur «hrl»4(in< n.rvm, ton. up your ivnt.m, 
and halo Imami dtatrma froao (.mala fune- 
tlonal dbordara.

Mak. a nota NOW to «.» a bottla of thla 
ttnvprovaB Piakkau a Conpouad TODAY

v

UmI
arlthout fal, Irom ynnr droRviat. Ov.r a mll- 
Iton wnm»n have arrittan In lettara reportlnc 
arond.rfui b»n.(Va.

For th. paat 60 ynam I.ydia E. Pinkham'a 
ifrt.tabk Cooipnund haa halpad gratatul 
aomen »o “amilinf thru" trying ordaala. 
Why not lat lt bolp Y0U1

Cwih
Jfotloimfy IMI

i ■* >
C«rl wilh

turllM ta«

SIMPLY... Curl AsYou Comb
Away with your curlers . . . away 

with your curling godgetsl Here's 

the lošt word in eosy curling meth- 

ods. It's the new "Automatic" Rolo- 

curl, with a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You simply curl as you 

comb . . . with one end you comb, 

witb the other you curl eajily, quick- 

ly and with beauty shop perfection. 

For all Typtt of Curlt, Ringlots, otc.

Only35<
FOR SAU AT YOUR 10CAI F. W. W00lW0RTh <0. STORI
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Jc Malonybė Pralotas M. L. Krušas, kurio pastangomis 
įsikūrė Pieta Ameiikoje Tėvų Marijonų misija. Didž. gerb. 
Pralotas. vertindamas Tėvų Marij; nų plačią darbuotę, ma
loniai prie aė kvietimą atvykti liepos 23 d, į .Marijos Kal
nelius ir pasakyti kalbą: taip pat pakvies ir savo para
pijiečius skaitlingai dalyvauti ir |xiremti gražų darbą.

n T? AtTGAS

RYTOJ VISI LIETUVIAI RENKAMĖS 
PRIE DARIAUS-GIRĖNO PAMINKLO
Kytoj, 23 d. Iiei«)s, i vul. jau viskas prirengta: užkvie- 

popict visi keliai ir keleliai sti legijonieriai sn savo be- ~ .. . ... .
veda i .Munpietto park, prie imis, pastatyta ctsrada, gan- lIS Gkas N*UlJ.i

Šeštadienis, liepcs 22 d., 1939

KAS GIRDĖT MKEGANE Keliaukite Vikingu laivais

S LIETUVĄ
Per Gollienlmrro, š.edljij

Is Lietuvos miestu ir kaimo
Suvalkij os Ūkininku 
Tvirtovės

Daliaus ir Girėno didingi pa- ta garsiakalbis, priruošta gra Liepos 23 d., 5 vai. popiet,;
minki' , kur rengiamos dide- ži ir įvairi tai dienai pritai- Lietuvių Auditorijoj iv\ks
lės iškilmės jų žuvinio šešių vintą programa ir 1.1. Šv. Baltramiejaus clioio, ‘‘teJ
metų sukakties paminė iiuui. ' Tad visi ryloj prie Dariaus stemoniališkit’’ vakarienė su
Paminklo statymo komitetas Girėno paminklo. įvairia programa. Vakarus re
prie iškilmių uoliai rengėsi ir V. Rėkus, Komiteto sekr.1 ngiamas pagerbti buv. vika-
•--------------------------------------------- - -------- ---------------------------- . rą kun. V. Urbą, kuris dar-

Kuiturverbandas ruošia pas- buvusi pas mus apie ]wnkis 
kaitas, pramogas ir sporti- melus, ir susipažinti su nuli
nius parengimus. Paskaitoms ju vikaru, kuris tapo atkel-

daužytųjų keletas pasiž\\nėjo 
senosios lietinių tautodailės 
dirbiniais.

*;•’ - i* • -

l.ahų UįiI« u k iinn i Ii Xcw Yorko:

M. S. Oripsholm.................liepos 24
M. S. Kungsholm............... rujp. 19
S. S. Drottningholm.......... rugp. 29

I rclegeiitui kviečiami iš Vo- tas iš Dievo Apuvizdus para- 
kietijos. Kaip jau buvo pra- pijus, būtent kun. S. Kiškū-j
nešta, vietos vokiečiai nese- nu. Tikinės daug svečių. Va-j Kun. V. Urba, buvęs Šv, 
niai Imvo surengę nelegalų naro šeiminin’kai: .1 uoz. Matu- Baltratniejaus parap. vikaras,

; susirinkimų, už kurį devyni lėnas, K. Kučinskaitė ir A. \Vaukegan, III., o dabar pas-
Kundrotaitė. kiltas į Dievo Apvaizdos pa- b

----------- rapiją vikaru, vaukeganiečiai '
Dr. Jonas S. Žekas su žino- rengia liepos 23 d. šaunias iš- *

na porai savaičių išvyko uto- leistuves ir priimtuves nau-
stogoms. Aplankys Yellou- jam vikarui kun. Kiškūnui.

ši- įvykis sukėlė didelį pa
sipiktinimą visos apylinkės 
ti'kinėiųjų tarpe. Dotamų km. 
kapuose buvusį šv. Panelės 
statula rasta nunešta ir su-i 
daužyta ant gretimai esančių af,l,<‘ns *,uvu nubausti. \ v-- 

riaiisiam susirinkimo orgatii- 
__ zatoriui Stalil pasiūlyta up-

W P b'P L 

Kun. V. Urba, buvęs

Tamstos kelionei niekas nepa
tartinus geriau prlt įrengti, kaip 
Tumstos vietinis laivakorčių agen
tas, arba:

SVVEDISH AMERICAN LINE
INI Nu. Michigan Ate. 

Ctiicago, ll.iuois

t* va uge ai-ų.

Degė Kuliu Miestelis leisti Lietuvą.

