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Krize bedarbiu šeimų šelpime Chicagoje
Klaipėdos lietuviams yra pavojos; 
oaciai nori juos išsipsti Vokietijon

Jie nepriklausę Klaipėdos 
nacių organizacijoms
(Eltos pranešimas). 

VARŠUVA (Patas). — Iš
Klaipėdos praneša, kad to 
miesto gyventojai reiškia ne
rimą. dėl vokiečių valdžios 
organų ketinimo išgabenti j 
reicho vidų visus Klaipėdos

gyventojus, kurie prieš pri
jungimą nebuvo nacionalsoei- 
alistiškų organizacijų nariais. 
Ta priemonė palies, visųpir- 
ma, lietuvius, kurie užleis 
vietą iš Vokietijos atvežtiems 
vokiečiams.

Europos politiniai stebėtojai sako, 
Anglija laimėjusi Miuncheno pakto

PARYŽIUS, rugp. 3. —
Stebėtojai randa, kad Angli
jos pirmininkas j Chamberlai- 
nas išmintingai pasielgęs nu- 
maldindamas Hitlerį Miun
cheno sutartinu. Pažymi, kad 
istorija Chamberlaino žygį 
įvertins.

Taip yra dėl to, kad Brita
nija nebuvo pasirengusi ka- 
ran, kuomet Hitleris pasiren
gė suskardyti Čekoslovakiją.

Žinovai tvirtina, kad jei

Cbamberlainas nebūtų nusi
leidęs, girdi, Vokietija su ga
linguoju savo oro laivynu bū 
tų išgriovusi Ix>ndoną ir An
glija būtų turėjusi pasiduoti.

Kad tos nelaimės išvengti, 
Chamberlainas numaldino 
Hitlerį ir Anglija gavo pro
gos įsiginkluoti ore ir šian
dien jau nebijo Vokietijos. 
Nes Anglijos oro laivynas jan 
beveik lygus Vokietijos oro 
laivynui.

AMERIKA ŠALTAI 
ATSINEŠA I TURIMAS l 
DERYBAS MASKVOJE k
RYGA, rugp. 2. — Sov. 

Rusijos ambasadorius J. A. 
Valstybėms Oumanskis par
vyko Maskvon. Užsienių rei
kalų komisarui Molotovui jis 
pranešė, kad Amerika nepap
rastai šaltai atsineša į vykdo
mas Maskvoje britų ir pran
cūzų derybas su sovietais su
daryti antiagresyvinę sąjun
gą

Ambasadorius Oumanskis 
'sako, kad dėka J. A. Valsty
bių vyriausybės palankiam 
nusistatymui tenai yra daug 
simpatijos ir pagarbos sovie
tams. Bet dėl vykdomų dery
bų nėra jokio entuzijazmo. A- 
merika pageidautų, kad prieš i

I K < J nacius Europoje būtų sudary-
Isabel, Okla., vienas jaunas gydytojas sugalvojo ligose 1 ta bet kokia valstybių sąjun- 

naudoti namie pasigamintą, respiratorių (aparatas alsavimui! ga. Bet ji pati nenori prie to 
palengvinti). Čia vaizduojama kaip viena moteris su tuo apa-t prisidėti.
ratu teikia pagalbą kokliušu sergantiems kūdikiams.

(Aome telephoto).

ITALIJA IŠBANDO 
KARINES PAJĖGAS 
PRIEŠ PRANCŪZUI
MILANAS, Italija, rugp,

3. — Netoli Prancūzijos pa- Dabar išvežimas daugiausiai

IŠ LIETUVOS IŠVEŽIMAS
EINA KITAIS KELIAIS

KAUNAS (Elta). — Anks
čiau vertės atžvilgiu 70-80 
procentų viso Lietuvos išve
žimo eidavo per Klaipėdą.

sienio Italijos kariuomene tu 
r i manevrus, į kuriuos sutra u 
ktos gausingos .naujoviniai į- 
ginkluotos ir motorizuotos ka 
rinės pajėgos.

Iš Prancūzijos šono įsiver- 
žusioji. ir puolančioji armija 
ič pradžių uždavė netikėtą 
smūgį ginėjų armijai. Tačiau 
ginėjai veikiai pasitvarkę at
bloškė įsiverpusiuosius. Bet 
įsiveržusios armijos lakūnai 
Įreš tai padarė didelius nuos-

|ius priešui, ypač jo užnu- 
Kgaryje. Ticino upės du tiltai 1 
teoretiniai sunaikinti. Jų vie
toje per 16 valandų išvesti 
pontoniniai.

Manevruose dalyvauja apie 
75,000 kariuomenės. Manevrus 
stebi Vokietijos, Ispanijos, 
Vengrijos ir Japonijos kari
nės misijos. Manevruose yra 
italų• karalius ir ministras pir 
mininkas Mussolini.

eina per Kretingos muitinę, 
būtent, apie 60 proc. viso da
bartinio mūsų išvežimo. Po 
Kretingos muitinės antroje 
vietoje yra Joniškio muitinė 
su 12 proc., toliau: Virbalio 
muitinė su 9.1 proc. Įvežimo 
pirmąją vietą vertės atžvil
giu užima Kauno muitinė su 
41,17 proc. (seniau taip pat 
Klaipėda). Toliau seka: Kre
tingos muitinė su 34,67 proc., 
Virbalio muitinė su 13,75 ir 
kt.

KRETINGA PAGALIAU 
TURĖS GIMNAZIJĄ

KRETINGA (Elta). — Nuo 
rugsėjo 1 d. Kretingoje atida-

BRITANIJA ŠAUKIAS 
J. A. VALSTYBIŲ 
PAGALBOS KINIJOJE

LONDONAS, rugp. 3. —,
Britų vyriausybė pasiūlė J.
Į A. Valstybėms talkininkauti 
su Britanija ir jos dominijo
mis prieš japonų žygius Ki
nijoje, Būtent, samburiniu ke 
liu remti tik Kinijos naciona
listų vyriausybės valiutą, bet 
ne japonų įvestus pinigus.
Britanija "YVasliingtonui taip 

pat pranešė, kad jei Tientsino
klausimu nebus sutarta, ji, Į padėti kovoti prieš japonų 
Britanija, irgi atšauks turimą'naują valiutą Kinijoje.

prekybos sutartį su Japonija.
Amerikos talkininkavimas 

britams Kinijoje prieš japonų 
įvestą valiutą būtų reikšmin
gas tuo, kad prekyba su Ki
nija būtų apsaugota ir britų 
ir amerikiečių ten įdėti kapi
talai būtų užtikrinti.

Londonas turįs žinių, kad ir 
Prancūzija planuoja britams

ITALIJOJ UŽDRAUSTA 
ŽYDAMS BŪTI 
LAIKRAŠTININKAIS
ROMA, rugp. 3. — Italijo

je įsigaliojo įstatymas, ku
riuo Žydams uždrausta užsi
imti žumalizmo profesija, 
taip pat , būti notarais. 
Žumalizmo profesijos reikale 
daroma išimtis buvusio karo

NUŽUDYTAS MADRIDO 
VALDININKAS IR ŠOFERIS

MADRIDAS, rugp. 3. — 
Netoli Talavera ant vieškelio 
nužudytas automobiliu važia
vęs maj. Irurzun ir jo šofe
ris. Maj. Irurzun priklausė ei 
vilinei tarnybai ir buvo kari
nės policijos vyriausias ins
pektorius.

Suimti du civilinės sargy
bos kareiviai, tarnavusiejiromą perkelta iš Klaipėdos . . ...

, . ta j • •• 'žydams savanoriams, žydams: raudonųjų armijojeVytauto Did. gimnazija. Šio- .
je gimnazijoje pirmoji sveti
ma kalba bus vokiečių, o an

Aiškėja, kad Maskvos agen 
tai Amerikoje neturi pasise
kimo su savo propaganda.

JAPONAI SVEIKINA 
“DIDVYRI” — KINŲ 

ŽUDIKĄ
TOKIO, rugp. — Iš Kini

jos grįžo namo savanoris ka
rininkas Jin Matsuzaki. Jis 
giriasi, kad dalyvaudamas ka
re Kinijoje nužudęs 251 kiną. 
Jis turėjęs pasiryžimo nužu- 
yti 500 kinų. Bet to neatsie
kęs ir apgailįs.

Japonija gyventojai jį svei
kina kaip didvyrį.

SKELBKITE^ “DRAUGE”

šelpimo administracijai pranešta, 
kad seimus skursta, laikai išalkę

Seniau buvę kiek gerėliau; 
šiandien šelpimas sumažintas

Cbicago Relief Administra- mas blogėja ir atsparumas 
tion (Šelpimo* administraci- prieš ligas silpsta, 
ja) raštinėse kasdien gauna- Tai patvirtina ir gydytojų 
ma pranešimų, kad bedarbių pareiškimai, 
šeimos mieste alksta ir ne
paprastai skursta.

Šeimų šelpimo tarnybos di-
i * - nr ™ i • i kenciamesnis ir ji nežino, kasrektore Mrs. Ciara Paul Paige J

.... , , v , • , • _l toliau bus daroma,
pareiškia, kad šelpime krize 
buvo numatyta, kai teikiamo 
šeimoms šelpimo kiekis su
mažintas iki 65 nuošimčių.

Ji sako gaunama žinių, kad 
dėl stokos maisto ir netinka
mo maitinimosi vaikai palai
psniui nyksta — jų sveiku-

Mrs. Paige pripažįsta, kad 
stovis darosi kaskart nepa-

Bedarbių šeimų šelpimas 
taip susmuko, kad blogiau ir 
būti negali. Įvairiesiems (ki
tiems biurokratiškiems reika
lams pati legislatūra išlaidų 
nesigaili, o bedarbių šeimų 
likimu nesirūpina.

TAIKA GLUDI BRITŲ 
RYŽTUME

LONDONAS, rugp. 3. — 
Buvęs užs. reikalų sekretorius 
kap. A. Edenas pareiškia, kad 
pasaulio taika gludi britų ryž 
tume.

Jis sako, kad kai diktato
riai įsitikins, kad britų ryžtu
mas nealaužiamas, jie nesi- 
verž į karus ir nutrauks gra
sinimus.

SKLYPŲ SAVININKAI 
TURĖS UŽMOKĖTI

Cliicagos miesto taryba ga 
vo sumanymą išleisti ordinan 
są, kad sužėlusius tuščius 
sklypais miestas išvalys (nu
plaus žoles) sklypų savininkų 
lėšomis.

BRITŲ PARLAMENTAS 
NUTRAUKIA SESIJĄ

LONDONAS, rugp. 3. — 
Britų parlamentas reiškė pasi 
tikėjimo misistro pirmininko 
Chamberlaino vyriausybė ir 
nusprendė rytoj nutraukti se
siją iki spalio mėn. 3 d.

VIŠČIUKŲ Iš LIETUVOS 
IŠVEŽIMAS

KAUNAS (Elta). — Šiuo 
metu “Maisto” bendrovė ruo 
šiasi viščiukų eksportui. Tam 
reikalui prie Tauragės ‘Mai
sto’ fabriko pastatyti 3 dide
li pastatai, kuriuose bus. pe
nimi iš ūkininkų supirkti viš-

“DAILY W0RKER10”
REDAKTORIUS
KALĖJIME
NEW YORK, rugp. 3. —

Komunistų laikraščio “Daily 
Worker” redaktorius , Cla- 
rence Hathaway areštuotas ir

čiukai, o- vėliau plaunami ir uždarytas kalėjime. Įkalintas
paruošiami eksportui. Ry
šium su tuo, į fabriką priima 
ma apie 100 naujų darbinin
kų. Anksčiau per savaitę pa
ruošdavo eksportui apie 500- 
600 cntn. bekono, o šiuo me
tu per savaitę paruošiama a- 
pie 2,000 cntn. vien Tauragės 
fabrike.

IŠLYDĖTI VILNIAUS LIE
TUVIAI STUDENTAI

KAUNAS (Elta). — Lie
pos 21 d. keli šimtai kauniš
kių su nuoširdžiais broliškais, 
linkėjimais palydėjo Vilniaus 
lietuvių studentų ekskursiją, 
kuri, paviešėjusi Lietuvoje 2 
savaites, grįžo į Vilnių. Stu
dentams įteikta daug dova
nų: lietuviškų knygų, tautiš. 
raukdaririų.

už neišmokėjimą teismo .pri
teisto Mrs. Edith Liggett at
lyginimo už šmeižtus padėtus 
komunistų laikraštyje. Tas 
atlyginimas yra 2,672 dol. su 
moję.

“Daily Worker” laikraš
tyje buvo apšmeižtas gangs
terių nužudytas Minneapoly- 
je Walte«r Liggett, “Midwest 
American” laikraščio redak
torius. Apšmeižta ir nužudy
to žmona našlė.

Liggett nužudytas 1935 m. 
1938 m. jo žmonai iš “Daily 
Worker” leidėjų ir redakto
riaus priteista 25,000 dol. at
lyginimo. Apeliacijos teismas 
tačiau tą atlyginimą panaiki
no ir liepė bylą pernagrinėti. 
Šiemet pernagrinėta ir kliuvo 
vienam redaktoriui.

fašistams ir žuvusiųjų kare 
žydų šeimų nariams.

Atsimetusiems nuo žydų re
ligijos žydams uždrausta grį
žti šion religijon paveldėjimų 
laimėjimo sumetimais, jei vie
nas jų tėvų nėra žydiškos 
kilmės.

