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n. BRITANIJA PASI ODA JAPONAM

Brito kapituliavimas japonams
Kilijoj bos skaldos svetimšaliams

Vengrijos regentas adm. Horthy ragin
popiežių sušaukti taikus konferencija

Prieš juos smarkiau susimes
ne vien japonai, bet ir kinai

Kas kitas neįstengs šiandien
nuraminti tautų, sako Horthy

TOKIO, birž. 14. — Žinio
LONDONAS, birž. 14. —
BUDAPEŠTAS, birž. 14. —
Dėl Tientsino 'hritų. koncesijos mis iš Tientsino, šiaurinės Ki
Atidarant naujų Vengrijos
ilokavimo kilusi krizė atslūgę nijos uosto, tenai japonai va
parlamento sesijų kalbėjo re
kar vakarų pradėjo blokuoti
a.
gentas adm. Horthy. Jis ragi
Iš patikimų šaltinių sužino britų ir prancūzų koncesijas.
no popiežių Pijų XII sušauk
ma, kad D. Britanija kapitu .Visoms tose koncesijose esa
ti Europos valstybes konferen
moms firmoms uždarytas viso
liuoja.
cijon ir bandyti taikinguoju
Britanija pranešė Japonijai, kis susisiekimas su kitomis
keliu išspręsti visas Europos
kad britų autoritetai persvars miesto dalimis ir su uostu.
problemas.
Su prancūzais japonai nietys savo atsisakymų išduoti
“Tikrai ateis laikas”, sakė
japonams keturis kinus žudi- j ko neturi. Bet kadangi pranHorthy, “valstybėms pagaliau
kus (teroristus), pasislėpusius cflzų koncesija yra greta brikur nors susieiti ir išlyginti
britų koncesijoje Tientsine.
tų, tai abidvi užblokuotos.
gyvuojančius nesusipratimus.
~
x
x
kas nežinoma, ar japonai
Sako, britų autoritetai su- . . . ,
ziz.
radę
naujų prieš ♦„«€>
tuos kinus *eis 1 koncesijų įvežti maistų.
Pranešta, kad amerikiečiai
įrodymų, kurie pateisins jų iš
ir kitos nacionalybės apleid
davimų japonų policijai.
žia blokuojamas .koncesijas.
Britai, išdavę japonams ke
Nesutikimai kilo britams at
Reginys iš policijos susikirtimo su Allis j— Chalmers fabriko streikuojančiais darbi KAUNAS. — Birželio 15 d.
turis kinus, išsivaduos iš rim sisakius išduoti keturis kinus
ninkais West Allis, Wis. (Milwaukee priemiestis). Streikininkai atsimeta policijai pradėjus Kaune pradės posėdžiauti lie
tos krizės, bet tuo būdu pa- žudikus, pasprukusius koncesi sprogdinti ašarines bomteas. Per riaušes keliolika asmenų sužeista.
(Acme telephoto). tuvių ir vokiečių komisijos lai
žeis savo prestižų ir įrodys jon. Britai pasiūlė šiam klau
svosios Klaipėdos zonos reika
bejėgumų.
simui spręsti paskirti komisi
lais.
Britų pasidavimas japonams jų iš trijų asmenų; brito, ja
skaudžiai palies visas kitas pono ir neutralinio. Japonai
KAUNAS.
Birželio 9, 10
koncesijas, nes prieš jas be ja šį pasiūlymų atmetė.
J4 i
ir 11 dienomis Kaune įvyko
ponų nusisuks dar ųr kinai. | Numatoma rimta krizė.
estų, latvių ir lietuvių vieny
Svetimšaliams įspėjimas, kad PRAHA, birž. 14. — Vokie bės kongresas. Buvo daug sve
PAL MOTINA CABRINI
tijos naciams suskaldžius Če čių iš Baltijos kraštų.
jie turi siekti pilietybės
BUS PAGERBTA PER
koslovakijos respublikų, tūks
RADIJĄ
AVASHINGTON, birž. ^14. — jos duomenimis 1938 m. liepos tančiai jaunų čekų ir slovakų,
VILNIUS. — Gegužės 30 d.
Ryšium su keliamais suma 1 d. šaly būta 3,838,928 sve tarnavusiųjų Čekoslovakijos
grįždami iš svečių lėktuvu nu
1 NEW YORK, birž. 14. —
nymais atidaryti šalies duris timšalių. Bet darbo departa kariuomenėje, paspruko į Len krito ir užsimušė 2 lenkų gra
Šį penktadienį, birž. 16 d.,
MADRIDAS, birž. 14. — 2.-00 popiet per NBC—Blue bėgliams iš Vokietijos ir kitų mentas neskaičiuoja neteisė kijų ir Prancūzijų. Su jais į fai — Zamoiskis ir J. Tiškevi
Praėjus tik porai mėnesių po Network (radijų) pal. moti kraštų pilasi reikalavimai, kad tai įėjusiųjų ir čia apsigyve tas šalis nusikėlė ir nemažas čius; pastarasis buvo didelių
raudonųjų visiško nugalėjimo nos Cabrini pagarbai bus dra šalies vyriausybė patirtų, kaip nusiųjų. Žinovai pareiškia, skaičius karininkų.
dvarų savininkas Vilniaus
didis skaičius svetimšalių yra kad šiandien šaly būsiu iki G
Madrido miestas jau žymiai matizuotas jos gyvenimas.
Gauta žinių, kad čekų gen. krašte.
vyriausybės fondais šelpiamų milijonų svetimšalių.
iškeltas iš griuvėsių ir karo
ir kiek daug-piliečių jie išs Patrijotinės organizacijos Vladislavas Prchala Lenkijo
pėdsakiai palaipsniui naikina WPA VIRŠININKAS PA
tūmę iš įvairių rūšių darbų. tad reikalauja, kad ateinan je iš tų čekų bėglių sudarus le- KAUNAS. — Miškų depar
mi. Padėta daug sunkaus dar TEISINA KOMUNISTUS
Vilniaus
gijonų tikslu atkovoti Čekijai tamentas užpirko
bo ypač svarybės grųžinimui.
Kalbama, kad šalies admi čiais 1940 metais atliekant ša laisvę ir nepriklausomybę. Sa krašte 500,000 sterkų ikrų, ku
Bet dar daug reikės padirbė AVASHINGTON, birž. 14. — nistracija bandė įvairiais bū lyje federalinį cenzų būtų aiš
koma, į legijonų jau apie 18,- rias paleis į Duseto ežerų, Za
ti, kol visiškai bus pasitvarky Works Progress Administra- dais sužinoti kad nors apytik kiai sužymėti visi svetimša
000 čekų įstoję. Kitas čekų le rasų apskr. Neseniai ten įlei
tion (WPA) administratorius
ta.
rį svetimšalių skaičių, turin liai ir priede, kokius jie už gjjonas sudaromas Prancūzi sta 200,000 išperintų sigų žu
pulk. F. C. Harrington gina
Universiteto miesto dalis
čių darbus, arba gaunančių siėmimus turi, kiek daug jų joje.
velių ir 30,000 vėžių.
karo laiku labiausia nukentė sukomunistintų AVorkers Alli- vyriausybės šelpimų, šiam žy bedrabiauja ir visuomenės šel Vietos čekai plačiai kalba
jusi. Tenai visi mokslo įstai- ance darbininkų organizacijų giui, sakoma, išleista milijonai piami.
apie savo brolių pastangas už KAUNAS. VI—1. — Lietu
ir jos komunistus vadus. Jis
)s pastatai pakeisti griuvėdolerių. Bet nieku būdu nega 6ie ir kiti žygiai yra ge sieniuose ir pasiryžę jiems pa vos Baltijos Lloydas sparčiai
sako, kad šių komunistų įtaka
fiais, duobėmis, apkasais ir
lėta svetimšalių skaičiaus pa riausias svetimšalių įtikini dėti vaduoti tėvynę, savo pa didina savo vidaus vandenų
yra maža ir tas tiki “normali
mas, kad jie rūpintųsi įsigyti syviu priešinimosi naciams.
tirti.
irvais. Medžiai be viršūnių —
laivynų. Pernai rudenį buvo
nė tendencija”. Jei kas kitaip
kai kur tik vieni stuobriai
Imigracijos ir naturalizaci- šalies pilietybės teises.
pastatyti
ir įleisti į vandenį 6
mano, tas tik dalykų, išpučia,
Savo rėžtu Hitleris planuo
stūkso.
geležiniai baidokai po 650 t.
sako pulk. Harrington.
ja čekams Bohemijoje ir Mo
MOTERŲ
PRISĖDŽIŲ
Vyriausybė nusprendė Uni
talpos, kiti du baigti įrengti
ravijoje panaikinti paskutinę
versiteto griuvėsius palikti
KLAUSIMAS
per žiemų ir dabar visi 8 plau
NUSIGĖRIMĄ TIRTI
iki šioliai turėtų laisvę ir Botaip kaip yra karo atminimui.
Illinoise išleistas įstatymas, hemijų su Moravija padaryti kioja Nemunu.
APARATAS
Tai bus nacionalinis pamink
kuriuo moterims pripažintos Vokietijos provincijomis.
las ir svetimšaliams lankyto SPRINGFIELD, III., birž.
KAUNAS. — Birželio 4 d.
pilnoB teisės lygiai su vyrais
14. — Išrastas aparatas tirti
jams bus ko pažiūrėti.
MEXIC0 CITY, birž. 14. — būti prisėdžiomis (jury) na GIMNAZIJOS MOKSLEI įvyko Vytauto Didžiojo uni
asmens blaivumų, arba nusigė
versiteto vadovybes rinkimai.
Madride maisto pakankama,
Iš Prancūzijos į Meksiku at grinėjant bylas.
VIŲ VARŽYBOS
rimų. Tas reikalinga automo
Rektorium išrinktas prof. Sta
bet mėsa ir kai kurie produk
vyko 1,619 ispanų raudonųjų,
Cooko apskrities autoritetai RASEINIAI. — Tarp gim sys Šalkauskis, prorektorium
biliniams teismams. Legislatū
tai nepaprastai brangūs.
kurie kariavo prieš frankistus abejoja apie šio įstatymo kon
ros žemesnieji rūmai aparatų
nazijos moksleivių buvo pra studentų reikalams prof. Pu
ir galų gale iš Katalonijos pa stitucionumų. Šiuo klausimu
įteisėja ir teismus autorizuoja
vestos humanitarinių dalykų renąs, prorektorium ūkio rei
spruko į Prancūzijų su kitais kreipiamasi valstybės vyriau
NUSIŽUDĖ RAUDONŲJŲ
jį naudoti.
varžybos. Į jas atsilankė mo kalams prof. Jodelė ir univer
dešimtimis tūkstančių milici siąjį teisman.
TARNAS
ksleivių tėvai ir šiaip visuo siteto sekretorium prof. Myko
ninkų.
menė. Geriausiai paskaitė mo laitis-Putinas.
H/TTLE ROCK, Ark., birž. SENATAS PAILGINA ŠEL
Meksikos komunistai Vera JAPONŲ NUOSTOLIAI
ksleiviai — Gabrėnas, Petrau
14. — Nusižudė nusiuaudamas
PIMO SISTEMĄ
Cruz uoste ispanus raudonuo
akas, Butkus ir Skirmantaitė,
P. G. Tinker, kurs lakūnu tar
KINIJOJE
KAUNAS. — Už, nuopelnus
SPRINGFIELD, III., birž. sius iškilmingai pasitiko ir su
padeklamavo — Gužauskaitė Lietuvai ministrų tarybos tei
navo Ispanijos raudoniesiems
Šanchajus, birž. 14. —
14. Senatas nusprendė pailgin rengė vaikštynes šūkaujant ir
ir gyrėsi numušęs 8 frankistų
ir Bakutis.
kimu Respublikos prezidentas
ti dvejiems, metams Illinoise smerkiant frankistus, kurie Kinijos karo ministerija aps
karo lėktuvus.
Po varžybų moksleivių cho paskyrė pensijas ligi gyvos
šiandieninę šelpimo sistemų su sugriovė raudonųjų planus Is kaičiuoja, kad japonai iki šioJo draugai yra nuomonės, 72 milijonais dol. išlaidų. Nu panijų susovietinti.
liai kare praradę apie 864,500 ras, vedamas mokyt. Piešinos, galvos kun. (Vladislovui Miro
kad pergyventos kare baisy statyta kas mėnesį išleisti ne
kareivių nukautais ir sužeis padainavo tautinių dainų, o nui po 800 Lt mėnesiui, ats.
^daugiau kaip 4 milijonus dol. GARSJNKITES “DRAUGE” tais.
brig. gen. Ladygai po 750 Lt,
moksl. orkestras pagrojo.
bės paveikė jo protų.

“ELTOS” ŽINIOS
Iš LIETUVOS

Miingtone ir kitur daug veikiama

MADRIDO DALIES
GRIUVĖSIAI BUS
PALIKTI ATMINIMUI

DAUG ISPANUOS
RAUDONOJI) ATVYKO
Į MEKSIKĄ GYVENTI

ČEKĮ! GENEROLAS
LENKUOJE SUDARO
ČEKĮ) LEGUONĄ

Mano manymu valstybių tai
kos konferencijų galėtų sėk
mingai sušaukti tik popie
žius ”.
Horthy apipasakojo .Veng
rijos draugingus santykius su
visomis tautomis ypatingai su
Italija, Vokietija, Lenkija ir
Jugoslavija.

