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GRAŽI GIMNAZIJOS
ŠVENTĖ VILKAVIŠKY

SPRINGFIELD, III., birž.

No. 152

Tokioj vyksta brito so japonais
pasitarimai dėl blokados Tientsiiie

VILKAVIŠKIS (L. A.).—
Birželio 4 d. Vilkaviškyje bu
Japonai pradėjo mažinti ten
BėRLYNAS, birž. 28. —
vo suruošta graži Dr. J. Basa
blokuojamų britų spaudimą
navičiaus vardo valstybinės
Pažymi, kad speciali divizija (Versalio taikos sutarties 20
metu ir Austrijos arkikunigaigimnazijos metinė šventė. Ta TIENTSINAS, birž. 28. - Bet amerikiečiai skundžiasi,
darbininkus sutriuškinusi
kščio Francis Ferdinando nužu
proga 9 vai. Šv. Kryžiaus baž Britai viliasi, kad greit bus kad japonai jiems varžo traRYGA, birž. 28. — Maskvo saugoja kiekvienam jo žings dymo Serajeve 25 metų su
nyčioje buvo pamaldos, ku susitaikinta su japonais dėl fiką Hai upe, kuriaja Tientsije neseniai
įvyko riaušės nyje.
kaktuvėmis nacių režimo or
riose gimnazija dalyvavo or koncesijos blokavimo.
nas susisiekia su jūra. Ameri
dėl duonos ir kitų maisto pro Maskvos garnizonų sudaro ganai pareiškia, kad Vokieti
ganizuotai, su savo vėliava.
Pranešta, kad Tokijoj, tuo kiečių garlaivį “Micbigan” su
duktų trukumo. Buvo kilę Stalino raitelių divizija, pro ja pasiryžusi artimoj ateityje
Per mišias giedojo muz. 'mo reikalu vyksta priešderybiniai miltais japonai per penkias
streikai. Sabotažu padaryti di letarų pėstininkų divizija ir išspręsti visas savo gyvąsias
kyt. Gurevičiaus vedamas gi pasitarimai, čia gi japonų vy paras buvo sulaikę ties upės
leli nuostoliai fabrikuose. So- minėta Dzeržinskio divizija. problemas, nepaisant kitų val
mnazijos mokinių choras; bu kdomos blokados griežtumas žiotimis ir kompanijai pada
letų slaptos policijos specialė Ši paskutinė laikoma narsiau stybių nenoro.
vo merginų, pasipuošusių nau mažinamas ir su britais žmo ryta apie 3,500 dod. nuostolių.
motorizuota divizija visu bol- sia ir ištikimiausia, podraug Nacių laikraščiai pareiškia, PREZIDENTAS PASIRA jais tautiškais drabužiais.
niškiau elgiamasi. Japonų ba- Kitoms amerikiečių kompaniševistiniu griežtumu riaušes, darbininkams žiauriausia. Pas kad Vokietija išmokusi dirbti ŠĖ LAKŪNŲ MANKŠTY10 vai. gimnazijoje buvo a- rikadas britai gali jau be di-įjoms ir gi atlikta dideli nuosMUI BILIŲ
streikus ir sabotažų sutriuš bolševikus žiaurumas yra ly vietoje tuščiais žodžiais svai
• toliai. tidaryta merginų rankdarbių) dėlių varžymų pereiti
gus drąsumui. Stalino režimui dyti. Sako, vokiečių ginklai ir AVASHINGTON, birž. 28. —
kino.
paroda, kurioje buvo išstatyApie tai praneša raudono išlaikyti žiaurumas yra gyvas visi kiti kariniai pabūklai yra Prez. Roose.veltas vakar TIy-j ta nemaža
gilinamas iki 4 metrų gilumo.
’ažiai, meniškai
sios kariuomenės organas reikalas.
stipresni už kitų valstybių. de Parke būdamas pasirašė I padirbtų ir
Bus reikalinga iš uosto angos
namų apyvokai
“Krasnaja Zviezda” (Raudo Kalbama, kad su darbinin Bet, girdi, vokiečiai neturi bilių, kuriuo1 numatyta atei
išmesti apie 100,000 kūib. met
reikalingų praktiškų dalyke-,
kais kovodama pati divizija ryžtumo tai visa panaudoti ir, nantį rudenį pradėti mokslin
noji Žvaigždė).
rų žemės ir smėlio, kurie bus
lių.
Pranešta, kad Stalinas mi daug nukentėjusi. Už taigi tū gal, nepanaudos. Bet jie už ti 95,000 jaunuoliu lakūnais.
KAUNAS. — Birželio 15 d. laivais išvežami ir išverčiami
nėtai divizijai pripažino Leni kstančiai darbininkų iš Mas-Į tikrina Vokietijai saugų.
15,30 vai. šaulių sporto staPranas Lubinas išvyko į Vil toliau į jūrų.
no ordeną ir atžymėjo 44 ka kvos ištremta j atokiausias' Anglija klysta, sako naciai, Jaunų vyrų nužymėtas skai dijone įvyko sporto varžybos.
nių,
kur apie dvi savaites tre
i kad ji savo ginklavimuisi pa čius kas metai palaipsniui bus Programoje buvo masinė man
rininkus ir kareivius už jų sritis.
niruos lietuvių sporto klubo KAUNAS. — Gegužės mėn.
narsumų kovoje su darbinin Kadangi Stalino režimas ne keis Vokietijos nusistatymų ir priimamas į aviacijos mokyk kšta, sportiniai bei meniški
_ krepšininkus.
Į iš Lietuvos išvežta prekių į
kais, reikalaujančiais duonos įstengia gerinti darbininkų siekimus. Vokietija gaus sau las.
žaidi'mai, tautiški šokiai, len
J užsienius už 15,9 mil. Lt, o
buities, numatomi nauji dar viską, kų tik ji norės ir kas
ir geresnių darbo sųlygų.
gvoji atletika, komiškas spor,
KAUNAS. — Dėl sausoj įvežta iš užsienių už 17,2 mil.
Divizija turi Dzeržinkio var bininkų sukilimai, to pasėkoje tik jai prinlauso.
tas, berniukų ir mergaičių1
pavasario smalkiai nuseko Lt. Importas gegužės mėn. at
dų ir sudaryta iš 20,(XX) pa- — skerdynės ir ištrėmimai.
krepšinis ir kita. Geriausi žai
vanduo Nemune ir pradeda rodo žymiai padidėjęs, kadan
rinktiniausių ir ištikimiausių Maskvos garnizonas turi pa KLAIPĖDOS LIETUVIŲ
dėjai buvo apdovanoti apškr. •
pasirodyti nemaža salų ir sa gi dauguma siųstų iž užsienių
bolševikų. Ji ir patį Stalinų kankamai duonos.
KULTŪRINIAI REIKALAI
viršininko, m. burmistro ir fa'
KAUNAS. —• Birželio 3 d.
lelių. Taip pat gerokai vanduo prekių buvo kurį laikų įstrigu
KAUNAS. — Nauja situa Kauno bazlikoje buvo teikiami briko “Bravol” suteiktomisb nuseko Neryje, Nevėžyje, Še sios Klaipėdos sandėliuose ar
cija, susidariusi ryšium su kunigystės šventimai. Buvo; į- dovanomis.
šupėje ir kt. upėse.
ba pakeliui. Tos prekės, sut
Klaipėdos prijungimu prie šventintas gražus neopresby20,30 vai. “Giedros” salė
varkius su Vokietija prekybos
Reicho, pradeda kristalizuo terių būrelis. »
je įvyko meno vakaras: Jo
KAUNAS. — Birželio 15 d. ir atsiskaitymo santykius, Lie
tis. Reikia pripažinti, kad Lie Kauno vyskupijos 16; Bas programoje buvo dailaus skai Vibiiaus ir Baranovičių radi- tuvų pasiekė tik gegužės mėn.
tuvoje gerą įspūdį sudarė
tymo ir deklamavimo varžy jofonai pirmų kartų perdavė
VARŠUVA, birž. 28. — Dancigo policija padėti į ne Reicho vyriausybės sutikimas tys Pranciškus, Buteikis Se
verinas, Dzegoraitis Petras, bos, choro ir orkestro pasiro ' iš Vilniaus lietuviškų koncer KAUNAS. — Birželio 15 d.
Lenkų spauda psaneša, kad paprastų stovį.
grąžinti lietuviams priklausan Girgdzievičius Jonas, Jokūbau dymas, tautiški — meniški tą, vilnietės lietuvaitės Elvi- Prasidėjusios Kaune lietuviųDancige nacių vadinamas “sa Be to iš Rytprūsių į Danci tį turtų. Šitas teisingumo pos
šokiai ir kita.
ros Palevičiūtės fortepijono vokiebių techniškų delegacijų
vanorių” korpusas nuolat di gu kas miela naktis gabenama tulatų padiktuotas veiksmas skis Eugenijus, Juozapavičius
rečitalį iš lietuviškų kompozi derybos laisvosios zonos Klai
dėja. Pereitų naktį iš Rytprū karo medžiaga keliais, neap duoda progos laukti, kad ir Pranciškus, Klumbys Justi
$
15
LĖKTUVŲ
NUSKRI

torių kūrinių.
nas, Mikutis Petras, Pakalniš
pėdos uoste smulkmenoms ap
sių j Dancigu nusikėlė 1,400 saugotais muitinėmis.
kitose srityse bus laikomasi kis Jonas, Petrelevieius Edua
DO Į HAVVAJUS
tarti po poros dienų buvo per
Savo rėžtu lenkų karinės teisingumo.
jauni; vyrų nacių. Tr dabar
rdas,
Pikturna
Vytautas,
Ra

keltos
į Klaipėdą, kur bus pa
KAUNAS. — Į Klaipėdą
HONOLULU, Hau ajaus sa
ten organizuojamas korpusas jėgos aplink Dancigu sutrauk Visiems žinoma, kad Klai
jau turi daugiau kaip 2,400 tos budi ir kai kuriose vietose pėdoje vis dėlto yra lietuvių. kauskas Jonas, Stanisševičius los, birž. 28. — Iš J. A. Vals jau pradeda plaukioti Lietu daryti keli apžiūrėjimai vieto.
gamina prieštankines duobes. Aptvarkius išsikėlusių lietu Bronislavas, širka Vaclovas, tybių čia 15 bombonešių su vos garlaiviai ir baidokai Ne je, surašytas papildomas pro
vyrų.
Korpuso nariai įgyvendinti Kiekvienas nacių sambrūzdis vių ekonominius klausimus, Trakinskas Antanas ir Vove 105 vyrais. Padarė rekordų — munu, kurie iš Klaipėdos uo tokolas prie Berlyne sudary
ris Povilas.
apie 2,278 mylias (jūrines) sto gabena į Kauną anglių tos laisvosios uosto zonos su
policijos pastatuose ir pati lenkų bus suremtas.
reikia tikėtis, bus prieita prie
8: praskrido per 16 vai. 17 įru- transportus ir kitokias sunkės tarties ir bus sutvarkyti visi
pasilikusiųjų lietuvių kultūri Panevėžio vyskupijos
nes prekes. Taip pat iš Klai techniški klausimai, susiję su
LENKAI NUMUŠĖ VOKIE
nių ir tautinių reikalų. Klai DrumrJys Povilas, Jokūbaus- nutų.
pėdos į Kauną dažniau prade laisvosios zonos naudojimu,
ČIŲ LĖKTUVĄ
pėdos lietuviai paskutiniu me kas Feliksas, Keršulis Lion
HARRISBURG, Pa., birž. da atplaukti klaipėdiškių bai susisiekimu su zona iš laisvo
VARŠUVA, birž. 28. — Va tu turėjo ir tebeturi sunkumų ginas, Kireilis Fabijonas, Krisios Lietuvos ir kt.
dokai.
kar lenkų artilerija numušė su savo mokyklomis, spauda, štonaitis Stanislavas, Matulis 28. — Pennsylvanijos guber
vokiečių karo lėktuvą, skridu- organizacijomis. Nemanome, Jeronimas, M įkėblinąs Myko natorius A. H. James, resp.,
BIRŠTONAS. — Šiemet pa
ĮVASHINGTON, birž. 28. — sį pro Hela pusiausalį, šiaur- kad kas nors ginčytų piliečių las ir Skardinskas Leonardas. pasirašė legislatūros praves KAUNAS. — Savanorių są
pigintuoju
sezonu Birštone pa
jngreso žemesniųjų rūmų vakaruose nuo Dancigo įlan teisę turėti atatinkamų savo Kaišiadorių vyskupijos 4; tą bilių, kuriuo nurodyta at jungos naujoji valdyba VI. 15
sinaudojo žymiai didesnis lan
švietimosi ir kultūrinio gyve Neciunskas Zigmantas, Valat sakyti valstybės šelpimą svei išrinko savo prezidiumų. Pir
Iridinis komitetas pripažino kos.
kytojų skaičius, negu kitais
bilių (įstatymo projektų), nu Lėktuvas įkrito jūron. Vo nimo laisvę. Tas klausimas ka Petras, Voveris Jonas ir kiems, bet išsisukinėjantiems mininku išrinktas ats. pik. Ma
čuika, I vice-pirm. — ats. pik. metais. Jau iš ankstyvo pava
nuo darlm, bedarbiams.
kreiptą prieš svetimšalius. Ko kiečių karo laivas išvadavo buvo itin aiškus Klaipėdos Voveris Juozapas.
Itn. P. Gužas, II vice-pirm. — sario į šią vasarvietę pradėjo
krašte ir vokiečių spaudoje.
miteto pirmininkas E. Celler, lakūnų.
J. Vtiliušis, sekretorium — J. važiuoti ligonių kasų nariai,
dem. iš N. Y., pareiškia, kad
Berlyne ši žinia nuginčija Juk dar taip neseniai Klaipė
Kalnėnas, iždininku — Matu ūkininkai ir šiaip mažiau pasi
dos, Rytprūsių, net ir kitoje
jei kongresas pripažintą bilių ma).
turį ligonys. Birželio pirmoje
levičius.
vokiečių spaudoje skaitėme
praves, visi svetimšaliai ko
pusėje įvairių gydomųjų vo
munistai bus ištremti iš J. A.
NEATSIEKĘ REKORDO daug straipsnių, kalbų, dekla
KAUNAS. — Šaulių, Sąjun nių buvo duodama po 250—
racijų, kur buvo akcentuoja
Valstybių.
NUTŪPĖ
260. Žymiai daugiau gydymui
mas reikalas ir teisė klaipė Žemės ūkio departamentas stambiųjų kompanijų trustui gos aviacijos būrys nupirko
Viena baliaus provizija už SPRINGFIELD, Ilk, birž.
naudojamasi purvo voniomis
diečiams turėti savas kultūri subruzdo Cbicagoj ir apylinkėj ir pigiau pieną parduoda, nu Vokietijoje du naujus dvivie
ir kompresais. Šiemet Biršto
daro J. A. Valstybių duris 28. — Du lakūnai iš Decatur,
nes organizacijas, mokyklas, se pieno pramonę paimti fe- mato sau pavojų. Jos sako, čius Klemo tipo lėktuvus. Bir
svetimšaliams anarchistams, Ilk, kurie siekė rekordo be nu
ną aplankė jau apie 2,000 ek
kaip bus įvesta pieno kontro želio 17 d. išvažiavo į Vokie
spaudų ir t. t. Nemanome, kad deralinėn kontrolėm
kurie nusistatę pajėga ir sileidimo išskrajoti ilgiau kaip
skursantų. Parko centre pas
To reikalauja stambiosios lė, negalės toliau pigiau pieną tijų 3 šaulių aviacijos karinin
kultūrinės veiklos galimybės
tatytas mineralinių vandenų
smurtu sugriauti šalies vy 218 valandų, šiandien nusilei
turėtų sumažėti kraštui prisi pieno kompanijos, šio depar- pardavinėti ir
stambiosios kai-lakūnai, kurie nupirktus lė.
riausybę, ir tiems visiems, ku do Išbuvę ore 16(1 valandų.
pavilijonas.
jungus prie Vokietijos, kurios tamento agentas vykdo išklau kompanijos jas stačiai prarys. ktuvus oro keliu atgalienus j
rie priklauso tą teoriją re Kaltina pradėjusį šlubuoti mo
Keliose valstybėse įvesta Kauną, kur lėktuvai bus pa
piliečiai didžiuojasi savo kul sinėjimus. Jis susiduria su
GARSINK1TĖS “DRAUGE”
miančioms organizacijoms.
torą.
tūrinių panašumu prieš kitas smarkiais protestais, kadangi pieno kontrolė ir patirta, kad krikštyti per šaulių SųjunTas reikštų, kad kiekvienas
tautas. Anksčiau, kai teko bū pieno kontrolė reikš branges šis žygis neturi pavykiino, kad mes.
UŽDRAUSTA
PIKETUO

