Pareiškia, nesusipratimai gali Imti
spręsti pasitarimais, ne ginklais
Vatikano diplomatai daug
darbuojasi Europos sostinėse
visų šalių valstybės vyrus vi
sus tarptautinius nesusiprati
mus spręsti pasitarimais —
konferencijomis, bet ne gink
lais.
Karo baimė būtinai turi iš
nykti ir tautoms laimingesnis
rytojaus užtikrinimas yra gy
vas
reikalas.
Popiežius ragina ir kviečia

VATIKANAS, geg. 36. —
— Vatikano žinių tarnyba pra
neša, kad Šventojo Tėvo Pi
jaus K II nurodymais popie
žiaus diplomatai visose Euro
pos sostinėse ir toliau daug
dirba už taikos užtikrinimų.

Nuskendusi nardantį laiva “Sgualus”
skubiai rengiamasi iškelti iš gelmių
PORTSMOUTn, N. II., geg.
26. — Įleisti jūron narai ap
žiūrėjo nuskendusį nardanti
laivą “Squalus” ir įsitikino,
kad jame nėra daugiau gyvų
jų įgulos narių ir apie tai ra
portavo savo viršininkams.
Jie nurodė, kad iš laivo žu
vusiųjų lavonus išimti tokioje
jūros gelmėje yra milžiniškas
darbas, reikalingas daug laiko
ir nepaprastų pajėgų. Tas gi
yra susiję su pavojais patiems
narams.

ILL. LEGISLATŪRA
TURI VARŽANTĮ
DARBININKUS BILIĮĮ
SPRTNGFIELD, III., geg. 26.
— Illinoiso legislatūroje bai
giamas svarstyti Lantzo bilius, vadinamas “darbo taikos
bilius”.

PASKUTINIAI ITALŲ
KARIAI IŠTRAUKIAMI
Iš ISPANUOS —

LIURDAS, Prancūzija, geg.
26. — Iš Amerikos maldinin
ku čia į stebuklingąją vietą
atvyko uždarytas priemoninio
alsavimo geležinėje dėžėje pa
raližiuotas Fred Snite, Jr., iš
Chicagos.
Jis pasisako čia atvykęs no
stebuklingo išgijimo rasti, bet
padėkoti Dievui, kad iki šioliai išlikęs gyvas.

Šiuo bilium siekiama varžy
ti organizuotus darbininkus.
Numatyta, kad norintieji strei
kuoti darbininkai turi prieš de
šimts dienų viešai paskelbti SUIMTAS NUO KAREI
savo pasiryžimą streikuoti. VIAVIMO IŠSILENKfiJAS
Draudžiamas pošalinierns dar
NEW LORK, geg. 26. —
bininkams pikietavimas ir boi
Kariuomenės autoritetų suim
kotas. Bet kolektivus derėji
tas grįžęs po 20 metų iš Vo
masis pripažįstamas.
kietijos plačiai
išgarsintas
Profesionaliniai darbinin Grover Cleveland Bergdoll,
kų vadai kovoja prieš šį bi- kurs pasaulinio karo laiku šau
lių. Bet darbininkų samdyto kiamas karo tarnybon atsisa
jai jį remia.
kė kareiviauti prieš Vokietiją.
Biliaus autorius Lantz yra Už tai 1920 m. Karo teismo
respublikonas. Bet respubliko nuteistas 5 metus kalėti. Jis
pabėgo Vokietijon. Amerikoj
nų partija biliaus išsigina.
liko jo žmona, kuri keletą kar
tų jį atlankė Vokietijoje.
MIR£ GARSUS
Dabar jis grįžo tikslu atka
CHIRURGAS
lbti skirtą laiką. Galimas dai
Mercy ligoninėje, Cbicagoj, ktas, jis bus baudžiamas dar
plaučių uždegimu mirė dr. ir už pabėgimą.
Charles IT. Mayo, garsus chi
rurgas iš Rocbestcr, Minn.
UŽGINA SANKALBJ PRIEŠ
BRITAI PRIPAŽINS ČEKI
JOS UŽGROBIMĄ

LONDONAS, geg. 26. —
Kalliama, Britanijos vyriausy
bė planuoja pripažinti Čekos
lovakijos suskaldymą ir ušgrobimą.

Darbo daug. Numatomi dideli
javų ir vaisių derliai

STASBURGAS, geg. 26. —
Pareinyje upės vanduo užlie
jo vokiečių tvirtovių pirmąją
liniją, apie kurią neseniai Hi
tleris su pasididžiavimu kal
bėjo, kad tų tvirtovių jokia
pasauly galybė negali paimti.
Žinovai tvirtina, kad Vokie
tijai reikės tvirtoves atstatyti,
arba jas visiškai apleisti, jei
Reino upės vandenų nebus ga
Įima sukontroliuoti vagoje.
Tij tvirtovių užliejimo prie
žastis nežinoma. Prancūzijos
tvirtovių grandinys sausas.

Patirta, kad vokiečių garai
zonai vos išsivadavo iš pože
Tad karo laivyno vadovybė mių iškilus potvyniui.
įsakė tuojau rengtis prie lai
vo iškėlimo. Rasi, bus galima BERLFNAS, ,geg. 26. —
laivą užkabinus jūros dugnu Naciai aštriais žodžiais nubar
nuvilkti į mažesnę gilumą ir darni prancūzus nuginčija ži
ten jį iškelti į vandens pavir nias, kad būk Vokietijos tvir
šiu Iš dabartinės gilumos — tovių pirmoji linija Pareinyje
240 pėdų, kur vandens spau nuo potvynio nukentėjusi.
dimas yra septynis kartus di
desnis nei paviršuje, vargiai
bus įgalima iškelti. Tik dėl to,
kad reikia laivą apjuosti plie
ninėmis virvėmis, o narai tik
trumpą laiką gali išbūti to
kiam gilyje.
ROMA, geg. 26. — Italijos
PARALIŽIUOTAS CHICAGIETIS NUVYKO J
LIURDĄ

Po karo Ispanija nepaprasto spartumu
atsistato, tvarkosi, normaleja ir syveja

VOKIEČIŲ TVIRTOVĖS
UŽLIETOS, UAL REIKĖS
JAS ATSTATYTI

Laive “Falson” jūrininkai pataiso ir patvarko McCann
nardantį “varpą”, kuriuo išvaduota 33 vyrai iš nuskendusio
nardančio laivo “Sąualus” 240 pėdų jūros gelmėse. Šis “var
pas” yra 9 tonų svorio. Pataisius juo buvo įleisti narai galu
tinai apžiūrėti dugne gulintį “Sųualus”. Narai įsitikino, kad
(Acme telephoto).
laive nėra daugiau gyvųjų.

KONGRESAS KAUNE

vyriausybė paskelbė, kad iš
Ispanijos ištraukiama pasku KAUNAS. — Estų, Latvių
tinė italų kariuomenės dalis ir Lietuvių Bendradarbiavi
— 19,400 kareivių, Šių karei mo prezidiumo nutarimu šių
vių daugiau kaip 10,000 daly metų iš eilės penktasai Estų,
vavo Madrido parade šio ge Latvių ir Lietuvių kongresas
gužės mėnesio 19 d.
ir “Pabaltijo savaitė” šaukia
Kareiviai bus parvežti į Ne mas Kaune birželio 2—11 d.
apolio uostą. Sakoma, jų pa Kongreso dalyviai Estų, Lat
sitikti ir pasveikinti į Neapo vių ir Lietuvių vienybės drau
lį vyks patsai karalius. Grį gijų nariai ir įsirašiusiųjų
žusieji bus sveikinami kaip “Pabaltįjos savaitės” bendra
herojai, žymiai prisidėję prie darbiaujančių tarp visų trijų
sutriuškinimo raudonųjų gai tautų organizacijų dalyviai bū
valų Ispanijoje.
tinai dalyvauja pirmame iškil
Oficialiai skelbiama, kad mingame kongreso atidarymo
3,132 italai kariai žuvo Ispa posėdyje, kuris numatomas
nijos kare ir apie 10,000 su birželio 9 d. 16 vai. ir antrą
žeistųjų.
dieną birželio 10 d. apie 18
Italija karui Ispanijoje iš vai. iškilmingoj Kauno eise
leidusi 526 milijonus dolerių noj prie žuvusiems už laisvę
— ginklais ir karo medžiaga. paminklo ir Nežinomojo Ka
reivio kapo, kur nuo kongre
AREŠTUOTAS NACIŲ
so bus sudėti vainikai.
BUNDO VADAS

Baigiamajame kongreso po
sėdyje birželio 11 dieną apie
18 vai. bus paskelbtos kongre
so priimtos rezoliucijos ir
“Pabaltijo savaitės” organi
zacijų priimti nutarimai. Pa
baltijo savaitės organizacijų
posėdžiai bus daromi ne kon
greso posėdžių valandomis.
Laisvomis nuo posėdžių valan
domis visiems kongreso daly
viams ir Pabaltijo organizaci
MUSSOLINĮ
jų nariams bus rengiamos ek
ROMA, ,geg. 26. — Italijos
skursijos autokaru ir automo
biliais po Kauno miestą ir ne
propagandos ministerija užgi
tolimas jo apylinkes, o toli
na Paryžiaus spaudoje paduo
mesnes nuo Kauno ekskursi
tą žinią, kad būk neseniai net
jas Turizmo Sąjunga numato
du kartus kesintasi nužudyti
REMKITE,
PLATINKITE
padaryti jau kongresui pasi
ministrą pirmininką Mussoli[KATALIKIŠKĄ
SPAUDĄ
baigus, birželių 13—15 d.
nj.
l-J.

NEW YORK, geg. 26. Distrikto prokuroro T. E.
Deweyo įpareigoti sekliai areštavo Fricą Kuhn, ameri
kiečių vokieuių nacių bundo
organizacijos vadą.
Kuhn įkaitintas savo vado
vaujamos organizacijos fon
dų eikvojimu. Iš New Yorko
su kitais dviem draugais jis
automobiliu vyko į Chicago ir
sekliai jį sulaikė Krumsville,
Pa., gazolino stotyje.
Bus grąžintas į New Yorką. Jis naturalizuotas pilietis.
Paskutiniais laikais pagarsė
jo pronacių propaganda ir
veikimu už Hitlerį.

BURGOS, geg. 26. — Chi jma kviečių, miežių, ryžių ir
cago Tribūne korespondentas kitų javų grūdų; taip pat įapkeliavo kone visas Ispani vairių rūšių vaisių. Visoj ša
jos dalis ir visur rado poka ly nepaprastas darbymetis.
rinį šalies atsigaiveliojimą ir
Karo neištiktų teritorijų gy
žymų gerėjimą. Kai kur vis ventojai gyvena gerovę. Ypač
kas jau arti normalaus sto- Andalūzijos provincijoje vi
vio.
siems laimingai gyvenasi. CaPo karo šiemet pirmą kar stile lygumoje ganosi gausin
tą gyventojai rainiai galės su gi būriai avių ir galvijų.
imti ir sudoroti lauko der Karo ištiktuose miestuose
lius. O įvairių rūšių derlius ir gi sparčiai daroma pažan
numatomas nepaprastai dide
ga. Vykdomi nuodugniausi va
lis, nepaisant to, kad karo
lymai ir atstatymai.
laiku daugumas laukų turėjo
Išlikusios nuo raudonųjų še
dirvonuoti, nes jauni vyrai bu
vo pašaukti karo tarnybon ir limo bažnyčios ir įstaigos tainebuvo kas galėtų rūpintis že • somos, o sudegintos ir su
mės ūkiu. Karo neištiktuose griautos atstatomos.
plotuose frankistų vadovybės Ispanija ilgiems metams tu
pastangomis kieku galima di rėš daug darbo miestų atsta
deli plotai buvo įdirbami. Bet tymui ir uostų išvalymui. Vi
maisto nebuvo pakankamai, sur bus tiesiami nauji plentai
kadangi reikėjo maitinti atka ir geležinkelių tinklas.
riautų teritorijų gyventojus.
Ispanai tikrai gali didžiuo
Ispanijoje, daug produkuoja tis nugalėję raudonuosius.

CĮ1ICAG0J MOKESTYS
DIDĖLĖS; DIRBAMA " “ELTOS” ŽINIOS
IŠ LIETUVOS
DAR Už DIDESNĖS
KAUNAS. 12—V. —

SPRINGFIELD, III., ,geg. 26.
— Chicagos majoro Kelly
pastangomis
gubernatoriui
Horneriui įteiktas planas,
kaip padidinti valstybės fon
dus, reikalingus bedarbiams
šelpti, ypač Chicagoj.

Yra sumanymas padvigu
binti taksas už svaigiuosius
gėrimus ir padvigubinti šian
dien Ciicagoj mokamas vadi
namas “pauperizmo” mokes
tis.
f

“Pauperizmo”
mokesčių
šiandien imama 30 centų už
kiekvieną nekilnojamų savas
čių įkainotą 100 dol. Norima
pakelti iki 60 centų.
Taksų už tabaką klausimas
kol kas atidėtas.
SUSIRGO PIJANISTAS
PADEREVSKIS

NEW YORK, geg. 26. —
Pijanistas I. J. Paderevskis
staiga susirgo širdies liga.
Vakar vakarą čia Madison
Square Garden turėjo įvykti
joi koncertas. Susirinkusiai į
koncertą publikai pranešta apie jo susirgimą.

Vien pernai miestuose sude
gė turto už 3,993,700 Lt ver
tės, o kaimuose — 4,902,700
Lt. Prie nuostolių padidinimo
Šiais daug, prisidėjo didžiulis Pa
metais 2,316 pradžios mokyk langos gaisras.
Sudegusio
lų turi knygynėlius. Knygy turto draudimo suma, mies
nėliuose yra 910,407 knygų. tuose siekė 50 procentų, o
Kiekviename knygynėlyje yra kaimuose tik 30 procentų.
________ *_____
vidutiniškai po 393 knygas. i
Knygų vertė 2,530,098 Lt.
KAUNAS. 12-V. — Praė
jusiais metais Lietuvoje veikė
KAUNAS. 12—V. — Že 321 plytinė, iš jų 305 kaimo
mės Banko tarpvaldybiniame plytinės. Plytų gamyba pra
pasitarime statybos klausi ėjusiais metais pasiekė 85 mi
mais nutarta pagyvinti esa lijonų arba 60^ buvo didesnė
mąjį prie Banko statybos sky nei prieš metus. Visos plyti
rių, kuris jau yra įvykdęs nės pernai į savo įmones in
daug statybų Klaipėdoje ir vestavo apie 1 mil. Lt, tiek
pat investacijų numatoma ir
Šventojoje.
šiemet. Laukiama, kad pra
KAUNAS. 12—V. — Birže moninės ir kaimo plytinės šie
lio 23-25 d. įvyksta Lietuvos met pagamins apie 100 mili
Šaulių Sąjungos 20 metų ju jonų plytų. Plytų pagaminta
biliejinis rinktinių kuopų ir i Kauno apskrityje apie 20 mik,
skyrių atstovų suvažiavimas. Šiaulių apskrityje apie 8 mil.,
23 birželio įvyks sporto šau Tauragės apskr. — 7 mil., Ma
dymo ir šaulių chorų varžy žeikdų, Marijampolės ir Šakių
bos, 24 d. — šaulių chorų dai apskr. po 5 mil., kitur po ma
nų diena ir 25 d. iškilmingos žiau. Plečiasi ir čerpių bei tuŠ
čiavidurių plytų gamyba.
pamaldos ir paradas.
III, ■■ ■ - , . ■■ ■■■■ .

KAUNAS. 12—V. — USA.
pasiuntinybė Kaune praneša,
kad asmenys, gimę Lietuvoje,
jau gali vėl įsiregįstruoti be
pirmenybės imigracijos vi
zoms gauti. Tačiau nauji as
PAŠALINTAS IŠ TARNY menys, kurie pirmą kartą įsi
registruos, negali tikėtis su
BOS POLICISTAS
laukti savo eilės laukiančiųjų
Chicagos policistas M. E. sąraše anksčiau, kaip už vieFloven pašalintas iš tarnybos. nerių ar daugiau metų.
Jis paėmė vieno policijos
kapitono pašto ženklų kolekci
KAUNAS. 12—V. — Aps
ją vertės 2,200 dol. ir parda
kaičiuojama, kad per pasku
vė pašto ženklų kolektoriui.
tinius trejus metus gaisrai
Kapitonas atgavo savo ko
lekciją.

■■■

I

GEN. MIAJA MEKSIKOJ

MEXICO CITY, geg. 25. —
Iš Kubos atvyko Madrido rau
donų jų buvęs vadas gen. Ma
ja su namiškiais. Jis apsigy
vens Meksikoje.
GARSINKITfcS DRAUGE

« ••

ORAS

CHICAGO SRITIS. - De
besuota; retkartėmis gali bū
ti lietaus su griansmais; ma
ža temperatūros atmaina.
Lietuvoje
padarė daugiau
Saulė teka 5:19, leidžiasi
kaip 19 mil. litų nuostolių. 8:13.