Žydai įpareigojami turimus 
KAUNAS (Elta). — Pra- krikščioniškus vardus pakeisti 

monės ir Prekybos departa-[ žydiškais vardais. Taip pat 
mentas paskutiniu laiku yra krikščionims leidžiama žydiš- 
išdavęs per 20 leidimų nau-'zkai skambančius savo vardus
joms pramonės įmonėms stei-(pakeisti kitais.
gti. Be to, departamentas ----------------------
principiniai pritarė fanieTos BURGOS, Ispanija, rugp.

troji — anglų. Klaipėdos lie
tuviams ligi šiol dar neleista 
atidaryti netik gimnazijos, 
bet taip pat nė vienos pra
džios mokyklos.

fabriko statybai. Yra taip pat 
sumanymas statyti celulozės 
fabriką.

3. — Kalbama, Ispanijos vy
riausybė iš kalėjimų išlaisvi
ns 21 amerikietį.

VOKIETIJA PASISAKO 
PASIRUOŠUSI KARAN

BERLYNAS, rugp. 3. — 
Vokietijai minit pasaulinio 
karo pradžios 25 metų sukak
tuves oro ministras maršalas 
Goeringas išleido atsišaukimą. 
Jis sako, vokiečių karinės oro 
pajėgos yra paruostos taip, 
kad fiurerio įsakymu jos žai
bo smarkumu gali mestis prieš 
bile kurį reicho priešą ir jam 
užduoti neatkeliamą smūgį.

Jis sako, kad fiureris Hit
leris jam pavedęs sudaryti ka 
jinį oro laivyną. Ir jis šį lai

vyną padaręs galingiausiu pa 
šauly, kuo Vokietija gali tik
rai didžiuotis.

Kariuomenės vyriausias va 
das gen. pulk. Braucbitsch at
skiru atsišaukimu taip pat 
tvirtina, kad Vokietijos ka
riuomenė šiandien ne vien gau 
singa, bet ir galinga.

Tą pat pareiškia ir karo lai 
vyno viršininkas.

.Vadinasi, Vokietija yra pa
sirengusi, ,

MIROSLAVO PADEGĖLIAI 
ŠAUKIAS PAGALBOS

MIROSLAVAS, Alytus ap- 
— Šį miestelį ištiko gaisras. 
■Sudarytas nukentėjusiems šel 
pti komitetas išleido tokį at
sišaukimą:
, Š. m. liepos mėn. 5 d. Mi
roslavo miest., Alytaus apskr. 
ištiko didžiulis gaisras. Išde
gė trečdalis miestelio. Šita 
nelaimė palietė daugelį asme
nų, kurie šiandien reikalingi »
skubios ir neatidėtinos pagal
bos. Gausios šeimos šiandien 
yra likę be pastogės ir duo
nos kąsnio. Tautieti, nepasi
gailėk kelių centų sušelpti ne
laimės ištiktuosius, už ką tau 
bus dėkingi nukentėję miros- 
laviečiai ir jų mažamečiai pu
sbadžiu gyveną vaikai.

Aukas prašome, siųsti Mi
roslavo parapijos klebonui.

LONDONO LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA LIETUVOJE

KAUNAS. — Liepos 18 d. 
į Lietuvą atvyko 33 asmenų 
Londono lietuvių ekskursija. 
Atvykusieji daugiausia dar
bininkai. Daugelis jų į Lie
tuvą yra atvykę pirmą kar
tą. Dalis yra DULK svečiai. 
Ekskursijos dalyvių daugu
ma yra gerokai pagyvenę 
žmonės. Tačiau yra ir jauni
mo. Šešetas mažamečių iš 
Kauno vyks į Gelgaudiškį va 
saros atostogų praleisti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien giedra ir kiek , vė
siau.

Saulė
8:06,

teka 5:46, leidžiasi
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UOSTUI EKSPLOATUOTI

Atsilyginkime

Rytoj Chicagos lietuvių katalikų parapi
jų chorai turi savo pikniką — išvažiavimą 
Vytauto parke.

Mūsų parapijų chorai, — tai viena gy
viausių ir naudingiausių mūsų organizacijų, 
kurion įeina daug lietuvių gražaus jaunimo. 
Reikia neužmiršti, kad vien tik Chicagoj 
turime tokių chorų keliolika, prie kurių pri
klauso apie septyni šimtai asmenų.

Tai didelė jėga.
Lietuvių visuomenė labiau turėtų domėtis 

savo chorų veikla ir ją ne tik moraliai, bet 
ir medžiaginiai remti. Reikalas yra svarbus.

Parapijų chorai labai daug prisideda prie 
religinės ir tautinės sąmonės kėlimo ir pa
laikymo.

Jie daug mums patarnauja, veikime pa
deda. Padėkime ir mes jiems. Tokią progą 
turime rytoj. Ir choristai ir jų vadai - var
gonininkai norės su mumis rytoj pasimatyti.

Netekom Pavyzdingo Biznieriaus
Rytoj chicagiečiai laidoja a. a. Antaną 

Ambrozą (Ambrose).
Palyginti velionis buvo dar jaunas žmo

gus. Jis buvo veiklus ir ambicingas. Išim
tinai savo pastangomis jis buvo įsigijęs į- 
monę, kurią daug metų pats vedė. Turėjo 
gražų pasisekimą, nes buvo gabus ir darbš
tus.

A. a. A. Ambroza dalyvavo ir mūsų tau
tiniame ir visuomeniniame sąjūdyje. Ypač 
domėjosi politika, šioj srity jis dirbo ne 
sau, bet norėdamas kitiems padėti prasi
mušti į politikes viršūnes. Jo čia nemažai 
nusipelnyta. Be to, jis ir kitus gerus darbus 
paremdavo.

Apie velionį čia bent keliais žodžiais už 
simename, nes jis buvo pavyzdingas lietu
vis biznierius, geras šeimos galva ir pavyz
dingas vaikų tėvas. Jis nežinojo, kas tai 
yra pavydėti kitiems, bet stengėsi visiems 
sulyg išgalių padėti siekti ko nors aukštes
nio ir kelti savo tautos vardą.

Gaila mums jo. Dar galėjo gyventi ir dar 
daugiau gero padaryti lietuvių visuomenei. 
Jis jai dar buvo reikalingas. Reikalingas 
dar buvo ir savo gražiai auklėjamai šeimai.

Vilniaus Lietuvių Mintys
Vilniečiui lietuviui, ypuč jauninas, «kaip 

visuomet, rodo savo aktyvumą. Ilgai nusi
tęsusios sunkios jų gyvenimo sąlygos ne 
tik nesugniuždė jų moralinio atsparumo, bet, 
atrodo, kad labiau pakėlė jų dvasią ir nuo 
taikų.

Labai gražiai jau pirmuoju savo numeriu 
užsirekomendavęs Vilniaus krašto jaunimo 
savaitraštis Jaunimo Kelias savo rimtomis, 
drauge ir praktiškomis mintimis, ragina lie
tuvius jaunuolius kratytis pesimizmo, o bud
riai žengti pirmyn tautiškuoju keliu.

Straipsny “Tautinės ūkio plėtotės rei'ka 
lu” J. Šimukonis savo realia nuovoka vi
sai teisingai ragina Vilnijos lietuvius įsi
tvirtinti ekonomiškoje krašto gyvenimo dir
voje :

Mums reikia turėti savo atspirties taš
kas, centralinės kooperacijos sąjungos, ku 
riose dirbtų savi žmonės, skelbtų mūsų eko
nominę tikrovę, suprasti^ mūsų sodžiaus tik
rą padėtį, žinotų visus jo skaudulius, nega
lavimus. Mums reikia savarankios nepriklau
somos kooperacijos, kuriose galėtum rinkt1 
savo kapitalą, nes tautinės ūkio sistemos 
dėsniai reikalauja neišleisti nė vieno skati
ko į svetimas rankas.

Toliau laikraštis svarsto lietuvio sugebė
jimus;

Lietuvis sugeba dirbti kiekvieną darbi 
neblogiau už kitus, parodo daugiau suma
numo ir ištvermės. Jani netrūko ir netrūk
sta idealizmo, kur reikia stiprinti tautines 
pozicijas.

Iš to, kas pasakyta, aiškėja, kad reikir 
plėsti ir remti privačią prekybą ir ją pro
paguoti spaudoje, susirinkimuose. Rinkti <ka 
pitalą į privačias rankas ta prasme, kad 
mūsų tautos vienetai jaustųsi savarankūs, 
nepriklausomi ekonominiame gyvenime. Pa 
kelti ūkio kultūros lygmenį, sumodernizuoti 
sodžiaus ūkio gyvenimą. Reikalauti žemės 
bežemiams ir mažažemiams, parceliuojant 
dvarų žemes, kurios prašyte prašosi patekti 
į geras darbo rankas. Organizuoti grynai 
tautinę kooperaciją, remti savuosius versli
ninkus sodžiuje ir miesteliuose.

Į šį didingą darbą privalo stoti visos jau 
nosies jėgos ir iškovoti, išsiveržti į tinka
mas tautinio ūkio aukštumas.

Lietuvos Žemes Turtai

KLAIPĖDA (K) — Jau į- 
steigta akcinė bendrovė Klai
pėdos uostui eksploatuoti.

dalyvavo apie 5000 asmenų 
bei 'keli žymūs nacių veikė
jai. Vokiečiai dabar Ramby-

Toje bendrovėje akcininkais ną jau pradėjo vadinti “Ro-
dalyvauja Lietuvos ir Vokie
tijos valstybės iždai: Lietu
vos — su 60,000 markių, Vo
kietijos — su 40,000 markių. 
Liepos 19 d. įvyko pirmas tos

lubinus, senoji prūsų karžy
gių pilis” ir stengiasi iŠdil- 
dinti Rambyno lietuviškąją 
praeitį. — Vokiečiai paga
liau leido susirinkti lietuvių

bendrovės akcininkų posėdis, evangelikų krikščioniškos la- 
kuriame buvo priimtas Ber-į bdaringos draugijos “Sando-
lyne sutartas bendrovės sta
tutus ir išrinkta taryba. Iš 
lietuvių pusės, išrinkti Ernes
tas Galvanauskas, bendrovės 
tarybos pirmininku, ir nariais 
inž. J. Augustaitig ir buvęs 
gubernatorius Uai|ius; bend
rovės direktorių išrinktas VI. 
Statkus. Iš vokiečių pusės 
bendrovės tarybon išrinktas 
Minkė, o antrą atstovų vo
kiečiai dar deleguos. — Lie
pos 21 d. į Klaipėdą atvyko 
iš Vokietijos gilumos 100 stu
dentų ir studenčių, kurie iš
skirstyti atskiruose ūkiuose 
padėti laukininkams rugius 
piauti ir kitus lauko darbus 
dirbti. — Liepos 23 d. Ram
byno kalne buvo nacionalsoci
alistų karių sąjungos sąskry
dis ir demonstracija, kurioje

ra” nariams. “Sandora” jau 
veikia Klaipėdos krašte per 
40 'metų, dar nuo Vilhelmo 
II laikų — ir išlaiko prieg
laudas, vaikų darželius, naš
laičių namus ir kt. — Klai
pėdos policija išleido įspėji
mą prekybininkams ir ūkini
nkams, kad liautųsi kelti kai
nas produktams ir prekėms, 
nes už tai ateityje be labai

Po Svietą Pasidairius
Sunkinusį krizį dabar gyve

na lietuviški laisvamaniai. O 
buvo čėsai tikrai strošni, ka
da jie turėjo susivienyiną, vėl 
niaig kupčiavojo, velnių pa- 
mače popieras leido ir per jas 
grasino išnaikinsią visas A- 
merike gaspadines, visus bro- 
stvininkus ir visą kitą, ko lai
svamaniai labiausiai bijo.

Šiandie, tavoršeiai, iš lais
vamanių nėra net ko man ant

aukštų baudų bus baudžia- savo delno padėti. Kadangi
ma ir kalėjimu; net nubaus
tųjų pavardžių skelbimu spau 
doje. — Iš Klaipėdos ‘krašto 
labai daug mokytojų iškelia
ma į tolimesnes Vokietijos 
vietas. Iškeliami tie, kurie 
moka ir lietuvių kalbą, o jų 
vietoje atkeliami vokiečiai iš 
reicho gilumos, seni partijos 
veikėjai.

M. S. 19-tam Seimui Besiartinant
A. L, R. K. Moterų Sąjun- tobulesnių, nes pasaulio me- 

goš seimas įvyks rugpiūčio 71 chanizmas laipsniškai tobuli- 
8, 9 ir 10 dienomis, 5 kuopos, naši.

Tinkamų Kandidatų Parinkimas
A. L. R. K. Federacijos centras prašo sky

rių nominuoti kandidatus į centro valdybą.
Gerai, kad išanksto yra numatomi kandi

datai. Susirinkęs kongresas turi geresnę pro
gą išrinkti tinkamą valdybą.

Šiais laikais yra labai svarbu, kad prie 
mūsų veikimo centro stovėtų žmonės, kurie 
akylai šoka gyvenimą, yra veikūs ir akty 
viai dalyvauja mūsų organizuotosios visuo 
menės Judėjime.

Kandidatus nominuoja Federacijos sky 
riai ir apskričiai. Iš nominuotųjų kandidatų 
kongresas išrenka į valdybą devynis asme
nis.

Worcester, Mass., ribose, kur 
randasi daug veiklių narių 
šios organizacijos, buvusių 
centro pirai., redaktorių ir 
kitų.