Rusijos asmuo vienaip, ar ki
ti Klaipėdoje, nekartų teko nį pieną. Daugiausia nukentės dėl to daug nukenčia ne tik
taip būtų įtartinas ir neįlei TI PIENO PARDUOTUVES matyti didžiulius plakatus su pieno vartotojai, vargšų šei varguomenė, bet patys pieno
ŠVENTOJI. — Sudaryta
CHICAGO SRITIS. — Iš
pristatytojai ūkininkai.
džiamas į Ameriką.
sutartis su latvių akcine ‘ VaiTeismas uždraudė M ilk Wa įrašais; “Teisė turi pasilikti mų vaikai.
Įvedus kontrolę ir pabran- rogo’ bendrove Šventosios uo dalies debesuota; numatoma
gon Drivers unijai piketuoti teise, nors jį būtų ir vokie Tačiau to nepaisoma. SunMADRIDAS, birž. 28. — Lake Valley Farm Products čiams taikoma”. Visiškai tei kų žmonėms gyvenimą norima ginus pieną, sumažės pieno stui gilinti. Šiomis dienomis kiek lietaus su perkūnijomis;
,Vokietijos vyriausybė pasky ofisus, Western avė. ir 54 gat., singai. Tačiau iš kitos pusės dar daugiau pasunkinti.
vartojimas, aiškina žinovai. atplaukė viena žemsemė ir du maža temperatūros atmaina.
Saulė teka 5:17, leidžiasi
rė 200,000 dolerių Ispanijos so ir šios firmos pieno parduotu teisė turi pasilikti teise, nors
Nepriklausomos pieno kom Pieno pristatytojai ūkininkai vilktuvai, gplinimo darbams
cialio šelpimo organizacijai. ves visame mieste.
ji ir lietuviams būtų taikoma. panijos, kurios nepriklauso dėl to neturės sau jokio pelno. pradėti. Šventosios uostas pa- 8:29.
28. — Legislatūros atstovų rū
mų penki respublikonai na
riai, tyrę valstybės adminis
tracijos išlaidas raporte pa
žymi, kad guber įatorUu.s Hor
nerio režimas į asižymįs ne
paprastomis išlt idotnis. korup
rijomis ir papii kiinais. Girdi,
administracija j ekonomikos
žvilgiu yra aršiausia valstybės
istorijoje.

“ELTOS” ŽINIOS
Iš LIETUVOS

ĮŠVENTINTA VISA
EILĖ Į KUNIGUS

Dascige naciai didina savo korpisa;
gabenasi kam medžiaga, lenkai Imti

KONGRESE NUSISUKTA
PRIEŠ SVETIMŠALIUS
RAUŪONUOSIUS

Numtoma federaline pieno kontrole
Ckicagoj; pieno kaina bos padidinta
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Motery Sąjungos Seimas

I>ROF.

Jubiliejinis Moterų Sąjun baigtų reikalų. Tą darant, ne
gos seimas įvyks šių metų reikės eikvoti brangaus lai
— IS.60; Three Montha — *2.00; One Mosth — 76o.
Burope — One Ysar — *7.*U« Bis Montha —
Gražus
Paprotys
rugpiūčio 7, 8, 9 ir 10 dieno ko skaitymui praeito seimo
Copy — .••o,
Advorthdnc ln “DRAUGAS" b ringą bsst reaulta.
mis.
5-tosios kuopos, Worees- protokolo, bet tiesiog bus ga
“Darbininkas” įdėjo vedamąjį apie Ame
“DRAUGAS”
rikoje rengiamas “Lietuvių Dienas”, kurį ter, Mass., ribose. Seimo Ren lima eiti prie svarstymo ne
Uelna kasdien (tekyrua immadlenlua.
gimo Komisija uoliai darbuo baigtų reikalų.
mes čia ištisai perspausdiname:
PRBNUMKRATOH KAINA: J. Amerikos valkty Mae:
Metama —
Pusei Metu — ♦••611; Trims mtaejas kuo maloniausiai priimti
G) Taip pat norime atkrei
Mama — 82.O*; Vienam minaaial — ,7ts. Kitose val“Visos stambesnės lietuvių kolonijų gru
atybtoe prenumerata: Metama — |7.0»į Pusei metų
suvažiavusias Seiman viešnias- pti Centro Valdyl>os, dilekto
pės kas vasarų stengiasi suorganizuoti Lie
— |4.M. Pavienis num. lo.
atstoves.
rių ir visų komisijos narių Po Svietę Pasidairius pagalvok! — Pernai mano pa
tuvių dienų įvairiais patriotiniais bei labda
Bendradarbiams ir korespondentams raAtų negni&iua,
Jei neprašoma tai pudaryu Ir neprlslunčlama tam tiks
Jei mūsų miestas negali dėmesį į 17-to seimo nutari
žįstanius meškeriojo Temzė
ringais tikslais. New Yoūiio, Chieagos, Peiuilui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
Šiandie
meškeriotojus
kvie

syti ir trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač ko
je. Staiga pajuto, kad kažkas
sylvanijos, Clevelando ir Detroito grupės y- pasigirti prabanga ir dideliais mą, kad iŠ Centro Valdybos
respondencijas sulyte savo nuožidroa
Korespondentų
čiu
į
savo
kampelį.
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomaja
užsikabino. Traukia, — nagi
m tiek skaitlingos, kad sudaro didingus iš patogumais, ir jei mes nepri- reikalaujama priduoti rapor
mašlnšlej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
lygstam
Cliicagos,
ar
(kito
di

tus raštu iš savo veiklos. Pil
važiavimus ir jų pelnų skiria dažniausiai
Vakar einu
paleikiu ir žiūri, kokių 15 metrų ilgio
pondencijos iaikraštln nededamos.
švietimo
reikalams.
To'ks paprotys labai gir dmiesčio lietuvių ištekliui ii dant šį nutarimą, bus sutau džiaugiuos vėsiu nuo leikos banginis. Mėgino jis jį iš vau
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bntered as Second-Class Matter Mareli SI. ISIS, at
tinas, nes jis iškelia idealmgų mūsų išeivi puošnumui, tai tą spragą ste pyta nemažai laiko ir paleng- oru. Vienoj vietoj žiūriu vy dens išmesti, bet banginis bu
Chlcago, Illinois Under the Act o( Mareh S. 1171.
jos nusiteiki'mų. Ir Naujoji Anglija nuo jų ngsimės užpildyti lietuvišku vinsdarbą seimo raštininkėms. ras meškerioja, o žmona sėdi vo per sunkus, o meškerkoneatsilieka. Ypač kuomet įsisteigė Maria- svetingumu.
7) Dėmesio vertas ir 17-to šalę jo ir seka. Sugautos žu tis per silpnas — lūžo ir baunapolio Kolegija, Naujosios Anglijos lietuvių
Kun. Juozapas Petraitis
Vietos sąjungietės iš 5-tos seimo (1935 metų) nutarimas, vies tačiau nematyti.
ginis vėl nuskendo.
kolonijų grupė nepaprastu uolumu remia mū ir 69-tos kp. stengsis, kad vi
būtent, kad apskričiai nužiū
— Na, bet pas mus, Džor
Pranešama, kad praėjusį penktadienį mi siškę Lietuvių dienų, kuri (Kasmet įvyksta sos atstovės jaustųsi 'kaip na
— Klausyk, Pyt, jau ke
rėtų kandidates į Centro Val
džai, būna dar nuostabesiui
rė kun. Juozapas Petraitis, Bayonne, N. J., Tliompsone liepos 4-tą dienų. Kurie yra toj
lios
valandos
kili
sėdime
ant
mie ir grįstų į savo kolonijas dybą ir bent 3 mėnesius prieš
atsitikimų, — pabrėžė anicl
lietuvių parapijos klebenąs. Jis mirė Šv. iškilmėj dalyvavę, gerai žino, kad skaitlin
kranto,
o
dar
nei
vienos
žuguniu dalyvių, kilmingumu pamaldų, prog kupinos gražiausių įspūdžių. seimą patalpintų jų paveiks 1 vieš neištraukei. Žiūrėk, an kietis, savo sąmojum jo|
Pranciškaus ligoninėj, Jersey City, N. J.
Trokštame, kad šis, jubi lus ir trumpus aprašymus tų 1
būdu nesutinkąs nusileisti an
Šv. Mykolo parapijoj, Bayonnėj, velionis ramos įvairumu ir 'kitokiais atžvilgiais mū
tai, tolėliau žmogus jau ke
liejinis,
seimas
būtų
našus
kandidačių tinkamumo į siū
gini. — Mano draugas iš New
išklebonavo dešimtį metų. Prieš tai ilgai kle siškė Lietuvių diena garbingai pasižymi. Tas
lintą kartą ištraukė po nema
savo
darbais
ir
užsirašytų
Są

lomą vietą. Jei dėl kokios
Yorko išplaukė į Atlantą pa
bonavo Paterson, N. J., kur ir buvo palai gražus mūsų paprotys jau tiek įsigyvendiuo,
žą žuvį.
jungos
istorijoj
gražia
ir
ri

kad rengimas Lietuvių dienos virto pasto
priežasties kandidatė nedaly
žvejoti. L'žmetęs traukia meš
dotas birželio 27 d.
—
Aš
vis
nedrįsau
tau
sa

A. a. kun. Petraitis gimė Lietuvoje 1884 via tradicija, kurių laužyti būtų tiesiog ne mta nuotaika.
vauja seime, jos vardas iš
kerę — yra, Gana sunku, bet
Taip pat trokštame, kad sei braukiamas iš kandidačių są kyti, — atsako vyras, — pa yra. Dar traukia — žiūri —
m. Ten baigė vidurinius mokslus, lankė Kau įmanoma.
no Kunigų seminarijų. Kunigo mokslus baigė
“Švietimo reikalu jau seniai esame susi mas nebūtų atstovėms dide rašo ir tuomet atstovės iš sa sitrauk nuo manęs toliau. nagi “Titanikas”! Mėgino is
Amerikoj ir čia įsišventino.
rūpinę. Kuomet dar nebuvom turėję savo lio nuovargio priežastim. Kad vo būrio stato kandidatę į jos Priplaukusios žuvys prie meš vandens iškelti, bet transatA. a. kun. Petraitis buvo veiklus ir ener lietuviškų aulkštesniųjų mokyklų — Kole to išvengus, reikia atstovė vietą. ■
keries ir pamačiusius sėdint j laidinis laivas buvo per sungingas vyras. Mūsų visuomenės gyvenime jis
ms
iš
anksto
prie
seimo
pri

