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Prancūzija gyvena sunkią krizę—Daladier
lis sako, tokios tarptautines krizes
neturėta po pasaulinio karo per 20 metu

Michigan City kalėjimu kaliniai
pagrobė moterį tikslu issilaisvinti

Apie 3,000,000 įginkluotų
vyrų sutraukta į pasienius

Tas jiems nepavyko; jie
pašauti ir aklai uždaryti

PARYŽIUS, birž. 27. — - bė įginkluota ir paruošta neL ‘ 'V t
Prancūzijos parlamentas šian paprastiems įvykiams. Ir taip
. >? . •'.y.*
dien nutraukė sesiją vasaros turi pasilikti.
'■
:y:<
įtostogoms. Ministras pirmi Jis sakė, kad šiandien apie
ninkas Daladieris autorizuo- 3 milijonai jaunų prancūzų jtas diktatoriškai šalį valdyti I ginkluota ir paskirstyta vi
lki lapkričio 30 d. Be parla-! sais pasieniais budėti. Be to,
mento atsiklausimo jam leista, pašaukta tarnybon daugybė įprireikus, išleidžiamais speci vairių pageUunių pusiaukarialiais dekretais rūpintis vals nių grupių.
tybės reikalais ir šalies likimu
Jis nurodė, kad tokią pat
šiais neramiaisiais laikais.
krizę praleidžia ir Britanija.
Prieš nutrauksiant sesiją Jos visas karo laivynas sumo
ministras pirmininkas atsto bilizuotas ir parengtas kad ir
Šie du lakūnai, Humter Moody (kairėje) ir Wilbur Parrish, abu iš Decatur, 111, Springvams pranešė, kad Prancūzija tuojau susikirsti su priešu.
field, III., airporto padangėse bando lengvuoju lėktuvu sumušti skraidžiojimo ištvermės re
šiandien gyvena tokią rimtą
Tas padaryta, anot minis kordą — 218 valandų be nusileidimo. Iki vakar vakaro jiedu jau išbuvę ore apie 150 valan
(Acme telephoto).
tarptautinę krizę, kokios nebū tro pirmininko, gavus žinių, dų. Dar reikalingos nors trys paros. Nežinia, ar jie ištvers.
ta per 20 me.tų po pasaulinio kad Vokietijos diktatorius ne
karo.
rimsta ir pasirengęs dar šią
To atsižvelgus, visa valsty- vasarą pakilti į naujus žygius.

SENATAS IŠVERŽĖ
Iš PREZIDENTO
MONETARINĘ GALIĄ

98 SOVIETŲ LĖKTUVAI
SUNAIKINTA

CHICAGO KARDINOLAS
SEKMADIENĮ MINĖS
67 M. AMŽ. SUKAKTĮ

REIKALAUJA 8 CENTU
UŽ VAŽINĖJIMĄ
GATVĖKARIAIS

Chicago per eilę metų dar
TOKIO, birž. 27. — Japonai Jo Eminencija kardinolas damas prisiųstus iš viso pa buojasi konsoliduoti miestinį
oficialiai praneša, kad japonų Mundelein, Cbicagos arkivys saulio sveikinimus.
susisiekimų, taip kad su gau
karo lakūnai šiandien puolė kupas, ateinantį sekmadienį
Daugiau kaip vieno milijono tu trausferiu būtų galima va
AVASHINGTON, birž. 27. —(sovietų mongolų lėktuvų stotį
minės savo 67 metų amžiaus katalikų Chicagos arkivyskupi žiuoti gatvėkariais, viršuti
Papildomomis žiniomis apie ties Bor ežeru, Išorėj Mongoli
joje kardinolas yra vyriausias niais geležinkeliais ir autobu
sukaktuves.
senato nuosprendį, kuriuo
joj, ir sunaikino 98 lėktuvus
Kaip paprastai, Jo Eminen dvasinis vadas. Tačiau didžiai sais. Dabar juo arčiau tikslo,
natas išveržė iš prezidento
cija savo gimtadienį paminės gerbiamas ir kitų tikėjimų nes gatvėkarių linijų kompa
monetarinį autoritetą, reikia DU NACIŲ POLICISTAI
ramiai, be jokių iškilmių, bū žmonių. Nes nepaprastai pa nija priversta su miestu at
pažymėti dar tas, kad prezi
NUTEISTI
damas Chicagoj, o gal St. Ma kantus ir daugiausia atsida naujinti sutartį — gauti leidi
dentas turėjo autoritetą dole
ry of the Lake seminarijoj — vęs Bažnyčios reikalams ir vi mų naudotis gatvėmis.
rio vertę sumažinti iki 50 cen PRAHA, birž. 27. — Du na
vasarinėj rezidencijoj, skaity sų žmonių gerovei.
Visų minėtų atskirų susi
tų. Senatas šį autoritetą da ciai policistai, kurie nušovė
čekų polisininką Naeliode bir
siekimų grupės per du mėne
bar panaikino.
želio 6 d. vakare teismo nutei
PIRKIMO MOKESTYS
LOUISIANOJ NAUJAS
sius turėjo derybas su miesto
1934 metais prezidentui rei- sti po 15 metų kalėti. Nuteistarybos susisiekimo komitetu
KAS KITA
SKANDALAS
kalaujant kongresas leido jam, tieji t6isin0sii kad jie ,wv0
ir pagaliau sutarė ir nustatė
BATON ROUGE, La., birž.
SPRINGFIELD, III., birž.
dolerio aukso vertę sumažinti,
konsoliduoto susisiekimo ruo
27. — Šioje valstybėje naujas 27. — Legislatūroje turėta suiki 50 centų. Prezidentas tuo,
__________
šą.
skandalas. Valstybės universi- į manymas pirkimo mokestis pa
autoritetu pilnai nepasinau
NACIAI UŽGROBIA KA
Visas projektas vakar įtei
tete, susekti dideli išeikvoji-(keisti mokestimis už pajamas,
dojo. Dolerio vertę jis sumaži
ktas
federaliniain
teisėjui
TALIKŲ SEMINARIJĄ
mai. Nežinia kur dingo univer ([Senatas
______ _____
atmetė sumanymą.
no iki 59.06 centų.
LINZ, Austrija, birž. 27. — versiteto prezidentas. Priede Pirkimo mokestys yra neišse AVilkersonui, kurs savo žiny
Pripažintas autoritetas išsi
boje turi gatvėkarius ir vi rišu Nacių autoritetai pranešė čia valstybės gubernatorius dėl miamas aruodas.
baigia šio birželio 30 dieną.
tinius geležinkelius. Prie šio
katalikų teologinės seminari “ligos” atsistatydino.
Kongrese stengtasi jį pratęspsojekto prijungiami autobu
jos vadovybei, kad mokslo me
MIRĖ MINISTRO CIANO
Senatas pratęsdamas kai
sai ir dirbami požeminiai ge
tų gale apleistų seminariją, JAPONAI RENGIASI UŽ
TĖVAS
irias šio įstatymo dalis iš
ležinkeliai.
nes pastatai paimami valsty
IMTI KITUS KINŲ
raukė leidimą prezidentui do
ROMA, birž. 27. — Mirė Projektu nurodyta, kad gat
bės žinion.
UOSTUS
lerio vertę mažinti iki 50 cen
užs. reikalų ministro Ciano vėkarių ir viršutinių geležin
ŠANCHAJUS, birž. 27. —
tų.
tėvas, grafas Constanzo Cia kelių vertė yra 220 milijonų
BARCELONA, birž. 26. — Japonų karo laivyno vadovybė
no, fašistų atstovų rūmų pre dolerių. Numatyta 8 centai už
— Italų generalinis konsulas pranešė svetimų šalių konsu
CHICAGOJ MIRĖ RUSAS
zidentas.
važinėjimą gatvėkariais vieto
Carlos Rossi pranešė, kad čia lams Foočowo ir Wenčowo
GRAFAS
je 7 centų. Už transferius
atvyks užsienių reikalų mi- uostų miestuose, kad visi sve
Cbicagoj mirė rusas T. Pin-'nj8tras Ciano tartis su gen. timų šalių laivai apleiistų uo PADIDINTAS GENERALI tarp gatvėkarių ir kitų susi
NIS ŠTABAS
siekimo linijų reikia primokė
čukas, 48 m. amž. Viešojo ad- Franso liepos 7 d.
stus, nes uostai bus puolami
ministratoriaus raštinė norėti!
PARYŽIUS, birž. 26. — ti 2 centus vietoje šiandien
susisiekti su mirusiojo gimi
Prancūzijos karo ministerija primokamų 3 c.
nėmis. Mirė apskrities ligoni
padidino generalinį stalių 65Kai kurie miesto tarybos
nėje.
iais karininkais daugiau. Da nariai yra priešingi kai ku
M irusis j Ameriką atvyko
bar štabe yra 220 karininkų. rioms sutarties projekto da
1919 m. Jis čia naturalizavosi.
Apie vieną milijoną karei lims. Pirmiausia priešingi raSakėsi, kad jo tėvą grafą ir TOKIO, birž. 27. — Čia jau iTientsine.
vių Prancūzija turi įginklavu tos didinimui už važinėjimą
kitus keturis namiškius bolše pradėti įžanginiai britų su ja
Tš tikrų šaltinių sužinoma, si.
gatvėkariais. Taip pat nuro
vikai nužudė.
ponais taikos pasitarimai Tsi- kad japonų vyriausypė dar ne
do, kad linijų savasčių įkaino

Tukioj ivyke izangiuiai britu su
japuuais dėl taikus pasitarimai

Chicagoj jis studijavo me entsino koncesijos ir kitais
diciną ir dirbo ligoninėje. Mo klausimais.
Britanijrts ambasadorius va
kėjo šešias kalbas.
kar atlankė japonų užs. reika
BRATISLAVA, birž. 27.— lų ministrą ir su juo ilgoką
Slovakų vyriausybė nusprendė laiką tarėsi.
Vieta taikos derylioms turi
visus netinkamus kareiviauti
žydus paimti j privalomojo būti paskirta. Japonai, šaku
ma, pageidautų derybas turėti
darbo stovyklas.

turinti pagaminusi taikos są
lygų. Tik iš spaudos žinoma,
japonai norėtų, kad britai pa
liautų draugavę su Kinijos di
ktatorium ir komunistais ir
pripažintų japonų vykdomą
naująją santvarką jie tik Ki
nijoje, bet ir visuose Azijos
Rytuose.

MICHIGAN CITY, Ind.,
birž. 27. — Čia valstybiniam
kalėjime šiandien įvyko tas,
ko visiškai nesitikėta ir nenu
matyta.
J kalėjimą atvyko vizitorė,
M rs. Ruth Joiner iš Craivfordsville, Ind., apskrities gero
vės departamento tarnautoja.
.Vienam kalėjimo kieme ją
lydintį kalėjimo sargą trys ka
liniai puolę apdaužė ir ją pa
grobę nutempė į kalėjimo gy
dytojo kabinetą ir ten užsiba
rikadavo. Iš kabineto telefonu
piktadariai pranešė kalėjimo
viršininkui, kad jiems būtų
duoti ginklai ir automobilis
pabėgti Lš kalėjimo. Sakė, jei
tas nebus padaryta, jie į 10
minutų pagrobtą moterį nužu
dysiu.

APSAUGOS NUO
PAVOJAUS Iš
LĖKTUVŲ TVARKA
KAUNAS. — Krašto apsau
gos ministras, susitaręs su vi
daus reikalų, susisiekimo ir
švietimo ministrais, paskelbė
įstatymui apsaugos nuo pavo
jų iš lėktuvų vykdyti taisyk
les. Jose nurodyta, kad ap
saugos nuo pavojaus iš lėktu
vų paruošimą ir vykdymą netarpiškai seka ir tikrina prieš
lėktuvinės apsaugos viršinin
kas, kuris pareigas eidamas
netarpiškai priklauso kariuo
menės vado. Jis yra lėktuvi
nio pavojaus komisijos pirmi
ninkas. Apsaugai nuo pavo
jaus iš lėktuvų rengti prie Vi
daus Reikalų, Susisiekimo ir
Švietimo ministrų steigiami
lėktuvinio pavojaus skyriai, o
Lietuvos teritorija suskirsto
ma į sritis, nuovadas, kvarta
lus ir rajonus. Priešlėktuvinės
apsaugos sritys yra Kauno
miestas ir kiekviena apskritis.
Sričių rilws sutampa su mies
tų ir apskričių ribomis.

