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Karo baime turi surėmusi Europos tautas
Hitleris dėl Dancigo šukele krize;
bet, rasi, jis Dancigu tik prisidengia

Sveikiname Lietnvin Kataliku
Studentu Profesionalu S-gos Seimai

Kai kas galvoja, gal jis su
Mussoliniu turi kitus planus
PARYŽIUS, birž. 30. — j triuškinta ir į dalis suskaldyRytoj įvyksta Prancūzijos mi ta.
nistrų kabineto nepaprastas
Kai kas yra nuomonės, kas
posėdis svarstyti Hitlerio dėl Hitleris taip pat bijo karo,
Dancigo sukeltą rimtą krizę. kad jo grasinimai ir Vokieti
Visose Europos sostinėse gy jos pasiruošiami yra papras
venama nepaprasta baimė, nes tas baubas. Bandoma sukelti
nežinoma, kb galima sulaukti karo baimė Lenkuose, o ypač
artimiausiuoju laiku. Net ry Anglijoje ir priversti lenkus
tojus neužtikrintas.
pasiduoti Anglams tarpinin
Stambiosios Europos vals kaujant.
Dėl to, prancūzų vyriausy
tybės nebijo Hitlerio žygių ir
nacių grasinimų. Bet bijo bėje, reiškiasi kita baimė, An
naujo karo,, o mažosios nepri glija gali susimesti priversti
klausomos tautos savo likimo. Lenkiją išsižadėti Dansigo,
Lenkiją ne vieną kartą yra kad nesukelti karo.
griežtai pasisakius už Danci
Dar ,kiti galvoja, kad Hitle
go nepadavimą Hitleriui.
ris, rasi, turi kitus kokius pla
Žiniomis iš (Vokietijos ir nus ir Dancigu tik dengiasi.
Dancigo, tenai skubotai vyk Kiek žinoma, jis seniai ty
domi pasiruošimai., Vokietija ko pavergti Vengriją, kad tu*"
atšaukia namo savo studentus būdu sužnybti Rumuniją, kuri
iš Šveicarijos, tarnns i*r tar nacius turi uždariusi nuo bornaites iš Anglijos. Naciai mo ševikų valdomos didžiosios Ubilizuoja atsargas, Hitleris ta krainos. O, rasi, jis su Musso
riasi ss savo karo vadais. Ko liniu planuoja suskaldyti Ju
kiais sumetimais tas daroma? goslaviją, kuri yra Romos
Nacių spauda atvirai pa Berlyno ašies prislėgta.
reiškia, kad Imliai virtę Vo Niekam nežinoma Hitlerio
kietijai didžiausiais priešais. ir Mussolinio planai. Gana to,
Sako nepakaks paimti Danci visos Europos tautos gyvena
go. Girdi, visa Lenkija bus su krizę ir baimę dėl Dancigo.

DIPLOMATAI
YRA NUOMONĖS,
KAD NACIAI KOVOS

VĖLIAUSIOS
DANCIGAS, birž. 30. Dancigo naciai subruzdo sau
goti visus apylinkėje vieške
lius, geležinkelius ir tiltus. Ry
tinęs Prūsijos pasieniais su
traukta nacių
kariuomenė.
Gauta žinų, kad lenkai planuo
ja užgrobti Dancigą ir Rytinę
Prūsiją.

Šiandien ir rytoj Marianapolio Kolegijoj, Thompson,
Conn., įvyksta Lietuvių Kata
likų Studentų ir Profesiona
lų Sąjungos seimas, kuriam
linkime pravesti tokius nutari

ILL. LEGISLATŪRA
PRIPAŽINO PLANĄ
IŠGRIAUTI LŪŠNAS

Henry Barta (dešinėje) Cliicagoj teismo nubaustas 100 dol. bauda. Būdamas vienam
pobūvyje jis ant ugnies kaitino centus ir mėtė vaikams gatvėje. Vaikai susižeidė pirštus.
Jam buvo daug juoko. Bet vaikų tėvų pastangomis jis areštuotas. Kairėje vaizduojami keli
vaikai, kurie nusvilo pirštus.
(Acme teleplioto).

Karas, ar taika, priklauso nuo britu,
pareiškia fiuerio Hitlerio sekėjai
Anglijos. Anglija sakosi dirba
už taiką ir šūkauja, kad ji in
tensyviai ginkluojasi. Ginkląvimasis nereiškia taikos. Tai
rengimasis karau. Jei Anglija
tikrai pageidauja taikos, pa
reiškia nacių spauda, ji turi
nutraukti ginklavimosi.
Tai vienri, Antra, Anglija
turi gerbti visų kitų valstybių
teises. Šiandien jai tas nes
varbu. Ji rūpinasi tik savo in
Laikraščiai nurodo, kad tai teresais su kitų tautų nuos
ka, ar karas priklauso nuo kauda.

BERLYNAS, birž. 30. —
Nacių spauda atsako britų
užs. reikalų sekretoriui lordui
Halifaxui, Churchillui ir ki
tiems britams, kurie paskuti
nėmis dienomis susimetė įspė
ti Vokietiją nutraukti savo
užgrobimų žygius ir bendrai
su kitomis valstybėmis dar
buotis už pastovią taiką Eu
ropoje.

KĄ DARO VOKIEČIAI
NUVYKĘ Į DANCIGU?

BERLYNAS, birž. 30. —
BERLYNAS, birž. 30. —
Naciai vadai tvirtina, kad Bri
Bešališki steliėtojai pripažįsta
tani ja yra pasiryžusi nesiprie
nacių • autoritetų tvirtinimą,
šinti Vokietijai jos žygiuose
kad nuvykę j Dancigą vokie
prieš Dancigą ir Lenkiją, nors
čiai nekeičiami ten kareiviais.
viešai dėl to nepasisako. Na
Bet teisybė yra, kad tūks
ciai tą išvadą daro girdėdami,
tančiai vokiečių, 25 iki 40 m.
kaip britai lenkia galvas prieš
PARYŽIUS, birž. 30. — Iš amžiaus, siunčiami į Dancigą,
Tokio, kur jų prestižas susleistu specialiu dekretu Pran kai kurie jų ten apylinkėse
mukdytas.
cūzija priims karo tarnybom dirba ir, prireikus, tuojau ga
Britų ir kitų šalių diploma ir svetimšalius kilus karui.
li būti pakeisti kareiviais.
..
tai yra nuomonės, kad naciai
Mineto amžiaus vokiečiai lj
nenutrauks savo kovų dėl Dan WASHINGTON, birž. 30. — Danrigą siunčiami (patys ne
cigo ir kitų per pasaulinį ka Kongreso abieji rūmai kompro vyksta) iš įvairių Vokietijas
rą prarastų teritorijų.
misų pripažino šelpimą išlai dalių. Sakoma, siunčiami jie
Savo įtaką kaskart jie la dų bilių — 1,755,000,000 dol. “ atostogauti Koks čia “atostogavimas”, jei darbinin
biau plečia. Pabaltijas yra Vo sumoje.
kai reikalinyi namie fabri
kietijos sferoje. Patraukiama
SPRINGFIELD, Ilk, birž. kams, arba žemės ūkio dar
ir Suomija, kur lankosi vokie
čių generalinio štabo viršinin 30. — Šiandien vėlai vakare bams. Daugiur pašauktųjų dar
kas gen. Halder. Jo pagarbai legislatūra nutraukė savo se bus dirba suregimentuotos
moterys.
Suomija surengė kariuomenės siją.
Pasiųsti į Dancigą vyrai iš
pratimus.
NUTEISTAS IKI 14 METŲ ten namiškiams siunčia atvi
rutes pažymėdami, kad jie ten
KALĖTI
ITALŲ VAGONAI SIUN
nekareiviauja ir nemankština
ČIAMI J VOKIETIJĄ
Teismas nuteisė nuo 1 iki 14 mi.
BERNES, Šveicarija, birž. metų kalėti R. Medaux, 23 m.
30. — Laikraštis Berner Tag- amž., kurs būdamas girtas au MOKESTYS UŽ DUONĄ
wacht paduoda žinią, kad iš toimobiliu vyrą užmušė ir mo
NEYV YORK, birž. 30. Italijos į Vokietiją siunčiama terį sužeidė.
Ištirta, kad už parduodamą
daug geležinkelio vagonų ka Teisėjas nurodė, kad kas
duoną imama įvairių matomų
riuomenės transportui.
girtas valdo automobilį yra ly ir nematomų 53-jų rūšių mo
Laikraštis spėja, kad šie va gus paprastam ginkluotam žu kesčių, ir per metus surenka
ma apie 43 milijonai dolerių,
ganai bus panaudoti vokiečių dikui.
arba 6.4 nuošimčiai iš visos
kariuomenės siuntimui į Itali
GARSINKITES “DRAUGE” pardavimo sumos.
ją kilos karui.