Pildant šį nutarimų, bus su ant kranto tokią baidyklę nu-j kus, o meškerė per plona —
gijų ir Akademijų — mums atrodė, kad jei
savo laiku dalyvavo aktyviai. Ypač daug
siruošti.
Tuomet
seimo
dar

gu jas turėtume, tai nesigailėtume lėšų joms
teikta progos ne tik atsto sigąsta ir tuojau sprunka kuo trūko ir “Titanikas” dar
darbavosi tais laikais, kuomet mes, ameri
išlaikyti. Dabar jau esame jas įsigiję ir ma bai ėis sklandžiui ir nemažai vėms, bet ir visoms sąjungie- toliausia.
kartą nuskendo, (ad.).
kiečiai, kiek tik galėdami rūpinomės Lietu
tome, kad jos neša didelę mums naudų, nes laiko susitaupys.
tėms geriau susipažinti su ka
vos nepriklausomybės reikalais: šelpėme nuo
yra vieninteliais ramsčiais, ant kurių laiko
Čia tai ir norėčiau patiek ndidačių į Centro Valdybų
(XX) Susitinka du seni pa
Draugas Mizara pasakoja,
karo nukentėjusius Lietuvoje ir ištremtuo
si katalikiška ir lietuviška išeivijos kultūra. ti kuopoms ir būsimoms at veikla ir (kvalifikacijomis. žįstami, didelį meškeriojimo, kad kiekvienas atlankęs Pa
sius, finansavome propagandų už Lietuves
Mūsų jaunknas^ labai trokšta mokslo. Net stovėms keletu patal inių.
Tad, sukruskite, kuopos ir ap mėgėjui,. anglas ir amerikie saulinę parodą New York nenepriklausomybę, užlaikėme tam tikslui rei
mažesnės tkolonijps turi .po keliasdešiints
1) Kuopos prašomos rinkti skričiai! Rimtai pagalvokite tis, kurie buvo ilgai nesima praledžia neužsukęs į sov. Ku
kalingus biurus ir Vašingtone ir Europoje,
studentų, kurie lanko aukštesnes mokyklas, į atstoves nares jau gerai apir skirkite savo nužiūrimas tę ir, suprantama, tuoj ėmė sijos paviljoną, Esą tai visai
siuntėme delegacijas ir t.t. Prie Tautos Fon
o didesnėsės šimtais jų priskaito. Mūsų už sipažinusias su Sąjungos vei
do, šimtus tūkstančių surinkusio įvairiems
nares į kandidates, Jei tuo dalytis įspūdžiais apie savo natūralu.
davinys patraukti nors dalį tų moksleivių į
kimu ir reikalais.
mūsų tautos reikalams, buvo suorganizuotas
nesirūpinsit, tai vėl pasikar mėgstamiausią pramogą. An
savo švietimo įstaigas, kad jie nesutirptų
Mano delnas rodo ir dėl ko
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus rėmėjų sky
2)
Tik
pilnai
visus
mokes

glas
pažindamas
amerikiečių
tos
ta
pati
sena
istorija
—
ištautėjiino katile. Mūsų švietimo įstaigos
natūralu. Kiekvienas nori pa
rius, kurio pirmininku buvo a. a. kun. Pet
labai neskaitlingos ir toli gražu ne tokios čius užsimokėjusios į centrą noroms neneroms reikės rink humorą pasakoja:
matyti, kaip Rusijos halšavį
raitis. šiam reikalui -jis daug pasidarbavo,
tobulos kaip kitataučių, bet jos yra mūsiš ir nesuspenduotos narės gali ti į Centro Valdybą iš atsto — O, taip, Džekai, — pas kai steigia darbininkams ro
daug ugningų kalbų paaįtkę. Jo pasidarbavi
kės ir todėl visomis pastangomis remtinos. būti atstovėm. Narės esti su vių tarpo nares, apie kurių mus meškeriotojai nuosta jų, būtent, kaip čeką šaudo
mu surinkta nemažai Lietuvai ir pinigais ir
Jei būtume savo tautai lojalūs bei ištikimi spenduotos, jei jų mokestis veiklą ir nusimanymą Mote biausių dalykų patiria. Tik nekaltus žmones.
rūbais.
z ir siųskim© vaikus į savo įstaigas, tai jos per 3 mėnesius nėra pasiųsta rų Sąjungos- reikaluose pačios
Velionis domėjosi ir spaudos darbais. Jis
greitu laiku sustiprėtų, išaugtų ir patobu- į centrą.
atstovės jolkio aiškaus supta-ti nutarimai atpuola, nes yra Aukso Grūdeliai
buvo perėmęs toliau leisti subankrutijusį
litų ir pačios savaime be pašalinės pagalbos
3) Einant 16-to seimo (1933 ! timo neturės.
prieškonstitucijiniai.
“Lietuvių Ba'sų” (Wilkes Barre, Pa.). Ne
išsilaikytų. Kol kas mūsų (mokyklos dar tos m.) protokolo 110 nutarimu 18) Kuopos ar apskričiai,
Visų kuopų ir būsimų atsto
Greitai susiviliosi, jeigu tik
pavykus tų laikraštį išlaikyti, jis išleido
laimės nesusilaukė. Mūsų žmonės dar tiek — tik Pašalpų ir Pomirtinės norėdami statyti kandidates į
vių prašome ypatingai kreip- į žmonių išvaizdų žiūrėsi.
kitų (berods "Tautų ') Phnadelpbijoj. Ta
nesusiprato, kad įvertintų savąsias mokyk skyrių atstovės turi sprend
Garbės nares, turi prisilaiky ti dėmesio į čia sužymėtus
čiau, nežiūrint jo geriausių norų ir tas. laiklas, tad joms tenka skursti ir lūkuriuoti pa žiamą balsą reikaluose, kurie
Daugel ir ilgai reikia žmo
laštis neišsilaikė. Mat, leidėjui trūko ne tik
ti nurodymų Konstitucijos punktus, o ypač į 4, 5, 7 ir
galbos iš kitur. Lietuvių diena kaip tik tų
gui pačiam su savimi kariau
liečia pašalpas, ar pomirtines. skyriaus "Garbės Narystė”, 8-tą.
kapitalo, bet ir geresnio patyrimo laikraš
uždavinį atlieka ji suteikia paspirties ir
ti, ligi išmoks visiškai pats
tiniame darbe.
skurstančiai mūsų spaudai, ir tebevargstan- Kurios narės priklauso vien kaip tai buvo priimta ir įra
Tikimės,
kad,
prisilaiky

save
pergalėti ir visus savo
Nusivylęs tuo nepasisekimu, pastaraisiais
tikį Apšvietos skyrių, turi šyta 16-tame seime (1933 me
čionis lietuvių katalikų mokykloms”.
mas Konstitucijos ir seimų jausmus prie Dievo sukreipti.
keleriais metais velionis nedaug platesnėj
sprendžiamąjį balsą apšvietos tais), Shenandoah, Pa.
nutarimų, ne tik sutaupys sei
visuomeninėj veikloj besirodė. Jis rūpinosi
Velnias nemiega, nė kūnas 7
reikaluose ir patariamą bal
Įsižiūrėkite punktams 53 ir
mui
laiką,
neįvargins
atsto

tik parapijos reikalais ir tos parapijos žmo
Nepavykęs Bandymas
dar
nenumirė, todėl nenustok
są pašalpos bei pomirtinės rei 56 (“Moterų Dirvos”, spalių
vių,bet
ir
patį
seimą
pada

nių dvasine gerove.
taisęsis kovon, nes dešinėje ir
Vyt. Sirvydus “V-bėje” rašo: “Beparty- kaluose. Rinkdamos atstoves mėn., 1933 m., 16-tas pusla lys gyvesniu ir naudingesnių.
kairėje pusėje yra priešai, ku
Gaila, kad mirtis ištraukė iš mūsų tarpo vuiiio” plunksnomis dangstydamiesi, mūsų kuopos privalo įsidėmėti tą pis). Kadangi tai yra konsti
palyginti dar jauna žmogų, kuris dar galė 'kairieji norėjo Amerikos lietuvių jaunimui nutarimą, kad seime nebūtų tucijos dalim, tuomet visi ki-i
Uršulė T. Daukantienė rie niekuomet nemiega.
jo gyventi ir dar daug naudingų darbų nu įkurti “Voice” laikraštį. Surinko jam dau nesusipratimų. Geistina, kad
dirbtu
Ar pažįstate šį sutvėrimą?
giau, negu tūkstantį dolerių aukų, įkinkė mandatuose būtų pažymėta,
darban savo agitatorius ir organizacijas, bet kokio skyriaus yra atstovė.
tautinio ir katalikiško1 jaunimo neprigavo.
Taika Ir Spauda
4) Kadangi pirmoj vietoj
Kadangi Amerikoje gimęs jaunimas nėra, svarstoma nebaigti reikalai
Praėjusią savaitę New Yorke įvyko ka 1 paprastai, radikalus, tai Vilnis praneša, kad
iš buvusių seimų, tad šiame
talikų laikraštininkų sąjungos kongresas, ku Voice daugiau nebeišleidinės.
seime pirmųj vietoj bus svar
riame žymūs kalbėtojai ragino spaudos dar
“Gaila nevykusiu keliu nukreipto darbo, stoma Konstitucijos projek
bininkus labiau domėtis taikos palaikymo
bet mes jo liūdnų likimą pranašavome vos tas, (kuriame telpa visi Kon
pasaulyje klausimu.
pirmam
numeriui pasirodžius. Tik gegutė stitucijos pataisymai, priimti
Kongrese priimtas nusistatymas uždėti em
bargo ant ginklų visoms valstybėms. Jung gali svetiniame lizde savo vaikus išperėti”. pinnesniuose seimuose. Kon
tinės Valstybės įstatymų keliu turi drausti
stitucijos projektas ėjo per
išvežti ginklus ir visokią kitokią karo amu lumo, jei aiškiai matytų, kad barbarai dik kelis “Moterų Dirvos” nume
tatoriai Europoj, Azijoj ar kur kitur nežmo rius ir baigėsi su birželio,
niciją bet kuriai svetiniai valstybei.
niškai spaudžia ir žudo žmones, tai kitas 1935 m., numeriu. Patartina
Kongrese griežtai pasisakyta už neutrali
klausimas. Gali kilti reikalas eiti gelbėti kiekvienai atstovei peržiūrėti
tetą. Neutralumo išlaikymas neturėtų būti
pačią pasaulio krikščioniškąją civilizaciją.
tą Konstituijos projektą. Nors
pavestas vienam asmeniui, nors jis būtų ir
Takiame atsitikime vargu būtų galima iš
pats krašto prezidentas, bet Kongresui.
visi jos punktai yra priimti
laikyti neutralumo politiką.
Taip pat išreikšta pageidavimų, kad spau
ni, kaip surašyti, tačiau il•
M
•
da dažniau pabrėžtų šį nusistatymą: "Mes
iau reikės apsistoti ir jmsvarSekdami ukrainiečių spaudą, pastebime, styti Pašalpos skyriaus punk
kovosime su bet kuriais agresoriais prieš
Jungtines Valstybes ir prieš bet kokios dik kad jie nenustoja vilčių kuomet nors išvysti tus.
tatūros pavojus, ar jie būtų iš dešinės ar iš Ukrainą laisvą ir nepriklausomą. Jie dirba
5) Sulig 17-to (1935 metų,
kairės, bet mes nekovosime už bet kokį sve ir kovoja. Gal kam išrodo, kad trumpos Kar
Hartford, Conn.) seimo nuta
timą tikslą, nekovosime svetimame karo lau patų Ukrainos laisvės dienos ukrainiečius į
rimo, visos atstovės turi at
ke ir kad šis nusistatymas apsaugos Jung nusiminimą įvarė ir jų darbą sustabdė. Ne
tines Valstybes nuo įsivėlimo į karą”.
Įvyko priešingai. Tai davė jiems daugiau sivežti į seimą tuos “Moterų
Amerikiečių akimis žiūrint toks nusista vi’čių, daugiau akstino dirbti, nes suprato, Dirvos” numerius, kuriuose
tymas. be abejonės, yra gan teisingas. Ta kad vis dėlto, nežiūrint daugybės kliūčių ir tilpo pastarojo seimo proto<■
čiau ar visai būtų gera. jei Jungtinės Val sunkumų, yra galima laimėti. Ir jie pilnai kolas, pasižymint kas yra svarstytina ir kas dar yra iš nestybės ir tuomet laikytus griežto neutra- tiki, kad laimės. Dieve, jiems padėk!
Publiahed Daily, Except 8unday.
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Pittsburgho 'Lietuvių Žinios

•

rapijos pikniko, kurio diena
ir vieta bus vėliau paskelbta.