Šeštadienis, geg. 27 d., 1939
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Bendradarbiams ir korespondeuiams raitų negrąžina.
Jei neprašoma lai padaryti ir neprislunčiuma tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros
Korespondentų
prašo rąžyti trumpai ir aiškiai (Jei Kalima rąžomąją
maiinSle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniSkumų.
Pasenusios kores
pondencijos laikraitin nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bntered as Second-Class Mauer March tl, 1114, at
Chicago, Illinois Under the Aot ož March t. 187*.

Nė vienas iš mūsų dienraščių žinių gau
dytojų nesučiupo žinios, kuri buvo atėjusi iš
Londono ir paskelbta Chicago Daily News.
Žinia buvo apie tai, kad anglai ir prancū
zai, besitardami su rusų bolševikais, jau
sutinką ginti ne tik Lenkiją, bet Lietuvą,
Latviją ir Estiją, jei jas užpultų Vokietijos
naciai
Kaip jau savo laiku buvo rašyta, anglai
su prancūzais nenorėjo prižadėti ginti tuos
kraštus, jei juos kas užpultų. Aišku, kad
kiekvienas lietuvis norėtų, kad toji žinia bū
tų tikra, kad ji oficialiai būtų patvirtinta.
Bet tai, žinoma, daugiausia pareis nuo to,
kaip tcliau eis valstybių grupavimasis sau.gumui užtikrinti.

Šv. Kazimieto Seserys
Neabejojame, kad rytoj įvykstantis Sv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų Draugijos sei
mas bus gausingas. Mat, ši draugija, o ypač
jos remiamoji įstaiga savo darbais ir nuo
pelnais įsigijo Amerikos lietuvių visuomenės
pasitikėjimą. Seime dalyvaus ne tik akade
mijos rėmėjų draugijos skyrių bei centro
atstovės, bet ir kitų mūsų organizacijų ir
draugijų atstovai, kad ir savo sumanymais
ir kitais būdais paremti kilnų Sesučių Kazimieriečių vedamą kultūros darbą.
Čia, berods, ir reikalo nėra smulkmeniškai
minėti, kokius darbus dirba Šv. Kazimiero
Beserys. Kiekvienas šviesesnis lietuvis tai
gerai žino.
Pirmoje vietoje ši vienuolija davė mūsų
visuomenei išmokslintų, gražiai išauklėtų, ti
krai kultūringų mokytojų, kurios mokyto
jauja visoje eilėje lietuvių parapijų mokyklų.
Tokių mokytojų ne viena kita, bet keli šim
tai. Kaip jos sunkias mokytojų pareigas ei
na, aišku iš to, kad visos jų vadovaujamos
mokyklos pelnė valstybių švietimo departa
mentų pripažinimą, akreditavimą. Jas išėję
mokiniai gražiai pasižymi aukštesnėse mo
kyklose. Tai yra kuo didžiuotis ir džiaugtis.
Šv. Kazmiėro mergaičių akademija, paly
ginti, dar jauna tebėra. Ji dar nesulaukė nė
trisdešimties metų. Bet ji ne tik pelnė visas
valdiškas teises, bet graliai pasižymėjo ir
muzikos, ir dramos, ir kitose srityse, sukirsdama už save daug didesnes ir daug senes
nes tcs rūšies mokyklas. Akademija nekar
tą tikrai šauniai pagarsino lietuvių tautos
vardą.

•Šy. Kazimiero mergaičių akademija, palyKažimiero seserų aukštesnė mokykla. Antro
ji jaū kelinti metai sėkmingai veikia netoli
Philadelphijos — Newton, Pa. Ir šioj mo
kykloj sesutės parodė ne tik savo kruopš
tumą, bet ir kompetenciją, kaipo geros pe
dagogės, aukštesniųjų mokyklų vedėjos. Ir
rši mokykla jau yra pilnai Pennsylvanijos
Valstybės švietimo departamento akredituo<ia ir išauga į rimtą įstaigą.
n Lietuvoje šv. Kazimiero Seserys jau sujdaro atskirą vienetą. Bet joms pagrindą ten
padėjo amerikietės: per keletą metų vado
vavo, gimnaziją įsteigė ir t.t. Tad ir čia
jos nėra be nuopelnų. Kam nežinoma, kiek
^Sunkiai joms teko ten padirbėti, .kiek daug
• visokiausių kliūčių turėjo nugalėti!
Šia prcga tenka priminti, kad Šv. Kaziiiniero Seserys darbuojasi ir kitose srityse.
■Jau vienuolikti metai kai šauniai vadovauja
*$v. Kryžiaus ligoninei, kuri savo tvarka,
švara ir augimu ne tik mūsų tautiečius, bet
.Ir kitataučius stebina. Jų sugebumą darbuo
tis šioj srity pastebėjo ir dvasiškoji vyriau’sybė, kuri pernai joms pavedė ir kitą ligo
ninę, pavadintą Loretto ir kuri gegužės mėn.
•«16 d. buvo pašventinta.
Jų lankia dar vienas svarbus darbas. Jo
jEminencijcs Kardinolo Mundelein yra tokia
‘.Valia, kad jos vadovautų lietuvių senelių
■^prieglaudai, kurią rengiasi statyti Lietuvių
R K. Labdarių Sąjunga. Nors tai nebus
lengvas darbas, tačiau Kazimierietės jo ne
bijo.
;. Iš čia suminėtų faktų aišku, kaip svarbų
vaidmenį vaidina mūsų visuomenės gyveni
me Šv. Kazimiero Seserys. Jei kam visuome
nės parama ir aukos nenuėjo veltui, tai joms.
Kiekvienas centas buvo sunaudotas mūsų
vaikų mokymui, auklėjimui, lietuvių kultū
rinimui ir, aplamai, visų mūsų gerovei. Dėl
•;to malonų yra sveikinti šv. Kazimiero Se
serų rėmėjas ir rėmėjus ir palinkėti jų drau
gijos ryt įvykstančiam seimui geriausio pa• sisekimo!

APŽVALGA
SLA Bėdos

Iš Mūsų Veikimo Centro

‘ ‘ Eltoš ” Pranešimai

KAUNAS 15-V. — Rasei
nių apylinkėje yra gana daug
gausių šeimų. Krikštaniškės
km., Raseinių valse, ūkinin
kų Petraičių šeima turi 12 vai
kų, iš kurių 11 užaugo ir da
bar sveiki, tebegyvena. Grau
žų km., Girkalinio valse. Dabašinskų šeimoje gimė 11 kū
dikių, kurių 1 mirė ir 10 te
beauga. Monlkūnų km., Gir
kalnio valse. Mačiulių šeimo
je gimė 10 kūdikių ir visi
sveiki ir gražiai išaugę. Vai
kių km., Raseinių valse. Mikalčių šeimoje užaugo 10 vai
kų.

2334 S. Oakley Avė., Chicago, Illinois

Iš Federacijos Centro Raštinės

Lietuvos

Reikalais.

Lietuva ir visa mūsų tauta pergyveno skau
dų smūgį. Atplėštas nuo jos Klaipėdos kraš
tas. Šis skaudus įvykis smarkiai sukrėtė ir
mus, Amerikos lietuvius. Ir mes dėl jo darė
me žygius, protestavome. A.L.R.K. Federa
cijos centro valdyba dar prieš Klaipėdos už
grobimų išsiuntinėjo kablegramas į Europos
sostines ir telegramas į atitinkamas šio kraš
to valdžios įstaigas, prašydama, kad užstotų
Lietuvą. Į Lietuvos vyriausybę Federacija at
siliepė prašydama, kad šiuo kritišku Lietuvos
momentu atstatytų tautoje vienybę, kad su
burtų prie valstybės vairo geriausias tautos
jėgas. Be to, į Amerikos lietuvių visuomenę
atsiliepė prašydama, kad ji aukotų Lietuvos
Šiomis dienomis Raseinių asigyninio stiprinimui ir Klaipėdos pabėgė
miesto gyventoja T. pagimdė lių šelpimui.

lis iš Brooklyni, N. Y. Šių metų kongresas ypatingai bus svarbus, dėl to iš anksto prie jo
ruoškimės.
Jaunimo

Atstovybė.

Prie Federacijos Centro susidarė mūsų
J alinimo Atstovybė, kuri jau atlaikė porą su
sirinkimų, pasidalino pareigomis, sudarė vei
kimui planus. Jaunimo Atstovybė susidarė iš
šių asmenų: pirm. Juozas Bulevičius, vice
pirm. Ant. J. Mažeika, sekr. EI. Matulionytė, ižd. V. T. Kvetkauskas. Patarėjų paskirs
Kunigų Vienybė. Jaunimo atstovybė nutarė
rengti Amerikos lietuvių katalikų sporto olinipiadų, kuri bus L. Vyčių seimo metu, rugpiūčio mėn. 8, 9 ir 10 dd., Keameiy, N. J.
Jaunimo Atstovybė — tai Federacijos sekci
ja, dėl to ji veiks su Federacijos žinia ir su
jos parama.

trynukus — du berniukus ir
Savo laiku Susivienijimas Lietuvių Ame- . vienų mergaitę. Motina jau Federacijos valdyba iš savo pusės padarė
ri'koj turėjo gana daug bėdos su triukšmą-1 čiasi gerai. Naujagimiai kū viską, kas buvo galime, padaryti. Šiuo laišku
Federacijos Centrui yra prisiųsta didelių,
dariais bolševikais. Susitarę tautininkai ir1 dikiai normalūs, sveiki ir, at skyriams pakartojama, kad Lietuva šaukia gražių Vilniaus Aušros Vartų paveikslų, ku
mūsų pagalbos ir dėl to atlikime savo parei rie parsiduoda po 50c, ir mažų paveikslėlių
socialistai juos apramino, policijos pagalba
rodo, visi galės augti.
gą — per įvairius parengimus, specialiai su su Vilniaus malda, giesme, kuriai yra ir gai
išmesdami juos iš 1928 m. Chicagoje įvy
rengtuose pramogose ir kitokiais būdais ra dos. šie paveikslėliai parsiduoda po 1 centą.
kusio seimo. Dabar turilna naujų bėdų. Su
ginkime
tautiečius gausiai aukoti Lietuvos Tinka chorams giedoti bažnyčiose per tautos
KAUNAS 16-V. — Ginklų
sipjovė tautininkai su socialistais.
gelbėjimui. Aukas siųskime per prie Federa šventes. Chorai prašomi užsisakyti.
vajus rado gyvo pritarimo ir cijos veikiantį Tautos Fondą.
Naujų piovynių priežastis yra tokia: pa
vykus socialistams paimti į savo rankas paramos ne tik Lietuvoje gy Šiomis dienomis Federacijos valdyba iš
Pastaruoju laiku į federacijos iždų įplaukė
SLA vairų, sumanyta kelti centro raštinę į venančių tautiečių tarpe, bet Tautos Fondo įteikė Lietuvos Ginklų Fondui
šios
pinigų sumos.: Liet. R. K. Susivieniji
Pittsburghų. Tautininkai tam priešinasi ir ir užsieniuose. Visur, 'kur tik $525.00, o Klaipėdos pabėgėlių šelpimui $35.dėl to ieško priemonių sulaikyti socialistus yra bent vienas kitas lietuvis, 15. Kaip greit bus gauta daugiau aukų iš sky mo Amerikoj kuopos užsimokėjo duokles į
Federacijos Centrų po vienų dolerį: 151, Jonuo to žygio. Atsirado skundai Pennsylva- vyksta ginklų vajaus rinklia rių ir apskričių bei šiaip jau iš kolonijų, jos liet, 111., 169, 83, 254, 54, 20, 1, 103; Moterų
nijos apdraudos departamente. Wilkes Barre, va. Visi lietuviai, kur tik be tuoj bus išsiųstos Lietuvos Ginklų Fondui ar Sujungus — 56 kp.; Šv. Petro ir Povilo drPa., kuopos per savo apskritį grąsina teis būtų ir kų veiktų, noriai ir ba, Klaipėdos tremtinių šelpimui.
ja, Rochester, N. Y.; Šv. Petro ir Povilo drmu, jei centro raštinė bus keliama į Pitts- dosniai aukoja ginklams pir
Šia proga primenama, kad į būsimų j j Fe ja, Braddock, Pa.; šv. Baltramiejaus dr-ja,
burghą. Esą, kadangi SLA yra inkorporuo kti pinigus. Ginklų vajaus deracijos kpngjręsų bus įneštas sumanymas, VVaukegan, 111; Šv. Rožančiaus dr-ja, Newtas Luzerne County (YVilkes Barre apylin vyr. komitetas, reikšdamas di kad kasmet tinkamu būdu minėti skaudųjį ark, N. J.; Federacijos sk., S. Boston, Mass.,
$5.00; Šv. Jurgio par. draugijos, Philadelkėse) centro raštinė turinti būti keliama pas džių (padėkų visiems tautie- mūsų tautoje įvykį —
juos. Ji} pusę palaikąs ir apdraudos komi
taip kaip Spalių mėn. 9 d. mini pliia, Pa., — $11.00. Dicvos Apveizdos par.
čiakns, kurie svetur gyvendame Vilniaus krašto užgrobimų. Netenka abe dr-jos, Chicago, 111., — $9.00; Brooklyn, N.
sionierius. O jo žodis, tai beveik įstatymas.
Socialistų ir tautininkų spaudoj eina karš- mi, moraliai ir materialiai re joti, kongresas tų sumanymą užgirs. Pasvar Y., draugijų — $11.00; Pittsburgh, Pa., Fed.
52 sk., $11.00; Rockford, 111., — $4.00; Chi
ti ginčai. Tai pastebėjęs ir komisionierius, mja mūsų kalius ir šaulius, stykime šį klausimų susirinkimuose.
cago,
fed. sk. — $3.00; Bridgeville, Pa., —
kuris, gavęs sekretoriaus p. Viniko “Vieny- džiaugiasi ir didžiuojasi, kad
$3.00;
Worcester, Mass., — $14.00; VYaterbėj” tilpusio straipsnio interpretavimų, pa- krašto saugumo reikaluose vi
A.L.R.K. Federacijos kongresas šiemet į- bury, Conn., — $16.00. Aukos įvairiems rei
raže griežtą SLA valdybai laiškų, kuriame si lietuviai eina išvien.
vyksta rugsėjo mėn. 12 ir 13 dd., Apreiški kalams; Kingston, Pa. $3.70; Federarijos Ap
tarp kitko ražo:
mo par. salėj, Brookl'yn, N. Y. Atvykę į kon skritys, Pittsburgh, Pa. — $44.50; Federaci
•i • i
•
KAUNAS 16-V. — Kompo- gresų atstovai ir svečiai turės progos daly jos Apskr., Brooklyn, N. Y., $25.00; Spring
“This apparently is a direct attempt to
mislead tlie mOmbership that any sucli' zitorius Stasys Šimkus visam vauti Lietuvių Dienoj New Yorko Pasauli- Valley, 111. — $16.00; Fed. Apskr., So. Bos
movė would be pleasing to the Department. vasaros sezonui apsigyveno j nėj Parodoęj. Referatus kongrese skaitys — ton, Mass. — $21.80; Šv. Jurgio par., Pbila“I am dispatcliing this letter to you so Palangoje, kur rašo lietuviš- Į Dr. K. Pakštas, Lietuvos universiteto pro delphia, Pa., $35.15; Fed. 12 sk., Cicero, 111.,
that you may knovv tliat I am keeping in- kų operų. Šiemet Palangoje fesorius, Kun. J. Miliauskas, Šv. Trejybės $22.00.
fonned, and that I do not įpropose to be žada vasaroti atvykti eilė žy par. klebonas, \Vilkes Barre, Pa., Matas ZuA. L. R. K. F. Secretorius.
blind to the activities of the officers of mesnių svečių iš Lenkijos, jų jus, “Garso” redaktorius, ir Kun. V. Masiuthe LAA”.
tarpe Varšuvos burmistras so yra 16 su 679 mokiniais. ir valstybei Užsienių Reikalų mų gyvenimų, pasišventėliai
Į tai Bagočius atsakė komisionieriui M.
Staržynskis, Lenkijos pasiun Amatų ir kitų profesinių kur Ministerijos tarnautojai. Už- gynė jų kovos laukuose, pasi11. Taggart pasiaiškindamas, kad “V-bėj“
tilpęs kažkoks raštas buvęs sufabrikuotas. tinybės Kauno nariai ir ne sų, kurie trunka nuo 3-6 mė sienių reikalų ministras Urb- ( šventėliai šiandien triūsia jai
Žodžiu ir komisionierius įveliamas į ginčų. maža lenkų politikų.
nesių, yra 28 su 980 moki šys savo žodyje, priminęs, nuošaliai, be triukšmo, bet su
0 tai nieko gero organizacijai nežada.
niais. Iš viso yra 77 mokymo kad valdininkai už savo tamy amžinos reikšmės rezultatais,
KAUNAS 16-V. — Motinos įstaigos su 5.354 mokiniais. bas gauna iš valstybės atly-! ...............-— . ■
Gaila, kad lietuvių tarpe vyksta tokie da
lykai. Jie neigiamai veikia ir į kitas orga Dienai ir Šeimos Savaitei ruo Visuose kursuose ir mokyk- ginimų, todėl jų darbo fak-' Te nebūnie tau nieko didžio,
nizacijas ir lietuviams garbės nedaro.
šti komitetas surado gausiau- lose lxnokytajauja 591 moky tas dar nesudaro kokio nors ' nieko prakilnaus, nieko malosią iki šiol šeimų Lietuvoje tojas.
nuopelno, pabrėžė, (kad tauta naus, .nieko geistino, vien tik
Darbininkų Būvis Rusijoj
iš 23 vaikų, t. y. Vasalianskų
gali būti ir tėra gyva per pa- patsai Dievas, arba kas iš
šeima Pavirvyčių vienk., Luo-'
sišventimą. Pasišventėliai, o 'Dievo >ia.
Kaune einąs dienraštis “Dešimt Centų
’ Ikės valse., Telšių apskr. Ka-• KAUNAS, l.i-V. — Gegurašydamas apie Rusijos darbininkų gyveni
ne paprasti samdiniai prikė
Gero žmogaus garbė yrage
mų pastebi, kad Sovietų Rusijos darbininkų zimieros ir Prano Vasiliauskų žė» 14 d- prisiekė ir davė iš lė mūsų tautų į nepriklauso- ros sąžinės liudijimas.
būvio jokiu būdu negalima lyginti su Jung yra 12 gyvų ir 4 mirę vaikai, kilmingų pasižadėjimų tautai
tinių Valstybių darbininkų, kurių gyvenimo Be to, yra 6 gyvi ir 1 miręs
' J»IIW
vaikas pirmosios Vasiliausko
standardas esąs aukščiausias. Esu:
“Rusijos pramonės darbininkas uždirba žmonos Onos. Komitetą* šio
tiktai vienų trečdalį to, kų uždirba Ame mis dienomis gavo dar pra
rikos darbininkas. Geriausi rusų darbi nešimų iš Mažeikių, kad ten
ninku gyvenamieji butai yra daug menkiau aptikta dar viena gausi 16
įrengti, negu Britanijos darbininko butai, vaikų šeima.
Aušros