Priešlėktuvinės
apsaugos
nuovadą sudaro kiekviena mie
sto policijos nuovada, apskri
tyse — kiekvienas valsčius.
Priešlėktuvinės apsaugos nuo
vadų ribos sutampa su miestų
policijos nuovadų ir valsčių
ribomis. Kvartalą sudaro< kiek
vienas miesto policijos kvarta
las, kiekvienas miestelis, ku
riame yra ne mažiau kaip 500
gyventojų, kiekviena atskira
provincijos įmonė, kurioje dir
ha ne mažiau kaip 50 darbi
ninkų. Reikiant, priešlėktuvi
nės apsaugos komitetas gali
steigti kvartalus ir miesteliuo

Kalėjimo viršininkas bandė
piktadarius perkalbėti, bet tas
nepasisekė. Kad taip, tuojau
pašaukta Lš apylinkių valsty
binės policijos skvadai. Suvyko apie 50 policistų.

Policija išlaužė kabineto du
ris ir paleido kelioliką šūvių
į piktadarius, kad neleidus
jiems susiorientuoti žudyti pa
grobtą moterį.

Visi trys piktadariai sužei
sti susmuko. LengvaLs.užeista
ir moteris. Piktadariai sura
kinti ir padėti į ligoninę ope
racijoms.
Vietos kalėjimas seniai pa
garsėjęs kaliniais triukšmada
riais. Įvykę daug išsilaužymų
ir pabėgimų.

se, kur yra maždau kaip 500
gyventojų, arba įmonėse, kur
dirba mažiau kaip 50 darbi
ninkų. Rajoną sudaro atskira
įmonė, atskiras didelis miesto
namas, mažų miesto namų jun
ginys.
Apsaugą vykdo.; Kaune —
burmistras, apsksityse — ap
skričių viršininkai, nuovadose
— policijos nuovadų viršinin
kai, kvartaluose — kvartalų
policininkai ir priešlėktuvinės
apsaugos kvartalų vedėjai, ra
jonuose — rajonų vyresnieji.
Be to, steigiami padedamieji
organai; srityse — priešlėk
tuvinės apsaugos komitetai,
nuovadose — grupės.
VOKIETIJOS GENEROLAS
LANKO ESTIJĄ

TALINAS, Estija, birž. 27.
— Čia atvyko Vokietijos ge
neralinis štabo viršininkas
gen. Halderis.
Paskelbta, kad Vokietija
pasižada Suomiją ir Estiją
ginti, jei jų nepriklausomy
bėms būtų koks pavojus.
Tokiu būdu bolševikų pasišovimas šias valstybes “glo
boti” sukoneveikiamas.
SLOVAKAMS LEISTA
JEITI I MORAVIJĄ

BRATISLAVA, birž. 26.—
Nacių protektoratas Čekijoje
leido slovakams laisvai įeiti į
Moraviją — čekų teritoriją.
Bet čekams griežtai uždraus
ta įeiti į Slovakiją ir tuo su
metimu nacių policija saugo
pasienį.

jimas per didelis. Projekte nu
PRIEŠLĖKTUVINĖS SAU
rodyta, kad konsoliduotos lini
GOS PRATIMAI
jos miestui atmoka tik po pa
CHICAGO SRTTTS. — IS
LONDONAS, birž. 24. — dengimo visų linijų bėgamųjų
dalies debesuota; retkarčiais
Rugpiūčio 9 d. naktį pietinėj išlaidų. Sako, miestas su tuo
numatoma kiek lietaus su per
Anglijoj įvyks priešlėktuvi nesutiks.
kūnijomis;
šilta.
niai gyventojų saugumo pra Gana to, miesto pareiga yra
Saulė teka 5:16, leidžiasi
timai. Visos šviesos bus užge kovoti prieš ratos didinimą už se ratos mažinamos, o> Cbica8:29.
važinėjimą. Kituose miestuo- | g°j — priešingai.
sintos.
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Svarbus Reikalas
Prieš kiek laiko Kongresas dauguma bal
sų atmetė garsųjį Townsend pensijų planą.
Tas žmogus per daugelį metų sunkiai dir
bo, organizavo savo šalininkus, kad praves
ti savo planą per Kongresą. Bet visos jo
pastangos nuėjo veltui.
Tačiau to plano atmetimu Kongresas dar
nebaigia savo rūpesčių ir ginčų socialinio
užtikrinimo klausimais. Vyriausybė yra įne
šusi pataisymų prie jau esamo įstatymo. Pla
nuojama pradėti mokėti senatvės pensiją nuo
kitų metų pirmos dienos, vietoje laukti du
metus, kaip buvo numatyta. Taip pat yra
planuojama pravesti mokėjimą pašalpų naš
lėms ir našlaičiams.
Yra ekonomistų, kūne nesutinka su tais
planais- Jie tvirtina, kad nebus galimumų
tas pensijas ir pašalpas išmokėti. Taksų mo
kėtojams, esą, pasidarytų nepakeliama naš
ta.
Kitais metais vien tik pensijomis seniams
reikėtų išmokėti #88,000,000. Po penkių me
tų toji suma pasididintų iki $713,000,000, o
po dvidešimties metų net iki pustrečio bili
jono dolerių.
Nėra abejonės, kad taksų našta pasunkės.
Bet, kurie daugiau uždirba, daugiau ir tu
rės m c keti. Kito kelių. perą. žmonės, kurie
neturėjo progos sutaupyti senatvei, negali
būti palikti mirti badu. Jie turi turėti ir
pastogę ir duonos kąsnį.
•

4

•

Lietuvos Šauliai

'''

Lietuvos Šaulių Sąjunga šiemet mini sa
vo dvidešimtmetį. Kaip, vakar skaitėte mū
są dienraštyje, Kaune* įvyko didelės ir labai
įspūdingos iškilmės. Lietuvos visuomenė gau
singai dalyvavo tose iškilmėse.

Vyriausias šaulių Sąjungos organizatorius
buvo VI. Putvinskas, kuris jau yra miręs
ir kurio atmintį šauliai kasmet tinkamu bū
du pagerbia.
Kovose už Lietuvos nepriklausomybę (su
rusų bolševikais, su lenkais ir vokiečiais ber
montininkais) šauliai labai aaug padėjo Lie
tuvos kariuomenei. Ne vienas ir iš šaulių
savo galvą paguldė už Lietuvos laisvę.
Plačią vagą šauliai išvarė ir Lietuvos kul
tūros dirvonuose. Jie leidžia gražų ir turi
ningą savaitinį žurnalą “Trimitą’ jie įstei
gė miestuose, miesteliuose ir net kaimuose
daug skaityklų; jie pristatė daug šaulių na
mų, kurie yra nemaži kultūros darbo cent
rai Lietuvoje,- jie daug prisidėjo prie auk
lėjimo visuomenėje drausmės ir sveikatingu
mo.
Dabar Šaulių Sąjunga yra pusiau karinė
organizacija. Ji yra Lietuvos karo vadovy
bės žinioje. Dėl to ypač dabar ji yra draus
minga ir pasiruošusi. Kiekvienas šaulys, tai
ne šiaip jau sąjungos narys, bet pasirengęs
ir pasiryžęs kovoti už Lietuvos nepriklau
somybę ir tai ne bet kaip, bet su ginklu ran
kose. Išimties nesudaro nė moterys šaulės.
šia proga yra džiugu pažymėti faktą, kad
ir Amerikos lietuviai yra gana gausingai pa
rėmę Lietuvos šaulių 3ąjunges darbus. 1924
26 metais, važinėjant čia dailininkui Ant.
Žmuidzinavičiui, amerikiečiai sudėjo šaulia
ms kelioliką tūkstančių dolerių. Kitais ke
liais taip pat nemažai aukų pasiųsta. Pernai
amerikiečių aukomis buvo nupirktas lėktu
vas. nuvežtas į Lietuvą ir padovanotas Šau
lių Sąjungai. Pačioj sąjungoj šiandien dar
buojasi ne vienas eksamerikietis.
Sveikiname šaulius jų reikšmingos šven
tės proga, linkėdami ir toliau aukotis tau
tiniam ir valstybiniam tikslui ir stovėti tau
tos ir valstybės sargyboje.