Birželio 2!) d. apie 14 vai. 
iŠ centro pradėjo degti Kulių 
miestelis. Iš viso sudegė III 
gyvenamų ir 10 negyvenaimų 
namų. Nuostolių prikaityta 
125—126,000 litų. Sudegusių
jų namų ajHlraiidimo suma 
tesiekia tik 45,000 litų. Žmo
nių aukų nebuvo. Gaisro prie-1 s,UlJ dalbų užmiestyje, 
žastis aiškinama. ----------------------

stone National park ir kitas 
.domesnes vietas.

Iš Klaipėdos pranešama, ----------
kad ten, nepaisant griežto į- Visos katalikiškos draugi-į lvO,llel <1’lOh

• • v , .v . nl.;A i ietnvin leSe °1' Commerce, pakviestasakymo visiems žydams issi-| JOh nuginsi pi 10 bniuMų °
Dienos, rugpiūčio 20 d., Foss se^re^ore 
Parke, No. Cliieagoj. Dabar 
tvarkomos įvairios komisijos,

Liko 13 Žydu

borui. Jos “testemoniališ- 
koj” vakarienėj gamins val
gius. Vyrai, jau iš vakaro ne- 
valgykim. M-m-m, bus skanu.

Enrikas

kraustyti, dar 13 jų liko. Jie i 

visi gabenami dirbti prie vie-

Loreta Rumšifitė, baigusi 
kursą Lake C’ol- 
unerce, pakviesta 

vienon sąskaitybos
įstaigon.

Iš pirmų davinių spėja,„a, gv. Kaz. Karalaičio 
kad gaisras kilo dėl padegi-

■J? mo neaiškiais tikslais. Gais-
pastaruosius metus padidėjo rų gesinti buvo iššaukti I’lu- 
apie 35 nuoš. Kooperatyvas ngės savanoriai 
narių turį 112. Pujavonio že- ir kariudmenės 

Šiomis dienomis eilė Vil-,mės ūkio kooperatyvas “S'ka- kurie atvyko' ]>o valandos su 
kaviškio ir šakių apskrities Įsa'’, nors didniendaiis ir ne- trimis auto sunkvežimiais ir 
kooperatyvų minėjo savo vei- prekiauju, bet 1938 m. pada- dviem motoriniais siurbliais, 
kimo dvidešimtmečius. Iš vi- rė apie 100,000 lt. apyvartų. Jie, kuliškių padedami, gais
rų Vilkaviškio kooperatyvų Narių kooperatyvas turi apie rą sustabdė. Be pastogės liko 
yra ryškiausias prekybos ko- 100. Sintautų kooperatyvas) 70 gyventojų. Nukentėjusioms 
operatyvus “Žiedas”, kuris)‘■‘Ąžuolas’’ sunkiose sąlygose' pagalbą organizuoti į Kulius 
jau yra virtęs Suvalkijos ko- išsilaikęs 20 metų, praOju- buvo atvykęs Kretingos ap«.

ugniagesiai
ugniagesiai,

siais metais apyvartos padarė viršininkas Vaišnys. 
už 45,300 lt. Kooperatyvas tu- --------------------

operatine tvirtove. Koopera
tyvo apyvarta kasmet kyla.
1937 m. apyvarta buvo apie ri apie 50 narių. Kud. Nau-Į YietOS
2,200,000 lt., o jau 1938 m. miesčio ’kooĮieratyvas “Vie- Vokiečiai

Paskutiniu laiku Kauno vo-
siekė 4,000,000 su viršum lt. 
Jubiliejiniais metais tarnau
tojų kadras pasiekė per 60 
žmonių. “Žiedas’’ šių metų 
pradžioje turėjo 8 įvairių rū
šių parduotuves ir apskrities 
miesteliuose 7 parduotuves. 
Krautuvių tinklas nu'aiatoma 
plėsti. Narių daugumą. suda
ro ūkininkai, šiuo metu “Žie
das” narių turi r 550. Al
vito Žemės l'kio Kooperaty-

nvbė” yra gerokai sustiprė-i 
jęs. Prekių apyvarta praėju-i 
siais metais siekė apie 112,- 
000 lt., o 1937 m. — vos 32,- 
000 lt. “Vienybė” iš ūkinin
kų superka: bekonus, linus, 
kiaušinius ir kt. Narių koo-j 
peratyvas turi per 200. šakių , 
žemės ūkio kooperatyvas ‘Lo
la’, įsteigtas 1919 iii. kovo 
29 d., 'kiekvienais metais sti
prėja. 1930 m. ‘‘Uolos” pre-

kiečiai rodo' didelį veiklumą.

Dr-ja Rengia Pikniką
MAKQUETTB PARK. - 

Tai bus metinis piknikas, lie-j 
pos 23 d., Liepos darže, prie 
Kean avė. ir 82 St. Daug do
vanų bus laimėjimui su įžan-! 
gos tikietais. Tikietų galima 
gauti dykai pas draugijos na
rius.

Piknikas prasidės 1 valan
da. Prašomi visi nariai iv na-

*■

rėš ir visi Marųuette Parko l
lietuviai atvažiuoti. Visus ma
Joniai pavaišinsiu).

Prie bažnyčios nuo 1 iki 2 
. . . Ivai. bus daug automobilių ir, 

'kiekvienas galės nuvažiuoti ir 
parvažiuoti už 25c. Valdyba

renkamos valdybos. Laiko ne
daug li'ko, o norima suruošti 
iškilmingų dieną. Laikas ro
dyti daugiau judėjimo.

Ona Nevardauskaitė su sa
vo šeima: Keliniu ir vyru B. 
K. Jonės iš Long Beacli, Ga
li fornia, atostogavo |xis savo 

' tėvelius Nevardauskus, 812 S. 
Rožių choras stoja Jackson St. Atgal grįžo auto-Moterų

pagalbą Šv. Baltramiejaus mobiliu antradienio rytų.