Taigi iš anksto .galime sa
kyti, kad seimas bus rimtas. 
Iš laikraščiuose patiektų ži
nių seimo renginio komisijos 
matėsi daug aktyvumo. Iš 
anksto nurodyta, 'ktūp reikės 
seime apseiti ir ką pirma pra
dėti dirbti, t. y. svarbiausius 
organizacijos klausimus sva
rstyti.

Gal daug iš sąjungiečių ta
rpo nusiskųs trūkumu mūsų 
veikloje, finansų stovy ir t.t.

Bet, giliaus pagalvojus ir 
apsvarsčius, ant tų menk nie
kių neturėtumėm remtis. Pa- 
žvelgkhne į pasaulio mecha
nizmą. Paimkime, pavyzdžiui, 
lakūnus, kurie skraido padan
gėse lėktuvais. Jie šiandien 
nėra visai tobuli. Daug jau
nuolių rr senų rizikuoja sa
vo gyvybes, kas yra brangiait-

‘XX Amžius’ įdėjo pasikalbėjimą su prof. 
dr. J. Dalinkevičiu. Dr. J. Dalinkevičius, di
deliu atsidėjimu tyrinėdamas mūsų žemę, 
daug yra atvėręs įdomių paslapčių. Geriau
siai žemės sluogsnius tyrinėti iš gręžinių 
Bet pas mus 'giliausias gręžimas tesiekia 304 
metrų. Brangieji žemės turtai glūdi dar gi
lesniuose sluogsniuose. Kol kas prieinami 
tyrinėjimai turtų,. ikurie yra negiliai.

Lietuvoje gana daug dolomitų, kurie tin
ka roman-cemento ir magnezijalinių cemen 
tų gamybai, gatvių grindinių apatiniam 
sluogsniui, 'monumentaiinei statybai ir t.t.
Dolomitų pritaikymo sritis labai plati ir ša- sįa pasauly. Jie skrajoja ne
lis turtinga dolomitais turi jais susidomėti.

Tik Savimi Tesirūpina
Anglijos parlamentas išsiskirstė nieko ti

kro nepadaręs Europos taikai palaikyti. Mi 
nistras pirmininkas Chamberlainas norėjo 
kad parlamentas eitų atostogauti ir jam pa
liktų laisvas rankas žaisti su mažesniųjų 
valstybių likimu. Jis toliau derėsis su Sta
linu ir stengsis malšinti Hitlerį. Jo manev
ravimas neišeis j sveikatą kitoms valsty
bėms, nedaug gero teduos taikai užtikrinti. 
Anglų politikai tik žiūri, kad sau biznį pa
didinti ir pagerinti ir, užėjus pavojams, sa
vo kailį išgelbėti.

Žinomiausi dolomitų plotai yra Skaisgirio, 
Pakruojo ir Pasvalio rajonuose. Klinčių ran
dama Menčių - Vėgėrių rajone, — tai visais 
atžvilgiais tinkama medžiaga portlandcemen- 
tui gaminti. Tos klintys dabar naudojamos 
cukraus fabrikuose. Menčių - Akmenės ra
jone plečiama gerų kalkių gamyba. Klin
tys reikalingos stiklui ir popieriui gaminti 
Kreidos gelmėse yra gana storų ilki 100 m. 
sluogsnių. Lengviausiai prieinamos "kreidos 
didžiausi plotai yra Kauno - Jurbarko - 
Skirsnemunės rajonuose. Skirsnemunės ra
jone yra ne mažiau 5 mil. kūb. n,. Lietuva 
ypač turtinga kvarco smėliais. Jų sutinkame 
pagal šventąją nuo pebeikių iki Ukmergės. 
Yra nemaža ir įvairių lūšių gip*o, kuris 
tinka statybos ir medicinos reikalams ir ce
mentų gamybai. Iš gipso galima gauti ir 
sieros rūgšties, kuri būtina cheminei pra
monei. Biržų - Pasvalio rajone ir Kauno ra
jone yra daugiausia gipso. Neištirtas chlo
ridų, ypač valgomosios druskos klausimas, 
nors yra davinių, kad jos turėtų būti. Maža 
vilties rasti gerų akmeninių anglių, gele
žies rūdos, tinkamos geležies prameni, bet 
yra medžiagų tinkančių mineralinių dažų

tobulais lėktuvais. Prabėgus 
keletui metų tie lėktuvai bus 
tobulesni, nereikės aukoti gy
vybių. Bet mes negalime jų 
laukti; vartojame šiandien to
kius, kokius turime.

Gal ne viena iš mūsų pa
sakys, kad merkime juos į 
vandenyno gilumas, kad jie 
neatimtų mūsų jaunimo gy
vasčių ir laukime tų, kurie 
bus už dešimties onetų, ar dau 
giau, tobulesni, kurie nesu
darys pavojaus dėl visuome
nės.

Bet taip sakydamos klysta
me. Jei mes nevartosime šių, 
tai niekuomet nesulauksimo

Taip ir organizacijos puna- 
šiai vystosi, tobulinasi, ge
rinami ir auga naujom jėgom.

Daug moterų ir jaunų mer
gaičių turime pašvęsti laiko, 
darbo, kad jas tobulinus, ge
rinus; daug jėgų tos nenuil
stančios veikėjos au'koja per 
ilgus metus. Mes galime pa
čios iš savo patyrimo spręs
ti, kiek reikėjo padėti svei
katos, kad palaikius organi
zaciją, kuopas, narių stalčių, 
taiką, tvarką ir vienybę. Pa
klauskime, ką gauna už tai 
tos moterys, 'kurios tiek daug 
dirbat Pačios gerai žinome: 
nemalonumų, nesmagumų. Tai 
toks yra užmokestis už pa
sidarbavimą.

Tik tos moterys gali pasa
kyti, kurios išbuvo ir dirbo 
nenuilstančiai per 25 metus. 
Gal, jų randasi neperdaugiau- 
siai, bet jos yra liudininkės 
praeities veiklos. Neviena at
vykusi į jubiliejinį (25 me
tų) seimą iš džiaugsmo apsi
ašaros sulaukus tos dienos, 
kada jų užbrėštas tikslas lai
psniškai išsitobulino, išaugo, 
kaip tas tik užgimęs 'kūdikis 
išaugo per 25 metus į sveiką 
.jauną gražią 25 metų 'mergi
ną.

Mes turėtumėm šiam seime 
suvažiavusias ir išbuvusias 
25 metus nares tinkamai pa
gerbti ir būti joms dėkingos, 
o už tas, kurių nesiranda mū
sų tarpe, jų yra daug miru
sių, užprašyti šv. Mišias.

Sveikinu ir linkiu visoms 
sesutėms sąjungietėms vieny
bėje, taikoje iš vien dirbti.

Julija H. Medinienė

jie su velniais dirbo, tai sykiu 
su velniais ir viskas velniop 
nuėjo: susivienymns, pryče- 
riai, popieros ir visokie kovos 
būdai. Dabar net patys iš sa
vęs fones krečia. Antai popie- 
roj, kuri visados laisvama
niams mačydavo dirbti, vie
nas laisvamanis praneša, kad 
buvęs Roselando laisvamanių 

.mitingas, kuriame pasirodė, 
jog piknikas davęs daug nuo
stolių. Mat, piknikas buvęs pa 
garsintas tik balšavikų popie- 
roj, o kadangi balšavikai la
biau tiki Stalinui, negu vel
niams, tai, nepagarsinus 
to pikniko cicilistų popie- 
roj, kuri labiau tiki vel
niams, negu Stalinui, jis 
ir nepavykęs. Kai atsilankęs į 
mitingą centro sekretorius bu
vo paklaustas, kiek laisvama

niai turi klojiu, tasai atsakęs 
nežinąs. Ne tik nežinąs, kiek 
turi kuopų, ale nežinąs nei 
kuopų numerių ir kiek kuri 
kuopa turi narių. Pasirodo, 
sako tasai laisvamanis, kad 
centro sekretorius tiek žino 
apie draugiją, kiek “degloji” 
apie astronomiją.

Esant šitokiai lietuviškų, 
laisvamanių krizei, nedyvi 
kad jų orakulas dr. Šliupas^ 
Kaip Lietuvos popieros pra
neša, kvitinęs Palangos bur- 

i mistro urėdą važiuoja Ameri- 
1 kon.

Čikagos miesto taryba, sa
koma, kreipėsi į majorą, kad 
jis paduotų prašymą \VPA 
administracijai duoti savo 
darbininkus sunaikinimui žo
lių, ypač rag\veed, kurios iš
leidžia daug į orą šienligės 
dulkių.

Kai kurių miesto dalių gy
ventojai sako, kad reiktų krei
ptis į majorą, kuris turėtų 
prašyti WPA administracijos 
darbininkų strytams klynvti 
nuo popergalių, sąšlavų ir vi
sokio dorto, ba miesto strvtu 
šlavikai, tur būt, ištisus me
tus vikeišiną turi ir sugrista 
tik prieš miestavus lekšinus 
strytus nušluoti. Kai kurie gy 
ventojai jau net pamiršę, kaij 
tie strytų klyuytojai išrodo.

Nuostolingos Audros 
Aplink Ukmergę

UKMERGĖ (E) — Perkū
nija ir audros Ukmergės aps. 
ūkinirikams šiemet yra jjada- 
riusios labai daug skaudžių 
nuostolių. Perkūno užmuštų 
žmonių ir gyvulių ir sudegin
tų trobesių Skaičiumi apskri
tis, tur būtr stovi pirmoje 
vietoje. Štai vėl, liepos 17 d., 
apie 15 vai. Kaukiškių km., 
Musninkų valse, perkūnas už
degė Antano Bareikos gyve
namąjį namą, iš kurio užside
gė klėtis ir abu trobesiai ga
lutinai sudegė. Tuo pat laiku 
pei'kūnas užmušė minėto Ba
reikos žmoną Stefaniją, 45 
metų amžiaus ir smarkiai pri
trenkė du to paties kaimo gy
ventojus — Vaclovą Giliūną, 
32, ir Modestą Bareiką, 9 me
tų amžiaus.

PRO KĖDAINIUS PRAĖJO 
DIDELĖ AUDRA

Liepos 17 d. apie 14 vai. 
Kėdainių —r Vandžiogalos 
ruože praėjo smarki audra. 
Buvo nunešta stogų, išlaužta 
medžių, sugriauta trobesių. 
Keliose vietose buvo matyti 
gaisrų. Audra nuplėšė trečda
lį Kėdainių šv. .Jurgio bažny
čios stogo. Šiaip audra buvo
neilga. Tik jienkias minutes 

Mich. valstijos direktorė truko.

gamybai. Be to, yra daug ir menkesnės ver
tės arba mažais kiekiais randamų ir kitokių 
mineralinių medžiagų.

Mūsų žemė reikalinga dar didelio tyri
nėjimo. Numatoma įsteigti savarankišką ge
ologijos institutą. Dabar tik pavieniai as

menys savo pasiaukojimu vaikščioja po Lie
tuvą tyrinėjimo tikslais. Dr. J. Dalinkevi- 
čius dabar yra išvažiavęs į šiaurės Lietuvą, 
dr. J. Pakuckas Į Pietų Lietuvą. J. Rugie
nius seka Lietuvoj daromus gilesnius šuli
nių gręžinius.

Lenkijos Rašytojai ; 
Kviečia Lietuvos 
Rašytojus •*

KAUNAS (E) — Lenkijos 
Rašytojų Profesinė Sąjunga 
kviečią Lietuvos Rašytojų 
Draugiją suruošti ekskursiją 
į Lenkiją. Numatoma, kad 
mūsų rašytojai vyks į Lenki
ją rugpiūčio mėnesio pabai
goje ar rugsėjo pradžioje. 
Šiomis dienomis laukiama Lie 
tuvoje lenkų rašytojų PEN 
klubo ekskursija, kurioje į- 
sirašė apie 20 žymiausių Le
nkijos šių dienų rašytojų. Bi 

, to, Lietuvoje žada atsila: 
ti keli žymūs. Amerikos 1 
nalistai, kurie dabar kelii 
ja po Lenkiją.

šventojoj Bus
Įsteigta Parapija

ŠVENTOJI (E) — Kylant 
Šventosios reikšmei ir į ją 
lankantis vis daugiau žmo
nių, didėjant ir vietinių gy
ventojų skaičiui, Telšių vys
kupijos kurija, kaip tenka 
patirti, Šventojoje yra nu
mačiusi įsteigti parapiją. Iki 
šiol, 'kaip žinia, yra tik Pa
švenčio kaime bažnytėlė be 
nuolat gyvenančio kunigo. 
Tačiau šiuo metu sekmadie
niais jau reguliariai atvyksta 
į ją kunigas iš Palangos. Be 
nuolatinių gyventojų, šiuo 
metu yra apie 300 uosto dar
bininkų su šeimomis katali
kų. • x

■^r *________  r
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IŠ KELIONĖS J LIETUVĄ
Rašo V. Muiinskas

Laivui Gripsholm artinan
tis prie garsiojo Švedijos uo
sto Gothenburg, ekskursan
tams suteiktos informacijos 
bei žinios apie fonnalunius, 
kokie reikalinga atlikti vyk
stant į Lietuvę. Susirinkus 
keleiviams į nurodytą vietą, 
laivo orkestras sugrojo lietu
višką potpurį pradedant Lie
tuvos himnu. Šis malonus ge
stas keleiviams labai patiko 
ir stebėjosi, kaip švedai ga
lėtų taip gražiai groti lietu
vių melodijas. Po muzikalės 
irogramos prasidėjo pasitari- 

is bei nurodymai apie for- 
Talumus ir bendrai apie ke

lionę.
Kapitonas A. Petruškevi-Į 

eius ekskursantų vardu man' 
padėkojo už malonų lietuvių 
priėmimą laive. Ir po to pa
teikė keleiviams sekamo turi
nio padėkos laišką:

“Žemiau pasirašę Ameri
kos lietuviij ekskursijos iš- 
New Yorko liepos 1 d. M. S. 
Gripsholm dalyviai, turime 
garbės pareikšti padėkos žo
dį laivo Gripsholm vadui ka- 
pit. J. M. Rendstrom, jo pa
dėjėjams laivo administraci
jai, V. Mueinskui, Š. A. L. 
vadovybei, už tokį tvarkingą 
laive surėdimą. bei nuoširdų 
prie lietuvių atsinešimą, ku
rį patyrėm vykdami iš Ame
rikos į Lietuvą.