Jis pranešė, kad Karpatų U
krainai, Vengrija pripažįsta
autonomijų.
‘ '

skulptoriui Petrui Rimšai ir
literatui Kaziui Puidai po
500 Lt, Jonui Vanagaičiui ir
jo žmonai po 250 Lt, ir ope
ros solistui Juozui Babravi
čiui po 200 Lt.
KAUNAS. VI—1. — Šio
mis dienomis kooperatyvas
“Sodyba” gavo iš Amerikos
siuntinį medelių: obelaičių,
kriaušių i r. slyvų. Kai kurios
Šiaurės Amerikos vietos savo
klimatu yra panašios į mūsų
gamtos sųlygas, todėl bandy
mo tikslais stengiamasi ir pas
mus amerikoniškų, atmainų me
dėlių įsiveisti.
KAUNAS. AH—1. — Ame
rikos konsulate Kaune jrra įregistruotta apie 5,000 Lietu
vos piliečių, jų tarpe gana
daug žydų, norinčių vykti į
Jungtines Amerikos Valsty
bes nuolat ten apsigyventi.
Kadangi metinė iš Lietuvos į
Amerikų įleidžiamų žmonių
kvota tesiekia tik 368 žmonių,
tai užsiregistravusiems eilės
teks gerokai palaukti.

Du vilniečiai lietuviai paau
kavo Ginklų Fondui 100 Lt.
Pavardes prašo neskelbti.
PRADĖJO STATYTI
MOKYKLĄ

/TAURAGE. — Jau anks
čiau buvo nutarta statyti Tau
ragėj pradžioe m-lai Nr. 5 10
komplektų rūmus, bet ryšium
su Klaipėdos krašto netekimu,
tik pradtas darbas nutrauktas.
Šiomis dienomis draudimas
Vidaus Reikalų M-jos atšau
ktas ir statybos darbas pradė
tas. Norima iki rudeniui mo
kyklų pastatyti. Tai bus an
troji moderniška Tauragėj
mokykla.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu
matomas lietus su perkūnijo
mis; kiek šilčiau.

Saulė
8:27

teka 5:14, leidžiasi
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Argentinos Lietuvių Džiaugsmas

“Eito®” Pranešimai

Argentinos lietuviai katalikai džiaugiasi
KAUNAS, VI-1. — Nuo bi 35 motorlaivius, 28 būrines
pas juos atvykusių Tėvų Marijonų misijo
rželio 3 dienos prądedaiuas valtis, 38 irklinius laivus, 448
nierių darbo pradžia. Jų laikraštis “Švy
reguliarus lėktuvais susisieki tinklus ir 53 ikiudelius. Praė
turys'’ įdėjo tokį straipsnį:

“Jau rašėme, kad pakrikusiai lietuvių iš mas tarp Kauno ir Palangos. jusiais metais šių žvejybos
s «
uuua
te.
eivijai didžiuosiuose Argentinos sostinės plo Kasdien po 2 syk tarp Kauno padargų kiekis dar žymiai pa
bar sakai, kad nieko nebijai
uvuuiana*utauut ir AureepondeUtann* rastų ne<rųSiUa
tuose ir ipasinėrusiai siaurose partijinėse rie ir Palangos skraidys 5 vietų didėjo ir patobulėjo. 1937 m. Po Svietą Pasidairius
v* uvp*aan*ua ta* padaryt* ir neprisiunCiauia (am tutataip daryti, ateis oėsas, kad
«** pastų xenaių. Kedaaclja pasmuko sau teis« taitenose artėja geresnės dienos, nes atvyku keleiviniai lėktuvai. Palangos perduoti žvejams 2 nauji mo Geras mano tavo-rŠčius A.
ųu ir trumpinu visus prisiųstus rastus ir ypač ko
sieji lietuviai vienuoliai pramato galimybės aerodrome įrengiama radio torlaiviai pastatyti Šventosios P. atsiuntė pluoštą patarimų. kas nors pabaidys. Apie tai
^spunueneijas sulyg savo nuoziuroA
Korespondentų
,.esu .asyti trumpa* ir aiškiai (jei galima raSoinaja
būk šiur.
įkurti atskirą parapiją su savo bažnyčia, stotis, kuri palaikys ryšį su laivų dirbtuvėse, o 1938 m.
•asmeiej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
Gal
kai
kuriems
jie
ir
nepa

...
poien .aus ir asmenlAkumų.
Pasenusios soros
sale ir mokykla, sudarant lietuvių religinį Kauno aedronm ir lėktuvais. Sveatojoja auleisti j vandenj
. ,«• ■aikrasun nededamos
tiks, ale vis tiek dedu ant del Būk ištikimas savo žmonai,
ir
tautinės
kultūros
vystimo
centrą,
bet sykiu būk ir atsargus, nes
~<o.o aamos prisiunčiamos pareikalavus.
dar 6 nauji motorlaiviai. Šiais no. Štai:
■ uu as rieuonu-Ciass Matler Maroh <1, ii 16. at
i
“
Ir
dabar,
dalinamės
su
savo
skaitytojais
«sv uiinois Under the Aot ai Martin A. 1676.
VILNIUS, VM. -» Lietu
Niekuomet neskolink pinigų nežinai su kuo turi reikalus.
•
džiaugsminga žinia, kad mūs spėliojimai di vos futbolistų LGSF koman metais jau baigti statyti 4
j.
a(
Į
Adomas
buvo
štikimas
savo
dideli motoriniai kateriai ir airišiui, ba būk tikras,
deliais šuoliais eina prie tikrovės. Būtent
Ievutei,
o
kas
atsitiko?
Visi
da per Sekmines žaidė Vii- laivų statymo darbas tęsia skolos niekad nebatgausi.
Svečiai Iš Lietuvos
La Plutos arkivyskupas jau užgyrė skiria . .
wK-e ag
mes turim mirtim atmokėti
nios Tėvų Marijonų vadovavimui parapijos nlu4e *u ’e®M
K®
y mas toliau.
Ant ūkio, pramonėj arba Ievutės klaidas.
ribas, lietuvius vienuolius užkvietė jgaįgy.ikomanda, kuiią nugalėjo pii
Šią. vasarą turėsime daug svečią iš Lietu
kitur jei moteris, o ne vyras
voa Dabar jau yra atvykę — prof. K. Pakš- venti jojo arkivyskupijoje, jiems numatytos mąją ir antrąją dieną, laimė
KAUNAS, VI-1. — Tiek
bus gasjiadorius, tikėkit man,
Bruklyno balšavikų popien
tas;* p-lė Baronaitė ir keli kiti. Laukiama naujos parapijos ribose ir pažadėjo po še- dama 5 prieš 2 lietuvių nau Kaune, tiek provincijoje Gin
ten
užvaizdą
bus
vokietukas
ištlumočijo, kas būtų, jeų
dai.
atvykstant kompozitoriaus Vytauto Bacevi- šių mėnesių ją padaryti visai savistovią,
klų ; Fondui aukos tebeplausu
ragiais.
Vyras,
vadinamas
mūsų žeme nustotų lėkti a?
čiaus, operos artisto Kipro Petrausko. Tiki
“Taip pat rašėme, kad lietuviai jau iš
kia toliau. Daug žmonių pas
namų galva, bus pamintas po link saulę. Esą, saulė ją primasi, kad ir daugiau žymių svečių susilauk nuomavo pamaldoms ir savo vienuolyno įkū
KAUNAS, VI4.
Naujo kutiniuoju laiku aukoja ves
v*.
moteries šliure.
sime.
u rimui vietą V. Alsinoje kur suseina Rivatrauktų prie savęs. Išsyk žeji Draugijos Užsienio Lietu tuvinius žiedus ir kitas turi
Bet pažymėtina, kad šiemet pas mus at davia, Kemedios de Esoalada de San Martin viams Remtį valdyba pasiski mas brangenybes. Nors pro
Būdamas vedęs neflirtuok mes ėjimas j saulę būtų. pair
Guifra
gatvės.
Čion
bus
įrengta
koplyčia.
vyks iš Lietuvos svečių ir grupėmis.
rstė pareigomis. Pirmininku vincijoje už suaukotus pini su svetimom moterim, ba jos lengvas. Bet už 60 dienų jau
Joje
telpa
apie
150
amonių.
Ši
naujoji
lietu

