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Rihhentropas staiga grizo Berlynan; 
naciai laukia Hitlerio įsakymu
Lenkai sako, karas dėl Dancigo 
būsiąs lenkų šventasis karas
BERLYNAS, rugp. 4. —.katalikų spaudos agentūra pa

Vokietijos užs. reikalų minis
tras Rihhentropas netikėtai 
iš Austrijos grįžo Berlynan. 
Nelauktas jo grįžimas, matyt, 
susijęs su Dancigo klausimu. 
Arti jo stovį asmenys kalba, 
kad, matyt, bus greit imtasi 
žygių Dancigu inkorporuoti 
Vokietijon.

Paskutinėmis dienomis Dan 
cigo nacių vadas Foersteris 
pareiškęs, kad kova dėl Dan
cigo jau prie pat galo. Vo
kietijos valdininkai tuojau jį 
įspėjo laikytis ramiai ir lauk
ti naujų nurodymų ir įparei
gojimų. Neveikia baigiasi.

Kalbama, naciai turi nau
jus planus Dancigą užgrobti. 
Vienas tų planų — ten įvyk
dyti rinkimus ir Hitlerį pas
kelbti Dancigo prezidentu. Sa 
koma, šis žygis bus teisėtas.

reiškia, kad jei dėl Dancigo 
-kils Leitkijos su Vokietija gin 
kluotas susikirtimas, tai tas 
bus lenkams niekas daugiau, 
kaip tik šventasis karas.

Agentūra tarp kitko pa
reiškia:
“Katalikiškoji Lenkija gins 

kiekvieną lenkų žemės sprin
dį iki paskutinio kraujo lašo. 
Lenkai atkakliai kovos ne vien 
už savo gimtosios šalies ne
priklausomybę, bet ir prieš 
nacionalsocializmą ’ ’.

Agentūra toliau praneša, 
kad šiemet per įvykusį Len
kijoje nacionalį Eucharistinį 
kongresą svarstytas karo pa
vojaus klausimas. Kongrese 
padaryta rezoliucija, kuriąja 
dėkojama Šventą j am Tėvui 
Pijui XII už jo taikingas pas
tangas. Ir pažymima, kad jei 
įvyks karas, tai bus šventasis

Lenkų karas.

ŠVENTOSIOS UOSTAS — NEPRIKLAUSOMOSIOS LIETUVOS ATEITIES 
VARTAI | PASAULI KARAS KINIJOJE 

JAPONAMS SUKĖLĖ 
BAISŲ SKURDĄ

PARYŽIUS. — Savaitraš
tis “Candide” birželio 28 die 
nos numeryje pateikia įdomių 
žinių apie Japonijos karinį 
nuovargį dabartiniu metu.

Kadangi Japonijai kad stin
ga karo reikalams geležies, 
tai šį pavasarį paimta daug 
geležinių daiktų iš viešojo po
būdžio įstaigų ir valdinių į- 
monių, būtent: geležinių tvo

Už nusižengimus importo 
suvaržymo taisyklėms labai 
daug žmonių nubausta. Darbi
ninkai verčiami dirbti pramo 
nėję po 15 valandų per dieną 
už mažą atlyginimą.

Daug mažų vaikų vaikščio
ja visai nuogų, nes jų tėvai 
yra labai neturtingi. Papiro
sų dėžutės negali būti nume
tamos, bet turi būti surenka
mos ir atiduodamos atgal į

RYGA, rugp. 4. —

Tokio neigia Britanijos siulimasi 
japonams ir kinams tarpininkauti

LONDONAS, rugp. 4. — 
Užsienių reikalų sekretorius 
lordas Halifaxas lordų rūmuo 
se aiškindamas tarptautinį sto
vį pasiūlė Japonijai Britani-

Britanija nepasitrauks iš savo 
pozicijos Kinijoje ir neišsiža
dės ten savo teisių. Ir todėl 
būtų jau laikas japonams pa
liauti Tientsino koncesiją blo
kuoti ir britus užgaulioti ir

jos tarpininkavimą tikslu nu- , , .. , .. , .* nutraukti plačia vaga vykdo-
traukti karą Kinijoje. Ir po i ... ..... .* d d rną antį britišką propagandą.

Žiniomis iš Tokio, japonų 
vyriausybės sluoksniuose nei
giamas britų pasisiūlymas tar 
pininkauti. Yra žinių, kad Ja- 

Halifaxas pareiškė, japonai Į ponija formaliai prisijungs
kartą turi įsisąmoninti, kad I prie Romos Berlyno ašies.

draug jis įspėjo japonus, kad 
britų reikalai Kinijoje ir to
liau bus griežtai saugojami 
ir ginami.

ANGLIJOJE TUIRIMAS 
RADIJUS BUS 
APSAUGOTAS

ANGLIJA GAL SIŲS KARO 
LAIVYNĄ I RYTUS

LONDONAS, rugp. 4. — 
Prieš nutrauksiant parlamen
to sesiją ministras pirminin
kas Chamberlainas pranešė, 
kad, rasi, Anglijai reikės į 

pasiųsti 
japonų

DfNDONAS, rugp. 4.
Mount Vernono ligoninės slė
ptuvėje, Northwood, padirb- Tolimuosius Rytus 
dinta 50 pėdų gilumo skylė,1 stiprų karo laivyną 
kur karo laiku bus įleistas “maldininiui”. 
Anglijoje turimas radijus
(radium elementas) ir apsau-Į PRANEŠA, BELĄ KUN 
gotas nuo orinių bombų. , SUŠAUDYTAS

Anglijos ligoninėse yra 20 VARŠUVA, rugp. 4. — Lai- 
gramų to radijo vertės 408,- kraštis “Kurjer Codzienny”
000 dolerių. praneša, kad Maskvos kalėji-

Aiškinama, kad neapsaugo me miręs buvęs vengrų komu 
tą radijų bombos į sprogimai1 nistų vadas Belą Kun. 
gali suskaldyti į mažulytes'. Spėjama, kad jis kalėjime 
dalis ir jas plačiai išsklaidyti, pačių bolševikų nušautas.
Po to įvykio tenai žmonėms
gyvenimas nebūtų įmanomas.
Radijus tūkstančius žmonių 
užmuštų. Per ilgiausius me
tus tas plotas būtų tikri žmo 
nėms spąstai.

(Vaizdelyje matomi šiaurinis ir pietinis molas jau giliai nutiestas į jūrą ir iš tos pusės 
nėra pavojaus, kad smėlis uostą užneštų. Greitu laiku pradedamas tęsti ir šiaurinis molas.
Uostas nuolat gilinamas ir nedideli laivai Jau šiandien gali įplaukti. Su uostu sparčiai au- j vieną kamerą ir po vieną pa- 
ga ir Šventosios miestas, kuris žada virsti grynai lietuvišku pajūrio žvejybos, prekybos ir jangQ Privačių automobilių
pramonės centru

ŠAULIŲ ŽVAIGŽDĖS ME
DALIS ARKIVYSKUPUI 

SKVIRECKUI

KAUNAS (Elta.) — Šią 
savaitę Šaulių Žvaigždės me
dalis įteiktas arkivyskupui 
metropolitui J. Skvireckui. 
Praėjusią savaitę buvo įteik
tas vyriausybės nariams.

Krašto apsaugos ministras 
Respublikos prezidento

ČEKAI PATRIJOTAI 
ATGAIVINO SLAPTA 
ORGANIZACIJA

var-

NUMATOMAS JAPONŲ 
UŽSIMOJIMAS PRIEŠ 
VISUS KINIJOJE ■

ŠANCHAJUS, rugp. 4. —
Žiniomis iš Tsingtao, Šantun- 
go provincijos uosto, japonų 
antibritinis sąjūdis būsiąs 
praplėstas — visoj Šiaurinėj 
Kinijoj bus užsimota dar
prieš amerikiečius ir visus kiidu šiuo medaliu apdovanojo 
tus svetimšalius. | daug aukštų, kairininkų, vi-

Kaip Japonijoj, taip ir Ki- romėnės veikėjų, rašytojų 
nijoj japonai didina brūzdė- ir kitli asmenų ir šaulių, nu-
j imą ypač prieš J. A. Valsty
bes, kurios panaikina preky
bos sutartį su Japonija. Ja
ponai randa, kad sutarties 
panaikinimas yra Amerikos 
piktas žygis. Panaikindama 
sutartį Amerika nepasiūlo 
naujai sutarčiai pasitarimų. 
Tas nepakenčiama.

J. A. Valstybių ambasada 
Pekine iškėlė protestą japo
nams dėl Amerikos katalikų 
misijos Kweiline sunaikini
mo pereitą pirmadienį.

sipelniusių Šaulių Sąjungai.

KĖDAINIŲ MIESTO RI
BOS DIDĖJA

rų, geležinių suolų soduose, , , , .. _ ,
.... v. v. , i tabako monopolius. Kadangi

metalinių pašto dėžučių, gele- , ....
.... ., i v I daug vyrų paimta i kanuome-
zinių reklamai stulpų, geleži-' ° , ....... Inę, ir dar daugaau i karo dir-
mų pečiu ir tt. Automobiliams.. ., ... i .... Ibtuves, tai žemės ūkyje trūks-įr sunkvežimiams leidžiama^ ,
per metus suvartoti tik po

PRAHA, rugp. 4. — Čekai 
patrijotai laisvės atgaivimui 
atgaivino- savo slaptą organi
zaciją vardu “Mafija”, ku- 

I irios tikslas yra neduoti ra
mybės naciams viršininkams, 
kiekvienam žingsny prieš juos 
kovoti ir juos galabinti.

Prieš pasaulinį karą čekai 
patrijotai turėjo slaptą orga
nizaciją kovai su Austrijos 
Vengrijos, imperijos valdinin
kais. Tad ir dabar imtasi tij 
senųjų metodų siekti tautai 
laisvės.

Be to, čekai išeiviui ir bėg
liai kituose kraštuose orga
nizuojasi kovai už savo tau-

gy. tos laisvę ir tėvynės nepri- 
mūro klausomybę.

savininkams tiek sunaudoti 
leidžiama tik per dvejus me
tus.

Universitetų studentai turi 
palikti savo uniforminius dra
bužius išeidami iš universite
tų, nes tų drabužių reikia ki
tiems studentams.

ta darbininkų.
Karo pastangos yra didelės.

Su jomis lygiagrečiai eina 
darbininkų trūkumas, ypač že 
mės ūkyje, kur darbininkams, 
pigiausiai mokama. Dėl dar
bininkų trūkumo kaime mažė
ja žemės ūkio gamyba ir didė
ja maisto dalykų importas.

Karo galo tuoi tarpu nema
tyti, o čia yra naujų karo pa
vojų.

KĖDAINIAI (Elta). —Nuo 
Šių metų pradžios Kėdainių 
mieste išduota 78 statybos lei 
dimai. Pagal juos vykdomos 
šios naujos statybos: 6 
venamieji 2-jų aukštų
namai, 8 gyven. vieno aukšto 
mūro namai, 14 mūro ūkio 
trobesių, 24 mediniai gyve
namieji namai ir 25 ūkio tro
besiai. Kai kuriose vietose

MILICIJA NUTRAUKĖ auga ištisai nauji miesto 
DARBININKŲ KOVĄ kvartalai. Šiuo metu sustaty

GREEN M0UNTA1N DAM, ta aktų ir bus nugriauta 44 
Colo., rugp. 4. — Čia prie. už-' lūšnos, 
tvankos vykdomo projekto su 
streikavo unistai darbininkai 
ir nusprendė neleisti dirbti at 
sisakiusiems streikuoti neuni- 
stams. Tarp darbininkų kilo 
kova. Pasinaudota ginklais.
Keliolika sužeista. Šerifas į- 
ginklavo apie 200 pašerifių.
Tas dar labiau paaršino stovį.

Tad gubernatorius pasiuntė 
miliciją, kuri pašerifius išgin- 
klavo ir milicijos priežiūroje 
darbai atnaujinami.

LIKERIŲ FABRIKAS 
LIETUVOJE

KAUNAS (Elta.) Užėmus 
Klaipėdą, Lietuva neteko vie 
nintelio likerio ir panašių gė
rimų fabriko. Grupė asmenų 
su ats. gen. Velykių priešaky
je sudarė pilną bendrovę, ku
ri dar šiemet steigia likerių 
fabriką. Fabrikas numato ga 
minti net benediktiną ir eks 
portuoti į užsienį.

LIETUVOS GARBĖS KON
SULAI AMERIKOJE

WASHINGTON, — Lietu
vos pasiuntinybės žiniomis, 
Lietuvos vyriausybė trumpu 
laiku ketina paskirti , J. A. 
Valst. du garbės konsulus: 
vieną Kalifornijoje, kitą Bos
tone.

Garbės konsulai (Honora- 
ry Consuls) skaitytusi Lietu
vos esamų konsularinių įstai
gų J. A. V.: konsulato Chica- 
goje ir generalinio konsulato 
New Yorke bendradarbiais.