Vartų

Mokesčiai

Klaipėdos

Kovo

22

ir

Aukos.

užgrobimų

d.,

Federacijos

Kongresas

Leonardas

vadinasi, nepasiekia ir britų darbininko
gyvenimo standarto. Žmonių susigrūdimas
miestuose yra taip baisus, kad Britanijoj
tokio susigrūdimo nepakęstų visuomenė,
nepakęstų darbininkai ir krašto valdžia”.
Toliau pastebima, kad darbininkai bet (ka
da gali būti pašalinti iš darbo. Niekas jų ne
užstos, nes nevalia skųstis, nevalia strei
kuoti.
'

Paveikslai.

Simutis,

KAUNAS, 15-V. — Lietu
voje šiuo metu yra valstybi
nių amatų mokyklų 9 su 1,895
mokiniais ir privatinių 15 su
1,224 mokiniais. Mokytojų va
lstybinėse amatų mokyklose
yra 198, o privatinėse — 157.
Iš viso amatų mokyklose tu
Nepaisant didelio politinio įtempimo, Ta rima 3,019 mokinių su 355
rptautiniam Kristaus Karaliaus Kongresui •mokytojais. Prekybos mokyk
vis dėlto ruošiamasi. Jis, kaip žinia, įvyks lų yra valdinės 3 su 413 mo
Liubljanojp, Jugoslavijoj^, liepos mėnesio
kiniais. Jose mokosi 168 ber
pabaigoje. Iš eilės tai šeštas kongresas. Dau
niukai ir 245 mergaitės. Pri
giau kaip 1,500 kvietimų išsiuntinėta viso
pasaulio vyskupams, kurie visi kviečiami at vatinė, verslininkų išlaikoma,
A
vykti patys arba atsiųsti savo vertingus at yra 1 mokykla, kurioje moko
ektrišiniis. kurio, sakoma,
viršžniogiškos
stovus. Kongrese bus nagrinėjama labai sva- si 29 mokiniai. Iš viso pre
J Joyd Maness ,(kairėj), subinmirio S<|iialiis
rbi tema — kaip sustabdyti pasaulio nu-į(kybos mokyklų yra 4 su 444 ' pastangos” stipriai uždaryti vandens neperlei džiuinas duris vieno kompartinenlo, išgelbėjo
krikščioninimą.
; mokiniais. Amatą kursų iš vi-1 jūros dugne 33 įgulos narių gyvybę. (Acme telephoto)
4
I
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Šeštadienis, geg. 27 d., 1939

PADĖKIME PAKELTI KLAIPĖDOS NELAIME!

neišeis ir po 7 litus žmogui.
Taigi, reikia naujų aukų, ke
leriopai daugiau aukų! Nu
kentėjusiais reikia rūpintis,
kol jie vėl galės surasti sau
darbo* ir pastogę. Negalima
pageidauti, kad visų rūpini
musi nukentėjusiais pakeltų
Lietuvos valstybės iždas. Iž
das ir taip yra perkrautas šių
sunkių metų didelių reikala
vimų. Čia turi savo aukomis
padėti visa lietuviškoji visuo
menė, gyvenanti tiek nepri
klausomoje Lietuvoje, tiek ir
užsieniuose.

Darbo suradusiems provinci-— Socialinės Apsaugos atstojoje reikėjo padėti pervažiuo- vas.
ti, o darbo susiradusiems Remiančios organizacijos ir
Klaipėdos krašto atgavi Rauta. FėZ visoje tautoje pa
Kaune ir negalintiems sumo^ asmenys: A. MERKYS —
mas po nepriklausomybės at jausta ir suprasta, kad tik tu
keti iš anksto reikaulaujamos Kauno mies Burmistras J.
gavimo buvo lie abejo pats (t int laisvą jūromis susisiekinuomos, reikėjo ir čia padėti TŪBELIENĖ — Motinoms ir
didžiausias Lietuvos laim<*ji-1,
bus lengviau apsaugoti
piniginėmis pašalpomis.
| Vaikams globoti P. RALAmas. XliV ir XV šimtmečiais Lietuvos ne priklau s o m yb ę ir
Toks pat šelpimo darbas, DŽIUS — Šaulių Sujungus
kryžiuočių ir kalavijuočių dū- \geriau patikrinti visos tautos
Draugijų
atstovų,
geradarių
ir
prietelių
prašome
Komiteto
pinigais ir kitomis vadas, KUN. VI. MILEŠKA
linai atstumta nuo juros, Lie-valstybės gerovę.
susirinkti į Vienuolyno koplyčių 9:30 valanda ryto. Po
priemonėmis paremiamas, bu — Lietuvos “Caritas” pirmi
tuva, rodos vėl ten tvirtai at
pamaldų švč. Panelės Gimimo parapijos salėje 10:30
Sveikai
nujaučiant,
ir
su

vo atliekamas vietinių komi ninkas, J. NAVAKAS — Tau
sistojo. Nors atgimusi Lietu
valandų prasidės 20 tasis Š.K.A. Rėmėjų Seimas. Lauk
prantant
jūros
reikšmę,
kiek
tetų provincijoje, suorganizuo tininkų Sąjungos vice-pirmiva buvo smarkiai nualinta, ta i
sime visų!
tų prie apskričių ir miestų sa ninkas, A. KAULĖNAS —
gvvvbe sutrvš- no<^<^^‘s valstybės ištekliai
Š. K. A. RĖMĖJOS IR
vavaldybių.
^)U'° sparčiai kurtasi
ŠV. KAZIMIERO SESERYS
kus ir vis daugiau atsigau-1
Jaunosios Lietuvos Sąjungos
mint, vis labiau buvo rūpiu-!KlaiPr‘<los kraSte ir ypatingai
Per šešių savaičių, šalpos vadas, K. ŽILINSKIENĖ —
tąsi ūkiškai ir kultūriškai ge. Klaipėdos uoste. To kūrimosi
veiklų Komiteto lėšos išsisė Skaučių Seserijos vadė, Pulki
žymės
per
16
metų
pasidarė
lankėsi
milžinai
jūrą
laivai,
1923
m.
nebuvo
krašte
jo

riau pajūryje įsikurti. Čia pa
Visi turime parodyti, kad mė, o tam tikras, gal ir neina ninkas J. ŠARAUSKAS —
gana
ryškios.
Klaipėdos
mie

rodos,
alsavo
viso
pasaulio
kių
lietuviškų
mokyklų,
o
19krypo nemaža dalis tautinių
ir kažin kur būtumėm, kad e- žas šelpiamų skaičius, vaikų, Skautų Brolijos vadas, J. LEl
jėgų, o ir valstybė nepasigai stas 1923 m. turėjo tik 27,000 38 nu. pradinių privačių lietu nuolat smarkėjančiu ir greitė same tikri, garbingos tautos senelių ir sergančių, bus ir MONAS — “Pavasario” Fe
lėjo lėšų pajūrio reikalams. gyventoji} o 1939 m. vasario viškų mokyklų buvo jau 55 su jančiu ritmu.
deracijos vyr. vadas, M. GAL
vardo verti, lietuviai, kad mo- toliau reikalingas globos.
mėnesį
jau
51,000.
Klaipėdos
2373 mokiniais. Per tų laikų
Tik štai 1939 m. kovo 23 d.
Visoje tautoje pradėjo augti
Todėl užsieniuose gyvenan DIKIENĖ — Lietuvių Katali
kame pasiaukoti, kad norime
miesto
pramonėje
1923
m.,
viskas
virto
kitaip.
Lietuva
įsisteigė net 4 gimnazijos, ku
didelis
jūros
pamėgimas,
nukentėjusiems ir visai Lietu čią lietuvią pagalba savie kių Moterų D-jos pirmininkė,
neskaitant
statybos
ir
amatų,
turėjo
perleisti
Klaipėdos
kra
rios
1938
m.
turėjo
jau
1348
kiekvienas pirma proga vyko
vai kas kuo galėdami padėti. siems broliams Lietuvoje yra Prof. I. TAMOŠAITIS —
Į
dirbo
3,500
darbininkų,
1938
mokinius.
Pedagoginis
ir
Pre
štą
svetimiems,
kaip
didieji
savos jūros pažiūrėti, jos mė
labai pageidaujama ir labai Lietuvos Žurnalistų Sąjungos
m. pabaigoje jų buvo jau 11,- kybos institutai Klaipėdoje Lietuvos kunigaikščiai jį ture Mes turime ryžtis tą visiems
lynais plotais paalsuoti.
pirmininkas, L. GIRA — Lie
bendrą nelaimę pakelti, turi maloniai prašoma.
Rodos, nė. nepastebėjom, 000. Vostan 1923 m. buvo at- 1938 m. bendrai turėjo 350 davę perleisti XIįV XV šimt me visam pasauliui įrodyti, ^Kaunas, 1039 m. gegužės 1 d. tuvos Rašytojų Sąjungos pir
kaip visi, nuo piemenuko trjP^aukę 625 laivai 211,.>00 to- studentų. Amatų mokykla ten mečiais. Lietuvai vėl kaip aKlaipėdos krašto nukentėju mininkas, V. TIŠKUS — Jau
kad esam verti nepriklausomy
pat
turėjo
400
mokinių.
Turėnais
laikais
teliko
20
kilometgimnazistės iki žilagalvio se-,n,J talpumo, o 1938 m. jau asiems šelpti vykdomąjį komi nųjų Ūkininkų Ratelių Sąjun
nio ir senutės, kunigo, valdi-]?'*
laivil Per 900,000 to ta aukštai meniškai pastaty- rų visiškai atviro ir smėlėto bes ir saro laisvo išėjimo jū
gos vyr. vadovas, Pulkininkas
ron. Turime, vargą įgrūdinti, tetų sudaro:
įlinko ir profesoriaus, vėl kaip
taigi uosto lankymas per tas savas teatras, visas tink- jūros kranto, kur norint įrensveika tauta būdami, taip pa DR. J. ALEKNA — pirmi L. BUTKEVIČIUS — Žmo
buvę prieš šimtus ir tūkstan-RĄ laikotarpį buvo padidėjęs las kultūrinių ir politinių or- gti uostų reikėtų nepaprastų sistatyti, kad niekas ir nepa
gaus Globos Draugijos pirmi
ninkas, Lietuvos Raudonojo ninkas, A. JURSKIS — Vy
Sius metu, pasidarėme jūros I daugiau kaip keturius kartus. ganizacijų, puiki didelė Ryto, išteklių. Gi kas įdėta Klaipėnorėtą ir neišdrįstu mums lai Kryžiaus Pirmininkas,
spaustuvė, 3 savi modernūs dos kraštan ir Klaipėdos uostauto Didžiojo Universiteto
svę atimti.
IGNAS
ŠEINIUS
—
vice
dienraščiai ir visa eilė kitų, tan, ten ir paliko. Stačiai sunS
Studentų Atstovybės pirminin
pirmininkas,
rašytojas,
Užsieniuose
įgyvenantieji
lie
i
laikraščių,
savaitinių
ir
mene
[
ku
patikėti,
kad
nedidelės
Lie

kas.
i
DĖL
P. VA1TKŪNAS — iždi Klaipėdos Krašto Nukentė
simu. Turėta sava didelė* L. Į tuvos iždas būtų galėjęs per tuviai nuoširdžiai kviečiami,
GERESNIŲ
PREKIŲ
Raudonojo Kryžiaus ligoninė, 16 metų įdėti uosto ir kito- kad kur tik jų gyvenama, jie ninkas, Lietuvos Raud. Kryž. jusiems Šelpti Komitetas.
— TK
kurios pastatymas ir Įrengi- kion krašto statybon 100 mil. suorganizuotų tarp savęs rin- buhalteris,
DR. JURGIS ALEKNA,
MAŽESNIŲ
KAINŲ
A.
Z
AUKA
—
Sekretorius,
mas kaštavo per 3,2000,000 Ii- litų. Įvairios mūsų įmonės per i kliavos komitetus ir tiesiogiai
Pirmininkas.
tų ir kuri aptarnaudavo ne tų pat laikų ten įvestavo 180 Į ar per mūsų pasiuntinius ar Skautų Brolijos atstovas,
IGNAS ŠEINIUS,
VISUOMET LANKYKITE BRIDGEPORTO DIDŽIULI
A. HUNEBELIENĖ — na
tik Klaipėdos kraštų, o ir di-'mil. litų. Be to, šiaip visokio konsulus siųstu suaukotus piVice-Pi r m in inkus.
lietuvių turtd ir santaupų bei n’£us Klaipėdos Krašto Nu- rys, Motinoms ir Vaikams glo
desnę dalį Žemaitijos.
kentėjusiems Šelpti Komimite- boti Organizacijų Sąjungos TIRED, WORh OUT,
Klaipėdos kraštas ir mies- verčių ten palikta 220 mil. tui prie Raudonojo Kryžiaus,
atstovė.
tas pasipuošė moderniais lie-p’^*
Kęstučio gatve 8, Kaunas.
Komiteto nariai: S. RUS
tuviškais pastatais, milžiniš-j Per trumpus 16 metą, LieO W many
ČIA DABAR EINA DIDELIS
Klaipėdos krašto nukentė TEIKA — Kauno Miesto Viwomen ate
H
kais Muitinės, Lietūkio, LAe-^tuviai sparčiai augant, Klaijust dragging themjusiems šelpti komitetas ligi ce-Burmistras, P. PIKČILINselves around, all
tuvos Banko sandėliais, “Mai pėdos kraštan įdėta net pusė
tired out with perišiol išlaikė Kaune 4 maitini GIENĖ — Moterų Tarybos
odic weakness and
sto”, “Žuvies” bendrovės ir ^nt'/tardo litui Tai pusantrų
mo ir apnakvinimo punktus, atstovė S. MARCINKEVI
nain? They should
LABAI DAUG GALITE SUTAUPYTI
Lnow that Lydia
kitais fabrikais. Išaugo graži metu viso Lietuvos biudžeto
kuriuose trumpesni} ar ilges ČIENĖ — Šaulių Moterų at
E. Pinkham’s Tabsava tekstilės pramonė su 3,-suma. O kiek iš viso Klaipė- ni laikų gavo pilnų nemokalets relieve peristovė, V. ARMINAITĖ —
odic pains ana dis1
500
darbininkų,
pridygo
savų
dos
kraštas
tautiniu,
politiniu
Z"
Small size only 2$ cents.
įiną išlaikymų apie penketų tū Skaučių Seserijos atstovė, R. comfort.
Mrs. Dorsie Williams of Danville,
puošnių krautuvių, atsirado ir ūkiniu atžvilgiais buvo Liekstančių žmonių.
Kadangi SKIPITIS — Šaulių Sąjun Illinois, says, “I had no ambition
and was terribly nervous. Your Tabšimtais gerų lietuvių amati- tuvai vertas, tai nelengva ir
daugelis apleido Klaipėdos gos atstovas, p. GRIGALIŪ lets belped my periods and built me
ninku. Smeltėje, Klaipėdos apskaičiuoti.
up." Try them next montb.
kraštų kaip stovėdami, tai to NIENĖ — Kunigaikštienės Bi
pramonės priemiestyje, augo
Tai kas 1939 m. kovo mėne kius reikėjo aprūpinti balti rutės Karininkų Šeimų Dr-jos
kaip
ant mielių visas 10,000 sį ištiko Lietuvą, būtų galima
P
nių pakaita, o neretai drabu pirmininkė, K. KASAKAITIS
z
IABUTS
darbininkų apgyvendinti skir-j
pavadinti tikru baisiu žemės žiais ir apsiavimu. Ne vienų
r;,l tas baltas, švarutis modernių drebėjimu. Pergyventos nelai
sergantį reikėjo ir pagydyti.
namelių miestas. Ten pat bu-1 mės siaubas matyti iš 12,000
NAMŲ STATYMO
vo baigiami statyti visoj Bal- lietuvių veidų, kurie buvo pri
KONTRAKTORIUS
tijoj didžiausi Amatų mokyk-!verst.
apl(.isti K,,;,.. . REUMATIZMAS
Irvo
..
..
— * . — — — __ —
los riirnni
rūmai, cn
sa rmtrurim
patogia. įronP,reng- dos
pa|ikdami. ten VIS- )■
REAL ESTATE
SAUSGELE
tomis dirbtuvėmis, laboraton- .
i|gu kru„pjau darbll
INSURANCE AND LOANS
■
Nesikonkyklte savęs skausjomis ir knygynu.
I ir
kaitu baTO įsigiję. Ten mals: Reumatizmu, SausgSle,
Statau visokios rųiies naujus namus ant