Jau buvo pranešta, kad rengiasi atvažiuo
išrinktas adv. R. Skipitis, I gus Ginklų vajui yra pei‘ka- nori ne tavęs, tik tavo pini darytų j sekundę net po 280
vių
parapija
apsirinko
globėju
šv.
Juozapą
ti Lietuvos Universiteto choras, kuris dai
vicepirmininku — dir. Survi gui ginklai ir per šaulių šve-jgų. Ypač nogla žemė turėtų mailių ir susikultų su saule.
ir
vadinsis
Šv.
Juozapo
parapija.
Šv.
Jono
Reiktų, kad kas nors pa
nuos Lietuvių Dienoj New Yorko Pasauli
la, II vicepirmininku — prof. ntes jie iškilmingai įteikiami pagriebti viengungius flirtuoEvangelisto
bažnyčioje
Mišios
yra
laikomos
nėj Parodoj ir koncertuos lietuvių koloni
Šleževičius, I sekretorium — šauliaime, bet pats aukų rin- jaučius su ženotom moterim, klaustų tos popieros, dėl ko
kas
sekmadienį
11:45
vai,
jose. Šiuo choru, neabejojome, susidomės
ta žemė sukasi aplink saulę?
“Tenka džiaugtis sėkminga Tėvų Marijo Kazys Kasakaitis, II sekreto kiuįas nesustabdytas ir jis vy bė jie, būdami jauni, turėjo O jei atsakytų, kad saulė ją
mūsų daininikai ir rūpinsis jo priėmimu.
nų veikla Argentinoje, kad dviejų mėnesių rium — St. Gabaliauskas, ki- kdomas toliau. Kai kurios or- gražaus čėso patys apsįžeųyti.
Kita svarbi grupė žada čia atvykti, kuria
suka, tai kas duoda saulei sy
laikotarpyje tiek daug ir taip plačiai vietos ti pasiliko valdybos nariais. . ganizaeijos gautą pelną iš returės su&idomėt musų verslininkai, biznieriai.
Niekados nereikia pėtnyčioj lą tokiai boki, kaip žemė, su- ' p
lietuvių religinei ir tautinei būklei pakelti Iš viso naująją valdybą guda-* ingiamų gegužinių bei vakarų
Po ranka turime Pr. Baranausko, Lietuvos
valgyti mėsą, o nedėlioj silkę; kti ir kas buvo tos sylos prie
. I aukoja Ginklų Fondui ir įpra
Verslininkų Sąjungos pirmininko laišką, ku darbo atliko, bet ypač reikia aukštai ver rQ 12 asmdnų,
per savaitę dykinėti, o nedė- žastis, o jei buvo priežastis,
tinti 'jų sėkmingą žingsnį įsikurti atskirą
riame, tarp kitų dalykų jis praneša:
šo už juos nupirktus ginklus lįoj dirbti sušilus' ir sakyti, tai kas buvo tos priežastis
“Lietuvių
Prekyoininkų
Pramonininkų parapiją. Kolei Buenos Aires lietuviai ne . ALYTUS, VI-1. — Šalia A- skirti vietos šaulių apginklakad esi labai pavargęs. Jei da priežastim ?
(Verslininkų) Sąjungos centro valdyba šių priklausė atskirai parapijaj, jie buvo išsi lytaus Sudvajų kaime iš Juo vimui.
metų vasarą organizuoja ekskursiją iš Lie mėtę nedideliais būreliais po plačiasias šio zo Sudvajaus namo gegužės
tuvos į Ameriką, tikslu atlankyti pasaulinę didmiesčio apylinkes, ėjo į bažnyčias kur 27 d. kilo gaisras. Sudegė 3
RYGA, VI-1, — Rygos lie Šešiose Apskrityse Lietuvos Šaulių Sąjungos
parodą New Yorke bei užmegsti su lietu kam papuolė, ar visai nėjo, ir taip juo to ūkininkų gyvenamieji namai tuvis Tumas daro žygių pa
Rinktinės Minėjo 20 m. Sukaktį
viais Amerikoje broliškus ryšius. Tai bene liau juo labiau tolėjo nuo tikėjimo ir savo ir 4 ūkio trobesiai. Pats Juo siųsti pasaulio Amerikos paKAUNAS (Elta). •— Bir-ijamas. 6 rinktinės dalinai tubus vienintelė sįn^t lietuvių ekskursija į tautos, jau neminint vaikų.
“Dabargi (kas gali suskubs persikelti ar zas Sudvajus gelbėdamas tu rodon New Yorke Lietuvos želio 4 d. šešiose apskrityse I ri didesnes bibliotekas: 16 riAmeriką
'
nuosavybes įsigyti arti lietuvių bažnyčios. rtą ugnyje žuvo. Be to, dar lėktuvų traukinį. Lietuvos la įvyko Lietuvos Šaulių Sąjun- nktinės dalinių turi vėliavas.
Šiuo tarpu ekskursijoj esą užsirašę apie Greitu laiku bus pradėtas vaikų ruošimas keletą asmenį apdegė.
kūnai tam sumanymui prita gos rinktinių 20 m. sukalk tu — Marijampolės
rinktinės
40 asmenų. Ekskursantų sąstatas įvairus: prie pirmosios Komunijos, ir nepraeis daug
ria. Toks skridimas, kuris ei vių šventės. Kretingos rinkti- šventėje lankėsi vidaus reika
bumenai, karininkai, kunigai, mokytojai,
TELŠIAI,
VI-1.
—
Telšių
tų etapais: į Europos valsty- nės šventėje lankėsi žemės ū- lų ministras ats. gen. Skučas.
laiko, kad šalia bažnyčios įsikurs pastovi
vaaunifinai ir miesteienai. Ekskursija New lietuvių mokykla, su sale susirinkimams bei valstybinėje ir vidurinėje a- bės sostines, Afriką, iš čia kio ministras įprof. J. KrikšBuvo įteikta vėliava, visuo
yiiaumu liepos men. 20 d.
lietuviškų vakarėlių rengimui. Žodžiu, įgiję matų mokykloje šį pavasarį skersai Atlanto, Pietų Ameri- čiūnas. Šventės iškilmių ine- menės suaukoti ginklai, įvy
ha ūsų uizmui&i prašomi įsidėmėti ir pasipastovų lietuvių centrą, bus žymiai patogiau atidaryti metalininkų įr mer ką ir pagaliau Š. Ameriką — j tu rinktinei buvo įteikta vė- ko paradas, šaulių sporto var
Auvsbi, kad nnxamai priimti Lietuvos mzugdyti lietuvišką kultūrą, ir galėsime kiek gaičių siuvimo skyriai. Šiais esąs galimas lengvai įvykdy- liava ir visuomenės suaukoti žybos ir koncertas. Marijam
merių ekskursiją. Apie tai p. Oacaliauskas
drąsiau žiūrėti į ateitį.
metais žadama praplėsti ir ti. Tam tikslui Tumas siūlo 1 ginklai. Rinktinėje yra 5 šau- polės šaulių futbolo komanda
rašo.- “Ypač manomai prašome lietuvius biz
“Tiek bus lengvesnis ir spartesnis darbas, statymo skyrių, įvedant mū išleisti specialias degtukų dė- lių namai: Skuodo, Lenkimų 1933-34 m. iškovojo Suvalki
nierius Amerikoje padėti atvykusiems eks kiek bus geros valios susipratusių lietuvių
rininkų ir krosnininkų gru žutes, kurios kainuotų tik 5 Šateikių, Aleksandravo ir Kre jos apygardos nugalėtoją ^ar
kursantams pamatyti Ameriką sudarant ko
su Tėvais Marijonais kartu dirbti. Nuo di pes, o stalių skyriuje įvedant
centais brangiau. Iš parduo- tingos būrių, rinktinėje veikis dą. Rinktinė turi 9 nuosavus
kį nors, kad ir nedidelį kolonijų maršrutą desnio skaitliaus vietos lietuvių uolaus pri
drožėjų
ir
račių
grupes.
tų dėžučių, kurias pirktų vi- 4 šaulių chorai: Kretingoje, namus: Ąžuolų Būdoje, Miešper įdomesnes Amerikos vietas bei miestus’’.
sidėjimo priklauso sėkmingas Argentinos lie
si, ir New Yorko parodos lan- Gargžduose, Skuode ir Dauk- kaipiovėje, Liudvinave, PrieKiai ekskursų ai vadovaus Stasys Gabaliaustuvių gerovei plano vykdymas, kuris jų var
KAUNAS, VI-1. — Klaipė- kytojai, esą būtų galima pa- šiuose. Kretingos ir Viežaičių j nuošė, Kazlų-Rūdoje, Skriauaas, Lietuvos Verslininkų Sąjungos genera dą pakeltų vietos gyventojų akyse ir lietu
linis sekretorius, kuris Amerikoj lankėsi 1933 vių išeivių istorijoje jų vardus pažymėtų”. pėdą perėmus Vokietijai, ‘Žu dengti visos skridimo išlai- būriai turi orkestrus, o Pa i džiuose, Veiveriuose, Jūrėje
metais ir tarėjo progos matyti pasaulinę
vies’ b-vė neteko savo žuvies dos.
i langoje orkestras organizuo
(Tęsinys 4 pusi.)
parodą Chicagoje.
apdirbimo
fabriko.
Klaipėdos
Latvijos Lietuviai
Amerikos lietuvių vaizbos butai, veikią
“Žuviee” b-vės fabriko šal-1
MARIANAPOLIO KOLEG ĮJOS ABITURIJENTAI:
Vilniaus lietuvių laikraštis “Jaunimo ke
didesniuose lietuvių centruose, neabejojame,
dytuvuose liko apie 60,000 t
pasirūpins, kad Lietuvos biznierių kelionė Į lias”, tarp kitko, rašo:
“Lietuvių švietimo darbas Latvijoje nė užšaldytos žuvie® ir paruoštos
x****«Aikoje būtų maloni, įdomi ir naudinga. :
žuvies rūkyklose. Turėtas žura varžomas, bet dar valdžios remiamas.
Mes iš savo pusės visiems atvykusiems ir
Kur ti*k gyvena didesnis lietuvių skaičius, v*es a^sar&as šaldytuvuose ir
dar atvykstantiems svečiams sakome — welten yra liaudies lietuvių pradžios mokyklos rūkykloje vokiečiai leidžia išcome!
su dėstomąja, lietuvių kalba ir lietuviais nao- vežti ir dabar iš jų aprūpinakytojais. Tokių (pradžios lietuvių mokyklų ma rinka. Tačiau tos atsarDžiaugiasi Priėmęs Katalikybę
visoje l*atvijoje iš viso yra 9. Būtent: Ry-'gos jau baigiasi. Iškeltas reiMeywood Broun, garsus Amerikos žurna goje 3, Liepojoje, 1, Ilgavoje 1, Nerytoje 1, (kalas ipastatyti naują žuvies
listas, neseniai priėmė katalikybę. Iš jo raš
lntrycoje 1, Rytavoje I ir Subrice 1. Be šių apdirbimo fabriką. Fabrikui
tų matyti, kad jis, suradęs tikrąją tiesą, la
grynai lietuviškų mokyklų dar Šešiose pra projektas jau paruoštas. Jis
bai džiaugiasi ir didžiuojasi.
džios latvių mokyklose yra dėstoma lietu numatomas statyti Šventojoje
Viename savo rašiny jis sakosi ieškojęs
vių kalba. Visas šias lietuvių mokyklas iš
žmonių tarpe brolybės. Ją tik dabar tesurolaiko Latvijos valdžia. Taipogi Rygoje dar KAUNAS, — šventojoje,
dęs, nes tai atsiekiama pilnu Dievo pažini
veikia viena lietuvių gimnazija, kurioje mo- Būtingėje, Darbėnuose, Palamu. Pirm surosiant broliškumą visoje pilnu
kosi apie 200 lietuvių mokinių. Ją išlaikyti ngoje, Mončiškės, Paliepgirių,
moje, reikia surasti Kristų. “Nežiūrint ii
padeda Latvijos valdžia”.
Užkavanės, Kunigiškių, Vanakur mes kelionę nepradėsime, čia yra mū
Apie tikybos reikalus Latvijoje rašo:
'gupėe, Kontiainkų ir Senosios
sų namai“ — rašo Broun.
<
“
Latvijoje
gyvena
apie
2
mU.
gyventojų.
Palangos kaimuose gyvena
Šia proga reikia pažymėti, kad per pasta
Dauguma jų yra (protestantai. Katalikų pri-ldaugiau kaįp 2,000 žvejų. Be
ruesius keliolilcą metų į Katalikų Bažny
skaitoma apie 400 tūkat. Katalikų tikybi- to siek ,iek
jr
čią perėjo daug žymių mokslininkų ir šiaip
niama reikalam, tvarkyti 1938 m. yra įateig. kjtnoM arti„,wniu08C kaimū0_
žymių asmenybių.
Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: Povilas Sabutis, B.A. (Ansonin, Conn.), Albinas
ta vyrkupua. Vyskupu yra kum Urbšys - s6
uoa„ ,, g Lie.
Bernatonis, B.A. (Philadelpliia, Pa), Albinas Gurklys, B.A. (Waterbury, Conn ), Albinas
lietuvis ir gyvena Mintaujoje. Rygos mies-i.
...
. , ,
Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesiona
. 4
, . . •
. ■ . , , . . .
tuvos pajūrio prieplaukose Šeiputa, B.A. (Brockton, Mass.), Antanas Dranginis, B.A., studentų kuopos pirmininkas,
te, kur gyvena latviai lietuviai ir lenkai ka- L . .
. .
lų Sąjungos seimu šiemet bus liepos 1 ir 2
talikai, kiekvieną šventadienį 5 bažnyčiose i žveJal tur?J° 31 ^1^,31 (Cumbola, Pa.), Jonas Mikclicmis, B.A. (DuBois, Pa).
dienomis, Marianapolio Kolegijoj, Thompson,
Antroje eilėje stovi: Jonas Parulis, B.A. (Woncester, Mass.), Juozas Remeika, B.A.
yra sakomi lietuvių, latvių ir lenkų kalbo-,va^i. 36 irklinius lai
Conn. Reikia tikėtis, kad seimu sutrauka
(Blootnfield,
N. J.), Petras Kupraitis, B.A. (Lietuva), Pranas Bulovas, B.A. (Brooklyn,
daug mūsų jaunosios inteligentijos — stu mia pamokslai. Neseniai prie Rygos univer- ve^°s» 309 tinklus, 43 klude- N. Y.), Bronius Radzevičius, B.A. (Minersville, Pa.), Antanas Skirius, B.A. (Lietuva).
siteto buvo įsteigtas teologijos fakultetas. liūs (klipius, velkamus tink Trečioje eilėje stovi: Antanas Blažaitis, B. A- (Pittsburgh, Pa.), Benediktas Marčiulio
dentų ir profesionalų. Džiugu, kad šiemet ir
Chicagoj jau atsirado žios sąjungos užuo Tai, kaip matome, Latvijoje tikybai yra duo lus mažytėms žuvelėms gau nis, B.A. (Goodman, Wis.), ir Jonas Petrauskas, Studentų Sąjungos centro pirmininkas
ta didelė laisvė ir tolerancija”.
mazga — skyrius.
dyti); 1937 m. — jau turėjo (Gardnar, Moša).
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Pittsburgho Lietuvių Žinios

REDAKTORIŲVS ADRESAM i

40* Tabor Street,

Kuplia. PltUbnivb,

Šiemet Baigė Marianapolio
Kolegiją

KVIEČIAME Į PROF. K. PAKŠTO
PRAKALBAS
Šią savaitę (biri. 16—17 ir
18 d.) Pittsburghe lankysis
ką tik iš Lietuvos atvykęs žy
mus mokslininkas, Lietuvos
Vytauto Didžiojo universite
to profesorius, dr. K. Pakš
tas. Skubotai Liet. R. K. Feder. Pitts. apskritis pasiuntė
jam kvietimą pasakyti pra
kalbą Pitstburgbo lietuviams.
Prakalbas įvyks sekmadienį,
birž. 18 d., 7:30 vai. vakare,
Šv. Vincento mokyklos sve
tainėj (Tabor St.). Lietuva
paskutiniu laiku pergyveno

svarbius įvykius: atplėšimą
Klaipėdos, pakeitimą minist
rų įkabinėto ir t.t. Tuos ir pirmesnius įvykius gerb. prof.
Pakštas pats pergyveno Lie
tuvoje. Pittsburgiečiams retai
pasitaiko klausyti prakalbų
žymesnių asmenų, todėl visie
ms bus įdomu ir naudinga su
sirinkti į Šv. Vincento moky
klos svetainę ir išklausyti ge
rb. profesoriaus prakalbos.
Visus kviečia
L. R. K. Fed. P-gho apskr.

LIETUVIŲ DIENA

tėvelis, Jonas Blažaitis yra nuo Kauno, o
motina, Mikalina Sakavičiūtė, iš Punsko.
Antanas yra vienturtis sūnus. Paaugęs
pradėjo lankyti Šv. Kazimiero pradžios mo
kyklą. Baigė ją dar visai jaunutis 1930 m.
Kadangi Antanas buvo vienturtis, todėl ke
lias jam į aukštesnį mokslą buvo beveik už
tikrintas. Proga siekti aukštesnio mokslo
jisai pasinaudojo 1930 m. įstojo į Duųuesne
University Preparatory aukštesniąją moky
klą, baigdamas 1934 m. ir pasižymėdamas
kaip uolus ir labai pavyzdingas berniukas.
Įgytuoju mokslu Antanas, žinoma, nepasi
tenkino ir energingai siekė gražesnės atei
ties. 1935 m. atvyko į Marianapolio kole
giją!, kurią baigė šiais mokslo metais, gau
damas bakalauro laipsnį ir parašydamas
disertaciją: “Birth Control”. Profesoriai
Ikun. dr. J. Starkus ir kun. dr. J. Pauliukonis ją atitinkamai įvertino.