Britu prancūzu karine misija Maskvon 
vyksta laivu, kad nekliudyti naciu

LONDONAS, rugp. 4. —
J. A. VALSTYBIŲ ATSTO- Britų ir prancūzų karinė mi- 

VAS DANIJAI sija Maskvon rytoj iš Angli-
AVASIIINGTON, rugp. 4.1 jos vyksta britų garlaiviu 

— Pasiuntiniu Danijai prezi-j “Exeter”. 
dentas Rooseveltas paskyrė Misija nusprendė nevykti 
Ray Athertoną iš III. traukiniu per Vokietiją, kad

nesukelti naciams nesmagu
mų. Rastas neparankumas vy 
kti ir lėktuvais per Vokieti
ją. Naciai galėtų jaustis, kad 
tuo būdu jie provokuojami.

Dėl to ir nutarta pasinau
doti garlaiviu.

SMARKI AUDRA IŠTIKO 
MEŠKUIČIUS

MEŠKUČIAI (Elta). — Lie
pos 17 d. apie 15 vai. per Meš 
kuičius ir jų apylinkes, Šiau
lių apskr., praėjo smarki au
dra, kuri nuplėšė bažnyčios 
bokštą, o miestelyje sugriovė 
septynis trobesius, apylinkė
je — tris trobesius. Tokios 
didelės audros nei seni žmo
nės neatsimena.

NACIŲ TERORO AUKOS
Neseniai Cbicagon atvyko iš 

buvusios Čekoslovakijos pabė 
gęs pramonininkas Karei Lan 
ger su žmona ir dviem 4 ir G 
metų amž. berniukais. Langer 
yra žydas. Prahoje valdė teks 
tilių fabriką vertės milijono 
dol. Viskas kliuvo naciams.

Nacių teroras paveikė jo 
žmonos protą. Užvakar jį su 
abiem berniukais Cogress vie
šbučio 13 aukšte nusisamdę 
kambarį ir naktį su abiem vai 
kais iššoko per langą.

REMKITE, PLATINKITE

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS
KAUNAS, rugp. 1. — šio

mis dienomis valstybės prezi
dentas pa.dkeibė naują Lietu
vos (pilietybes įstatymą.

POLICIJAI ĮSAKYTA
AREŠTUOTI MAMĮI 
PIKETININKUS "
CLEVELAND, O., rugp. 4. 

— Fish Body fabrikų strei-
Šven- kuojantiems CIO darbinin- 

statyba kams uždrausta masinis fab-
KAUNAS, trugp. 1. 

tosios geležinkelio 
sparčiai progresuoja. Darbo 
Talkoje dirba eilė žymių as
menų, kaip vidaus reikalų vi
ceministras Barkauskas, bu
vęs Kauno burmistras Grau- 
rokas, pulkininkas Lesauskis,
Panevėžio apskrities viršinin
kas Šlepetys ir ‘kiti. Darbo
Talkos idėja entuziastingai laisvoj šaly neturi būti leisti- 
tPngįja, Jnas ir pakenčiamas.

rikų piketavimas. Tad streiku 
ninkai susimetė piketuoti 
fabriko dirbančių darbininkų 
namus.

Miesto policijos viršininkas 
policijai įsakė areštuoti namų 
piketininkus. Jis pareiškia, 
kad toks streikininkų žygis

ARMOUR & CO FABRIKE 
LAIMĖJO CIO

Armour & Co. daliniam fa
brike, 31 gt. ir Archer avė.,

PREZIDENTAS NEPA
TVIRTINK) ALINIO

BILIAUS
WASHINGTON, rugp. 4.

įvyko darbininkų balsavimai, _ prez. Rooseveltas nepatvir 
kokiai organizacijai jie nori fjno kongreso žemesniųjų rū-
priklausvti.

Didelis daugumas darbinin
kų pasisakė Packinghouse 
AVorkers Organizing Commi- 
ttee unijai, kuri priklauso 
CIO. •

mų pravesto biliaus, kad Co- 
lumbia distrikte alus nebūtų 
parduodamas kredito būdu.

Prezidentas pareiškia, jis 
niekados negirdėjęs, kad spe
cialios rūšies pramoninis pro
dukto kreditu pardavimas bū- 

IŠVYKO KATALIKŲ LAB-,tų uždraustas. Tai pačių ga-
DAROS SUVAŽIAVIMAN

Chicagos eilė kunigų ir pa
sauliečių išvyko į Denver, 
Col., dalyvauti Katalikų Lab- 
darybių nacionaliniam suva
žiavime, kurs rytoj ten bus a- 
t įdarytas.

HORNERIS PRIEŠINGAS
DIDESNĖMS PENSIJOMS
SPRTNGFTELD, III., rugp. 

4. — I/egislatūra pravedė bi- 
lių padidinti mokamą senat
vės pensiją iki 40 dol. mene
siui. Šalies vyriausybė žadėjo 
prisidėti.

Gubernatorius Homeris ne-
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ patvirtino šio biliaus.

mintojų reikalas.

MIRĖ TEISĖJAS J. 
CAVERLY

Bermudoj mirė apygardos 
teismo teisėjas J. R. Caverly, 
78 m. amž., aprūpintas šv. Sa
kramentais. yelionis pagarsė
jo 1924 m. teisdamas žudikus 
D. Loebą ir N. Leopoldą

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien giedra; vidutinė tempe
ratūra.

Saulė teka 5:47, leidžiasi 
8.05.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųllna, 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlaiunčlauia tam tiks
lui palto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teu»ę tai 
Syti Ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypad ko
respondencijas aulyg savo nuožlOros. Korespondentų 
praio raiyll trumpai Ir aižklal (Jei galima rašomąją 
maAlntle) paliekant didelius tarpus patalsymama ven
giant polemikos Ir asmeuUkuruų. Pasenusios korės- 
pendsnoljoa lalkraitln nededamoa

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Kntered as Beoond-Class Mstter Maroh tl, ltll. at

Chloago. Illinois Under ths Aot ot Maroh I. ltTt.

Moterų Sąjungos Jubiliejinis 
Seimas v

Šiemet A. L. R. K. Mcteru Sąjunga mini 
sidabrinį jubiliejų. Dėl to ir jts seimas, pra
sidedąs busimąjį pirmadienį, Worcester, 
Mas s., vadinamas jubiliejiniu.

Šiomis dienomis išėjusioj iš spaudos Mo
terų Sąjungos jubiliejinėj knygoj, ant ku
rios puošnaus viršelio randame žodžius: ‘'A 
LRK Moterų Sąjunga 25 metų veikimo švie
soje” rašoma, kad mintis steigti Moterų 
Sąjungą kilusi 1913 metų pradžioje. Pirmo
sios tą mintį iškėlusios — Antanina Jakai- 
tjttę (gerb. kun. J. Jakaičio, MIC., sesuo) ir 
Uršulė Jokūbauskaitė. Jų sumanymui pir
miausia pritarę Pittsburgho lietuvių katali
kų, veikėjai: A. Sutkaičiūtė ir J. G. Miliaus
kas f mirė 1926 m. būdamas LRKSA prezi- 
deątu). A. Sutkaičiūtė lietuvaičių katalikių 
organizavimo reikalą iškėlusi A. L. R. K. 
Federacijos kongrese 1913 m. birželio 25, 
26 dd., Pittsburghe. Kongrese sudaryta šiam 
reikalui komisija iš A. Sutkaitytės, J. Mi
liausko ir kun. J. Vaišnoros. Toji komisija, 
kiek leido tų laikų sąlygos, iškeltą sumany
mą judino, populerizavo. 1914 metų pradžioj 
jai į talką ateina “Draugo” redaktorius kun. 
F. Kemėšis. Būdamas gabus žurnalistas ir 
organizatorius, jis daug padėjo privesti gra
žų sumanymą prie realizavimo.

1914 m. rugsėjo 23—25 dd. Chicagoj įvyk
ta Federacijos kongresas, kuris., išklausęs 

Sutkaitytės atsiųsto referato ir komisi-
Js pranešimą, užgyrė Moterų Sąjungos stei

gimą ir sudarė naują komisiją iš A. Jakai 
tytės, U. Jc-kubauskaitės, J. Stankevičiūtės, 
,V;. Stalinionytės, V. Skudienės, F. Kašėtai
tės ir A. Sutkaičiūtės. Pirmutinis sąjungos 
steigėjų susirinkimas buvęs to paties kon
greso metu atskirame kambary, kuriame, be 
aukščiau suminėtųjų, buvusios ir šios veikė
jos: F. Macijauskaitė, A. Nausėdaitė, dr. Z. 
Šlakienė, F. Nutautaitė, M. Gurinskaitė, A. 
Hausėdienė, K. Varanavičienė ir M. Janu- 
Šauskienė.

Pirmas Moterų Sąjungos seimas buvo 1914 
m. gruodžio 13 d., Šv. Jurgio parap. salėj 
Cįicago, III. Seimas galutinai priėmė są
lygos vardą — Amerikos Lietuvių R. K. 
Moterų Sąjunga ir užgyrė konstitucijos pro
jektą. Išrinkta pirmoji centro valdyba: pirm. 
U. Jokubauskaitė, vice pirm. F. Macijaus
kaitė, rašt. M. Gurinskaitė, pagelbininkė F. 
Butautaitė, ižd. A. Nausėdienė, iždo globė
jos — A. Nausėdaitė, V. Staliulionytė ir K. 
.^Varanavičienė, dr. kvotėja dr. S. šlakienė,
dvasios vadas kun. F. Kemėšis.*

Tai tekia buvo Moterų Sąjungos pradžia. 
Kaip matome, ji nebuvo lengva. Takiau, a- 
čių steigėjų ir pirmųjų jos veikėjų pasi- 

[ ^rentimui, sąjunga gana greitai augo ir 
stiprėjo. Prasidėjusi vos iš keletos narių ir 

, neturėjusi jokio iždo, šiandien džiaugiasi tu
rėdama keletą tūkstančių narių, virš 70 kuo 
pų ir netoli $80,000.00 savo ižde.

Sąjunga, būdama fratemalinė pašalpos ir 
apdraudos organizacija, daug tūkstančių sa
vo narėms išmokėjo pašalpomis ligoje ir 
pomirtinėmis. Nuo 1917 m. rugpjūčio 1 d. 
ligi 1939 m. gegužės mėn. pašalpomis yra 
išmokėjusi $110.010.00, o pomirtinėmis 
$33,150.00. Tai didelė pinigų suma, kuri su 
naudota lietuvių šeimose tuose momentuose, 
kuomet joms parama buvo labai reikalinga. 
Tai gražus artimo mefės darbas.

Be to, Moterų Sąjunga turi didelių nuo
pelnų tautiniu ir kultūriniu atžvilgiu. Ji yra 
Viena iš judriausių mūsų organizacijų. Ji

dėjosi prie įvairių Lietuvos ręikalų, rėmė 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių švietimo, kul
tūrines ir labdarių įstaigas, kėlė lietąvaį 
čių religinę ir tautinę sąmonę.

Nemažai gyvumo į sąjungos ir net į visos 
mūsų visuomenės gyvenimą įneša sąjungo. 
mėnesinis žurnalas ‘ Moterų Dirva”, kuri 
leidžiama nuo 1916 metų. Redaktorėmis yra 
buvusios.: Uršulė Jokubauskaitė, Ą. Nausė 
dienė ir S. Sakalienė. Pastaroji “M. D.” re
daguoja nuo 1923 metų.

Per paskutiniuosius dvejus metus sąjun
gos vaidybą sudarė: dvasios vadas kun. Ą. 
Linkus, pirmininkė E. Paurazienė, vice pirm. 
E. Statkienė, raštininkė Marijona Vaičūnic 
nė (raštininkauja nuo 1920 m.), ižd. Ą. Si
mutienė, iždo globėjos — M. Brenzaitė n 
J. Lukitienė, gydytojas - kvotėjas dr. Ą 
Rakauskas.

Moterų Sąjunga, stovėdama ant stiprių 
pagrindų savo idėjomis, išauginusi nemažą 
iždą, turėdama valstybines teises veikti be
veik visose valstijose, kur gyvena didesnis 
lietuvių skaičius turi gerą ateitį.

Linkėtina, kad šis, jubiliejinis seimas tin-

ma vadintis Marijos žeme. 
Marija yra artima lietuvio 
širdžiai. Gausiai Djevo Mo
tinos garbei kuriamos eilės, 
giesmės, statomi altoriai, ba
žnyčios tai dar labiau patvir
tiną. Šiemet viena iš žymiau
sių Lietuvos Marijos švento
vių Žem. Kalvarija šventė 
nepaprastą 300 metų jubilie
jų. Jau 300 metų kaip ren
kasi lietuviai į šių Marijos 
šventovę atsigaivint, pasisem
ti naujų jėgų kovojant su
nkių kovų su Kristaus ir Ba
žnyčios priešais. Jau 300 me
tų kaip įkurtieji Kalvarijos 
kalnai primena Išganytojo 
meilę žmonijaL Žem. Kalva
rija yra bendrai visų lietu- 

kamai nustatytų gaires, kad organizacija vių šventovė, bet šiais metais
dar labiau galėtų išaugti, kad ji būt vię 
ninga, stipri, kad po savo vėliava sutrauktų 
visas sveikas kūnu ir dvasia Amerikos lie
tuvaites, kad ateityje dar labiau nusipelny
tų Katalikų Bažnyčiai ir savo tautai.