COULD N0T DŪ HER

HOOSEWORK
WHEN every- 

thing you at-
I tempt is a burden 
—when you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
tbis medicine. It 
may be just wbat 
you ne-ea for extra 

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jerscy, says, "After 
doing jurt a little work I had to lie 
dowri. "My mother-in-lav recom- 
mended the Vegetable Conipound. 
I can see a wonderful change now.“

izk £■
V j VEGETABLE COMPOUHO

Zevery vvoman
f I KN0W RELIES 0N

LISTERINE
FOR

DANDRUFF

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos. v

{/R/WU
ffOR YbUR

k Ve s
VVrite for Free Book
**A World of Comfort for Your Eyo»*’

Night and Morning I
Dėl sklŲ pa«argnsiq nuo Saulės,
V<40 ar Dulkiu, vartokite kelis la- 
fiua Murinę: Palengvina nuvargo 
slas akis.
Saugun Kfldlklamu Ir PuauguoleniB 

Valstlnėne

MURINECOMPANYtl’T*M

MALDAKNYGES

vas ‘‘Parama” įsteigtas 1919 kių apyvarta nesiekė 62,000 
m. birželio 13 d., per 20 me- lt., o praėjusiais melais pa-! 

palengva, nuosekliai viso-į siekė jau 565,647 lt. Nartų 
. se pozicijose gerokai susti p- kooperatyvas turi per 60.

T rėjo. 1929 m. prekybos apy- _______________ _
• varta nesiekė 50,000 lt., o įaa 1 *- r* 1 «•: in.,u • ... butlauzc PakeliuĄ 1938 m. priarte.in prie l.k,,(XX) ve

lt. ‘‘Parama” įsigyja nuosa- Kryžius
" vus mūrinius namus. Slavikų; (i|}\ŽIŠK IAI. — Šiomis 
; žemės ūkio kooperatyvas sa-! (|i(.n(>I11‘ls -j)uvo su,|au>.yti be-

• vo 20-tuosius midus baigė ba-)Veik visi Kražiški 
lansu 26,929 lt. Apyvarta per pakelėse buvę kryžiai, l.š su-

: tli

Armour and G’o. viršininkai Glneago miesto larvoos raibo 
komiteto susirinkime, atšisakę tartis su C.1.0. darbininkų 
vadais, kad išvengus streiko. Iš kairės į dešinę: K J. Gnen, 

‘ I)aiaI|,|.l<~s industrinio personalo direktorius; II. S. Eldred, viee prezi
dentas; ir K. G. Ellert, personalų direktorius. (Acme telepb.)

Clinict prove Liiterine Antiteptic 
reachea and kilis dandruff germ
Thnre Is no easlrr, niore dcliKlitful. or 

effoctive way of ki'vpiiiK dandruff under 
control than »lth t.lsti-rlno Anl iM-pi Ic, 
fainous for niore than 25 yi-ars as a inoi.lli 
»ash and gargto. Just rub it ln and follovr 
wlth prolonKod niaesago.

I.lstcrlno Anllscptlc g«‘»s rid of dandrulf 
hecaiiHP lt kilto the Kernį that eautM-s dan- 
t-ruff—the <|invr little bottlc-Mhapisl bac- 
terla fl’lt>rosporurn ovale) that surrounds 
the hair and covers the scal-..

Don't waste time wlth remedles that 
irercly attark lymptoms. I se Msterlno 
AntlM-ptic, the prnved treatmenl that Kete 
at the rauso. The only troatmrnt »e know 
o f lliat is hnekeri hy ten years of research 
tnd a rllnical record of euccess in the 
great tnajority of cares.

Lainbert l’liarmacal Co., SI. Louls, Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

* DANDRUFF

REMKITK, PLATINKITE 
KATALIKIŠKA SPAUDA

LITTLE BUDDY
Smitv TVjinS Yl
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by Bruce Stuart t
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Angelas Sargas, juod. virš. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš.......................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldi} Rinkinėlis, odos virš......................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.............................. 75c
Jmus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis .............. $2.50

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chlcago, Illinois

r

—------r-—

INTERNATIONAL LlffllOR £0.
Sav. KRANK VIZGARD

Persikėlėm į Naują Vietą
Vieta daug didesnė ir mo 
derniškni įrengta.

m
i$x

6246-48 S. Californlaav 
Chlcagn, Illinois 

Tel. Republic 1538—153S

m
rcc

Lietuvių didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. Už 
laiko geriausią ameriko 
nišką ir importuotą deg
tinę ir vyną.



šeštadienis, liepos *2 d., 1939
t

Aplink mus
w

Antanina dvilpauskienė, uo-1 ligoninėj, išlaikė valstybinius 
Ii Melrose Parko veikėja, jau kvotimus ir, įgrįžęs iš poilsio,
sugrįžo iš Kalifornijos. Par
sivežė daug gražių įspūdžių. 
Aplankė tarptautinę parodų 
San Francisco mieste ir par
sivežė gražių suvenyrų, kurių 
viena, kita teko ir šių žodžių 
rašytojui. Po smagių atosto
gų p-nia Švilpaus'kienė vėl 
imasi darbuotis savo tautie
čių tarpe.

Per keletu mėnesių sirgęs 
ir gydęsis Kenošoj Petras Fa- 
bijonaitis, Labdarių Sujungus 
^centro sekretorius, lankėsi 
Chicagoj jau sustiprėjęs, ta
čiau valgu -dar galės eiti prie 
savo kasdieninio užsiėmimo. 
Skaudžiųjų kojų, ant kurios 
buvo daryta sunki operacija, 
dar ne visai gerai valdo. Tre
čiadienį dalyvavo labdarių 
centro susirinkime.

pradės medicinos praktikų.

Priežodis gerai sako, kad 
“žmogus svarsto — Dievas 
persvarsto”. Juozapas Pla
ka it is, visai neseniai atidarė 
fotografijų studijų Marųuette 
Parke, manydamas pagerinti 
savo gyvenimų, tačiau neti
kėtai už’klupo mirtis ir užva
kar buvo palaidotas. Velionis 
ilgai gyveno Calumet City. 
Jis taip pat buvo ir vargo
nininkas. Yra vargonininka
vęs keliose parapijose.