Raštus siųskite šiuo adresu:
2013 Oaraon SU
Telef. Hemlock 2204

Tuo tarpu pas mus viskas
tyku... nei krikštų, kaip ki
apsisaugoti
nuo
gali
’
mų
ir
Tabernakulum,
kurį
Sodaliei aukšte, tiems buvo progos ko- §v< Kazimiero Parapija
tur, nei šliūbų... Visi laukia,
rx
1 kiu nors būdu pasiliuosuoti:
nelaimių. Taip pat priminė, tės įtaisė D. Žengimo bažny kas čia bus. Pagyvensim, pa
išsipirkti, ar kas nors kitas
Mūsų jaunimas visu smar- kad per vasarų vaikus šva čioj.
matysim, kad' bus ir pus mus
galėjo užimti jo vietų. Bet P<uniu darbuojasi, kad pirmo- riai užlaikytų, kad eidami gu
geresnių laikų. Jaunimas rekuriuos kalinius uždarvdavo j* laivu St. I aul ekskur- lti būtinai nusipraustų ir ko Šiandienų piknikų devynios ngiasi prisidėti prie Šv. Kavietinių žmonių pagarba ro
Šv. Petras ir
(skiepų), iš ten nebebuvo vil sija pasiseiktų. Ekskursijon jas nusimazgotų ir kad bent galybės. Nežinai žmogus net j zimiero parapijos jaunimo edo, jog tas paveikslas tikras.
Stebuklai
ties pasiliuosuoti. Vedant šve- norima sutraukti visų jauni trumpus poterėlius kas va į kurį vykti. Rengia paraipi- kskursijos laivu ant Ohio u
KAULAS: Kokiu būdu tas
ntųjį nukryžiuoti, kareiviai jį mų ne tik iš South Side, bet karas sukalibėtųk Tai labai jos, rengia draugijos, iklūbai pės.
Dėdė
paveikslas
atsirado
ant
ak

KAULAS: Jonai, kodėl šv.
tokiu žiaurumu stūmė, kad iš viso Pittsburgho ir apy sveiki ir naudingi tėvams pa ir net atskiri asmenys savo
Petras ir šv. Povilas yra sy mens ?
šventojo net veidas atsimušė linkės, kad jis sueitų į arti tarimai, sveiki vaikų kūnui asmeniškai naudai. Vieni su West End
kiu minimi, net ir šventės sy JONAS:
Kada rymiečiai į alkmeninę sienų. Ir čia aiš mesnę pažintį ir sustiprintų ir sielai.
Ptk. kitais mažai tesiskaito, tote'
Birželio 23 d., parapijos pi
kiu pripuola!
stabmeldžiai pradėjo labai ne kiai atsimušė šv. Petro pa savo lietuviškas jėgas, kad
tie piknikai esti menkučiai. rmas piknikas labai gerai pa
JONAS: Kadangi jiedu sy apkęsti šv. Petro, nes bijojo,
Manding, einant piknikan rei vyko. Graži diena sutraukė
veikslas, kuris ir šiandie te galėtų lengviau atsispirti iš- Primicijos
kiu dėl Kristaus dirbo ir sy kad visi žmonės paseks jo
tautėjimui
ir
kad
taip
susior

kėtų gerai ištirti pikniko tik
bėra ant akmens.
kiu mirė už Kristų.
ganizavęs geriau galėti] ir lie Birželio 25 d. Šv. Kazimie slų ir visuomeniškų naudų. skaitlingų žmonių minių. Sa
mokslų, tuomet stabmeldžiai
KAULAS: Ar tiesa, Jonai, nutarė nužudyti. Sugavo ir1 KAULAS: Ar vienas šv. Pe tuviškame - katalikiškame ro parapijoj įvyko didelės iš-Į p^pj^ų rengimo tvarkoj tu- vininkai automobilių pasirodė
kad' šv. Petro tikras ipaveiks- atvedė į teismų. Nuteisę nu tras buvo kalėjime?
veikime pasirodyti. Tai labai kilmės. Jaunas kunigas Liudįvykti permam0; nes ,la. geraširdžiais, nes kai kurie
Ias tebėra Ryme ant akmens kryžiuoti taip, kaip Jėzų Kri JONAS: Ne, daug kitų kri gražus ir naudingas snmany- vikas Linkus,
laikė kar ,Įaį;naį eikvojama energi- net keliais “tripais” gabeno
žmones į pikniko daržų. Ren
^^^ONAS: Taip, tikra tiesa. stų, iš teismo rūmų vedė ka kščionių buvo įmestų ir visi anas. Reikia tik visiems pa- pirmas šv. Mišias.
ja ir skatikas veltui. Yra sa gėjai su darbščiais pagelbinimačiau jį savo akimis. lėjimai!, kuris buvo iškaltas turėjo mirti.
Primicijantas gimė ir augo koma, kad kur 2 lietuviai, ten
remti ir sėkmės bus geros.
^^JIaULAS: Argi negali bū
RAULAS: Ar visi krikščio
Šv. Kazimiero parapijoj. Mo devynios partijos. Beveik pa nkais sunkiai darbavos. Tarp
iš akmens. Kalėjimas buvo
nys buvo apkrikštyti?
ti falsifikatas?
Šių savaitę įvyks Jono Gai kslų ėjo pas Tėvus Pranciš našiai išeina ir su mūsų pik dalyvių matėsi kun. J. Mi
dviejų aukštų. Kuriuos krikš
sius su savo northsaidiečiais.
JONAS: Ne, šv. Petras juos lio su Lilija Aleliūnaite ves konus, New Yoike. Jaunuolis,
JONAS: Ne, Raulai. Vien čionis palikdavo viršutiniame
nikais ir pramogomis. Norint Visi gėrėjosi ir susispietę į
krikštijo kalėjime?
tuvės. Girdėjau, vestuvės bus neturėdamas tėvo, nei moti galima rasti kokių išeitį.
būrelius linksminos dainomis.
RAULAS: Kadangi kalėji labai iškilmingos. Dalyvaus nos, pasivedęs Dievo Apvaiz
Taipgi Šv. Vincento paraip.
mas buvo iš akmens, iš kur žymių svečių ir daug pakvies dai ir Tėvų Pranciškonų glo
Dangun Žengimo parapijos mišrus choras ir vyrų, vado
gavo vandens krikštui?
ta kunigų. Mat, Jonas yra bai, baigė mokslų pasižymė piknikas įvyksta rugp. 13 d.
vybėj A. Sadausko, padainavo
JONAS: Stebuklingu būdu. vienas Šv. Kazimiero (para damas, ypač kalbose.
Lietuvių Country Club. Toji keletu dainų. Ūpas visų buvo
Pamokinęs kalinius apie tikė pijos komiteto narių ir nuo
Per iškilmingas šv. Mišias diena jau gana senokai pa geras.
jimų, klausė: “Ar esate kri- seniai pasižymėjęs parapijos jam tarnavo kun. M. J. Ka imta. Štai, girdžiu, kad radio
į kštyti?” Kurie atsakė ne, šv. darbuose. Ypač daug yra pa zėnas arkidiakonu, kun. J. V. piknikas perkeliamas iš rugp.
Girdisi, kad vietiniai skait
j Petras pasilenkė prie žemės, sidarbavęs prie statymo nau Skripkus diakonu, ir kų tik 20 d. į 13 d. Žinoma, radio
lingai rengiasi dalyvauti Se
peržegnojo akmenines grindis, jos klebonijos. Vardo Jėzaus šventimus gavęs į subdia'ko- piknikui vėlinu kuo geriau
serų Pranciškiečių piknike,
akmuo atsivėrė ir atsirado va- draugijos nuo daug metų uo nus AVilliam Erkens. Gražų sios kloties, tačiau radio gal
kuris įvyks liepos 4 d., vie| ndens, kuris net ir šiandien lus pirmininkas ir jos sklei ir pritaikintų pamokslų pa vos turėtų nesiblaškyti su sa
nuolvno darže.
Vietinis
tebėra. Tokiu būdu šv. Pet dėjas. Taipgi vienas iš Bingo sakė kun. J. Misius. Ceremo vo piknikais, bet laikytis tos
ras visus pakrikštijo ir pa klūbo steigėjų ir žymiausių nijų, vedėjum buvo klierikas dienos, kurių buvo pasiskyrė
REMKITE,
PLATINKITE
darė pilnais katalikais. J.V.S. veikėjų, kurio dėka kleboni Arthur L. Garbin iš Šv. Vince jau daugiau kaip pusmetis. KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
ja atsistojo. Joks, galima sa- nto seminarijos. Kiti patar Ar nerodoma tuomi savo sil
i kyti, parengimas be Džianuko nautojai buvo: Tamošius Vol pnybė.
Lietuviu Dienos
neapsėjo. Jo sužiedotinė irgi teris, pasijonistų studentas;
Programa Liepos 4
ne bet kokia — uoli darbuo Juozas Girdauskas, klierikas
Homestead
12 vai. iškilmingos šv. Mi toja Bingo klūbe ir per daug Šv. Vincento seminarijos, ir
Klebonas iš rekolekcijų pa
metų raštininkauja sodalietė- Jokūbas Yalkštis, klierikas.
šios lauke.
ms “Marijos Vaikeliams’’.
Po pamaldų Šv. Kazimie- rvažiavo sveikas ir drūtas kū
4 valandų krepšinio rung Jiems iškilmingi pusryčiai ir r0 1>arap. saigj buvo ipįetūs nu ir dvasia, kad vėl iš nau
tynės tarp Duųuesnės unive
slogos, kurios gali ISslpietūs rengiami Šv. Kazimie- jr programa, kurių vedė kun. jo imtis parapijos darbų. Y- Krūtinės
vystytl J nelaimę, paprastai parsiteto komandos ir lietuvių
...- .. .
lengvieja
pavartojus raminančią,
ro svetainėje.
M. J. Kazėnas. Primicijantui pač vargina rūpestis su pa dildančią Musterole.
Musterole nė
sportininkų,
kurie
praeitais
Mrs. Ruth Joiner, kurių, atvykusių vizituot Indiana val
ra tiktai mostė. Jinai yra “Otmnsudėta daug linkėjimų nuo taisymais bažnyčios pamatų ter-irrita.it,
” Milijonai yra varto
stybinio' kalėjimo, keturi kaliniai buvo pagrobę prisidengi metais dalyvavo rungtynėse
ję Jų P*‘r 25 m. Daktarai rekomen
Mokyklos užsidarė. Atosto gi'minių ir artimųjų. Ypač ku ir skiepo, kurs neatidėliotinai duoja.
Galima Mauti ap tiekose.
ami nuo kulkų, kad pabėgti iš kalėjimo. Kaliniams užsiba Lietuvoje.
gos. Sekmadienį klebonas nuo nigai linkėjo jaunam kunigui turi būti padaryta artimiau
rikadavus ikalėjimo gydytojo kabinete ir pareikalavus vir
Pete Bennett, įžymus Ame širdžiai prašė tėvelių, kad per uoliai dirbti Kristaus vvnda- sioje ateityje. Tuomi taip pat
šininko duoti jiems ginklų ir automobilių, gi kitaip jie nu
žudysiu pagrobtųjų moterį (visi jie turėjo po didelį peilį), rikos lietuvis šokikas paro atostogas vaikus pridabotų, ržyje ir vesti sielas į amžinų labai susirūpinęs ir komite
tas. Vėl su padvigubintu uo
atvykus policija pro langų pradėjo šaudyti į kalinius. Visi dys savo miklumų, peršokda kad jie neapsileistų tikybi gyveninių.
pašauti. Neišliko nepašauta ir moteris į petį. Pranešama, mas per aukštai ištemptų vi niuose reikaluose, ypač. sek Garbė Šv. Kazimiero para lumu rengiasi prie antro pakad gali priseit jai amputuoti (nuplauti) rankų. (Acme te- rvę. Retas numeris lietuvių madieniais ir šventomis die pijai, kuri davė lietuvių išei
lephoto)
nomis neapleis’tų šv. Mišių ir vijai naujų Kristaus darbi
tarpe.
' mėnesinių išpažinčių. Bend ninkų. Prašykime Dievo, kad
Lietuviški šokiai vadovau
rai, sakė, mūsų mokyklos toj parapijoj atsirastų ir dau
jant M. Baronaitei iš Kauno.
vaikai geri, tik jei jie apsi giau pašaukimų ne tik į ku
Prakalbos,- įvairūs žaidimai.
< f i i it fa
leidžia tai per tėvų apsileidi nigus, bet ir į seseris.
Programų ves žurnalistas V.
Pataisoma
mų. nes jų rytais nepažadina
Ten buvęs
TĄ PAČIĄ
Uždavinys
iš
Lietuvos.
2$
DIENĄ UŽ
laiku
į
bažnyčių.
Priminė,
kad
i
Todėl visi į Lietuvių Die tėvai turi pridaboti, jog vai North Side
UŽTIKRINTOS
nų, liepc-s 4, Šv. Pranciškaus kai su dviračiais nevažinėtų
PLEITOS........... PO
Mūsų Sodaiietės dar sylkį
tomis gatvėmis, kur automoseserų vienuolyno parke.
Pinigai grąžinami Jei
nt patenkinti.
Rengėjas biliais lakstoma, kad tuomi' pakartoja savo nuoširdų pra„
d'
_________________________ šymų paremti jų piknikų lie
r:
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
pos 2 d., lietuvių Country
Visas pleitas daro LAISNUOTAS DKNTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — įsteigta 18 metų.
Club. Pikniko tikslas gražus
*
H E J N A BROS.
— apmokėti skolų už naujų

(DOMŪS pasikalbėjimai

DON’T

NEGLECT
ACOLD

DANTIMS
PLEITOS

4^4
įfc Į > L5O

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
3*45 WEST 2flth STREET
Tei. b*wndale 2903-9

FOR DELICIOUS
SNACKS ...