Jei praeityje Moterų Sąjunga vaidino sva
rbų vaidmenį mūsų visuomenės gyvenime, 
tai ateity jos vaidmuo bus dar svarbesnis. 
Tad ilgiausių jai metų!

Kongresas be pasigailėjimo kapoja šio kra
što valdžios išlaidas. Tai administracijai 
daug pakenks vykdyti savo planus, vesti 
platesniu mastu viešųjų darbų projektus, ku
riuos buvo iššaukusi daug metų siautusi eko
nominė depresija.

• * e
šiemet Moterų Sąjungos ir L. Vyčių sei

mai įvyksta vienu laiku, būtent rugpiūčio 
7 — 10 dd. skirtingose vietose. Labai gaila, 
kad taip susitaiko. Būt visai vietoje, jęi sei
muose būt nutarta to vengti ateityję. Juk 
daug kas norėtų dalyvauti ir viename ir ki
tame seime.

Darbo Diena, (rugsėjo 4 d.) — dienraščio 
‘ Draugo” diena ir tai nepaprasta — jubi
liejinė. Neužmirškime, kad tą dieną celeb- 
ruosime Vytauto parke. It s a date!

APŽVALGA

Chorai Ir Vargonininkai

UETUVOS DVASINIS ATGIMIMAS 
PER DARIJĄ JĮAU PRASIDĖJO

Lietuva džiaugiasi galėda- keleiviai parodė tikrai, kad

iškilmės ypatingai buvo ski
riamos vaikams ir moterims.

Vaikų kongresas prasidėjo 
liepos 1 d. Jų iškilmėse tei
kėsi dalyvauti ir celebruoti 
pontifikalimes šv. Mišias J. 
E. arkivyskupas P. Karevi
čius, MIC. Šie Marijos vai
kai, suplaukę iš apylinkių, 
parodė savo meilę Išganyto
jui ir Jo švenčiausiai Motinai. 
Atkeliavę po keletu net ke
liolika kilometrų pėsti vaka
re su žvakėmis rankose, vaik
ščiojo Lietuvos Jeruzalės Kry 
žiaus kelius. Eisenoje dalyva
vo apie 3,500 vaikų. Naktį, 
po 24 vai. buvo jų šv. Mišios 
ir bendra šv. Komunija. Lie
pos 2 d. J. E. arkivysk. Pr. 
Karevičius MIC., per ponti-

su kilnia intencija atvyko į 
šių vietų. Jau iš vakaro visos 
klausyklos buvo apgultos il
gų žmonių eilių. Kunigai per 
naktį klausė išpažinčių, bet 
nepajėgė iš kurto visų išklau
syti. Čia nesugebėjo atsispir
ti per Marijos rankas pinu 
kiančioms malonėms ir tie, 
kurie jau 40 metų nebuvo bu
vę išpažinties. Grįžtu iš kal
nų moterų procesija, liepsnų 
upė nakties tamsumoje. Nak
tinei procesijai vadovauja J.
E. Kaišiadorių vyskupas J. 
Kukta. Tuoj po 24 vai. pra- L 
sideda šv. Mišios. Ir ta ke
liasdešimties tūkstančių mi
nia nakties tylumoje su žvu-'' 
kėmis rankose gieda Viešpa
čiui giesmes. Kyla jų maldau
jančios giesmės į dangų at- 
lygindamos Viešpačiui už pa
darytas jų tautiečių skriau
das. Tuoj pradedama dalinti 
šv. Komunija, ir tos minios 
jungiasi su dangišku sielų 
Sužadėtiniu. Per visas šven
tes buvo išdalinta apie 70,000 
šv. Komunijų. Paskui per vi
są dieną būrys po būrio va
dovo vedami eidavo kalnus. 
Nekartą galima buvo matyti 
tėvą nešantį ant savo rankų 
mažytį kūdikį, motiną besive
dančių 'kitus mažutėlius ir 
taip visą šeimą beeinančią 
Lietuvos Jeruzalės Kryžiaus 
Kelią.

Marijos garbei 
iškilmes

5 d., 1939

r

ruošiamo 
padidino 

L. K. Moterų Telšių Regijo
kongreso

Savanorių darbo talka pajūryje. — Nuo liepos 8 d. prie 
Šventosios ir Raudonės pradėjo darbą pirmą kartą nepri
klausomoje Lietuvoje suorganizuotos savanorių darbo tal
kos. Kaip žinia, pajūryje talkininkai kasa pylimą Šventosios 
—Darbėnų geležinkeliui, o Raudonėje tiesia pinuos rūšies 
kelių. Darbo Talku, į kurią entuziastingai stoja moksleiviai, 
studentai ir jauni tarnautojai, be abejo, reiškia pradžią 
naujos gadynės Lietuvoje, kur darbas ir darbo meilė prade
da įgyti sau prideramą pagarbą viešajame gyvenime. Aukš
čiau 'matome Darbo Talkos savanorius Šventojoj išsirikia
vusius, išeinant į darbą, o žemiau Darbo talkininkai pilu 
būsimam Šventosios—Darbėnų geležinkeliui pylimų.

čiusi per visus tuos 300 me
tų. Apskaičiuojama, kad Ma
rijos kongrese dalyvavo apie 
100,000 žmonių.

Duok Dieve, kad, užtariant
fikalines šv. Misiąs įšventino,nQ gveijt^ gįos organizacijosŠvene. Mergelei Marijai, dva-

“Muzikos Žinių” penkių metų sukakties 
proga, “Darbininkas”' savo vedamajame 
straipsnyje apie parapijų chorus ir jų vedė
jus vargonininkus taip rašo:

“Parapijos chorai tai mūsų katalikiš
kos ir lietuviškos kultūros židiniai. Į juos 
spiečiasi pats geriausias ir idealingiausias 
jaunimas. Ture*, skaitlingą ir gerai išla
vintą chorą tai tikra parapijos laimė. Jis 
ir bažnyčioj pagieda, ir parengimuose pa
dainuoja. Sunku būtų tinkamai apskai
čiuoti ir įvertinti, o dar sunkiau žodžiais j

į kunigus dijakoną Daunorą, 
OJT.M..

Po vaikų kongreso Marijos 
šventovę pradėjo lankyti iš 
įvairių Lietuvos kraštų mal
dininkų ekskursijos. Kad ma
ldininkai turėtij iš savo ke
lionės ir dvasinės naudos, bu- 
vo vedamos misijos. Maldini
nkų atvyko ir iš tų vietų, 
iš kur net sunku buvo tikė
tis: atsilankė ekskursijos iš 
tolimo Leipalingio, Alytaus, 
Marijampolės.

Bet didžiausios iškilmės į- 
vyko liepos 8 ir 9 dd. Jau 
liepos 7 d. vakare varjjai sa
vo beveik nuolatiniu gaudimu

narių suplaukė iš įvairių Lie-įsinis atgimimas, prasidėjęs iš 
tuvos kampų. I’asiryžusios at
gaivinti šeimose katalikišką
jį gyvenimą sveikino Šv. Tė-

šios Dievo Motinos šventovės.

Gražus Mostas
Nedideliame Leiglio mieste

lyje, Anglijoje, įvyko didelė 
katalikų bažnytinė procesija. 
Staiga kilo didelė audra, ir 
buvo pavojaus, kad mažųjų 
mergaičių, be to, vėliavų ne

igėjų ir kitų procesijos, daly- 
apimtų \isų Žemaičių klastų, j vj,j tlrabnži*ii bus visiškai su-
visą Lietuvą, visus lietuvius.l

bėgy v e-

ekskursijas. Prie vartų vie
tinis kunigas su pacifikalu 

atpasakoti, kiek 'malonumo ir naudos pa-(,e*na P1’0 pastatytų vaitų pa 
daro gerai tvarkomas choras. Jp giesmės
ir dainos tai mūsų išeivių sielos maistas, 
kuriuo jie Įialaiko kasdienio gyvenimo va
rgų nuslopintą dvasią. Raina tai lietuvio 
maistas. Be dainos lietuvis tai kaip tas 
ipasodytas į 'kietą žemę medelis, paliktas 
vysti ir džiūti.

vo parašais. Tų pasiaukojimo 
Marijai dokumentų nuorašai 
yra sudėti po stebuklingo 
Marijos paveikslo altoriumi. 
Tokio didelio žmonių susibū- 

sveikino atvykstančias paga-1 r*ino LCalyarija nėra 111a-
rbinti Dięvo Motinos brolių

vas, J. E. Telšių vyskupas J. nors ir toli už jūrų 
Staugaitis, Lietuvos Kariuo- nančius. P. Račiūnas, MIC.
menės Vadas brig. gen. Raš-J----------------------
tikis ir kit. Kongreso pabai- Pirmasis Etiopijos 
goję Lietuvos motinos iškil- y _
mingai paaukojo savo šeimas' '
Marijai. Tūkstančiai žmonių 
pasiaukojo Marijai, savo pa
siaukojimą patvirtindami sa-

Palaimintasis

gadinti Tada netoliese esan
čios anglikonų bažnyčios kle
bonas pasiūlė katalikų proce
sijai apsistoti jo bažnyčioje, 
kol audra praeis. Keletas ap
linkui gyvenančių protestantų 
— anglikonų taip pat mielai

I pasiūlė procesijos dalyviams 
Birželio 25 dieną Romoje į savo pastogę. Šitas mostas 

buvo paskelbtas palaimintuo- katalikų tarpe sukėlė didelį
ju pirmasis apaštališkasis vi
karas Etiopijoje, vyskupas 
Justino de Jakobis. Beatifi
kacijos ceremonijos buvo at
liktos su didelėmis iškilmė
mis.

įvertinimą. >#4

Remkite Savuosius 
Biznierius

“Pastaruoju laiku mes susilaukėme var
gonininkų tikroj to žodžio prasmėj. Yra 
labai gerai žinančių bažnytinę muziką (tai 
vis Naujalio mokyklos aliumnai), yra ir 
tikrų kompozitorių - artistų su pasaulini* 
reputacija. Jie iškėlė Amerikos lietuvių 
muzikos meną ant reikiamo lygio ir sėk
mingai lenktyniauja su Lietuvos (kompo
zitoriais. Susibūrę į Vargonininkų Sąjun
gą, jie sudaro rinitą pajėgą kultūros sri
ty. “Muzikos Žinios” tai jungiąs juos į 
tamprų vieningumą cementas. Linkime jų 
organui sėkmingai gyvuoti, plėstis ir stip
rėti stovinčiam prieš akis meno ir kul
tūros darbui”.

Parapijų ('borų Sąjungos ir Vargonininkų 
Sąjungos seimai šiemet bus rugsėjo 11 ir 
12 dd. Maspeth, N. Y.

sitiktj svečių. Apdulkėjusiam 
svečių ekskursijos vadui duo
da pabučiuoti šventųjų relik
vijas, (Kišk u i broliškai jį ir 
jo vadovaujamuosius pasvei
kina. Svečių ekskursija susi
lieja su pasitikusiais ir su
daro lyg vieną šeimą, kuri 
skuba prie Marijos altoriaus 
paaukoti sunkios visos die
nos kelioųės vargus. Štai jau 
ir bažnyčia, stebuklingas pa
veikslas, jų ilgos kelionės ti
kslas. Suklumpa minia ant 
kelių ir gieda savo “Sveika 
Marija”. Orkestrai savo gro
jimu pritaria minios giesmė
ms. Ir taip traukia vis nau
ji ir nauji būriai at/Jngsnia- 
vę po 50, 60, net 70 kilomet
rų. Jų veidai suprakaitavę, 
rūbai sudulkėję, bet iš jų krū
tinių veržiasi “Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė”. Šie

1
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Ir Kalėjime 
Kuriami Veikalai

Pasaulinėje literatūroje su
tinkame nemaža kūriniu, pa
rašytu autoriams besėdint ka
lėjimuose.

Jau senovės Hvine pasitai
kydavo pinasi ų pavyzdžių. 
To'ks Ovidius, aštuonerius nie 
tus praleidęs ištrėmime, mi-1 
rė nematęs savo tėvynės. Iš-' 
trėmimo metu Ovidius nenu
leido rankų, o atsidėjęs kūrė 
sayo Metamorfozes.

Vokiečių rašytojas Fritzas 
Reuteris iškilo veikalu, para
šytu atliekant 'kalėjimo baus
mę. Ta pat proga prisiminta, 
jog ir Hitleris savo evangeli
jų “Mano kovą" parašė ne 
kur kitur, kaip už grotų.