Planas taikomas Chicagai;
bet vangiai jis bus vykdomas

TŪKSTANČIAI WPA
DARBININKU NETENKA
DARRO CHICAGOJ

Works Progress Administration (YVPA) direktorius H.
K. Seltzer Chicagoj paleidžia
tūkstančius darbininkų. Sako
ma, bus paleista daugiau kaip
20,000.
Ch. E. Miner,
Illinoiso
WPA administratorius, pa
reiškia, kad Cbisagoj bus pa
leista apie 6,000. Tai esą tie,
kurie iš valstybės turi teisę
gauti nedarbo apdraudą. Pa
leistieji turi rūpintis gauti sau
tą apdraudą.
Aškėja, kad Chicago mies
tas neturi reikalingų fondų to
liau vykdyti viešuosius dar
bus. Kai miestas neprisideda
su .nustatyta savo išlaidų dali
mi, vyriausybė atsisako skirti
VARŠUVA, birž. 30. —! reikalingus fondus. O jų ma
Vakar lenkų minios čia suren žai ir turi.
gė antinacines patriotines de Miesto majoras pareiškia,
monstracijas Dancigo' gynimo kad jis nieką nežinąs apie dar
bininkų paleidimą, liet jis- dar
reikale.
Vakare prie šių demonstra buojasi iš valstybės gauti Chi
cijų prisidėjo ir žinomas ope cagai reikalingų fondų.
ros dainininkas Jan Kiepura.
Iki bus gauta fondų, daug
Kiepura miniai pasakė kar- viešųjų darbų bus sulaikyta
štą kalbą, sužadindamas len- ir, žinoma, tūkstančiai šelpia
....
kuose patrijotinius jausmus mųjų neteks šelpimo.
taip, kad pasigirdo šauksmų
lenkams užimti Dancigą.
KAUNAS. — Užsienių pre
Po kalbos Kiepura lenkų kybos departamento direkto
minią šiais žodžiais prisaikdi rius įsakė muitinėms neišleis
no:
ti į užsienius be atskiro už
“Mes nepaduosime vokie sienių prekybos deipartamento
čiams nė vieno lenkų žemės leidinio jokių mašinų, ar jos
sprindžio. Prisiekiame savo būtų senos, ar mažai varto
gyvastimis”.
tos ar ir visai naujos. Direk
Demonstracijos kone visą toriaus aplinkraštyje nuroda
naktį vyko.
ma, kad kai kurie eksportinin
kai tuo būdu banda apeiti fi
HITLERIS ATLANKYSIĄS nansų ministro įšalk ymą, ku
DANCIGĄ
riuo draudžiama išvežti į už
BERLYNAS, birž. 30. — sienius seną geležį ir ketaus
Tš patikimų šaltinių sužinoma, laužą, aiškindami, 'kad tai ekad Hitleris žada atlankyti sančios senos mašinos arba
Dancigą liepas 20—30 d. lai jų dalys.
kotarpiu.

KIEPURA LENKUOSE
SUŽADINA KARŠTA
PATRIJOTIZMĄ

BERLYNAS, birž. 29. —
Nelaimių skaičiaus sumažini
mui nacių autoritetai uždrau
dė automobilistajns važiuo
jant rūkyti.

mus, kurie padėtų sutraukti į
Sąjungą visą Amerikos lietu
vių katalikų studentiją ir in
teligentiją.
Draugo Redukcija ir
Administracija

SPRINGFIELD, Ilk, birž. Tik 10 nuošimčių iš sukeltos
30. — Anksčiau legislatūros že kas mėnesį sumos skiriama
mesnieji rūmai, o vakar sena laimėjimams, 6 nuošimčiai ski
tas dauguma balsų pravedė riama išlaidoms, o likusieji 84
atstovo Yaceo bilių, kuriuo į- nuošimčiai — namų statybai,
teisėjama loterija sukelti fon j Namų statybos bendrovė bus
dus išnaikinti lūšnas Chicagoj. kontroliuojama trijų valstybės
Bilius pasiųstas gubernatoriui viršininkų direktorių: finansų,
Homeriui.
viešojo sveikumo ir viežųjų
Nuo jo priklauso biliaus vyk darbų ir pastatų.
dymas. Kai kas spėja, guber Aktualę statybą ves miesto
natorius nepatvirtins biliaus majoro paskirta komisija kie
ja neteisėtumo sumetimu. Se kvienai statomai miesto da
niau gubernatorius nepatvirti
liai. Bus statomi vieno ir dvie
no legislatūros pravesto žino
jų pagyvenimų namai.
mo “liandbook” įteisėjimo.
Pastatyti namai bus išnuo
Naujai pravestu bilium su mojami neturtingiems žmo
daroma Illinoiso Namų Staty nėms ir taip pigiai, kad su
bas bendrovė ir ji parduoda
gauta nuoma būtų galisa pa
žmonėms bilietus po 2.50 dol.
dengti taksus ir visas kitas
Kas mėnesį įvyksta traukimai
namų išlaikymo išlaidas.
dešimčiai laimėtojų. Kiekvie
nas laimėtojas pripažįstamas Biliaus autorius spėja, kad
bendrovės garbės viršininku už parduotus bilietus kas mė
30-iai dienų ir jie už tai ap nesį bus galima surinkti iki
dolerių.
mokami “algomis” (laimėji pustrečio milijono
mais), kurios negali būti di Šios loterijos šalininkai nuro
desnės kaip 50,000 dol. kiek do, kad šiandien airių loteri
joms amerikiečiai išleidžia mi
vienam.
Aktualė laimėjimų suma nu lijonus dol. Tad reikalinga
statoma žiūrint gautos sumos nors dalį tų milijonij sulaiky
didumo už parduotus bilietus. ti namie.
RAGINA DIDINTI KA