Kolegijoje Antanas aktyviai dalyvavo
sporto sekcijoje ir jai porą metų pirminin
kavo. Be to, jis buvo debatų ir meno sek
cijų uolus narys ir jų daromuose parengimuose jis visuomet pasireikšdavo. Antanas
visuomet buvo linksmas ir mylėjo draugys
tę. Baigęs kolegiją, Antanas ruošiasi gy
venti savistoviai.

Pražer Wm., Patrick Gertruj de, Szafranska Helen, AdoMIS Omon Su
I maitis Genovieve, Rozman Do
Telef. Hemlock SSO4
rothy, Rose Kathrvn, Connick
1 LaVerne, Shimkets Rutb, Shu
seserų Pranciškiečių vienuo lėk Franees, Palkot Mildred,
lyne yra moterims rekolekci McGinnis Dolores. Iš pavard
jos, kurias veda prel. Macie- žių atrodytų lyg ir nelietuvių
jauskas. Kitą savaitę lietuvė vaikai, tačiau, išėmus porą
ms moterims rekolekcijos Pa- lenkų, visi kiti lietuviai, arba
sijonisčių seserį} vienuolyne, nors motinos lietuvės. Žino
Carrick, Pa. Moterys turėtų ma tautų maišimos »procesas
tomis rekolekcijomis pasinau paliečia visus, o ypač lietu
doti. Tai labai gražus ir nau vius. Ameri'konizmo virškandingas sielos reikalams da tis katilas smarkiai veikia ir
lykas. Vyrams panašios re užtriną gražiausias mūsų bū
kolekcijos bus Šv. Vincento do ypatybes ir sudarko mūsų
seminarijoje kiek vėliau po pavardes. Ar ilgai mūsų taukunigų rekolekcijų. Kažin Į tįnįs atsparumas tęsis? Kas
kaip ten būtų, kad mūsų vy-|tą klausimą teigiamai išriš?
rai jas pamėgintų kokį metą 'Mūsų lietuviška mokykla tuatlikti, kaip kad daugelis sve-1 rėtų ir galėtų suvaidinti žytimtaucių daro,
Ptk. Įmią lemiančią rolę tuo klau
Kaitua nlų&fcJle iluo edre

North Side

simu. Jei lietuviška mokykla
neatliks savo užduoties lietu
vybės atžvilgiu, tai ir mūsų
bažnyčios turės veikiai įvesti
anglų kalbą, kad lietuviškas
kilmės jaunimą palaikius nors
prie savo bažnyčia*. Vadai,
pavojus duryse!

k vienas šios apylinkės tėvyBirželio 11 d. bus ilgai atnę mylįs lietuvis atvažiuoti}
mintina northsaidiečiams, nes
į seserų parką ir sykiu su vi
toj dienoj laike pirmųjų šv.
ANTANAS P. BLAŽAITIS, B.A.
sais pasilinksmintų, pasigerė
Mišių 18 vaikučių priėmė pi
tų ir pasidžiaugtų.
Gimė 1917 m., sausio mėn. 18 d., Pittsrmą syk šv. Komuniją. Vai
Apie valgį niekam nereikia burgh, Pa. Antano tėvai kilę iš Lietuvos:
kučiai buvo labai gražiai pri
rūpintis. Geros virėjos paruoš
Birželio 4 d. pas mus susto
rengti Seserų Pranciškiečių,
ko tik ka^ norės. Bus šalto ir ta su pagyrimu ir yra lygi vi- ir įsitikrinkite, kad tai nejuo- Na, tai jau reikės ir man eiti kurios kas sekmadienis atvy jo misijonierius kun. Kidykas,
soms viešoms aukštesnėms 'kai, bet tikrai mes turime pažiūrėti ir pasiklausyti, kas
šilto valgio.
kdavo iš kun. Vaišnoro para atlaikė pirmąsias šv. Mišias,
aukštesnę mokyklą ir joje au ten bus naujo.
mokykloms.
Tai
antra
tokia
Kurie neturi automobilių,
pijos mokyti katekizmo. De
(Tęsinys 4 pusi.)
klėjame
bernaičius
ir
mergai

aukštesnė
mokykla
prie
para

prašomi važiuoti tramvajų iki
šimts mergaičių ir aštuoni be
G rovė Road station. Ten lauks pijos visoje Amerikoje (Kita tes, kaip ir visose aukštesnė Mūsų choras, sodalietės, rnaičiai dievotai, tvarkiai,
autobusas ir be atlyginimo tokia Šv, Juozapo, DuBois, se mokyklose; ir dar daugiau, aukštesnė mokykla, “Bingo” kaip angeliukai, artinosi prio
nuveš į pikniką.
Rengėjas Pa.). Šiais mokslo metais jo nes čia auklėjame katalikiš- ir Rūtos klubai rengia eks- Dievo Stalo. Kai kuriems da
je visuose keturiuose skyriuo koje ir tautiškoje lietuviško- • kursįją laivu St. Paul, liepos
lyviams net ašaros (pasirodė
se buvo 60 mokinių. Skaičius jo dvasioje. Apie tai noromslll d. Rengėjai ir rengėjos nuo
akyse matant tas iškilmes ir
Pranešimas
kas met auga. Susipratę lie nenoroms turime patys pasi-j širdžiai kviečia visą Pittsburgal prisiminus savo pirmąją
Sekmadienį, birželio 18 d., tuviai katalikai ja didžiuoja sakyti. Nors kaip įkas mums gho ir apylinkės jaunimą da- šv. Komuniją. Daug metų pra
lygiai 3 valandą popiet Šv. si ir leidžia savo vaikus; ir prinieta, kad mes tik “giria-1 lyvauti ekskursijoje. Tikietai bėgo, širdies nekaltumas maprooc Lilttrini Antiteptic
Kazimiero mokyklos svetainė ne tbk iš Šv. Kazimiero para mės” Bet ką darysi, kad po 60 centų vienas perkant žuin dingo, gyvenimo sūku Clinict
reachet and killt dandruff garm
There ls no easier, more dellghtful. or
je įvyks mūsų \ pradinės ir pijos, bet net iš Homestead mus visi ignoruoja ir net pa- pas rengėjus, o prie laivo bus riuose nutolome gal nuo Kri effectiva
way of keeping dandruff under
oontrol
than wlth Listerlne AntlaepiJc,
aukštesnės mokykit} užbaiga, [atvažiuoja. Ateinančiais mok- tys redaktoriai bijo ką nors 75 centai. Tat nusipirkite iš staus, mūs Vado, bet Jojo my famous for
more than 25 years as a mouth
and gargto. Just rub lt in and follov
Šienfiet aukštesnioji mokykla* slo metais tikimės, kad skai- (apie mus pasakyti. Jie tegar- anksto. Sutaupysite 15c “ais- linti mus širdis tebelaukia vash
vith prolonged maasage.
Listerlne Antlaeptic getą rfd or dandruff
becauae lt kilia the germ that cauaea dan
išleidžia jau antrą laidą mo čius pasieks virš 100, nes jau sina tik tris lietuviškas aukš- krymui”.
—the queer Utelei bottto-ahaped bacmūs grįžtant prie savo tėvu druff
teria (Pltyrosporum ovale) tbat surroumla
kinių. Mūsų aukštesnioji mo- dabar daugelis užsiregistravo, tesnes lietuvių mokyklas, nors
hair and covers the scalp.
čių tikėjimo. Tebūna Kristus- theDon't
vaste time vlth remedies tbat
gerai
žino,
kad
jų
esama
ir
kykla yra valdžios piipažinPraeitą
sekmadienį
klebo

merely
attack symptonM. Ūse IAsterine
Mokslo metų užbaigoje damūsų
gyvenimo
idealas,
kaip
Antlaeptic, the proved treatment that getą
lyvaus žymus žmonės. Kalbės <,a“<'iaulabai n<,™al0at the cause. The only treatment ve knov
nas paskelbė smagią naujie Jis buvo mūsų pirmos šv. Ko of
that ls backed by ten years of reeearch
a cllnical record of success in the
didž. gerb. kun. Jonas Misiąs ,n“ aple savc kalMti’ bet esa’ ną, Ikad naujas bažnyčioje munijos dienoje, štai vaiku and
great majority of caaes.
Lambert Pharmacal Oo.. St. Loult, Mo.
grindis įdėjo palikimu a. a. čių vardai: Cavanaugli J., KoPadarykite Jūsų Kambarius
iš North Side ir Allegheny me priversti.
Antano Kryževičiaus, Adomo zen George, McCartliy Leo,
County Cominon Pleas Courtli
Kun. M. J. Kazėnas
Daug Gražesnius Nuomuotojams
Pakutinsko ir Tgno Vaitkaus, Kress Jos., Nordick John, StuVeisėjas Jonas Egan, žymus
THE PROVED TREATMENT FOR
o rūpesčiu Musonų ir Paku- ncarde Richard, Palkot John,
* DANDRUFF
katalik, veikime. Taip ,pat gv. Kazimiero Parapija
pasitikime ką nors išgirsti iš
1 J tinskų šeimynų. Grindys be
prof. dr. K. Pakšto, kurs, sa- Šią savaitę luoman motery- galo gražios ir brangios. Dė &
... su Nauju
koma, tuo laiku pravažiuos stės įstojo: Pilypas Bušins- kingi esame Musonų ir PakuNAMŲ STATYMO
tinskų
šeimynoms,
kurių
rū

pro Pittsburgbą ir sustosiąs įkas su Marijona Patinskaite.
KONTRAKTORIUS
pas mus. Čia taipgi bus paša- Kitą savaitę bus gana daug pesčiu mirusiųjų palikimai i
REAL ĖSTATE
(kyta atsisveikinimo kalbų ir užsakymų. Atrodo pas mus tokiam gražiam tikslui sunau-1
doti. Mūsų švenčiausia prie
INSURANCE AND LOANS
garbingai baigusiems aukštes- “laikai gerėja”...
dermė už juos dažnai pasimel Statau visokios rąiiea nauju namu ant
nę mokyklą įteikti diplomai.
———
lengvą mėnesinių iimokėjimą. Daran Tį
Tat šiuomi kviečiu visus
Praeitą sekmadienį klėbo- sti. Dabar mūsų bažnyčioje
soki taisymo darbą be jokio cash (mokė
Į Pittsburgho ir apylinkės lie- nas paskelbė, kad mūsų mo- kur kas šviesiau ir net sma jimo ant lengvą mėneeinią iimokėjimą.
(Iigannn geriansj atlyginimą ii Pire In
tuvius dalyvauti šiame isto- kyklos mokslo metų užbaigi- giau melstis.
surance Companiją dėl taisymo apdegu

Bendratautiečiai pittsburgiečiai! Visi į Lietuvių Die
nos iškilmes. Neapsigaukit.
Kodėl? Todėl, kad šiemet pa
silinksminimai bus paįvairin
ti. Bus ten ko praeitais me
tais nebuvo. Įdomiausia pro
grama, gražiausios dovanos.
Dvyliktą valandą iškilmin
gas šv. Mišias laikys kun. V.
Abromaitis. Pamokslą visi
girdės, nes bus garsiakalbiai.
Apie 4 valandą prasidės
žaidimai, sportas, pasilinksmi
nimas, šokiai ir t.t. Programą
ves svečias iš Lietuvos V. Už
davinys. Adv. Scbultz vado
vaus sporto rungtynėms. Da
lyvaus taip pat viešnia iš Lie
tuvos M. Baronaitė. Ji pašoks
mums keletą lietuviškų šokių.
Bus ir daugiau įžymių žmo
nių, apie kuriuos kitą kartą
pranešiu. Pirmą kartą taip
iškilmingai švęsime Lietuvių
Dieną. Todėl norime, kad kie-

j

USTERINE

SERVEL
GRSINU
ŠALDYTUVU

dabar už naujas
ŽEMAS KAINAS!

• Daug, daug Chicagoa apartmentinių namų savininkai
padaro nuomuotojus linksmesnius — kambarius gražes
nius kada įtaiso Serrvel Gasinius Refrigeratorius.
Tykumai gasinių refrigeratorių yra viena ypatyliė, kuri
visuomet patenkina nuomuotojus. Bet tykumas yra tik
vienas iš daugumo naudingų ypatybių gasinio refrigera
toriauB. Apart žemos užlaikymo kainos, ištikimo patarna
vimo metas po meto, nuolatinis šaltis ir saugus valgių
užlaikymas padeda šį refrigeratorių į savotišką klasę I
. . . Įtaisykite šervel Gasinius Refrigeratorius į jūsų
apartmentus. Už naują že
JIS KITOM KADANGI
mą kainą jis yra investmen
• JIS AAIiDO BE JUDAN
tas, kuris moka didelius divi
ČIŲ DALIŲ
• JIS AMŽINAI TYKUS
dendus nuomotojo patenki • JO UŽLAIKYMAS MA
ŽIAU KAINUOJA
nimu ir sumažinto rtffrigfera- • DUODA DAUGIAU ME
TŲ PATARNAVIMO
torio užlaikymo kaina.