Ispanų dramaturgas Lope

.. ... ■ .. • -■
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Chicagas Lietuviu parapijiniu Choru Piknikas įvyks Vytauto Parke. Pradžia 2 v. Pcpiet
VISI ESATE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI SYKIU SU DAINUOJANČIU JAUNIMU.
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w ■ SKAITYTOJU BALSAI
i Kas Išganys Pasaulį

Nuo pasaulio pradžios žmo- 
! nijai, ypatingai darbininkai,
! laukia kada bus geresni lai- 

■ kai. Bet kaip nėra, taip nė- 
| ra to, kad galėtum /žmoniškai 
pragyventi.

Prieš 30 metų Amerikoje 
buvo pakenčiamiausias darbi- 

j ninko žmogaus pragyvenimas, 
i Bet nuo 1928 metų užėjo to- 
Įkia bedarbė, kokios visas pa
saulis nėra matęs, ir tęsiasi 
ligi šiol. Ir jei tęsis dar to
liau, bedarbė bus ir toliau.
O tai dėl to, kad mašinos
dirba ir darbų atlieka grei- E 
čiau, negu darbininkai kad S 
atlikdavo rankomis.

Taigi, mašinos dirba viską 
ir visur. Tokiu būdu buvo ir Ę 
bus darbininkų perviršis ir E 
bus bedarbė. Girdėjau kal
bant, būk kaip respublikonai

tai nepadarys gerų laikų, ar
ba gerbūvio, nors lauktų žmo
nija tūkstančius metų. Tie vi
sokie negali padaryt gerų lai
kų. Juk mūsų planeta (že
mė) yra tokia turtinga aug
menimis, 'mineralais, giriomis, 
vandenais, žuvimis ir 1.1., ku
ri galėtų išmaitinti dar 4 syk

kaip patsai save". O kapita
listai ar myli Dievų ir arti 
mųf Jų dievas, tai tūkstan
čiai tonų aukso ir sidabro, 
kurį žemėje turi (paslėpę.

Mes maldoje prašom: “A- 
teik tavo karalystėv. Taigi, 
kada viešpataus Dievo kara-

daugiau
lyslė čia, žemėje, jier gerus 

žmonių, negu kad į nesugedusius žmones, kurie 
yra. Bet. nesilaikoma pildys Kristaus paliktus dės

nius, tada bus išganytas pa
saulis ir tikras “rojus" ant 
žemės. Alb. P.

dabar
Kristaus dėsnių. Jisai yra pa
sakęs keletą kartų: “Mylėk 
Dievų daugiausia, o artimų,

Platelių ežeras — gražiausioji Žemaitijos vasarvietė. Šiemet Platelių 'miestelio savival
dybė paskelbė Platelius vasarviete, nupliko gražų gabalų žemės prie didžiausiojo ir gra
žiausiojo ežero ir ruošiasi vasarotojams statyti vasarnamį su daug kambarių ir patogumais, 

le Vega kalėjime būdamas J Plateliai turi K) ežerų, kurių pats didžiausias turi keletu salų (vienas karalienės Bonos 
atsidėjęs rašė dramas, kurios vardu su pilies griuvėsiais ir kražiu senu parku) ir pussalelių ir didelius sausus spygliuo- 
išėjo nė kiek neblogesnės I‘'’k’ miškus. Taigi viela tinka ir pasilsėti ir sveikatai pataisyti ir nenuobodžiai laikų pra- 

kaip laisvėje sukurtos. leisti.

1 INTERNATIONAL LIŪUOR £0. 1
Sav. FRANK VIZGARD

Lietuvių didžiausias Gesyti 
nes ir vyno sandėlis. Užlaikė 
geriausių amerikoniškų ir im 
portuotų degtinę ir vyną.

*
SCHENLEY

Iš 150 wholesalers liko tik
paims valdžių į savo rankas = Schenley Distributors, ji 

„ . = tarpe ir International Liquoišioje salyje, tada busią geri “ - -
laikai. Bet man rodos, kad 
nebus gerų laikų, nors būtų

Budrikas Pasiūlo Jums 82 Šmotų Stalo Setą, 
Kaip Ant Paveikslo, UŽ $12.95. 

įmokėti Tereikia 50 Centų.

FA

Tiktai šią savaitę bus pardavinėjama, arba duodama dykai pirkėjams

BU DRIKO KRAUTUVĖS pirkėjai, pirkdami iš Budriko Krautuvės rakandus — Elektrinę Leduunę, 
Skalbiamų Mašina, Parlor Setų, Dining Ikioiu setą ar Pečių, gaus dykai dovanų šį gražų 82 šmotų stalo setų.

JOS. F. SUDRIK FURNITURE HOUSE
3409-21 SO. HALSTED ST., TEL. YARDS

16 Stoties WCFL., Nedėlios Vakaro 9-tą Valandą Išgirsite Gražų Radio Programą.

E Co. Jei negalite gauti iš sa 
E vo \vholesaler Sehenle.v Pro 
E dūktų, pašaukite mus.
E *

krūvoj demokratai ir respu- E. t= Trijų m. senumo ‘Cream
blikonai. Dėl ko? Dėl to, kad ,| of Kentueky’ galite pirkti už
■prie visokių mašinų palikta E tą pačia kainų, kaip pirmiau
senos sistemos užsilikęs , už = buvo. *
darba atlyginimas: 35c į va- = _ ... ,, , , . rn \r = 6246-48 S. California av.į landų, o daugiausia 5()c. Vie-| = 
toj tokio mokesčio, turėtų E Chicago, Illinois 
būti mokama $2.00 į valandų Ę Tel. Republic 1538—1539 
ir dirbti 4 valandas. Tada E
nebūtų bedarbės, visiems už
tektų darbo ir visi darbinin
kai būtų patenkinti.

Kyla klausimas, ar bus ka
da tokia mokestis ir darbo 
valandij sureguliavimas? Ro
dos ne. Taigi, kas išganys pa
saulį ir kada bus geri lai
kai? Atsakymas žinomas nuo 
pasaulio pradžios: atiduok 
kas Dievo Dievui, o kas cie
soriaus ciesoriui, reiškia, kas 
skriaudžia darbininkų, tas 

(neduoda nei “Dievui, nei eie- 
i šoriui”. Tš to galima supra
sti, kad patsai Kristus yra 
užtaręs darbininkus, nes ir 
apaštalai buvo darbininkai ir 
net baisi yra nuodėmė už 
skriaudimų darbininkų, nuo
dėmė šaukianti į dangų kerš
to: iš to viso matome, kad 
nei c’irai, nei karaliai, nei 
prezidentai, nei kapitalistai, 
nei socialistai, nei komunis-

Keliaukite Vikingų laivais

j LIETUVĄ
Per Gothcnbtrrgų, ftiPiliJą

■ •aivų ISplauklmni IA Ncw Yorko:

M. S. Kungsholm,...... rugp. 19
| S. S. Drottningholm..........rugp. 29

M. S. Gripaholm................. rūgs. 8
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KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.
KV. . ------- .— . . :

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymeuth

PmI *n» <nrl«iiMl Ir Kre.žluuHl automobiliai Amerikoj, inoilernlAkal IA 
tobulinti tiutrnilntoi, kainos. Imgvl lAiunkAJIinaJ. 

tftifaliirnzi pntarnovtniaH

BALZEKAS MOTOR SALES
"II Wll.l, LIK F IIR"

<030 S Archer Avė., Ohicago. Ui., Phone Virginia 1515
k'jtnmohlllu vAllanmoa madOR, nuo I1KA0Turtine dHUKybe vartoti, 

• r angMtau, __
r"? U*

Tamstos kelionei niekas nepa- 
tnrnaus geriau prisirengti. kaip 
Tamstos vietinis laivakorčių agen
tas. arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
181 No. Mtehlgan Avė. 

Chlcago, Illinois

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiies naujus namns ant 
lengvų mėnesinių lhnokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio casb jmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių iimokėjiraų.
(ISgannu geriausį atlyginimą ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iSmo- 
kėjimų nuo B iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
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NAPPY

m.

NO\W LISSEN HERE 
VOU GUVS.' IF WE EXP6C* 

T'SELL TH' 'KIO'S GAZETTE 
WE GOT TA RUN tT ŪKE 
A RE AL fclG NEVrfSPAPER' 1 (f/J

f—_ r’ 1 x

NOSE FŪP i 
NuV^S.'.' j

•OFFKISO*1 
jfJOSGA^rJ]

V/HEN I SAV l
WAN' A REPORTER 
I V/AN’ A RE AL 
REPORTER-. A GUV 
WITH A NOSE FER
NE WS f Y 'unnERSTAn'Sc'

=šl2y'x

WOWLIN’ HFADLIN6S
Y/HERE S hE Runnin' TO ??

«iriaai: vo ištirta, kokių medžiagų medžiaga 'kuriam organui te- 
kiekvienam žmo-l nka. Tie bandymui žada tu-rei'kalinga

irbančių Verslo Srityje Lietuvoj
kaitoma Per 5,000 Žmonių
PALANGA. (E) — Praei-; sideda ir prie kultūrinio dar- 
unėnesj čia įvyko veslinin- bo. Verslininkų sujungęs tik- 
kcngresas, kuriame daly-, ids yra 'kultūringomis įpriemo- 

teisingumo ministras nėmis kovoti dėl savo gero-
Tamošaitis, būrys žymių-1 vės, pirmoje eilėje turint tau- 

verslininku veikėjų ir ke-į tos reikalus, drausminti su
jungęs narius, juos auklėti

ivo

verkėjų ir 
tūkstančiai iš visos Lietu- 

suvažiavusių lietuvių pre- 
ybininkų, pramoninkų ir a-

profesiškai ir kultūriškai ii 
šalinti visus pasireiškiančius

įatininkų. Kongreso tikslas blogumus, iškilmingojo kon-

Kiek Pinigų Išleidžiama Kasdien Ginklavimuisi *1?!^3S
° 1 Labiausiai Mėgsta

1939 metais pasaulis gink- vinės apsaugos paskolos —Į Riebalus 
i laviniesi reikalams kasdien -00 mil. zlotų (tai yra pusė
išleidžia mažiausiai du mili- tos paskolos) ir iš kitų šalti-

' jardus frankų arba apie 400 nių — apie 250 milijonų zlo- 
milijonų litų. tų. Bendrai paėmus, šiais me-
Ka gi tai reiškia? Pakaks į tais Lenkija ginklavimosi rei 

pasakyti, kad už tų milžiniš- į kalame jau išleido apie vienų 
milijardų zlotų.

1939-40 metų biudžete kraš
to apsaugos reikalams buvo

ką sumų galima būtų išmai
tinti 2,000 milijonus žmonių, 
tai yra beveik visus žemės

organui. ----
rusų sjjauda praneša, 

šitai tajMj išaiškinta. Pasiro
do, kad smegenys labui mėg
sta cukrų, jakuos taukus, kuu 
lai įvairias druskas ir fosfa
tus, audiniai — įvairius an
gliavandenis. Kol visa tai bu
vo išaiškinta, buvo padaryta 
visa eilė bandymų. Daugiau
sia tokių baiųlymų buvo pa
daryta su šunimis. Kraujo in
duose buvo įtaisomos tam ti
kros lazdelės, kurios tyčia 
būdavo prigydomoa. Tuo bū
du galima buvo ištirti, kuri

kūno

Kraujas išnešioja tas me- 
kurios reikalingos 
kūno gyvybei. Iki 

paskutinio laiko tačiau nebu-

džiagas,

AKIŲ GYDYTOJAS

rjlJARANTEEo

Dabar, rėti didelę praktinę reikšmę.