ŠV. KAZIMIERO AKAD. RĖMĖJŲ

20-sis Seimas
Sekimdieiii geg. 28,1939 m.

j

Progress Krautuve

NO AMBITION

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS

■ Kaulų GSlImu. arba MSftllung g-lu — raumenų sunkumu, nes
skaudėjimai naikina kflno (fy■ vybę Ir dažnai ant patalo pa_ guldo.
CAPSICO COMPOUND mos■ tts lengvai praftallna virfmlne_ tas Ilgas: mums Alandlen dau" grybe žmonių siunčia padCkones
{■ paRta 65c. arba dvi už $1.05.
I Knvga: "ŠAUTINIS 8VEIKA" TOS”, augalais gydytis — kaina
50 centų.
pasveikę. Kaina 60 centų. Per

Sena ir primityvi Klaipė- paliko jie ir tai, santaupas ir
dos miško medžiagos prieplau mantą, ką buvo nusivežę iš
ka vis daugiau ir greičiau da- namų.
rėš tikrai moderniu uostu, su1 Lietuviškoji visuomenė, pakilometrinėmis plieno ir beto- ti neapsakomos nelaimės sū
rio krantinėmis, su moderniau krėsta, suaukojo ligi šiol, nessiais kranais, su visais kitais kaitant aukų daiktais, nukenpatogiais ir geram uostui rei tėjusiems klaipėdiečiams gry
Justi n Kulis
nais pinigais per 84,000 litų.
kalingais įrengimais.
3259 S. Halsted Street,
Seniau apvokietintas kraš Padalinus tų sumą Klaipėdos
Chicago, Illinois
275.00 vertės pilnas 3-jų kambarių įrengimas dėl sekly
kraštą apleidusiųjų skaičiui, ■■■■■■■■■■■v
tas
ir
tamsus
užkampis
darė

čios, miegamo kambario ir virbu- (
si vis labiau lietuviams mie
vės. C'isko, ko reikia galite pirkti,
las ir malonus. Čia plaukė lie
tik už ......................................
tuviai darbininkai ieSkotis ge
SYKIU GAUSITE PUIKIAS DOVANAS DYKAT
resnio užuodarbio. Čia kėlėsi
DIDELIS IŠPARDAVIMAS
mokslo vyrai, čia spietėsi jau
Refrigeratorių, Drabužiams Plovyklų, Radios, Vaikams
noji karta, kupina energijos
DISTRIBUTOR
Rakandų ir visokių kitokių Namams reikmenų.
ir pasiryžimo. Vietiniai susi
0F
LENGVI IŠMOKĖJIMAI
pratę ir iš Didžiosios Lietu
Duodame didelę nuolaidą už senus plaiktus —
vos atsikėlę lietuviai, dirbda
perkant naujus
mi administracijos ir švieti
B EE R S
mo įstaigose, jaunatviškų įkarščiu prakaituodami fabri
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą (Thicagoj. Viai geria ir mfigst*
kuose ar įmonėse, kūrė ne tik
AMBROSIA Alų, bet, prie to iNdirMjai nusprendė padirbti dar ge
sau, o ir visai Lietuvai geres
resnį alų, knrį užvardino NECTAR, šis Alus yra pagamintas ii im
nę ir šviesesnę ateitj.
portuotų pirmos rūiiea produktų.
Gal
niekur
kitur,
keti
p
čia,
. ,
.T. KAT.ED1NSKAR, Vedėjas
Urmo (tvholesale) kainomis pristato į alines ir kitaa įstaigų. Vi
nebuvo tiek juntamas naujo
3224 SOUTH HALSTED STREET
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gauaite greitą ir teisingą patar
sios, sparčiai augančios ir tvi
navimą.
Tel. VICtory 4226
Chicago, Illinois
rlėjančios Lietuvos ritmas. O
Pasiklausykite mūsų radio programo Nedėlioj, 11-tą vai.
uostas, Lietuvos vienatinis uo
2423 West 64th St.
Tcl. Hemlock 6240
ryto iš Stoties WGES.
J s tas, kur kasdien dešimtimis

$155.00

LEO NORKUS, Jr.

AMBROSIA & NEGTAR

lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokėjimo ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Iigannn geriausi atlyginimą ii Tire In

surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nauju ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip

kitės prie:

JOHN PAKE L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

KLAUSYKITE

New City Fmitm Malt
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

%

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. PABIONAS, Savininkas

...............

............ r—r

r

/
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DRXTT0XS

bisi paskui žmogus, kad laik “Mes čia, tėvynėje, pergy mo Bažnyčios Statybos Komi LIETUVIAI DAKTARAI
rašty jo korespondencija išė venome skaudžių smūgių ir teto atstovui Amerikoje: kun.
TeL Pullman 7236
&r
jo visai kitaip, negu jis ru- dabar dar nesame visai tikri P. Jurui, 94 Brudford St., Re*.
Pullman 0263
INSURED
Gerbiauiieji Korespondentai :- šęs. Kaip gi neišeis kitaip, dėl Europų užgulusio neriam. i Lawreiu*e, Aluss.
Kiekviena žinia, vienokia, jei gavusi tokių *.iores|>onden-J laidau, pasitikėdami Dievo
Philadelpbietis
ar kitokia, kiekvienas skubus cijų redakcija vienų, kitų ir'Apvaizda, manome, kad jei
DANTISTAS
Kiekvienos ypatoc padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per
Federal Savuigs and Loan Insurance Corp., po United States
trečių sykį pers'kuičius neguli ir kiltų karus, tai mūsų tė
įvykio
pranešimus
iš
Jūsų
ko

L1ETUVIA1 DAKTARAI
Government priežiūra.
10758 S. Mlchigan Avė.
lonijos redakcijos yra mielai sugaudyti minties, kas norima vynės, gal, taip greit ir ne Tel. Yards 3146.
Chicago, Illinois
Išpuikėjom Už
OFISO
VALANDOS,.
joj pasakyti: žodžių galybė, o paliestų, gal, pavyktų išlaiky
laukiamas
svečiai
viešnios.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
Padėtus Pinigus
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
2
iki
4
ir
7
iki
9
ti neutrulitetų“.
Kaip namų šeimininkai sten ryšio tarp jų nėra.
Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vuk. Piruiudieniais, Ketvirta
2 iki 4 ir 7 iki 9 Ofiso teL CANal 2345
Kusi, gul kas kartais pano Pirmadieniais:
giasi svečius - viešnias pri
dieniui ir Šeštadieniais iki 8:00 vuk.
Šveutudieuiais: 11 iki 12
Gauname skundų iš toliau
Rez. teL CANal 0402.
imti ir aprūpinti, taip redak- ir toli nuo Chicagos skaity- rėtų dolerį, kitų paaukoti sta
cija stengiasi kuo greičiausia;^ kuJ čikagigkių kore,puI1 tybai tos mums, lietuviams,
6816 S. Western Avė. Phone GRO. 0306 gautas žinias sutvarkyti ir j (deūcijos darosi perilgos. ir labai brangios bažnyčios. To GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
juo trumpesnės dėl čia paduodu ir adresų de
4* dieniastį įdėti. Vieno tik pia- SUprantama,
ir akinius pritaiko
2158 W. Cermak Road
šome Jūsų, Gerbiamieji Ko žinios, tuo jos įdomesnės ir kano Kapočiaus: Kaunas, Au
3343 So. Halsted Street
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
kštaičių gatvė No. 4, LillmuTrečiadieniais pagal sutartį
KAUNAS BUS PLAČIAI STATOMAS IR respondentai, būtent, kurie labiau patraukia skaitytojų.
rašote korespondencijas rašo- Tftd> rašykite “Drauguį” kuo Dia- °
ka,H neparanku au2305 So. Leavltt Street
PUOŠIAMAS
mųja mašinėle, kad visuomet dažniausia> bet sten^itės ra- ka * L‘utUV,>
gali pa’
DANTISTAS
rašytumėt “double space”, Syti
s • frill
trumpai,• aiškiui, ir ne siųsti Paminklines PrisikeliTaip Pat Atliekami Dideli Remonto Darbai
1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nes kitaip labai daug kores vien tik apie visokias praimoAntradieniais,
Ketvirtadieniais ii
KAUNAS ,(Elta). — Oeg. faltbetonu eilę gatvių, k. t., pondencijų reikia perrašyti,
4729 So. Ashland Avė.
Penktadieniais
gas, bet ir apie įvairius įvyGIESMYNAS
2-tros labo*
Lįl d. Kauno miesto statybos Kipro Petrausko, Utenos, Žei- kas redakcijai išeikvoja daug kiuB tarpe lietuviŲ. Tam ir |
Valandos: 10-12 ryto, 2-6, 7-9 P. M.
CHICAGO, ILL.
3147 S- Halsted St., Chicago
•skyriaus vedėjo pranešimu, mių gatves, Tvirtovės- alėjos brangaus laiko. Taigi, prašo- dienraStia> kad jis 1KlduutlJ
Įsigykite Naujų. Giesmynų. Jame
Telefonas MIDway 2880
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
miestas šiemet bus plačiai sta- dalį, Danutės gatvę, Maironio ine kreipti dėmesio į šį redak- ka0 daugiausia žildų.
Giesmes.
šeštadieniais
OFISO VALANDOS:
Giesmes Ir muzikų patvarkė
Valandos: 3—8 P. M.
tomas ir puošiamas. Šančiuo- gatvę, Savanorių prospektų cijos prašymų. Gi kurie ne- j
Ant. S. Pocius.
_______________
Nuo 10 iki 12 vai. rytu, nuo 2 iki 4
išleido C. L. R. K. Vargoninin
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
se statoma didžiulė pradžios'iki Kapinių gatvės ir akmens kreips dėmesio, tie prašomi
t* r •
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centui, pri
,
Balsas
Is
Lietuvos
mokykla, kuri kainuos 940,- grindiniu Valančiaus gatvę ir nerugoti, kad jų koresponden-,
dedant 10 centų persiuntimui.
Telefoną* HEMlock 6286
000 lt. Vandentiekių stotyje I Linkuvos gatvę iki Sųjungos cijos nebūna greit įdėtos į Į PHILADELPH1A, PA. —
LIETUVIŠKAS
atiduoti statyti darbininkų ir aikštės. Paprastu grindiniu “Draugų”. Jos buvo padėtos Gegužės 20 d. vienas vietinių
(UEINARAUSKAS)
MIŠOLĖLIS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
tarnautojų gyvenami namai. bus grindžiamos ir jau pradė į “perrašymo departamentų“, j verkėjų gavo laiškų iš LietuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900
So.
Halsted
Street
Šlovinkim Viešpatį.
Numatoma šiemet statyti dar tos Moniuškos, Jankaus, Krė
Ta pačia proga prašome vi vos nuo dekano Felikso Kapo
2415 W. Marquette Rd.
TELEFONAI:
Mišios ir Mišparai, l.letuviškui
dvi mokyklas Ugniagesių ir vos, Višinskio dalis, Seinų sų korespondentų visas ko čiaus, Prisikėlimo Paminkli
Ofiso
valandos:
Ofiso — Wentworth 1612
ir lyotyniškai, visiems Sekmadie
10—12 vaL ryto
Res.
—
Yards
3955
Aukštaičių gatvėse. Taip pat dalis, Balninkų, Šaldytuvų, respondencijas rašyti trum- nės bažnyčios statybos komi- niams ir šventėms, ir kitos Mal
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO VALANDOS:
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
Trečiudieuiais ir Sekmadieniui*
viena didelė mokykla Sandė Kranto ai. Šančiuose dalis, i liai, aiškiai, nesiskubinant, pi- teto pirmininko. Laiške rašo- leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
liauskas, Stipriais odos virSais,
Susitariu*
Trečiadieniais
ir
Sekmadieniais
lių ir Drobės gatvių kampe, Vaidilos A. Panemunėje da rmiausia gerai apgalvojus ra- ma apie 'paminklinę bažnyčių, kaina — 3.75. Reikalaukite iš:
pagal sutarti
Šančiuose. Ši mokykla bus 3 lis, Kapsų dalis ir Maironio šomųjį dalykų. Ypač reikia įr kįti dalykėliai minimi, o
DRAUGAS PU B. C0.
aukštų, turės didelę salę per dalis. Kaišiadorių g. A. Šan vengti ilgų išvadų ir “pamo apie dabartinę politinę bū'klę
2334 So. Oakley Avė.,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
du aukštus su scena ir visus čiuose jau baigiama grįsti, kslų“. Palikite skaitytojams Europoje dekanas ve taip brė
Chicago, Illinois
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
modernius patogumus. Kaip projektuojamas iš A. Šančių pasidaryti išvadas.
4631 So. Ashland Avė.
žia:
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
j»u pranešta šiemet pradeda- naujas susisiekimus su mies
TeL YARd* 0994
Beje, pasitaiko
žmonių,
Rez. TeL PLAza 2400
ina statyti turistų namai, pir to centru. Numatoma atremo nors tokių nedaug, kurie pa
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredų
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
NAUJAUSI IR GERIAUSI
ais su baseinu ir didžiulė ply ntuoti Laisvės ak, Kęstučio ėmę lakštų popieros, paėmę
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį Nedėlioiids nuo 10 iki 12 vai. dienų
tinė, kuri pagamintų iki 5 Prezidento ir Seimo gatves, plunksnų brūkštelėjo, brūkš
inil. plytų per nitus. Žiegžd- uždedant naujų viršutinį sluo telėjo ir net neperskaitę, kų
AMERIKOS LIETUVIŲ DAR I AKŲ DRAUGIJOS NARIAI
rių dvare už A. Panemunės ksnį. Šiemet bus užpilta ir parašė,
siunčia redakcijai.
TeL YARd* 5921
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
Ofiso TeL Canal 6122
bus statoma varguomenei sa apvelėnuota 300 m. pylimo Priežodis sako: “Kaip šauk
Re*.: KENwood 5107
Re*. 8342 So. hlarshfield Avė.
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
natorija su 130 lovų. Be to, prie Nemuno už Lampėdžių. si, taip ir atsilieps“. Ir steRes. Tel. Beverly 1868
Barskis
Furniture
House,
Ine.
Ten
jau
supilta
ir
sutvarky

Savivaldybė nori statyti Vili
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jampolėje darbininkams ma- ta 1,200 m. pylimo. Baigti
AKIŲ GYDYTOJAS
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
DANTISTAS
čųjįi butų kolonijų. Šiemet nu- pylimo darbai nuo Petro Vi
756 Yvest 3otn Street
2201 W. Cermak Rd.
?.iatyta išgrįsti pastoviu grin- leišio tilto iki žuvų rinkos.
Tek CANal 5969
liniu, bituko plytelėmis ir as- Taip put baigiamas stiprinti
VALANDOS:
PIRKIT NAUJAUSI
akmeninis ir karklais prie
9:30 iki 12 ryto; i iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
tunelio Nemuno kranto dalis
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
pagal sutartį
ir atliekami dideli tvarkymo
2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:
darbai Ąžuolyne, kur jau pa
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Sl’ECIALISTAS
Res. 6958 So. Talman Avė.
OrrOMETIUCALLY AKIŲ
sodinta medelių už 30,000 lt.
ii- pagal sutartĮ_________
Res. Tek GROvenih 0617
LIETUVIS
Office Tek HEMlock 4848
ir praplatinta Sporto gatvė.
TeL Calomet 6974
Suvlrš 20 metų praktikavimo
OFISO VALANDOS:
Mano Garantavimas
Kitais metais numatoma pa
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
akių Įtempimų, kas es
madienio* ir trečiadienius
Visų žinomų geriausių iš- statyti viadu'ktus per Žemai ti Palengvins
priežastimi galvos
skaudėjimo,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotudirbysčįų parduodulnos už čių gatvę.
mo, skaudamų aklų karštĮ, atitaiso
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
numažintas kainas. Pirkda
trumparegystę ir toliregystę. Priren
Ketv.
ir Nedėliomis susitarus
gia teisingai akinius. Visuose atsili
mi iš Budriko Krautuvės
DANTŲ GYDYTOJAS
kimuose egzaminavimas daromas su
ŽagariečiŲ Kliubo
2423
W.
Marquette
Road
elektra,
parodančia
mažiausias
klai

Tai
yra
geriausi
Ir
gražiausi
automobiliai
Amerikoj,
modemiškai
iš

sutaupysite iki $50
3259 S. Halsted Street
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi iSmokčJlmal,
das.
Speclalfi atyda atkreipiama J

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

Redakcijos Laiškas
Korespondentams

OR. A. W. JACOBS

GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR, P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

r> «

DR. P. J. BEINAR

DR. A. J. MANIKAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

RAKANDAI

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. WALTER J. PHILLIPS

Chrysler ar Plymouth

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. J. BERIASH

DR. J, J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

Išvažiavimas

mokyklos valkus. Kreivos akys ati

taisomos.