sielų išganymui paaukoti.
lybes tik per lai, kuU bloga
spauda atidaro blogai duris.
Spauda
Taigi tikintiesiems tebūna
Spauda yra galingas įran
kis. Politikai tą gerai supra žinoma, 'kad karas spaudoje
*
w
Tėvų Marijonų kongregaci- rie iš jų net po keletu kartų nta. Žino tai ir Katalikų Ba dar nepasibaigė. Lietuvių gy
Dėl Molotovo Kalbos
jos tikslas yra praplatinimas ' davė misijas tose pačiose pa- žnyčia. Gal nė pusės blogo venini© Amerikoje blogoji
Prieš keletą savaičių Sovietų Rusijos už
nebūtų, jeigu bloga spuudaI spauda pirmininkauja. Ne tai
sienių reikalų komisaras Molotovas pusukė Katalikų Bažnyčios reikalin- lapijose. Man stojant j Marinebūt sugadinusi žmonijos ge kad ji padidintų sau garbę,
svarbių kalbų, su kurios turiniu, neabejoja giausiose vietose. Amerikoje jonus 1917 m., atvykęs dar
bet tam, kad ji daugiau kitų
rovės ir latonės.
me, mūsų skaitytojai yra susipažinę. Bet į- Tėvai Marijonai pakreipė sa- radau penktą misijonierių, ką
Ta spaudoje blogybė buvo įstumtų į nuodėmės vergiją
domu, ką rašė apie tą kalbą Kauno dien vo pajėgas į milijoną lietuvių, tik įstojusį pas Tėvus Mari
raščiai! Vienas iš jų, būtent “XX Amž.’ atvykusių iš tėvynės su tvir jonus, kun. Pr. Meškauską matoma ir Amerikos lietuvių ir pragaištį.
Tad iiieko stebėtino, jeigu
tu tikėjimu ir Katalikų Baž Pamylėjo misijų darbą ir tuo gyvenime. Blogiausia, šlykš
tarp kitko sako:
laiku Aušros Vartų parapi čiausia, melagingiausia buvo matome, kad Tėvai Marijonai
“Apskritai, ši pastaroji Molotovo kalba nyčios meile. Bet gyvenant
lietuvių Amerikoje spauda. Amerikoje pirmose eilėse kareikia laikyti savotiška staigmena, jau vien sunkesnėse tikėjimui aplink y- jos klebonas kun. Pr. Serafi
Putfkutiniais
laikais kiek pa- riauja už atgavimą spaudos
dėl to, kad taip griežtai ir, palyginti, atvi bėse ne vienas iš jų nutolo nas ir 1918 m. teko su juo
gerėjusi, bet 'komunistiška1 galybės tiesai ir Dievo garrai seniai Kremliaus vyrus bebuvome gir nuo tikėjimo praktikavūno ir kartu pradėti novicijutas.
Misijų darbui įsisiūbavus spauda plinta visur. Žinoma, bei.
dėję (kalbant. Nors Sovietai ir akcentuoja pradėjo tarnauti svetimiems
Sale dienraščio “Draugo”
savo aspiracijas, nukreiptas prieš agresinių dievams. Gaila tokių žmonių. atvyko iš Lietuvos kun. P. ji palaikoma Rusijos auksu,
valstybių veiksmus bei duoda vilties savo Tokiems reikalinga pagalba, Andziulis ir kun. A. Cikoto ir arba geriau sakant, Sovietų Tėvai Marijcnai leidžia sa
vaitraštį “Laivą” ir mėne
sąjungai su demokratinėmis valstybėmis, ta be jos jie dar labiau ištvirk jiedu iki šiai' dienai žmonių dumblu.
Taigi nors Tėvams Marijo- sinį žurnalą “Studentų Žo
čiau iš kitos pusės neišskiria nė galimumų tų ir nueitų velniop.
atmenanti kaipo auksaburniai
suartėjimo, bent ekonominio, su Italija ir
Dievas vartoja įvairias prie misijonieriai. Apie juodu žmo|na,ns nipėjo misijų darbas ir dį”. Šiųdviejų laikraščių tb_
Vokietija. Atrodo, jog Sovietai mano, kad mones savo malonėmis prieiti nės klausinėja ir jų pamoky dar nebeturint tam darbui už kslu yra įsąmoninti žmonė|
politiniuose santykiuose, jei gali kas nors ir prie tokių žmonių. Siunčia mus kai kurie žodis į žodį ka tektinai pajėgų, vis gi pa savo tikėjimo ir tiesos į)«3
laikytis nesikišimo ir auturkiškai tvarkytis,
Visagalis jiems dvasios tėvus rtoja. Prie žymių misijonie- kreipta nemaža jėgos į plati niino meilę. Polemika >palil<^
tai visų pirma Sovietų Rusija, ir todėl ji
parapijinius kunigus, kad' jie rių reikia priskaityti ir vėliau nimą geros spaudos. Visupir- ta dienraščiui “Draugui”, ku
nemano pigia 'kaina dėtis į vieną, ar į kitą
atvykusius iš Lietuvos: kun. ma pradėta su mėnesiniu žu ris nors visokiais būdais blo
bloką. Nors po šios Molotovo kalbos ir jau 'pamokinimais, maldomis ir
rnalėliu: “Tikyba ir Dora”. gos spaudos puolamas, visgi
čiamas Sovietų palankumas Anglijos ir Pra įvairiomis kitomis pastango Ig. Česaitį, kun. K". Matulai
1918 metais įtraukta pačios jis stovi ant tvirtų pamatą
ncūzijos organizuojamam blokui, tačiau iš mis patrauktų nusidėjėlius tį, 'kun. J. Vaitkevičių, kun.
didžiausios Tėvų Marijonų ir jis nuo Katalikų Bažnyčios
kitos pusės sudaroma tokia situacija, 'kad prie Dievo malonių. Čia gau- L. Draugelį, kun. K. Rėklaipajėgos į dienraštį ‘Draugą’. linijos nė mažiausia nepakry
dėl Rusijos vienokio ar kitokio galutinio ap sus Dievo malonių šaltinis ir tį ir kun. A. Petrauską.
1925 m. kun. dr. J. Navic Ir nuo tų metų Tėvai Mari psta. Dieve, duok jam ant
sisprendimo turės dar eiti didesnės ar ma visi žmonės yra atsakomingi
žesnės varžybos tarp minėtųjų valstybių ir kaip naudojasi šiomis Dievo kui įstojus į Marijonų kon jonai Amerikoje ir (Jienęaštia to tvirto pamato visados sto
Vokietijos. Ne paslaptis, kad Vokietija da malonėmis.
gregaciją prasidėjo nauja era “Draugas” 1 pasiliko artimiau vėti.
Siekiant geros spaudos ti
bar turi nelengvai realizuojamus planus san
Bet Dievas savo įkurtoje misijų darbe. Ne tik pats yra si draugai. Kiek bandyta pri
tykiuose su Lenkija. Suprantama, (kad vo Bažnyčioje dar papildė naujo važinėjęs su misijomis, bet mesti katalikams visokių me kslo būt gera, kad geri žmo
kiečiai nepasigailės Sovietams pasiūlyti ge mis malonėmis žmonijos gy nuo šio laiko pradėta dėti pa- lų, kaip bandyta iškraipyti nės taip įdomautų sekti ir
ros kainos už rezervuotą laikymąsi, jei kil venimą, steigdamas vienuoli-j stangų išsiauklėti savus mi- Katalikų Bažnyčios mokslas, skaityti .gerą spaudą, kaip
tų kokios didesnės komplikacijos tanp rei
kokiomis neteisingomis prie. kad jie klauso misijonieriaus
jas, kurių tikslas yra daryti sijomerius.
cho ir Lenkijos. Jei jau dabar reichas, bū
monėmis bandyta atitraukti pamokslo. Tada sparčiai paNeminėjus jau mūsų Ame tikinčiuosius nuo Bažnyčios, žanguotume geroje spaudoj©
damas radikaliai priešingos ideologijos ir viską, ką žmogus gali pada
turėdamas pats nelengvų ekonomiškų mįslių, ryti su Dievo malonės pagal rikoje išauklėtų misijonierių, nuo Sakramentų, nuo pamal ir nereikėtų užleisti pirmeny
siūlo sovietams 200 milijonų markių kredi ba, kad nė viena siela nežū kurie duug žada rytojui ir ki dumo, bet dienraštis “Drau bę blogai spaudai.
tų, tai reiškia, kad Vokietija pasiryžusi tų, bet kad jie per didesnius tų mažiau dirbusių misijose,
gas” visudmet gynė tikin Mokyklos
daug aukotis, kad tik padėtų sovietams ap- Dievui pasiaukojimo aktus vis gi negalima nepaminėti
sispręsti pageidautina kryptimi. Yra daug | pratęstų Dievo malones iki kun. A. Būblį ir d. g. kun. čiuosius nuo šių piktų priešų. Plačiau žiūrint j gyvenimą,
Ir, turbūt, neapsirikta įtrau matosi didelis reikalas susi
motyvų, kalbančių, kad nesnaus nė Anglija, galini ūmo.
J. Jakaitį, kuri© nemažai va kiant duug misijonierių pa rūpinti. mūsų jaunimu. Prie
Prancūzija bei Lenkija. Nebent ir .viena ir
Taigi ir Tėvų Marijonų ko žinėdavo su įųisijomis ir tą jėgų į spaudos darbus. Kur žodis sako: koki tėvui, toki
kita pusė įsitikintų, kad sovietų diplomato
ngregacija yra viena iš tų darbą pa'mvlėjo.
būt dingę misijonierių sugra ir vaikai. Gal dar teisingiau
žodžiuose yra daugiau drųsos, kaip kad už
Bažnyčios vienuolijų, kurios
jų slepiasi jėgos. Tačiau visos aplinkybės
Tikimės, kad misijų darbas žinti žmonės prie Dievo, jei pasakyti: koks auklėjimas,
reikalauja
iš
savo
narių
di

lodo, kad artimiausiuoju laiku tenka lauk
visuomet užims svarbią vie gu būtume netekę savo ka tokia bus ir žmonija.
desnio
pasiaukojimo
sielų
iš

ti ne ginkluotų konfliktų, o įtempto diplo
Tėvams Marijonams Ame
tą Tėvų Marijonų programoje talikiško dienraščio? Blogoji
matų veikimo. Jėgų ir frontų grupaviiuasis ganymui. Apart skaistybės, Amerikoje. Tai yra viena iš spauda ne vieną ir ištikimą rikoje rūpėjo auk Įėjimo dar
kurį dorybė yra visiems ku
dar pačiame karštyje”.
svarbiausių priemonių atver kataliką nuvedė savais ke bas iš put pradžių atvykimo
nigams privaloma, vienuolija
Kai kurios šio rašinio vietos cenzūros ap
sti nusidėjėlį prie Dievo. Džiu liais. Taigi silpnesnius būt į Ameriką. Bandyta, prašyta
reikalauja iš savo narių ka
ir ieškota pašaukimų j vie
karpytos.
gu yra, kad geriausias Dievas dar greičiau sugadinus.
reiviško paklusnumo ir atsi
davė taip daugeliui pasirink Ne kartą žmogus pamąstai, nuoliją, ir nors gauta kelio
žadėjimo valdyti, nors sulyg
Bolševikų Kova Prieš Bažnyčių prigimties įstatymais teisėtai ti tokį kilnų, aukštą pašau kodėl blogui viskas taip leis lika jaunikaičių pirmuose me
kimą, kuriame galima tieik ta. Jam jokios drausmės ne tuose į mokinių skyrių, visgi
Spaudoje prieš kie'k laiko buvo pasirodę įgytą turtą. Visa tai daroma
daug gero įnešti į kitų sielų bėr. Už žmogžudystę paka visi tie pirmieji apleido, iš
žinių, kad tarp Vokietijos ir Vatikano esan intencija, kad Kristaus pavy
skyrus du.
čios vedamos derybos santykiams tarp tų zdžiu sekant daugiau galėtų gyvenimą, o ypač į tokių, prie ria, bet ir tai daugeliui ten
Tada buvo bandomą page
dviejų valstybių išlyginti. Tos žinios davė laimėti sielų amžinai laimei. kurių sunkiau prieiti kitomis ka pasprukti į kitas šalis ir
priemonėmis. Dievo angelo tenai naujų žulikysčių pri rinti sąlygas mokiniams. 1922
progos Sovietų bedieviams kuo aštriausiai
Tėvai Marijonai siekia sa
užsipulti Vatikaną ir Popiežių Pijų XII. vo kongregacijai užbriežto ti knygose yra surašyta visi Tė dirbti. O vis gi daug ir ne m. nupirktą Marian Kilis vie,(Tęsinys 3 pusi.)
vų misijonierių geri darbai kaltų įsivelia į tas piktadaMaskvoje išeiną bedievių laikraščiai rašo,