1724

Atdara Iki

RO. ASHIJkND AVĖ.
Tel. Monroe 9251

9 ▼. p. p.

Jr

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ĖSTATE
INSURANCE

iž-iS 5-.
K RAF T
CHEESE SPREADS

Keturi Indiana valstybinio kalėjimo kaliniai, kurie, pa
grobę moterį prisidengimui nuo šūvių, bandė pabėgti iš ka
lėjimo. Visi pašauti. Vfršui: Richard Sweete ir Alphonse
Suskeivich, o apačioj Enrl Niverson ir Leroy Hunt. (Aome
teleplioto)

Ert Wetzel, Indiana valstybinio kalėjimo viršininko sekre
torius, peiliu sužeistas 'kalinių, kuomet bandė atimti iš jų
pagrobtųjų moterį prisidengimui nuo šūvių. { statomus klau
stoms, iš kur kaliniai gavo peilius nei vienas dežuruotojų
negali atsakyti. (Acme teleplioto)

• Jum bring out arveral varietiea of Kraft Cheeae Spreada
and crackera .. . and eompany
refreahmenta are all readyl
Tbrae Spreada are grand for
aandwichea, appetizera and
aalada, too. Notice t be amart
net* rirrk^Jot deaign on ihe
Swanky*wig glaaaea Kraft
Spreada oome in.
•

AND

LOANS

Statan rlaokios rųšiea lanjns namui ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran viaokj taisymo darbų be jokio casb jmokėjimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Iigannn geriansį atlyginimų ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir
ienų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:
_

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

t>RXT7GXS
į?
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Ko^vir^adienis, birž. 29, 1939

Išrado Spalvotu Geležį I LIETUVIAI
ARS

IC • ,

\NORTH thatc
rtUCHTO Vou.tfor

TH
MILLION

M

DAKTARAI

Kanados mokslininkas O. Tel. Y arda 3140.
Bachas išrado tokius dažus,
VALANDOS: Nao 11 iki 12;
2 iki A ii 7 iki &
kuriuos prie tam tikros tem
Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki 8
peratūros galima įsunkti į ge
Šventadieniais: 11 iki 12
ležį ir patį kiečiasių plienu.
Dažai plienu nudažo ir pa-1
IK CHIRURGAS
daro nerūdyjantį. Ypa. gra GYDYTOJAS
ir akinius pritaiko
žiai atrodo raudonas plienas,
3343 So. Halsted Street
kuris panašus į įkaitintų me
talų. Anglų tecsnologai ir me Rez. TeL Canal 0402
talo pramonininkai numato
dar šiemet pradėti gaminti
IR CHIRURGAS
spalvotų plienu ir geležį, ku GYDYTOJAS
2158 W. CERMAK ROAD
rie atrodys daug gražiau, ne
Tel. Canal 2345
tinių šalnų nebuvo, ir jos žie
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9
gu paprastas pilkas metalas.
dams pakenkti negalėjo, bet
6558 S. WESTERN AVĖ,
fV. A.)
ir visai palankių dienų žie
Tel Hemlock 7270
Ofiso
Vai. 11—1 ir 5—7
LIETUVIAI DAKTARAI
dams apsivaisinti dėl stiprių
Trečiadieniais pagal sutartį.
vėjų buvo mažoka.

DR. V. A. ŠIMKUS

L

71

DR. F. C. WINSKUNAS

\jiviai nuvyko į “Aušros” be nistras Dr. Bistras, susisieki
rniukų gimnazijų, kur buvo mo ministras inž. Germanas,
mokyt. Švedo vedama paro užsienio diplomatai ir kt. Šių
domoji dainavimo pamoka. didelę eisenų sudarė Kauno
“Eltos” Pranešimai
Pamoka pravesta gerai. Bai parapijų gyventojai, organi
t..........
......
giantis pamokai, mokiniai zacijos, moksleiviai, studen
Iš piktžolių gegužės mėn.
IŠDEGĖ 300 HA. MIŠKO
TIAKTTRTIB
solfedžio pagiedojo Estijos, tai. Procesija eidama į Įgu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žymiai pasireiškė remunės do •
1446 So. 49th Court. Cicero
4729 So. Ashland Avė.
Latvijos ir Lietuvos himnus. los bažnyčių sustojo prie stu
Nuostolių Padaryta Apie 300,000 Litų
biluose ir rugiagėlės 'kviečiuo
2-tros luboa
dentų
bažnyčios
ir
Karo
Mu

Po pamokos buvo trumpos di
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
se.
Iš
sodo
gadintojų
smar

CHICAGO,
1LL.
Apie 5 km. už Merkinės, kitų ūkininkų trobos pavyko
Penktadieniais
skusijos dėl pamokos vedimo. ziejaus, kur jų pasitiko brig. kiai puola vaismedžius šar Valandos: 10-12
Telefoną* MIDway 2880
ryte, 2-0, 7-9 P. M.
užsidegė privataus savininko apsaugoti.
Po to konferencijos daly gen. Magius.
3147
S.
Halsted
SL,
Chicago
OFISO VALANDOS:
vuotis kableliais ir verpikas
Ugnį gesinti buvo atvykę
miškelis, greičiausia nuo de
Iš Įgulos bažnyčios proce
Pirmadieniais, Trečiadieniais ii Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
viai dalyvavo Baltijos valsty
žieduotasis. Gana gausiai pa
ginamų šakų. Tuoj ugnis per ir visų dienų dirbo V7arenos ir
Šeštadieniais
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
bių Vienybės Kongreso posė sijos dalyviai išsiskirstė.
Valandos:
3
—
8
P.
M.
sireiškė
spragės.
simetė į valdinį Bingelių mi Merkinės savanoriai ugniage
Telefonas HEMlock 6286
dyje ir lietuvių, latvių ir es
škų, kurio bendras plotas sie siai, iš Alytaus atvyko eigu tų muzikos koncerte. Konce
Dėl
pašarų
ir
pakratų
sto

Koks Buvo Šiemet
kia apie 850 lm. Sausa'me pu lių kursų 40 žmonių, ulonų rto programoje dalyvavo Val
kos, nežiūrint į nepalankų pa
(BEINAKAUSKAS1
šyne nepaprastai greitai plė ugniagesių komanda 40 žmo stybės Kadijofono simfoninis Lietuvoj Pavasaris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vasarį, šiemet daugumas ūki
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nių,
vadovaujama
'kpt.
Mila

tėsi ugnis ir ligi vakaro iš
KAUNAS (Elta). — šių ninkų išleido savo gyvulius
2415 W. Marųuette Rd.
6900 So. Halsted Street
orkestras,
kuriam dirigavo
Ofiso
valandos:
degė apie 300 lia. Tai didžiau ševičiaus ir daug apylinkės estų 'muzikas prof. Avikas, metų gegužės mėnuo buvo į ganyklas jau apie baland
TELEFONAI:
10—12 vaL ryto
sias ligi šiol Lietuvoje buvęs gyventojų. Į gaisro vietų bu latvių muzikos prof. Medinis gana šaltas, sausas ir su sti žio 20 d., nors žolė ganyklo Ofiso — Wentworth 1612
2—4 ii 6—8 vaL vakaro
Bes. — Y arda 3955
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
gaisras ir daugiausia vienu vo nuvykę ir gesinimo dar ir B. Dvarionas.
priais, dažniausiai šiaurės vė se buvo dar labai menka. NoOFISO VALANDOS:
Susitari us
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
kartu ugnis yra padariusi mi bui vadovavo Miškų Departa
Paskutinę dienų Šaulių Su jais. Mėnesio būvyje buvo da- rmali ganiava teprasidėjo a
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
ške nuostolių. Jie siekia apie mento referentas Kuprionis, jungęs salėje skaityta lietu žnų naktinių šalnų. Paskuti- pie gegužės mėn. vidurį.
pagal sutarti
300,000 lt. Pagal miškų sude Dzūkų urėdijos urėdas Bra vių, estų ir latvių muzikų re nė šalna buvo net gegužės m. J
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ GYDYTOJAS
gė vieno ūkininko trobesiai. zauskas ir mokomosios urė feratai, aplankyta Kauno VI 28-29 d. Apie gegužės mėn.
4631 So. Ashland Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Būtų ir daugiau sudegę, bet dijos urėdas Ivanauskas.
valstybinė gimnazija, lietuvių, vidurį oras truputį sušilo, ta
TeL YARds 0994
VIRginia 1116
4070 Archer Ava.
Rez. TeL PLAza 3200
fiU(IRnNTEE0
latvių ir estų muzikos kon čiau vėjai vis dar buvo stip
Valandos: 1—3 ir 7—8
BALTIJOS VALSTYBIŲ MUZIKŲ
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa
certas Valstybės. Teatre. Pro roki. Iškrito vidutinis kiekis
Kasdien išskyrus Seredų
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dien*
Seredoniis
ir
Nedčl.
pagal
sutarti
lietaus.
Oro
sušilimas
ir
iš

gramų atliko svečiai solistai.
KONFERENCIJA KAUNE
Kauno policijos klubo orkes kritęs lietus labai pataisė žie
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
EYEGLRSSeS
Baltijos
valstybių vieny atstovų prof. Avikų, latvių tras ir jungtinis Kauno gim mkenčius javus, be to, žymiai
TeL YARds 5921
bės kongreso' proga prasidė atstovų prof. Medinį.
Ofiso TeL Canal 6122
nazijų choras. Vakare Val pagerino vasarojaus dygimo
Res.: KENwood 5107
Direktorius Vyt. Soblys sa
Res. 8342 So. Marshfield Av®.
jo Lietuvių Muzikos Draugi
stybės Teatre buvo opera “E- sąlygas. Lauko darbams ge
! Res. TeL Beverly 1868
SPECIALISTAS
jos sušaukta lietuvių, latvių vo sveikinimo kalboje pabrė glė’
gužės mėn. oras buvo palan
OPTOMETRICALLY AKIŲ
«A.lib kus. Vasarojaus sėjai sąlygos
LIETUVIS
ir estų muzikų konferencija, žė, kad muzika yra ta tarp
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Su virš 20 metų praktikavimo
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
tautinė
kalba,
kurių
visi
su

kurioje dalyvavo minėtų kra
buvo patogios, tik dėl šalto
Mano Garantavimas
DANTISTAS
Įspūdingos
Dievo
756
VVest 35th Street
štų muzikos mokytojai, orkes pranta. Palinkėjo, kad ši ko
Palengvina akių Įtempimą, kaa es
oro ūkininkai nesiskubino sė
2201
W.
Cermak
Rd.
ti
priežastimi galvos skaudėjimo,
TeL CANal 5969
trų vedėjai,
dainų švenčių nferencija dar labiau suar Kūno Šventės
ti, nors žemė buvo paruošta, svaigimo, akių Jtemplmo, nervuotu.
v.
i
_.
.
mo, skaudamą akių karštj, atilaiso
VALANDOS:
draugijų ir muzikos spaudos tintų Baltijos kraštų muzi Eisenos Kaune
IT Užtruko SU sėja iki gegu- | trumparegystę ir tohregystę. Prirenv, .
gia teisingai akinius. Visuose atslU- 9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
kus ir ji praeitų darbingoje
atstovai ir kiti muzikai.
6 iki 8 vakare
ZOS Ilicn. pabaigos.
Rimuose egzaminavimas daromas su
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kaip kiekvienais metais, ir
elektra, parodančia mažiausias klai
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
nuotaikoje.
das.
SpecialB atyda atkreipiama J
2155 VVest Cermak Road
pagal sutartį
šiemet Kaune buvo iškilmin
Sodai pradėjo žydėti apie mokyklos valkus. Kreivos akys ati
Šaulių Sųjungos salėje po
OFISO VALANDOS:
taisomos.
Toliau kalbėjo Baltijos Be gai atšvęsta Dievo Kūno šve gegužės mėn. vidurį. Visų rū
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. Res. 6958 So. Talman Avė.
sėdį atidarė Lietuvių Muzi
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
NedSlioJ pagal sutarti.
ir pagal sutartį
Res. TeL GROvehiU 0617
kų Draugijos pirmininkas N. ndradarbiavimo Biuro pirmi ntė. Visos bažnyčios buvo pa šių medžiai šiais metais tu
Daugely atsitikimų akys atltaiso- Office Tet HEMlock 4848
Tel. Calumet 5974
Martinionis, sveikindamas su ninkas Jonas Vileišis, estų at puoštos vainikais ir žalumy rėjo gausiai žiedų, o ypatin i—oa be akinių. Kainos pigios kaip
OFISO VALANDOS:
pirmiau.
stovas,
Talino
konservatori

nais.
gai gausiai žydėjo kriaušės. 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
važiavimo dalyvius ir pabrė9 lyte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ii trečiadienius
Žydėjimo metu stiprių nakTelefonas YARds 1373
ždalmas reikalų. Baltijos kraš jos direktorius prof. Avikas,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bazilikoje buvo atlaikytos
tų muzikams artimai tarp sa latvių atstovas prof. Medinis iškilmingos 'pamaldos, kuriose
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
ir
šaulių
Sųjungos
vardu
šau