BALZEKAS MOTOR SALES

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak.
Rytoj, gegužės 28 d., Ža“U W1LL LIKĘ TJS”
NedfilioJ pagal sutartj.
gariečių Klubas rengia savo
Daugely atsitikimų akys atitaiso
4030 S. Archer Avė., Chicago, m., Phone Virginia 1515
pirmų šių metų išvažiavimų, mos be akinių. Kainos pigios kaip
Turime daugybę vartotų automobilių valiausios mados, nuo $16.00
pirmiau.
Ir aug&čiau.
j Išvažiavimas įvyks S p a i č i o 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
darže, skersai nuo O'Henry
Telefoną* YARd* 1373
daržu, \Villow .Springs, Illi
t
nois. Pradžia 11 valandų rytu.1
1 įžanga veltui.
Kviečiame visus atsilankyti;
turėsime visokių gėrimų, karš
VAŽIUOJANT Į ŠV. KAZIMIERO KAPINES
tų ir šaltų užkandžių. Be tu,
i turėsime šaunių jaunojo Butu
arba Į PIKNIKĄ, VYTAUTO Darže, VARTOKIT
ko orkestrą, kuri gros seniems
ir jauniemsksSn
Sunku dabar viskų aprašy
4
ti, bet kai atvažiuosite į mi
Patogus Susisiekimas
iki pat vartų, nuo GatVekarių prie 111-tos
nėtų išvažiavimų, tai norėsi
ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.
Namams rakandai — Parte visados su Žugariečiais
lor Setai, Radijus čia via
dalyvauti. Kviečia visus,
didelis pasirinkimas ir že
K o m is ija i r Va Idyba.
mesnės kainos negu kitur.
Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.

SUBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.

JOS. F. BUDR1K, INC,
FURNITURE HOUSE
3409-11 So. Halsted St
Tcl. Y ar ds 3088

Pasiklausykite gražaus radio programo iš stoties
WCFL — 970 k. nedėlios
vakare kaip 9-tų valandų.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

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

Tel. Victory 9670

CHICAGO, ILL.

teisingos patarnavimas.

U2SISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.

Tel. WORTH 88-W 2
J1M BETIHH, Pro., ------------------------------------- J1M PH0TAK1S, Srtr. Ir Ui

DR. STRIKUL’IS
PHYSIC1AN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį,
Office Tek YARd* 4787
Namų TeL PKO*pect 1930

rel CANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA

6631 S. Calitornia Avė.

Ofiso Tek VlRgrnia 0036
Residencijoa Tek BBVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. m.

Rezidencija
8939 So. Clareinont Avė.
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį.

y

Tel CANal 0257
Res. TeL PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Telefonas REPnbhc 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Ol'lice Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARd* 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR 0H1RURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadiuniais ir Sckuikadicmais
pagal sutartį.

TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFIKO VALANDOS i
10 vai. ryta iki 9 vaL vakaro
Sekmadioniai* ir Tre&iadiani*i*

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street
Vak: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

DR, V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefoną* Lafayette 3650
Antradicaiaia, Ketvirtadieniais ir
Penktadieninis

4631 South Ashland Avė.
TaL Yards 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniai* i*

Šeštadienis, geg. 27 d., 1939

FILATELISTU KAMPELIS

ŽINIOS 1$ ROCKFORD, ILLINOIS

RADIO
BUDRIKO RADIO
PROGRAMA

Vyriausybe Kreips Dėmesio, Į Žemės Ūkio
Darbininkų Būklės Pagerinimų

KAUNAS. (Elta). — Vi darbo jėgos reikalavimų. To
------ — r
Pasaulyje yra įvairių žino- centai už žmdį, o jei du syk,
reikalų ministras gen. dėl vyriausybė turės eiti į pa
liaus
Kaip sesuo Malvina darbuoSodalietės
Sekmadienį
vakare,
kaip
niu. Kas vieniems atrodo nie- tai 2 ceaitai už žodį. LaikanSkučas, sveikindamas Darbo ’galbų ir paskirstyti darbo jė
Įjasi mūsų parapijoje. Norėdadevynios
Cbicagos
dienos
švie
kai, kitiems yra brangus dai- tiems skelbimų ilgiuu, admiKaip jau buvo rašyta, kad i inoti parodytį gerų širdį ir
Kimių visumos suvažiavimų, gų po kraštų taip, kad ji prisos
taupymo
laiku,
bus
graži
ktas. Prie ko vieni neturi nė nistrueija duos dar didesnę iš viso Rockiordo Sodalietės, kaįp įvertina sesers pasišvegegužės 6 d. tarp kito ko pa I aidėtų pilnumoje prie reika
Budri'ko
radio
progruma
iš
ga
mažiausios patraukimo, kitų‘ nuolaidų,.
t atvažiuos į mūsų bažnyčių iš-'
sųjungietės įteikė kereiškė, kad dabar tiks kreipti lingų vertybių sukūrimo. Vy
tiesiog galva pramušta. Kų 1 Pašto ženklų rinkėjai ne tik klausyti šv. Mišių ir dalyvau- Įjas jovanas su geriausiais li lingos ir toli girdimos sto daugiau dėmesio ir j žemės riausybei teks pasirūpinti,
vieni skaito nerimtu, net vai- Chieagoj, Jx*t ir kituose mies- ti in corapore šv. Komunijoj. I „Kėjimais.
Mėlynakė ties WCFL, 970 k.
ūkio darbininkų būklės page kad laukų darbininkų plūdi
Programoj dalyvaus simfo
kišku, užsiėmimu, kiti iš to tuose prašomi bendradarbiau- Taigi, gegužės 21 dienų tas į
__________
rinimų ir lygiugrečiai su pra mas į miestus būtų sustubdynijos orkestrą iš 12 instrume
net gerų biznį daro. Čia turiu ti, tiekti žinių šiam naujagi- ir įvyko. Dėvint, vuland, ry-' p
25 Met
monės darbininkais jais rū tas. Akinau, kad po 1—2 me
ntų,
dainininkui
St.
Rimkus,
galvoje filatelijų — pašto mui skyriui iš filatelijos. Vi- te bažnyčia jau buvo pilna
°
.
*.
pintis. Neturi būti sūnų ir tų tų klausinių pavyks visai
Cliapas ir kiti. Bus graži mu
ženklų rinkimų ir rinkėjus. ( sus raštus ir visais filatelijos Sodaiiečių. Per šv. Mišias gie Vedybinio Gyveninio
posūnių, bet visi lygiai trak išspręsti ir šį nenormalumų
zika ir puikios dainos, dai
Vien Amerikoj skaitoma kreiptis adresu; Draugas Pub. dojo vietinės Sodalietės, o ge- Proga
tuojami. Mūsų krašte yra pa pašalinti. Numatomas išleisti
nuojamos vienu ir dviem bal
virš milijonas filatelistų. Jų Co., Filatelistų kampeliui, 23- rb. kun. K. Juozaitis — “Avė
kankamai darbo jėgų, o kai įstatymas, kuriuo bus steigia
tarpe yra visokio amžiaus, 34 So. Oakley Avė., Cliicago, Maria”. Pritaikintų Sodalie ROCKFORD, 1LL. — Ge sais.
kuriose srityse net perdaug. mi arbitražiniai teismai, ku
luomo, profesijos abiejų lyčių 111.
tėms pamokslų pasakė klebo gužės 7 d. 25 metų vedybinio Nepamirškite pasiklausyti. Atsiranda bedarbių. Tačiau rie turės spręsti tarp darbi
gyveninio sukaktuvių proga
žmonių. Kasi paprastų darbinas.
Pranešėjai. iš kitos pusės ir darbo pasiū ninkų ir darbdavių kilusius
Adolfui
ir
Petronėlei
Puido

ninkų, kuris po sunkaus die
Pašto Kongresas
Po šv. Mišių Sodalietės nu
la yra didelė. Vasarų žemės nesusipratimus.
kams buvo surengta šauni
nos darbo, didžiausio malonuį Nelson Hotel pusryKad darbininkai būtų tikri
DAINUOS O. SKEVERIŪTĖ. ūkiuose dažnai trūksta darbo
Gegužės 1 d. buvo iškilmin vyko
».
TTo. ,
n - , i,
puota, lai buvo bene pirnru.turi prie pašto ženklų al gai atidarytas Argentinos cianis.
rankų. Ir dabai1, atėjus vasa savo ateitimi, kai jie dėl se
Užkandus šėke kalbos
, , . .
„ .
tinęs Rockforde tokios sukak JAUNIMO RATELIO
io. Kasi biznierių, profesiros sezonui, pradėjo plaukti natvės ar invalidumo negalės
KULTŪROS CHORAS IR
Parlamento rūmuose Pasauli ir sveikinilnai. Daug išaiškino
jonalų, kurie po dienos galvo nis Pašto Kongresas, dalyvau gerų patarimų, pamokinimų tuvės: prie stalo sėdėjo Pui KITI
dirbti, reikia, kad jie gautų
dokienės močiutė su savo vy
sūkio tikau ‘relax’ (pasilsj) tu
pensijų, kaip ir kitiems tar
jant 138 delegatams ir 32 ek ir kų reiškia žodis Sodalietė
Rytoj, 11 valandų girdėsi pranešimų, kų visuomenė vei
ri pasinėręs į pašto ženklus. spertams nuo 66 valstybių. patiekė viešnia iš Chicagos ru ir jubiliatų duktė su savo
kia ir kaip Progresą krautu nautojams ji duodama. Šis
Amerikos filatelistai už didelę Kongreso atidarymo proga a- Sesuo Aloyza. Visos, arti trijų i vyru ir trimis vaikučiais. Sve me gražių dainų iš stoties
vė yra pasiruošus visuomenei klausimas jau yra svarsto
garbę skaito, kad net pats vi titinkamas kalbas pasakė Re šimtų Sodalietės didžiausiu čių buvo pilna salė, apie 300 WGES. Dalyvaus jaunuolių
mas ir, manau, kad jis bus
žimonių ne vien vietinių, bet Kutelio Jaunimo choras, va patarnauti įsigijime visokių
so krašto vyriausybės vadas
teigiamai išspręstas. Valsty
spublikos prezidentas p. R. atsidėjimu klausės reikšmingų
dovaujant Onai Skeveriūtei. namam reikmenų, kokias ypač
prez. Kooseveltas, kaip ir jo Ortiz, vidaus reikalų minis sesers žodžių. Jie ilgai pasi ir iš kitų miestų.
bei visa darbo pajėgti yra
dabar galima įsigyti Progress
Tarpe
dainų
bus
smagios
mu