Tini MariioN Tįsias Amerikoje

kslo vesdami misijas, platin
esą, “mes stovime prieš faktą, kad Katali
kų Bažnyčios politika pakrypo nacionalso- dami gerą spaudą ir steigda
cializmo pusėn. Svarbiausias tarptautinio mi jaunimui mokyklas.
bedievių sąjūdžio uždavinys dabar yra au Misijos
1913 m.,, atvykus į Ameri
stiprinti kovą prieš Katalikų Bažnyčią ir
Vatikaną paskelbti valstybės priešu nr. 2”. 'ką kunigams, Jurgiui MatuKatalikų Bažnyčios politika nepakrypo na- levičiui, Feliksui Kudirkai ir
cional socializmo pusėn. Taip manyti ir ra Julijonui Kazokui, pradėta
šyti yra didžiausia nesąmonė. Bolševikų laik misijų darbas lietuvių para
raščiai daro visokius prasimanymus, kad tik pijose. Iki šiam laikui misijų
sukurstyti savo pakalikus dar didesnei ko darbas buvo apleistas ir ne
vai prieš katalikus.
buvo kam imtis to taip svar
baus darbo sielų ganyme. Ba
Bolševikai Desperacijoj
žnyčios lupdavo, nes žmonių
Sovietų bedievių sąjunga išleido vieną 94 išsiilgimas Dievo Žodžio bu
puslapių storumo brošiūrėlę, kurioje api vo atgijęs. Žmonės iš apylin
būdinama tikėjimo padėtis Sovietų Rusijo kių parapijų kimšte prikimšje. Iš to apibūdinimo išeina, kad tikėjimas davo bažnyčias. Ar lietus ar
Sovietuose gyvuoja nepaisant jokių perse sniegas pasitaikydavo, žmo
kiojimų. Anot autoriaus, dvasininkai nieko nės vis tidt neapleisdavo pro
nebijo. Jie organizuoja chorus bažnytiniams gos pasiklausyti Dievo Žod
reikalams ir, nepaisydami draudimų ir kliū žio.
čių, skelbia evangeliją ir vaikus moko tikė Kunigui (Arkivyskupui) Ju
jimo tiesų. Kaip pavyzdį autorius nurodo rgiui Matulevičiui grįžus Lie
vieną kunigą, kuris pasidarė kurpius ir sa
tuvon, atsiųsta dar pora nuvo klientus mokė tikėjimo dalykų.
sijoaierių. Kun. Vincentas
Dienraičio “Draugo” vasarinis piknikas Kulikauskas atvyko pirma, po
(liepos 9 d.) žada būti ne šiaip jau papras jo kun. (vyskupas) P. Būčys
tas piknikas, bet skirtingos tuo, kad bus iš ir šie keturi tnisijonieriai ne
pildyta graši programa ir, be to, susilauk paliko lietuvių parapijos ne
aplankę su misijomis. Kai kueime žymių svočių iš Lietuvos.
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kad širdį degina. Bet tų de- Tėvų Marijonų Tikslas sijonieriai, prie spaudos trū
ginimų galima pataisyti bei
ksta 10 darbininkų, MatianaAmerikoje
pagydyti paimant arbatinį
ipolio Kolegijai reikalinga 25
Rašo dr. G. I. Btožis
Šaukštukų Al. Caroid milte
(Tęsinys iš 2 pusi.)
profesoriai, jaunajai įsikūru
Blogas burnos 'kvapas yra Studijuodami tų nemalonią lių, kuriuos! reikia ištarpinti
siai misijai Argentinoje ir
nepavydėtina padėtis, dėl ku padėtį, randame net kelioliką į stiklų vandens. Jie panai ta netoli Hinsdale, III. Ir čia Brazilijai reikalinga 25.
rios kiekvienas nukenčia. Tik tam priežasčių. Pirmiausia, kins širdies graužimų ir rūgš susirinko 10 berniukų baigu
Taigi Tėvai Marijonai kvie
vieni nukenčia mažiau, o kiti burnoje visuomet daugiau y- tumų. Bet kuomet virškina sių 8-tų skyrių ir su jais pra
čia
8-tų skyrių baigusius ber
daugiau, gi kai kurie net at- ra maisto likučių, negu žmo mieji organai neatlieka savo dėta dabartinė auklėjimo si
kartotinai kankinasi dėl to ne gus gali tikėtis, nes yra kur pareigų ir tuo gimdo dvokia stema. Buvo tai penkių me niukus stoti į Tėvų Marijonų
malonumo. Suprantama, apie tam maistui užsilaikyti: tarp ntį kvapų, reikia pavartoti tų kursas, kad jį užbaigus juvenatų (Higb) ir mokytis
į misijonierius, profesorius,
nemalonius dalykus nemalo dantų, ypatingai senesnių žmo tinkamų vaistų, kurie paaukš jaunuoliai galėtų stoti į se
nu ir kalbėti, bet, jeigu gali nių, kurių dantį} smegenys tintų virškinimo aparatų vei minarijų ir siekti kunigys rašytojus, ar Thompson, Connecticut prie Marianapolio
ma iš to tikėtis naudos, rei jau gerokai pasmukę; taipgi kti ir jį sugrąžintų į pirmy tės.
1931 metais ši mokykla pe Kolegijos, arba Hinsdale, III.
kia ir tę nemalonumų pakęs- už karūnų, tiltelių ir nešva kštį stovį. Rašytojas geriau
rkelta į Thompson, Conn., ir prie Tėvų Marijonų Semina
'i. . . i UI rių dantų. Antra priežastis, sias sekines gauna vartoda praplėsta programa priimant rijos.
I nenormalus veikimas nosies ir mas tablets bei pilės.
visokiems profesijoms besi
Kas nori stoti į Tėvų Ma
i kai kurios plaučių ligos. Tre
Kam reikia afkartotinai su
ruošiančius
mokinius.
Greitu
!čia, perdidelis vartojimas al sitikti su svetimais žmonėmis,
rijonų vienuolijų ir pasiau
laiku
dadėta
aukštesni
kur

koti Kristaus Bažnyčios rei
koholio ir tabako. Ketvirta, turi vengti svogūno bei čes
sai,
tad
dabar
jau
turime
pil

kalams, tas tekreipiąs! dėl
netinkamai bei nešvarūs val- nako. Medicinos gydytojai ytrečiosios klasės valgomasis kambarys naujajame Cunard White
nų su keturių metų kursu ko platesniij informacijų sekan Star Šislaive
Manrctania bus geriausiai apibudintas kaip paprastas ir pa
ra padarę eilę bandymų ir,
legijų. Tai pažanga.
togus. Akį veria vaizdas, kad jame nėra ilgų stalų, nėra besisukančiųjų
čiai:
Rev.
J.
Mačiulionis,
M.
kėdžių, nėra lubose neuždengtų balkių, kaip pirmiau Šiuose kambariuose
Kad prašalinti dvokiantį iš štai, kų surado.
1933 metais atidaryta Tė I.C., 2334 South Oakley Avė., būdavo.
Žmogus, kuris kramtė ir
burnos kvapų, reikia pati buvų Marijonų Seminarija, Hi Chicago, Illinois.
Įrna švariai užlaikyti, tai yra nurijo svogūnų, jo kvapas bu nsdale, III. Šiais metais baigė
Kiekviena Klasė Perstato Pilną įrengimą Gyventi
'dantis ir visus minkštus kūno vo užuodžiaimas per 16 valan 6 ir įšventinti kunigais. Da
LIVERPOOL, Anglija. — Iš Liverpoolio išplaukusieji j pirmąją ke
lionę į vakarus naujojoj Mauretanijoj pastebi, kokia privilegija matyt
audinius. Kitaip, galima pri dų. Žmogus, kuris kramtė svo bar liko 12 klierikų, jie po i Veikė jų Dėmesiui!
šio didžiojo laivo dekoracijas ir planuotą apstatymo harmoningumą! Tu
eiti net prie rimto dalyko. gūnų dirbtiniais dantimis ir metų kitų taip pat bus šven
ristinė bei trečioji klasė; susilaukia maždaug tiek pat dėmesio savo ap
“Naujoji Romuva” — sa statymo menu, kiek ir enbin klasė.
Kartais dvokiantis iš burnos nurijo, o kitas taip daręs sa tinami kunigais.
Naujojoj Mauretanijoj turistinėj ir trečiojoj klasėje yra giminingu
vaitinis, iliustruotas Lietuvos
kvapas 'paeina nuo apkrėstų vais dantimis, pasirodė, štai, Pakvietimas
mo panašume, kaip ir žemės puloeiaus dviejuose sparnuose, bet jie viskas:
bedančio
žmogaus
kva

kultūrinio gyvenimo žurnalas tiek skirtingi. Panašiai yra ir dėl parinkimo brangiųjų medžių. Gal padantų, ypatingai kuomet dan
Tėvų Marijomj darbuotei Pasaulinės Parodos New Yor- stebėtiniausias
pas
buvo
silpnesnis
ir
grei

yra Anglų kaštanas, kurio lentelėmis išmuštas turistu rū
tų puvėsiuose per keliolika
komasis
kambarys
ir peleninis sienų išmušimas turistų )>oilsio kambary
Amerikoje
reikalinga
dar
ake proga išleidžia vienų spe je. Panašiai akį veria
valandų rūgsta maisto liku čiau pranyko, negu pas tų,
prieš nužibintąjį medžio pagrindą. Bet pa
pie 75 žmonės. Jungtinėms cialų padidintų numerį, ski čios spalvos savimi yraspalvos
visos ypatingai skirtingos.
čiai ir to supuvusio maisto kuris turėjo savo gerus dan
Vaikams žaisti kambariuose rodomas, ne tik kontrastas, bet atiden
dalelės, skysčių formoje, įsi tis. Tas rodo, jog dantys pri Valstybėms reikalinga 5 mi- riamų dabartiniam Amerikos
giamas vaizdas, kuriuo parodomi nnujojo laivo patogumai visai šeimai.
sigeria
svogūno
kvapo
ir
jį
il

lietuvių kultūriniam gyveni Turistinis kambarys apstatytas paprastų nendrių kėdėmis ir staliukais,
gauna į liežuvėlio plyšelius
'pas pasilieka tik per šešiolikų mui pavaizduoti.
gai
lai'ko.
kurie aptaisyti lininiu audeklu, aiškiais auginyčios vaizdais, kurie ilgi
ir ten paantrina puvimų paga
pakartojami uždangose. Trečiosios klasės kambarių spalvų derinimas su
arba
dvidešimts
valandų.
Kitas bandymas buvo pa
minant stipraus raugalo. Pysideda iš mėlynos, žalios ir oranžinės spalvų marginiu kreminės spalvos
Reikiamų medžiagų (straip dugne.
,Tr su česnaku buvo padaryta
Visi trečiosios klasės kambariai turi karštą ir šaltą vandeni, mo
orrbea bei šfkorbutas irgi yra darytas toks: duota žmogui
snius, aprašymus ir fotogra derniai įrengtą šviesą ir ventiliaciją, aprūpinimus išlepintiems keleiviams
toks
pat
bandymas,
kaip
ir
su
vienas iš gamintojų dvokian valgyti labai plona plotkelė,
apgalvotus patogumus. Turistinėj klasėj įspūdinga proporcija kamba
fijas) apie mokyklas, para ir
rių turi privačias maudvnes. Ir visuose gyvenamuosiuose kambariuose,
turinti labai mažų mišinį svo svogūnu: įduota žmogui su
čio kvapo.
pijas, chorus, organizacijas, kaip ir puikiuosiuose poilsio salionuose ir restoranuose lenktyniauja mo
gūno. Suprantama, plotkelė plona plotkele į vidurius neBritų dekoracija, tikslu įgauti jaukų namų jausmą, kaip buvo
Nesant jokios ligos ir nespaudų, talentinguosius lietu dernioji
taip charakteringa senoje Mauretanijoj.
greit sutirpo, bet svogūno paliečiant burnos nei dantų
vius (mene, literatūroj, mu
permatant jokios paviršutinės
kvapo neišdavė. Tas rodo, ir kvapas buvo užuodžiamas
priežasties, dažnai dvokiantis
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
per 28 valandas. Tai bandy zikoj, dainoj, sporte, tarny
Count Igor Cassini, AVash- kvaipas paeina dėl vidurių su jog dvokiantis kvapas neina
mas su česnaku parodė, kad bose), ekonominį gyvenimų Kaipo Toksai, “Draugas’1' Užsipeluija Jūsų Pilnos Paramos.
ington, 1). C., laikraščio ben irimo, tai yra kuomet vidu iš vidurių.
kokiu būdu jo neimsi į vidu (pramonė ir prekyba) prašau
dradarbis (kolumnistas) pa riai nesuvirškina tinkamai
Trečias bandymas buvo pa rius, jis visuomet bus užuo- siųsti iki 1939 m. liepos mėn.
grobtas iš vieno šokių klubo, valgio ir dėl to juose atsiran darytas toks: svogūnų skys
15-20 d- įgaliotam specialaus
tižiam a s.
išvestas į laukus, išsmaluOtas da įvairios rūgštys. Jaučiant čiu ištrinti žmogaus dantys
Šaltu vandeniu lengviau y- numerio organizatoriui:
ir plunksnomis apibertas.
Antanui Skiriui,
viduriuose rūgštumų sakoma, ir po to galima buvo užuosti ra numazgoti nuo rankų čes
(Aeme telephoto)
lygiai kaip kad būtų svogūnų nako, negu svogūno aliejų.
2334 So. Oakley avė.,
Angelas Sargas, juod. virš. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš.......................... $1.25
valgęs.
’ W|*
Chicago, Illinois
Kuomet svogūnas arba čes
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais.......... 60c
I Ketvirtas bandymas buvo nakas esti išvirtas, jis pra
Maldų Rinkinėlis, odos virš......................................... $1.50
toks: svogūnų skysčiu ištrin randa visų savo smarkų kva
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.............................. 75c
ta žmogaus burna išskyrus pų, nes jų aliejus ištirpsta
RHEUMATISM
Jėcus Mano Pagalba, didelėmis raidėmis .............. $2.53
dantis. Kvapas buvo galima arba išgaruoja į orų. Kiti (pro RILIIVI PAIN IN PIW MIKUTIS
To relieve the tonuring pain of RheumaNeuritii, Neuraleia or Lumbato, tn a
užuosti per 36 valandas.
“DRAUGO” KNYGYNAS
duktai, pavyzdžiui, ‘kopūstai, tiun,
(ew minutei, get the Doctor'a fonuula
NURITO. Dependable—no oplatea. no nar2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois
I>oes the work quickly—mušt relieve
Penktas bandymas buvo visuomet jie turi savotiškų cotici.
cruel pain, to your aatiafaction in a few
________________________________ _______________________ _=---------- --------- &
minutes or money back at Druggist'a. Don't
toks: sumalus svogūnų, jo'kva kvapų. Bet tas jų kvapas bu •uffrr.
Uae NURITO on thia guarantee today.
V i
pas buvo duota žmogui kvė rnoj neilgai tveria.
puoti. Po to svogūno kvapų
Rūkytojų, kuris rūko neuž-1
PAIN IN BACK
buvo galima užuosti taip il sutraukdamas, tabako kvapų
MADE HER1
gai, lyg kad būtų svogūnų galima užuosti per 16 valan
MISERABLE
valgęs.
dų, gi kuris rūkydamas užsi
Read How
Pataisomu
Daryta bandymai ir su čes traukia, iš to kvapų galima
SheFound
TĄ' PAČIĄ
v
naku ir surasta, kad česnako užuosti per 20 ir daugiau va Blessed Relief
DIENĄ Už
Museles were ao sore
V
kvapas pasilieka pas žmogų landų. Rūkytojo labiausia •hecouldhardly
touch
sfe
i
Uaed Hamlint Wizard Oil Liniment and
UŽTIKRINTOS
net per 72 vai., o kartais il dvokia pirštai ir liežuvis, y- them.
found wooderfui relief. Try it today if yna
museles
are
atiff.sore,
achy.
Rub
i
ton
thoroughPLEITOS
........... PO
Feel ita prompt warming action ease pain;
giau. Per 24 valandas kva patingai kurie nevartoja ci- ■y.
Pinigai
grąžinami
Jei
bring soothing relief. Pleasant odor. Wili tnot
slain. Money-back guarantee at all drug Stores.
n patenkinti.
pas esti labai stiprus, gi vė- buko.