Praėjusį trečiadienį susituo
kė biznierius Pranus J. Šlepa- 
vičius, mėsos išvežiotojas, su Į 
llattie Poeulpaite, taip pat! 
plačiai žinomo biznieriaus du-' Aukos LietUVOS 
kteriiini.

Didž. gerb. kun. Ig. Albavičius,
Dievo Apvaizdas parapijos klebo
nas, kuris kaip visuomet, taip ir 
šį kartų maloniai sutiko dalyvauti 
liepos 23 d., Marijos Kalneliuose, 
llinsdale, 111., ir paprašys savo 
parapijiečius kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti ir paremti Tėvų Mari
jonų darbuotę.

, Miškinis, per dr. J. J. Joni- 
1 kaitį — $50.00. 
i SPRING VALLEY, III. Al

binas I’ilipaitis — $1.00. A. 

Pilipaitis draugi* su auka pri
siuntė laiškų, kuriame, tarp 

i kitko, rašo: “šiuomi prisiu
nčia $1.00 aukų mūsų tėvy
nės Lietuvos Ginklų Fondui. 
Imi ta mano maža auka būna 
Lietuvos priešams baitne. Lai 
kiekvienas tikras Tėvynės Lie 
tuvos sūnus, gyvenantis už
sienyje, prisiunčia bent po 
vienų dolerį Ginklų Fondui, 
Lietuvos nepriklausomybė bus 
užtikrinta’’.

CHICAGO IIE1GUTS, III. 
Elzbieta Samienė — $5.00. E.

aukos tuoj }>akvituojamos, 
laikraščiuose paskelbiamos ir 
į atitinkamus fondus perve
damos. Visiems aukotojams 
Konsulatas taria nuoširdų a- 
eiū.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place 

Chicago, Illinois

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško verti*

Kun. Ant. M. Karužiikia

Liepos 22 Diena

Žaibas Sužalojo 
Žmogų ir Užmušė 
Kumelę

Šiomis dienomis Šiaulėnų 
valsčiuje buvo užėjusi nedide
lė perkūnija, kuri padarė nuo 
stelių. Tuo laiku Juozas Ge-

Samienė jau t iečių kaitų au- Birietiškių kaimo
koja Apsigynimo fondai. U,va;javo j žeimitj kaimų. Kė
višo ji jau suaukojo $12.00, o
iš draugų ir kaimynų surin- 

i ko aukų $30.80 sumoje.

Adv. Kastas Savickas ir 
vėl “vandravoja” po pasau
lį. Jis draugams rašo iš Me
ksikos. Kelionė esanti smagi 
ir įdomi. Adv. Savickas ke
liais atvejais lankėsi Lietu
voje ir ta proga aplankė daug 
Europos kraštų. Jis yra bu
vęs “Vyties” redaktorium.

Brolių Marijonų ūkio vedė-

Reikalams

Lietuvos Konsulatas Cliiea- 
goje gavo ir šiuo maloniai 
skelbia sekamas aukas Lietu
vos reikalams:
Apsigynimo Fondui

CHICAGO, III. Jonas Po
cius, per p. Atkočiūnienę^ dr. Į

Viešėjo Chicagoj
SO. CHICAGO. — Pas vei

kėjus Petrų ir Anastaziją | 
Snai'skius viešėjo kun. B. I-j

P. Atkočiūno žmonų $25.(10
Lietuvai Gelbėti Fondas — 

$45.55.
Chicagos Lietuvių Suval

kiečių klubas, per pirm. Pet
rų Vilkelį LGFomlui $5.00.

DEARBORN, Mieli. Juozas

lyje žaibas trenkė į kumelę, 
kulia Gedminas važiavo, ir 
jų užmušė. Gedminui žaibas

Parodos Komiteto 
Sus-mas Šaukiamas 
Konsulatan

*
New Yorko Parodos Ko

miteto Chicagoje susirinki
mas šaukiamas ateinantį tre
čiadienį, liepos 26 d., S vai. 
vaik, Lietuvos Konsulato pa
talpose, 100 E. Bellevue PI.

Šiame susirinkime teks ap
tarti Vytauto Didžiojo Uni

jai jau pasiruošę pasitikti ry- versiteto Studentų chorui ir 
toj pas juos atvykstančių tū- kompozitoriui - pianistui Vy- 
kstantinę svečių minių. Br. tautui Bacevičiui koncertų 
Tadas sako: “Rytoj visi ke- suruošimų, Lietuvių Dienon 
liai veda į Marijos Kalnelius vykimų ir daug kitų gyvi} 
ir visus nuoširdžiai kviečia- į reikalų. Visi ko'miteto nariai 
■nie pas mus atvykti”. Ir, nė- ir paroda ir koncertais suin-

vanauskas, Snarskių gitninai- 
tis. Ta proga aplankė ir kitus || 
savo gimines ir pažįstamus.

Rap.

ra abejonės, tie keliai bus pi
lni keliaujančiais paremti 
grožių Marijonų darbų.

Dr. G. Bložis tikrai išsi
kels gyventi į Dayton, Oliio, 
ir ten atidarys dentisterijos 
kabinetų. Taip pat iš tikrų 
šaltinių sužinota, kad jo se- 
nųjį kabinetų Chicagoj, Met
ropolitan banko name, peri
ma dr. Jacobs.

teresuoti asmens .raginami į 
susirinkimų atvykti ir prie! 
kilniųjų reikalų savo dar-Į 
bais prisidėti. t

Komiteto Narys

Susižiedavo J. Gedvilas
T0WN OF LAKE. — Pla

čiai žinomų veikėjų Juozapo 
ir Elenos Gedvilų sūnus Jur
gis susižiedavo su Elenora 
Janeauskaite iš Brighton Pa
liko. Už poros mėnesių darys 
ekskursijų prie altoriaus.

Rap.