G. A. ŠUKYS, SUKYS - DOODY - ANTONISEN, Ine.

Dėl Pilną Informaciją:

ŠAUKIT WABA8H 6000 APARTMENT HOUSE DIVISION

ifi

tonu COOTttV
IHf

COMtliM SSOT WATW .. MUKT

PfOPlfS GAS IIGH1 ANO COKf CCMPANY

sią namą). Daran paskolų ant naują ir
riškame šv. Kazimiero aukš- mas bus sekmadienį, birž. 18
seną namą, ant lengvą mėneeinią iimo
Šią savaitę kun. Sikripkus
tesnės mokyklos įvykyje. Įža- d., 3 vai. po piet. Bus įvairūs
kėjimą nno 6 iki 80 metą. Reikale kreip
kitės
prie:
išvažiavo
rekolekcijoms
į
Šv.
nga visiems dykai. Ateikite kalbėtojai, o įžanga dykai.
Vincento seminariją, Latrobe,
JOHN PAKEL
Norintiems Atsikviesti, r®Mu ir siunčiami paštu karKitą savaitę ten pat va6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
au su adresuotu sau voku ir. ^iuos ir klebonas, šią savaitę
J?
Gimines ir Norintiems pašto ženklu registracijos
blankui grąžinti.
Vykti į Lietuvą
Turį gimines Lietuvoje ir
Phone: Calumet 2520-1
J. A. V. Pasiuntinybė Kau kurm norėtų atvykti į Ameri
ne praneša, kad asmenys, gi ką, patartina parašyti jiems’
mę Lietuvoje, jau gali vėl į- laišką nurodant, kad dėl pla
siregistruoti be pirmenybės i- tesnių informacijų kreiptųsi
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
migracijos vizoms gauti. Ta į Svėrių Amerikos Linijos at
Perkėlėm raštinę f savo namą. Raštinė modemiškai įrengta Ir patar
čiau, tie asmenys, kurie jau stovybę, Kaune, Laisvės alė
navimas bus geresnis.
yra kartą įsiregistravę, netu ja no. 11. Kada norinti* at
ri registruotis iš naujo. Nau vykti į Ameriką užsiregis
Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
ji asmenys, kurie pirmą kar truos Amerikos konsulate,
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį ilA 5:30 valandą vakaro.
tą įsiregistruos, negali tikė kada bus pakviestas atvykti
Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos
tis sulaukti savo eilės lau vizos reikalu, tada giminės Adėžutes.
jApdraudžiara namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
kiančiųjų sąraše anksčiau, merikoje galės pasiųsti ata
mobilius, tavemus ir t. t. Patarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
kaip už vienerių ar daugiau tinkamus dokumentus Ameri
me popieras, patikriname kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
metų.
kos imigracijos vizai gauti,
dens, geso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į
Prašymai įsiregistruoti (tai kuriuos parūpina visi Švedų
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijag galite nusipirkt traveler’s checkz.
£ . liečia visus norinčius regis Amerikos Linijos autorizuoti
O. A. ŠUKYS, Prezidentas, SUKY8-D00DY-ANT0NI6EN, Ine.
truotis, nepaisant kur jie gi- agentai ir Š.A.L. raštinės.
Turizmo tinioi.
;mę) gali būti pateikti tiktai
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Politinio klubo atstovas ko-) Manoma, kad jei Lietuvos) LIETUVIAI DAKTARAI
munistas M. Duseika karštai Sūnų ir Dukterų draugija neTek Pullmau 7836
jį barė ir pirm. siūlė atimti pasirūpins geresnio atstovo Ree.
Pullman 0863
gos organizacijos, bet neteko
jam balsų, štai koks skirtu- ateityje prisiųsti, bus neima
North Side
Simų nuošimčių tautininkas' šoka, kaip
sužinoti, kiek iš jų prisirašė.
mas tarp komunisto ir neva noma tokius atstovus, kaip
komunistas groja
{Tęsinys iš 3 pusi.)
tautinės draugijos atstovo, k u J. Švedas, prisileisti prie FeDANTISTAS
Girdėjau, kad «ių savaitę ROCIJEiSTElt, N. Y. — Su- kad reikia Lietuvos vyriau- rioj 'didžiuma nariai katali- deracijos. skyr. bendro veiki
pasakė trumpų turiningų, pa
10758 S. Mlchlgan Avė.
Chicago, Ilhnoia
mokslėlį ir tuojau išsiskubi prof. K. Pakštas žada į Pitts- sirinkimas buvo birželio 7 d., sybė nuversti, susivienyti su mai. Kad moterėlės tokioms mo.
Ant. Žiemys
OFISO
VALANDOfc.
no į VVasliington, 1). C.
burghųi atvykti. Pittsburgho ' parapijos svetainėje reikale Rusijos darbininkiška vyriau- kalboms pritarė, atleistinas
9-12; 1-5: 7-9. Ketvirtadieaiai* 2-12
UETUVIAJ DAKTARAI
Federaeijos apskričio valdy-1 bendro pikniko Lietuvos rei- sybe ir tuomet bus laetuvai dalykas, nes jos nežinojo ikų
Bez. TeL Canal 0408
nuostabu,
kad
šimtų
{*•*•
Yw<l1
81
*«ir Vilnius reikalingas. Po tų darė. Būt
Geg. 26 d. sekančios mūsų ba ipasinaudadama gera pro kalarns paremti.
..
,
.. . ,
.
* 1 VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
nuosnmrų
tautininkas
pirm.
2 iki a ir 7 iki B
jj|<y
r
.
diskusijų
rinko
aukas
isąiaparapijos mergaitės tapo pri ga, rengia jam prakalbas
Susirinkimą atidarė
Imtos į Sodalicijų: Amia CheK. Pakštas žymus moks- pirm. P. Norkeliūnas. Šale ^ijes
beųdrafrontiuinkaujs V. V. S. skyr. P. Svetikas di- I Pirm»Hieniaie: 2 iki 4 Ir 7 iki 9 GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
H I H - U iki U
2168 W. OBSMAK ROAD
kenosky, llelen Shcųpensky, lininkas, tai kiekvienas Pitts- ^yj. ^tsdovų, į susirinkimą Surinko $14 su centais. Aš, namiškai Švedų rėmė. Mūsų
Tel. Canai 8345
Josephine Petrulis, Albina, burgho ir apylinkės lietuvis abtilartkė atstovai: Lietuvos .girdėdamas (tokias diskusijas, manymu, kas Ginklų Fondo
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9
neremia, tas nepaiso Lietuvos GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
6558 S. WESTERN ĄVĘ.
ir akinios pritaiko
nepriklausomybės.
Tek Hemlock 7270

PITTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS

TRUK6MINGAS FEDERACIJOS SKYR.
SUSIRINKIMAS

DR. A. W. JACOfiS

DR. F. G. WINSKUNAS

V .'1. t M.l.*VJQ I

08. V. A. ŠIMKUS

3343 So. Halsted Street

Po audringų ginčų nutarta
pusę pinigų skirti Ginklų Fo
ndui, o pusę Lietuvos Rau
DANTISTAS
donam Kryžiui. O Lietuvių 1446 So. 49th Court, Cicero
Dienos paramai aukoti niekas Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
mano įnešimo neparėmė. Ka Valandos: 19-12
ryt?, 24, 7-9 P. M.
da piknikas bus, komitetas 3147 S- Halsted S t, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir
paskelbs vėliau.
Šeštadieniais

Po fciodalicijos vėliava turėtų re kalbės prol. K. Pakštas, nuima, kąd sus-mas skland darbų atlikau. Dabar nuo Šve
Šv. Vincento mokyklos sve- 1 žiai eis iki galo. Bet priėjus do sužinojau, kad aš padasusispiesti visos mergaitės.
tainėje.
Vietinis pile svarstymo, kuriam reika-1 r^au šmeižimą. Jam taip kal
iui piknike sukeltus pinigus 1 bant katalikiškų .draugijų at
Birželio 11 d. tapo pakrikš
skirti, kilo karšti ginčai, aky-' stovai, ypatingai moterėlės,
tyta Bernardine, Joseph Sa- Homestead
niarin įr Irena Kurowska du
riaus rast. Ant. Žiemys dina- šypsena pritarė, tik Lietuvių
Kuomet
oras
sušilo
ir
sau') miškai gynė, kad j Ginklų
krelė. Kūmais buvo: Steve ir
•įįaraįaja.
lutė
tik
kaitina,
kaitina,
tai
įr dalį Pasaulinės Pa
Mary Turkovicli.
ir mano “ramatiamas” taš
Visi rengiasi važiuoti į kutį atleido. Tat nieko nelau- rodos Lietuvių Dienai, rugsė
jo 10 d., New York, gi K.
profesoriaus Pakšto .paskaitę,' kdamaa pradfjau žinias ran.
Zlotkus, Šv. Petro, ir J. Šve
kuri įvyks birželio 18 d. vaįr kaip ,1|atai fia tu(,
das, Lietuvos Sūnų ir Duk
kare, kun. Vaišnoro mokyk- tuojau sužinojau gana svar
terų draugijų, atstovai smer
Kiekvienos ypatoe P»A«ti Pinigai yra apdrausti iki 1590049 per
ioj, Esplen. Važiuosiu ir aš.
bių da|yky.
Federal Savings and Loun Insurance Corp., po United States
kė Linkių Fondų. Švedas sa
Government priežiūra.
Mūsų parapijos komitetas kė, kad Čekoslovakija buvo '
Išmokėjom Už
\r%
West End
praeitų sekmadienį laikė su-1 geriausiai apsiginklavus, liet'
Padėtus Pinigus
Birželio 11 d., Šy. Vardo sirinkimų, kuriame pirmiau-, buvo neapšviestų, žemos 4<ul- * Ofiso yal.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
draugijos nariai ėjo bendrai šiai svarstė aipie metinį pik-l tūros, tai ginklas jos nepridieniais ir Šeštadieniais iki 8:01? vak.
prie šv. Komunijos. Taipgi nikų, rengiamų Smith’s G-rove, k lausomybės neišgelbėjo. Jis
Šv. Sakramentas buvo išsta West Run Road, birželio 18 pavadino viešai vietos kata
Ii kiškų visuomenę špitolnintytas viešai adoracijai, kuri d.
6816 S. Westem Avie. Phone GRO. 0306
kais,
skyr.
rast.
šmeižiku.
baigėsi palaiminimu.
Antras svarbus dalykas bu Mat, 1937 ui., 14 d. lapkričio, jy ,i.i
i j-, i
_______________________________________________________
vo — pataisymas skiepo ipo
NAUJAUSI IR GERIAUSI
Garnys aplankė Paškauskų bažnyčia. Pasirodo, visi me vietos bendrafrontininkai bu
vo
surengę
diskusijas
Gedi