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

uvo aptarti savo aktualius 
iikalus, nustatyti ateities 
ubo gaires ir užmegsti sa- 

tarpe artimesnius ryšius, i 
pat ryto 'prasidėjo įvairių 

erštininkų sekcijų pasitari- 
ii. Amatininkų sekcijoje pri- 

ntoso rezoliucijose pareiš- 
iama, 'kad amatinime, ypač ' rengtas 
liestų atlietuvinimo darbe, 
iri didelės reikšmės, todėl 
-ageidaujama, 'kad kuo grei
čiausiai būtų išleistas amatų 
statymas, kuriuo amatinin
kai galėtų tinkamai tvarkytis.
’ramoninikų sekcijos priiin- 
>je rezoliucijoje iškeliama,

Lietuvoje pramoninkai 
aiuintų tik aukščiausios ko- 
ybės gaminius ir kad pre- 
ybininkai pirmoje eilėje tik 
kius 'gaminius platintų. Pra- 
minikai, suprasdami mūsų 

js sunkumus, netekus da- 
’savo pramonės Klaipėdą 

tskyrus, yra pasirengę viso- KATALIKIŠKĄ
ais savo jėgomis ir išgalėmis----------------------
.tkurti kas prarasta, visą sa- ' 
o darbų ir kūrybą skirdami 
i.ūsų tėvynei. Prekybininkų 
jkcijos posėdžio dalyviai nu- j 
irė paraginti, kad lietuviai; 
erslininkai, tiek prekybynin- 
cai, tiek amatininkai ir pra- 
įoninkai, visur ir visada 
Lengtųsi savo profesijos dar- 
.e, viešame ir privatiniame 
;yvenitne pasirodyti atstovų 
r ypač savo tarpe kuo drau- 
ingiausia sugyventų. Kreik
tas pageidavimas, 'kad visos 
idesnės nelietuvių įmonės 
uri priimti daugiau lietuvių 
iek verslo dalyviais tiek jų 
arnautojais. Po sekcijų po
odžių verslininkai organi- 
,uotai ir su vėliavomis prie 
garbės vartų pasitiko teisin
amo ministrą, kuris ’kongre-

reso pasėdžio metu, kurį ati- rutulio gyventojus, kuriems į numatyta apie 800 milijonų
darė kongresui ruošti komi- ir Piršt° nereikėtų -pajudinti | zlotų, taigi jau dabar ši šil
tėto prezidiumo pirmininkas pau maisto užsidirbti! Už tuos | nm Y™ žymiai pereikvota, 
dr. Šliupas, buvo gauta labai j pinigus, kuriuos išleidžia ka-
daug sveikinimų ir pasiųsti ro reikala'.ns Prancūzija, ga- 
svei'kinimai Respublikos Pre- li"ia būtų atstatyti milijoną 
zidentui ir vyriausybei. Ry- namelių su sodeliais, 'kuriuose 1mobilizacijų, 
šiuin su kongresu buvo su- galima būtų apgyvendinti 2-j Apėmusi Europą “karo

kalnu 3 milijonus šeimų. Medžiagos, j karštligė” pareikalavo daug U

Visame pasaulyje 
pramonės mobilizacijos, šiuo 
metu vykdoma ir (kapitalo

greta
EYEGLRSSES

DR. VAITUSH, OPT.

ties Birutės 
laužas, kurį uždegus, versli
ninkai padarė iškilmingą pa
sižadėjimų jūrai.

MIRĖ ĮKĄSTA GYVATĖS
I- 1

kurią užsakė D. Britanija pu- Į gyvos jėgos. Milijonai žino-
šauktiems karo prievolei at-Į nių įvairiuose kraštuose da-
likti kareiviams aprengti, už-! bar užimti vien tik. gynimo
tektų nutiesti 4,800 kilomet- reikalams dirbančiose įmonė-
rų plotu, tai yra nuo Londono se, dirba prie fortifikacijų,
iki New Yorkoi į strateginių kelių ir tt. Dėl to

T ... , ... . _ .„ .nedarbas Europoje beveik vi-Lenkiios mobilizacines iš- . .v . . . , . . . . . v. i sai išnyko,laidos kas menesį siekiančios --------------------- -------------------

Šiomis dienomis Marcelė i 
Baronaitytė, gyv. A. Fane-i
munės valse. Kokų km., dir- .. . .... , ,’ ’ nuo 35 iki oO milijonų zlotų,
bdama darže buvo įkąsta gv- , . i‘ tai vra 11—24% normalaus
vatės. Netrukus po įkandimo T „ . . ,v , ,* . Lenkijos biudžeto. Be to, Len
ii išėjo iš proto. Skubiai bu- .... .... . ...'' ' ...................................... kijoje ginklavimosi reika

lams sunaudota iš Prancūzi- 
, jos gautoji 350 milijonų zlo
tų paskola, iš FON’o (tauti- 

PLAT1NK1TJK nės apsaugos fondo) — 200 
SPAUDA 1 milijonų zlotų, iš priešlėktu-

vo nuvežta į Kalvarijų, 
ten nepagydyta mirė.

REMKITE,

bet

ALEX ALĖSAuSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

« miiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiimiiiiiiimimiiimiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiU';
•o dalyviams pasakė ilgesnę 5 
calbą, ragindamas, kad 
(liniukų sąjungos 
voris būtų nukreiptas į pa- 5 

:.iruošimą verslams ir į mū- = 
i’.ų prekybininkų bei amati-Ja 
linkų sąžiningumo ir tvar-jl 
tingumo ugdymą ir vyriau- S 

lybės vardu palinkėdamas iš
tvermės ir pasisekimo. Lietu
sių verslininkų sąjūdis prasi-

ver-j = 
veikimo = LEO NORKUS, Jr.

DISTRIBUTOR
OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta =
. 5 AMBROSIA Alų, bet, prie to iidirbėjai nuaprendė padirbti dar go- s

Tėjo prieš 9 metus. Šiandien s retini alų, kurį užvardino NECTAR. šia Alus yra pagamintas iŠ im- 
įietuvių, dirbančių įvairiose 5 portuotų pirmos rūšies produktų.

terši© SlitjsC jaupi iškaito- S Urmo (wholcsale) kainomis pristato į alines ir kitas ištaigas. Vi
lią per 5.(XK) asmenų. Lietu- 's Buomct kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą petar

dai verslininkai neapsiribo-'S Mvun*-

a vien tik savo profesiniais | 2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240 
reika’ąis, bet jie akt y viai pri- = „„„„„„ m imu hiiiiiuiiiii iihiiiiiu uiiiiiiiiiiiiiihi m iiiiiiiiiiiillllllllllllllll  |Č

SPF.C1AI.ISTAS 
OITOMETUICAM.Y AKIŲ 

LIETUVIS
Suvirs 20 uielų prakŪkavimo

Mano Garantu v liną- į
Palengvins akių Įtempimą., kas es-, 

priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių jtempimo, nervuotu-' 
mo. skaudamą akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir tolingystę. Prlren-1 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su) 
elektra, parodančia mažiausias klal-l 
das. SpecialS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus Kreivos skvs ati
taisomos

Valandos: nuo 10 Iki K vai. vak. 
NedSliol nagai sutarti

Daugely at-lllklnių akys atitaiso
mos lie akiniu Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas VARth 1373

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

i 1446 So. 49th Court. Cicero
' Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-0. 7-9 P. M 
3147 S Halsted St, Chicago 

Pi rmadieniaia, Trečiadieaiais ir
Šeitadieniaia 

Valandos: 3—3 P. M.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street 

(Kampas Wooa Si. ?
OFISO VALANDOS:

4—4 it 7 H:30 Vakar.Urtlarl

S V A p U ž

Dabai Anglių Kainos 
Žemiausios

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

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

Grant Imte Coal and Oil CMipaiy
ADOMAS BERNADIŠIUS, Sav.

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

DR. P. J. BEINAR
(BE1NARACSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1617.

Res. — Vards 3955/ 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 [topiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais ) 

pagai sutarti

Tai. Yarda 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki I2į

2 iki A ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street 

Tel CANal 5969

DR. WALTER j. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 v&kara
ir pagal sutartį

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 2345 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9 

Res. 2305 S. LEAVITT ST.
_____ Res. tel. Canal 0402

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

2-troa luboa _
CH1CAG0, 1LL.

Telefonai UIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas HF.Mloc.k 6286

UR. A. Ii. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGA2 
2415 W. MarqueUe Ro.

Ofiso valandos: į
10—12 vaL rytv 

2—4 ir 6—8 vai. vakarv
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*. 

Susitari us

žinoti DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: I—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredą 
Seredotuis ir N odei. pagal sutarti

DK. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
4631 So. Ashland Av«~ 

TeL YARds 099e 
Rez. TeL FLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. va^ 
Ncdėlionus nuo 10 iki 12 vai. dieu i

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

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

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

_SIMANO DAUKANTO/?

FederalSavings
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.

Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Marshfield Ava 
Rea Tel Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieeiais 
pagal sutartį

Rea. 6958 So. Talman Ava 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office Teb HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

| VaL 2—4 ir 7—9 vak.
) Ketv. ir Nedėliomie susitarus

| 2423 W. Marųuette Road

0R.STRIKUL1S
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDO8:

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

Ofžiou TeL YARds 4787 
Namą TeL PROepect 1930 

Tai OAHal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 5107

I DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

' Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39
756 West 35th Street

Ofiso Teb VIRginia 0036 
Reaidencijoe TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir •—8 p. ss. 

Resideaeija
8939 So. Claremont Ava 

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedeiiomis pagal sutartį.

Tai OANal 0267
Rea TeL PROspect 6668

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

Rezidencija 6600 So. Artesiau Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 24 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
• (K0WAR8KAS) 

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago 
Trečia< aiaie ir Sekmkadieeiaie 

pagal sutarti

TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL1S,
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3660

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 
Panktadiaaiais

4631 South Ashland Avė.
TaL Tardė 0994 

Plnaadiaaiais, Tračiadieniais •»

Iš dvejopo pikto visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sąžinė labai daug gali 
nukęsti, ir labai Uuksma yra 
p rispaudimuose.

/
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ŽINIOS IŠ ROCKFORD, ILLINOIS^
^ — - =
Piknikas

Sekmadienį, rugp. G tl., bus 
mūsų parapijos paskutinis 
šiemet piknikas gražiam Švit
imui parke. Ruošiama įvairi 
sporto programa. Taip pat 
bus skanaus valgio ir grūd
ino. Kviečiame visus parapi
jomis ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti šiame į ikniue. Pa
dėkit mums padaryt sj pik- 
nik ų sek m i ilgia lįsi u.

Visus nuoširdžiai kviečia 
klebonas kun. Juozaitis ir

japijos komitetas, 
jkniko pradžia 12 vai. Į-

žangu 25c., vaikams JOe. 
Krikštai

Sūnus Juozapo) ir Marės 
Uždavinių pakrikštytas var
du Josepli - Ronakl. Krikšto- 
tėvais buvo: Ann ir Sylves- 
teir Szszeeli.

Sūnus Alfonso ir Violet IJ- 
rnežių pakrikštytas vardais 
Tliomus - Albert. Krikštotė- 
vais buvo Charles L’rnežis ir 
Justine Cantuell.
Sodalietės

Mūsų parapijos sodalietės 
rengia metini išvažiavimų į 
Delunnn Lake rugp. 20 d. Va-
Zinos automobiliai?

Mėlynakė

Jr

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Pas Mus Viskas Nauja:

Trečia metinė Lietuvių Die' 
na ir Dairių šventė įvyks ru- 
gpiūčio 20 d., gražiam Foss 
parke. Įvairios komisijos di
rba išsijuosusios. Iš praeito 
susi linkimo, kuriam dalyva
vo ko ne-visų draugijų at
stovai, galima spiesti, jog 
diena tikrai turės pavykti. 
Iš komisijos raportų pasiro
dė, jog, be Šv. Baltramiejaus 
choro, dalyvaus taip pat ir 
Kenoslia ir Mihvaukee, \Vis., 
chorai iir iš Chicago solistai-! 
solistės. Rengiamas didžiulis| 
paradas per miestų į parka.' 
Šiemet šiam parke Lietuvių 
Dienoj bus pirmutiniai šo
kiai. Grieš gera orkestrą.

Sporto sekcija irgi nesnau
džia. Pakviesti geriausi lietu
vių indoor bąli tymai iš Chi
cago. Bus ir įvairūs žaidimai, 
laimėjimai. Įžanga nemoka
ma. Šiemet skiriama išlaimė- 
jiinui $100.00 pinigais. Gene- 
ralė valdyba susideda iš J. 
Matulėmis pirmininkas, Bra
zauskas pagelbininkas ir A- 
kusevičia sekretorius.

\\ aukeganiečiai buvusio vi
karo kun. V. Urbos ir kun. 
Albavičiaus prašymų, turbūt, 
išpildys, nes, kiek žinau, jau 
du busai yra pasamdyti ir 
būrys žmonių dalyvaus Die
vo Apvaizdos parapijos pik
nike, rugp. G d. Sykiu važiuo
ja ir mūsų bolininkų koman
da. Tai bus buvusiam mūsų 
vikarui kun. Urbai “return 
engagement” ir tikimės, jog 
chicagiečiai mūs neapvils Lie
tuvių Dienoje.

Lietuvių Budavojimo ir Pa
skolos bendrovės direkcija ir 
svečiai turės savo metinį iš
važiavimų rugp. G d. Okau-
eliee Lake, Wis.

Šv. Baltramiejaus draugi
jos metinis piknikas, kinis 
turėjo įvykti šį sekmadienį, 
rugp. G d., neįvyks; atidėtas 
iki po Lietuvių Dienos. Lai
mas bus paskelbtas vėliau.

IDS

malšinimas troškulio. Viskas 
už tų vienų bilietų.

Lietuviai golfininkai, kurie 
dar nėra užsiregistravę tur
nyre dalyvauti, gali užsirašy
ti šiandien susisiekdami su 
dr. Biežiu, 2201 W. Cerniak 
Rd. Telefonuoti Ganai 6122 
arba Seeley 7591.