DON’T BE GREY
Dca*t tolerste <rey haii*. Grey hsir 
makos you look old and feel old. 
Try the ’Modern* Method for CoU 
orint Hair ... CLAIROL. YouTl 
appretiate the ąoick, pleaunt treat* 
nent. No bleachlnf reąuired to 
•often the hair «hen you aso 
CLAIROL. YouTl love the malta 
on yoar h*ir — beautiful, natūrai* 
lookinf color that defiea detectioiK 
ftoo youreelf ai you would likę to 
be. Bes yoar hairdreuer today o> 
•and thb coupan N0W.

Natarally • 00CIMR0&
Otavete feet fcrtUtaarfref 

Vjpj? OCNUOff CMrefMttefcottfe
•Tka parfac* eamMnatUe et rtdi oil. Aaa 
\ OMO eaO dallcata color that eaa’t be r ne te 0 

• Wea0 the* anJy dairai

JOAM OAIR. OJUtOt, Im. 
t iU3 Waa» 40* Ha* York. K-T.

Dr. Bartkus, žinomo West 
Saidės labdarių kuopos vei
kėjo sūnus, yra išvykęs porai 
mėnesių atostogų, šiemet jis Dievo bijok, o žmonių bau- 
baigė internatų šv. Kryžiaus J ginitnų nebijosi.

“Sakyk, kvaily! Ar tu tu
ri turtų?” Jis atsakė: “Aš 
turiu savo Mylimąjį”. “Ar 
tu turi miestus, dvarus arba 
didmiesčius, provincijas arba 

• kunigaikštystes?” Jis atsakė: 
“Aš turiu meilę, mintis, aša
ras, troškimus, ištyrimus, liū
desius, kurie yru geresni už 
imperijas arba karalystes”.

Liepos 23 Diena
Su meilės plunksna, su jo 

ašarų vandeniu, ir ant ken
tėjimo popieros, Numylėtinis 
rašė laiškus pas savo Myli-

Klaipėdos pabėgėliams šelpti sužalojo nugarkaulį ir iš da-janąjį. Ir šiuose jis pasakė 
lies paraližavo kojas. Dabar kaip pasišventimas vilkino, 
Gedminas jau sveiksta. Už-j kaip meilė buvo bemirštanti, 
muštoji kumelė verta apie, ir kaip nuodėmė ir klaida 
1200 lt. j daugino Jo priešų skaitlių.

NANTICOKE, Pa. S. L. A. 
12 kuopa, per ižd. A. Lu’ka- 
savieienę — $5.00.

Viso aukų gauta — $136.55.
Visos Konsulate gaunamos

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

A. Al 1
PRANAS VALUCKIS

Mirė liep. 20 d., 1939 m., 10 vai. vakaro, sulaukęs 
pusės amžiaus. /

Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Amerikoje iš
gyveno 36 melus.

Paliko dideliame nuliūdime 2 sūnus; Pranų ir kun. 
Stanislovų, augintinį Kazimierų, seserį Mortą ir jos 
šeimą, švogerius, švogerkas ir kitas gimines ir pažįs
tamus. Lietuvoj paliko 2 seseris, brolį ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 725 \Vest 19th »St. Laidotuvės 
įvyks antradienį, liepos 25 d. Iš nahių 9:00 valanda 
ryto Ims atlydėtas į Dievo Apveizdcs parapijos baž
nyčių, kurioje Įvyks geduti ligos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Augintinis, Seserys, Brolis, Giminės 
Laidotuvių direktoiius S. M. Sklidus.

Mcnroe 3377.
Telefonus

mirtis
duktė

A. > A 
JOSEPHINE SHLEPOWICZ

.Inu sukako du metai, kai negu i testinga 
atskyrė iš mūsų turjto mylima krikšto

Netekome savo mylimos Jozel’inos liep. 
2.3 d., 1937 m. .Ii buvo palaidota liep. 27 d., 
1937 m., Šv. Kazimiero kapinėse. Nors laikas 
tęsiasi, mes jos niekados negalėsime užmiršti. 
Kai gailestingas Dievas suteikia jai amžiau a- 
tilsį.

Mes, atmindami tų jos liūdną prasišali- 
tiimų iš mūsų larpo, esame užprašę gedulingas 
šventas Mišias už jos sielą, liepos 25 d., 1939 
metais, Švento Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 8:00 valandą 
lytu.

Kviečiame visus gimines, draugus, Kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Motina Ona Rimkiene, po p.rinu vyru Shatkiene, 
dvi dukreles: Eulalia ir Adrienne dvi seserys: Ona Seikauskas, 
ir šeimyna, ir Julia Vilcek ir šeimyna, du broliai: Stanley Shat- 
kus ir John Rimkus, krikšto tėvas John Stulga, krikšto motina 
Josephine Wirtel ir šeimyna, dėdė Vincent Stulga ir daug ki
tų giminių.

Josephine Wirtel,
3323 \Yest <i5tl» Street,
Tel. Kepublic 7591

KLAUSYKITE

New City Fnmiture Mart
RADI0 PROGRAMO

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

Progiame dalyvauja St. Lonie-Lonie Komediška Grupė, 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

oaien Mylintiems — VeatOTfcnS— 
— Laidotai

GIESMYNAS
pilgyklte Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metama Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes ir muziką patvaąkė 
Ant. H. Poetus.

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

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimut

z?

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

ULFATBTTB MM

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P f patarnavimas HmDULHnbL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

I. Liutevin 4348 So. C&lifornia Avė. 
Phone LAFayette 3572

Mieltigan valstybės gubernatorius Luren D. Dickinson 
kalba per ralio iš Lnnsing. Tai jau antroji jo kalba apie 
“liiglt life”, k(,uį matė valstybių gubernatorių Nuvažiavime, 
Albanv, N. Y. Jis yra karštas prohibicijonistas. (Acme te- 
lephoto)

LIETUVIŠKAS 
MIŠOLĖLIS 

Šlovinkim Viešpatį.
MISIos Ir MtSparal, I.lctuvISkal 

Ir botynlftkal, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. paraSė Kun. Ad. haba- 
llaiiskas. Stipriais odos vlrSais, 
kaina — 8.15. Reikalaukite U:

DRAUGAS PU B. C O.
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
_________ Tel. LAFAYETTg 0727________

I \ Y A T koplyčios visose 
** * Chicagos dalyse

Klausykite niQ.su Lietuvių radio 
li'itadlenio vakarais, 7:00 valandą, U

Pranešėjas P. ftAI.TIMTERAfl

pmgramo Antradienio Ir 
WHIP Mntlea (1480 K.)