RIUOMENĘ

YVASHINGTON, birž. 30. —
Pasitraukdamas iš tarnybos
štabo viršininkas gen. Malin
Craig pataria J. A. Valstybėms pastovią kariuomenę pa
didinti iki 250,000 vyrų.
KOORDINUOJA ORO
JĖGAS

PASITRAUKĖ OLANDŲ
KABINETAS

AMSTERDAMAS, birž. 3(
— Kilus nesusipratimams dėl
norėjimo užtraukti vidaus pa
skolą ginklavimuisi ir viešie
siems projektams remti bedar
bius, atsistatydino Olandijos
ministrų kabinetas.
BERLYNE KARIUOMENĖS
PARADAS

ROMA, birž. 30. — Italija BERLYNAS, birž. 30. —
su Vokietija padarė sutartį, | Didelę sensaciją čia sukėlė
kuriaja koordinuojamos abie šiandien netikėtai įvykęs vo
jų valstybių orinės jėgos.
kiečių karuomenės motorizuo

tų dalių paradas Unter

den

NUŠOVĖ UŽKABINETOJĄ Linden gatve. Neišaiškinta, ko

Chisagos parkų distrikto po kiais sumetimais tas įvykdy
liristė Sarali Allen YVashing- ta.
ton parke nušovė negrą, kurs
ją užkabinėdamas sekė ir pa
galiau smogė jai į galvą.
DIKTATORIAI PER TE
CHICAGO SRITIS. - Šian
LEFONĄ
Steve Sumner, pieno išve- dien numatoma giedra ir-kiek
ROMA, birž. 30. — Patirta, žiotojų unijos sekretorius de- šilčiau.
Mussolinis šiandien telefonu nuncijuoja pieno kainų kon Saulė teka 5:18, leidžiasi
8:29,
kalbėjęs su Hitleriu.
trolę.
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■UBSCRlPTiUNb: Ouu Lear —
rili Months
mečių mergaičių auklėjimo j- Tačiau, jei tik sudaromos tin$8.6U; Three Monika — $8.00; One Month — 78a.
■uropa — One Year — $7.»ol SU Monika — I4.ee.
staigos. — Žiauri gyvenimo kalnesnės sąlygos, jos su noru
Valstybių Jėgos
Gobį — .e«o.
Advarliai llm ln "DRAUGAS” brlnfa beet reaulta.
tikrovė ir jos realios išddvos. eina laisvėj gyventi.
“Ūkininkas” paduoda statistinių žinių, — Ar lengva silpnavalį žmov . ..
“D R A U G A s”
— Kaip tas auklėjimas vykiek kini valstybė turi karo jėgų. Anot jo,
gų
išauklėti
f
3
Uetna koadlen tAakyrua amnodltinlua.
kata? įstaigon atsiunčiama nio
Italija su Vokietija teigia, kad to bloko, ku
PRBNUMKRATOri KAINA; J. Amerikos valstyMae.
a — $ti.8o; Pusei Metų — $1.40; Trims m«nalį dabar įkuria anglai, pajėgumas nesąs la (XX). Atostogų metu teko raliai ir fiziškai sužalota as
— $3.08; vienam ui4naMul — ,78a. Kltoae vnlj prenumerata: Metama — $7.0#; Pusei «Mtv
bai didelis; jos teigia, kad Romos—Berly proga ilgiau pagyventi Krakė menybė. Čia tuoj patikrinama
$4.40. Pavienis num. lo.
no ašies kariškos jėgos esančios didesnės ir se ir arčiau stebėti Seserų sveikata, surašomas praeities Po Svietu Pasidairius gaeliškai “usquebaugh”, kas
Bendradarbiams Ir koreepoudentams raitų negrųilua,
neprašoma tai padaryti ir ueprlalunčiama tam tiks
galinčios sėkmingai grumtis su tuo vadina Kotryniečių vedamą nepilna-'gyvenimas, kuris dažnai yra
reiškė “gyvybės
vanduo”.
lui pusto ženklų. Ktdakolja pasilaiko sau teis* tai
muoju ‘‘apsupimo’* bloku. Bet faktai ką mečių mergaičių auklėjimo įs graudus ir baisus, kandidutė, Dabar tik moterys ir mer- Nuo to pasiliko žodis “viskė”.
syti ir trumpinu visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo uuožidroa
Korespondentų
kitą sako. Pavyzdžiui galima imti kad ir taigą. įstaiga yra vienuolyno nufotografuojama ir supažin ginos tepa lūpas raudonu pen.
prašo rąžyti trumpai Ir aliklal (Jei Kalima rajomsJS
mailnile) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
gyventojus.
giant polemikos Ir asmenlikumų.
Pasenusios kores
pastatuose, tolėliau už mies- dinama su įstaigos gyveniniu. tu. Ale, neužilgo, gal, pamaty (XX) Per jūras plaukiąs
pondencijos laikraitln nededamos
Romos—Berlyno ašies valstybės turi 150 stelio, prie didelio sodo, tarp Vieno kurio metodo auklėti sim ir vyrus pentnotom, lū- laivas nelaimingai užvažiuoja
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Sntered as riecond-Olaas Matter Mareli ii, 1811, at
milijonų
gyventojų; antrasis blokas, kurį kitų vienuolijos trobesių. To- čia Ištisai negalima pritaikyti, poni. Mat, to pento fabrikan- Įant povandeninės uolos ir pa
Cklca<o, Illinois Under the Aot o< Mareli I. 1178.
spauda vadina apsigynAno bloku, turi tiefct kiu būdu ji atskirta'nuo kenk bet kiekvienai mergaitei tai tai apgarsino, kad esą, sau skęsta. Išsigelbėjusių tarpe
gyventojų: Britų imperija — apie 500 mi smingo8 miestelio įtakos, o iŠ koma individualios auklėjimo giausia bučiuotis su žmogum, valtelėje yra ir vienas šaltaKaro Pavojų Akivaizdoje
lijonų; Prancūzijos imperija apie 110 mili kitos pusės, lyg įaugusi j gro priemonės. įstaigoj
veikia kuris turi nusipentavęs lūpas, kraujis anglas, bet nepapras
jonų; Lenkija — apie 35 milijonus; Turkija žį ir gėrį skleidžiančią vienuo dviejų komplektų pradžios mo •Va-lug tų fabrikantų figerių,
tai aistringas meškeriojimo
Europcs padange ir vėl apsinaukė. Vis — apie 15 milijonų; Rumunija — apie 20
lijos aplinką. Šita aplinkybė kykla, kurią visos turi lanky ant nepentuotų lūpų randasi mėgėjas, kuris ir sunkią nedaugiau aiarmingų žinių ateina. Sprendžiant, milijonų; Graikija — apie 6 milijonus; prie
teigiamai veikia auklėtines. ti ir baigti, kiek tat įstengia. milijonai įvairių mikrobų, ku-jlaimė8 valandą nepfitnirso didiš jų tono, karas nebeišvengiamas.
to reikia dar pridėti apie 170 milijonų So
Getą įtaką daro ir seserų di Nors dirbti tokioj mokykloj riais galima užsikrėsti bu- 'vyriškai išgelbėti visus savo
Vokietija stipriai pagreitintu tempu ren vietų Rusijos gyventojų. Tokiu būdu gauna
instrumentus.
giasi karui. Skubiai stato tortus Dancige, me 150 milijonų ašyje prieš 856 milijonus. delis darbas, sujungtas su sunku, bet seserų mokytojų čiuojantis. Ale kai raudonu meškeriojimo
malda
ir
didele
tvarka.
Visa
pasiryžimas viską nugali, ir penzeliu išmozoji iki biauru- visiems nusiminusiai besidaišaukia kariuomenėn rezervistus, posėdžiau Jei prie jų pridėtume dar Jungtinių Valsty
jos
bendrą mokslą išeina.
ino lūpas, tuo pentu padengi rantiems ir su ašaromis akyse
tai
teigiamai
nuteikia.
ja karo vadovybė. Kaip vakar buvo praneš bių gyventorjus, gautume apie 985 milijonus.
ta, Lenkija nei Dancigo miesto nei Korido Tai jau yra galybė, su kuria turi skaitytis Kas gi gra tos auklėtinės,
Vieną komplektą teko aplan visokių ligų kvarabas ir bu- belaukiantiems pagelbos, ang
riaus geruoju neužleis. Ji pasiryžusi kariau ir karščiausi ašies šalininkai.
las pasiryžta išnaudoti valankyta darbo metu. Pasigerėjau, Čiuodamasis esi seif.
savo jaunystėj patekusios į
ti. Visoj Lenkijoj didžiausias sujudimas ir
Žydeliai,
paprastai,
tik
kiprogą ir pameškerioti,
Kariškų laivų tonažas 1938 m. liepos mė
nors mergaitės nelabai gabios,
pataisos namus?
susijaudinimas. Daromi visokiausi prie karo nesy buvo maždaug toks: Britanija — 2 mil.
bet inokydamosios išmoksta. tiems patarimus duoda, o sau Tuoj susitvarkęs meškerę užTai
ia
visos
Lietuvos
aps