Nuostabi Patranka
Anglijos laikraščiai rašo a- 

pie naujų britų priešlėktuvinę 
patrankų. Ji esanti 3,7 colių. 
Minėtos patrankos, sustaty-

tos grupėmis po keturias, ele
ktros pagalba nukreipiamos į 
taikinį, pavyzdžiui, lėktuvų, 
kurį patrankos, kartų apti
kusios, jau automatiškai se
ka. Keturi pabūklai gali iš
sviesti imt minutę 50 sviedi
nių į septynių mylių aukštį; 
Minėtų patrankų sviediniai 
dar turi visų savo kaunamų
jų galių, jei sprogsta ir už 
50 metrų nuo taikinio. Per 
bandymus vienas sviedinys, 
sprogęs už tūkstančio metrų 
nuo lėktuvo, jį dar numušęs.

Anglys ir Coke
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas iškaitome 3% Illinois Sales Tax.

. Prlc-iM llste;l bclow ar for e sli. 
Iii loads of 1 tolis or inore.

POCAHONTAS - 
Kun. Doniestic,

Third Vein Mine
.................................$7.<IO

WEST VI KG INI A MINE
RUN, Extra Coarse ..................$7.20

A aizdas iš Colorado vai., kur statoma Green Mountain tvenkinys ir kur šiomis dienomis 
įvyko kruvinos muštynės tarp streikuojančių darbininkų ir deputies, norėjusių sulaužyti 
streikų. Pašauta šeši darbininkai. Tvenkinio į rojektų finansuoja fėderalė vyriausybė, o 
darbas pavestas vienai kompanijai iš Chicago. Statybos darbininkai priklauso Amerikos 
Darbo Federacijos unijai. (Acme telvplicto)

Lietuvių tarpe atsiranda į- 
vairių mėgėjų. Vieni renka 
pašto ženklus, kiti vabalėlius, 
kiti kitką, o Zuzana Žekienė, i 
motina dr. J. S. Zeko, renka Į 
korespondencijas tilpusias1 
laikrašty iš mūs kolonijos. Ji 
tikrai gali pasakyti, kas ko-' 
kiais metais įvyko \Vaukega- 
nc.

Visiems žinomas pasaulinio 
karo veteranas, seržantas Jo
nas Marozas, pranešė, jog 
Lietuvių Dienoje, Foss Par
ke. iš lėktuvo parašutu leisis 
žemyn. Atsilankusioms bus ko 
pažiūrėti.

COKE — Genuine Chicago. 
Koppers or Solvay, Pea ....$7.75

COKE — Alaliuma, Range 
or Nut ................................................. $0.00

PETROLEUM CARBON 
3EUDGE .....................................

A 1 our stoker conls are dust 
t reale I.

ILLINOIS SCREENINGS .. $1.511

FRANKLIN COUNTY,
Stoker Nut .................................... Stilių

WEST KENTUCKY. 1-lncu

ROYAL STOKER NUT,
(Our lxtader) ............................. $5.71.

EAST KENTUCKY STOKER 
l-inch Stoker ............................. $ 7. i r>

l-inch Stoker . $7.1 E

EAST KENTUCKY STOKER 
NUT, lttjc’i ................................... $7.35

. $l.ld

Po kruvinų riaušių tarp streikuojančių Gieen Mountain tvenkinio darbininkų ir depu
ties, Colorado gubernatorius į streiko vietų pasiuntė valstybės milicijų ir du tankus, ku
rių vienų čia matome riedant iš Denverio. (Acme telephoto)

PETROLEUM CARBON. 3 
inch Screcnings .................... $5.05

Kainos gali būti permainytos be jokio pranešimo.

ATLAS FUEL COMPANY
(steigta 1015 m.

4919-21 S. Paulina St. Prospect 7960-61

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

PIRKDAMI DABAR

ELEKTRIKINI
REFRIGERATORIlį

GALITE SUTAUPYTI

SPORTO 2INJ0S
J

nuo $35.00 
iki $65.00

žai beliko.
Lošimas bus Glanegle aik

štėj, 9 vai. ryto. Prasidės 
“Low gross” ir geriausiai 
išėjęs 36 skyles gaus puikių 
L. G-. S. trofėjų, o 1 vai. po
piet prasidės “Low net” ar- 

| ba su “handtcap”, kurie tu- 
1 rėš progos išlošti įvairių ver
tingų prizų.

Svečiai ir viešnios galės 
parodyti savo gabumus “pi- 
nokly” ir laimėtojai irgi bus 
apdovanoti.

7 vai. vakare bus vakarie
nė, o paskui ištlalinimas do
vanų. Ant galo šokiai ir nu-

«■■■■■■■■$■■■■
.REUMATIZMAS J 
• SAUSGELE •

Neatkankyklte savęs akaus- ®
■ mula: Rpuniatlamu. SnuagSIc, ■
_ Kaulį) GSIlmu, arba MCAliun- _
■ Klu — raumenų sunkumu nes ■ 
B skaudėjimai naikina kūno Ky- g

vyhę Ir dažnai ant patalo pa
guldo. ■

CAPSTCO COMPOUND mos- _ 
lis lengvai praftaltna virAiritnS-

■ tas Ilgas: munu Šiandien dau- ■ 
_ gyhė žmonių gd’inčla padėkonei,
■ pažta 56c. arba dvi ,it >1.06. ■
■ Knyga: "AALTINIH SVEIKA- a

TOS”, augalais gydytis — kaina
■ 50 centų. ■
a pasveikę. Kaina 50 centų. Per

■ Justi n Kulis ■
J 3259 S. Halsted Street, 

a Chicago, Illinois

Tarpe pasižadėjusių randasi 
ne vien iš Chicago apylin
kės, bet ir iš kitų valstijų, 
net iš Baltimorės, Clevelando, 
Pittsburgho, Detroito ir kitų 
vietų.

šis turnyras, nrlia lietuvių 
sporto diena, bus žingeidi 
kaip dalyviams, taip ir sve
čiams.

Rengimo komisijos pirm. 
dr. V. K. Zopel žada “paju
dinti žemę’’ ir praneša, kad 

iš 300 įžangos bilietų jau ma-

Lietuvių Sporto Diena

Sutartinas veikimas neša 
naudų. Lietuvių Golfininkų 
Sąjungos pavyzdinga tvarka 
įgauna visuomenės pritarimo, 
o ypatingai sporto klubų.

Rugpiūčio 6 d. ateina iš ei
lės 4-tas turnyras, rengiamas 
L. (L S. sutartinai su įvai
riais sporto bei atletiškais 
kIūbais, kurie jau prisižadėjo 
atsiųsti geriausius golfo lo
šėjus ir kitokius sportininkus.

10% ĮMOKĖTI 
Balansą Lengvais Išmokėjimais

GEE f I WI5H I 
HAP D PIKE 
PIRTY MOTHER 
LIKĘ Yoo Got

-------------------V - -

MY NEVEK
3COCP5 OK YVHIP3 
ME. f*1Y NOrd P<?NT 
CfiRE I VViPE 
MV FEET liOT 
WHEN I GO IN 
Trt’ HOO5E.*-

ną-pom ai CARTOO* CC, 3?^

THE 1WFUL FflICE YDŲ PM F1R BEIHG

KERVOUS
rheck Rclow And See If You Harc 

Any Of The Signa
Ouivarlp* nrrvr* c«n mik* ynu nld »nd 
b»gg«rd Innklng, cr»nky »nd hard to live 
witn — e»n koap you a.ake nlghta and rob 
you of ynnd hcalth, good timpa and joba.

Don't lot youraplf "go" likę that. Start 
lakine a good. reliable tonie—onc mada c«pe- 
riniiy /or romo,. And eould you aak lor any- 
ihlng whoac beneflta havo boan bet t ar provėd 
Įhan arorld-famoua Lylia E. Pinkham'a 
Vpgctahlc Compound?

Let the vholeaome barba and roota oi 
Plnlthani'e Compound help Natūra ealm 
your ahrlektng narvas, tona up your ayatam, 
and help laaaan diatraos Irom lemalt tuno- 
tional dlsordera.

Malte a nota NOW to (et a bottla ofthla 
tiae-proven Pinkliau t Compound TODAY

edtbout fall from your iMfct. Ovara mll- 
lion wom*n ha ve writuo la lattera reportlng 
vondartul benefVa. .

Por tha paet 60 yeara Lydit E. Ptnkham a 
Vagatabk Compound hu halped grateful 
uoman go "smlllng tĮmU ttylng ordeala. 
Why no?lat lt b lp

Roosevelt Furniture Co.
2310 West Roosevelt Rd.

Chicago. Tel. Seeley 876C|



I
DHjTTess =

Metų Jubiliejaus

Tikietų
SKALBIAMOJI 

MASINA, 
antroji dovana, 
$75.00 vertes

Lounge Kėde, trečioji 
dovana, $35.00 vertės

Parlor Setas, pirmoji dovana, $100 vertės C'

Cocktail Setas, ketvirtoji dovana, vertės $25,00 
Tikietai Parduodami po 10 centy Bus ir daugelis kity gražių dovanų

Rezervuokit Darbo Dieną-Rugsėjo 4

Praleiskite Tą Dieną Su Kitais Chicagos Lietuviais

Vytauto Darže 115-tos gatves prie Pulaski Road
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Iš Marijonų Rėmėjų Kas Įdomaus 
Susirinkimo

4*\

Vyčių Choras Ir 
Rugpiūčio 16 d.

Bus Ciceroj
Rugpiūčio 21 d. įvyks A. L.

1R. K. Moterų Sąjungos aps- 
1 krities “buneo party” Šv. A- j 

salėje, 15th

CICERO. — Praeitų ketvir
tadienį parapijos mokyklos 
kambaryje įvyko Marijonų
hemejų Draugijos 21-mo dky-i . \. . „ . . , . ; gatves ir 49th Court.Tinus susirinkimas, j kuri at- _T v. ,v. ..... , , . NuoširdžiaiSilanke gražus būrelis narių

Susirinkimų atidaro pirm. 
Kotrina Sriubienė, kviesda
ma nutar. raštininkų Anas
tazų Valančių perskaityti iš 
praeito susirinkimo nutari
mus, kurie buvo priimti. Se
kė įvairūs raportai , kurie pa-, 
tenkino susirinkusius.

A ienas svarbiausių raportų 
p tai liejies 23 dienos iš

davimo, kuriame gražiai ir 
nuoširdžiai, sukaitę darbavo
si ir padarė gražios naudos. 
Už tai visoms pareikšta nuo
širdi padėka.

Kadangi šiuo tarpu dar nė
ra numatyta nieko naujo, tai 
susirinkimas baigtas su gra
žiausiai įspūdžiais ir dideliu 
pasitenkinimu. J. K.

kviečiame vi
sus ir visas atsilankyti ir sy
kiu praleisti smagiai laikų 
mūsų puikiame būrelyje. Tu
rėsite progos laimėti, labai 
gražių dovanų.

Įžanga tik 25 centai. Be 
to, bus dar duodami ir “door
pnzes Komisija

Patricijai Pociūtei, 11 m. 
amžiaus, žinomo Ciceros biz
nieriaus - laikrodininko, du-į 
kterei, dr. A. Rakauskas pra-' 
ėjusį trečiadienį Šv. Kryžiaus 
ligoninėj padarė gerklės ope
racijų.

gios muzikos, linksmų damų, 1 ambicijos ir daug žudantis 
nuoširdžių juokavimų atimu-ateičiai. Jei visuomenė pri- 
jinsite senas pažintis ir imu- tars jo darbams, ir suteiks pa- 

Ar nusibodo vakaruškos, jus ryšius užmegsite. Užkan-1 skatinimo veikti savo atsila- 
šurum-burum suėjimai, rūtų, džių ir gėrimo irgi uestokuos,' nkymu jo parengimuose, nė- 
mėtų chorai, politiniai ginčai,
taksų klausimai? Jei taip, tai 
pradėkite tuojau rengtis 
Vyčių clmro piknikų, kur, sa

o jei dar kam reikia didesnio fra abejonės, kad lietuvių tau-
paskatinimo, tai bus dovanų 

į! laimėjimai. Puikus Midget ra- 
dlo vertės $50 ir graži “Cloor 

kernu, bus visa tui užmiršta, lamp” taps laime kurių nors

ta susilauks garbės iš jo.
Nitą

I Sand Danes, Ind.
Juozas Kiškūnas, sav. Je- 

welry krautuvės, 4918% W. 
]4th St., savo žmonų išvežė 
dviem savaitėm atostogų į 
Sand Dunes, Ind. Būtų ge
rai, kad visi taip galėtų.

Linkime gero poilsio. 
Važinėja po Ameriką

Raudonienė su savo sūnais 
Simonu ir Kazimieru išvažia
vo pamatyti Amerikos įdomy
bių. Sakė, apvažiuos kelioli- 
kų valstijų, bus ir Los Ange
les, Calif. Mat, Raudonis dir
ba. gelžkelio kompanijoj, per
daug metų, už tai gauna dv- žinaina didelis nuošimtis. • 
kai tikietus savo šeimai pasi
važinėjimui gelžkeliais. Ot, 
prie .progos ir galės pamatyti 
plačių Ameriką ir jos įdomy
bes.