S. P. Mažeika 3319 Litu&nica Avenue 
Phone YARde 1138-1139

Antanas M. Pbilliti; 
I. J. Zūlp
Albert V. Petkus
P. J. Ridikas

3307 Ldtu&nica Avė. 
Phone YARds 4908

1846 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Haleted SC 

Telefonas YARda 1419

Anthony B. Petkus
6834 So. Wentern Avė, 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109

LacMcz ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrine 42-44 E. 108 St 
Phone PULlrnan 1270

niQ.su


Pulaski RdĮvyks Sekmad., Liepos-July 23 d., 1939 Vytauto Da
Kviečiamo visus parapijomis ir apielinkės lietuvius dalyvauti šiame piknike ir 

prailžia — 11 valandą ryto. ____ _______

Liepas 23-cia Diena - Lietuviu Diena
Rytoj Visi Lietuviai Važiuoja Į Marijos 

Kalnelius, Hinsdale, Illinois
Visi prisirengimai prie Lie-, štukni, paršiukai, lietuviški 

tuviu Dienos išvažiavimo, lie-! kilbasai, kugelis ir daugelis 
pus 23 d., kurį rengia Mari- kitų skanumynų, ar tai ma- 
jonu Rėmėju Draugijos Chi-iža. Ir įsivaizduokite kas juos 
cagos apskritys Marijos • Kai- gamins ir patarnaus, o gį 
Heliuose, galutinai jau baigti. Bridgeporto gabiausios šeiini-

Lietuvių Diena prasidės iš- ninkės ir jaunos gražios pa- 
kilmingomis pamaldomis Se- tarnautojos — klūbietės. Yra 

žinoma, kad p-nios Vaišvilie
nės vadovybėje, tvarka ir pa
tarnavimas yra puikiausi. 

Nuoširdžiai prašau visų tų

mmanjos 'koplyčioje 10 va
landų ryto (Chicagos laiku). 
Po pietų 3 vai. prasidės svie
dinio žaidimas tarp dviejų 
laidotuvių direktorių koman- 
dų — S. I). Lakavičiaus ir 
Antano Petkaus (eicerieeio). 
Svarbu jaunimui, naudokitės 
proga. Taip pat popiet Ma
rijonų ūkyje bus piknikas su 
įvairiais pasilinksminimais: 
BINGO žaidimas, kuriam ski
riamos puikiausios dovanas 
— valgomieji produktai ir 
šiaip visų ‘kolonijų skyrių bi
zniai. Atminkite, kad bus ir 
nepaprastas supryzas, kurį 
patieks Telšių “Pliumpis” ir 
Raseinių “Magdė”, kokio 
dar niekad niekur nematėte. 
Bus išdalintos dovanos $25 
pinigais — penkios dovanos 
po penkis dolerius. Išgirsite 
ir gražių kalbų, kurių vieną 
pasakys Jo Malonybė Pralo
tas M. L. Krušas, šv. Jurgio 
parapijos klebonas, Bridge- 
porte. O jau dainų, dainų, 
skambės prie kiekvieno sky-

ir 2:00 po pietų ir važiuokite kur Tėvų Marijonų Rėmėjų 
iki \\est Hinsdale, čia lauks' išvažiavimas prasidės iškil-
iš ūkio trakas ir nuveš.

Taigi, malonūs lietuviai, 
mes, Marijonų rėmėjai ir ge
ros valios prieteliai ir talki
ninkai, savo pareigų atliko
me, ir žinome, kad be jūsų
koopeiaeijos ir talkos musų je bus piknikas. Mūsų nenu- 
darbas paliktų, bergždžias.! ilstančios veikėjos darbuoja- 
Tat, brangieji prašome ir si, kad visikas būtų tinkamai

mingomis pamaldomis 10 vai. 
ryto, nuo mūsų bažnyčios iš
važiuot; Norkaus trukus 9:30 
Visi, kurie važiuos, prašomi 
laiku susirinkti.

Po pamaldų Marijonų ūky-

RADIO

nuoširdžiai kviečiame, kad a- 
teitumėt į talkų, gausingai 
suvažiuotumėt liepos 23 d. į 
rengiamų Lietuvių Dienų, ir 
padėtumėte, paremdami mūsų 
kilnų ir didelį darbų, nes šio
išvažiavimo visas pelnas vra

germlarn,, kurie turite P«8- akirialna9 jvairiema Ts„ Ma. 
inę tiovanų knygutes platini. rijon|| reikalams _ ja,miln0 
nūn, kad jas būtinai grąžinti aukl5įin)ui j dvaainį |uon)Q- 
išvažiavime dienoje, kad ga- Piet|Į Amevikos raisijoms, Sv. 
įima būt,j greičiau sutvarkyti Kazilniero kapaose Ma.
ii dovanus išdalinti. ‘rijonij palaidoti) paminklams

Prie šio išvažiavimo labai ir kiflems Tiks,as gražus ir 
nuoširdžiai prisidėjo FAMI- vcrtas kiakvieno susiprat„sio

lietuvio kataliko paramos, ir 
tikimės, mūsų brangūs broliai 

, ir seserys tai gerai supras ir

linus. Orkestrą puikiausia - K„rie norite važiuoti> bll 
šių laikų jaunas muzikas Po
vilas Eitmontas, pritaikys vi
siems — seniems ir jauniems.

LY DRUG STORE, kurio sa
vininkė/yra Izabelė Vaišvilai
tė, gyv. adresu 1446 So. 49th 
Court, Cicero, III.