Ketv.
ii Nedėliomis susitarus
vęs bendrauti. Po to pakvietė
dalyvavo Respublikos Prezi
DANTŲ GYDYTOJAS
lių
štabo
viršininkas
pik.
Žu

2423 W. Marųuette Road
į garbės prezidiumų Švietimo
dentas Antanas Smetona, vy
3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LU
insuked
Ministerijos kultūros reikalų kas.
riausybės nariai, diplomatai
departamento direktorių Vyt.
Ofiso TeL V IRgirna 0036
Po trumpos pertraukos bu ir daug kitų aukštų pareigū
Reaittoncijoa Tek BEVarly 8244
Soblį, Baltijos Bendradarbia vo VI. Jakubėno referatas: nių. Per pamaldas giedojo
PHYSICIAN and SURGEON
Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per
vimo Biuro pirmininkų Jonų “Baltijos valstybių muzikų jungtinis
choras, diriguoja
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States
4645 So. Ashland Avenue
Vileišį, Šaulių Sųjungos šta bendradarbiavimas”.
Government priežiūra.
mas K. Kavecko, ir solistas
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Av<
Nuo 2 iki 4 ii nuo 6 iki 8 vaL vak.
bo viršininkų pik. Žukų, estų
Paskui konferencijos daly- Kutkus.
Išmokėjom Už
Ofiso vaLi 2—4 ii 4—8 p.
Nedėliomis pagal sutart*.
Padėtus Pinigus
Po pamaldų skaitlinga Die
Office TaL YARds 4787
Rezidencija
Namų Tel PROepect IMG
8939 So. Olaiemont Ava.
Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
T vo Kūno šv. eisena iš Bazili
Valandos 9—10 A. M.
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.
Tel OANal 4128.
kos ėjo į Įgulos bažnyčių. Ei
Nedėliomis pagal sutartį.
senų vedė arkivyskupas Skvi
Tel OANal 0257
reckas. Joje dalyvavo 'minis
Res. TeL PROspect 6659
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
tras
pirmininkas
brig.
gen.
$10,000 Public Liability
$5,000 Property Damage
2201 W. Cermak Road
Černius, ministro pirmininko
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
APDRAUDA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pavaduotojas Bizauskas, kra
Nepraraskite Savo Namo! Savo DarboI Savo Gyvenimo Taupas!
REZIDENCIJA
1821 So. Halsted Street
što apsaugos ministras brig.
PIRKIT NAUJAUSI
6631 S. California Avė.
Rezidencija 6600 So. Arteaian Avė.
Telefonas REPuhlic 7868
gen. Musteikis, švietimo miVALANDOS: H v. ryto iki 3 popiet

Iš litlmus miestu ir kainu

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SE6AL

DR. P. J. BEINAR

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮĮ MORGIČip

DR. STRIKUL'IS

DR. T. DUNDULIS

Automobilių Savininkai

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

DR. S.BIEŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

SUTAUPYKITE 25%

Chrysler, Ctemlet ir Ptymeutli

Kuponas atneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial
Reaponsibility Law ir Apdraudų, kuri jums reikalingu. Jūs
taipgi gausite dykai “card case”, į kurį galite įdėti automo
biliui vairuoti leidimų ir identifikavimo korteles.

DR. J. X KOWAR

Kainuoja #3.46 į mėnesį per 10 mėnesių
Metinė

6 iki 9 vakare
Office Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARds 2246 .
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

“Policy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimų

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fldelity Būdu

2403 W. 63rd SL, Chicago

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, loc.
175 West Jackson Boulevard

Trečiadieniais ir Sekmkadieniaia
pagal sutartį.

CHICAGO. ILLINOIS

Room A-1038 — Wabash 3066

Tai yra geriausi Ir gmžiaual automobiliai Amerikoj, modemlikal 11tobulinti, nužemintos kainos, lengvi UmokSJimal,
teisingas patarnavimas

Gerbiamieji:

Be Jokių prievolių, prašau Jflsų agento IHatAklnll man
Illinois Financial Rcsponslblllty Law, AS taipgi gausiu
"Card Caae" be Jokios prievolės.
ATEIKITE..................... DIENA................ LAIKAS................

VARDAS .................................................................................................
ADRESAS ..............................................................................................
TEL.......................................... KARO RCŠI8..................................

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ U8”

4030 S. Archer Avė., Chicago. UI., Phone Virginia 1515 j
ITS 0WN THATA

Tartose daugybe vartotų automobilių viliamuos mados, nuo I1S.S0
Ir

TEL YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 VVest 47th Street
(Kampas Wood St.)
OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7-8:30 Vakarų

JU Esgal bnUrlg.

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 471 h Street
VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3660
Antradieniais, Ketvirtadieniais ia
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tai. Yarde 0994
Trečiadieniais

ia

Ketvirtadienis, birž. 29, 1939

DRĄSUS LIETUVIS IŠ 500 PĖDŲ
GILUMO NEDIRBAMŲ KASYKLŲ
IŠKĖLĖ ITALO LAVONĄ

Parapijos Piknikas Ir \#
“Šakar Makar” Choras

t’ALAIMINTO

SPORTO ŽINIOS

RAMONO

LULL KASDIENINES
MINTYS

vo medžiagas ir produktus
atsilankusiems išstatyti ir
dar kiekvienam seuipelius iš
dalinti.
Mikas

INDIANA 1IARB0R, IND.
Ii angliško verti
Kun. Ant. M. Karužiškia
—
Šv.
Pranciškaus
parapija
SPR1NG VALLEY, ILL. — kaip jis jautėsi, kaip leidosi
ant vadinamos “Penuisula”
Lietus Sutrukdė
Anglų spauda plačiai rašo ir į nežinomų gilumų, papasako šį sekmadienį liepos 2 dienų
salos. Pradžia žaidimų 6:30 Birželio 29 Diena
visi daug kalba apie drųsų jo, kad nusileidus apie 20 pė rengia piknikų, Black Oak Žaidimus
vai. vakare.
lietuvį Vincų Batvinskų (Bu- dų akis pradėjo graužti lyg Springs G rovė, (kuris randasi
Numylėtinis kalbėjo į žmo
Praeito trečiadienio ir ket Žaidimo įdomybė yra, kad
apie
pusę
mylios
nuo
Kidge
svick), kuris iš nedirbamų ka sieros dūmai. Iš karto nieko
virtadienio Lietuvos Vyčių dalyvauja virš šimto žaidė nes šiais žodžiais: “Tasai,
sykių gilumos iškėlė suužud- nebuvo galima matyti. Leid lioad (Road 6) važiuojant ko Chicagos Apskričio lndoor jų ir karts nuo karto jiarodo kurs tikrai atsimena mano
STELLA OZiMIDAS
žio lavonų. Buvo taip.
žiantis giliau keltuvas pradė liu 35 Colfox.
Mylimųjį, atsimindamas Jį
(po tėvais Andrijauskaitė)
Lygos
žaidimai
buvo
sutruk

tai,
kas
ruds
negalima
pada

Be šiaip įvairios piknike
jo suktis, o laikytis nebuvo
Mir6 biri. 28, 1939, 8:10
dyti lietaus.
ryti. Atsilankusieji pažiūrėti užmiršta visa aplink; o tašui,
Gegužės 18 d', koks tai ita
vai. ryte, sulaukus 32 m. aini.
už ko. Buvo pavojus apalpti programos, bus “Šakar Ma Žaidimas Lietuvos Vyčių 14 esti patenkinti.
kurs visa užmiršta, atsimin
Gimus Chicago, Illinois.
las 75 metų amžiaus dėl ne
Paliko dideliame nuliūdime:
ir nuo keltuvo nukristi. Kol kar’’ choras, kuris visus link kuopos (Cicero) su M&rųuette
damas mano Mylimųjį, yra Jo
vyrą Mykolą, 4 dukteris: Dorožinomos priežksties įkrito į
Dabar Lygoj North Side
thy, Eugenla, Jvanette ir Joan.
nusileido į pat dugnų galva smins savo gražiomis lietu Parko Lietuvos Vyčių 112-ta
ginamas nuo viso blogo, ir
motiną Antaniną, 2
brolius:
Toluca, III., seniai nedirban
dainomis. Taip pat
yra pirmoje vietoje, MarąueJulius ir Vilius, jo moterį Oną,
taip buvo apsukta nuo dujų, viškomis
seserį Bernice Nelson ir Jos
piknike bus laimėjimas $20, kuu‘“ bus Sį ‘^ieni, bi- tte Park antroje, trečioje apturi dalį visuose Jo palai
čias ir apleistas anglių kasy
šeimyną, uošvienę Sofiją, prokad pusę valandos ėmė lavo
minimuose.
ir
jrželio 28 d., gi žaidmiai Notėvuką, dėdos, tetas, švogerius,
klas virš 500 pėdų gilumo.
West Side, toliau seka Briglišvogerkas, pusbrolius, pussese
nui suraišioti ir ant keltuvo
res ir gimines.
Visi harborieėiai ir apylm.lr‘h SiJe Lietuvos Vyfių ®'to6 ton Park ir Cicero lygiomis,
Kai nesulaukę (pareinant na
Kūnas pašarvotas koplyčioje
uždėti.
Didžiulė “Lietuvių
4704 So. Western Avenue.
mo namišikiai pradėjo ieškoti
kės lietuviai kviečiami atsi-1
“
o
paskutinėj
vietoj
Dievo
AtpLaidotuvės įvyks pirmadienį,
Už nepaprastų drųsų Vin
Lietuvos Vyčių 36-ta kuopa
liepos 3 d. Iš koplyčios 8:00
rasta, kad jo nueita link ka
Diena” Rugp. 27 d.
lankyti
į
šį
piknikų.
vaizdos
parap.
rinktinė.
vai. ryto bus atlydėta į Nekal
cas Batvinskas gavo pagyri
ir West Sidės su Dievo Ap
to Prasidėjimo švenčiausios Pa
syklų, praardyta storų vielų
nelės parapijos bažnyčią, kurto
Visiems
primename,
kad
oj nių nuo vai. gub. H. llorner
Čia
bus
geriausia
vieta
pa

Tarp
uoliausių
lankytojų
vaizdos Lietuvos Vyčių 4-ta
je įvyks gedulingos pajnaldos
tvora ir nustumta nuo skylė
už velionės sielą. Po pamaldų
ir kasyklų direktoriaus, o taip kvėpuoti tyru oru, atsigaivi kuopa įvyks šį ketvirtadienį, žaidimų yra Antanas Petrulis rugp. 27 d. įvyks Chicagos
bus nulydėta į Šv. Kazimiero
geležinė uždanga. Buvo aiš
“Lietuvių Diena” Oaks dar
kapines.
pat ir pirmų dovanų.
nti,
paklausyti
“
šakar
Ma
su
žmona
ir
daug
kitų.
Atvy

birželio
29
d.
Visi
žaidimai
Nuoširdžiai kviečiame visus
ku, kad jis įkrito į skylę. Pa
že, prie 119 tos ir Archer
gimines, draugus-ges ir pažįs
kar
”
choro,
pasižiūrėti
įdo

kite
ir
jūs.
lštikrųjų,
gėrėsiįvyks
McKinley
Parke,
prie
šaukti fotografai paruošė tam
tam us-as dalyvauti šiose laido
V. Batvinskas yra apie 30
avė. Atrodo, kad šių metų i tuvėse.
Red Cherry
mios
programos
ir
pašokti.
39-tos
gatvės,
arti
Damien
av.,
tės.
tikrus foto aparatus ir nu metų amžiaus, vedęs ir augi
Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
“Lietuvių Diena” turėtų bū
Motina, Broliai. Sesuo, l'ošvioOrkestrą
grieš
nuo
3
vai.
po
leidę į kasyklas jų dugnų nu na du sūnus ir dvi dukteris.
nė, Prolev tikas, Tetos, Stoge
ti sėkmingesnė, negu pernai.
liui. fevugerkos, Pusbro.lal, Pus
piet.
Kurie
vedusių
sako:
—
ma

fotografavo. Atvaizdai paro Yra užvaizdu Peru Deep Vein
Margos Mintys
seserės Ir Giminės.
Jau dabar rengiama turinin
Laidotuvių direktorius Anta
no
vyras
niekai,
mano
mote

Kun.
K.
Bičkauskas,
kleb.
dė, (kad tikrai kasyklų dugne Coal Co. Turi du brolius gy
nas Petkus, tel. Cicero 2109.
ga
programa.
Šiemet
bus
da