prisirengimai.
tonų, Prancūzija — 720,000 tonų, Sovietų
meta. Staiga vienas išK valte
Pačios mokinės ir jų mokyto pinigus į kišenius žeria.
Rusija
—
460,000
tonų.
Tuot tarpu Vokieti kričių su pažeistomis sielomis jos pasigamina daug naudin
lės tolumoje pamato dūmus ir
Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos vy
jos
laivynas
turi
420,000
tonų
ir
Italijos
lai

mergaitės.
Jų
čia
yra
iš
kai

Daugelis
geria
viskę,
ale
sušunka:
riausybių atstovai taip pat aiškiai pasisako
gų mokslo priemonių. Kla
vynas
—
630,000
tonų.
Jei
čia
tektų
dar
im

mo,
miestų
ir
miestelių,
nuo
nežino,
ką
tasai
žodis
reiškia.
— Laivas, laivas!
kariausiu, jei Hitleris ims ginklą į rankas
sėj sėdi prie stalelių, kaip su
ti
dėmesin
ir
Jungtinių
Valstybių
laivyftą,
10
iki
18
metų
amžiaus,
su
įViena
Lietuvos
gazieta
tluir mėgins užpulti Dancigą. Iš kitos pusės
— 6šš, susimildamas, — ra
kurio tunažas yra 1,800,000 tonų, tai aišku, vairiais dvasiniais ir fiziniais1 augusiems tai patinka, nes jau močija:
gaunama žinių, kad angiai vis dar tiidsi
mina jį anglas. — Susimilda
kad ašies valstybių padėtis yra labai nelygi. trūkumais, bet daugumas šiaip jų nebelaiko vaikais. Baigiakaro pavojų pašalinti, prikalbinant Vokie
Žodis
“
\Vhisky
”
yra
galų
mas tykiau. Visas žuvis man
Prekybos laivų tonažas taip pat labai ne normalių, tik greičiau gyveni muosius egzaminus didesnis
tijos nacius ir lenkus išrišti tarp jų esamą
nubaidysi.
kilmės.
Pirmieji
destiliuotolygus: Britanijos prekybos laivyne yra 17 mo aplinkybių pažeistų. Skur jų nusiteikimas mokytis kar
ginčą taikiu būdu. Bet lenkai, pasimokinę
jai spirito buvo atėję į Ispa Pagaliau, po ilgo laukimo,
tais neatrodo didelis.
mil. tonų. Jungtinių Valstybių prekybos lai
iš čekų nuolaidumo, privedusio prie Čeko
das, menka priežiūra ir neiŠniją maurai (moor), kaip ma laivas priplaukia prie nelai
vynas turi 13 mil. tonų. Vokietijos ir Itali
slovakijos palaidojimo, vargu paklausys ang
auklėjbnas, iš dalies paveldėji Šalia mokyklos auklėtinės noma, iš Indijos, apie 1150 ine mingųjų. Visus džiūgaujančius
prekybos laivynai toli gražu negali prilų. Išrodo, kad jų pasakytas žodis “Kariau jos
lygti Britanijos, Prancūzijos ir Jungtinių ma8 6nžal°j°
iaun« batT- ruošiamos vispusiškam sava tus. Britų salose spiritą pra iškelia iš valtelės, tik vienas
sime” nėra tuščias. Ir jei anglai dar turi bent
rankiam gyvenimui. Visos tu
bių sielas.
Valstybių laivynams.
dėjo varyti airiai. Keturiolik- anglas nerodo noro išlipti.
kiek savygarbos ir džentelmeniškumo, jie tu
ruošos kur— Už ką bu čia patekai ? — ri išmokti bendrą
Turint
galvoje
tokias
laivynų
jėgas,
aišku,
, .
j
tojo amžiaus pusėje pasirodė — Kas yra! — šuktelia nuo
rės eiti Lenkijai į pagalbą, nes keliais atve
są:
virimo,
kepimo,
skalbimo,
,
, , ......
klausiu
sutikęs
vieną
auklėti