Darbininkai su trekais iš-'ivertins tikrai skaitlinei at
važiuoja iš sekančių kolonijų; j silankydami į Marijos Kalne-

MEST SIDE — S. Fabijo- , liūs. Apskr. rast. J.K
no trokas išvažiuoja lygiai 9 
valandų ir vyksta į Marąuette 
Parkų prie bažnyčios. Kurie 
norite važiuoti, būkite laiku.

BR1DGEPORT kolonijos iš
eis net du trokai: vienas ank
sčiau, 9 vai. ryto, o kitas 11 
vai. punktualiai.

TONVN OE LAKE koloni
jos trokas išeis 9:30 vai. ry-

Du Trokai Į 
Marijonų Ūkį

kitę prie bažnyčios laiku. 
BRIGHTON PARK koloni

jos išeis busas ir trokas nuo

priruošti. Veikėja Elena Ge
dvilienė visų širdį įdėjusi, 
kad viskas gerai pavyktų. 
Jai padeda J. Gedvilas, P. 
Turskienė, J. Lisauskis ir O. 
Sriubienė.

Visi Marijonų prie.teliai ir 
rėmėjai malonėkite atvažiuo
ti. Linksmai laikų praleisite. 
Bus visokio užkandžio ir gė
rimo. Lauksime visų atva
žiuojant.

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Ateinantį sekmadionį, va
kare 9 vai., Chicagos laiku, 
bus graži 45 miiniitų Bndri- 
ko radio programa rinktinės 
muzikos ir dainų iš stoties 
WCFL, 970 k. Programų iš
pildys 'didžiulė simfonijos or
kestrą ir žymūs dainininkai. 
Nepamirškite pas>klausyti.

Pranešėjas

PROGRESS BENDROVĖS 
RADIO PROGRAMA

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj 11 valandų 
prieš piet bus transliuojama 
reguliari Progresą krautuvės

P panešimai
Žagariečių klubo pusmeti

nis susirinkimas įvyks lie
pos 23 d., IIollywood svet., 
2417 W. 43 St. 1 vai. popiet. 

J. Keturakis, rašt.

klausytojams nepamiršti im
tiems pasiklausyti, taipgi pri
minti savo draugams ir kai
mynams. Rap. J.

Piknikas sti Dovanomis
WEST SIDE. — Šiemet su

eina 10 metų nuo įkūrimo Rū
tos daržo. Tų su'ka’ktuvių pa
minėjimui rengiamas pikni
kas ir Įvyks sekmadienį, lie
pos 30 d. Vadovaus to daržo 
įkūrėjai. Bus visokių dovanų, 

1 įdomybių, naujanybių. Bus 
.sukviesta daug svečių iš vi
sų kolonijų. Bus tokių daly
kų, kokių niekur niekada nė
ra buvę. Daržas yra gražus, 
medžiai gražiai išaugo ir vi
sų afkis patraukia.

Prie išlai- 
mėjinio ti-i 
kietų lei
džiamas uial 
žas beko
nas ir jubiliejinė 
prenumerata, 
kietai 10e.

Draugo” 
Išlaimėjimo ti-

Rap.

Geresnis yra mažas moks
las ir menkas gabumas su nu
sižeminimu, negu dideli mo-l 
'kslai prie tuščios garbės.

REMKLI’E,
Rėmėjas sekmadienio radio 'programa, j KATALIKIŠKĄ 

Programa susidės iš rinktinių 
dainų, smagios muzikos, nau
dingų patarilnų ir visokių į- 
vairenybių. Patartina radio

PLATINKITE 
SPAUDĄ

NEURITIS
■ElIEVE PAIN IN FEW MINUTES

To relieve the torturing p»in of Neuritb, 
Rheumatism, Neurelgia or Lumbago in a 
tew minutes, get the Doetor's formula 

__  __ NURITO. Dependable—no opiates. no nar-BR.TDGEPORT __ Sekma- I cotic’- Does the work puickly—mušt relieveDlMtmui vni. ovKiua , worst pajn your ln a few
minutes or money back at Druggists. Don't 
sulfer. Um NURITO on tliia guarantee today.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Banklctam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporatcd

Tel. Prospect 0745-0746
W1iolesaie Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esnme Lietuviai. Pp. F. ir M. 
Dzlmidai, Savininkai.

Juozo Budrike kori»racijos, ba.n -ios 12 ya| Nau,|okit6s krautuvės 
adresu 3409 So. Halsted St., pr()(ra

Automobiliais galima nuva
žiuoti šiais keliais: 26tb Str.,
Ogden Avė., i'ki Joliet Road,

, pasukti po kairei Joliet Road 
tenkins, pagamino modernia- ip ik; (os
kas skyrii, darbuotojams bu- f(-(|| gtr Uwi>. a.pi(,
dus, mylintiems pakoziruotl, 1() |||ai|i|J iki gta(e R<, No 
puikiausius stalus, o jau ti) kaim apie mai.
šuoli) visur, kad pavargus |ę vi(.l()S AM(W kp|ias _ 
kojas bus vietos pasilsėti. „ak Rwl|| api(, ]fi

Na, o kų jau bekalbėti šiais mailių iki State Road No. 55, 
metais apie šeimininkes, ku- paskui po kairei apie 6 mailes 
rios vadovaujant p-niai Vaiš- iki vietos.

garsiakalbis duos progos vis
ką girdėti.

Vietos šeimininkas, brolis 
Tadas, šiais metais visus pa-

vilionei, pagamins tokių val
gių, kokių ir geriausiuose

Jei kas norėtų važiuoti 
traukiniu, būkite ant stoties

viešbučiuose negautumėt. Vi- šiomis valandomis: 8:15, 11:05

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenne Chicago, Illinois

dienį, lie|X)s 23 d. į Marijo
nų ūkį iš šios 'kolonijos išeis 
du trokai. Pirmasis — Liesio 
trokas su pikniko darbinin
kais išeis 9 vai. ryto, antras 
— Sadausko trokas su pikni- 
kieriais išeis 11 vai. ryto. A- 
bu trokai išeis nuo Gudų 

Komisija

Dėmesio
T0WN OF LAKE. — Sek

madienį, liepos 23 d., į Mari
jos Kalnelius, Hinsdale, III.,

j Kunigai turėtų įsigyti j
| Vyskupo Petro Pranclš- į 
į kaus Bučio, M.I.C. para i 
Jšytą E

1 PAMOKSLŲ
Kaina £1.75 !

“DRAUGAS” |
2334 So. Oakley, Avė. " 

Chicago, Iii.
400 puslapių knygą.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS I AM O K UJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1904

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

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažų Išlaidų
namas:

Pastatysime ant 
Jūsų lota ui...,

•» tm.■0»IL
F»bav

si

PoBtatynlme namus Ir vidų )• 
rengalme ant Jūsų lotų. Vi
nį darbininkai unlstal ir už
tikrinti.