paštų ministras James Far- tras p. D. Taboada ir Kongre liks su mumis ir užtikrina
Vakaro programos vedėja
svarbi. Taigi ir darbininkų
zikos ir patarimų. Kalbės ad krautuvėje didžiausiu pinigų juodoji ranka yra brangi.
ley, yra filatelistai.
me, kad daug naudos atneš buvo Bagdonienė, kuri pla
so dekanas p. Kari Ortli.
vokatas, programos bodėjas J. sutaupymui. Nepamirškite pa
Filatelija nėra toks vaikiš
Šis Pasaulinis Pašto Kon visoms sodalietėms visuose jų čiai nušvietė jubiliatų gyve
Rap. J. GARSiNK1TES “DRAUGE”
Romanas turi daug svarbių siklausyti.
kas užsiėmimas, kaip gal kas
gresas, vykstųs Buenos Airė užsiėmimuose. Dėkojam sese nimų ir darbus. Ir tikrai, ju
galvoja. Amerikos Jungt. Vai se tęsės iki gegužės mėli. 25 d. rims Aloyzai ir Teofilei už biliatai yra geros širdies žmostybių pašto departamento mi Pašto reikalai buvo svarstomi atvažiavimų pas mus. Taipgi į nes, neatsisako nuo prisidėjinistro trečiam asistentui yra per 30 posėdžius. Lietuvę, ats dėkojam vietinėms seserinis nio prie kidkvieno darbo ii
pavesta tvarkyti vien Filete- tovavo įgaliotas ministras p. už papuošimų altorių taip, aukoja kiek išgali. Jubiliatai
lijos skyrių. Didžiųjų miestų, J. Aukštuolis ir l’asiuntiny- kad net malonu buvo bažny laiko tavernų. Dain. J. Bace
i
Chicago, New York ir k., paš
vičius gražiai padainavo ke
bos sekretorius p. B. Blaveš- čioje melstis.
tai turi filatelistų langelius,
Tos sėkmingos dienos komi letu dainelių, 'kurios publikai
čiūnas.
kur aptarnaujami vien pašto
Nupirks 3 kambarių ra- ■
sijoj buvo: pirm. Juozapina labai patiko.
ženklų rinkėjai geriausia ats
Basebolo Pašto Ženklas Rozumaitė, padedant Elenai
Šios puotos komitete darba
kandus, susidedant iš '
pausdintais ir perforuotais pa
Šeštdkaitei,
Bronei
Rimkiūtei,
Šiemet suėjo 100 metų, kaip
vosi: M. Girnienė, A. Bagdo
što ženklais. Kiekvienom di Amerikos Jungt. Vai. pradė Birutai Marmaitei, Marijonai
nienė, M. Anderson ir A. Krė
2 šmotų parlor seto, 3
desniam tautos ar valstybės į
ta žaisti basebolas. Tam įvy- Vasiliauskaitei, Anelei Bag sti, taipgi prisidėjo ir Puido
vvkiui paminėti išleistu^ pas- . . .
- ...
IĄ
.
šmotų miegamo kam- j
v
,
.
.;
kiui paminėti Pašto Departa- donaitei ir Juozapinai Šlau^ kų duktė su savo vjįhu'Kaziu
to ženklus daugiausia išperka mento direktorius James Far
h
teraitei. Per pusryčius pianu Karveliu.
ilatelistai, sumokėdami vy
bario seto, 5 šmotų vir
ley vyriausybės autorizuotas paskambino Lauza Mizer, o
Linki’me jubiliatams sulau
riausybei šimtais tūkstančių išleisti
specialų 3 e. pašto smuiką pagriežė Mrs. Fran kti auksinio jubiliejaus.
tuves seto, gasinio pe
iol. Metiniams filatelistų klū
ženklų, kuris apyvartoj pasi cus 2\llen.
Ten buvęs
ių sųjungos kongresams pami rodys birželio 12 d. Filatelis
čiaus, lempų ir staliu
Atlaidai
lėti vyriausybė taip pat ištai, norintieji gauti pirmos
Per Sekmines mūsų bažny
eidžia specialius paisto ženkko.
dienos voikų (first day cočioj prasidės 40 valandų at
“3.
.
|
vers) su birželio 12 d. pašto
laidai. Tų pačių dienų bus
Filatelija — rinkimas paš
Gegužės 28 d. per pamal
antspauda, turi vokus sau užvaikučių pirmoji šv. Komuni das Šv. Petro Sodalietės ren
ei ženklų 'begalo naudingas ir
siadresuot, išpirkit money orja. O 9 valandų ryte į mūsų gia metinį Marijos apvaini
pačiam rinkėjui. Tai, galima
der ir pasiųsti šiuo adresu:
bažnyčių atvažiuos Knights kavimų.
sakyti, pasaulinis universite
Postmaster, Cooperstown, N.
tas. Jokioj mokykloj neišmok
of Columbus priimti šv. Ko
Palmera Gužausfkaitė išrin
Y. (tame miestely prasidėjo
si tiek geografijos, tiek apie
munijų in corpore. Iš tikrųjų kta Sodaiiečių garbės vieton
basei'Jolo žaidimas). Kiekvie
vienų ar kitų, valstybę tautų,
bus labai įspūdingas vaizdas, — uždėti vainikų ant Marijos
nas kolektorius turi teisę paj.os žmones, tų žmonių gyve
nes iš viso Rockford ir apy stovylos. Jai asistuos Ona Zopasiųsti ne daugiau, kaip de
nimų ir siekimus, kiek pasinė
linkės suvažiuos Knights of kaitė ir Berta Lauraitis. Ti
šimts tokių vokų.
ręs į pašto ženklus, nes kiek
Iš anksto spėjama, kad šis Columbus nariai. Po pamal kėjimų, Viltį ir Meilę atvaiz
viena valstybė stengiasi išlei
pašto ženklas turės didžiausj dų susirinks į parapijos sve duos Olga Andrulis, Marijona
sti būdingus pašto ženklus
tainę pusryčiams, kuriuos pa Kraujalis ir Ona Mockus. Pa
pasisekimų. Jį grobstys ne tik
kraštui ir jo gyvenimui
filatelistai, bet ir visi basebo ruoš mūsų šeimininkės, o So skui jas seks procesija Soda
^Hųizduoti.
dalietės patarnaus.
lo entuziastai.
liečiu. Giedos Marijos gies
^Tlilžiniškoj filatelistų armi
Aagerbtuvės
mes.
joj nemažai randasi ir lietuvių
Po pamaldų parapijos sa
Kitame Filatelistų Kampely
Moterų Sųjungos 9 kuopa
filatelistų, ir gan žymių, tu
patieksime žinių apie žymes labai myli vietines seseris. lėje Sodalietės rengia prog
rinčių didelius ir brangius
nius lietuvius filatelistus.
Šiemet sueina septyni- metai, ramų motinoms pagerbti.
rinkinius. Apie juos mes nie
ko nežinojom, nes iki šiol jie
buvo neorgenizuoti, kuomet
kitų tautų filatelistai ne tik
Pilone: Calumet 2520-1
organizuoti, bet turi įsteigt,
agentūras, leidžia žurnalus ir
t. p. Gal tai dėl to, kad šiol lie
3252 SO. HALSTED ST, CHICAGO, 1LL.
tuvių spaudoje kaip ir nebu-.
vo žinių iš •filatelijos. Tat, pa
Perkelėm raštinę j savo namą. Raštinė modemiškai įrengta ir patar
mi 3 kambarių rakan
si rodęs “Drauge” šis filate
navimas bus geresnis.
dus gausite šį #29.75
listų kampelis stengsis bent
Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
dalinai tų trukumų užpildyti
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį iki 5:30 valandų vakaro.
vertės aluminį setų
ir suinteresuotienu patiekti
Stalinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos
žinių ne tik apie Lietuvos, bet
dėžutes. A !*• raudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
DYKAI.
ir viso pasaulio pašto ženk
mobilius, tavemus ir t. t. I’atarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikriname kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
lus.
dens,
geso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į
Šiame skyriuje lietuviai fi
Lietuvę ir kitas šalis. Važiuojanti j vakacijas galite nusipirkt traveler’s cheeks.
latelistai galės ir pasiskelbti
■— pasiūlyti kas kų turi, arba
O RA N D OPENING MAY 27th
norėtų gauti už mažų atlygi
O. A. SUKYS, Prezidentas, SUKYS DOODY-ANTONISEN, Ine.
2310 W. Roosevelt Rd. Chicago, III.
nimų administracijai, būtent
š
jei skelbsis vienų syk, tai 4

SI 69.50

■

Kenosha, Bis.

G. A. SUKYS, SUKYS - DOOOY - ANTDNISEN, Ine.

Roosevelt Furniture Company i

■■■■■MailIUHHIHHHIHIIHMIflUHHIHUII

šeštadienis, geg. 27 d., 1939
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Naujas Dievo Tarnas

Sali pamir$ti savo mylimo vy-

Atidarytos Europos
Krepšinio Pirmenybės

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
štai, Kokios Naujienos joj, dalyvaujant daugeliui gi

KAUNAS. Gegužės 21 die
nų Valstybės prezidentas iš
kilmingai atidarė Europos kre
pšinio pirmenybes, kuriose da
lyvauja Lietuva, Latvija, Es
tija, Suomija, Lenkija, Itali
ja, Vengrija ir Prancūzija.
Pirmenybes nuolat selka ke
liolika tūkstančių žiūrovų.
Pradžios rezultatai Lietuvai
gana geri. Kaunas nugalėjo
Varšuvų 29—28, Lietuva —
Latvijų 37—36, Lietuva — Estijų 33—14.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Švedų Amerikos Linija,
Liepos 1 Dieną
Antroji Švedų A m e r ik o s
Linija ekskursija šiais metais,
išplaukia moderniškam baltam
M. S. “GR1PSI1OLM” lie
pos J <1. iš New Yorko per
Gothenburgų, Švediją į LIE
TUVĄ. Nuo Gothenburgo ke
leivini važiuos apie šešias va
landas traukiniu per gražių
jų ir Lietuvai draugingų Šve
dija į Stockholmų, iš čia 1934
m. Pastatytu laivu “MARJEHOLM” per Baltijos jūrų.
Kurie dėl kokiu priežasčių
nesuspėjot prisidėti ir daly
vauti pirmoje ekskursijoje ge
gužės 31 d.
išplaukusioj iš
New Yorko per Gothenburgų,
Švediją, rekomendotina neati
dėliojant užsisakyti laive vie
tą ir dalyvauti ekskursijoj į
Lietuvų LIEPOS 1 1).
Ekskursija vadovauja VI
Mučinskas, Švedų Amerikos1
Linijos lietuvių skyriaus vedė
jas. šioji antra ir pirmoji ge
gužės 31 <1. ekskursijos užkir
tos Lietuvių Laivakorčių Agentu Sąjungos Amerikoje.
Dėl informacijų ir laivakor
čių neatidėliojant malonėkite
kreiptis i vietinį savo agentą;
niekas Tamstai nepatarpinin
kaus kelionės reikalais geriau,
kaip Tamstos vietinis agentas.
Tėmvkite šiame laikraštyje
Švedų Amerikos Linijos skel
bimų.

minių ir svečių.
Gegužės 30 d. Abbey baž- r°'
Šv. Juozapo draugijos su
sirinkime, gegužės 21 d., be
nyčioj, St. Meinard, lnd., bus
Už tai, minėdama trijų meGeg. 21 d. Šv.' Baltramie
suteiktas Kunigystės Sakra-Jtų sukaktuves, užprašė gedukitų svarbesnių dalykų, nu jaus bažnyčioj 8 vai. ryto įmesntas Juozapui Jonui Rei-jlingas šv. Mišias geg. 29 d.,
tarta rengti draugijos labui vyko vaikučių pirmoji šv. Ko
piknikų, savam darže. Laikų munija. Didelis skaičius vai
kaus'kui (Reilkus), sūnui Jono Šv. Antano parap. bažnyčioj,
numatys išrinktoji komisija kučių pirmų kartų prisiartino
ir Onos Reikauskų. Iškilmėse Be abejonės, visi a. a. K. Jadalyvaus ir jo tėvai, kurie so giminės ir draugai nepair vėliau praneš.
prie Dievo stalo. Pritaikintų
išvyks pirmadienį.
mirš atsilankyti į bažnyčių pa
Draugija parapijos komite iškilmei pamokslų pasakė geNaujas Dievo tarnas pirmas simelsti už velionio sielų.
to Vinco Bukso pakviesta da rb. klebonas kun. J. J. Čušv. Mišias laikys Cicero, Šv.
lyvauti parapijos metiniam žauskas.
Antano bažnyčioje, birželio 4
piknike, liepos 16 d., Mozino
Šešioliktoji gatvė, tarpe Ci
d., 10 vai. ryto.
Kadangi jau yra tikra ži Tik tas yra nepavojingu
Parke. Atstovauti draugijų
cero avė. ir 52nd avė., jau
James MacDonald, karo lai
O. Reikauskienė yra pasi
įgalioti: Kaz. Stulginskas, P. nia, jog Lietuvių Diena šie tarp žmonių, kurs noriai nuo
taisoma. Girdėt ir nepasiten vyno naras - ekspertas su mo
met įvyks rugp. 20 d. Foss jų slepiasi.
žymėjusi darbuotoja, ypač. Šv. <
kinimų. Namų savininkų ir derniškais dirbtiniais plau Bagdonas, Pr. Žaugra ir A.
Park, No. Chicagoj. Pageidau Daug daro, kas daug myli.
Kaz. Akad. Rėmėjų dr-joj,
biznierių klubai turėtų pasi čiais kvėpavimui vandeny. Jis Jonaitis.
jama, kad visos draugijos, vy Daug daro, kurs gerai atlieka.
kurioj jau daug metų eina
rūpinti, kad gatvė ir šaly- jūrų dugne vadovavo gelbė Draugijos pirmininkas A.
rų ir moterų, kaip greit ga
centro vice pirmininkės parei
gatviai būtų tinkamai pada jimui nuskendusio submarino Jankauskas pranešė, jog gau
lima išrinkti) atstovus, kad
gas. Taipogi darbuojasi ir ki
Sąualus įgulos ir iškėlimui ta tikra žinia iš North Chiryti.
būtų galima sušaukti vendrų
tuose visuomenės reikaluose.
paties submarino. (Acme tele- cago Park Board, jog IVauvisų atstovų susirinkimų iš MADE HER
Nors Reikauskams suriku
MISERABLE
photo)
kegano ir North Chicagos lie
rinkti
įvairias
komisijas
ir
buvo leisti sūnų į mokslų dėl
Kurie pasižadėjo padirbėti
tuviams šiemet paskirta Foss
Read How
pradėti rengtis prie tos die
įvairių gyvenimo aplinkybių, labdarių labui, geg. 30 d., Vy
She
Found
Parke rugp. 20 d., kur, kaip
nos.
Enrikas Blessed Relief
vienok stengėsi iš visų jėgų, tauto parke bei kapinėse; taip atsisakys papasakoti savo įkas metų, rengiama Lietuvių
Museles were so sore
nes matė sūnaus pašaukimų pat darbininkai bei rinkikės, spūdžius iš kelionės po šven
she could hardly touch I
Diena. Kad pradėjus visoms
tas
ir
istorines
vietas
birž.
18
them.
Used Ifamltns Wizard Oil Liniment and
į kunigystės luomų.
Aukso Grūdeliai
found wonderful relief. Try it today if your
kurios tegiuos žmones kapi
draugijoms
tinkamai
prisiren

museles are stiff, aore, achy. Rub it on thoroughNeapsakomas
džiaugsmas nėse, prašomi susirinkti 8 vai. d., Vytauto parke, per Šv. Aly. Feel its prompt warming action ease pain;
gti,
išrinkta
komisija.
Be
val

Nelaikyk
save
šiek-tiek
pa

bring
soothinz relief. Pleasant odor. Will not
tėveliams, džiaugsmas ir vi ryto prie parapijos mokyklos. ntano parap. piknikų. Čia bus
stain. Money-back guarantee at all drug Stores.
dybos,
dar
išrinkti
sekantie

kilusiu dorybėse, kol už visus
sai Cicero lietuvių kolonijai Trokai pradės išvažiuoti 8 v. gera proga sužinoti iš J. KaHAMLINS
ji
:
K.
Ambrozūnas,
P.
Bukžemesniu savęs statyti nepra
rpaus daug įdomių dalykų.
susilaukusiai naujo Dievo ta ryto.
WIZARD
OIL
sas, F. Burba ir P. Dapkus. dėsi.
LINIMENT
Jis
šnekus
žmogus,
niekam
rno.
For MUSCUL AR ACHES and PAINS
Kas geriau moka nukęsti,
RHEUMATIC PAIN —LUMBAGO
Rinkikės prašomos pasiim neatsisako papasakoti savo
Gegužės 20 d. Šv. Baltra tas didesnę turės ramybę. Tas
ti dėžutes ir gėles iš vakaro. įspūdžius.
Patyrimas Daug
miejaus bažnyčioj susituokė yra pergalėtojas savęs ir pa
Bus išduodama geg. 29 d. va Jau sveiksta
Pranciška Lutviniūtė su Ta saulio viešpats, Kristaus drau
Reiškia
kare parapijos svetainėje. Vi
J. Petraičio, gyv. 1528 So. rnas Gerzel. Šliūbų davė vi gas ir dangaus tėvainys.
Seniausia ir atsakomingiau- sokios informacijos, kas lie
Stengkies kantriai kitų pra
50 Avė., žmona buvo labai karas kun. V. Urba. Bankiesia vaistinė šioj apylinkėj y- čia labdarių darbuotę, klaus
sunkiai susirgusi. Bet, ačiū tas įvyko Lietuvių Auditori- sižengimus bei negales nukęs
ra Grant Works Pharmacy, kite pas kuopos pirm. A. Joti, nes ir tu jų nemažai turi,
4847 W. 14th St. Dabartinis varauskų, 1330 So. 50th avė. l)ievui, priežiūroj gero dak Kam pirkti nuo svetimtau o kiti tur jas kęsti.
taro, jau eina geryn ir yra
vaistininkas ir savininkas įViena gerai išauklėta ir nu
vilties, kad visiškai pasveiks. čių, jei mūsų žmogus, ir dar
staigos yra Juozas Keser (Ke Nedaug Laiko
PARTY SUPPLY OR ONE CUBE
EXACTLY
Petraičiai yra labai dėkin geras “Draugo” rėmėjas, ga statyta valia yra vertesnė, neg
serauskas). Jau apie 10 metų
geri
pasielgimai.
Iki birž. 18 d. jau nedaug gi dr. J. Stone už jo'rūpes li net geriau patarnauti. Rap.
kai Ciceroj teisingai ir ma
loniai žmonėms patarnauja. J. laiko beliko. Ciceriečiai gerai tingų priežiūrų ir patarimus.
Matote, lietuviai daktarai
Keser sako, kad svarbiausia žino ir nejuokais rengiasi prie
dalis jo vaistinės, yra paskir tos taip svarbios dienos. Ži Ciceroj gerai aptarnauja sa
ta pildymui receptų ir duoti noma, ne vien ciceriečiams vo pacijentus. Dr. St. Palutnuolatinių ir labai įdomių, Povilo
žmonėms teisingus patarimus. bus įdomu atvažiuoti į Vy sis taipgi geras visokių ligų
Turi didelį sandėlį įvairių vai tauto parkų, bet iš kitų kolo gydytojas. 0 kų bekalbėti aŠALTIMIERO
stų, visokių žolių ir šaknų im nijų kviečiami atvykti ir pa pie mūsų dantų gydytojus dr.
portuotų net ir iš Lietuvos. matyti šių metų ciceriečių į- A. G.ussen, dr. P. Atkočiūnas;
Taigi, reikale, lietuviai prašo vairenybes, kokios bus pikni visi džiaugiasi, kad jie apsi
Į. ,
mi šių vaistinę atlankyti. Gau ke. Įdomu bus matyti, kaip gyveno Ciceroj.
site šviežius vaistus, teisingų bus žemaičiai krikštyjami lie Pristato ir pieną į namus
AVestingliousp greičiau padaro le
patarimų ir už mažų atlygi tuviais.
dą su jo Super Freczor ir grynai
A.
Bertašius,
1434
So.
50
nimų. Juozas Keser remia vi Sugrįžo aplankęs šv. vietas
metalinėm, greitai šaldančiom ta
avė., kuris turi bučeruę ir
pom. I mažiau kaip valanda *),
suomeniškus darbus aukomis
kada reikalinga. Taipgi galite le
Juozas Karpus, 1612 S. 49 grosemę, dabar dar pradėjo
do kubas greičiau išimti. Manius
ir kitokiais būdais. Taigi ir
Sav. FRANK VIZGARD
Ex-press taeos paleidimas leidžia
avė., apie porų mėnesių va ir pienų išvežioti po nainus.
jį reikia remti.
greitai atimti tara, ir ta padarius,
tereikia pasukti
Westiughouse
žinėjo po šv. vietas. Buvo Kam nepatogu eiti į krautuvę
Eject-O-Ciibe grid — ir kubos
Susituokė
Romoj, Jeruzalėj ir aplanke parsinešti pieno, galite papra
lengvai iškrinta didelės, sausos
ir zero-šaltos. Matykite naujus
šyti
A.
Bertašiaus
—
jis
pri

Geg. 20 d. Šv. Antano par. visas įdomesnes ir istorines
Vieta daug didesnė ir mo
Westinghouae Rofrignrntorius.
derniškai įrengta.
*) Vidutin,ftkal — 1 tara ledo ku
bažnyčioj susituokė Matilda vietas. Žinoma, J. Karpus ne statys į namus.
bų— j 62 min. Virtuvėj išbandytas
Metelinas su St. Zahrodnik
Tiktai $5.00 įmokėti
(svetimtautis). Šauni puota įvyko J. Shameto salėj. Jau
ir $5.00 į mėnesį
KVIEČIU VISUS draugus, pažys
6246-48 S. Califomia av.
navedžiams linkime viso ge
Jau

taisoma

PAIN IN BACK

Prašomi

A.

būti

laiku

V.