kad karo metu Vokietija ir Italija pasijustų
,
j
k- • »
knygutė, kurioje buvo jrodi- denio kapitonas. — Gelbėtis.
jais tą pagalbą yra pažadėję.
namų tvarkymo, darzimnkys,
, ,
...
, .
tartum tvirtovėse: jas apsuptų ir užblokuo nę mažutę mergytę.
,
..
,
nėjama,
kad
spintas,
kaip — Labai, gaila, — pasigirs
Tą visą vokiečiai turėtų žinoti. Dėl to da
,
' .
,
tų Anglijos, Prancūzijos ir Jungtinių Val — Už elgetavimą, — gaunu tes<, sodininkystes, bitinmkys- ,koks
“painexpelleris , gydąs ta is valtelės atsakas. — Man
bar daugiausia nuo jų pačių priklausys, ar
atsakymą. Nusikaltimo prie lės. Šitam praktiškam paruo visokias ligas. Dėl tos priežas- kaip tik dabar ėmė smarkiai
stybių laivai.
jie nori iššaukti visuotiną Europos karą, ar
Viršuje suminėtų skaitmenų akivaizdoje žastis galima sužinoti iš jų šimui čia sąlygos tikrai geros, ties airiai pavadino “vaistą” ant meškerės kibti. (ad.).
ne. Jei to nenori, turėtų susilaikyti nuo kiekvienam aišku, kad ašies valstybės ne
bylų is auklėtojų pasakojimų. nes čia pat viską gali prakti
savo žygio į Dancigą.
gali bent šiandien manyti apie kokį nors Daugumas pateko už vagilia koj atlikti. Tat ir padaro. Vi amato, gražiai patarnauja sa mą prižiūri ir stebi seserys
Nors vis dar turima truputį vilties, kad karišką1 žygį. Toks žygis joms būtų pražū
vimus is sukčiavimus, dalis už sose čia paminėtose srityse ir vo kraštui. Juk
auklėtojos, bet ir iš pačių au
karo pavojai Europoje bus pasalinti, tačiau tingas.
atlieka praktiką seserų prižiū
padegimus
ir
maža
už
žymes

klėtinių yra pasitaisiusių, ku
mes, lietuviai, turime būti pasiruošę. Pa
šv. kun. Jonas Bosko didžiau
rimos.
Ūkininkaitės
išmoksta
nius
nusikaltimus.
Pažymėti

rios padeda tas sunkias pa
klausite — kam?
sius
padaužas
išauklėjo
nau

SLA
Stovis
čia
pat
prie
ūkio
darbų,
o
na kad
Jei Europoje kiltų visuotinas karas, be
reigas atlikti, jos globoja sil
dingais žmonėmis, o jo vie
miestietės
joms
specifiškų
dar
“
Tėvynė
”
,
Susivienijimo
Lietuvių
Ameri

veik ir abejoti netemo., Lietuva ir vėl virstų
pnesnes. Pradžioj atvežta įs
20r/° auklėtinių yra tėvų
nuoliją tų darbą sėkmingai
koj
organas,
apie
šios
organizacijos
stovį
bų.
Šalia
to
turinčios
reikia

baisaus karo lauku. Būtų sunaikinta mies
taigon, tarp svetimųjų nejau-'
alkoholikų
tęsia.
mų gabumų mokomos amatų:
tai, miesteliai ir kaimai, visas kraštas vėl taip praneša:
kiai pasijunta ir mėgina bėgti.
“įstatymai reikalauja, kad apdraudos ko Daugumas mokyklos nelan siuvimo, audimo, randarbių.
būtų išraižytas apkasais. Nuo karo nuken
mus vį8 pasitaiko ten-į Todėl tokios “bėgikės” turi
tėtų daug mūsų brodų ir sesučių. Jie būtų mpanijos ir fraternalės organizacijos kasmet kiusių ar neilgai lankiusių, o Pats mačiau, kaip šiaip nie dencingų pareiškimų, kad £ jei savo palydoves, be kurių nie
reikalingi mūsų pagalbos, kurią teikti būt pateiktų valstijoms, kuriose daro biznį, ne lankiusių Vidurinę mokyklą vi kam negabi mergaitėj bet tu auklėja kunigas ar vienuoliai, kur negali pasijudinti. Todėl
mūšų šventa pareiga Be to, reiktų visu tik smulkų savo stovio raportą, bet ir ra šai nėra, tat parodo, kad mo-.rinti palinkimą austi mielai
tai jau būtinai negyvenimiš- pačios kita saugoja ir globoja,
frontu remti tautes pastangas išlaikyti Lie portą atskirai parodantį, kokioj padėtyj yra kalas padeda išvengti nūsikal- tą darbą dirba ir yra išaudusi •
j jje bQtų •§
pasau kad tik nereiktų gedėti. Bet
pomirtinių fondas. Toks raportas vadinasi
tuvos laisvę ir nepriklausomybę.
tittūį.
gralių kilimų. Darbštesnės ir į įįo, nesuprastų gyvenimo ir p. ir pabėgusias greit vėl sugau
“Valuation Report’1 ir turi būti pripažinto
— Koks įstaigos tikslas? — gabesnės visiškai pasiruošia1
Dieve, duok, kad karo pavojaus debesys aktualu paliudytas. Pateikus jį valstijoms,
na ir atveža.
Kadangi įstaiga yra patai..būtų išsklaidyti. Bet, jei to padaryti šiuo jis taipgi turi būt paskelbtas organizacijos klausiu įstaigos vedėją seserį. pasirinktam amatui. Žodžiu,
tarpu nebepavyks, o jei ir pavyktų, daly organe.
— Mūsų uždavinys auklėti- mokomasi ir auklėjama nau- SO8 ’r bausmės vieta, todėl rei
Įstaigos auklėtinės savo
nes
ištirti,
įpratinti
moralinę
dingai
ir
gyvenimiškai.
Todėl
Į
kalingas
ir
tani
tikras
režimas
kas galėtų būti tik laikinas, arba sudarytas
“Sekamas SLA raportas, prirengtas ir pa
gyvenimą paįvairina
►didžiųjų valstybių susitarimu ne tik Lenki liudytas aktuarų Woodward and Fondiller, pusiausvyrą išlaikyti įvairio kažin ar tikslus p. Kurkliečio bei bausmė, ypač kad kai ku
jos, bet visų Baltijos valstybių sąskaiton, buvo pateiktas valstijoms šiais metais. Jis je gyvenimo aplinkybėse ir t. m. Nauj. Romuvoj nr. 16, rios auklėtinės labai kietos ir savaitinėmis sueigomis, ku
mes negalėsime pasilikti nuošaliai. Ne gink parodo, kad SLA pripažinto turto 1938 me paruošti savarankiškam gyrė- 252 p., daromas priekaištas ir'sunkiai pataisomos. Tačiau j riose jos pačios atlieka savo