K. KAFKA, Prer.

Kviečiame Jutt atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti, 
tr apžiūrėti garažų ant mūsų 
loto be Jokių prievolių.

CITY WRK8. t LUMBER Ce.
23<n So. Crnwford Avė. 
Telefonas Lnwndale 3010 

Open Sundays

TURTAS VIRS-------------- £3,300,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - £250,000.00

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS
Klektrikinių Ledaunių — 
Ref rigeratoTių — General 
Electric, Norge, Westing- 
liouse, Crosley, Pliilco- 
Conservador, Gibson, ir ki- 
to»kių. Did. 6 pėdų už

S795O
Skalbialnos Mašinos, Gesi- 
niai Pečiai, Namų Rakan
dai, Ratlios — (nupigintos 
kainos.
Gera Maliava ir Varnišas,. . . . . . . . .  .98
Enamelis, gal. . $-| .75

Lengvus Išmckėjimai

JOS. F. BUDRIK, INC.
3409 11 S. Halsted Street 

Tel. Yards 3088
A N N E X —

3417 S. Halsted Street

Per 30 metų niekados ncišntn- 
kėjom mažiau kaip 3% už padė
tas pinigus. Kiekvieno indėliai 
apdrausti Iki $5,000. — Vedu
siai porai iki $15.000. Po U. S. 
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SA
VINOS IŠTAIGA CHICAGOJ.

Žymūs radio programai leidžiami 
n.-dėliomis 9 vili. vakare iš stoties 
WCFL, 970 kM.

CLASSIFiED

STANDARD
4193 S. ARCHER AVĖ.

$
FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSTt OF CHICAGO

Justin Mnckicwicli, Pres.

PARDAVIMUI FI.\CERIAI
Pardavimui pigiai — pilnas setas 
bučernės fixčerlų. Parduosiu visus 
sykiu arba atskirai. Atsišaukite;
.loliu’s Morket, 2845 West A3rd St., 
tclofiiMia-: PROspeet 4121.

RENDON KAMBARYS
Rendon kambarys, Brighton Parke; 
prie mažos šeimynos. Visi patogu
mai. Dėl platesnių InfarmacIJų, šau
kite.- LAFayetta 6858. 29(Mt West
3911, Pine.', (Tik'a.»».

Automobilių Savininkai
$10,000 Pubftc LiabiHty $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 Apdraudę, kuri jums reikalinga. Jūs 
taipgi gausite dykai “card case”, į kurį galite įdėti automo
biliui vairuoti leidimų ir identifikavimo korteles.

Kainuoja #3.46 j mėnesį per 10 mėnesių
Metinė “POlicy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimų 

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidelity Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLIKOIR
Roora A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be Jokių prievolių, prnfciu Jūsų agento Išaiškinti mnn 
Illinois Financial Responsibility Taw. Aš taipgi gausiu 
“Card Case” be Jokios prievoles.
ATEIKITE.................... DIENA................. LAIKAS.................
VARDAS ...................................................................................................
ADRESAS .................................................................................................
tel................................ karo nosis.......................

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

PAIEŠKAI' DARBO
Paieškai! bUe kokio darbo. Esu pa
tyrusi namų ruošuoje, restorane, o- 
fise; esu gabi dramatiatė, moku sin
ti. ir megzti, dirbti rašoma m,-iia 
nėle. Dirbsiu ant dienos, savaitėj 
arba nuolatiniai. Anastazija Frcttf 
kaita, «‘-c Draugas, 2334 80. Oakle; 
Avė.. < lilcagn. Illinois.

PARDAVIMUI ŪKIS
Ūkis ant kurio randasi 8 kambarių 
moderniškas namas. elektriką Ir 
karštu vandeniu apšildymas. Yra 3 
kiti budlninkal. 18 akerų miško, 
ir 5 36 akerų sodas. 3 blokai nuo 
mokyklos Ir miesto. Atsišaukite: 
9601 So. VVestam Avė., antras auk- 
štas,

PARDAVIMUI
2 fletų mūrinis namas, karštu van
deniu apšildomas, taipgi 2 karų ga- 
radžlns. Savininkas: 3227 South
Emernlil Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS 
5-kambarlų mūrinis namas, ekstra 
kambarys pastogėje: 2 lotai. 2 ka
ru garadžlus. Tikrai pulki vieta. 
Viena iš geriausių apielinkių. Par
duosiu pigiai, nes Išvažiuoju iš A- 
merikos. Atsišaukite: 8830 So. Ar- 
le-lan Avenue.

REIKALINGI DEGTINES 
PARDAVĖJAI

Kelios geros apielinkės atdaros deg
tinės pardavėjams. Oarnnfuotas už
darbis Ir apsaugoti accounts. Atsi
šaukite: McKesson A- Robbtns, Ine., 
telefonas ER\nklin 1958.

PIRMOS nrftTES JTTODf.EMTM 
— grynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

I bušelis 25c; S bušeliai $1.00; 1B 
bušeliu 12.80.
Stanley Gavens. 110 So. Rldgclnnd 
Avė., Worth, III., tai. Oak I.awn 
193,1-1.

Poeahontaa Mine Rnn (Sereeneil), Tonas $7.25; 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Car- 
bon Coke, perkant R ton. ar daugiau, Ton. $7.2R.

Sales T»« ekstra.