Eksku rsijos

ICI

Palyd o ras

ina

AS YOU LIKĘ IT

KLAUSYKITĖS

RADIO

PROGRAMŲ

Kas

Iš

Vakarą

STOTIES

Nuo

7:00

WHIP

(1480

K.)

Valandos.

INTERNATIONAL LIOUUR CU.

Persikėlėm

ru.

Brolis brolį surišo
amžinu ryšiu

Geg. 24 d. Šv. Antano baž
nyčioj per šv. Mišias kun.
Damazas Mozeris surišo mo
terystės ryšium savo brolį
Juozų Mozerį su K. Šepety
te. Vedybos buvo labai kuk
lios, be jokio triukšmo. Be
abejonės, Dievas laimina rim
tas vedybas.
Linkime laimės ir viso ge
ru vedybiniam gyvenime.

tamus ir visus lietuvius į mano užeigą.
Gausite visokių gėrimų, visokių geriau
sių valgių. Taipgi, galite gauti nakvy
nę. Geras patarnavimas.

HIGHVVAY TAVERN
959 West 71st Street
Chicago* Illinois
JOSEPH BARTKUS, Savininkas

į

Naują

Vietą

Chicago, Illinois

Tel. Republic 1538—1539

Westinghouse
REFRIGERATOR

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

Mylėjo gyvų nepamiršta

nei mirus
Geg. 29 d. sueis 3 metai,
kai •mirė a. a. Kazimieras Jasas. Velionis buvo doras žmo
gus ir gerų darbų rėmėjas
per tai ir buvo visų mylimas,
o ypač jo žmona Morta ne-

t

RENGIA LABDARINGOJI SĄJUNGA

ANTRADIENĮ, GEGUŽĖS-MAY 30 D., 1939 M.
Prasidės Tuojau Po Pamaldų Šv. Kazimiero Kapinėse

Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road

ALEX A1ESAUSKAS & SONS
6343 S. Westem Avenue, Chicago, III.
Telefonas Republic 6051

•

PIKNIKAS
Į kapines važiuojantieji galite palikti savo automobilius Vytauto parke nuo
at ryto. Už tų “parkinimų” nebus reikalaujama atlyginimo. Pasinaudokite.
•a
_ a___ _____._____ _
•
•
•
»
•
Piknike bus gera muzika ir geriausias patarnavimas.
Visus kviečia

RENGIMO KOMISIJA

feešfadieniš, geg. 27 d.', T939

t

rr

LIETUVOS VYČIŲ CHORAS VAŽIUOJA Dievo Apvaizdos
Parapijos Žinutės
NEW YORKAN

Liet. Vyčių Dienos
Tikietai Sparčiai
Lietuvos Vyčių chorus jau( turės progos įsirašyti per atei-i Ateinantį sekknadienį 9 vai. Platinami

Vestuvių Varpai

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

t

Rytoj, gegužės 28 d., Auš
ros Vartų parapijos bažnyčio
A I A
U angliško vertė
je, 10 vai. ryto, kun. J. Juš
NIKODEMAS
GRIKSAS
Kun. Ant M Karužiikis
pradėjo oficialiai ruoštis ke nančius du ketvirtadienius,! ryte mūsų bažnyčioje įvyks
Daugelis jau įsigijo tikietų ka suteiks moterystės sakra(gyveno po nuin. 4444 South
Campbell Avenuv)
lionėn į Pasaulinę Parodų, hirželio 1 ir birželio 8. Atsila Pirmosios Komunijos iškil Lietuvos Vyčių Dienos, kuri
KUkQnailei ir
Mirė getr. 2 i d„ 1V39 m.,
Gegužės
27
Diena
mės.
Būrys
vaikelių,
lankan

7:30 vai. vakare, sulaukęs pu
Ne\v Yorkan, ir uoliai dirba, nkyti reikia į Aušros Vartų
įvyks liepos 4 d., Vytauto pa Ričardui Žiliui. Jaunoji yra
sės amžiaus.
čių
parap.
mokyklų,
ruošiaNumylėtinis
pastebėjo,
kad
Gimęe Lietuvoje, Kėdainių
kad kuo puikiausiai pasiro parapijos salę, arba kreiptis
rke. Mat, tikietai tik po cen duktė senų West Sidės gyve
parapijoje, o Amerikoje Išgy
jis
buvo
mylimas
jo
Mylimo

Jos.
Sauris,
choro
vedėjų,
mas
priimti
pirmų
sykį
lšgaveno 30 metus.
tų, o su jais bus galima įeiti ntojų. Jaunasis yra sūnus ge
į
džius.
Paliko dideliame nuliūdime:
jo ir jis klausė Jį ar Jo mei
4434 S. Lame avė., Blvd. 2056, nytojų į savo širdį. Praeitų daržan ir tikėtis laimėti do
moterj Julijonų, po tėvais 1rai
žinomų
West
Sidės
biz

Dainos mėgėjai, norintieji ar S. Šimulis, Biz. Mgr., 2150 sekmadienį muzikos klasė tu
vvaskevičiutė, dvi dukteria: Jovanas — naujų 1939 įmetu nierių. Elena yra baigus Auš lė ir Jo pasigailėjimas buvo
aephine ir Martha, žentus: 111chard Ducloa Ir Albert Gurakl,
dalyvauti istorinėje Lietuvių S. lloyne avė., Ganai 5474.
rėjo savo metinį pasirodymų. Plymouth, naujų 1939 metų
vienu ir tuo pačiu dalyku.
broli Leonų, brolienę Juzefų ir
ros
Vartų
parapijos
mokyklų
daug kitų giminių, draugų Ir
Dienoje rugsėjo mėnesį, dar
Mylimasis užtvirtino, kad Jo
Komisija Džiaugsmas buvo tėvams, ku Motorola radijo ir $25.00 pi
pažįstamų.
ir Šv. Kazimiero Akademijų, Esmėje nebuvo jokio skirtu
Kūnas pašarvotas John P.
rie teikia progos savo vaika nigais.
Eudeikio koplyčioje, 4447 So.
veikli
parapijos
lhoro
narė
Fairfleld Avenue.
ms įgyti muzikalį išsilavini
Rytoj Misijų Draugijos West Pullniano
mo tarp Jo meilės ir Jo pasi
Laidotuvės Jvyks pirmadieni,
ir
turi
getų
darbų
vienoj
iš
mų. Gerb. Sesuo M. Rozana,
gegužės 29 d. Iš koplyčios 3
gailėjimo.
Tat
Numylėtinis
Prieš
kiek
laiko
į
mūsų
ko

Piknikas
Naujienos
vai. ryto bus atlydėtas J Ne
muzikos mokytoja, buvo suren lonijų atvyko Jonas Mikšys ir didesnių moteriškų rūbų įstai sakė: “Kam, tat, Tavo meilė
kalto prasidėjimo Švenčiausios
Panelės parap. bažnyčių, kurioj
Šv. Jurgio parap. Misijų Geg. 28 d., 8 vai. šv. Mi gus tikrai įdomių ir įvairių įsigijo garažių 724-726 W. 19 gų. Ričardas baigė Lindbloom mane kankina, ir kodėl Tavo
{vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų, po pamaldų bus
High School ir dabar yra eledraugijos piknikas įvyksta ry šiose bus vaikučių pirmoji šv. programų ir savo mokinių.
nulydėtas J 8v. Kazimiero ka
St. Malonu yra susilaukus nau ctrician Pullnian Railroad Car pasigailėjimas nepagydo ma
pines.
toj, geg. 28 d., Royal Oaks Komunija. Mokytojos Šv. Ka
ne mano liūdesiuose T”
Ir
Nuoširdžiai kviečiame visus
jo
biznieriaus,
nes
jis
yra
tik

Šiuo laiku aštuoniolikiečiai
gimines, draugus-ges ir pažjskompanijoje.
Parke, Willow Springs, 111. zimiero seselės vaikučiams
Mylimasis atsakė: “Tai pasi
tainus-as dalyvauti šiose lai
rai malonus žmogus, geras lie
dotuvėse.
,(prie 87 gatv., 1 blokas į va prie iškilmių rengia ir, reikia susiįdominę savo parapijos tuvis katalikas ir gerai paty Liudytojais bus: Phil Kli gailėjimas, kurs duoda tau
Nuliūdę: Moteris, Dukterys
žentai, Brolis, Brolienė ir Gi
karus nuo Kean avė.). Parkas pasakyti, šio sekmadienio ry metiniu pikniku, kuris įvyks ręs savo biznyje ir amate. kūnas (“best-unan”) jauno šiuos liūdesius, kad tu jais
mines.
ai gražus, su visais pato- te ŠŠ. Petro ir Povilo para kitų sekmadienį, birželio 4 d. Šios (kolonijos lietuviams rei sios brolis, su Loretta Žilius, galėtumei tuo tobuliau teik
Laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis. tel. YAKds 1741.
nais piknikams ir šokiams, pijos bažnyčioje bus labai gra Vytauto darže. Šeimininkių kėtų paremti savo tautietį. “niaid of honor” jaunojo se ti garbę Mano meilei
prisirengimo darbas gerai se
serhn. Anselmo Kudulis su
us gera muzika. Pradžia 1 žu.
Jis užlaiko gazolinų, parsamkasi
ir
jų
pirm.
B.
JozulėnieAgniete Kulikauskas. Kazi
vai. popiet. Įžanga 25c.
do vietų automobiliams ir juos
nė
džiaugiasi,
kad
visiems
mieras Dačiolas su Oeraldine
Prie baro svečius nuošird Geg. 28 d. popiet, parapi
taiso. Su visais šiais reikalais
maloniems
svečiams
galima
Klikūnas, Jonas Gegužis su
žiai vaišins Giedros Šv. Anta jos salėje ir darže rengiama
kreipkimės prie vienintėlio lie
bus
iškelti
šauniausias
vaišes.
A. * A
Julia Žilvitis. Augustas Kano draugijos nariai. Piknikan piknikėlis - balius su šokiais,
tuvio
garažninko
šioje
kotoMARTYNAS LORENCĄ
»
zanauskas su Adrienne Modivažiuot jau apsirūpinę ir tro- parapijos savaitinio “Ž.Ž.Ž.” Iš anksto aštuoniolikiečiai y- nijoje, Jono Mikšio.
Mirė gegužės 25 d., 1939 m., 3.-30 vai. popiet.
ni, Felix Kirkilas su Kotrina
ku.
laikraštėlio naudai. Savaitinis patingų kvietimų siunčia sa
Gimęs Lietuvoje, Kalvarijos apskrityje, L’drijoi
vo
“
oldtaimeriams
”
,
buvu

Balchunas ir Juozas KraujaTo\vn of Lake ves restora laikraštėlis “Žiūrėk Žinių Ži
parapijoje, Pakasavos kaime.
lis su Genevieve Pauga. Gė
Amerikoj išgyveno 40 met., o vedęs buvo 30 met
nų. Rodos, turi pasirūpinę ir neles”, aprašo parapijos ir siems aštuoniolikiečiains, ku Į Pikniką
rių
apsčiai
rasime
visose
ko

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijonų, po
les
neš
dvi
mažos
mergaitės:
t rokų.
draugijų bei kolonijos , visų
tėvais
Samanaitė, sūnų Antanų, marčių Zofijų, sūnų
lonijose.
BRIDGEPORT. — Į Šv. Ju Febronia Klikūnaitė, jauno
Brighton Park užims visus veikimų ir naujienas.
Vincentų, marčių Onų ir anūkus, švogerj Juozų Sa
“games” — žaidimus. Apsi Laikraštėlis duodamas vi Gerb. klebonų aplankė ma rgio Misijų Dr-jos piknikų, sios sesutė, ir jos giminaitė
manų ir jo šeimų, švogerj Rajauskų, pusbrolį Juozų
kurs
įvyks
sekmadienį,
gegu

Lois
Artis.
Geraltauskų ir kitas gimines.
rūpina ir troku.
siems dykai ir išsilaiko vien lonūs svečiai: gerb. provinci
Buvo narys Katalikų Labdarybių ir Apaštalystės
4 valandų popiet, Aušros
Bridgeport užims visus li tik iš skelbimų ir parengimų. jolas, tėvas J. J. Jakaitis iT žės 28 d. Royal Oaks Parke,
Maldos
Draugijos.
kusius darbus piknike. 9 vai. Bus ir graži programa, kurių kun. dr. J. Navickas, Maria- Willow Springs, trolkas nuo Vartų parapijos salėje su su
Kūnas pašarvotas J. F. Radžiaus koplyčioje, 668
ryto prie Gudų krautuvės An- išpildys roselandiečiai kome napolio Kolegijos Direktorius. Gudų krautuvės, 901 W. 33 rengta puota pagerbimui jau
West J8th Street.
Rap.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 29 d. Iš
driejausko trokas suims visus diantai ir kiti. Visi (kviečia Provincijolas tik kų sugrįžęs st., išeis 9:30 vai. ryto. No navedžių.
koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apveizrintieji
šiuo
troku
vykti
už
piknikierius, nuvež ir parvež mi dalyvauti.
Rap.
Kuomet žmogus dėl savo
iš Pietų Amerikos, kur buvo
dos
parap.
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamal
sisakykite vietas išanksto.
už 35c.
prasižengimų žeminasi, tuo
dos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv.
nuvykęs su Tėvų Marijonų
Piknikui vadovauja A. Vaiš Upytiečių Piknikas
Kazimiero kapines.
misijonieriais. Sako, kad gy-į Jei tų dienų lytų, tai pra met lengviau kitus permal
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
.vilienė, pirmininkė.
Upytės Draugiškas Klubas veninio pradžia ten labai su-Jmoga, vietoj pikniko, įvyks dauja ir užsirūstinusius nu
ir
pažįstamus-as
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Visas pelnas eina Seserų rengia šeimyniškų išvažiavi nki, tačiaus darbo dirva labai Šv. Jurgio parap. salėj. Rap. tildo.
Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Marčios, Anūkai,
Pranciškiečių Pietų Ameriko mų sekmadienį, gegužės 28 didelė, kad ir labai apleista.
Švogeriai, Pusbrolis ir Giminės.
je paramai.
,
d.,*3L'Buteliais vietoj, 83rd St., Gerb. misijonieriai, ypatingai
Laidotuvių direktorius J'. F. Radžius, tel. Ganai 6174.
Praloto M. L. Krušo prane Willow Springs Road, Willow kun, K. Vengras, kuris praei
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
šimu, penkios Šv. Pranciškaus Springs, 111. Kviečiame visus tų vasarų čia darbavosi, siun
Jei negali visuomet save
seserys jau misijonieriauja narius ir jų draugus atsilan čia aštuoniolikiečiains nuošir
Urba Flovver Shoppe
Komisija
dų sveikinimų.
patį ištyrinėti, tai nors ypa 4180 Archer Avė.
P. Amerikoje lietuvių tarpe. kyti.
urATsra amo
Kadangi P. Amerikos lietu
tingose valandose tai daryk,
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
MylinUenu — Vestuvėms — •
viai gyvena mums neįsivaiz
mažiausiai kartų dienoje, rytų GSlee
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Bankletams — Laidotuvėms —
AMBULANCE
Pnpooilmainz
duojamame skurde; todėl jie
KELNER—PRUZIN
arba vakare.
Geriausias Patarnavimai — Moteris patarnauja
ir seserų negali medžiaginiai
DIENĄ IR NAKTJ
Phone 9000
620 W. I5th Ava.
paremti. Mums, Šiaurės Ame
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
rikos lietuviams, būtinai rei
4605-07 So. Hermitage Avė.
kia pasirūpinti, kad seserims
4447 South Salrfldd Avenue
LEONARDAS EŽERSKIS
pepritrūktų duonos kasdieni__________ Tel. LAFAYETTE 0727_________
nūs.
. .
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Visuomenė nuoširdžiai pra
Y V A T koplyčios visose
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
KABIAI GHIOAGOS, 0I0EBOS LIETUVIŲ
šoma paremti Misijų draugi
L/
X
ab X Chicagos dalyse
KOPLYČIA DYKAI
jos parengimų rytoj, Royal
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIŲ ASOCIACIJOS
2025
W.
51st
St
,
TcL
YARDS
1278
.Oaks parke.
J. Šliogeris
KUuisykite mūsų Lietuvių radlo programo Antradienio ir

John F. Eudeikis

LAIDOTUVIŲ

9

Dievo yra dalykas tau pagėt
ėti ir nuo visokio sumišimo
ifelbėti.
i

ieštndiento vakarais, 7:00 valandų, lž WHIP stoties (1480 K.)