ARD Išlaidos
ARD 20 seime girdėjome 

visų metų atokaitą. Įsidėmė
tina, štai, kas, kad seserys 
daugiau duoda visuomenei, 
negu sau pasilaiko:

Kraitys iii- naujokių užlai
kymas — $1,8189.55.

Stipendija 23 mokinių — 
$920.00.

Stipendija 4 muzikos mo
kinių — $100.00.

Reiškia, tik į vienus metus 
prirengimui busimųjų moky
tojų ir mokslinimui lietuvai
čių laimėjusių stipendijas, gra
žinta visuomenei arti $3,000. 
Kiekvienas galvojantis pama
tys, kaip reilkalinga remti Šv. 
Kazimiero vienuolynas. Už 
investuotus, centelius — gra-

London, Oliio, valstybinis kalėjimas, iš kario šiomis die
nomis pabėgo keturi kaliniai. Kalėjime jie pasidarę “blow 
to'.'i”, pradegino geležinius lango grotus ir nusileido žemyn 
virve, nuvyta iš raikščio žaizdoms aprišti (gauze). (Acme 
teleplioto)

Komisija dirba dienų ir na
ktį, idant padarius tų paren
gimų atmintingiausni šio se
zono. Sako, tai bus visų šve
nčių šventė. Piknikas bus .pri
pildytas juokais, dainomis, 
prizais^ kontestais, šokiais, 
rateliais... Kiekviena minutė 
atneš kų naujo, kų įdomes
nio... Įvairumas užviešpataus.

Nepamirškite, tai bus tre
čiadienio vakaras, rugpiūčio 
1G d., Vytauto parke. Atva- 
žiuųkite kaip anksti norite, ir 
būkite kie*k tik norite. Užmir
šite vargus, nuobodžias kas
dienines pareigas ir prie sma-

atsilankiusių.

Tai bus šventė gyvinusio 
ir skaitlingiausio Chicagos. 
lietuviu katalikų choro, kuris 
yra pasirengęs pripildyti nau
jų lapų mūs išeivijos istori
joje, vykimu j Pasaulinę Pa
rodų, rugsėjo mėn. Šis dainuo
jantis jaunimas yra pilnas

įUR8A FLOVVER SHOPPE 
A180 Archer Avė

LAFAVE/rr* aitas
— • —

| OSlea MylluLienis — Vestuvėms — 
Bank fotams — LaidotnvSms —

Ptpootiniami

Dviejų .'lėtų Mirties 
Sukaktuvės

■HM—

Rytoj Aštuornolikiečiii Kviečiame Į Mūs
Piknikas

Sekmadienį, rugp. G d. vi
si keliai veda į Vytauto par
kų, kuriame įvyks Dievo Ap- 
vaizdos par. piknikas. Aštuo- 
niolikiečiai pasiruošę didelė
ms vaišėms ir laukia skait
lingų svečių atsilankymo. 2 
vai. p. p. įvyks įdomios beis
bolo rungtynės tarp vietinių 
sportininkų ir AVaukegano. 
Svečius linksmins šauni Po
vilo Eitmonto orkestrą. Aš- 
tuoniolikiečių parengimai vi
suomet pasižymi linksma nuo
taika ir svetingumu.

Pikniką
MARQUETTE PARK. — 

Draugija Šv. Barboros ren
gia piknikų sekmadienį, rug
piūčio G d., Liepos darže, prie 
82 ir Kean gatvių. Draugija 
nuoširdžiai kviečia visus at
silankyti. Žada priimti kuo
gražiausiai.

Mūsų Piknikelis

Tad prašome, kad pramo
ga, rengiama rugpiūčio 20 d., 
prie Mairąuctte parko, būtų 
visų chieagiečių nuoširdžiai 
paremta. X.

WEST SIDE. — Altoriaus 
Puošimo draugystė rengia pi- 
knikėlį Aušros Vartų para-1 
pijos “Rūtos” darže, rugp. G,Į 
G vai. va'k. Grieš Suvalkiečių 
orkestrą, vad. V. Iladzevičio.

Kurie neturi automobilių, 
galės nuvažiuoti J. Jankausko 
troku, kuris išvažiuos nuo G8 
ir S. Washtenaw Avė. 1:30 
vai. popiet. Visi prašomi lai
ku atsilankyti.

Beje, piknike grieš gera or
kestrą ir butš įvairių pramo
gėlių laikui praleist.

Reng. Komisija
e>S------

DON’T BE GREY
Doot talente gny hafa*. Grty hriv 
makos yoa look old and (cel old. 
Try the ifodem* llethod for Cnt 
orine Hrir ... CLAIROL. YouTl 
appradats the ųtdek, pletunt trak 
Bent. No bleaching reųulred ta 
•often the halr when you om 
CLAIROL. YooH Jave the reeolt* 
ob your halr — beautiful, netarei* 
lookin* color that defiee deteetion* 
Soe yonraelf aa yoa w6ald Che to 

'ko. See yoar hairdreeser toda? OO 
aaad thto coopoa N0W.

Notarai!f

CftMRM
•tam*'*m* firltbavftef 
COOMCtoMva tfo fo«*a

4 ffah *0. 
M coiar that e*n*» be i 
AM «Ur CUnl

USW«M4Mtlt,M«vY«h,«.5h

------- s

! Taipgi bus bingo žaidimas,

LIETUVOS VYČIŲ CHORO
gardaus gėrimo ir užkaJidžio. 

Draugija kviečia parapijo-
nus ir svečius atsilankyti.

Komisija i

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy

1NSURED

PARODA
— išvyksta —

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

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses 
tiktai -................................ .........................

(.90

Prašomas Atsiliepti
Ignas Oeponcnis, kilęs iš 

Nemajūnų kaimo, Šventežerio 
parapijos. Yra atvažiavęs jo 
giminaitis Juozas Valentuko- 
nis ir norėtų pasimatyti. Da
bar lanko lietuvių kolonijas 
ir apie 15 rugpiūčio apsistos 
pas tetų, gyvenančių Miners 
Mills, Pa., 42 W. Thonias St.

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

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus

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

GHICAGO SAVINGS & LGAN ASSOCIATfflN
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

Štai ką gaunate:
Traukinio bilietą J abi pu
ses, Chicago-N. Y., pirmos 
klasės, alr-condltioned trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
ir parvažiuojant

Transportaciją nuo stoties j 
viešbutį New Yorko.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus J Pasaulinę Pa
rodą.
Aplankymą New Yorko įvai
renybių.
Aplankymą Rockefeller Cen- 
ter ObservaUon Tower. 
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Pails, kada grįžifcc namo. 
Privilegija pasilikti N c w 
Yorko 15 dienų, nuo dienos 
išvykimo iš Chicagos.

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite’ Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patvaąkš 
Ant. 8. Pocius.

Išleido f i. L. R. K. Vargoninin
kų Provlnctjk.

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

Pilnas informacijas apie ekskursiją teikia:

“D RAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

PASTABA: Ne vien tik Vyčių Choro narilni gali da- 
I lyvauti, bet ir pašaliniai, choro rėmėjai, kurie norėtų 

sykiu su jais keliauti, prašomi užsiregistruot iš anksto.

LIETUVIŠKAS
MISOLKLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms. Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas.' Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vtršals, 
kaina — t.76. Reikalaukite U:

DRAUGAS PU B. 0 0. 
2334 So. Oakley Avė., 

Ohicago, Illinois

DOMICĖLĖ DkuKTENIENL
ipo tėvais LKKimute)

(gyv. po numenu žalu V/.
40tn Street)

Mirė rugp. 3 d., 1939 m. 11 
vai. vakaru sulauKęs senatvės.

Gimus Lietuvoje, Kaseinių 
apskr., Dikavenų par.

Amerikoje išgyveno 34 mel.
1'uiiko uideuame nuliūdime 

dvi dukteriai: ' Zofiją siniuus, 
žentą. Liudviką, ir Marijoną 
Balins, žentų Joną, 3 anūkes, 
4 aliukus, ir daug kitų gimt
ųjų, draugų ii .pažįstamų

Platesnių nitui i.uicijų šaukite 
lątfayetie 6937.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
d nikio koplyčioje < 4447 So. 
Fairfield Avenue.

Laidotuvės įvyks antradienį 
rugpiūčio 8 d. Iš koplyčios 8:39 
vai. ryto bus aliydcik į Nekal
to Prasidėjimo Sve. l’unelės 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažįs- 
tamus-as dalyvaut šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Dukterys,- žentai.
Anūkės, Anūkai, ir Giminės.

‘ Laidotuvių d,rektorius J. F. 
Eudeikis. tėl. Yards 1741.

(Prašome nesiųsti gelių).

A A A
ZOFIJA PETRULIENĖ
(po lėtais 'lcizerukė)

l'eisiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiueio 7-tą 1937 m., sulau
kus 'H metų amžiaus, gimis 
Kaseinių apskr., Tytuvėnų par.

Paliko dideliame nuuūdime 
vyrą Vladislovą PeLiuij, 2 se
seris ir kitas gimines Aim ri- 
koje. Lietuvoj brolį ir seserį.

Jau prabėgo du mitai, kaip 
tu mano mieloji Zofija pali
kai mane ašarose, aš tebejau
čiu tavo meile, ir laukiu tave 
pareinant, bet tikrai žinau, kad 
nepareisi, bet aš kasdieną arti
nuos pas tave-.

Buvai ir būsi mylima visų.
Nenžjniršiu . tavo gerų darbų. 
Kad.td turėjai aukso širdį,
Tą ąeraa. žinom, tnąno my- 

- ’ . . ' Ūmoji.

Niekaip negaliu aš tau at
sidėkoti kaip (ik su šv. Mišių 
uftkom, už tavo sielą. Taigi, 
už jus sielą įvyks gedulingos 
pamaldos š\< Jurgio par. baž
nyčioje rugp. 7,-Ją U., G-tą, 7- 
tą.; ir 8-tą vai.' .ryt;.

kviečiu visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas. . ■
Nors kėdė tysčia stovi viena 
itod's ' matau mielos Zofijos

. •. . . šypseną:
Lyg žiūriu J brangų veidelį, 
Girdžiu jos malonų balsą.■ ’ h.
Pas mane esi mintyj kasdieną 
Liūdžiu valandą kiekvieną..
Aš lankysiu kapą visados. 
Neužmiršiu -brangiausios nie

kados.
Mylimas vyras,
VlailisJovas Petrulis.

»

KLAUSYKITE

New City Fnrnitwe Mari
RADIO PROGRAMO

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

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

MARIAI CHI0A00S, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

audiii a u r cpATARNAVIMASftmD U L Altu L DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI
3307 Latuanica Ava. 

Phone YARds 4908

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jobn F. Eudeikis
BEHIAŪSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
D1ĘNĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfįeld Ąvenue
__________ Tel. LAPAYETTę 0727________

V K A I koplyčios visose 
*» * Chicagos dalyse

Klausykite niftaų Lietuvių ratilo programo Antradienio 
BtAtadlenio vakarais, 7:00 valandą, U WH1P stoties (1480 B.]

PraneMJss P. tALTIMlKRAH

L J. ZūIįi 1646 Weat 46th Street 
Pilone YAJEtda 0781-0782

AM V. Pulkus 4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayotte 8024

P. 1. Ritius 8354 So. Halated SL 
Telefonas YARds 1419

Aitoy B. Pettis 6834 So. Weatern Ava. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109

a ■ a a 2314 West 23rd Place

bchavncz ir SuoaimmiuMiui. n Fhope PULhnaū 1270

J. Liulencius
S. P. Mažeika

4348 So. California Ava, 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanioa Avenue 
Phone YARde 1138-1139
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DIEVO APVEIZDOS PAR. VIDURVASARINIS PIKNIKAS
—ĮVYKS

Sekmadienyje, Rugp.-Augiist 6 d., 1939 m.
Vytauto Darže 115 Gat>, arti Pulaski Road

Visus savo mielus kaimynėlius nuoširdžiai kviečiam pas aštuo- 

niolikiečius pasisvečiuoti, susipažinti ir gražiai pasilinksminti tyra

me ore. KLEBONAS IR RENGĖJAI

Aplink mus
Adv. Juozas 'G.rišius su šei

ma jau grįžo iš įdomių atos
togų. Pasivažinėjo po gražių
jų Kaliforniją, aplankė tarp
tautinę parodų San Francis- 
co. Buvo ir Kanadoj. Kelia
vo traukiniu.

Šiandien laidojamas Anta
nas Ainbroza. Atiduoti .pas
kutinį patarnavimų susirinks 
daug žmonių, nes velionis ta
rėjo daug draugų ir bičiulių. 
Nors jis biznį turėjo Rose- 
lande, bet gyveno Marąuette 
Parke ir priklausė prie Gi
mimo par. Savo vaikus leido 

<. į lietuviškas, katalikiškas mo
kyklas.