ŽODiS APIE BURNOS KVAPĄ

MALDAKNYGES

DANTIMS
PLEITOS

^B

$12.50

H

Bet jeigu'

“ 'i“ «"»

Dvokianti, kvapu greičiau

kalėjimo užstačius $2,500.00 hondsų. Jis esą buvęs vienas
dalyvių smalavime ir plunksnavime Washingtono laikraščio česnakas esti tik sukramty išnyksta pas tuos žmones, ku
bendradarbio Count Igor Cassini. Šalę jo motina. (Acme te- tas, ir nenurytas, tai jo kva- rie turi gerai dirbančius ir
normalius vidurius.
leiphoto)

HAMLINS

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

VVIZARD OIL
LINIMEN T
For MUSCUIAR ACHIS and PAINS
RHEUMATIC PAIN —LUMBAGO

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES

Jr
'■■v,-:

M
■ -

<

J:Vi

, ■■
<■
. •

8*45 WF.ST 2«Ui STREET
Tel. Easnalale 2SOH-S

z

- /A,
i

LEO MORKUS, Jr.

Atdara iki • v. p. p.

DISTRIBUTOR
OF

B E E R S

INSURANCE

-

Ši trejukė įtariama VVashington, D. C., laik rasčio bendradarbio Count Igor Cassini pagro
bime ir išsmalavime. Kairėj Jane Calvert, kuri Warrenton, Va., Country klflhe šoko su Cas
sini u, tuo metu, kuomet jis buvo pagrobtas, A. Calvert įtariamas pagrobimo iniciatorius,
ir Austine McDonell, kuri laikraštininkų atlydėjo į tų klubų. (Acme telephoto)

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą OhlcagoJ. Viai goria ir mėgsta
AMBROBIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alna yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.
Urmo (vholesale) kainomis pristato i alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 Wcst 64th St.

$». I

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ĖSTATE

AMBROSIA & NECTAR
A

1784 SO. ASHI.AND AVĖ.
Tel. Monroe *251

Tel. Hcmlock 6240
J

AND

LOANS

Statau visokios rųiiee nanjns namna ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio caab jmokėjimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgannn geriansį atlyginimą ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno B iki 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Trečiadienis, birželio 28, 1939

nuirtais

tems Kuzimierietėms už jų 1 LIETUVIAI DAKTARAI
maloningumų ir prielankumų. • Tai. Yard* 3140.
Lai Dievas visiems ir visoms
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki A ir 7 iki 0
atlygina. Visus savo prietePirmadieniais:
2 iki 4 Ir 7 iki I
lius ir geradarius atsiminsiu
Šventadieniais: 11 iki 12
kasdieną prie Viešpaties
Altoriaus.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
diliausiai dėkingas,
ir akinius pritaiko
Kun. Juozapas J. Reikas
3343 So. Halsted Street

AR PAMENI TU?
(I. Lukošiūtės gimtadienio įproga)

O mėnuo iš miego kėlės,
Nutiesdams medžių šešėlius..
Ar .ikimeni tuf...

Ar pameni tu tų 'pavasarį
Ir tų tykųjį pavakarį,
Kai gyvybė visur tryško,
Kai žalumas pilkų miškų.
Žaliu riibu dengė, puošė,
Kai jauni lapeliai ošė...
Ar pameni tuf...
Ar pameni tu tų pavasarį
Ir tų tykųjį pavakarį,
Kai saulutė žemyn slinko,
Kai alyvos tvino, linko
Nuo jaunystės aromato,
Kuris jų žieduose matės...
Ar pameni tu!...
Ar pameni tu tų pavasarį
Ir ta tykųjį pavakarį,
Kai gamta jau guolį klostė,
Kai zefints veidų glostė,

CK EROS

DR. V. A. ŠIMKUS

Ar pameni tu tų 'pavasarį
Ir tų tykųjį pavakarį,
Kai akimis mane burei,
O širdyje jausmus 'kūrei;
Laimė dvelkė man nuo tavęs
Ir vergei mane prie savęs...
Ar pameni tuf...

Ar pameni tu tų pavasarį
Ir tų tykųjį pavakarį,
Ir tų takų, ir tų vietų,
Kur jausmų tiek daug išlieta,
Iš širdžių jaunų krūtinių
j
Meilės tyros, begalinės...
Ar pameni tuf...
Svyrūnėlis
Cbicago, 14-V1-39.
•

LIE1 rUVIŲ

NAU1IE NO

Cicero žinios
Lietuvių Respublikonų kliubo susirinkimas šiandie vaka
ri1, t. y. birželio 28 d., Šv. Ąntano par. svetainėj. Visi Ame
rikos piliečiai esate kveičiami
susirinkiman, išgirsite daug įdomių pranešimų.
Valdyba
Jungtinių Valstybių komisijonierius Filipinų saloms Paul V. McNutt su žmona ir dukterim parvykęs namo atostogoms. (Acine tele piloto)
z

__ //"
Šiemet R. R. Klubas šven to, moterys, kad nepasiduočia sidabrinį jubiliejų.
Ta dat vyrams.
proga rengia piknikų 9 d. lie
9 d. liepos netoli. Automopos, Liberty darže, kur tų
biliaus laimėjimas. Rengimo
diena laimingam bus atiduo
Į komitetas nusitaręs jį padetas naujutėlis Plymoull, De-; u,onstruoti
,pikuikus.
luxe už 10c. Kas tas bus lai
Parodavimas baigsis 9 d. lie
mingas? O vienas bus. Visi
pos Likerty Grove. Vieta ma
pirkit tikietus iš anksto ir da- loni.
lyvaukit piknike.

Jau šimtai žmonių apie tai
Joninės “Grami Opening’’
žino, -patys matė, nes praeitų praėjo gražiai. Al. Brazis ir
šeštadienį naujas automobi tėvas turėjo daug svečių, bet
lius buvo paruduotas Šv. An ne tiek, kiek tikėjosi. Paken
tano draugijos piknike. Ren- kė karštas oras. Kurie atsi
ginto komitetas per A. J. Ka- j lankė, buvo priimti kaip dindratų gražiai priėmė ir per džiausi svečiai.
savo garsiakalbį paskelbė. Už
tat visi pirko tikietų su vil
Eksclceriečiai J. M. Kava
tim laimėti.
liauskai taipgi turėjo “Grand
Šv. Antano draugija para Opening V'hite Bungalow”,
pijoj yra viena veikliausių. 1010 W. Nortli Avė. (Melrose
Ji suruošia šaunius parengi Park). Susilaukė tikro surmus. Ir šis piknikas buvo ’-pryzo. Kaip senų, taip ir nau
nepaprastas. Buvo visokio į- jų klijenlų atsilankė skait
vairumo. Dainos Mylėtojų lingai. Kavaliauskai ilgame
choras šauniai dainavo. Bra- čiai Cicero gyventojai. Pri-

NEW! AMAZING1

S!MPLY..(url AsYo«Co«tb

Svarbi diena birž. 30. Tai
atidarymas naujo Cicero ir
Oden tilto. Jau visa savaitė,
kaip gatvės išpuoštos vėlia
vomis. Biznieriai tikisi daug
svečių. Paroda prasidės vaka
re. Paroduotojų ir žiopeotojij
tikimosi bus desėtlkai tūks
tančių. Parodai vadovaus mie
sto viršila. Dalyvaus legijonieriai, vyrų ir moterų ir
šiaip organizacijos su vėlia
vomis. Iš lietuviškų organiza
cijų nebus nei vieno.

i Ofiso TeL Canal 6122
Re*. 8342 So. Marahfield Avė.
I Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd.
VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai*
pagal sutartį
Re*. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel GROvehiU 0617
Office Tel. HEMlock 4848

COPYBIGHT INTERNATIONAL CARTOON CO.~

Praslinko jau kelios savai
tės, kaip atnašavau savo pir
mas šv. Mišias, Šv. Antano'
parapijoje, bet ir šiandie dar
prisimenu tų dienų ir daugy
bę prietelių ir draugų, kurie
teikė man džiaugsmo ir šir
dingiausius linkėjimus. Įver-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MŲ MORGIČiy

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. 6. RAKAUSKAS

4%

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

GHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Westem Avė.

Phone GRO. 0306

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal aut art į
T*L Calumet 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakar* iiakiriant *akmadieniu* ir trečiadieniu*

DANTŲ GYDYTOJAS

Ofiso TeL VIRginia 0086
Reoidendjoe TeL BRVerly 8244

YHYSICIAN and 8URGEON

DR. T. DUNDULIS

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomi* pagal autartfc
Offioe TeL YARd* 4787
N*mu Tel PRO*pert 1980
Tel OANal 6122.

DR. S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
REZIDENCIJA

PIRKIT NAUJAUSI

6631 S. Callfornia A ve.

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 8—8 p. na.

Resideaeija
8989 So. Claremont Ava.
Valandos 9—10 A. M.
Nedčliomia pagal sutartį.
Tai OANal 0257
Raa. TeL PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Arteeian Avė.
Telefoną* REPublic 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Offiee Phone
Ree and Offioe
PROapect 1028
2859 S. Lesvitt St T*L YARd* 2246
Vai: 24 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

Cbysler, Ckevrolet ir Plyimotli

U- |

BALZEKAS MOTOR SALES
“C WILL LIKĘ U8”

<030 S. Archer Avė., Chicago, LL1., Phone Virginia 1510 J
MILLIONS OF POUNDS HAVF BEcN
USID 6 YOU K GOVERrtėU.d t

TeL CANal 6969

DR. STRIKUL’IS

Trečiadieniai* ir Sekmkadioniai*
pagal sutartį.

4

756 West 35th Street

3259 S. Halsted Street

Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Tai yra *erlaunl Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderalltaal
tobulinti, nuiemtntoo kainos, lengvi limokSjlmal,
teisinga* patarnavimas.

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

CHICAGO, 1LL

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei
Federal Savings and Loun Insurance Corp., po United Statei
Government priežiūra.