lu rankose, bet savo medžiagine ir mora tais turėjo $1,470,862.49.
fttftttt.
I išvados, kad esą “mergaičių įtaigoj drausmė suderinta su programą, kūrybą, dainas ir
line parama galėsime daug padėti savo se
“Pagal mirtingumo lentelių pomirtinių fo įstaigoj stengiamasi taip [auklėjimas iš vienuolynų rei- auklėjimu ir pasitaisymu. \ i- k. Vasarą ekskursuoja, keliais
najai Tėvynei, kad ji kuo mažiausia nuken ndas privalėjo turėti atsargos $1,103,710.00 veikti auklėtinės, jog čia mftlo- ktų perimti ir perduoti į pa- 808 auklėtinės
ir
suskirstytos vežimais. dainuodamos
tėtų, kad ji, ar vienaip ar kitaip kryps Eu ir atsakomybėms $15,687.12, iš viso $1,119,niai jaustųsi, bet, iš kitos pu saulininkų rankas, tai būtų re-1 grupėmis: 1. tyrimo, 2. patai- , džiaugdamosios gamtos groropos politika, išliktų laisva ir nepriklauso- 288.12.
sės, įgytų gyvą norą su pasi alesnis, gyvenimiškesnis ir ti-l8O8> 3. pasitikėjimo, 4. laisvės, žybėmis visai dienai išvažiuo
mai
Ai
“Palyginus kiek yra ir kiek turėtų būti,
kresnis auklėjimas”. Man ro-[ Mėnesinis elgesio pažymys ja kelioliką km. į miškelius ir
Tad nieko nelaukdami, ruoškimės ir budė randama, kad Susivienijimo Lietuvių Ame tikėjimu Žiūrėti į ateitį, trok
nustato grupę.
Kiekvienoj paupius, knr linksminasi ir ii
kime.
„
.' rikoje pomirtinių fonde yra perviršio $215,- štų savarankiško, naudingo ir dos, kad ir berniukų auklėjigražans gyvenimo laisvėj. Tai nio įstaiga reiktų perduoti grupėj yra snvas režimai, jei sisi. Mėnesyje kartą pasikvie
887.86, kurs duoda tiek daugiau saugumo
auklėtinė taisosi, ir režimas čia muzikantą ir gauna pasi1938 m. liepos mėnesyje buvo užmušta SLA apdraudos paliudijimams. Taip yra be pasiekti nėra lengva. Kadan- vienuoliams Tėvams Saleziešvelnėjo, pav., gerinamas guo šokti, O šiaip prie radijo ir
8,720 žmonių, 800,000 sužeista, nuostolių pa žiūrint, Ikadi SLA narių mirtingumas 1938 gi daugumas auklėtinių prieš čiams auklėti, kurių vienuolidažniau pasilinksmina. Šven
daryta už $300,000,000. Vadinas, per tą mė duetais buvo 33.52 punktais aukštesnis ui is‘aiK°j «-veniml( laitai skus- ja viaame pasaulyje nusipelnū lis drabužiai, valgis, didina
nesį kas valandą užmušta dvylika žmonių. 100, kaipo normos liniją, ir nežiūrint, kad džiai gyveno, o ir dabar iš tikrų auklėtojų vardą. Jų įs- ma laisvė ir tt.' Blogesnės at čių, vardinių proga suruošia
Tie skaudūs duomenys rodo, kad dėl savo ant savo pinigų teuždirbo 2.14 nuoš. vietoj jos išėjusio® į tą petį skurdą taigose jaunuoliai kilniai nu skirtos nuo geresnių, kad jos ir didesnių pasilinksminimų,
neatsargumo arba patys gyvybės netenka 4 nuoš.’*
turėtų patekti, todėl jos ver- klėjasi, išmoksta įvairiausio! negadintų jų. Visą jų gyveni- vakarų, su įvairia programa.
Jos pačios vaidina, dainuoja,
arba kitus į kapus nuvaro. Dėl to, ir per
šventes ir visuomet būkime atsargūs ir blai
tautinė padėtis leidžia manyti, kad taip greit kime į viso pasaulio katalikus. “Kas bi.jo šoka baletą ir tt. Pažymėtina,
Reikšmingas Kongresas
vūs.
karo nebus, kongresui ruošti komitetas krei sun'kumų, tas niekad nieko didžio nepa kad auklėtinės moka labai
“Šaltinis” rašo, kad šią vasarą, liepos piasi į viso pasaulio katalikus, kviesdamas sieks”, primena jie Nicos vyskupo žodžius. dnug ir gražių dainelių, kurių
Cook Oounty Amerikos Legljonierių pos 25—30 dienomis, Liublijanoje, Jugoslavijo juos tame kongrese dalyvauti, ftlais laikais “O mes esame Dievo globoje!”
svečiams maloniai padainuo
tai liepos 4 d. (Nepriklausomybės Dieną) je, ruošiamas tarptautinis Kristaus Karaliaus kongreso reikšmė juo didesnė, nes jame bus
Liublijana, kur įvyks kongrertns, vrn 86,- ja. Tarp jų yra keletas ir me
minės Chicagoj. Soldiers Field. Jie savo iš kongresas. Tai jau šeštas iš eilės teks kon nagrinėjamas klausimas — “Kaip žmoniją 000 gyv. miestas, gilini katalikiškos slovėnų ginančių solo dainuoti. Kitos
išgelbėti nuo pražūties?”
kilmėse, tarp kitų dalykų, dramatizuos A- gresas.
tautos sostinė. Visas šito TUKMtahiai gražaus mėgsta ir moka labai dnug įml
“Juo didesnis pakrikimas pasaulyje, juo krašto kalvas ir kalnus puošia bažnyčios sakų. Nejiažinęs įstaigos, nemerikos pilietybės vertę. Ta proga šimtas
Didieji politiniai įtempimai šį pavasarį
svetimšalių iškilmingai priims priesaiką ir buvo sukėlę abejonių, ar šį kongresą suruoš reikalingesnis vieningas katalikų susibūri ir koplytėlės, — niekur jų nėra tiek gausu,
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ti iš viso bebus įmanoma. Beaprimstant tarp- mas”, sako kongreso ruošėjai savo atsišau- kaip Slovėnijoje.
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Iš Lietuvos miestu ir kaimu
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“Eitos” Pranešimai
Didelės Audros
Įvairiose Vietose