Į L. Vyčių seimų, būsiantį 
rugpiūčio 7 — 10 dd., Kear- 
ney, N. J., išvyko apie 20 
(kuopų delegatij ir centro val
dybos nariai. ,Tų tarpe: Pet
raičiai, Juozaičiai, Rimkaitė, 
Varaniūtė, Pakeltytė.

Lankėsi redakcijoj Lietu 
vos Verslininkų Sąjungos at
stovai — dr. J. Kaškelis, Al
binas Briedis, “Verslo.” iir 
“Amatininko” redaktorius, 
ir J. Valentukonis. Jie visi 
žymūs Lietuvos verslininkų 
sąjungos veikėjai. Juos atly
dėjo į redakcijų K. Stepona
vičius. Svečiai yra sustoję 
pas T). Kuraitį, Milda Auto 
Sales savininkų. Jie labai do
misi lietuvių, ypač. biznierių 
gyvenimu. Būt gera, kad Lie
tuvių Vaizbos Butas juos pla
čiau supažindintų su mūsų 
tautiečių jinonininkij gyveni
mu. Šiandien svečiai žadėjo 
atvykti į Vytauto parkų, kur 
bus parapijų chorų piknikas.

Vakar redaktorių aplankė 
jo pusbrolis Paulius Arnbro- 
za iš Clairton, Pa., kuris pa
staruoju lai'ku turi atsakomi- 
ngų tarnybų Indiana valsti
joj. ''-^1

Listen to anil Advertise over

PALANDECH’S YUGŪSLAV RIDIO
F oi k Songs and M utie
Tamburitza Orchestra

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

Rytoj, rugp. 6 d., Aušros 
Vartų mokyklos auklėtiniai, 
baigę 1931 m., ruošiasi ben
drai paminėti savo mokyklos 
dienas.

1ZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažų Išlaidų

NAMAS

PaRtatynlme namus Ir vidų J- 
rengsime ant Jūsų lotų. Vi
nį darbininkai unlstal Ir už
tikrinti.

K. KAFKA, Pre»„

2301 So. Crawford Avė.
CITY WRKG. i LUHBER C*. ,01°

Važiuojam
Šiandie popiet, bile kuriuo 

laiku, visi važiuojam į Vy
tauto parkų pas Chicago lie
tuvių dainuojantį jaunimų, 
tai yra į Chicago lietuviij pa- 
rapijonių chorų piknikų. Visų 
popietį ir vakarų grieš muzi
ka ir skambės dainos.

Yra sakoma, kad kas da
lyvauja su jaunimu, tas ir ne 
taip greit sensta. Tai tikra 
tiesa, nes kur jaunimas, ten 
ir daina, o kur daina, ten es
ti pamiršti visi gyvenimo rū
pesčiai, kurie kaip tik ir sen
dina žmogų. Taigi senimui 
verta naudotis tuo, taip sa
kant, eleksyru, tai yra daly
vauti su mūsų jaunimu.

Būkime visi ryt Vytauto 
parke: paremsime kilnias Cho 
rų Sąjungos Chicago apskri
ties pastangas ir sykiu pratę
sime savo jaunystės dienas.

“Draugo” Serijų 
Tikietų Pardavėjams

Pranešame ‘ ‘ Draugo4 ‘ pik
niko serijų tikietų pardavė
jams, kad visu smarkumu ei
na lenktynės pažiūrėti kuris 
parduos daugiausia tikietų. 
“Draugo” pikniko komisija 
sužinojus apie pardavėjų nuo 
širdų uolumų šiame darbe nu
tarė padalinti dovanas tiems 
trims pardavėjams, kurie pa
rduos daugiausia tikietų.

Skaitykite “Draugų” kas- Orkestrą grieš grynai lietu-
dien, nes neužilgo bus prane
šta kokios dovanos bus duo
damos darbščiausiems parda
vėjams.

Aušros Vartų 
Parap. Naujienos

Visoj Aušros Vartų para
pijoj įvyksta didelis ruoši
mas prie vienintelio šiais me
tais parapijos pikniko Vytau
to parke, rugp. 13 d. Visi bi
znieriai jau pasižadėjo, kiti į 
jau suteikė, visokių dovanų, 
kad užtikrinti piknikui ge
resnį pasisekimų.

Pastatysime ant 
Jūsų Uite ai. .. .

Kviečiame Jus atnllankytl 
pirm negu pradėsite statyti. 
Ir apžiūrėti garažų ant mūsų 
loto be Jokių prievolių.

10 vai. per sumų eis sykiu , prieš piet bus reguliarė Pro- 
prie šv. Komunijos. 4 vai.j gress krautuvės sekmadienio 
popiet 8 skyriaus kambaryje. radio programa. Vadovaujant 
susirinks kaip prieš 8 metus J. Steponavičiui, dainuos Nau- 
pasveikinti savo buvusių mo-'jos Gadynės choras, bus mu- 
kytojų seselę M. Geraldinų. zikos, naudingų patarimų ir 
Dainuos kitų syk mokykloj iš-1 visokių įvairenybių. Dėl to
moktas dainas, prisimins žo
džiais buvusį čia kleboną kun. 
L. Draugelį.

6 vai. vakare sodaliečių ka
mbaryje susirinks bendram 
užkandžiui ir pasilinksmini
mui kalboms dainoms ir žai
dimams, Rengimo komisijų 
sudaro sekantieji alumnieeiai: 
Julius Akaviokas, Antanas 
Baltakis, Kotrina Saluškaitė, 
Juozapina šarkauskaitė, Ele
na šarkaitė.

Rytoj popiet parapijos Rū
tos darže įvyks Altoriaus Puo 
Šimo draugijos piknikas. Drau 
gija yra labai naudinga pa
rapijai ir parama parapijom) 
be abejonės bus didelė.

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Sekmadienį vakare, 9 vala
ndų, Chicagos laiku, bus Bu- 
driko radio programa iš WC 
FL, 970 k. stoties. Programoj 
dalyvaus Rožių Žemės cho
ras ir didžiulė simfonijos or
kestrą. Kaip choras, taip ir 
orkestrą žada duoti puikius 
numerius daimj ir muzikos.

viškas liaudies dainas ir me
lodijas, o choras žada prie 
gražių dainų dar gerų dalį 
savo gero ūpo pridėti, klau
sytojams palinksminti. Taigi 
pasiklausykite. Pranešėjas

PROGRESS RADIO 
PROGRAMA

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj, 11 valandų

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furnitūra House, Ine.
“THE HOME OP FINE FURNTTURE” 8INCE 1904

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

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 OO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

patartina radio klausytojams 
nepamiršti patiems pasiklau
syti, taipgi priminti ir savo 
draugams, kaimynams.

Rap. J.

Pranešimai
MARQUETTE PARK. — 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 8 skyriaus susirinki
mas įvyks sekmadienį, rug
piūčio 6 d. 2 valandų popiet, 
parapijos salėj. Narės būtinai 
turi dalyvauti, kadangi yra 
labai svarbių reikalų svarsty
mui, kaip tai: centro pikni
kas, skyriaus piknikas ir 1.1.

Valdyba

BRIGHTON PARK. — Šv. 
Kaz. Akademijos Rėmėjų G 
skyriaus susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, rugp. G 
d., tuoj po paskutiniųjų šv. 
Mišių mokyklos kambaryje. 
Prašome visas nares skaitli
ngai susirinkti, nes reikia 
rengtis prie metinio išvažia
vimo, kuris įvyks rugp. 20 
d., prie 68-tos ir Califomia 
Avė. J- R-

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų KrautuvS)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

BRrGHTON PARK. — Dr- 
stė Saldžiausios Širdies V. J. 
No. 1 susirinkimas bus rug
piūčio G d., 2 vai. popiet, pa
rapijos mokyklos kambary. 
Visi nariai malonėkite laiku 
atvykti, nes yra daug kas sva- 
irstyti. Prašomi atsivesti , ir 
naujų narių.

Nut. rašt. G. P.

BRIDGEPORT. — Draugi
jos Šv. Petronėlės susirinki
mas įvyks pirmadienį, rug
piūčio 7 d. 7:30 vai. vakare, 
parap. svetainėj. Narės ma
lonėkite atsilankyti.

A. Laurinavich, rašt.

Draugystė Saldžiausios Ši
rdies Viešpaties Jėzaus lai-

Standard H
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BONO 
Nėra Geresnės Degtinės

už Tokių Kainų
TIK $1.00 PTOl n n 
4-5 Kvortos...'® ” 

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15c. DRINKKAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone BouJevard 0014

TURTAS VIRŠ----------------

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 LIability $5,000 Property Damage 

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namo t Savo Darbo! Savo Gyvenimo TaupasI

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

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

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidellty Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLINOIS
Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Re Jokių prievolių, prašau Jflaų agento Išaiškinti man 
Illinois Financial Responsibility Iaw. AR taipgi gausiu 
"Card Case" be Jokios prievoles.
ATEIKITE..................... DIENA................ LAIKAS................
VARDAS ........................ ........................................................................
ADRESAS ..............................................................................................
TEL.......................................... KARO RO9I8..................................

kys mėnesinį susirinkimų se
kmadienį, G d. rugpiūčio 1 v. 
popiet Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj.

Nutarimų rašt. F. Bakutis

T0WN OF LAKE. — Mo-! 
terų Sąjungos 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, rugpiūčio 6 d. 1 
vai. popiet, Šv. Kryžiaus pa
rapijos mokyklos kambary. 
Visos narės prašomos skait
lingai susirinkiti. Valdyba

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 Skyriaus susirinkimas į- 
vvks sekmadienį, rugpiūčio 6 
d., 2:30 vai. popiet mokyk
los kambary. Visos rėmėjos 
prašomos skaitlingai susirin
kti. Valdyba

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporatid

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką. Importuotų Valstybinę 
Degtinę.

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

$3,500,000.00 

- $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Persikėlė Į Geresnę 
Vietę

MARQUETTE PARK. — 
A. Petkus, laikrodininkas, iš
buvęs šešius metus 245G W. 
GDtJi St. perkėlė savo biznį į 
naujų vietų, 2502 W. 69th St. 
P-nas Petkus užlaiko deiman
tų laikrodžių ir kitokių bran
genybių ir turi daug metų pa
tyrimo. Laikrodžių taisynn 
yra jo specialybė. Reikale, nar 
dokitės P. Petkus, patyrimu.

Rap.

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

SKELBKITĖS “DRAUGE”

CLASSIFIED
pardavei m lovos 

Pardavimui pigiai patogios sulen-
kamos lovos (Rollaway JBeds) Atsi
šaukite vakare:

6640 So. Oambell Aveniu*.
(1 aukštas priekyje).

PARDAVTMUT ' ♦
Tikras bargenas. Grosernč, deliea- 
tessen ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Kalną Ir pardavimo priežastį 
Ištlrslte ant vietos Savininkas: 1307 
So. 48th Court. Cicero. Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS 
Parduosiu nebrangiai 2 fletų medi
ni namą. Naujai apkaltas asbestos 
noplera. atrodo kaip mūrinis. Ap
šildomas furnace heat. Yra tuščias 
lotas ir garadžius prie šalies. Vis
kas gerame stovyje. Atsišaukite: 
1416 So. 4Bf|| Coort, Cicero, III.

PAIESKAU PUSININKO 
Paieškau 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. Kedzle Avė.

PARDAVIMIT BIZNIS
Grose.rnS ir delicatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turimo parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — liga. Atsi
šaukite: 2438 W. 5#th St., telefonas 
PROsnect 1240.

PARDAVTMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brtgepor- 
te; 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2.500;' 
$1.000.00 cash. balansas $15 00 Į 

mėnesi. Savininkas: 3038 So. Kals. 
tod Street, telefonas CALunvat 4113. 

PARDAVTMUT
Pardavimui pilnai (rengtas fotografo 
studlo. Turime parduoti iš priežas
ties mirties. Atsišaukite 6823 South 
Western Avenue. Chicago. III.

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

1 bušelis 25c; 6 bušeliai $1.00; 1( 
bušeli,, $2 50.
Stanley Oavcns. lll» So. Rldgelsnd 
Avė.. Worth, UI., tel. Oak Lawa 
193J-1.

UNTVERSAL 
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Bankiniam Sutelktam Pa

tarnavimų.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Į Tel. Victory 9670

Kunigai turėtų įsigyti J
Vyskupo Petro Pranciš- į 
kaus Būdo, M.I.C. para-J 
šytą J

PAMOKSLŲ
Kaina #1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.
400 puslapių knygą.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
Pocabontas Mine Rnn (Rcrecncd). Tonas 97 25; 
Smulkesniųjų — Tonas 97.00; Petroleum <6r- 
bon (V) k e, perkant R ton. ar dmiglau, Ton. 97-2S.S. Ir. Tai rk.tr*.