namelį ir paliko dukrelę, ku diniai stulpai, ant kurių re
riai prie šv. Krikšto suteikti miasi visos bažnyčios grin mino draugijos svetainėje te
vardai Geraldina, Ona. Taip dys, visiškai supuvę ir neati ma “Ar Lietuvai Vilnius rei
kalingas”. Per tas diskusijas
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
gi ir Beliūnų namelį aplankė
dėliojant prašosi pataisymo. tas pats J. Švedas kalbėjo,
LENGVAIS laungpjimig
įr paliko sūnelį, kuriant prie Tasai pataisymas gana bran
Barsfcis Furniture House, Ine.
šv. Krikšto suteikti vardai giai atseis, o tuo tanpu pini
‘THE MOME OP FINE FUHnilTCKE” 8INOE t»M
AKIŲ GYDYTOJAS
Vincentas, Jonas.
gų ta'm tikslui mažai turima.
1748^50 W. 47th St. Phone Yaręfc 5069
Todėl komitetas susirūpinęs.
S. L. R. K, A. 35 kuopa lai Tat ir šis piknikas rengiamas
kė mėnesinį susriirtkimų. Kle tam tikslui ir dėl to turėtų
piBKij jtaujausį
bonas karštai ragino iš saky būt visų remiamas. Bažnyčios
klos jaunimų glaustis ir rašy skiepų pataisius galima jį bū
tis prie tos lietuvių garbin tų panaudoti įvairiems tiks
SPECIAMSTAS
lams, kaip svetainė parengi
OPTOUETRICAŲjY akių
LIETUVIS
mams* teatrams, “bingo”,
Suviri M metų praktikavimo
is Lietuvos Miešti/
“card parties” ir t.t. Tuosyk
Ūmo G+ianuurlma*
Ir Kaimų
nereikėtų pas svetimus bala Palengvini akių Jtejnplrua. k« «etl priežastimi galvos akaudejlmo,
dotis. Prie parapijos svetai svaigimo, aklų įtempimo, neryuotu(Tęsinys iš 2 pusi.)
mo, skaudant* aklų karttj. atitaiso
nė būtinai reikalinga. Be a- trumparegystę Ir tallrcgystę. Priren
teisingai akinius. Visuose atslUir Pažėruose, o Marijampolė bejo, parapijonys tų reikalą gia
klmuose egzaminavimas daromas su
parodančia magiausias klai
je pradėti statyti rinktinės supras ir visi uoliai prisidės elektra,
fal yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modernlžkal lfidas.
Speciali atyda atkreipiama J
tobuUntl, nužemintos kainos, lengvi IŽmokŽjimal,
mokyklos vaikua Kreivos akys aU
namai. Rinktinėje veikia šie prie šio darbo.
teisingas patarnavimastaisomo*.
šaulių chorai: Marijanųiolėje,
BALZEKAS MOTOR SALES
Valandos: nuo 10 Iki * vaL vak
NedllloJ pagal sutartiPrienuose, Sasnavoje, Kazlų“U WHiL) LIKĘ U8”
Mūsų mokyklos mokslo me
Daugely atsitikimų akys atitaiso
Rūdoje, cukraus fabrike, Dau tų užbaiga įvyksta sekmadie mos
<030 S. Archer Avė., Chięago, J1L, Phone Virginia 1515
be akinių. Kainos pigios MtP
Turime daugybe vartotų automobilių valiausios mados, nuo |16.*0
kšiuose, Igliškėliuose, Ąžuolų nį, birželio 25 d., 7 vai. vaka ulrmlao.
Ir
4712 S0. ASHLAND AVĖ.
Būdoje, Veiveriuose ir Mari re. Klebonas visus (kviečia at
Telefoną* YAEde 1373
jampolėje. Be to, rinktinėje silankyti ir pasigerėti įvai
yra 8 dūdų orkestrai ir 20 bi riais mūsų vaikučių perstaty
bliotekų, kuriose yra per 6,- mais ir žaidimais.
000 knygų. 35 rinktinės dali
niai turi vėliavas. — Ukmer Nuo seniai serga Juozas AuVALIUOJANT Į ŠV. KAZIMIERO KAPINES
gės rinktinės šventėje lankė čius. Gydomas West Penn li
si ministro pirmininko pava goninėje. Sakoma, pastaromis
arba Į PIKNIKĄ, VYTAUTO Darže, VARTOKIT
duotojas K. Bizauskas. Per dienomis žymiai pagerėjęs.
šventę rinktinei buvo įteikta Dieve duok, kad kuo veikiau
10 lengvųjų kulkosvaidžių ir siai pagytų.
daug šautuvų, kuriuos šaulia
Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie 111-tos
ms paaukojo Ukmergės visuo
Pasiteiravęs pas kleboną,
ir Sacramento Aveuue, už tiktai 10 centų.
menė. Rinktinėje yra 16 bi sužinojau, kad ateinančią sa
bliotekų, 4 šaulių namai: Uk vaitę, t. y. biri. 19 d., išva
mergėje, Kurkliuose, Šešuo žiuoja visai savaitei rekolek
Bušai važiuoja nuo 9:60 valandos rytų ijri 5:60 valandos vakare.
liuose ir ŽvhafUose; dar du cijų į St. Vincent Seminary, j
UfcSI&AKYKIT BUBĄ BATO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
būriai yra pradėję statytis j Latrobe, Pa. Tat jei kas tuARBA KITIEMS REIKALAMS.
D&mus, o 4 būriai jau įsigijo ( retų kokius reikalus prašo, at
pamams sklypus. Chorus turi Jjkti prieš išvažiavimų pirmaTELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL-

DR. P. ATKOČIŪNAS

Valandai: 3-8 P. M.

SK0L1NAM PINIGUS

DR. P. J. BEINAR

ANT 1-MU MORGIčiy

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR, vmfl, OPI,

Chrysler, CMet ir Pfymeuth

SUBURBAN TM SYSTEM, INC.

Giedraičių,

Širvintų,

Dubin

Dėdė

dienį iki piet.

Tel. WORTH 88-W 2

gių, Šešuolių ir Kernavės bū

nu uraną,

riai ir pati rinktinė. Orkes
trus turi 6 būriai, vėliavas 28

Senas įpratimas

daliniai. Be to, rinktinėje yra pasimeta ir

nevienų

10 šaulių ugniagesių koman laisvai vesti prieš

dų ir skyrių.

nuomonę.

nelengvai
jo

neguli
paties

--------- jqi raoTAns, a^,. į> m.

DR. CHARtES SEG At
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
2-tros lubos
CH1CAGO, IUa
Telefonas MlDvray 8880
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki '12 vai. ryto, nuo 2 iki
po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v.

TeUfonaa HHMlock 6886

(BELNARAUSKASl

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS

6900 So. Halsted Street

2415 W. Alarųuette Rd.

TELEFONAI:

Ofiso valandos:
Ofi*o — Wentwerth 1612
Bes. — Yarji 3955
10—12 vak ryto
8—4 ir 6—8 vak vakaro
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitariąs
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

CMICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION

RAKANDAI

Ofiso Vai. 11—1 ir 6—7
Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. MAURJCE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Aye.

4070 Archer Avė.

VIRginia 1116

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredų
Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti

Tek' YARds 0904
R«. Tek PLAza 8800
Nuo 10-12 y. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nędėiiomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
r-

ii

i

. ■«

■

pfisų T*k Canal 61S»
Bes. 8342 So. Marshfield Avė.
Ęe*. Tik Reverly 1868

OR. GEORGE L BUK
DANTISTAS

2201 W. (Cermak Rd.
VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieaisis
pagal sutartį

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Bes. Tek GROvehill 0617

gal

raja

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vak 2—4 ir 7—9 v«k
Ketv. ir Nedėkomis susitarus

2423 W. Marųuette Road

1 i

j

.T- -r-

n

i i

i

Tek YARds 5981
««*.: KHHvoud 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street
k - .
1
lk.1 1 .t 11
Tį
TeL OANal 6969

OR. WALT£R j. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare

ir pagal sutartį
Tek Oalumat 5974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

M. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3250 S. Halsted Street
CHlCAtiO, ILL.

DR. STRIKunS
FRYSIOIAN aod SURGBOM

4W So. Ashland Aveuue
Nne

OFISO VALANDOS:

8iki4irnuo«iki8vak yaK
Nedėliotais pagal sutartį.
Offios Tsk YARL 4787

W0ANal

Ofiso Tek VIRginia 0036
Reaidencuos Tek BEVierly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avanue
Ofiso Mk: 8—d ir S-r8 p.
Resideaoija

8939 So. Olaremont Avė.
Valandos 8-r-10 A- M.
Nędėiiomis pagal sutartį.

818R

DR. S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA

6631 S, CallfornAa Avė.
Telefonas REPablic 7869

Offiee Phoąe

Res and

Tai OANal 0857
Ree. Tek PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATOfliS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
■°
P
----------------

PROspect 1028
2359 S. Leavitt St Tek YARds 8846
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0708

ORJJ.K0WAR

08. C. Z. VEZH1S
DANTISTAS

gydytSss^^iruroas

4645 So. Ashland Avė.

2403 W. 63rd St, Chkago

Vak: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

arti 47tb Street
Trečiadieniais ir 8e|i(nkadicuiHiR
ruktzal

antarfi

TEL. YARDS 5557

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

DR. FRANK G. KW1NN

4443 South Archer Avenue

(RVIECJSSJKAK)
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

Telefonas L.feystts M50
Antradieniais, Ketvirtadienia
išniki* i*
Penktadieniais

1758 VVest 47th Street
(Kampas Wood St)
OFISO

VALANDOS:

8-4 ir 7—Vakar*

& E*0į ^Aldį.

4631 South Ashland Are.

*4. fM* MG

Pirwsdi»iieii,. TmčiaAąi us is

Ketvirtadienis, biri 15, 1939

DRAUGAS
PALAIMINTO

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

RAMONO

LULL KASDIENINES
MINTYS
Ii angtiiko

Daug pakilai
tobulybėje,
jei nuo visų laikinių rūpesčių^
Ii uos u užsilaikysi.

cro-BUMs-saus

bro popierėlius ir siunčia į
misijas, kur tie dalykai neap
Sodalicija Mini
Birželio 15
sakomai reikalingi.
Septynių Metų Sukaktį
Sodalicija turi susiorgani
Numylėtinis pastatė ir pa
darė puikų miestų, kur jo My
Praslinko septyni metai, zavus ir basebolo rinktinę,
limasis galėtų gyventi; iš nieikaip Brighton Parke gyvuo kuri praeitais metais laimėjo
liūdėsių jis jį pastatė: džiau
ja mergaičių Sodalicija. šios antrų vietų parkų tumamengsimi, viltimi ir dievotumu
kuopos vardas ne vien Cbi- te.
Po susirinkimų esti pramo
jis jį papuošė; o tikėjimu, tei
cagoj žinomas. Kuopoj beveik
faftr. Ovayfalr
singumu, atsargumu, tvirtu
du šimtai narių. Visos akty- gėlės ir sykį į mėnesį “in
mu ir blaivumu jį aprūpinovės, pilnos energijos, kelia corpore” išklauso šv. Mišių
...ciuuaoL. mb
ir
priima
šv.
Komunijų.
Marijos ir lietuvaičių vardų
Brighton Park (Chicago) Sodalicijos valdyba. Žiūrint iš kairės į
Draugija duoda kiekvienai
kuo aukščiausiai.
dešinę
stovi: iždininkė I. Palkeltytė, raštininkė V. Kriaučiūnaitė, ko
FOR DEUaOUS
Bet ne visados tiek narių mergaitei progos geriau susi
respondencijos
ir istorijos surašytoja A. Vaikutytė, finansų rast. E.
pažinti
su
savo
tikėjimu,
tai

buvo. Kuopa prasidėjo su pe
SNACKS...
Sadauskaitė. Sėdi iš kairės į dešinę: vice pirm. A. Kuodytė, dvasios
pgi
teikia
pasilinksminimų.
nkiomis mergaitėmis. Sunku
vadas ir organizatorius kun. S. Jonelis, pirmoji ir dabartinė pirm.
Sodalietės
vieningai
dirba..
0. Ivinskaitė. (Skaityk korespondencijų).
buvo tuo laiku mergaites įra
šyti, nes žmonės šios organi Jų obalsis: “Viskas didesnei
^r>/'^vr>rT’ A O
išmušimu ir nepadarė nei viezacijos vertės nesuprato. Kun. Marijos Garbei’’ parodo, kad 6436 S. Blackstone; T. Mak/lv JL /
į no išbėginio. Marąuette Park
S. Jonelis ir Ona Ivinskaitė, kur Marija, ten laimė ir pa zeinį, 3857 S. Kedzie Avė.;
A Vaikutytė B. R. Pietkiewicz, 2608 West NORTH SIDE NUGALĖJO “atikas, kuns
P*
dabartinė prefekte, daug vei sisekimas.
sižymėjo,
buvo
Jonas
Petro

47th
St.;
J.
A.
Mickeliūnų,
WEST SIDE 16—4
kė, kad' kuopa gyvuotų. Jie
įsteigė dramos sekcijų atvai- Legijomerių EskufSlja 6747 S. Artesian Avė.; Wm. North Side Lietuvos Vyčių nis.
KRAFT
Trečiadienio žaidime, CiceSebastian, 4104 Archer Avė.;
dino keletu veikalėlių. Be to, Į Milwaukee
CHEESE SPREADS
f;
Y.;
* ro Lietuvos
14 kuopa
mergaitės susirinkdavo siuvi
0J<Mtbring<Mta*v«ralvfanugalėjo Dievo Apvaizdos Lie
etiea
af Kraft Cheeae Spreads
nėti, ar kitokiais būdais lin American Legion Darius - M. Narvid, 2424 W. 69th St.;
Šį ketvirtadienį, birželio
. tuvos Vyčių 4 kuopų 10—1.
Girėnas
postas
271
ekskursi

Advance
Furniture
Co.,
2536ksmai laikų praleisti.
rrfrr.fa.mtt
«U
U d, lygiu b:30 vai. v«k,
Vy4i? CWcsgM
.
.,Q .
---------< - ——
Tbese Spread* are grand 'fa
Vėliau įsteigtos: Eucharis joj, birž. 25 d., laive vienas 38-40 W. 63rd St.; Peoples VI ... .
■•aduriche*, appetiaen and
Furniture Co. 4183 Archer
P®*’e>
1 Apskričio IMoor Lygoe
Adta
salads, too. Notice tbe mmrt
tinė, Socialinio Gyvenimo ir įdomybių bus “Floor Show”.
gatves arti Damen Ave.} ant g^vis
oew cfrcle-dot daiga oo the
Parapijos Veiklos sekcijos. Be to, bus ir daugiau įvairu Avė.; Progresą Furniture Co. Diamond 3, žada nugalėti
Swaaky*wig glaeace Kraft
L. P. Nuos.
Tymas
Spread* come in.
tt
Eucharistinė komisija žiūri, mų. Visų kelių į ten ir atgal 3222-24 S. Halsted St.; ‘Drau Marąuette Park Lietuvos Vy-1
3 0 1.000
North Side
—
artistai
linksmins
ekskur

gas
’
,
2334
S.
Oakley
Avė.
ir
kad mergaitės turėtij ir tiky
čių 112-tųl kuopų, kuri taip
Marąuette Pk.
kitų
laikraščių
redakcijose.
santus.
binių įvairumų. Ši komisija
pat yra pirmoje vietoje dar
Cicero
Iš anksto pirkusieji tikietus
Dėl stokos vietos ir patarypatingai tvaiko naujų narių
nepralaimėjus nei vieno žai West Side
naudotis visomis privi- dimo.
priėmimų ir Marijos apvaini navimo, pagal padarytų suBrighton Park
kavimų. Kuopa buvo pirmu tartį su Blatz Brewery, tikie- .lcgijomis. Prie laivo tikietai
Jena Mano Pagelta, didelėmis raidėmis.............. ..$250
Pereitų ketvirtadienį Lietu Providence
tinė lietuvaičių kuopa Chica- tų po $2.00 skaičius yra ap nebus parduodami.
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais
Red Cherry
vos Vyčių 112 kuopa lengvai
goj priimti naujas nares per ribotas. Tikietai po $2.00 busu
Wm. J. Kareiva
virš., paaukuotais lapų kraštais..................................... „;.$3.75
nugalėjo Brighton Park Lie
bažnyčios pamaldas paskuti dėl “Sight Seeing” jau iš
Dievo Malonių ialtinia, juod. odos virš..
Tik tas yra nepavojingu
tuvos Vyčių^JO kuopų 9—0.
nę gegužės mėnesio dienų, parduoti, o į Blatz Brewery Padeka
raudonais
lapų kraštais....................... .... ..
.w...... .$3D0
tarp žmonių, kurs noriai nuo
Žaidimo
įdomybė
buvo,
kad
taipgi pirmutinė rinkti gegu irgi mažai belikę. Todėl no Šiuomi noriu išreikšti nuo
Naujai Aukso Altortųa, juodais odos
36 kuopa negalėjo padaryti jų slepiasi
rintieji
važiuoti,
pasiskubin