“Mes nuo savęs tik tiek 
galime pridėti, kad tie kurie 
rengsis į Lietuvą vykti, šiais 
ar sekamais metais rekomen
duotina važiuoti Švedų Ame
rikos Linija ir persitikrinti 
patogia, linksma kelione per 
gražiąją ir Lietuvai draugin
gą Švediją”.

Seka parašai.

Kelionė per Švediją

Išlipę iš laivo be jokių mui
tinės trukdymų bei formalu
mų vykome per gražiąją Šve
diją į jų sostinę Stockholm. 
Gothenburge mus pasitiko į 
Klaipėdos skyriaus vedėjas 
Pr. Zaborskis. Jis tuo laiku 
tarnybos reikalais lankėsi

kietijos vizas, nes tie, kurie 
buvo nutarę vykti per Rygą, 
turėjo tik Lietuvos tranzito 
vizą. Šis nemalonumas ar trū
kumas, jei jį taip galima pa
vadinti, buvo Zaborskio pas
tangomis sutvarkytas ir visi 
vykome per Klaipėdą, kurie 
turėjom vizas ir kurie netu
rėjom. Liepos 11 d., 8 vai. 
vakare, apleidom Švediją, se
kančią dieną jau buvom Klai
pėdoj.
Klaipėda

Ši buvo pirma mano kelio
nė per Klaipėdą, jau Lietu
vai jos netekus, tai atvdžiai 
stebėjau, kaip sklandžiai tie 
formalumai eis. Reikia pasa
kyti, jog, nepaisant visų spau 
dos gandų ir spėliojimų, mes 
visgi buvome labai mandagiai 
Klaipėdoj sutikti. Aš ir visi 
važiavę keleiviai pajutome, 
kad esame traktuojami lygiai 
kaip ir kituose uostuose. Mu
ms nereikėjo atidaryti baga
žo, nei pareikšti valiutą; at
rodė, kad mus visai laukia
mais svečiais skaitė. Aišku, 
nebuvo to, kas buvo tada, 
kaip Klaipėda buvo Lietu
vos; tada, kaip tik ekskur
sija atvykdavo, buvo lyg šve
ntė, priėmimai, kalbos, mu
zika, pietūs ir 1.1. Bet dabar 
to nėra. Mes ir tie, kurie da
bar Klaipėdą valdo, žinome, 
kad mes ne pas juos atva
žiavome, tik per buvusį Lie
tuvos uostą pravažiuojam ir 
todėl atlikta tik oficialis su
tikimas, pasų patikrinimas ir 
baigta. Uoste plevėsavo ir Lie 
tuvos trispalvė tarp įvairių 
vokiškų vėliavų. Iš laivo vi
si keleiviai įsėdom į autobusą 
ir, vieno policininko lydimi, 
vykome į Kretingą prie Lie
tuvos ir Vokietijos sienos. 
Mums buvo aišku, kodėl mus 
lydėjo vienas policininkas. O 
tai dėl to, kad buvom tik 
tranzito keleiviai ir kai ku
rie iš keleivių net tranzito 
vizų neturėjom. Kaip tik au
tobusas pasijudino, suskam
bėjo lietuviška daina — dai-

DWX«O5CH

California vai. policija turėjo žinių, kad keliuose pakraščiais plaukiojančiuose laivuo
se vedama didelis gemblinimo biznis, tačiau policijai vis nepavykdavo užklupti, nes lai
vai buvo saugojami tam tikrų sargų. Sykį bet gi užklupo ir sunaikino visus gemblinimo 
įrengimus. Šiame atvaizde parodoma vienas sunaikintų gemblinimo kambarių laive S.S. 
Texas. (Acme telephoto)

Švedijoj ir mums visiems bu- n^vom per Klaipėdos miestą 
važiuodami ir ikiir iki pat sienos. 
Policininkas mokėjo ir lietu
viškai kalbėti, tai kai kurie 
iš keleivių su juo šnekučia

vo malonu dar Švedijoje jau 
pasitikti mūsų gimtojo kraš- 

žmogų, kuris suteikė pir
kias žinias. Iš vykstančių 

deivių buvo dalis, kurie no
rėjo vykti per Rygą, bet pa
sirodo, kad į Rygą laivas iš
eina tik sekamą dieną, tada Atvykę į Kretingą radome 
visi keleiviai pageidavo vyk- sieną jau uždaryta, nes buvo 
ti per Klaipėdą, jei tik bus po 8 vai. vaikaro. Atvyko va- 
galima kaip nors išgauti Vo-1 ldininkai atidavė mums pa-

vosi.

Kretinga

Atvykę į

sus ir siena atidaryta. Perva
žiavom labai mažą tarpų, maž 
daug kaip vienas blokas, ku
ris yra “no mans land” ir 
privažiavom Lietuvos sieną. 
Čia mus nuoširdžiai, su lie
tuviška šypsena, pasitiko Lie
tuvos valdininkai, pasienio 
policija. Iš Klaipėdos mūsų 
bagažą nuvežė du trokai tai
pgi į Kretingą į gelžkelio sto
tį. Mums čia prie sienos įre
gistruojant pasus atvyko ir 
mūsų bagažas. Užregistravę 
pasus ir pareiškę valiutų, nu
važiavom į stotį. Stoty sutva
rkytas bagažas, atlikta mui
tinės formalumai ir pasiųstas 
ten, kur kam reikalinga. Mūs j j 
traukinys iš Kretingos į Kau
ną išėjo 11 vai. 25 min. Be
laukiant traukinio turėjome 
bendrą vakarienę. Tai buvo 
pirma Lietuvos žemėje. Po 
vakarienės atsisveikinau su 
keleiviais, palinkėjau gerai 
praleisti atostogas Lietuvoje 
tiems, kurie parvyko ato Uo
gauti, o tiems, kurie parva
žiavo apsigyventi, — geriau
sio pasisekimo. Visi keleiviai 
įvertino pastangas ir suma
numą P. Zaborskio, kuris la
bai korektiškas su keleiviais, 
linkęs pirma atlikti reikalą, 
o paskui pajuokauti, kas ke
leiviuose paliko labai gerą Į- 
spūdį. Jis visada toks buvo 
ir yra. Tas keleiviams, vyks
tantiems Švedų Amerikos Li
nija, užtikrina tvarkingą par
važiavimą per Klaipėdos kra
štą ir įvažiavimą į Lietuvą 
per Kretingą. Ta pačią pro
ga Zaborskis irgi tarė žodį, 
pareikšdamas, kad jum buvo 
nepaprastai malonu su Ame
rikos lietuviais susitikti ir

jiems patarpininkauti vyks
tant į Lietuvą ir širdingiau
sius linkėjimus. Atėjus lai
kui, traukinys išvežė mus į 
visus kraštus Lietuvos. Pažy
mėtina, kad pirmą kart į Lie
tuvą atvyko dvi Amerikos 
lietuvaitės inteligentės: Rau- 
linaitė, iš AVorcester, Mass.,
— mokytoja ir 
Boston, Mass., • 
secretary.

Petružytė, iš 
— egze kuti ve

Įspūdžiai iš Lietuvos

Lietuvoje dabar gerokai ka
ršta, bet visai ne taip, kaip 
pas mus Amerikoje. Suva'ki- 
joj vietomis rugius veža, ki- 
ur dar kerta, o šiaurinėj Lie

tuvos daly dar tik rengiasi 
rugius kirsti. Pas mus, A me
nkoje, aišku, 'pasiskaičius a- 
.nerikoniškos spaudos, mano
ma, kad Europoje karas Lile 
minutę kilsiąs. Atvykus čia 
to visai nejauti. Žmonė*, kaip 
paprastai, gyvena. Vieni, ku
riems sąlygos leidžia, dar ir 
pal.nl iavoja, kartais geriau 
net kaip ir pas mus. Kiti va- 
rgingiau gyvena, bet kur to 
vargo nėra; pas mus jo irgi 
netrūksta Dabar jau tokia 
bendra pasaulio padėtis — vi
sur tas krizis jaučiamas. Dėl 
Dancigo Vokietijos ir Lenki
jos santykiai kas dien vis 
darosi aštresni. Liepos 20 d. 
Dancigo vokiečiai nušovė vie
ną lenkų muitininką. Be* 
Lietuvoje tie įvykiai kaž kaip 
nė šildo, nė šaldo; žmonės la
bai šaltai seka Vokietijos ir 
Lenkijos politinius manevrus. 

Vilniečiai Lietuvoj
Devynias dienas po Lietu

vą važinėjo Vilniaus studen-

Važiuokite Su Mumis Į Dienraščio “DRAUGO” Didelį

Metu Jubiliejaus 
PIKNIKĄ

Darbo Dienoje, Rugs.-Sept., 4 d., 1939
Vytauto Parke, 115th ir Crawford

kalbų vilniečiai autobusais apdovanoti knygomis ir bro- 
buvo nuvežti į stotį ir trau- šiūromis, prie to Vilniaus u- 
kiniu apie 9 vai. vakare iš- niversiteto knygynui padova- 
vyko į pavergtą mūsų Vii- nota atatinkamos knygos gū
nių. Ovacijos didžiausios. Sto- si pažint i su Lietuvos kultūra 
ty skambėjo įvairios patrijo-[ ir jos pažanga.
tinės dainos, vilniečiai dar Sekantį kartą parašysiu 

daugiau įspūdžių iš Lietuvos.kartą buvo apiberti gėlėmis.
Orkestrui grojant minia su
giedojo Tautos himną ir trau
kinys pajudėjo. As negalėjau 
atsigerėti matydamas tokį 
jaudinantį vaizdą. Neabejoju, 
kad ir daugiau iš amerikie
čių buvo atvykę į stotį, pa
sidžiaugti su vilniečiais, bet Į''ll* ^(du\ ių y įa tekę ap-

Kaip Sutvarkyta 
Dariaus - Girėno 
Žuvimo Vieta

BERLYNAS (E). — Ne

vi są 
niu”

tai, kurie buvo pakviesti Lie
tuvos Matininkų ir Kultūrte- 
chnikų Sąjungos. Minėtoji są
junga padengė visas su ke
lione susidariusias išlaidas ir 
globėjo laike kelionės .po Lie
tuvą. Jie apkeliavo apie 1,500 
km. Vilniečiai džiaugėsi nepa
prastu Lietuvos vaišingumu. 
Kur tik ekskursija pasirodė, 
visur juos nuoširdžiai sutiko 
ir vaišino; kai kurią dieną 
tekdavę net po 10-12 kartų 
valgyti. Man buvo nepapras
tai j.lomu su jais pirmą kart 
susitikti; su tais žmonėmis, 
apie kuriuos visa lietuvių tau 
ta svajoja, taip čia, Lietuvoj, 
ir mes būdami svetur — Vil
nius mūsų idealas. Susitikau 
per pačias atsisveikinimo iš
kilmes, kurios buvo sureng
tos Žemės Ūkio Ministerijos 
Rūmuose, į kurias buvau pa
kviestas mat. A. Šuto. Dėl 
laiko stokos neteko plačiai 
susipažinti, bet ant greitųjų 
su kai kuriais. Vienas iš jų 
buvo “Vilniaus Žodžio” re
daktorius Jonas Latvys, Če- 
pulytė ir J. Spėtys. Viso eks
kursantų buvo 40 asmenų. Vi
lniečiai manęs prašė perduo
ti sveikinimus Amerikos lie
tuviams nuo .studentijos ir 
bendrai Vilniaus pavergto 
krašto lietuvių. Kai kurie pa
reiškė, kad pas juos yra mi
ntis greitu laiku atsilankyti 
su paskaitomis į Ameriką po 
lietuvių kolonijas iš 'kokių 
dviejų ar trijų asmenų, nu
šviesti Amerikos lietuviams 
jų padėtį ir bendrai užmegs-į 
ti artimesnius ryšius su mu-. 
mis. Jie dėkojo Amerikos lie- j 
tuviams už teiktą didelę pa
ramą dar netolimoj praeity, 
norėtų, kad ir vėl bendras 
veikimo darbas pradėtų mū
sų tarpe Vilniaus vadavime. 
Po vaišių ir atsisveikinimo

TIRED, W0Rh OUT,

NO AMBITION
H O W man, 

women are 
just dragging thent- 

aelvea around, all 
tired out with peri- 
odic sveakneaa and 
pain? Tbey ahould 
know that Lydis 
E. Pinkham’s Tab- 
Irta relieva peri- 
odic paini ana dia-

comfort. Small liže only 29 cents.
Mri. Doriie Villiama of Danville, 

Illinois, aaya, “I had no ambition 
and waa terribly nervoua. Your Tab
lete helped my periodą and builr tne 
up." Try them nešt month.

dėl didelės minios negalima 
buvo pasimatyti. Stoty minia 

laiką dainavo “Į Vil- 
“Pirmyn, pirmyn” ir

“Trimitai šaukia”, šias tris 
aistringasias dainas. Toks su
sijaudinimas, kad tiesiog žo
džiais negalima atpasakoti, 
bet labai tvarkingai elgėsi. 
Jei tokiu momentu kas nors 
pareikštų, kad čia kur tai 
koks mūsų skriaudikas slan
kioja visa minia, taip vyrai, 
taip ir moterys, imtų ginklą 
į rankas. Jei kas mano, kad 
Lietuvos visuomenė nepasire
ngusi ginti savo kraštą, tam 
'persitikrinti, reikėjo pamaty
ti momentą atsisveikinant su 
Vilniaus lietuviais studentais, 
liepos 21 d.