Bob Bart

r** v

plėšė ir nubloškė žemėn. Lai
mei žmonių arti nepasitaikė.
Daugelių namų stogai nuplė
šti ir sugriauti iki pastatų.
Berčiūnų kurorte taip pat pa
daryta žymių nuostolių. Nu
kentėjo kelios vasarinės ir
miške išversta daug medžių.
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KIS ASTOUNDING
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HUNGARIAN PHARMACIST ANO PAQT TIME ASTRONOMER. PRESENTEO TO THE PRESlDGNT OF
k >’
THE UNITED STATES A PLAN Y/KEREBY WE OOULD
BRING THE MOON NEARER TO EARTH. GIGANTO
BLECTRO-AAAGNETS RLACEO AT INTERVALS AROUNO
THE EARTH IMOULO MAKE TKE MOON G Y RATE
AROUNO U3 JUST A FEW HUNORBO MILBS AY/AV,
MAKING AN AlRPLANE TRlP TO TKE MOON A MATTER
OF A FEW KOURS....TKIS PLAN HCMtEVBR ATTRACTBD
NOBODYAND PATAKI LATBR OlED, OlSGUSTEO
WiTH THE INGRATITUOE OF UIS FELLOW MEN.........

KAUNAS. — Birželio 17 ir
18 d. įvairiose Lietuvos vie
tose siautė nepaprastai smark i audra Marijampolėje aud•s
ra truko tik 5 minutes, bet
buvo tokia didelė, kad nu
plėšė daug namų stogų, iš
mušė langus, išlaužė tvoras, Naujos Taisyklės
likai (Lietuvos archeologija, kio sugretinimo fotografijų la Visų Srovių Piknikas
Gerb. AVaterburio ir viso Klaipėdos lietuviai bėgdami
išvertė daug medžių ir nu Užsienio Lietuviams
Lietuvos meno istorija, Lie l>ai lengva galima stebėti, ko-'T Conn. lietuviai! Visi būkime nuo hitlerininkų, paliko visą
draskė šakų. Žmonės panikos
tuvos geografija ir Lietuvos kią didelę įtaką padarė įstai Klaipėdos Pabėgėlių Iv minėtam piknike. Parodykime savo turtą. O skurdas, badas,
pagauti, nežiūrint, 'kad lietus Studijuoti Universitete
ūkis). Dar galės būti skaito ga net išoriniu atžvilgiu, vei Lietuvos Ginklų
visos Amerikos lietuviams, ligos ir mirtis. Ar mes, Ame
pylė, Ikaip iš kibiro, bėgo iš
KAUNAS. — Humanitari
ma epizodinių kursų ir atlie do brožuose.
Fondui
kad AVaterburio lietuviai ne rikos lietuviai, leisime Klainamų. Tokios audros čia nie nių mokslų fakultetas paruoĮstaigoj dirba 9 seserys,
kamos pratybos. Išklausę nu
tik moka surengti vieningus Piečiams badu mirti? AVakas nepamena. Šiaulių mies-1 šė ir priėmė taisykles, pagal
CONN.
—
WATERBURY.
matytus dalykus ir išlaikę eg joms talkininkauja visos ki
piknikus, bet juose dalyvau-! terburio ir apylinkės lietuviai
te staiga užėjusi nepaprastai kurias bus tvarkomas darbas
tos
seserys,
dirbdamos
prie
į
Liepos
9
d.
visos
lietuviškos
zaminus, klausytojai gaus liu
ja numos žmonių. Atsiminki-! atlikime savo pareigas.
smarki audra išvertė kelis užsieniečių lietuvių, atvykstavairių
darlių
ir
jiems
vado,
draugijos,
kokios
tik
Waterdijimus, kuriuose bus žymi
me, brangūs lietuviai, kad1
Bemokslis
šimtamečius ąžuolus, daugelis neių į savo tėvynės universi
mas kursuose išbūtas laikas, vaud&mos. Įstaigoj veikia skai burv gyvuoja, rengia pikni
ąžuolų ir kitų medžių nulau tetą studijuoti lituanistinių
ką nukentėjusioms lietuviams
išeitosios grupės dalykų po-, tykia ir knygynas
mą kartą toks lietuvių tarpe.
žta tiesiog per kamienus. E- dalyki) trumpesniam, laikui,
Liet. Vyčių Dienoje
Įstaigą yra aplankę daug klaipėdiečiams nuo Hitlerio
budis ir išlaikytų dalykų įve
Vakare bus laimėjiimas tri
lektros apšvietimas visame negu reikalinga to fakulteto
rtinimas. Tas liudijimas, aiš žymių asmenų; skaičiau mo- užgrobimo Mažosios Lietuvos Žais/ Donkey Baseball jų didelių dovanų: naujo 1939
mieste nutrauktas. Audra už kurios nors specialybės (kad
ku, nesuteiks aukštojo moks kyklų inspektoriaus, teisėjo ir ir Lietuvos Ginklų Fondui,
ėjo netikėtai ir praėjo per ke ir tos pačios lituanistikos)
Kas naujo lietuvių tarpe — Plvmouth Sedan, naujo 1939
kitų pasisakymus apie įstaiga, kad išlaikius Didžiosios Lielo baigimo teisių.
Motorola radio ir $25 pini
letą minučių, todėl miesto so kursui išeiti. Lituanistiniai
kuri laibai teigiamai įvertina- į tuvos nepriklausomybę. Pik- Donkey Baseball. šis žaidi
de užtiko žmonių, kurie pas kursai užsienio lietuviams bus
mas įvyks Lietuvos Vyčių Die gais. Įsigykite tikietus dabar.
ma.
Ir
aš
galiu
tik
palinkėti
į
nikas
bus
Lietuvių
darže,
už
kubomis pasislėpė po med hu'm. muksiu fakultete prie Panevėžy Rastos
Tikietai po lc iš anksto per
ir toliau taip kilniai ir suma Lakewood ežero, AVaterburv, noje, liepos 4 d., Vytauto pa
žiais. Vienas medis virsdamas lietuvių kalbos ir literatūros Kasamos Anglys
niai .gydyti sužeistąsias jau Conn. Piknikas bus su labai rite. Šis žaidimas labai įdo kant, o prie vartų bus 25c. B.
mirtinai sužeidė po juo sto katedros. Juose bus dėstomi
Chemikas
V. Morkūnas nųjų mergaičių sielas, kad jos turtinga dainų ir kalbų pro mus ir juokingas, ir dar pir GARSINKITĖS “DRAUGE”
vėjusį 19 metų vaikiną Na- 6 privalomi dalykai (prakti
spaudoje pranešė, kad kasant visos taptų laimingos ir visuo grama. Dainuos du chorai (Vi
grodkį. Griūvant gyvulių pa nis lietuvių kalbos kursas,
lijos choras vad. K. StrižausPanevėžyj šulinį Saulės g-vėj menei naudingos narės.
viljonui, kuria'me taip pat bu plačiausiai dėstomas, be to,
K. St. R.
kto, Chandber of Commerce
nr. 1 trijų metrų gilume rasvo pasislėpusių žmonių, sun lietuvių kalbos fonetika, lie
radio choras vad. B. Rasiina! tas 40 cm. storumo rusvų ankiai sužeistas 13 metų moki tuvių literatūra, lietuvių tau
Didžiausieji šventieji pas vičiūtės), kalbės T. Matas,
I glių sluoksnis. Padarius ananys Bloškis. Senosios bažny tosaka, bendrieji lietuvių kal
TAUPYK saugioje jstalgoie. Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra
lizą, nustatyta, kad minėto? Dievą, sau buvo žemiausi, ir kun. J. Kripas iš Hartford,
apdrausti iki $5000. per FEDERAL SAVINGS ANT) LMJAN INSUR
čios stogas dengtas čerpėmis bos mokslo dalykai ir lietu
ANCE CORPORATION. WASHINGT0N. D. C.
anglys yra žemėtųjų anglių juo yra garbingesni, tuo la- Conn., adv. F. Bagočius, iš
SKOLINANT PINIGUS ANT 1-MU MORGIČIŲ nuo 3 metų Iki
po audros atrodė lyg rėtis, vių tautos istorija). Numaty
20 metų mažais mėnesiniais atmokėjimais.
grupės, lyg. svoris 1,3, duoda biaus buvo savyje nusižemi Boston, Mass., R. Mizara, iš
nes daugybę čerpių audra iš- ti ir 4 rekomenduojami daPadėkit pinigus prieš I.l pos 10 d.; dividendai skaitysis nuo Lie
Brooklvn, N. Y. Grieš Marryneblogo? rūšies koksą.
nę.
pos 1-moa dienos.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki G vakare; trečiadieniais ir šešta
Tiesos ir dangiškos garbės Makers orkestrą. Pikniko pra
dieniais nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Įsidėmėtina; kad maždaug
džia 12 vai. popiet. Dainų iri
GEDIMINAS BUILDING & LOAN ASSOCIATION
tame pačiame gilume rusvų a- pilnieji nėra tuščios garbės
kalbų programa prasidės 5:30.'
4425 S. Falrfleld Avė.
Tel. LAFayette 8248
nglių sluoksnis rastas ir kai godui ingi.
myniniame šulinys, apie 60
metrų nuo pirmojo.