Išmokėjom Už
Padėtus Pinigus

TeL YARd* 5921
Re*.: KENwood 5107

2423 W. Marquette Road

2403 W. 63rd St., Chlcago

For ell Typai ef Ceris, Rbfbto, eK.

l.*l.t««IA*««U.'jM**..l.<Mr,,^I

TeL Hemlock 7270
Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7
Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. A. P. STULGA

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suntmar it h.r. .. . hoti ge off ... youf hoir b ffuog
♦o th. br.ez.l Whot *o you d* tof unrvty lodttf
How do you koop youf eurb CUUlCDt
troublotom« cvrtont With tricky gadg.t>, Veur traukia*
•ra ovtf now wilh th. nr« "Automatic" lolloeurt
A ragutar «omb at ana and and o nragk ditappoaring
c am b oi th. oth.r, you »imply eud ot you eomb.
Al your locol d.portmant darai and 25a
thom doreli ar by mail, pottpaid, aa ra.
cipt ai 25c. Um coupe* bolow N0WI

Or..

6558 S. WESTERN AVĖ,

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomi* susi tarų*

INSHRED

EAT.HO.IUMU

' Vmk H, Y.

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWAR

*•oada^J

Tel. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

DR. A. J. MANIKAS

wirt. th. NEW “AUTOMATIC"

(«(«««<•

2158 W. CERMAK ROAD

DR. MAURICE KAHN

Padėka

Addr.il. «•••••••••

~ DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. BEINAR

Šį sekmadienį Klovainiečių
Klūbo išvažiavimas pas An
tanų Dainelį, Kean Avė. ir
87th St. Ramus kampukas
smagiai laikų praleisti. Kas
to viso nori, atvažiuokite. D.

Į16. W**t 46th $tr.et

LIETUVIAI DAKTARAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS
tingumų ir tėviškus patari
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1446
So.
49th
Court.
Cicero
4729 So. Ashland Avė.
mus. Taipgi dėkoju gerbia2-troa labos
miems kunigams, kurie asis Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir
CHICAGO,
1LL.
Penktadieniais
tavo prie šv. Mišių, ir gerb. Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-8 P. M.
Telefoną* l£IDway 2880
kunigui B. Urbai už įapūdin- 3147 S. Halsted SL, Chlcago
OFISO VALANDOS:
Kavaliausko vardas, nes ji to'kį įspūdingų ipagerbimų, į gų -pamokslų ir puotos vedi- Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Šeštadieniais
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
sai ir atrodo kaip “Greek”. vienu žodžius tariu visiems t mų. Nemažiau esu dėkingus
Valandos: 3—8 P. 1L
Telefoną* HElflock 6280
širdingiausiai ačiū ir prašau ir gerb. A. Mondeįkai ir Šv. Į
Dievo,
kad
visus
gausiausiai
Grigaliaus
chorui
už
gražų
j
Draugija Lietuvos Kareivių
! pagiedojimų. Gerb. Piežienei
su uniformos skyrium bend palaimintų.
(BEINARALKKAS1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rai rengia piknikų 13 d. lie
Esu labai dėkingas didžiai už gražų solo “Panis Angeli- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. Marquette Rd.
6900 So. Halsted Street
pos, Liberty darže. Draugi gerb. klebonui, kunigui 11. J. |eus”. Būtų sunku išreikšti tų
Ofiso
valandos:
TELEFONAI:
jos piknikas buvo 11 d. bir Vaičūnui už jo didelį rūpės- dėkingumų, kurį jaučiu sesu10—12 vaL ryto
Ofiso — Wentworth 16121
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
želio, bet tų dienų pasitaikė
Res. — Yarda 3955
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai*
OFISO VALANDOS:
šalta ir šlapia. Tad rengimo
Susitariu*
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
TKIDS3L
komitetas suėjęs su unifor
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutarti
mos Skyriaus komisija suta
rė rengti bendrų piknikų. Pi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
knike grieš Balčių orkestrą.
4631 So. Ashland Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tėvas muzikalus, sūnus taip
TeL YARd* 0994
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
pat. Šiomis dienomis sūnus
Rez. TeL PLAza 3200
Valandos: 1—3 ir 7—8
Budriko krautuvėj pirko nau
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien išskyros Seredą
Nodėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną
Seredeinis
ir
Nedėl.
pagal
sutarti
jų akordijonų. Pati Barštienė
yra dainos mėgėja. Chore ji
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
visuomet ‘ ‘pravadirka ’ ’.

Naujas tiltas palengvins
važiuotojams ir pėstiems.

This New Easy Way

Sand aaa "Automatic" Rollocud. 23* endoMd.

DR. F. C. WINSKUNAS

klauso draugijoms. Turi pla- tindamas tų visikų, aš noriu
čių pažintį. Suvažiavę buvo išreikšti savo širdingų dėkinvisi draugai ir su džiaugsmu gumų. Negalėdamas išvardinsveikino: “Heilo, how are you i ti pavienių ir draugijų, kuGreekf” Tai pramanytas Joe Iriems esu begalo dėkingas už
S|

Lk

«ott»cuin coįr.

Rez. Tel. Ganai 0402

Turime daugybę”vartotų"auiomobUių vdlausloe madoe? nuo**ll.eo
Ir *U*8čiau.

TEL YARD8 6567

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECIN8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 West 47th Street
(Kampa* Wood St)

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti <7th Street
VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal satartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 8650
Antradieaiai*. Ketvirtadieniai* ii
Penktadieniais

4031 South Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:

TeL Yard* 0994

2-4 ir 7-8:30 Vak*M
It Pngal

Cumadign'*'*. Trečiad ignmi* įg

*
— - _ ______
Rengiamės Lietuvio Dienai Marijonu Ūky
Trečiadienis, birželio 28, 1939

| mišparai, 'pamokslas ir pro Buvo Išvykęs j Sūnaus
cesija. Parapijiečiai kviečia
Vestuves
mi skaitlingai dalyvauti išBRIDGEPORT. — Vladas
i kilmėse.
Tubutis, senas “Draugo” skat
Parapijos-metinis ir 25 me tytojas ir rėmėjas, šiomis die
tų jubiliejinis piknikas įvyks nomis buvo išvykęs į Rliineliepos 30 d., Vytauto parke. lander, Wis. Ten gyvena jo
Su įžangos bilietu už 10 ištekėjusi duktė ir sūnus Jo
centų duodama (cash) $100, nas, kurs dabar sumanė per
kurie ipasdk irstyti sekančiai: mainyti savo luomų. Taigi a
$25, $20, ši5, $10 ir 6 po 5 ipsivedė. Šliūbas ir vestuvių
dol. Visus iš anksto kviečia pokylis įvyko praėjusį pirma
me piknike dalyvauti. Pikni dienį, birželio 19 d.
kas, sako, bus žymiai įvaires
VI. Tubutis iš tolimos ke
nis už praeitų metų piknikus. lionės laimingai sugrįžo tre
Rap. čiadienį.

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

Malonu dirbti, ikada iš vi- nų knygutes. O kų jau kalbėIi angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškia
sur susilauki pritarimo ir pa-, ti apie p-nių Balčiūnienę (Rogalbos. Paskelbus Lietuvių gers Parke) gyvenančiai bulDienos išvažiavimų liepos 23 variškę. Jinai su savo dukreBirželio 28 Diena
d., Tėvų Marijonų ūkyje, Iii- lėmis ir sūnum iš kailio ne
Dievas nori, kad žmogus
nsdale, 111., veik visos Chica riasi. Taip pat jai padeda ir
būtų klusnus tikėjimui, ma
gos 'kolonijos stojo į talkų. p-nia Kuroblienė, kuri irgi
rindamas įsivaizdinimų, kuo
Šiuo tarpu norėčiau prisi platina knygutes ir organi
met jis stengiasi teikti supra
minti apie tolimų kolonijų — zuoja savo 'kaimynus, kad
timui neteisingų prilyginimų
CICERO, kur labai sėkmin liepos 23 d. neliktų nei vieno
prieš Dieviškos Galybės vei
gai veikia Marijonų Rėmėjų bulvariškio namuose.
kimų.
Draugijos 21 skyrius, ir jam Kažin ar ciceriečiai ap
nuoširdžiai pirmininkauja vi lenks unelroseparkiečius, sun
meilių žodžių gerus darbus
siems žinoma gabi veikėja į- ku iš kalno spėti.
dirba.
vairiose organizacijose, tai pVienas gerai apmąstytas
nia Kotrina Sriubienė, o raš Tikrai didelis džiaugsmas
Bankietas Kunigui
Aukso Grūdeliai
principas, pagrindas vertesnis
tininkauja plačiai žinomas ir patiems Tėvams Marijona
Katauskui Pagerbti
Verčiau išanksto gerai ap daugelio neaiškių sumanymu.
darbuotojas Anastazas Vala ms, kad jie susilaukia tiek
Tik tas yra nepavojingu
MARQUETTE P ARK. - mąstyti, negu laiko praeito
nčius, o jiems talkinintkauja gražios kooperacijos ir pagal
tarp
žmonių, kurs noriai nuo
Birželio 29 d., ketvirtadienį, gailėtis.
irgi nenuilstanti visų gerų bos iš visur.
jų slepiasi.
parapijos komitetai ir para Norime, kad kiti būtų aš
darbų rėmėjos ir rėmėjai, bū Dirbkime, brangieji, broliai
Daug pakilsi
tobulybėje,
pijonys rengia gražų bankie- triai perspėjami, o patys per
tent: K. Juozaitienė, O. Rim ir sesutės, laikas slenka grei
jei nuo visų laikinių rūpesčių
būti nenorime.
kienė, Džionsonienė, Rašins- tai, nei nejusime, kad ateis
Dr. James Monroe ISmith (dešinėj), Louisiana valstybinio tų su įvairia programa pa spėtais
Yra dideliu išmanymu nesi-^uosu u^s^a*^ysi.
kienė, A. Stulginskas, Bra- viršminėta diena, o mūsų da universiteto prezidentas, kuris šiomis dienomis rezignavo iš gerbimui kun. Petro KatausKuomet žmogus dėl savo
zauski, Ieva Braunienė, biz- rbo vaisiai apvainikuos viskų. pareigų ir staiga be žinios dingo. Sakoma, kad sykiu su pre ko, jo vardadienio proga. Ku karščiuoti darbuose ir nesilai prasižengimų žeminasi, tuo
zidentu yra dingęs ir universiteto fondas. Kairėj valstybės nigas P. Katauskas, nors dar kyti atkakliai prie savo nuo
nierka p-nia Pocienė ir dau
J. K. gubernatorius Leche. (Acme telephoto)
met lengviau kitus permal
trumpas laikas kai darbuo monių.
gelis kitų.
Viena gerai išauklėta ir nu dauja ir užsirūstinusius nujasi mūsų parapijoj, bet jis
Ir, ištikrųjų, reikia tik puReunija Surado
West Pullmano
daug gražių darbų yra nudir statyta valia yra vertesnė, neg
sidžiaugti ciceriečių gražiu Šaunios Vestuvės
bęs, ypač jaunimo tarpe. Tai geri pasielgimai.
Naujienos
prielankumu ir darbu. Bet,
Birželio 18 d. Justinos Lietuviškų Valgių
Tas tikmi myli, kas apart
gi, kad padėkoti jam už tų
čia didžiausia garbė priklau Urbikienės dukrelė Alvina su Chicagoj
Birželio 25 d., 3 vai. po
Doo*t tolerata grey hah*. Grey hah
gražių darbuotę ir sumanė
so pirm. p-niai Sriubienei, ku situokė su Fredu Lange. Pa
triakes
you look old and feel old.
Pereitų savaitę Chicagoj į- piet 66. Petro ir Povilo par. .parapijonys surengti šį banTry the Modern* Method for CoL
ri ne tik dovanų knygutes broliu buvo Andrius Lange,
bažnyčioj įvyko iškilmingas
orine Hair ... CLAIROL. YouTl
platina, bet kartu ir organi o pamerge Juzė Siminaitė, jos vyko Lietuvių Olimpinės ko šliūbas, Stanislovo Vaitkevi kietų parapijos salėje 7:30 v.
appreciate the ąuick, pleasant treatment. No bleaching reąuired ta
zuoja biznierius, renka jų at pagelbininkės Lilian Lange, mandos metinė reunija, kuri čiaus su Stanislava Pašakor- vakare, į kurį pasižadėjo at
aoften the hair vrhen you asą
sutraukė
beveik
visus
ameri

vaizdus ir žada išleisti dien Etliel, Oertrude ir Dorothy
CLAIROL. YouTl love the resulta
niūte. Moterystės Sakramentų vykti vietos biznieriai — 6arašty “Drauge” ciceriečia’ms Urbikaitės — jaunavedės se kiečius sportininkus dalyva suteikė klebonas kun. A. Lin nibarai, Miniat ir kiti su sa
«n your hair — beautiful, natūrai*
looking color that defies deteetion.
vusius Lietuvos Oli'anpi jadovo šeimomis. Būtų labai gravisų puslapį rėmėjų. Ar tai sutės.
kus
ir
pasakė
iškilmėms
pri