Pažymėtina, kad su eksku
rsija sykiu buvo atvykęs ir 
Vilniaus universiteto lenkas 
profesorius, kuris, kiek teko 
patirti, dėsto Lietuvos istori
ją. Jis, matydamas tokį nuo
širdų lietuvių laisvosios Lie
tuvos ir pavergtojo Vilniaus 
susitikimą, buvo irgi labai 
susijaudinęs. Jam įteikta sto- 
vylėlė, vaizduojanti lietuviš
ką suktinį. 'Studentai visi himną.

TAIICTS

lankyti tą brangią visai mūsų 
tautai vietą, kuri yra Vokie-. 
tijoje, netoli Soldino (apie 
10 km) ir kuri yra aplaistyta 
mūsų tautiečių Dariaus ir Gi
rėno krauju. Kiekvienam ten 
atsilankusiam tuojau atgims
ta tos pačios mintys, kurioyiis 
gyveno visa lietuvių tauta 
1933 m. liepos 17 d. Dabar ta 
vieta yra aptverta cementine 
žema tvora, o pagal tvorelę 
yra iš vidaus užsodinta mažais 
gyvatvoriais. Yra ir geležiniai 
vartukai, pro kuriuos galima 
patekti Į vidų šios mūsų šven
tovės, kur yra pastatytas, pa
lyginti, kuklus paminklas, l.ie.

Į tuvių studentų draugija Ber- 
llyne liepos lfi d. suruošė eks
kursiją į Dariaus ir Girėno 
žuvimo vietą ir ten juos gra
žiai pagerbė. Su šia ekskursi
ja lietuvių karžygių pagerbti 
buvo nuvykęs Amerikos lietu
vis Tranauskas. Ant paminklo 
uždėta gyvų gėlių puokštė, 
perrišta su draugijos užrašy
tu kaspinu. Čia jau buvo pa
dėta gėlių Dotnuvos akademi
ja baigusių mergaičių ekskur
sijos. Susikaupimo minutė bu
vo baigta sugiedant tautos

t

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.
J?

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymonth

r*l yra geniausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemlikal lž- 
tobullntl. nužemintos kainos. lengvi UmokSjitn&l, 

teisingam patarnavlmaa

BALZEKAS MOTOR SALES
“C WII,I, IJKB TTR”

<030 8. Archer Avė., Cbicago, 11L, Phone Virginia 1515
Turima 
Ir ana

daugybe 
Itau.

vartotu automobiliu valiausios mados, nuo $1S.tO

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokloa rąftiM naujus namui ant 
lengvą mėnesinią išmokėjimą. Darau Tį
sok} taisymo darbą be jokio casb (moks
linio. ant lengvą mėnesinią iftmokėjimą.
(Iftgaunu geriatuj atlyginimą ii Fire In
surance Oompaniją dėl taisymo apdegu
sią namą). Daran paskolas ant nanją ir 
eeną namą, ant lengvą mėnesinią iftmo
kėjimą nno B iki 20 metą. Reikale kreip
kime prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

4-
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VIENOS SAVAITES ATOSTOGOS
Liepos 7 d., 7 vai. ryto iš- medžiai apsupa ir žmogus 

važiavom iš Detroito dideliu jauti ramybę, poilsį. O tie 
noru pamatyt daugiau Miclii- paukščiai, kaip užprašyti die- 
gan valstijos. Kelia turėjom nų, naktį čiulba visokiais ha-
• • c Iiš anksto apibrėžę ant žemė- įsais.
lapio, kad 'kelionė būtų be Važiuojant į lliggins Lake, 

dvi jaunos stirnos perbėga 
skersai kelių, ir erzina mus

trukdymų. Oras gražus, ke
liui kuo geriausi, rodos, trau
kte traukia žmones važiuot į atsigrįžusios. Aplankom Cray 
laukus. Į ling, Mieli., Fish Hatcheries,

Muihs besidžiaugiant dobi- kur Mieli, valst. augina žu- 
lų, medžių, gėlių kvepėjimu J vis ir leidžia į ežerus žve- 
pamatėm ir laukus cukrinių jains. Netoli užvažiavom pas 
runkelių. Pravažiavom Bay pažįstamų, kuris yra lieute- 
City. Artinantis prie Sterling,’ nant ant Beserves Anny Pla- 
Micli., matom parašų ant vai-' ne Foree. Ten turėjom pro- 
gyklos sienos: “No Boer”, ges susipažint su bombnešiais 
reiškia nėra arba neparduo- lėktuvais, kurie kainuoja $57,- 
dama alus. Ut, sakau, tai 000.00 vienas, o tų dienų jų 
žmonių teisybė. Ir stebėtina,1 buvo aštuoni. Artinantis prie 
nes maža tokių vietų matos. Į Traverse City, pamatėm, kad 
Pravažiavom kelius mažus laukiama svečių: gatvės, na-
miestelius, kuriuos aukštai iš
kelta Amerikos vėliava, (kuri
iš tolo labai gražiai atrodo, j New York, Florida, Califor- 
Pravažiavom keliasdešimts! nia, Kentucky, Illinois, Ohio
ūkių. Ūkininkai laukus dirba 
daugiausia mašinomis. Jei ku
ris traktorio neturi, tai seni; mus prikėlė bombų sprogi

mai, reiškia, kelkitės, jau pra 
džia vyšnių festivalo. Skubi
namės, nes kas valandų daros 
didesnis judėjimas. Apie 9

“truck” vartojami vietoj ar
klių.' Laukai apsėti kukurū
zais, kviečiais, avižomis, mie
žiais, nusodinti bulvėmis ir
t.t. Daug gyvulių: 
kiauįių, avių.

Artinantis pietų laikui Sa
le kelio šeimynėlės turistų. 
Susisėdę prie stalų, tam tiks
lui Mieli, valst. padirbtų, li
nksminas atostogų proga.

Artinantis prie VVest Bra
ndi pasimatė kalnelių. Va
žiuojant toliau, kelias eina 
per Midi. valst. prižiūrimus 
miškus. Neapsakomai linksma 
klausant paukščių čiulbėjimo. 
Laukinių gėlių gražumas — 
ir Floridoj, gal, nėra gražiau 
šiame vasaros laike. Keliai 
pradeda vingiuotis, kur ne- 
kur matos ant lentos su už
rašu: “Drive with care Deer
on road”. Retkarčiais kelių šventę. Kas met per tris die-
perbėga “chipmonk” ieško
dama maisto.

Pasisukus į Hougbton Lake 
mus vilioja nemažai mėlynių, 
aviečių ir žemuogių krūmai, 
taipogi aukšti, gražūs žali me
džiai ir tyras lloughton Lake 
vanduo. Apsistojam “Creel 
Camp” ir nepamatėm, kaip 
prabėgo trys dienos. Patogi 
vieta: laiveliu gali pasivaži- 
nėt, maudytis, žuvaut. Visi 
miesto patogumai — vanduo, 
elektra, gaso pečiai, indai. 
Atskiri miegamieji kambariai 
su minkštom lovom. Aukšti

Prieš keletu dienų, kaip buvo rašyta, Benton, UI., nežinomas piktadarys nušovė naiktį 
išėjusių ant užpa'kalinių savo namo poreių dr. 'George Gere žmonų. Dabar pranešama, 
.jog prie tos žmogžudystės policijai prisipažinęs nužudytosios posūnis, George Gore, Jr., 
kurį 'matome šiame atvaizde. Vidury jo žmona taip pat policijos sulaikyta, o dešinėj jo 
tėvas, dr. George Gore. (Acme telephoto)

mai išpuošti vėliavom ir vy
šniomis. Matės automobilių iš

ir kitų valstybių.
Liopos 12 d., 6 vai. ryto

karvių,' vai. ryto pasiklausotn gra- kitokie pamarginimai. Krau-
žaus koncerto prie Pai’k Pla 
ce Hotel. Vėliau turėjom pro
gos pervažiuot per vyšnių so
dus ir pereit per didžiausį 
pasauly vyšnių “cannery”.
10 valandų buvo paradas. Vie 
nuoli'k.tų “vyšnių karalienė” 
atplaukė dideliu “Escanaba” 
laivu, kurį lyodėjo aštuoni jukų
Great Lakęs mokomieji lai- binant varpeliu su maišu č'e-

veryfcų. Ant maišo buvo toks 
parašas: “Tik Kalėdų Diedu
kas gali parduot čeverykus 
už tokių žemų kainų”.

Beklausant koncerto du ka
rtus tėmijom, kad gražiai jį 
baigia melodijom keturių dai 
nų: “Home Sweet Home”, 
“Good night ladies”, “Mer- 

, rily we roll along 
Lang Syne”.

Po dienos vaikštinėjimo nu-

” ir “Auld

vai. Benas pradėjo griešti, Į 
paleista laivų, fabrikų sire-1 
nos ir “vyšnių karalienę” 
Jean Halmond', su palydovė
mis išvedė Lieut. O. C. B. 
',Wlev, komendantas ki utie rito 
“Escanaba”. Ji sveikino vi
sus kviesdama švęsti vyšnių

nas tęsiasi šis festivalas, kaip 
tik vyšnios prinoksta. Vyšnių 
augintojai ir biznieriai aplink
Traverse City išvien stengias; ėjom pasilsėt į Clinch park. 
sutraukt kuo daugiausiai žino Parkas prie ežero. Jame ran- 
nių iš visų kraštų. Po koncer
to, akrobatinio nuniero, orlai-
vių parado, laivų lenktynių &įa IX>puleres dainas, šokius, 
buvo šunų paroda, kuri vi-f0 vakarais tai “Somewhere 
sus juokdė. Matės visokių gy- the voice is calling”, tai 
vų ir negyvų, gražių ir ne-'(“just a song at twilight”, 
gražių šunų. Tarpe negyvų tai “Bells of St. Mary” ir 
buvo iš medžio ištašytas šuo, t.t. Rodos, kaip sapne, taip 
kurį vienas vaikutis vežė ant Į smagu ir malonu klausyti, 
ratelių, o kitas vaikutis Vii- parkas nedidelis, bet turtin- 
ko kilbasų (bot dog) užrištų gaa paukščiais, gyvuliais, žu-

a?
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Štai Dar Vienas 
Patri jotas

“Drauge” 24 liepos buvo 
aprašytas Antano Bražinsko 
iš Somersville, Conn., patri- 
jotinis darbas: jis per Tau
tos Fondų paaukojęs Lietu
vos Apsigynimo (Ginklų) Fo
ndui 250 dol. Tas lietuvis pa
juto širdy patrijotiškų parei
gų: remti Lietuvos laisvę ka
da yra gyvas reikalas; jis 
suprato, kad ir tūkstantis do 
lerių nieko nebepadėtų jei 
būtų pasivėlinta.

Štai, atsirado ir kitas pa
tri jotas: jis pusę savo Lietu
vos Laisvė** Paskalos bono 
paaukojo Lietuvos reikalams: 
25 dolerius Apsigynimo Fon
dui ir 5 dol. Klaipėdos pabė
gėliams šelpti — viso 30 do
lerių. Tas patrijotas yra Ma- 
teušas Mozūras iš Detroit, 
Mieliigan. Jo mostas yra pui
kus pavyzdys kitiems bonų 
laikytojams: bent nuošimčių 
dalis neturėtų būti sunku ati
duoti Lietuvos laisvės apsau
gai. L. P. Ž.

ant siūlo. Ketvirta vai. buvo 
padėkos pamaldos llannah 
parke. Paskui koncertas ir

tuvės, biznio vietos buvo ati
darytos. Valgis neoiangus, 
bet vyšnios nepigios. Žmonės
atrodė malonūs. Girtų, visoje senos mados vargonai
kių smulkmenių pardavėjų atidaryti lig ir ko laukdami. I tų, kad atsirastų korespon- 
nebu\ o. Tik ant didžiosios ga- jokį0s gyvybės nesimatė dentų ir parašyti) į lietuvių 
tvės vienas gudius čeveiykų jr nebuvo progos pasiklaust,' laikraščius apie ūkininkų gy- 
pardavėjas turėjo Kalėdų die-‘dėl )ko jie ten buvo Nejaugi = venimų nes miestuos dauge- 
duka “Santa Glaus” skani- ...... . , ,, „ • ,• , ’• ...... ____

dasi muzikos automatas. 
metus 'penktukų dienomis grie

5BIF5IB
vilti, ir “miniature citv”, bū
tent pats Traverse City. To
liau gražus muziejus, pilnas 
senų indų, rūbų, šautuvų, pi
nigų, knygų ir t.t. Vakare 
valandų susirinkus ant žolės 
prie Park Plaee viešbučio pu
blika turėjo progos pasisvei
kint su vyšnių karaliene ir 
jos palydovėmis. Jaunutė, ta
msiaplaukė, rudakė, kukliai

“contbine” čia pat piovė, kū
lė ir grūdus į maišų pylė tik 
su pora vyrų. Matės nemažai 
banguojančių, liūliuojančių 
rugių. Artinantis prie Por- 
tage Lake neapsakomas gra
žumas visokių medžių, kurie, 
rodos, kiečių ramybę, galy
bę ir pilnumų. Vaizdas vertė 
prisimint žmonijos neramu- 

aptsirengus balta “crepe eve- mų, dėl ko žmonės negali imt
ning” suknia. Ant kaklo skai 
sti perlų eilė. Plaukai sušu
kuoti be jokių margumynų 
ir nevisai trumpi. Muzikai 
griežiant po valandos jų iš
šaukė į vidų bankietui ir šo
kiams. son County miestelių randas:

Ant rytojaus pravažiavom Ou^ter, Scottville, Freesoil, 
įvairiai užvardintų ežerų ir Fountain, Ludington ir kit., ~ nn - 
vasarnamių: Dutch Lake, Ti- pric kuriy yru nemažai lietu. DR, P, ATKOČIŪNAS 
ckitoe Beaeh, U-Need-A Ręst vįy ūkininkų jau gražiai įsi-

gyvenusių iš Detroito, Chica-Cabins ir 'kitų. Apsistojom 
truputį pasidžiaugt Glen La
ke. Aplinkui dideli medžiai. 
Saulei šviečiant vaizdas pui
kiausias, kad net prisiuninė 
eilėraštis: “Saulė barsto spin
dulėliais medžių kvepiančius

pai taip prieš jų nušvitę, tar-,“beauty parlor”. Keli metai 
tum juokiasi tyliai, tartum atgaĮ buvo naujiena užgirsti
liepia mums pajusti mįslę pa
slapties šviesios”.