žinės karalaitę, kuri apvaini
virš., paaukuotais lapų kraštais.................. k.....mu..$L75
širdžių padėkų dr. Lester Fra- išmušimo iki 9 permainai ir
_
_
_kariaujate
__
Jeigu
dvejuos
kuotų Dangaus Karalienę. So kite įsigyti ekskursijos tikieAngelas Sargas, juod. pasuks, viri............ ............ ,x.. .$1.50
nkentbol, Jr., Michaelį Iteese baįgė žaidiiųų tik su vienu 'prieš bendrų priešų, pągelbėlus,
kurie
tik
po
$2.00,
įm

cialinio gyvenimo komisija
Maldaknygė ir Bai, Vad., odos viršeliais..............>.$L25
ligonmės štabo nariui, už sek-i----------- .
w r..
inant
kelionę
laivu,
busu
ir
į
Maldaknygė ir Bai. Vad., raad. lapų kraštais............. .30
duoda mergaitėms progos pa
mingų operacijų ir priežiūrų, | briams, Vaičiūnienei, Zaurie-1 Bftug dar0>
daug mylt
Blatz
Brewery,
užkandį
ir
gė

Maldų Rinkinėliu odos viršeliais...,. ,^....^...$L50
silinksminti, rengia šokius, pi
taipgi Christenson, kuri mane nei, Zupkams už atlanlkymų
rimų,
kiek
tik
kas
norės.
Maldų
Rinkinėtia, juod. gerai* virš.....*..................... TBe
knikus ir t.t. Vargšai, tik da
lankė kiekvienų dienų ir daug ir dovanas,
Tikietų bus galima gauti
lis Parapijos Veiklos komisiIrba Flovvur Shoppb
pagelbėjo operacijos pasiseki- Jūsų lankymas suteikė man
DRAUGO KNYGYNAS
jos darbo. Sodalietės, priklau ir vėliau, tik jų kaina bus mui.
4180 Archer Avi.
daug malonumo ir padėjo pe
sančios prie šios komisijos, skirtinga. Vien kelionė laivu
2334 So. Oakley Ave^
Chicago, I1L
Labai dėkoju gerb. kun. M. rgyventi sunkias dienas.
renka pašto ženklelius,- sida- bus $2.00. Norintiems važiuo
ti busu pamatyti žymesnes Urbonavičiui, Aušros Vartų
Pranciška Braaauskienė
par.
klebonui,
už
atlankymų,
vietas po Milwaukee, kainuos
Liet. Vyčių Chicagos apskri
75c ekstra.
siti, aro. laidotuvių direktoriai
Laivas išplauks nuo Navy čiui už gėles, B. Zauraitei už
KElNER-PRUZIN
Pier 9:30 vai. ryto. Grįš tų: parvežimų į namus, Mr. ir
Phona 9000
pačių dienų 9:30 vai. vakare. Mrs. J. Myslik, J. Brazaičiui,
Tikietų galima gauti pas: Grigams, Jociams, Masiliūna
Wm. J. Kareivų, 4644 S. Pau ms, Nikšams, Pucci, Francino,
■AKIAI GUCIAflOfl, (nonos UBTŪVIŲ
lina, Yards 5350; K. Kibort, Šiškauskams, J. Smith, StumLEONARDAS EŽBR8KI8
Brighton Park

D0N1 BE GREY

MALDAKNYGES

direitoriai

F

LAIDOTOTIV mSKTOBIV Asoououoa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENA IB NAKU

DANTIMS
PLEITOS
Iš Louvre muziejaus, Pary
žiuje, šiomis dienomis pavog
ta* šis “L’Indiferent” pavei
kslas, reta meno brangenybė.
(Acme telephoto)

GIESMYNAS
Jntgyktte N*uJ* GlMmyn*. Jame
muite Visiems Metams Balnyčkii
Giesme*.
Giesmes Ir muslku patva*<ė
Ant. S. Pocius.
Uleldo C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — M centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVItKAS

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St.

Pataisoma

i gražinami Jei
npatenkinti.

$12.50

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAI8NUOTAS DENTISTAS ii impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

H E J N A BROS.

Atdara 1X1 • v.

1724
d.

Šlovinkim Viešpatį.

KLAUSYKITE

Mintos Ir MMpnml, Ltetuvlikal
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms. Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parakė Kan. Ad. daballauskaa. Stipriais odos virtais,
kaina —• k. 7 k. Reikalaukit* U;

New City Fniture Mat

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, Illinoia

k.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John
F.
Eudeikis
aanAusu n

RADIO PBOGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC

— 1210 kllocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška
ir didelė eilė kitų radio švaigšdiių.

AMBULANCE
,

Tetafonos YABds 1413

■

Btt

.a

_

bMtofc

aa

.a

Grupė,

3884 So. Western Avo.
OBOrahiU 0142
49tk Oovt
2100

_
_
. 3314 Weet 23rd Plane
Į s lindi f&Įfcfy

DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

p.

MISOLtLIS

DRAUGAS PUB. OO.

AkitV.Pitas
P. ĮKAIS
AiM B. Pilto S

3354 So. Halsted 8L

didžllubia laidojimo įstaiga

80. ASMliAND AVĖ.
Tcl. Monroe »26l

««■*<**
MIESTO DALYSE
4704 8. Waatara Aras
TU. LAFay*tte 80M

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
a»l."> WEST 2«Ui STREET
TcL InvrTMlalc 29O8-#

DYKAI
U I A n 1

TcL YARDS 1278

Res. 4543 South Pautas Street

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS
PLEITOS.......... PO

ANBULANCE^^S

4505-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue
__________ Tet LAFAVCTTE 0727________

|~\ V 1Z’ A T koplyčios visose
* Chicagos dalyse

4348

Sau GahfonM Are.
LAPayette 3572

S. P. Mažėta

8819
PkosM TABds U8U189

3307 Utaaniea Are.
Alinis a palįs Pbone
YAJBdi 4806

1643 West 46th Street
YABde 0781*0783

get«rta(nenw, Mrf. TO, 19TO

0KSVBXB

Ir Aukštaičiai
Ir Žemaičiai Visi Dainuosime
Ir aukštaičiai ir žemaičiai
ir dzūkai, ir kapsai ir zana
vykai, ir visi kiti būsime Lie
tuvių R. K. Susivienijimo ap
skrities piknike, kuris bus
sekmadienį, birželio 18 d., Li
berty (Srove darže. Mat, Lie
tuvių R. K. Susivienijimas y-

ra visų lietuvių organizacija.
Be L. Vyčių gausingo ir
vieno geriausių chorų Ame
rikoj, (piknike girdėsime dai
nuojant ir moterų panevėžie
čių chorų. Nežada ipasilikti ir
žemaičiai. Girdėsime dainuo
jant garsųjį žemaičių himnų.
Aišku, kad neužsileis nei dzū
kai, nei zanavykai, kurie taip
pat turi gražių' ir skambių
dainų, dainelių.
Tad, sekmadienį visi su dai
na lūpose, su broliškumo —
fratemalizmo jausmu širdyse,
dalyvausime fratemalės orga-

Simano Daukanto
Draugija Rengiasi

Lietuvos Generalinio
Konsulato New Yorke
Birž. 18 d., 3 vai. popiet Aukų Pakvitavimas
Birželio 12 d., Sandaros sa rengiama pa ra p. mokyklos Nr. 9

Iš M. Baronaitei
Pagerbt Suruošto
Vakaro

lėj Pasaulinės Parodos, New
York, Chicagos Lietuvių Ko
mitetas buvo suruošęs pager
bt nves viešniai iš Lietuvos,
lietuviškų tautinių šokių in
struktorei M. Baronaitei, ku
ri šiuo metu vieši Chicagoj.
Į vakarų susirinko rinktinės
publikos, veikėjų veik iš vi
sų kolonijų. Vakarienės me
nu buvo skanus. Gražias kal
bas, nukleiptas į Baronaitę
pasakė konsulas P. Daužvardis, komiteto sekr. A. Vaiva
da, o I. Pa'keltytė viešniai įteikė gėlių. Savo kalboje vie
šnia padėkojo komitetui už
surengtų jai pagerbti vaka
rų, paiĮiasakojo apie lietuviš
kus tautinius šokius, liaudies
dainas ir t.t. Programai va
dovavo komiteto pirm. A. Po
cius.
Po vakarienės šokta lietu
viški šokiai, kuriems vadovavo viešnia, ir padainuota da
ug lietuviškų liaudies dainų.
Vakaras baigtas Lietuvos hi
mnu.
Savo malonumu, paprastu
mu ir draugiškumu viešnia
M. Baronaitė visus žavėte ža
vėjo.
A. Valančius

Dievo Apvaizdos
Parapijos Žinutės

mokslo metų užbaigos prog
rama. Kaip visuomet, daug
gražių dalykų galima bus pa
matyti, nes gerb. seserys per
ilgų laikų uoliai lavina moki
nius. Virš dvidešimts mokinių
šįmet užbaigs mokyklų ir tų
dienų jiems bus suteikti dip
lomai. Su šita programa vai
kučiams prasidės vasaros atostogos.
Aštuoniolikiečiai da vis pri
simena savo parapijos šaunų
piknikų. Buvo gražiausia šio
pavasario diena ir daug gra
žių svečių atsilarfkė iš visų
lietuvių kolonijų, o net ir iš
Waukegano. Todėl ir pasise
kimas buvo nepaprastas. Kle
bonas ir rengėjai nuoširdžiai
dėkoja visiems atsilaukusiems
taip pat “Margučiui”, P. Šaltimierui, J. Budrikui ir Peoples Fumiture komp. už pa
garsinimų per savo radio va
landas. Dabar lauksime ant
rojo par. pikniko, kuris įvyks
rugp. 6 d. Vytauto darže.

Klaipėdos Tremtiniams

ALDLD 14 kuopa, Minersville, Pa. — $5.00.
Amerikos Lietuvių Sociali
stų Sųjungos 71 kuopa, Caimbridge, Mass. — $10.00.
T. M i Iešką, Lewiston, Mai
ne — $2.00.
J. Lauciškis, Brooklyn, N.
Y — $5.00.
VI. Yvonis, Brooklyn, N.
Y. — $1.00.
V. V. S-gos Skyrius, Bos
ton, Mass. — $25.00.
Ansonia, Conn. lietuviai -$105.00.
D. L. K. Vytauto Klubo
draugija, Ansonia, Conn. —
$5.00.
L. P. Klubas ir Šv. Anta
no draugija, Ansonia, Conn.
— $10.00.
S. L A. 66 kuopa, Ansonia,
Conn. — $5.00.
Šviesos draugystė, Ansonia,
Conn. — $10.00.
Šv. Onos draugyste, Anso
nia, Conn. — $5.00.

kai — $1.00; I. ir S. Bieliauskgi — $1.00; J. ir O. Indreliai — $1.00; P. ir M. Jurkštai — $1.00; J. Novogrodskas — $0.50; A. ir T. Kudrevcovai — $0.50; O. Margevičienė — $0.25;. viso — $14.25.
Lietuvių Amerikos Piliečių
Klubas, Brooklyn, N. Y. —
$25.00.
t
Įvairios aukos
V. V. S-gos Skyrius, So.
Boston, Mass., narių metinis
mokestis — $50.00.
Viso — $297.25.