Sa* yourself aa you vrhuld likę ta
se 1935 ir 1938 metais. Žymi
zu. kad ir parapijonys kuo
maža pasišventimo šiame dar
be. Sea your hairdresaar today or ,
taikintų
pamokslų.
•and thia coupon NOW.,
skaitlingiausiai dalyvautų.
be, ir aš tikiu, kad p-nia Sriu Gimimo Panelės Šv. bažny- dalis atletų Chicagon atvyko
Vakare
parapijos
salėje
įčioj
klebonas
kun.
Baltutis
iš Pittsburgbo, PhiladelphiLauksime visų, net ir sve
bienė asmenės gurbės neieško,
, Natūrali}... vith
vyko
šaunus
vestuvių
pokysuteikė
Moterystės
Sakramen

jos, Elizabetli, N. J., Kearny,
čių iš kitų kolonijų atvyks
bet krauna sau gerų darbų
S. S.
nuopelnus ateičiai... Sveikina tų. Bažnyčia buvo rožėmis iš N. J. ir kitų žymesniųjų ko- lis, kuriame dalyvavo apie tant.
/JK •» ore (• foel
(Mi aark W
300
giminių,
draugų
ir
sve

puošta.
Vargonams
grojant
lonijų.
Prieš
pradėsiant
nu

me gerb. veikėjų ir linkime,
GCNUfNT CMrel •• tl« Uu/a.
iaTha parfect eocnbteitioB o< ridi oil, ša*
REMKITE, PLATINKITE
kad josios užsibrėžti troški “llere comes tlie bride” ves- matytas reunijas ceremonijas čių,
\ esat aoS ddkau cotor that can*t ba topl«<
mai pilnai pavyktų ir išsipil- tuv*ll pulkas, susidedąs iš virš sportininkai suvalgė bendrų
'. . . • blead that only Claird caotaia*
Abu jaunavedžiai pavyzdi KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
dytų
šimto žmonių, vadovaujant lietuviškų vakarienę Univer- ngi savo darbais ir yra žy
JOAN OAlt. CLAIIOL laa.
: U3 W«M «*th Su Hcw Verk. M. V.
'jaunavedžio tėvams ir Urbi sal restorane, 750 W. 31st St., mūs parapijos ir visų kilnių,'
GIESMYNAS
Bet kur dar Cicero provin kienei, nuėjo prie altoriaus. kurio savininku yra A. A.
darbų rėmėjai. Tat ir jų ves
įsigykite Naują. Giesmyną. Jame
cija — bulvariškiai. Juk jie Visų akys buvo nukreiptos į Norkus. Didžiuma atletų va
Visiems Metams Bažnyčios
tuvės buvo iškilmingos, o ves rasite
MACARONIGiesmes.
ir nesnaudžia. Pavyzdžiui p- jaunavedžius, ypač į rimtųjų lgė ir gyrė Norkaus šaltabarGiesmes
ir
muziką
patvartė
tuvių dalyviai pilniausiai pa Ant. S. Pocius.
.AND-CHEESEnia Kaulienė pareiškė, kad ir elegantiškai pasipuošusių ščius. Jie 'pareiškė, kad 'kaip
Išleido O. L. R. K. Vargoninin
tenkinti.
kų Provincija.
neaplenks nei vieno savo kai gražių jaunavedę — Alvinų. barščių sriuba, taip ir kiti
READY IN 9 MINUTES
Knygos kaina — 50 centai, pri
myno nepakvietus. Bet jai į
dedant
10
centų
persiuntimui.
Vestuvių puota buvo Urbi Norkaus valgiai yra lygiai
Birželio 29 d. 66. Petro ir
talkų stojo darbštus jaunuo
tokie
lietuviški,
kaip
ir
tie,
Povilo diena, mūsų parapijos
kienės Ilavvaian
Gardens,
LIETUVIŠKAS
lis, pilnas
energijos Jonas
kuriuos
sportininkai
valgė
globėjų
šventė.
Bažnyčioje
9858
8.
Artesian
avė.
G
rimi

MISOLĖLIS
Deikontas, kuris ne tik pla
Lietuvoj.
J. šventė bus iškilmingai pra
nės,
draugai
ir
svečiai
gėrė

Šlovinkim Viešpatį.
tina dovanų knygutes, bet ir
josi
Urbikienės
vaišėmis
ir
leista.
Rytų
bus
daug
šv.
Mi

Mišios ir Mišparai, Lietuviškai
Gerai daro, kurs visuome
vadovauja “Nekaltų Berne
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
širdingu
svetingumu.
šių
ir
pamokslas,
o
vakare
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal
nės labui, negu savo norui tar
lių” chorui, kurie stropiai
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
leldimaa Parašė Kan. Ad. Saba
Vestuvių Dalyvis nauja.
rengiasi liepos 23 d. gražiai
liauskas. Stipriais odos virtais,
KABIAI CHICAGOS, CICEBOS LIETUVIŲ
kaina — 3.75. Reikalaukite U:
pasirodyti. Bravo vyrai, taip
Urba Flovver Shoppk
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
4180 Archer Avė.
ir reikia.
DRAUGAS PUB. C0.
PI
ummi
O kų veikia p-nia DovydoKLAUSYKITE
2334 So. Oakley Avė.,
patarnavimas
OBea Mylintiems — VfatnrGma —
nienė irgi hulvarišikė, čia tai
ms — IsUdotnetaM —
Chicago, Illinois
DIENĄ IR NAKTĮ
jau paslaptis, bijau pasakyti,
kad kartais į kailį negaučiau
KOPLYČIOS VISOSE
RADIO PROGRAMO
GAUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Taip pat orkestros lyderio
MIESTO DALYSE
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš Btoties WSBC
KELNER—PRUZIN
Povilo Eitmonto mainytė, pGeriatuUa Pataraarimai — Motorii patarnaaja
— 1210 kilocycles.
nia Eitniontienė irgi darbuo
Phone 9000
620 W. I5th Ava.
6834 So. Western Avė.
ProgTame dalyvauja St. Louie-Louie Komedižka Grupė,
jasi, organizuoja savo Skait ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
GROvehiU 0142
1410
S. 49th Court
J
lingus draugus, platina dova

DON’T BE GREY

CIMBM

UriMTTl MM

AURIU A M p C

New City Fniture Mart

HfflDULHHUL

DYKAI

Aithony B. Petbs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Pilone: Calumet 2520-1

G. A. ŠUKYS, SUKYS - DOODY - ANTONISEN, Ihc.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Perkėlėm raštinę į savo namą.
navimas bus geresnis.

Raštinė modemiškai įrengta Ir patar

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį ik\ 5:30 valandų vakaro.
Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos
dėžutes. A pd raudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavernus ir t. t. Patarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikriname kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftua, siunčiam pinigus į
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checka.
G. A. 8UKYS, Prezidentas, SUKYS DOODY-ANTONISEN, Ine.

John F. Eudeikis
BBKIAU8IA nt DIDtlAUBIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue
____________ Tcl. LAFAYETTg 0727__________

TA VZ V* A T

koply^08 Visose
Chicagos dalyse

Klausykite mkų IAetuvlų radio pm«ramo Antradienio Ir
lefttedicnlo vakarai*. 7:00 valanda, U WHIP MOttc* (HM K.)

B. aALTIMIERAS

Lacbawiez ir Sunai
J. LiiMčius
S. P. Mažeika
flilanas M. Pkillit:
1.1. Zolp
Alkert V. Petkus
P. i. Ridikas

CICero 2109

2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąva.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanioa Avenue
Phone YARdt 1138-1139
3307 Ldtn&nioa Are.
Phone YARds 4906

1646 Weet 46th Street
Phone YABde 0781-0782
4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
8354 So. Halsted St

Telefonas YARda 1419

Trečiadienis, birželio 28, 1939
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Šį sąjūdį .(ALOK) pradėjo
teisėjas Jonas Zūris ir Al.
Kumskis. Jis -gražiai plečia
si. Sportininkai, 'kurie yra ne

Tikietų galima gauti L. Ty
čių kuopose ir sekmadieniais
Vytauto parke. Kaina perkant
iš anksto lc, -prie vartų 25c.
B.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

iz •

Pranešimai
Lietuvių Moterų Piliečių
Lygos -pusmetinis susirinki
mas įvyks trečiad., birž. 28
d., 8 vai. vak., Sandaros sa
lėje. Visos narės malonėkite
atsilankyti, nes
yra daug
svarbių dalykų svarstymui.
Taipgi bus plačiau kalbama
apie pikniką, kuris įvyks lie
pos 16 d.
Valdyba

$119.501

■ Lengvi išmokėjimai — po 19 centų į dieną. Didelė
j nuolaida už seną ledaunę.

l

...__

Ir ko čia neišgalvojama, kad pagarsėti. Štai, šiame atvaizde -chicagietis golfinirtkas Cyril
AVagner susilažijo, kad iš vietos vienu kirčiu per dvidešimts keturias valandas padarys
dvi skylutes. Lažvnes pralaimėjo, nes padarė tik vieną skylutę, nors jau buvo naktis. (Acme
telephoto)
įvertina, nors kai kurie už
meta, kad perdaug moderniš
kas. Nėra abejonės, kad dai
lės rėmimas kaip per amžius,
Atgaivintas Federacijos
skyrius. Pašventinimas naujo taip ir dabar yra Bažnyčios
Aušros Vartų P. š. paveikslo ypatybė.

Iš Aušros Vartų
Parapijos

šventinimo iškilmių, salėj bus
paskaita apie Aušros Vartų
Panelės Šv. paveikslą Vilniu
je ir bankietas tam įvykiui
paminėti.
K.M.U.