Važiuojant iš Leland, Midi. 
už kelių mylių pravažiavom 
kapines, už kurių vartų sto

juos vartoja pamaldoms už 
mirusius. Toliau matės gra
žus laukas grikių ir kukurū
zų.

Pravažiavom daug girių, 
pievų, sodų turtingų ir ma
žų ūkių, njękyklų, bažnyčių 
ir miestelių. Artinantis Bass 
Lake, stebina vingiuoti aukš
ti kalnai, apaugę medžiais ir 
žole, rodos, būtų Pennsylva- 
nia, o ne Mich valst. Važiuo
jant pro Crystal Lake gra
žios pakeliais matės laiškams 
dėžutės, bet kur čia žmonės 
gyvena klausėm savęs. Neuž
ilgo pamatėm gražius name
lius tarpe krūmų ir medžių 
ir ant kalnų, rodos, žmonės 
tyčia pasislėpę nuo civiliza
cijos. Vieta vadinasi CrystaJ- 
lia Village. Vienam ūky me
rgaitė po lietsargiu vairavo 
traktorių, o vyrai valdė plau
namų mašinų. Kitam ūky ku

Jr

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

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

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

EDERALoAVINGS
]AND LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO

2202 West Cermak Road 
Chlcago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 
Iki £5,000.00

Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
Washington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

P. įktcdienis, rugp. 4 d., 1939

liautoji mašina, vadinama stovykloj. Aplink kuo pui- gsmus ir jaučiau lyg bučiau 
kiaušiu tvarka. Darbininkai pabudus iš miego besapnuo-

kiek pavyzdžio nuo paukščių, 
medžių ir žolynų

Pravažiavom Manistee, Mi- 
chigan, kur druskų daro ir 
skubinomės į Scottville pas 
gimines ant ūkio. Aplink Ma-

gos ir kitų miestų. Custer ra
ndas lietuvis kunigas ir Šv. 
Antano draugystė, taipogi ir 
keli lietuviai biznieriai. Scott
ville ir apylinkėj gyvuoja Ū- 
kinintkų .draugystė ir keli lie-

LIETUVIAI DAKTARAI

lietuvį su aukštesniu mokslu. 
Dabar kiekvienas stengias sa
vo vaikus leist į mokslų. Pa
sakojo, kad viena darbšti ve
dus moteris mokina jaunimų 
lietuviškų dainų. Linksma bū-

lis turi gfminių, pažįstamų, 
kuriems labai malonu būtų 
pasiskaityti.

Aplankėm pažįstamų CCC

AKIŲ GYDYTOJAS

pUflRBHTEeo

EYEGLRSSES

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvlri 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvina aklų Įtempimų, kaa es
ti prleiaatlml galvos akaudOjlmo, 
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karių, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
da* Speclal* atyda atkreipiama 1 
mokyklos valku* Kreivos aky* ati-
^Vkkmdoa: nuo 10 iki 8 vai. rak.' T*L HEMlock 4848

NedBlloj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefoną* YABda 1873

stato namus - maudynę, van
denį veda prie Micliigan eže
ro vasarotojams, medžius ke
rta, vietus ligina, kelius tai
so, naujus veda.

Čia jau reikėjo galvoti a- 
I>ie namus. Dar aplankę tė
velio kapų Itiversido (kapuo
se, Custer, Mieli., kur randas 
nemažas skaičius palaidotų ir 
kitų lietuvių, pro Baidwin, 
Big Rapid, Lansing vėl atsi
dūrėm Detroite. Įvažiavus į 
miestų vėl įsisukoni į didelio 
judėjimo verpetų, kuris ap
gniaužė praeitų dienų džiau-

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

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

DR. F. G. W1NSKUNAS
PHYSICIAN AND SUROEON
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso t*L Canai 2345
Pirmadieaiaie, Trečiadieaiaia ir 

Šečtadieniaia
Valandos: 3-3 P. 1L

Ofiso VaL 2—4 ir 7—9
Res. 2305 S. LEAVITT ST. 

Res. tai. Canai 044)2

TEL YABDS 6667

DR. FRANK G. KWINN
(KVIE01NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 VVest 47th Street

(Kampas Wooa SS.)
OFISO VALANDOS:

«—* u 7-6:30 Vakar*
Ir Pairai Ww8«rt.i

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR OH1RUROAB 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos
CHICAGO, ILL

Telefonas MIDvay 2888
OFISO VALANDOS:

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

DR. P. J. BEINAR
(REINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 16U.

Bes. — Tardė 3966
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutarti

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. Marųuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vak ryto

2—4 ir 6—8 vak vakaro 
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 

Susitari us

DR. MAURIGE KARK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland A ve. 

TeL YARds 099*
Ree. TeL PLAza 3200

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vat 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dieag

I DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vnųtnia H16 4070 Archer Av*.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredų
Seredomis ir Nedek pagal sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso TeL Canai 6182 
Raa. 8342 So. Marahfield Ava 
Ras. TeL Beverly 1868

TeL YABda 6921 
Be*.: 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

Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 
pagal sutartį

Bes, 6958 So. Talman Ava 
Bes. TeL GROvehiU 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7-8 rak. 
Ketv. ir Nedčliomia raaitana 

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIMJL’IS
raraiOIAN tad BURGBON

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso VALANDOSi 

Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedaliomis pagal *atartfc

Offlo* TaL YABda 47T 
Namo TaL PBOapact 1938

Tai OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB OHIBUROAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Talafoaaa REPubllc 7868

Office Phone Ree and Office
PROap^t 1028 2369 8. Laavttt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak CANal 0704

OR. J. J. KOWAR
(X0WAB8KAS)

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

J

Iš dvejopo pikto visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sąžinė labai daug gali
34^ W. 63rd St., Chlcago Nukęsti, ir labai linksrna yra

Tr*čia<.niaia ir Sekmkadieniaia. z
pagal intarti.

jant. Ona Jurgutienė

SKELBKITĖ8 “DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI
Tsl. Yarda 3148.

VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki A ir 7 iki 8 

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

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ū akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ir pagal sutarti

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIBUROAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:38 
756 West 35th Street

Ofiao TaL VIRgini* 0036 
B*aid*ndjo* TaL B£V*rly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiao ralu 2—4 ir 8—S b>

Baaideaeija
8939 Bo. Claremonk Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nadėiiomia pagal eatartį.

Te) OANal 0267
Bu. TeL PROapecC

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

Reaidenoija 6600 So. Arteaian Ava. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TeL YABda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arta 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredej pagal eatartį

DR. V. E. SKOLINSIU
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Talefonaa Lafayvtte 8660 

Antradieniais, Katvirtadieniaia ir 
Penktadieaiau

4631 South Ashland Avė.
TaL Tardė 0W4

Tveiiadian.ai. I» 
au«»au«4.u

prispaudimuose.
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Į CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Gaila, Netekom 
Gero Draugo

Negailestingoji mirtis nie
ko nepaiso: kerta kas tik pa
puola, pasigailėjimo nėra.

Štai, plačiai žinomas Juli
jonas Rimdžius, draugiško 
būdo biznio žmogus, keletu 
metų gyvenęs Melrose Purk, 
Chicagoj, Marąuette Park, il
giausiai Ciceroj, priklausęs 
draugijose, buvęs atviras, au
klėjęs nemažu šeimyną sten
gėsi geriausiai, kas galima, 
prieš metus 'pasijuto nesvei
kuoju ir noroms nenoroms 
pasidavė operacijai. Gabus 
chirurgas prailgino gyvybę 
'keliems mėnesiams. Praeiti} 
sekmadienį popiet žmona su 
vaikučiais nuvažiavo ligoni
nėn. Tai buvo paskutinis pa
simatymas. Ligonis silpnas, 
bet turi sąmonę. Sako: “Mo
tin, aš baigiu gęsti. Žiūrėk 
vaikus, viską palieku tau”. 
O atsigrįžęs į sūnų tarė: “Sū
nau, tu užimi mano vietą, 
klausyk motinos. Perprašy
kite mano draugus, jeigu kam 
prasikaltau”. Taręs tuos žo
džius užgęso amžinai. Jo lai
dotuvės šiandieną, penktadie
nį, ryto. Laidotuvėse dalyvau 
ja draugystė Lietuvos Karei
vių, Raudonos Rožės Klubas, 
nes velionis buvo ilgametis tų 
draugijų narys. Visi sa'ko: 
“Gaila, netekom gero drau
go”.

Tad, vardu visų draugų, aš 
taikau: Tebūn tau lengva šios- 
šalies žemelė, o našlei Rim- 
džienei reiškiu gilią užuojau
tą. Nenusimink, turėk tvirtą 
viltį, o tarpe žmonių nežūsi.

Ivusio pikniko, 9 d. liepos. 
Taipgi bus apkalbėta metinis 

j jubiliejinių metų parengimas.

Išvažiavo Ieškoti 
Sveikatos

Vasaros laikas — tai atos
togų bei sustiprinimo sveika
tos laikas. Visi, kas tik išsi
gali, ir turi laiko, važiuoja 
nors trumpam laikui kur nors 
ramiai laiką praleisti.

Vargšas Juozas Lapinskas 
taipgi liepos 30 d. išvažiavo 
į mineralines maudynes, kad 
nors 'kiek galėtų sumažinti 
kūno skausmus, kad, žiemai 
užėjus, galėtų lengviau pa
kęsti. Vargšas J. Lapinskas 
savo gyvybę palaiko tik iš 
gerų žmonių aukelių.

Dabar, išvažiuodamas su
stiprinimui savo menkos svei 
katos, taipgi prašo savo ge
radarių, 'kas išsigali, kad 
nors mažą aukelę suteiktų ir 
duotų galimybės ilgiau pabū
ti mineralinėse maudynėse, 
kur jaučiasi daug geriau. Kad 
ir nevisai pasveiks, bet tiki
si, su Dievo pagalba, ir su 
gerų žmonių parama, žymiai 
atgauti savo sveikatą.

Aukas galite siųsti sekan
čiu adresu: J. Lapinskas, Box 
32, Stronacli, Mieli.

išplatinta ir serijų tikietėlių.
Geras “Draugo” rėmėjas, 

Jonas Šileikis, kai tik gavo 
serijų knygutę, tuoj atėjo pa
siklausti, ar bus galima gau
ti daugiau tų knygučių. Mat, 
jis su viena nepasitenkina; 
sa'ko, 30 'm. jubiliejaus mūsų 
katalikiško dienraščio ‘Drau
go’ ir aš jį skaitau per taip 
daug metų ir būtinai turiu 
parduoti nors 30 tikietėlių.

Ciceroj panašių “Draugo” 
rėmėjų kai Jonas Šileikis y- 
ra daug. Rap.

Aplink mus ,
Jau sugrįžo kun. Pr. Juš

kevičius, Šv. Kryžiaus ligo
ninės 'kapelionas, ir pradėjo 
eiti savo pareigas.

cester, Mass. Taip pat išvy
ko į šį seimą ir sąjungos da
ktaras kvotėjas — dr. Ra
kauskas.