Kas eina į bažnyčių pažiū ris niekai, abu yra geri, tik
guli žmogaus lavonas. Prane venančius Detroit, Mieli. Mo
rėt kitų, pasirodyt save, pa visa bėda, kad vienas kito ug surprizų! Nuo ryto iki vašus apie tai valstybės kasyk tina dar gyvena. Tėvas mirė da kulka pakirs jo gyvybę.
I karo girdėsis lietuviškos dai
matyt svetimų kunigų, bet nesupranta.
lų ir mineralų direktoriui ir praeitų sausio mėnesį. A. M. Rusų - japonų kare sykį ja
nos ir muzika. Jau keliolika
ponams rusus užatakavus pul ne klausyt Dievo žodžio, jam
valstybės gubernatoriui, kurie
damas priešų kun. Rupšis per tas ėjimas neduoda jokios Jei moki atleisti žmonėms, biznierių žadėjo tų dienų sa- Dart tolerate grey hair. Crey hair
įsakė lavonų iškelti. Tuomet Dar Žodelis Apie
makes yon look old and feel old.
jie teip pat leis tau kų nori
skėlė dešinės kojos kelį ir nuo naudos.
ir prasidėjo pavojingas dar
Try the ilodern* Method for CoU
Kun.
A.
Rupšį
veikti.
Oring
Hair ... CLAIROL. YouTI
to
net
ik
)
šiai
dienai
šlubuo

bas. Buvo sukviesta net ke
tppredate the quick, pleasant treatlios gelbėjimo komandos. Ka SPR1NG VALLEY, ILL. ja.
tnent No bleaching reąnired ta
Kada meldiesi, nesirodyk Senas įpratimas nelengvai
eoften the hair when yon ose
dangi buvo žinoma, kad toje — Lai būna leista ir man pa
pasimeta
ir
nevienų
negali
Gaila, kad parapijiečiai ne žmonėms. {įįengkis būti ne
CLAIROL. YouTI love the results
kasykloje yra daug nuodin rašyti keletu žodelių apie
en yonr hair — beautiful, natūrai*
įvertino kun. Rupšio ir ne matomu, nes ir pats Išgany laisvai vesti prieš jo paties
gųjų dujų, dėl to mažai ra kun. A. Rupšį, kuris, atsisa
looking color that defies deteetion.
brangino tų visų darbų, ku tojas pasakė: “Kada eisi ma nuomonę.
See younelf aa yon would likę to
dosi drųsuolių, kurie sutiko kęs parapijos, dabar vieši riuos klebonaudamas čia yra ldai, užsidaryk savo kamba
be.
See your hairdresser today et. ,
Tik tas be baimės džiaugia
leistis ir tuo savo gyvybę sta ipas Tėvus Marijonus, llinsaead
this coupon N0W.'
nuveikęs parapijos ir žmonių rėlyje ir melskis. Bus tavo si, kurs turi savyje geros są
tyti į didelį pavojų. Iš dide dale, 111.
, Natūrali]... n’/A z
labui.
A. P. malda išklausyta”.
žinės paliudijimų.
lio būrio pašauktų atsirado
Tai buvo tikras karžygis
tik šeši vyrai - drųsuoliai, jų dorybėse. Kiek pas jį buvo
Kuo daugiau tu pakeli ta
Gerbk tėvų ir motinų, kol
Atsišaukimas
ta Imš lor thb atari r/
tarpe ir lietuvis Vincas Bat- atėję vargšų, visiems buvo
jie gyvi. Bet pas mus pasi vo atmintį ir supratimų link
CCNUINt Gairei aa tia bailia.
CfNU/i
vinskas. Jis buvo jauniausias draugas, nei vieno neatstū•Tba parfact embinadoa oi rich oil, Ase
Renku žinias apie lietuvius- taiko priešingai. Tėvai, gimi Dievo, tuo labiau Jį mylėsi
\ SMP «ad dtUcata color that con't bo capiag
ir tik vieni metai, kaip pri mė nuo 'klebonijos durų. Du ves vaistininkus - farmacini nės, draugai tada būna ger-~ ir
). . . a biand that anly dairai mntrino
bijosi.
klauso prie gelbėjimo koma rys visiems buvo atdaros. Ne nkus Amerikoje pasidarbavu biami, kada numiršta.
JOAN OAff. OAilOL Ine.
UJ W«t 44A Su N«W York. H. T.
ndos.
sius
tėvynei;
visuomenės
vei

GIESMYNAS
žiūrint, kaip žmogus buvo su
Jei draugas, ar artynias, kų
t
Po ilgo prisirengimo, birže vargęs, visuose reikaluose kėjus, knygnešius, mecenatus,
įsigykite Naują Giesmyną. Jame
rasite Visiems Metams Bažnyčios
labdarius,
literatus,
dalyvavu

blogo padarė, reik jį perspėt, Giesmes.
MACARONIlio 9 d. prasidėjo to lavono kun. A. Rupšio asmenyje ras
Giesmes
Ir
muziką
patvartė
sius
1905
m.
revoliucijoje,
bet neišduot viešumon. Vie Ant. S. Pocius.
iškėlimo darbas. Pastatytas davo didžiausį prietelių.
re AND-CHEESEe
Išleido C. L. R. K. Vargoninin
1863
m.
sukilime,
ar
kitaip
šumon
reik
iškelti
jo
gerus,
laikinas keltuvas, gelbėjimo
kų Provincija.
Kun. Rupšis dažnai per
H£ADY IN 9 MINUTES
Knygos kaina — 50 centai, pri
komandos nariai užsidėję du pamokslų sakydavo, kad jei prisidėjusius prie atstatymo o ne blogus darbus.
dedant 10 centų persiuntimui.
jokaukes, pasiėmę tankas ok- kas nori būti šventas, turi Lietuvos ir lietuvybės Ameri
Bloga moteris aršesnė už
sigeno leidosi į tamsių skylę pagyventi apkasuose, ten iš- koje ar Lietuvoje.
LIETUVIŠKAS
Už suteiktas žinias būsiu meškų. Nuo meškos galima
po du ant keltuvo. Pirmieji;moks Dievę garbinti ir Die.
MISOLELIS
Šlovinkim Viešpatį.
pabėgti, o nuo blogos mote
du nei pusiau nenusileidę, vas bus visados jo lūpose. dėkingas.
baimės apimti, davė signalų, Nes sirgdamas žmogus tikisi Rašykit: A. Mačius, vaisti ries nepabėgsi.
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai
ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
kad keltų į viršų. Sekanti du pasveikti, o būdamas apka nė, Prezidento g-vė 2, Kaunas,
niams ir Šventėms, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
buvo nusileidę į pat dugnų, suose nežino net minutės, ka Lithuania.
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršais,
bet pamatę lavonų nusigando
KARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
kaina — 3.75. Reikalaukite Iš:
Urba Flower Shoppe
ir davė signalų, kad juos kel f
1
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
4180 Archer Av*.
DRAUGAS PUB. OO.
tų į viršų. Trečioj iporoj bu
rt
—
e
liįvai
KLAUSYKITE
2334 So. Oakley Avė.,
vo lietuvis V. Batvinskas. Pa
patarnavimas
Chicago, Illinois
siėmęs lietuviškų drąsų nusi
dieną ir naktį
leido į dugnų, lavonų surai
KOPLYČIOS VISOSE
RADIO PROGRAMO
šiojo virvėmis ir uždėjęs ant
GAUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
MIESTO DALYSE
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš’stoties WSBC
KELNER-PRUZ1N
keltuvo sykiu iškelti į viršų.
Geriausiu PaUnavtmu — Moteris patsmaaja
— 1210 kilocycles.
Jo draugas jam tilk gelbėjęs
Pliene 9000
680 W. 15th Ate.
6834 So. Western Avė,
Programe dalyvauja St. Louie-Lonie Komedižka Grupė,
visam darbe.
GROvehill 0142

t

DON'T BE GREY

LAIDOTUYiy

AURIU A M P t
H M D U L H H bE

Nuw Cit, Fumturu Mart

Paklausus

V.

Batvinsko, %

DYKAI

AnUmy B. Petkus

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

-

■
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Pilone: Catumet 2520-1

G. A. SUKYS, SUKYS ■ DOODY - ANTŪNISEN, be.

John F. Eudoikis
BBOAOIIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Perkėlėm raštinę į savo namą.
navimas bus geresnis.

AMBULANCE

Raštinė moderniškai 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 renduojame apsaugos
dėžutes. Jkpdraudžiatn namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavernus ir t. t. Patarnaujanti prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikriname kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į
Lietuvų ir kitas šalis. Važiuojanti j vakacijas galite nusipirkt traveler’s checkfl.

DIENĄ IR NAKTį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727___________

TV V K A T
A

Klausykite

mftaų

Lietuviu
3:00

G. A. ŠUKYS, Preridentas, SUKYS-D00DY-ANT0NISEN, Ine.

koplyčios visose
Chicagos dalyse
radio

valanda.

proeramo

U WHJLP

Praneiėjaa P. HALTIMIERAS

Antradienio

stotfos

(1430

ir
K.I

[actoniez ė Smai
I. Linlevicius
S. P. Mažeika
Antanas M. PbilHps
Ll.Zofp
Alhirt V. Petkus
P. I. Dulkas

1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrių® 42-44 E. 108 St
Phone PULknan 1270
4348 So. California Ava.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanioa Avenue
Phone YAJtd» 1138-1139
3307 Ldtuknica Avė.
Phone YABde 4908

J 646 We«t 46th Street
Phone YABde 0781-0782
4704 S. Weetern Avenue
Tel. LAFayette 8024

8354 So. Halsted St.

Telefonas YARda 1419

DRTtTrtTS

■

Atostogavo

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

TOAVN OF LAKE. — Iš
J

Reikia Nuolatinio
Korespondento

Ši Vakarą Pagerbs
Kun. P. Katauską

ROSELAND. — Nors mū
sų kolonijoj nemažiau veiki
mo ir įvykių esti, kaip kitur.
bet gaila, kad mes neturim II
gero korespondento, kuris (pa
rašytų dažniau į “Draugą”,
panašiai, kaip Jkitos koloni
jos. Jei retkarčiais ir telpa
(kokia žinutė, tai dažniausiai
bizniškais sumetimais.

MARQDF/TTB PARK. —
šį vakari) 7:30 valandą iparapi,jos komitetai ir parapijonys
rengia šaunu bankietą parapijos salėje pagerbti vikarą
kun. Petrą Katauską, kuris
savo gražiais darbais kaip
parapijos reikaluose, taip ir
jaunimo tarpe užsitarnavo.
Šiandien, kaip tik pripuo
la šv. Petro dieną, ir ta pro
ga, kun. Petro Katausko var
dadienis. Būtų labai malonu
matyti, kad kaip seni, taip
ir jaunimas- skaitlingai susi
rinktų ir parodytų savo dėk.ngumą ir priduotų kun. Petui dar daugiau energijos
•gijos testi savo gražią darbuotę. S.S.

Bet, ačiū, “Draugas” ir
tai patenkina ir noriai deda
žinias nemokamai, ko kiti lai
kraščiai nedaro. Užtat rose
landiečiai
turėtų
paremti
“Draugą’’ jam atidėkodami
už tai ar tai prenumerata, ar
ba remiant visus jo parengi

mus.

Mundelein seminarijos kelio
ms dienoms atostogų buvo
parvykęs klierikas Vytautas
Mikolaitis. Viešėjo pas savo
seserį Angelą Kilmitz. Daly
vavo ir a. a. kun. J. Juškos
laidotuvėse.
Kadangi kl. V. Mikolaitis
seminarijos vyriausybės pas
kirtas vadovauti vasarinei
mokyklai, dėl to tik trumpai
paviešėjęs vėl išvyko į Mun
delein, III.

oq

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS |
Kaip Dalykai Stovi
Ciceroj Kas Link
“Draugo” Pikniko

Prie 9 d. lieipos, kada įvyks
“Draugo” vasarinis piknikas,
Sunset Parke — Vilniaus Ka
lneliuose, ctceriečiai visu sma
rkumu išsijudino veikti ir
platinti serijų tikietus. Bulveriškiai irgi stojo į talką,
paėmė serijų knygučių ir sė
kmingai platina. Aš manau,
kad daugumas pažįsta K. YoBUDRIKO RADIO
delį, 5566 W. Monrie St. Jis
PROGRAMA
irgi -darbuojasi “Draugo” vaPereitą sekmadienį, vakare, sarinio P^nilko reikalu
ir
Budriko radio programą iš- Platina
tikietus, kad
pildė simfonijos orkestrą ir I bulvariškių skaitlingai dalyžiūfono dainininkų grup5. 0- vantų piknike
rkejjtra day. linksm* mar§ą>
Kitas bulvariški
bulvariškis, irgi ge
J.
kelis gražius valcus ir pol ras “Draugo” rėmėjas,
kas, o Žiūrono grupė padai Daminski, 1355 So. Avers av.,
navo gražių dainelių vienu taipgi paėmė platinti serijų
tikietus ir darbuojasi už pik
dviem ir trimi balsais.
Budrikas, vėl, priminė rei niko pasisekimą. Kas daugiau
kalą šelpti Klaipėdos pabė- 1S bulvariškių norėtų gauti
gelius Lietuvoje, kurie yra “Draugo” pikniko serijų kny
be užsiėmimo ir sunkioj pa gučių, klauskite draugnešio
arba reikalaukite iš “Drau
dėty.
Kita Budriko rakandų krau go” ofiso.

RADIO

sus, daugiausiai išparduos
“Draugo” pikniko serijų. Jau
ketvirtą knygutę baigia par
duoti. Ačiū jam.