Help
Kidneys
Don'f Take Draslic Drugį
wn

_ ____ _

or Olten whloh
be aulanKered br negl«ct or drutlc. Irritatlng druga. Be careful.
II funcUonal dlaordera of tlie Kidneys or
Bladder make you suSer from OetUng ūp
Nighta, Nervousnesa, Leg Palna, Clrdes
Under Kyes, Dizzlneaa, Backacbe, BvoUen
Jolnta, Ezoess Acldlty, or Burnlng Pasaages,
don't rely on ordlnary medlclnes. Plght
auch troublea
the doctor'a prescrlptlon Cystez. Cyatez atarta vorklng ln 3
hours and mušt paove entlrely aatlafactory
ln 1 veek, and be ezaetly.the medlclne you
nted or money back ta guaranteed. Tele-" im your drugglat for Cyatez (Slaa-tez)
guarantee proteeta you. Copr.
ox Co.
•»

UNIVERSAL

RESTAURANT
Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa
tarnavimu.

Švedijoj Nyksta

Aukso Grūdeliai

Daug daro, kurs gerai atlieka.
Yra dideliu išmanymu nesi
Kai šiuo metu kai kuriose
karščiuoti darbuose ir nesilai
valstybėse statomi vis nauji
kyti atkakliai prie savo nuo
'kalėjimai ir koncentracijos la monių.
geriai (stovyklos), Švedijoj
Tas tikmi myli, kas apart
vienas po kito nyksta senieji
kalėjimai. 1938 m. įvairiose meilių žodžių gerus darbus
vietose buvo uždaiyti 4 kalė dirba.
jimai, nes juose jau keletu Vienas gerai apmąstytas
metų nebuvo kalinių. Šių me
I principas, pagrindas vertesnis
tų pradžioje uždarytas did
daugelio neaiškių sumanymų.
žiausias Švedijoj Langbolmo
kalėjimas. Jis bus nugriautas, Viena gerai išauklėta ir nu
bet jo vietoje naujo kalėjimo statyta valia yra vertesnė, neg
nestatys, nes ir kituose kalė geri pasielgimai.
jimuose yra daug tuščių kam
barių. Tikrai laimingas kraš
CLASSiFIED
tas, kuris gali uždarinėti ka
PARDAVIMUI FIKSČERIAI
lėjimus dėl nusikaltėlių sto 2-krčsial barzdaskutyklos flksčerlai.
Parduosiu pigiai. Atsišaukite: 8421
kos.
.South Halsted Street. Antros lu

Kalėjimai

bos.

ANT RENDOS

UTIL1TY LIQUOR
D1STRIBUT0RS
Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
Pas mus galima gauti tikrai
Lietuvišką. Importuotą Valstybinę
Degtinę.

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

Pastatysime namus ir vidų Jrengsime ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unljistai ir užtikrinti.
IZOLIOTA OARAŽA
2 karams pastatysime
ant Jūsų loto
už..................................
Unijistų statytas

VILNIAUS KALNELIUOSE

Prie 13 5 tos ir Archer Avė., Rte. 4A
Washingtcne, ant capitoliaus rotundos šiomis dienomis atidengtas WH1 Rogers bronzo paminklas, W, Rogers buvo
kino artistas, jumoristas ir vadinamas žymiausiu Oklaboma’g
piliečiu. Jis Žuvo vienoj lėktuvo katastrofoj. (Acme teleph.)

«■'
jjl

$

119 akerų, 2% mylios nuo Hari,
Oceana County seat. kur randasi ka
talikų bažnyčia. PusS žemSa dirba
ma. kita pusė miškas. Dideli budinlnkai; yra taipgi upei#. >1,400.00.
>100,00 cash Ir >175.00 ateinant} ru
denį, o likusią dalj atmokėdami po
>50.00 } metus galte įsigyti š) ūk}.
Atsišaukite: Mrs. Eva Osborn. Hart,

Mlęhjgan;________>^______
PIRMOS RfšIES JUODŽEMIS

VASAROTOJAMS ATYDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automobllium ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chlcagos. Kelias 83 ir 45. Peter Bernotas. Bo» 77, Sllver Lake, Wls.

PARDAVIMUI
4 fletų moderniškas mūrinis na
mas, arti Marųuette Parko. H.O.L.C.
morglčiųs. Rendų neša >150.00 Į m8ncsl.- Kaina tik >13,500.
Tmokėt
>6.500. 7207 S. Francisoo Avė., tel.
PROsnect 3140.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas prie 100 East

Marrruette .Rnad, kaminas Indiana Avenue. Matykite Mr, Downs.
PARDAVIMUI TAVERNAS
Kviečiame Jus atsilankyti pirm
negu pradėsite statyti. Ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be Jo
kių prievolių. Uždari porčial ir
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRECKINO. & LBR. CO.
2301 8. Oraurford, Lawndale 3010
Open Sundays
K. KAFKA, prez.

Pardavimui taverno biznis. Pigi lalsnis. pigi renda. Atsišaukite: 835 W

123rd Street.
PARDAVIMUI
6 kambarių bungalow. >750.00 (mo
kėti. >27.00 } mėnesi HOLC. Labai
gerame stovyje. 50 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busu. Savi
ninkas: 0353 S. 55th Oourt, Oaklavn,
Illinois.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas po num. 100
East Marųnctte Road. kampas Indlana Avenue, Matykite Mr. Downs.
RENDON FLETAS
Rendon 2 fletal po 3 kambarius.
Gasas, elektriką, ir rakandai; šilu
ma Ir karštas vanduo, >7.00 ) sa
vaitę. Be rakandų >26.00 ) mėnesĮ.
3241 Ogden Avė. Matykite Emest
Rudaitis. 2-tras aukštas.

(North Kast Corner Archer and
Saeramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai
pinigai
apdrausti iki
$6,000.00
HmokSiom
Už padėtus
pinigas

Stkaiafai, Liepos-July 9,1939
GRAŽIAME SUNSET PARKE

Mokyklos Reikmenų ir dellc&tessen,
Marųuette Parke. Pilnai Jrengtaa
Parduosiu pigiai.
Telefonas HEMloek 5083

Stanley Gavcas. 110 So. Rldgeland
Are., Worth, m., tel. Oak Lawa
193J-1.

4192 S. ARCHER AVENUE

PIKNIKAS

PARDAVIMUI BIZNIS

— g'ėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai >1.00: 18
bušeliu V-60.

StM Club

“DRAUGO” VASARINIS

rald Avė,, Chlcago, minols.

PARDAVIMUI ŪKIS

Linksmas Patarnavimas Visiems

Birželio 4 d. dr-ja laikė
750 W. 31st Street
priešpusmetinį
susirinkimų,
Lietuvos Vyčių 17 Algirdo
Dievo Kūno oktava iškil
A. A. NORKUS, sav.
Lietuvių Auditorijoj. Nariai
kuopa, S. Boston, Mass. —
mingai švenčiama. Sekmadie
Tel. Victory 9670
buvo kviesta atvirutėmis.
$20.00.
nį įvyko iškilminga procesi
Pirmininkas atidaręs susi
Toronto Lietuvių Socialde
ja, kurioje dalyvavo ir pa
rinkimų pranešė, jog pereitų
mokratų
kuopa — $5.00; per
mokslų pasakė gerb. kun. P.
mėnesį mirė du nariai, būtent Organizuoti Lietuviai
Malinauskas, MIC., ketvirta kuopų aukojo: J. ir J. Mon- ISRENDUOJAME DARŽĄ
J. Garudkas ir S. Ivąškevičia. 19-tam Warde Nutarė
dienio vakare pamaldos užsi kai — $2.00; A. ir E. Frenze- PIKNIKAMS IR KITIEMS
Susirinkimas pagerbė miru
PARENGIMAMS
baigs taip pat su procesija. liai — $1.00; V. ir O. Dagi
Rengti
Pikniką
sius narius atsistojimu ir mi
-.
,
. ,1T 'Kun. A. Kiškūnas išvyko į liai — $1.00; J. ir E. Stan- WILLO-WEST
nute tylos.
Šiemet susitveręs 19-to
...
. , .
, , , .
, „
, • t• i •
Mundeleinų
i
kunigų
rekolek._ _____ _______ v.__
Paskui sekė raportai apie rdo Regulans Lietuvių De-\
Gražiai pasirodė ir šokėjų GERMAN CHURCH ROAD
cijas, jam sugųzus, važiuos
IR WILL0W SPRINGS
sergančius narius.
mokratų Klubas ruošia pirmų
grupė vadovaujant Vytautui
rekolekcijų kleb. kun. I. AlROAD
Komitetas rengiamo drau metinį piknikų, birželio 16 d.,
Belajui. Visiems dalyviams,
bavičius.
giško išvažiavimo išdavė ra Ryans miške, prie 87 ir Westvardan lietuvių skyriaus ko WILL0W SPRINGS, ILL.
♦- ,
portų, jog piknikas įvyks bir ern avė.
miteto, tariu nkTJŠir-dų ačiū!
p-nas Butchas, sav.
želio 18 d., buv. S. Svilainio “Green Grove” orkestrą Vieša Padėka
Jonas Locaitis,
darže, prie Kean avė. ir 82 ' grieš lietuviškus ir ameriko Tariu širdingų ačiū “Drau
Lietuvių grupės pirm.
g., Willow Springs, III. Pik niškus šokius. Visi kviečiami go” redakcijai už pranešimų
nike bus genį dovanų laimė atsilankyti į piknikų.
LIETUVIŠKA
dienrašty apie Vėliavų dienos I
jimui. Gera orkestrą grieš šo
Ir aš ten būsiu iškilmes, kuries įvyko perei RŪBŲ KlTAUTUVE
VISKAS D4L VYRŲ
_____ \
švelni Degtinė—100 Prool
kius. Trekas su darbininkais
tų sekmadienį Soldiers’ Field
BOTTLED IN BONU
išeis 10 vai. ryto nuo Lietu Kuomet žmogus dėl savo Chicagoj.
Nėra
vių Auditorijos. Kurie apsi prasižengimų žeminasi, tuo
ui
Nors diena buvo ūkanota
TIK $
ėmė patarnauti piknike, pra met lengviau kitus permal
ir nepaprastai šalta, bet pub
4-6 Kvortos...
dauja ir užsirūstinusius nu
šomi susirinkti laiku,
likos susirinko nemažai.
Reikalaukit
gijos reikalai.
P. K. S. tildo.
Lietuviai tikrai gerai pasi
SAVO APYLINKĖS
rodė. Sasnausko vyrų choras,
TAVERNOJ
diriguojamas komp. Antano
DRINKSAS
PAUL LEASAS
Pociaus, padainavo gražių lie
MUTUAL LIQUOR OOMPANY
(Vyriškų Rūbų Krautuve)
tuviškų dainų, pačių choristų
Distributoriai
išvaizda graži, o nuo jų bal 3427 So. Halsted Street
4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014
Tel. Boulevard 0»S7
sų — net “mūrai drebėjo”!

2 šviesūs kambariai, ant 2-trų luI bų, tinkami merginoms ar vaiki
nams, Reikalinga pasisakyti kur esi pirmiau gyvenęs. 3222 So. Erne-

PARDAVIMUI NAMAS
8 kambarių, šviesus namas (gera
me stovyje) su {eigomis. Didelis lo
tas. Ąžuolo aptaisymai; 2 ekstra tu
aletai; 6 kamaraitės (elosets); Eleetrohix Gaslnls refrigeratorlus; kiek
.rakandų; šviesi pastoge su gerom!
grindimis. Furnace; karštas van’
duo; mūrinis pamatas, cementinis
privažiavimas Ir kiemas, 2-karų garadžius; pulki žolė, medžiai ir gė
lės; liuosas titulas, taksai žemi; ma
ža cash kaina arba lengvi Išmokė
jimai. Arti mokyklų, bažnyčių, par
kų, knygyno, krautuvių ir transportacijos. Matykite nuo 2 iki 5 po
piet.
Sekmadieniais arba kitomis
valandomis pagal sutart}. RADcliffe 3281 (Anburn Park), 7525 EgglestvMi Avė. (Atyda agentams).

PARDAVIMUI NAMAS

ja

Aja
'

Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių
Bafety Deposit Dežntea Galima
Pasirendnoti

Mūrinis namas, 3 fletal: 1 •— 0
kambarių; 1 — 4 kambarių Ir 1' —
8 kambarių. Parduosiu pigiai arba
mainystm ant grosernės ar kitokio
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite: 2134 West 23rd Flsce,

(blogo, Rl.

PARDAVIMUI RAKANDAI

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Snbatom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

Tš priežasties Ilgos parsiduoda ra
kandai virtuvės, dlnlng ir parlor
kambarių. Matykite nuo 3:00 iki
6:00 vai. popiet. 7038 So. Arteslan
Avė. 2-tras aukštas.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

Naujas 1928 metų Wurlltser 120 ba
sa: akordtonas Streamlined. Parduo
siu pigiai. Duokite paslūlljlmą. B.

of CHICAOO

JU8TDT MACKTEWICH
Preeident

HELEN KUCHIN8KA8, Bee.

,|Q

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

PARDAVIMUI AKORDIONAS

L. Entermn. 8248 8o. Laflln
Telefonas Trtangle »34.

8«.

PARDAVIMUI RUNOALG
6 kambarių mūrinis bungniow
važiavimas Iš šono; 2 kar„
džius; arti Marųuette Park.
šaukite: 1227 West Mth Place

------ 111.

Pocahontu Mine Ron, (Screened) Tonas $7.00
Petroleum Carbon Ooke, perkant 6 tonus ar
dangian. Tonai $7.25. Bioe kainos tik iki Liep. 1