Marketparkiečiai labai pa
tenkinti pamokslais, kuriuos 
sakė kun. prof. J. Vaitkevi
čius, MIC., per Porcinkulio 
atlaidus.

ngį, Drovers banko tarnauto
ją. Dr. Urbutis lanko Chica
gos ligonines. Jis yra Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus li
goninės Kaune gydytojas.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avė.LAFATVm MM

Gavo laiškelius ir tikietėlius
Ciceriečiai su malonumu 

priėmė iš “Draugo”. leidėjų 
po vieną serijų knygutę ti- 
kietukų. Jie žino ir supranta, 
kad “Draugo” vadovybė, 30 
metų “Draugo” jubiliejaus 
proga, prašo visų skaitytojų 
pa*sidarbuoti ir išparduoti 
nors po 10 tikietėlių. Laišku
ty yra nurodyta ką gauna už 
pardavimą 10 tikietukų. Ži
noma, Ciceroj yra daugiau-

Graži Dovana
HINSDALE, ILL. — Aną 

dieną gerai žinoma melrose- 
parkietė aplankė mūsų semi
nariją ir {Kiliko didelę, gražią 
dovaną. Seminarijos gera prie 
tele p-nia Švilpauskienė, at
vežė septynias albas. Visos 
yra vienodos ir kaip tik reik 
tokių, kai pasitaiko šventi
nimai ir kitos panašios svar
bios iškilmės. Tikrai ėmė da
ug pasišventimo padaryti to
kius didelius mezginius al
koms. Prie šių septynių albų 
dovanos prisidėjo septynios 
nielroseparkietės: Kotrina Ki- 
selienė, Agota Mažeikaitė, Ma 
rijona Kavickienė, Kotrina 
Misevičiūtė, Ona Vaitkienė, 
Morta Janušauskienė ir An
tanina Švilpauskienė. Semi
narijos vadovybė reiškia nuo
širdų dėkingumą visoms, ku
rios prisidėjo prie šios gra
žios aukos mūsų seminarijai. 
Labai ačiū! Rap.

Kun. A. Baltutis ir kun.
B. Urba sekmadienį išvyks į
Naujoj* Anglijo atostogų. Pra6juBi,} a(h, K

da užsukti ir į Motery Sy- £jesnuiįs savo rezidencijoj su- 
jungos seimą. rengė puotą pagerbimui sve

čių iš Lietuvos adv. dr. Pr.
Sąjungietės: Vaičūnienė, Sa Raulinaieio, adv. Čerkaut&ai 

kalienė, Statkienė, Poškienė, tės ir dr. Urbučio.
Paukštienė, Simutienė, Sūdei- ----------
kienė ir kitos jau išvyko į Dr. Urbutis porai mėnesių 
Motenj Sąjungos seimą, ku- yra apsigyvenęs Marąuette 
ris bus rugp. 7—10 dd. Wor- parke pas savo švogerį p. Stu

A- l A.
PRANCIŠKUS TURAUSKAS

Mirė liepos 23 d., 1939 m. ir tapo palaidotas liepos 
26 d., Aseension kapinėse.

Iškilmingos laidotuvės buvo Švento Baltramiejaus pa
rapijos bažnyčioje, Waukegaue.

Kadangi velionis prigulėjo prie Šv. Baltramiejaus baž
nyčios per 34 metus ir buvo pavyzdingas katalikas ir ramus 
žmogus, tai gerb. kun. J. C'užauskas ir iškilmingai palai
dojo.

^Velionis Amerikoje išgyveno 45 metus, prigulėjo prie 
Šv. Juozapo draugijos ir buvo geras darbuotojas.

A. a. Pranciškus gimė Lietuvoje, sausio 1 d., 1871 m., 
Ringalių kaime, Girdiškės parapijoj, Raseinių apskrityje.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Antaniną, 4 sūnus: 
Antaną, Juozapą, Pranciškų ir Vincentą, 5 dukteris: Pran
cišką, Oną, Marijoną, Bronislavą ir Magdeleną, brolį Joki- 
mą, gyv. Bentonx Illinois.

Gėlea Myltntitaou — Veatnvfcną — 
Baukletanu — Laidotuvėm* —

ANTANAS F. AMBROSE

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, tel. YARds 1138.

Mirė rugpjūčio1 1 d., 1939 m., 4:20 vai. popiet, sulaukęs 49 
metus amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Kražių parapijoje, 
Ambrožiškės kaime.

Puliko dideliame nuliūdime: moterį Bernice, j»o tėvais Vi- 
lcikiutė, sūnų Raymond, 2 dukteris: Gcnevieve ir Bernice, uoš
vienę Vincentą Yileikicfię, švogerį Bronį Vilcikį ir jų šeimas, 
švogerį Albertą Jakubauską ir jo šeimą, giminaičius Ignacą ir 
Vladislovą Valantiejus ir jų šeimas. Lietuvoje paliko seserį Ju
zefą ir kitas gimines.

Priklausė prie S. L A. 30 kuopos ir Marąuette Park 
Namų Savininkų draugijos, kuriuos buvo pirmininkas.

Kūnas pašarvotas randasi namuose j>o numeriu 6800 South 
Artesian Avenue, telefonus llcmloek 2383.

Laidotuvės įvyks Subatoje, rugpjūčio 5 dieną, 1939.
Iš namų 8:00 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės 

Švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtus į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Sūnus, Uošvis, švogeriai, jų šei
mos ir visi kiti Giminės.

Nuliūdę lieka: MOTERIS, SŪNCS, IR DUKTERYS 
1113 Lincoln St, North Chicago, III.

Raudonos Rožės Klubo s va 
rbus mėnesinis susirinkimas 
šiandieną vakare, 18 vai., Liuo- 
sybės svetainėj. Ateikite vi
si, atsiveskit ir naujų narių j šia “Draugo” skaitytojų, ir, 
išgirsite pilną atskaitą iš bu- be abejonės, bus daugiausia

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulini;
PARODA

— išvyksta —

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

Pilųa kaina dabartiniu laiku į abi puses 
tiktai................................ .........................

1.90

ADOLFINA (DEGLA) BR0WN 
(po levais AluvutisJ

Mirė rugp. 1, 1939, 4:50 v. 
vanure, sulaukus 3t> m. amz.

trinius tiucagoje. 
raiiao uiueiiainc nuliūdime: 

vyrų. donų, z sūnūs: xta/iiiond 
ir menai d, motinų Ainaninų, 
po tėvais iviiRiiis, ievų Auguo- 
tinų, orolj .Kazimierų, svscrj 
lltilllco LUCCK, svogvrj Amen 
ir jų Seimus, uošvienę) Lvų 
Broun, d svogenus: nndrevv, 
Kobert ir Jose y n ir Jų seimas, 
svugeraas Marga rel ir Kveiyn, 
ueuę Kazimierą Aiianj ir jo 
seimų, ueuę Antaną Jūžintų, jo 
moterj Adoltlnų ir Jų Semias 
Bostone, pusbrolius, pusseseres 
ir kilos gimines. Lietuvoje pa
nko Z dėdės: Juozapų Mikuų 
ir Steponų Vanagų ir Jų Sel
inus, tetų Ceciliją Kauneskicnę 
ir jos Seimų ir Kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 1410 So. 49tn 
Court, Ciceroje.

Laidotuvės jvyks ScStad., rug- 
plučio 5 d. Is koplyčios S vai. 
ryto bus atlydėta i šv. Antano 
parap. bažnyčių, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, l’o pamaldų bus nu
lydėta J ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-jfes Ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti Šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Kūnai, Moti
na, Tėvas, K( šuo, Brolis, Uoš
vienė, ftvogeriai, ftvogerkos, Dė
dė, Pu.sbra.iai, Pusseserės ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109.

f

SK0L1NAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

INSURED

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki >6000.00 pei 
Federal Savinas and Loan Insurance Oorp^ po United States 
Government priežiūra.

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus

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

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

GAUT, ISD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN 

Geriausias Patamavtmas — Moteris patarnaaja 
Piene E000 - OO W. IMI Ava

Štai ką gaunate: GIESMYNAS

2.

Traukinio bilietą J abi pu
ses, Chlcago-N. Y., pirmos 
klasės, alr-condltloned trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
ir parvažiuojant.

Transportaclją nuo stoties J 
vleSbutĮ Naw York..

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus J Pasaulinę Pa
rodą.
Aplankymą New Yorko Įvai
renybių.
Aplankymą Rockefcller Cen- 
ter Observatlon Tower. 
FrivllegiJą aplankyti Niaga
ra Faile, kada gr|ž(te namo. 
Privilegija pasilikti N e vr 
Yorke 15 dienų, nuo dienos 
išvykimo iš Chicagos.

įsigykite Naują Giesmyną. Jame 
rasite Visiems Metams Bažnyčios 
GI s* mes.

Giesmes Ir mušiką patvartė 
Ant. S. Pocius

ISleldo G. L H. K. Vargoninin
kų ProvlDClJa.

Knygos kaina — KO centai, pri
sėdant 10 centą persiuntimui.

t ~

Pilnas informacijas apie ekskursiją teikia:

“D R A U G A S”
23J4 S. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

PASTABA: Ne vien tik Vyčių Choro nariai gali da
lyvauti, bet ir pašaliniai, choro rėmėjai, kurie norėtų 
sykiu su jais keliauti, prašomi uisiregistruot įš anksto.

LIETUVIŠKAS
MISOLELIS

Šlovinkim Viešpatį.
M IStos Ir Mišparai, Lietu vilkai 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leldlmaa ParaSS Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais* 
kaina —< S. 7 S. Helkalauklts U:

DRAUGAS PUB. 00.
2334 So. Oakley Ava., 

Chicago, Illinoii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA Eft DIDtlAUBIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE ,4
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Falrfleld Avenue
__________ Tel. LAFAYETTg 0727__________

r\ vz IC A T k°piyči°8 visose
** Chicagos dalyse

A

K landykite mfaq Lietuvių radio prngi-emo Antradienio kr 
7:00 valandų, M WUP OtoStaų (14M KJ

p. HALTOCIERAS

KLAUSYKITE

New Cit, Fumitiire Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

& -......................... V

LAIDOTUVIŲ
’MT1 « *

i F DIREKTORIAI
BARIAI CHIOAOOS, OICtROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A II p C patarnavimas 
flnDULHIIUL DIENĄ IR NAKTĮ

pi V V A T koplyčios visose 
D I R n i miesto dalyse

flstaias M. PtilIiBi 3307 Iatuanio* Ava. 
Phone YAKda 4908

LJ.Zoto 184<J Weet 46th Street 
Phone YAKda 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayotto 8024

P. 1 Ridikas 3364 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Aittaj B. Petkos
Lackamcz ir Simai
i. Liulen
S. P. Mažeika

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

2314 West 23rd Plaee 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlm&n 1270

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituaniea Avenue 
Phone YARds 1188-1139



Penktadienis, rugp. 4 d., 1939

DIEVO APVEIZDOS PAR. VIDURVASARINIS PIKNIKAS
Visus savo mielus kaimynėlius nuoširdžiai kviečiam pas aštuo-

Sekmadienyje, Rugp.-flugust 6 d., 1939 m. niolikiečius pasisvečiuoti, susipažinti ir gražiai pasilinksminti tyra-

Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road me ore. KLEBONAS IR RENGĖJAI

GRAŽI FEDERACIJOS CHICAGO APSK. 
PARAMA LIET. VYČIŲ CHORUI

Praėjusį trečiadienį mėne
siniam! susirinkime. Federaci
jos Chicago apskritis, išklau
sęs laiško ir žodžiu Vyčių 
Chicago apskr. atstovo apie 
dedamas Vyčių choro pastan
gas sukelti fondų ^kelionės lė
šoms į New York Pasaulinę 
Parodą, kur Lietuvių Dieno
je Vyčių choras atstovaus 
Chicagos lietuvius ‘katalikus, 
susirinkimas ne tik pažadė
jo medžiaginiai remti ta4 
pastangas, ypatingai ragina
nt lietuvių visuomenę daly
vauti choro rengiamam tam 
tikslui piknike šio mėn. 1G d. 
Vytauto parke, het ir iš sa
vo neturtingo iždo choro ke
lionės lėšų fondan paaukojo 
$50.00. Tuo būdu Federacijos 
Chicago apskritis davė graži) 
pavyzdį kitoms mūsų organi
zacijoms. Tikrai vertas yra 
paramos tasai jaunimas, ku
ris per vasaros karščius, už
sidaręs salėje, prakaituoda
mas, mokinas dainų, kurios 
bus dainuojamos Lietuvių

Visa Eilė Sumanymų 
Federacijos Kongresui

Praėjusį trečiadienį įvyku
siam Federacijos Chicago ap
skrities mėnesiniam susirin
kime, Aušros Vartų parapi
jos salėj, apsvarstyta eilė su
manymų būsimam Federaci
jos kongresui.

Pasak kai kurių veikėjų, 
jei Federacijos kongresas ri
mtai pasvarstys tuos Chicago 
apskrities sumanymus, lietu
vių katalikų tarpe galima 
laukti didelio veikimo, kuris 
šiuo metu lyg kaip ir apsnū
dęs. Federacijos kongrese 
Chicago apskritį atstovauti 
išrinkta Stasys Šimulis ir Vi
ncas Rėkus ir d r. P. Atko
čiūnas.

Susirinkimas taip pat no
minavo į Centro Valdybą visą 
eilę mūs veikėjų: L. Šimutį, 
dr. A. Rakauską, kun. Ig. Al- 
bavičių, S. Sakalienę, kun. H. 
Vaičūną, K. Sriubienę, V. Rė- 
kų, dr. P. Atkočiūną, S. Ši
mulį, kum .T. Balkūną/ J. 
Mažeiką, J. Laučką, K. Kru- 
šinską, kun. dr. J. Navicką,

IZOL1OTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažų Išlaidų

NAMA

Pastatysime namus Ir virtų }- 
rengsime ant Jūrių lotų. Vi
nį darbininkai unlatal Ir už
tikrinti.

K. KAFKA, Prer.

3301 So. Crawfor<l Avė.

CITY WRKG. t LUMBER Ce. ””

Dienoj New York Pasaulinėj 
Parodoj.