Res. 4543 South Paulina Street

Pranešėjas P. ftALTIMIERAS

Dotrt tolerate grey hsh*. Grey hah

I

, Try the Modern* Method for Col>
I orint Hair ... CLAIROL. YouTl
' sppredste the ųoick, plesssnt treat*
■sent. No bleaching reųalred to
goften the hair when you aso
CLAIROL. YouTl love the reeuha
oa your hair — beautiful, natūraiJooUng color that defies deteetioa.
'Aoe yonraelf aa you wOuld likę to
ha. See your hairdresaer today OO
id tUa coupoa NOW.

NahtraHy.,.nritk

tSThe patart cemUnadoB

oi

ridi ail.

b.

■y
H

PAMINKLUS

DABAR

į

4

<

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Westenn Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6109
Skyrloa randasi skėriai nuo Holy Sepnlchro Kapinių, 8800 JFeel llltl Street

1

1

1
J

Mažeika

NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
3319 Litoanioa Avenue
Phone YABde 1138-1139

AitejlPyiliiis

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

Ane

\«Mp Miė ėriiet. color th»« c.o’t
copU4
). . . •
tfaet only Cldroi centeiea

įjOAM aait. aaraot. um.
' 132 W«m uch Su M«v Tetk. M. T.
hgeB4rnsxk«fcii

PIRKITE

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

ta ImA far (Ahi
aHUIHt O.M M tht Utfle.
«Nun

HIRDULfinbL DIENĄ IR
nVr A T
U I RA1

DON’T BE GREY

makes you look old and feel old.

AURIU A M P E patarnavimas

3307 Ldtu&nioa Avė.
Phone YABds 4908
1640 Weet 46th Street
Phone YABds 0781-0782

Albert V. Petkus
P. I. Ridikas
DnlIflIC
r
MoiįB H IK |lS
Ladamcz ir Sanai
J. Liūtams
_

■ "

4704 S. Weetem Avenue
Tel. LAFayette 8024
8354 So. H&lated Si.

Telefonas YABds 1419

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

2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4348 So. C&lifornia Avė.
A’
Phone LAFayette 3572
>72

PKKTTBTB

Šeštadienis, geg. 27 d., 1930

T”

Švento Juozapo Parapijos Metinis Piknikas
Sekmad., Geg.-May 28 d.
Vytauto Darže, 115 g-vS arti Pulaski Rd-

Kviečiame visus parapijomis ir Cliieagos lietuvius
dalyvauti ir linksmai su mumis laikų, praleisti. Pik
niko pradžia — 11 valandą ryto.
P
Kleb. Kun. M. Svarlys ir Komitetas.

Jo žmonai, p. Juškienei, įteik tainėj 2 vai. popiet. Bus ra
tas gyvą gėlių bukietas.
portai iš Cook County Civic
Trečiadienio vakare Petras žmogus ir nuoširdus lietuvis.
Council ir South West FedeDaužvardis, Lietuvos konsu Lietuvos ir lietuvybės reika Bankieto publika buvo la ration. Toliaus turėsime svar
las, įteikė biznieriui Jonui lams jis ir dirbti netingėjęs ir bai marga. Daug uniformuo styti apie taksus. Tat, prašoJuškai Gedimino ordinę. Ta aukojęs. Kons. «p. Daužvardis, tų legijonierių, biznierių, pro-mi visi nariai atsilankyti.
proga Hollywood salėj buvo įteikdamas ordiną, taip pat fesijonalų ir darbininkų. Visi
Edv. Birgelis, rašt.
suruoštas bankietas, kuriame pasakė reikšmingą kalbą, ku lygiai buvo vaišinami stipres
dalyvavo tiek žmonių, kiek į rios bankieto dalyviai greit niais ir silpnesniais apetaiDr-stės Šv. Motinos Dievo
neužmirš.
Upač
Juškai
ją
il

tą salę galėjo sutilpti. Salė
zeriais. Tai pagyvino nuotai-'Sopulingos susirinkimas bus
gai minės.
buvo gražiai papuošta.
ką. Publika, maloniai Juškų pirmad., gegužės 29 d., 7:30
vaišinama, smagiai linksmino- valandą vakare, Šeštam mo
Programą pradėjo legijonie- si. šoko.
Bankieto metu buvo pasa
kyklos kambaryje. Kviečia
kyta keletas kalbų. Kalbėjo: rių, Dariaus - Girėno posto
mos visos narės atsilankyti,
dr. S. Biežis, adv. J. Borde- komandierius Sebastinas. Ve Šiuos žodžius rašantis tą nes yra daug svarbių dalykų
nas, kun. A. Linkus ir p. Kri dėju pakvietė p. Kaledinską, patį vakarą buvo nuvykęs ir svarstymui.
ščiūnas. Jie papasakojo, kad Vaizbos Buto pirmininką. Pa į L. Vyčių 36 kuopos paren
Rašt. A. Gudas
naujasis Gedimino ordino ka skutinysis kalbėjo ordinu ap gimą, kuris buvo Nekalto Pra
valierius Jonas Juška buvo dovanotasis J. Juška. Kalbė sidėjimo par. salėj, Brighton PLATINKITE “DRAUGĄ”
sėkmingas biznierius, geras jo nuoširdžiai, susijaudinęs. Park. Deja, apie programą ne
rašau, nes jos nesulaukiau.
Tik sužinojau, kad Vyčiai ir
jų artimieji buvo susirinkę
ŠEIMININKĖS IR VISI
pagerbti ilgametį ir didelių
-su —
nuopelnų L. Vyčių 36 kp. veiIncorporated
Į kėją, šulą — K. Zuromską.
Tel. Prospect 0745-0746
Į Tai įvyko jo gimimo dienos
Wholesale Only
j proga. Tas vyras tikrai yra
t
5931-33 So. Ashland Avė.
į vertas pagarbos ir tinkamo
BŪSITE GERIAU PATENKINTI
Į įvertinimo.

Aplink mus

PIRKDAMI SAVO NAMŲ REIKMENIS
SPECIALIS PASnjLYMAS ANT

Refrigeratoriu ir Virtuvei Pečio
DAUG SUTAUPYSITE

Truputį sunegalėjo Moterų
Sąjungos centro iždininkė ir
jos dukrelė Rūta. Jauniausias
sūnus Algiukas taip pat porą,
dienų gulėjo lovoj skaudžia, j
įdegta gerki ute, tačiau, jau
Į pasveikęs ir stiprėja. Gydo dr.
A. Rakauskas, Moterų Sąjun
gos daktaras kvotėjas.

Didelės Karo Aviacijos
Demokratų klubas, kuris ne Ir Šaulių Šventės

perseniai susitvėrė Englewood
kolonijoj, vardu Englewood
Regular Litbuanian Demoeratic Club, rengia pasilinksmi
nimo vakarą, šeštadienį, ge
gužės 27 d., Viking Temple,
69th ir Emerald Avė. Pradžia
8 vai. Įėjimas 35c. Bus dova
nų ir užkandžio.

KAUNAS. Gegužės 23 d. —
Iki šiol buvęs “Eltos” Direk
torius Pranas Dailydė paski
rtas Lietuvos Pasiuntiniu La
tvijai.

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Proof
B0TTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą
TIK >1.00 PT. $1 Op
4-5 Kvortos....

Reikalaukit
8AVO APYLINKĖS

15C

DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR OOMPANY
Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET
•
Rnnlexawl 0014

WILLO-WEST
Tarpe skaitlingo pasirinki
mo visokių geriausių išdirbysčių virtuvei nečių. Čia
Pilnas pasirinkimas Nau rasite ir Moore išdirbystės’
jausiu 1939 metų General pečius. Nepaprasta vertybė.
Motors Frigidaires. Kainos Moore pečius
labai žemos, lengvi išmokė
jimai, didelė nuolaida už tik.......... 069-50
seną ledaunę. Pasirinkimas Alcazar, Universal, Crown,
1939 metų mados Frigidai Welbuilt, Athens ir kiti par-l
res po .. 0119.50 siduoda nuo 028-00
ir aukščiau.
ir aukščiau

GERMAN CHURCH R O AD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

ON A’S ftRMANENT

LENGVI

IŠMOKĖJIMAI

Pastatysime namus ir vidų Jreugsimc ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijlstai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAS.) f
2 karams pastatysime 2
ant jūsų luto
už.........................
Unljistų statytas

133.

Kviečiame Jus atsilankyti pirm
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažų ant mūsų loto be Jo
kių prievolių. Uždari porėtai Ir
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRECKING. & LBR. CO.
2301 S. Crawford, Lawndale 3010
K. KAFKA, prez.

TnrtM viri
$3400,000.00

Rnrrvaa viri
,000.00

Phone LAFAYETTE 0461

(North Kast Corner Archer and
Sacramento Avė.)

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai
tai pinigai pap*l rausti

<5,600.00 * v -

ONA’S BEAUTY SHOP
1820 West 47th Street
Telefonas LATayette 8038

Išmokė£hn
Už padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų
. '
Morgičių
Safety Depotrit Dėžutės Galima
» Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

4%

Permanent garbenėjlmas yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
rai ižai lavinę. Mes suprantame
visas jūsų plaukų problemas.
Jūs galite visados tikėti, kad pas
Oną. gausite tikrai puikų ir gerą
permanent.

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuve)

3427 So. Halsted Street
Tel. Bonlevard 0937

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS. See.

NEW

CITY

FURNITURE

MART

2rą Metinį'Pikniką
Birutės Darže — 79th ir Archer Avenue

Sekmad., Birželio-J une 4, 1939
$1,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00
nor uželreaervuotl vietą ant busų prašomi kreiptis J N>w City Furnlture M«rt,
1(52 W. 47th St.. IR anksto. Su kiekvienu buso tlkletu gausite JJtangos tlkletą dykai.

PARDAVIMIU
Parsiduoda kraučių ša pa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes SJ
m&nesj savininkas Išvažiuoja. 1836
South Rae.tne Avė.. Chlengo. III.

PARDAVIMUI BIZNIS
Parduodu duonos kepimo bizni su
namais, arba vien tik bizni. Biznis
Išdirbtas per 35 metus.
Priežastis
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauja mano išdirbimo praktiką
(patentą) mielai sutiksiu perleisti ir
Išmokinti. Savininko ir biznio ištai
gos antrašas: 281(3 So. Emerald Avciriie, Cliteago. Illinois.

PIRMOS R f SIES Jl'ODŽ.I'MTS

— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00: 15
bušeliu 12.50.
Stanley Gavens. tlO So. Ridgeland
Avė.. Worth, m., tel. Oak Lawn
1B3J-1.

PARDAVTMUT NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj, 1 apačlnt: furnacu apšildomas;'
garadžius. Atsišaukite: 8121 South

Tel. T<awnriale —

VASAROTOJAMS ATYBA
Tjtbai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upAs — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo
biliam ar traukiniu. 62 mvlios nuo
Cblcagns. Kelias 8 3 ir 4 5. Peter Ber
notas. Box 77. Sllver Lake. AVIs.

LIETUVIŠKA

VISKAS DfcL VYRU

PARDAVTMl’T BUNGAIX1W
6 dideli kambariai: ekstra kamba
rys pastogėje: miegojimui porėtus;
didelis belsmontas: 30x150 pėdų lo
tas; 2-karų garadžius; karštu vande
niu apšildomas: visi screens Ir weather strlps: ąžuoliniai aptnlsymal Ir
grindys. Kaina tiktai $6.350.00 eash
ar Išmokėjimais.
2445 West Marouette Rrmd (67th St.) Telefonas
REPublic 4666.

Sprlngfleld Avė.

4192 S. ARCHER AVENUE

-4

RENDON STORAS
Tinkamas dėl visokio biznio. l’žpakalyje yra keturi kambariai gyveni
mui. Gera vieta bizniui. Renda ne
brangi. 3562 S. Halsted St. Savinin
kas gyvena: 3251 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI RUNGAI,OW
5-kambarlų bungaiow:
furnacd
apšildomas; uždaryti porčlal: gnradžlus: 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už. labai pi
giai. — tiktai $4100 Savininkas ant
vietos: 3252 S Sprlngfleld Avė,

Open Sunttays

Folklore
Radio
Program
EVERY SUNDAY FR0M 1-2 P. M.

RŪBŲ KRAUTUVE

CLASSIFIED

PARDAVIAU I BIZNIS
Gėlių biznis, išdirbtas per 18 metų.
Priežastis pardavimo — iiga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 4110 W.
261h Street, telef. Lawn<lale "045.

PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU

— rengia —

Specialus išpardavimas visokių baldų setų, naujausių ir
gražiausių pilnų 3-4-5 kambarių įrengimai ir atskiri bal
dai. Brangios ir naudingos DOVANOS DYKAI dėl June||
Brides ir kitų.

10 r. Iki 4
po pict aut
mūsų vietosi

Klausykite

ui $3.00.
Taipgi gaunate artiutliką
plaukų Rutaliymų, apkirpimu ir eliam-

WILL0W SPRINGS, ILL.
p-nas Butchas, snv.

Tamatykit
šj namą
šiandien

ik

'! i

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

NAMAS

TAVERNOJ

GAUTI

Marquette Parko Lietuvių
Piliečių Klubas laikys mėne
sinį susirinkimą sekmadienį,
gegužės 28 d., parapijos sve-

Mažų Išlaidų

GARSINKITES “DRAUGE”

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

Pranešimai

KAUNAS. Gegužės 21 d. vy
riausybei dalyvaujant, įvyko
didingos karo aviacijos ir šnu
lių šventės. Suaukota 400 šau
tuvų ir 35 kulkosvaidžiai.

Leokadija Sutkus, sekr.

Pas mus galima rauti tikrai
Lietuvišką Importuotą. Valstybinę
Degtinę.

JŪS
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Pirmas Vakaras

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

Advance Krautuve

Ml

PARDAVTMUT NAMAS
50 pėdų lotas,
puikus kiemas:
2-karų garadžius.
Kaina tiktai $2.500.00. Atsišaukite:
2331 South St. Louis A v nup.

4 kambarių cottage;

PARĮ) A VI AUT
Pilnos mieros piano akordionas. 120
basų, Gnrtte išdirbvstės. mažai varto
tas.-? Parsiduoda už puse kainos. Atsišankite- telefonu- REPublic 0-145,

SKOLINAME pinigus
Skoliname pinigus ant morgičių ir
ant kitokii) savo vertės popierių.
Parduodame forklozuotus namus pi
giai. Turime visokių gerų namų vi
sur. Apdrnudžtame viską.
Perkamo
ar parduodame namus ir apmokama
cosh. Teisingas patarnavimas. Ubas.
Urnleh (Urnikas), 2500 M’cst 63rd
St„ telefonas Prospect 6025,

PARDAVIMU

4

flefų moderniškas mūrinis na
mas. arti Marųuette Parko, H.O.L.C.
morgičlus. Rendų neša $150.00 j mė
nesi.
Kaina tik $13.500.
Įmokėt
$6.500. 7207 S. Franelsco Avc., tel.

PROspeet 3140.

Jeigu dvejuos kariauja
prieš bendrą priešą, pągelb
kitę vienas kitą.

Turėk gerą sąžinę, o visuo
met turėsi džiaugsmą.

4SIb^buick
AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
Prienamomis Kainomis.

Km

R'iLlIlE

FURNITURE K

Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuoipų.
Klausykite mūaų programo: Antradieniais Ii stoties WSBO, 1210 klj.. 8:00 Iki 9 v. v.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois

2536-40 West 63rd Street

Domininkas Kuraitis, Savininkas

Prie Maplewood Avenue

Telefonas VICtory 1696

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

Pocahontaa Mine Ron, (Screened) Tonas $7.00
Petroleum Garbon Ooke, perkant 5 tonas ar
daugiau, Tonas $7.25. Šios kainos tik iki Liep. 1

Tm
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