Sutikime gyvena ir vieni
kitų klauso

paremia, gi kiti visi pritaria kmadienį, liepos 2 d., 8-me
ir perka be jokio išsikalbėji mokyklos kambary. Sus-me
mo. Jei kuris tuo tarpu ne bus išduotas raportas iš bu
turi pinigų, kitas uždeda, bet vusio pikniko, birželio 24 d.
turi pildyti nutarimą.
Valdyba
Šį kartą dvi knygutes tjie
išpirko. “Mažas dzūkelis”
CLASSIFIED
dar pasakė: “Ateik po pėdės,
dar dvi išpirksime”.
PARDAVIMUI NAMAS
Žinoma, tas priklauso nuo
Didelis, 8 šviesių kambarių namas,
su mariniu pamatu, ant plutaus lo
“mažo dzūkelio” ir “kalaku to. Yra nuomų. Ąžuolo grindys ir
papuošimai. Pasiliks gasinis ElektrVto”. Jei jie užsispirs, tai man lux
šaldytuvas Ir nemažai baldų. Šil
domas karštu vandeniu. Yra dviejų
lengva bus išparduoti ne dvi, automobilių garadžlus su cementi
niais privažiavimais Ir kiemas. Gra
serijų knygutes, bet, gal, ir žiai
apsodintas medžiais, gėlėmis.
Nėra Jokių užsilikusių mokesčių
daugiau.
Reik mažo įnešimo pinigais. Visi pa
togumai: bažnyčios, mokykla, susi
Ačiū jums, vyručiai. Linkiu siekimai
ir t. t. Atsilankymo valan
2:00 iki 5:00 popiet, sekmadie
visados vienybėje laikytis. dos:
niais pagal sutarties. TU. RADciffe
Malonu bus jus visus matyti 3281. 7525 So. Egglcston Avė. Ageutal^)a>luraidokltej^22i2_^^__—liepos 9 d., Sunset Parke, kur
PARDAVIMUI NAMAS
įvyks “Draugo” vasarinis pi 4 (lėtų namas — ant dviejų totų.
2-karų garadžlus. Parsiduoda pigiai
knikas
Rap. iš priežasties senatvės. Atsišaukite:

Ant 50tlt Court, tarpe 14tos ir 15-tos gatvės, gyvena
įvairių tautiečių, būtent: že
maičių, zanavykų, aulkštaičių,
dzūkų, “mažų dzūkelių” ir
dar kokių ten “kalakutų”.
Labai malonu žiūrėti, kai
jie sueina vienas ipas 'kitą pa
sisvečiuoti bei pinoklio palo
šti. J. Černevieius, kuris va
dina save “mažas dzūkelis”,
Draugijos Šv. Antano mė
yra tikras juokdarys. Jis dau
giausiai ir sugalvoja vardus nesinis susirinkimas įvyks sevisiems savo kolegoms.
Kaip ten nebūtų, bet man
yra labai linksma su jais pa
sišnekučiuoti, o ypač kada
priseina pardavinėti tikietai
Incorporated
“Draugo” naudai.
Tel. Prospect 0745-0746
Žinoma, kada nueini su tiWbolesale Only
kietais, tai “mažas dzūkelis” I
tuoj duoda įnešimą, kad visi, 5931-33 So. Ashland Avė.
turi piPkti nors ,po vieną ti-!
Pas mus galima gauti tikrai
kietą, o “kalakutas“ įnešimą Lietuvišką
Importuotą Valstybinę

Štai, “Draugas” rengia pi
LRKSA 160 Kuop os
kniką liepos 9 d., Sunset Pa
rke (“Vilniaus Kalneliuose”). Narių Žiniai
Jei ne visi roselandiečiai, tai
BRIGTITON PARK. — šiuo
nors mūsų 'klūbiečiai “in cormi pranešam visiems SLRKA
pore” turėtų dalyvauti tame
160 kuopos nariams, kad sek
piknikb.
madienį, 2 d. liepos susirin
Suvienytų Lietuvių Ameri kimas neįvyks iš priežasties
kos Politikos klubas 9-to Ka parapijos metinio pikniko. Su tuvės radio programa bus ke
Daug parduoda
rdo, kuris žymiai veikia po sirinkimas perkeliamas į ki tvirtadienį, vakare, nuo 7 iki
Ad. Saliukas, 1432 So. 48
FO R
litikoj ir vis gauna didesnį tą sekmadienį, liepos 9 d. 1 8 vai., Chicagos laiku iš sto
Ct.,
atrodo,
kad
viršins
vivai.
popiet.
pripažinimą, rengia savo me
ties AVHFC, 1420 k. Dalyvaus
I TC H I N G
tinį pikniką liepos 2 d., “RoCiceros
lietuvių
moterų
cho

Visi
nariai
būtinai
turi
at••
birželio, po pamaldų, parapi- J
ssi’s (irove”, prie Cottage šliaukyti
į šį pusmetinį susi ras, akordijonistai ir Dėdė
S K I N
Grove ir 130-tos gatvių. Pra rinkimą. Jame bus komisijos Pasakorius. Gražios dainos, jos svetainėj. Visos narės ma-■
Ar kenčiate niežiejimą, 7
džia 1 vai. pcipiet. Piknike raportas apie kp. jubiliejinį gera muzika ir skanus “Šypt- lonėkite atsilankyti, nes yra
nudegimą, arba odos ligą?
svarbių reikalų svarstymui.
bus įvairių žaidimų ir prog išvažiavimą prie 87 ir AVest- j Šypt
Nekentėkitl Žemo per 30
Radio Mėgėjas
metų gelbėjo žmonėms. Pa
V.
D.,
piiknininkė
rama. Bus duodami prizai kas ern avė. Šiame išvažiavi'me
šalina eezema. išbėrimus,
spuogus ir kitokius odos
valandą ir 1.1. Trekai nuo pa- k p. minės 25 metų jubiliejų.
negalavimas. Pirk Žemo
Pranešimai
Lietuvių Keistučio Klūbo
rap. svetainės nuveš į pikni Išvažiavimas įvyks sekmadie
šiandieni Visuose aptiekom. Sflc Me. Al.00.
ką ir parveš dykai.
Moterų Sąjungos Chicagos pusmetinis susirinkimas įvyks
nį, 16 d. liepos. Visiems rei
Kviečiami visi atsilankyti į kia iš anksto gerai prisiren-, apskrities susirinkimas įvyks liepos 2 d., Hollywood svetai
šį pikniką.
Klūbietis gti, kad jubiliejinis išvažia šį penktadienį, birželio 30 d., nėj, 2417 W. 43rd St. 12 vai.
POR GKIbJ I R R I Tfl T I Q N S
dieną.
Helen
Chapas,
rašt.
Šv. Antano parapijoj Cicero,
vimas gerai pavyktų.
III.
Garnys Pas Sudeikius
i
Kuopos Valdyba
LIETUVI AK A
Kadangi šis sus-mas bus
TOAVN OF LAKE. — Bir
priešseiminis ir bus svarsto RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DĖL VYRŲ
želio 25 d. garnys aplankė Trys Laimingi Žmonės
Švelni Degtinė—100 Prool
mi seimui įnešimai, taigi vi
BOTTLED IN BOND
Pranciškaus ir Pranciškos Su
sos kuopos prašomos skait
Nėra
Geresnės Degtinės
Liepos 4 d., Vytauto parke
deikių namus ir paliko 9 sv.
už Tokią Kainą
lingai dalyvauti ir prisidėti
dukrele. Motina ir dulkrelė ru iš visų susirinkusių bus trys
TIK $1.00 PT. si.eoJ
gerais sumanymais organiza
ndasi Šv. Kryžiaus ligoninėj, laimingi. Mat, tą dieną įvyk4-5 Kvortos...
cijos gerovei.
dr. Rakausko priežiūroj ir jaugta Lietuvos Vyčių Diena, ir,
Reikalaukit
Sus-mo pradžia 7:30 vai.
SAVO APYLINKĖS
č.iasi labai gerai
poros kaip jau žinoma, bus duoda
vak.'
TAVERNOJ
mos
trys
didelės
dovanos:
nau
dienų grįš namo.
S. Sakaliemė, apskr. sek r.
1Rp DR1NKSAS
jas 1939 m. Plymoutli Sėdau;
PAUL LEASAS
Veikėjai Marijona ir Juo
naujas 1939 m. Motorola ra
MUTUAL LIQUOR OOMPANY
(Vyriškų Rūbų Krautuve)
NORTH SIDE. — šv. Razapas Sudeikiai dabar bus
dio ir $25 pinigais.
Distribntoriai
žanč.iaus draugijos susirirtki-Į 3427 So. Halsted Street
“grennna” ir “grempa”.
4707 S. HALSTED STREET
Tą dieną Lietuvos Vyčių inas įvyks penktadienį, 30 dJ
Tel. Boulevanl 0937
Pbone Boulcvard 0014
Linkime naujai pilietei pa
sekti tėvelių ir senelių Sudei Chicagos apskričio choras iš
kių pėdomis.
Rap. pildys gražią programą. Pa
kviestas kons. P. Daužvardis. '
Bus svečių iš kitų miestų. 1

žemo

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

Degtinę.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. P. Ir M.
Dzlmldai, Savininkai.

Mažų Išlaidą

NAMAS]
Pa matyki!
š| namą
šiandien
,10 r. iki 4
[po piet ant
' mūsų vietosi
Pastatysime namus Ir vidų Jrengslme ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ
2 karams pastatysime

Sporto mėgėjai pamatys, kas j
lai'mės vakarinių valstijų ha- (
sebolės čempijondtą.
Tikietų iš anksto galima
gauti tiktai po le, o prie du
rų 'kainuos 25c. Tikietų yra
kiekvienoje L. Vyčių kuopo
je, o sekmadieniais galima
gauti Vytauto parke.
B.

TOWN OF LAKE. — Ži
nomi darbuotojai Petras ir
Angelą Kilmitzs išvyko porai
savaičių atostogų. Žada ap
lankyti New York Pasaulinę
Parodą, Niagara Falls, Kana
dą, Dėt roitą ir kitas įdomes
nes vietas.
Laimingos kelionės.
Rap. GARSINKI TĘS “DRAUGE”

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
LENGVAIS IAMOKFJ1MAI8

Ine.

‘•THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 W. 47th St.

—įvyks—

Sekmadieni, Liepos-Jnly 9,1939
GRAŽIAME SUNSET PARKE
“VILNIAUS KAUKELIUOSE”

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

Barskis Furniture House,

PIKNIKAS

Phone Yards 5069

13 5 tos iv* Archer Avė., Rte. 4A

24th

Street,

Chicago.

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui valymo, dažymo Ir siu
vimo 4>iznls. {steigtas virš 20 metų.
Parduodame krautuvę, 4 gyvenimui
kambarius ir dyką lotą pigiai At
sišaukite: H. Dajc, 2223 S. Ouyler

Aventne,
124ŪR

Berwyn,

m. Tel.

Berwyn

GERA NAUJIENA
Parduodu namą labai pigiai — 6
kambarių su garadžiu ir apšildomas
su šiitu oru (furnace heat). Namas
randasi Bridgeporte. Atsišaukite pas
.savininką: 830 W. 34lli Street, tel.
YARtls 5530.

PIRMOS RPftlES JUODŽEMIS
— g’ėlynomg ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 1S
bušeliu $2.50.

Stanley Oavcns. 110 So. Rtdgeland
Avė., VVorth, III., tel. Oak Lawn
193,1-1.

VASAROTOJAMS ATYDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automoblllum ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chicagos. Kelias 83 ir 45. Petcr Ber
notas. Box 77, Sllver Lake. Wls.
TEISINGAS PATARNAVIMAS
Per mus galima pirkti iš resyverlųforklozerlų gerų bargenų — mažų
ir didelių namų, pigiai Ir ant leng
vų Išmokėjimų. Jei turite kokią nuo
savybę ir norite parduoti, mes par
duosime greitai ir gausite visą cash.
Taipgi turime gerų mainų, visokių
Ir visur. Taksų protesto štampą ar
ba Notaro antspaudą kur reikia pri
dedame dykai. Atliekame visokius
real estate ir Insurance reikalus Iš
visų atžvilgiu su teisingumu ir at
sargumu. Charles Umieh (Uralkas),
2500 Wcst 63rd St., tel. PROspect

•025.
Mūrinis namas. 3 lietai: h kamba
rių; 4 kambarių Ir 3 kambarių; 2
karų garadžlus. Parduosiu pigiai arba
mainyslm ant grosernės ar kitokia
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rd Placą

Unijlstų statytas

Chicago. III.

RF.NDON KRAUTUVĖ

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 WRECKING. & LBR. C0.
2301 S. Cravrford, Lavndale 3010
Open Sundays
K. KAFKA, pres.

ts,iee,eee.ee

Rendon krautuvė. Tinkama blle ko
kiam bizniui. Renda pigi. Atsišauki
te: 19(3 West Cermak Road, Chica
go, Illinois.
i
i

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

/

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

4192 S. ARCHER AVENUB

“DRAUGO” VASARINIS

Mest

2250

PARDAVIMUI NAMAS

ant jūsų loto
ui................................

Standard Club

Linksmai Leidžia
Atostogas

1939

UNIVERSAL
RESTAURANT

(North Kast Corner Archer and
Saeramento Avė.)

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa
tarnavimą.

Phone LAFAYETTE 0461

Linksmas Patarnavimas Visiems

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$6,000.00

750 W. 31st Street

Ilmokėjom
jB
Už padėto* £Qi
pinigai
'
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių
Bafety Depotdt Dežntea Galima
Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nuo 0 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION
of CHICAOO
JUBTIN MACKTEWICH
Preaident
HELEN KUCHINSKA8, Sea.

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

A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

Aukso Grūdeliai
Juo darbas prakilnesnis,
tuo daugiau palaimos Vie5pat8 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

Pocahontaa Mine Rnn, (Screened) Tonas $7.00
Petroleum Carbon Coke, perkant 6 tonai ar
daugiau, Tonas $7.26. žios kainos tik iki Liep. 1