Be to, Federacijos Chica- 
go apskritis kreipia organi-| 
zacijų ir visuomenės dėmesį* 
į sekančias dienas, būtent: 
rugpjūčio 5 d., kurioj rengia
ma Parapijinių Chorų Sąjun
gos Chicago apskr. piknikas- 
Vytauto parke; rugpiūčio 24 
d., kurioje Moterų Sąjungos 
Chicago apskritis rengia ne
paprastą pramogą Šv. Anta
no parapijos salėj; rugsėjo 
25 d., kurioje bus svečių iš 
Lietuvos — Vytauto Did. u- 
niv. choro — koncertas, Or
chestra Hali; lapkričio 12 d., 
'kurioj Moterų Sąjungos 2 
kuopa, Cicero, III., rengia ba- 
nkietą kuopos 25 metų gyva
vimo sukaktuvėms paminėti 
ir sausio 28 d., 1940 metais, 
kurioj Lietuvos Vyčių Chic. 
apskr. choras rengia metinį 
vakarą - koncertą. Organiza
cijos ir draugijos prašomos 
įsidėmėti tas dienas ir neren
gti savo pramogų. Rap.

Baigiama Ruoštis
Prie parapijinių Chorų Są

jungos Chicago apskrities me 
tinio pikniko, Vytauto parke, 
jau baigiama ruoštis. Pikni
kas įvyks šeštadienį, rugpiū
čio 5 d., popiet ir tęsis iki 
vėlaus vakaro. Nuo antros 
valandos jau prasidės- Chica
gos ir apylinkių jaunimo va
žiavimas į Vytauto parką ir 
pasigirs skambios lietuviškos 
dainos. Nuo antros valandos 
prasidės visoks biznis Ir žai
dimai.

Šį pikniką Chicagos para
pijiniai chorai rengia tam, 
kad gautu pelnu aprūpinus 
chorus naujomis dainomis. 
Visuomenė visados reikalau
ja, kad kiekvienam chorų pa
sirodyme būtų dainuojama 
naujos dainos. O maižai kas 
pagalvoja, kad toms dainoms 
paruošti reikia nemažai pi
nigo. Dėl to visa lietuviškoji 
visuomenė prašoma paremti 
chorų ir jų vedėjų vargoni
ninkų pastangas. Choristas

kun. P. Jurą, A. Aleksį, S. 
Subatienę. Rap.

Fantai yMme ant 
Jūsų loto ai.,

K
Kviečiama Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite ntatytl, 
Ir apžiūrėti garažų ant mūsų 
loto be Jokių prievolių.

Bus Pagerbtas Tėvas 
Alf. Kazlauskas

NORTH SIDE. — Pas mus 
ilgą laiką gyvenantis Tėvas 
Pranciškonas Alfonsas Kaz
lauskas įsigijo labai daug 
prietelių ir draugų. Maloniu, 
nuolankiu ir ramiu būdu, da
ug parapijom) patraukė prie 
savęs. Kadangi jį visi labai 
myli, tai, klebonui kun. J 
Šaulinskui vadovaujant, pa
rapijos komitetams darbuoja
ntis, ir visiems parapijonams 
pritariant, rengiama jam (pa
gerbti puotą jo var'do dienos 
proga. Į vakarą kviečiami vi
si northsaidiečiai iš arti ir to
li; taip pat kviečiami ir kitų 
kolonijų lietuviai, vpflč kur 
tėvas Alfonsas darbavosi, nes 
tikrai spėjame, kad jis ir ten 
įsigijo daug- prietelių bei rė
mėjų.

Pagerbtuvių puota rengia
ma ateinantį sekmadienį, ru
gpiūčio G d., G v. vakare, pa
rapijos svetainėje, 1G44 Wa- 
bansia avė. Gražią programą 
išpildys para p. mokyklos vai- 

Jk učiai seselėms Kazimierie- 
tėrnis vadovaujant ir vietinis 
parapijos varg. N. Kulis su 
choristų grupe. Be to, pa
kviesta vietinių ir svečių ka
lbėtojų. 'Po visam bus dar 
progos pašokti ir pasilinks
minti su savo draugais.

Taigi, ateinantį sekmadie
nį visi susirinkime į parap. 
svetainę, kur tikrai ir nuo
širdžiai pagerbsime mūsų vi
sų mylimą ir gerbiamą misi- 
jonierių pranciškoną, kun. Al
fonsą Kazlauską. Lietuvytis

NEURITIS
RILIIVl PAIN IN MW MINUTIS

To relieve the torturlni pain of Neuritia. 
Rheumafiun, Neuralgla or Lumbago in a 
few minutei, get the Doctor'a formula 
NURITO. Dependable—no opiatea, no nar- 
cotica. Doea the work quickly—muit relieve 
cruel paln, to your aatiafactlon In a few 
minutei or tnoney back at Druggiat's. Don't 
suffer. Uae NURITO on thia guarantee today.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOKfcJlMAIS

Barskis Furriiture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” BINOE ltO4

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
parašė

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

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais vigeliais. 
Kaina 11.00

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS P UBUS H INO C0.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

ARD Tradicinis 
Išvažiavimas

I
Įvyks šio mėn. 20 d. prie į 

Marųuette Parko. Visi ARD 
skyriai stropiai rengiasi prie' 
jo: renka gražias dovanas, 
kurias kiekvienas svečias ga-| 
lės laimėti nusipirkęs bilie-1 
tėlį tik už 10c.

Medžių pavėsyje, tyrame o- 
re sveteliai galės užkandžiau
ti skanius valgius rėmėjų pa
gamintus ir “širdį suvilgin- 
ti” vyšnine ir skaniu alučiu.

Per vasarą šv. Kazimiero 
Seserų vienuolynas neturėjo 
jokių jeigu — o išlaidų be
galės: mat reikėjo kai ku
rioms mokytojoms pagilinti 
savo žinias ir mokytis per va
sarą, reikėjo ir sveikatą tai
syti ir rūbelius atnaujinti ir 
gyventi. O šeimynėlė didelė. 
Tad prašom visų į šį reikalą 
įsigilinti ir savo atvykimu 
ARD “kermošiun” paremti 
mūsų išeivijos kilniausią į- 
staigą. Nepamirškit rugpiū- 

įčio 20 d. Tą dieną popietyje 
praleiskit su rėmėjomis jų 
tradiciniame išyažiavime. N.

Beveik visoje Lietuvoje 
kriaušėms žydėti oras buvo 
palankus ir jau pradeda aiš
kėti, kad kriaušių bus tik
rai gražus derlius.

ARE YŪU » 
NERVOUS?
Here is a way to help calm 

quivering nervei
Do ymi feel a© nerami that you want to 

terenm t Are there tlmea wben you are croaa 
and Irrltable . . . tJmci wheo you icold t bose 
oho are deareat to you?

If your nerves are oa edge. try LYDI A E. 
PINKHAMS VKGKTABLB COMPOUND. It 
helpe calm your qul*crlffft nerves and thould 
tlve you the atrength aad enerfty to face U fa 
wlth a smile.

Wheo your oorrlei aad caree become too 
much for you and you waat to run away Irom 
lt tll . . . take LYDI A L PINKHAMS VKO- 
RIABI.K COMPOUND. Many women havo 
kad nerves aa Jangled u yours. būt they havo 
been able to bulld up tbelrpep and enerfty and 
dėt back to normai wlth the aid of I.YDIA B. 
Pinku am s vbgetablr oompound.

Wben your mother and your grandmother 
uaed to become nervoua IrHtabfb and rundowa 
they depeaded upon thlefanMMJs old medicina 
to pep tbem up agaln ... to belp thelr nerve a 
,. . to belp dlre tbem ■ chaarful dlspoaltion-

Dar Apie Pikniku 
Marijonų Ūky

TOWN OF LAKE. — Lie
pos 23 d. įvykusiam Marijo
nų ūky piknike 8 skyr. pada
rė gražaus pelno. Tam pasi
darbavo: Gedvilų šeimyna, 
Turskių šeimyna, Sriubienė, 
Lisauskis su sūnum. Prie iš
važiavimo prisidėjo Gedvilai, 
Turskienė, V. Sodaitė, B. Ge- 
statutienė, M. Šveikauskis. 18 
sk. yra labai dėkingas visie
ms, kurie prisidėjo prie šio 
išvažiavimo.
Kas važiavo Povilo Norkaus 

troku ir paliko kautą, atsi- 
šaukit į Gedvilus, 4G39 So. 
Hermitage Avė. Rėmėja

SMard CM
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BONO 
Nėra Geresnės Degtinės 

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

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15c. DRINK8AS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Boulevard 0014

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

ATSARGOS KAPITALAS
Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD 
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

APDRAUDA
Nepraraakite Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Tanpaal

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

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

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fldellty Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO, ILLINOIS
Room A-10S8 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be jokių prievolių. praMau JO ai, agento Ižalžklntl man 
Illlnoln Financial Reaponnlblllty Iaw. AM taipgi gausiu 
•'Card Caee” be Jokios prievoles.
ATEIKITE..................... DIENA................. LAIKAS.................
VARDAS ........................ ...........................................................................
ADRESAS ............ ........................................................ ............................
TEL.......................................... KARO RRAIS....................................

Pranešimai
BRIDGEPORT. — ARD 2 

skyriaus labai svarbus susi
rinkimas įvyks penktad., rug
piūčio 4 d., po pamaldų šv. 
Jurgio parap. salėje. Rėmė- Į 
jos malonėkite kuo skaitlin
giausiai atsilankyti, nes yra 
labai daug svarbių dalykų 
svarstymui. Valdyba

RHEUMATISM
Pain—Agony S tarti To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for Yon
Thlnk of lt—how thla old world 

does make progress—now comes * 
preacrlptlon whlch is known to phar- 
maclsts as Allenru and vrtthin 48 
hours after you start to take thls 
bwlft actlng formula pain, agony and 
Inflammatlon caused by excess urio 
ucid has started to depart.
•Allenru does Just what thls notlcs 
says lt will do—lt Is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 8( 
cente and if lt doesn't bring the Joy- 
ous results you ezpect—your aaoney 
•rhole heartedly retur aad.

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviška Importuota Valstybinę 
Degtinę.

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

$3,500,000,00 

- 0250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Meilė nori aukštyn pasikel
ti ir žemais daiktais pavergti 
nesiduoda.

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

Listen to and Advertise ouer

PAIJINDECH’S YUGOSLAV RADIO
Folk Songa and Music 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
636 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

CLASSIFIED
PARDAvnrci

Tikras bargenas. GrosernS, dellca- 
tessen ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis Išdirbtas per daug 
metų. Kainą, ir pardavimo priežastį 
ištirsite ant vietos. Savininkas: 1307 
So. -tStli Cosirt, Cl<t»ro. Illinois.

PARDAVIMI I NAMAI
Pirkite šj namą. Viena renda Išmo
kės jums namą; o ant antros galė
site patys gyventt dykai. Dviejų 
fletų namas po 6 kambarius: pir
mas fletas apšildomas: garadžlus; 
gera transportaclja: arti mokyklų, 
bažnyčių, parkės. bulvaro ir kitų pa
togumų. Cash tereikia (mokėti tik 
$500.00. Pilna kaina $3000.00

Taipgi 5 kambarių medinis cot- 
tago su plotu žemės. Arti 63-čios 
gatvės. Parsiduoda pigiai Ir ant Iš
mokėjimų. Užtikriname teisingą pa
tarnavimu. Clias. L’rntch (Kazys Cr- 
nikas), 2500 WeM 63rd Street, tel. 
PROspeet 6025.

PARDAVIMUI NAMAS 
Parduosiu nebrangiai 2 fletų medl- 
nj namą. Naujai apkaltas asbestos 
poplera, atrodo kaip mūrinis. Ap
šildomas furnace heat. Yra tuščias 
lotas ir garadžlus prie šalies. Vis
kas gerame stovyje. Atsišaukite: 
1410 So. 40th Conrt. Cicero, III.

PAIESKAU PUSTNINKO 
Paleškau partnerio prisidėti su 
$2500.00. Turiu puikią vietą Flori
doj; orange sodas Ir rezortas. vertas 
$15,000.00. Esu pavienis. Atsišauki
te: S. Jonaitis. 1448 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI BIZNIS
Orose.rnė ir delicatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turima parduoti pfgJai. 
Priežastis pardavimo — Ilga. Atsi
šaukite: 2438 W. 58th St., telefonas 
PRO*pec, ,24».

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brigepor- 
te: 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2.5nof 
$1.000.00 cash. balansas $15.00 J 

mėnesi. Savininkas: 3230 So. Hals- 
ted Street, telefonas CAIsimot 4118. 

PARDAVTMUI
Pardavimui pilnai Jrengtas fotografo 
studio. Turime parduoti Iš priežas
ties mirties. Atsišaukite. 8823 South 
AVestei-n Avenue. Chicago. IŲ.

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

1 bušelis 25c; 6 bušeliai $1.00: II 
bušelių $2.50.
Stanley Gavcns. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, III., tel. Oak Lawta 
183J-1.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksma* Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Kunigai turėtų įsigyti I
Vyskupo Petro Praneli-J 
kaus Būčlo, M.I.C. para-į 
šytą ••

PAMOKSLŲ ’
Kaina #1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.
400 puslapių knygų.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
Poeahontas Mine Bnn (Seremed), Tonas 17.25; 
Smulkesniųjų — Tonas 17.00; Petroleum Gar- 
bon Ooke, perkant 5 ton. ar daugiau. Ton. $7.25. 

Halas Tas AMr*.