Moterys ir Mergaitės,
Birželio 26 d., parapijos sa
lėj įvyko susirinkimas para Senas Aušros Vartij Šv. Pa Dėmesio!
pijos draugijų atstovų. Susi nelės paveikslas, besirandan
rinkusieji nutarė atnaujinti tis mūsų bažnyčioj, reikala Moterų Sąjunga rengia ne
Federacijos skyrių. Buvo at vo atnaujinimo. Žmonės gau paprastą vakarėlį, paskaitas
silankę: klebonas, LRKSA at siai to pageidavo. Bet sunku ^apie sveikatą. Paskaitą skaistovas Ig. Sakalas, par. ko ką nors padaryti su paveik jtys dr. A. Rakauskas. Be to,
miteto raštininkas K. Kalnis, slu pieštu ant popieros milti bus išaiškinta svarba Moterų
Šv. Vardo pirm. Glebauskas, niais dažais. Sumanyta kas Sąjungos ir kodėl kiekvie
Aušros Vartų mot. ir merg. kita: atgabentas iš Vilniaus nai moteriai bei mergaitei rei
pirm. D. Gasparkienė, Mote naujas, aliejiniais dažais ant kia priklausyti prie tos vie
rų Sąjungos 55 kp. pirm. M. j audeklo pieštas, auksuota su nintelės katalikių moterų or
Petraitienė ir J. Jurkštienė, knele ir karūnomis apdeng ganizacijos. Paskaitos bus bir
Altoriaus Puošimo ats. V. Ke- tas paveikslas, kuris liepos želio 20 d. 8 vai. vakare, Die
rpauskienė, Šv. Kaz. Akad. 12 d. bus bažnyčioj atideng vo Apvaizdos parapijos salė
Rėmėjų pirm. M. Dobrovols- tas ir pašventintas. Po pa je.
kienė ir Tretininkų pirm. EI.
Kilikevičienė.
LIF.TUVIfiKA
RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DftL VYRŲ

švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLED IV BOND
Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT. ši n A
4 5 Kvortos...^

Tel. Prospect 0745-0746
VVholesale Only

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

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

NAMAS
Pa matyki!
S| namų
Šiandien
10 r. Iki 4
po piet ant
mūsų vietosi
Pastatysime namus Ir vidų Jrengsime ant jūsų lotų. Visi dar
bininkai iinijistai Ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAI)
2 karams pastatysime
ant jūsų loto
už.............................
Unljlstų statytas

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

CITY WRECKING. & LBR. OO.
2301 S. Crawford, Lawndale 3010

MUTUAL LIQUOR COMPANY

3427 So. Halsted Street

4707 S. HALSTED STREET
Phone

Boulevard

Tarta, virt
9S.1MAM.M

S
FURNITURE HOUSE, •
g
S 3409-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088
■ _______________________________

PIKNIKAS

Nedėlios vakare leidžiamas žymus programas iš sto■ ties WCFL — 970 k. 9 valandą.

ii

LENGVAIS IŠMOK ItJTMAIH

Barskis Furniture House,

Ine.

'THE HOME OP PINK FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 W. 47th St.

-įvyks-

Sekmadieni, Liepos-July 9,1939
GRAŽIAME SUNSET PARKE

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

Phone Yards 5069

GERA NAUJIENA
Parduodu namų labai pigiai — 6
kambarių su garadžtu lr apšildomas
su šiltu oru (furnace heat). Namas
randasi Bridgeporte. Atsišaukite pas
savininkų: 830 W. 34th Street, !el.
YARds 5530.

PIRMOS RffilFR JUODŽEMIS
— gėlynoma ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai *1.00; lt
bušelių *2.60.

Stanley Gavcus. 110 So. Ridgeland
Avė., Worth, 111., tel. Oak Lawa
193J-1.

VILNIAUS KALNELIUOSE’

Prie 135tos ir Archer Avė.. Rte. 4A

Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automobtltum ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chicagos. Kelias 83 Ir 46. Peter Ber
notas. Boi 77. Sllver Lake. Wls.

TEISINGAS PATARNAVIMAS
Per mus galima pirkti Iš resyvertųforklozerlų gerų bargenų — mažų
Ir didelių namų. pigiai lr ant leng
vų Išmokėjimų. Jei turite kokių nuo
savybę ir norite parduoti, mes par
duosime greitai ir gausite visų cash.
Taipgi turime gerų mainų, visokių
lr visur. Taksų protesto štampų ar
ba Notaro antspaudų kur reikia pri
dedame dykai. Atliekame visokius
real estate lr Insurance reikalus iŠ
visu atžvilgiu su teisingumu ir at
sargumu. Charles Umich (Urnikas).
2500 Wcst «Srd St., tel. PROspect
Mas.

PARDAVIMUI NAMAS

Mūrinis namas. 3 fletal: 6 kamba
rių: 4 kambarių lr 3 kambarių: 2
karų garadžiu8. Parduosiu pigiai arba
malnyslm ant grosernėa ar kitokia
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rd Placą
Chicago. III.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Taverno biznis South Sldėje. Nauji
barai. Savininkas mainys ant gero
automobiliaus. gero loto ar ko kito.
Matykite: J. Vilimas, #800 S. Map'ewnod Avė., Chlosgo* IU., telefonas
REMloek 2323.
PARDAVIMUI NAMAS
Didelis, Pvlesus 8 kambariu na
mas ant mūrinio pamato tr plataus
loto. su nuomomis. Grindys lr pa
puošimai ąžuoliniai. Gaslnls Electrolux šaldytuvas.
Pasiliks nemažai
baldų. Karštu vandeniu šildomas. 2
automobilių garadžius su cementi
niu "privažiavimu lr kiemu. Gražiai
apsodintas medžiais, gėlėmis. Nėr
užsilikusių mokesčiu, reik mažo Įne
šimo pinigais. Visi patogumai: baž
nyčia, mokykla, susisiekimai lr t. t.
Atsilankymo valandos: 2:00 Iki 5:00
popiet. Sekmadieniais pagal sutarti.
Tel. RADellffe 3281. 7525 Eggleston.
Agentai pasinaudokite proga.

ISRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS

PARENGIMAMS

WILL0W SPRINGS, ILL.

0014

p-nas Butchas, sav.

4192 S. ARCHER AVENUE

“DRAUGO” VASARINIS

RAKANDAI

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui valymo, dažymo Ir siu
vimo biznis. Įsteigtas virš 20 metų.
Parduodame krautuvę, 4 gyvenimui
kambarius ir dyką lotų pigia! At
smaukite: H. Dajc, 2223 S. Cluyler
Avenue, Berwyn, III. Tel. Bevwyn
124ŪR

OERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

Distributoriai

Uos. F. Budrik, Ine. Į

NAUJAUSI IR GERIAUSI

PARDAVIMUI NAMAS
< fletų namas — ant dviejų lotų.
2-karų garadžius. Parsiduoda pigiai
iŠ priežasties senatvės. Atsišaukite:
2250 Wcst 24th Street, Chlcagu.

WILLO-WEST

K. KAFKA, pres.

i

II

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalinga darbininkas prie akles.
Patyręs ar be patyrimo. Gali būti
vedęs ar pavienis. Geras atlygini
mas Ir tinkamos sąlygos. AtslSaLi
kite: 1801 8. 51st Avė.. Cicero, III.

RF.NDON KRAUTUVE
Rendon krautuvė. Tinkama blle ko
kiam bizniui. Randa pigi. Atsišauki
te: 1913 West Ccrmak Road, Chica
go. IHInnts.

Mažą Išlaidą

TAVERNOJ
IRl! DRINKSAS

(VyrtSkų Rūbų Krautuvė)

Tel. Boulevard 0937

Incorporatcd

Open Sundays

SAVO APYLINKĖS

PAUL LEASAS

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

Standanl CM
Reikalaukit

Aušros Vartų parap. baž
nyčia pasipuošė nauju šv. Antano paveikslu labai didelio
formato; darbas artisto An
tano Skupo, lietuvio čikagiečio. Meno žinovai jį aukštai

GARSINK1TĖS “DRAUGE”

■ Pamatykite WESTINGHOUSE per Budriko didelį
■ išpardavimą Elektrikinių Ledaunių.
H

i

CLASSIFIED

VASAROTOJAMS ATYDA

š WESTINGHOUSE Į
1939 metų dirba tykiai, kaip laikrodis, nereikia nei
tepti; hermetiškai uždarytas u-|
nit, sutaupymas elektros; garan
tuojamas 5 metams. ... Kainos*
ir aukščiau

oi

__

Kviečia Moterų Sąjungos
centras, per Eleną Statkienę,
centro vice pirm.

Valdvbon išrinkta: pirm. I.
Sakalas, raštininke O. Jurkš
tienė, iždin. D. Gasparkienė.
Mėnesinius susirinkimus nu
■ tarta laikyti pirmadieniais po
paskutinio mėn. sekmadienio.

ELEKTRINĖS LEDAUNES

■

Taigi visos ateikite pasi
klausyti gerų patarimų dykai.
Šis mėnuo paskutinis va
jaus ir paskutinė proga įsi
rašyti be įstoja'mo mokesčio
prie Moterų Sąjungos.

Aplink mus
Chicagoje vieši Ed. Kraus?,, tik lietuvių, bet Amerikos gagarsus visoj Amerikoj futbo rsenvbėmis, gražiai kooperuo
lininkas ir krepšininkas, ku ja. Jie yra pasiryžę stipriai
ris dabar gyvena AVorcester, susiorganizuoti. Klūbo pirmi
Mass. ir šv. Kryžiaus Kole ninku kitiems metams išrink
gijoj 'kūno kultūros skyriaus tas adv. Ed. Schultze iš Pitts
vedėjo padėjėju yra. Jis daly burgho. Kitas sportininkų su
vavo Amerikos Lietuvių Oly- važiavimas įvyks kitais me
mpic klūbo sušauktam lietu tais Pittsburgh, Pa.
vių sportininkų suvažiavime,
Sportininkai neužmiršo ir
'kuris buvo praėjusį sekma
savo tautiečių didvyrių —
dienį.
Dariaus ir Girėno. Sekmadie
Amerikos lietuvių sportini nio rytą jie aplankė jų pankų suvažiavimo įproga buvo min'klą Marųuette Parke ir
surengti šaunūs -pietūs Syre- tinkamomis iškilmėmis uždė
na Cafe. Pietuose dalyvavo jo gražų vainiką.
apie šimtas rinktinių žmonių.
Matėsi garsių sportininkų iš Vakare Flynn salėje buvo
New Jersey, Pittsburgho, Cle gražus sportininkų balius su
velando ir kitur. Pietų metu šokiais. Prisirinko daug gra
kalbėjo L. Šimutis, adv. Ed. žaus jaunimo, šokiams grojo
Schultze iš Pittsburgo, kon visoj Amerikoj plačiai žino
sulas P. Daužvardis, J. Bud- ma Emil Flindt orkestrą.
rikas, J. Mackevičius, Balzekas. Taip pat kalbėjo ir pro Basebolą Los Rinktinės
gramą tvarkė American LithIš Kitų Valstijų
uanian Olympic Club vadai —
teisėjas J. T. Zūris ir Al. Ku Gauta žinia, kad Vyčių Die
mskis, aukštas Chicagos par noje, liepos 4, basebolo rink
kų valdininkas. Dainavo O. tinės atvažiuos iš Racine, WiJuozaitienė ir kita, kurios va sconsin, Garv, Tnd., ir Omaha,
Nebr. Loš už Vakarinių valrdo nenugirdau.
stijų basebolo čempijonatą.
Pažymėtina, kad pietuose Žaidimai bus įdomūs. Laimė
dalyvavo tą -patį rytą grįžę jusi rinktinė vėliau žais su
iš Kauno krepšininkai Bud Rytinių valstijų tokia pat ri
rumas ir Jurgėla. Jiedu pa nktine.
sakojo savo įspūdžius įgytus
Bus ir kitokių pamarginiLietuvoje ir apie istoriškas
mų. O vakare laimėjimas:
Kaune krepšininkų rungtynes,
naujo 1939 metų Plymouth,
kurias, <kaip žinoma, laimėjo
1939 metų radijo ir $25 pini
Lietuvos kretpšininkai.
gais.

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

'

UNIVERSAL
RESTAURANT

(North Kast Corner Archer and
Saeramento Avė.)

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa
tarnavimą.

Phone LAFAYETTE 0461

Llnksma« Patarnavimas Visiems

United States Gevernment
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

750 W. 31st Street

ISmokėjom
Už padėtus
pinigu.

ja

A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

/

Duodam Paskolas ant 1-mą
Morgiėią
Bafety Deporit Dežntea Galima
Puirendnoti
Ofiso Valandoa: nuo 9 ryto iki
6 vak. Reredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION
of CHICAOO
JU8TIN MACKIEWICH
Preaident
HELEN KUCHIN8KA8, Beg.

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

Aukso Grūdeliai
Juo darbas prakilnesnis,
tuo daugiau palaimos Vieš
pats žada.

Lengviau yra namieje būti,
negu išėjus nuo pikto saugo
tis.
Jei nori, kaip reikia, ištver
ti ir išsitobulinti, laikyk save
kaipo ištremtu ir keliauninku
ant žemės.

Pocahontag Mine Rnn, (Screened) Tona. |7.00
Petroleum Carbon Doke, perkant 6 tonne ar
danglan, Tona# 97.25. tioa kainos tik iki Liep. 1