Mokame 4%Už Taupomus Pinigus

PIRKDAMI DABAR

ELEKTRIKINI

REFRIGERATORIU
t

GALITE SUTAUPYTI

nuo $35.00
iki $65.00
10% ĮMOKĖTI
Balansą Lengvais Išmokėjimais

i Taisosi

Roosevelt Furniture Co.
2310 West Roosevelt Rd.
Tek Seeley 8760

DISTR1BUTOR
OF

(Tęsinys iš 2 pusi.)
maniau, kad taip “pažeistų
sielų” mergaitės būtų galima
pakeisti ir teigiamai bei gyve
nimiškai nuteikti. Seselės au
klėtojos ir mokytojos čia paro
dė didelį ryžtumą ir kantrylię.

Religinis auklėjimas įstai
goj tikrai geras ir laisvas. No
rinčios kasdieną gali vienuoli
jos koplytėlėj išklausyti šv.
Mišių, bet jos neverčiamos, iš
viso maldos trumpos, o jos
mėgsta giedoti. Kai kurios
kasdien eina komunijos. Šven
tadieniais visos meldžiasi ir
gieda, Prieš Velykas atliko
rekolekcijas, kuriais labai są
žiningai lankė. Ne katalikės
laikosi savo religijos, pasitai
ko atvirtimų.
Jokios religinės prievartos
ar perkrovimo visiškai nesi
jaučia, bet religinis gyveni
mas padeda auklėti.

Į^Chicago.

LEO NORKUS, Jr.

į Kur Sužeistos Sielos

Pasitaisiusios mergaitės lei
džiamos tarnauti, o vėliau ir
visai laisvėn paleidžiamos.
Daugumas pasitaisoi, nors įgimtos silpnyliės sunkiai išly
ginamos. Į laisvę išleidžiamos
papuošiamos naujais drabu
žiais, gerai nuteikiamos, kad
nebenusiikalstų. Daugumas vi
sgi nebenusikalsta ir patenkin
tos gyvena.
Išleidžiama mergaitė nufoto
grafuojama, o fotografija įde
dama greta tos, kuri buvo nu
rimta į įstaigą atvykus. Iš to-

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO

AMBROSIA & NECTAR

RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)

B E E R S

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą ChicagoJ. Visi geria ir mėgsta
AMBROS!A Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.
Urmo (wliolcsale) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St.

KLAUSYKITĖS

Tel. Hemlock 6240

DANTIMS
PLEITOS $
Pataisoma
TĄ PAČIĄ

DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS
PLEITOS............. PO

KIDS

Pinigai grąžinami
n patenkinti.

jei

$12.50

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

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
SB45 WEST 2flth STREET
Tel. Laumdale 29OS-9

1724

SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Monroe ®25l

Atdara Iki • v. p. p.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ĖSTATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rūšies naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash (mokė
jimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgannu geriansį atlyginimą
Fire In
surance Oorapanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

ii

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

nnATTr?Xg

SKAUTŲ PRIIMTUVES BAŽNYČIOJE

''■♦•'domis, liepos 1 d..
tometrik Eye specialistų l)r. | LIETUVIAI DAKTARAI
\Y. Pas. Čia gausite tokius a-1
Tel. Tardė 3148.
kinius, kokiais galėsite maty VALANDOS: Nno 11 iki 12,
ti iš arti ir toli.
2 iki A ir 7 iki B
Pirmadieniais:
2 iki 4 ir. 7 iki B
Dr. \V. Pas turi savo dirbŠventadieniais: 11 iki 12
Į tuvę, kur padaro naujus ir
taiso senus. {Todėl šia gausite
pigiau negu kitur. Akinius,, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir akinius pritaiko
vertės $10.00 parduoda už |
3343
So. Halsted Street
$7.00, ĮMiskui, $5.00 vertės —
už $3.00. Didžiausias kreditas Rez. Tel. Canal 0402
duodamas norintiems senus įmainyti į naujus. Du ofisai at- J
dari kasdien nuo 9 v. r. iki 1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2168 W. CERMAK ROAD
iki 9 v. vakaro. Antrašas 8519
Tel. Canal 2345
Commercial avenue ir 1747
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9
\V. Cliicago Avė. P. lt. M.
6558 S. WESTERN AVĖ.

□H

SHENANDOAH, PA.
— Sefton ,taria žodį, palyginda6v. Jurgio lietuvių katalikų iuaa skautų sidkius su Krispa rupijos berniukų skautų 21 taus mokslu. Paskui pašvengrupė birželio mėli. 26 d. va- tinami ženkleliai ir akepetaikare turėjo iškilmingas su tės (kaklaraiščiai), kuriuos
tam tikru nustatytu ceremo- suklaupus skautams, kun. J.
Y
nijalu priimtuves bažnyčioje. Nevarauskas užsegė ženkle
Gražios eilės uniformuotų liūs ir kiekvienam uždėjo aut j
skautų rikiuotai su vėliavo-' kaklo uniforminę skepetaitę,
mis ir savo vadovybe išsitie- Sugrįžus jiems į vietas, jau
sė gatvėse ties bažnyčia, ln- po priesaikos, dar balsu visi
vestitūros (priimtuvių) apei- kartu pakartoja skautų įsa
gus buvo labui įspūdingos. Pi- kymus. Po kiekvieno Įsakymo
rma į jaunuosius skautus kun. pakartojimo uždegama viena
.
žvakė. Po to visiems suteikia
mas palaiminimas šv. Sakra
TeL Hemlock 7270
(Skelb.)
Ofiso Vai. 11—I ir 5—7
mentu ir padaromas pakarto
Trečiadieniais nagai sutartį.
LIETUVIAI DAKTARAI
jimas pasiaukojimo Šv. Pane
lei Maii jai.
Priimtuvių apeigose dalyva
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DANTISTAS
vo ir aukštesnieji apylinkės
4729 So. Ashland Avė.
2-tros hiboa
1446
So.
49th
Court,
Cicero
.
z-,
.k-.
XvX-.k
skautų vadai, net protestan
.
,
.
#
' Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
CH1CAGO, ILL.
tai, kuriems kaip jie viešai ' Per dvi savaites Wisconsino miškuose netoli Hayvvard miestelio' buvo gaudomas ltay OI-;
Penktadieniais
Telefonai MIDway 2880
pareiškė padarė nepaprastai son, kuris nužudė du pašt,rifus, atėjusius jį suimti už pavojinių automobilio. Pagalios už5
OFISO VALANDOS:
tiktas vienoj vietoj. Nenorint pasiduoti — nušautas. Sakoma, 'kad nuo slapstymosi miškuo- '.3147 S- Hatated SL, Chlcago
gerų įspūdį.
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
se jo drabužiai buvo visiškai suplyšę, o kūnas nuo galvos iki kojų sukandžiotas uodų ir iii- į Pirmadieniais, Trečiadieniais ir vak po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v
Salėje įvyko susirinkimas, tykių vabzdžių. (Acme tclephoto)
1
Valan.los: 3emais
—8 P. U.
Telefonai HEMlock 0286
kuriame pasakyta gražių svei
(tinimų ir linkėjimų. Per su- gerai, nes buvo puikus oras. Susirgo E. Yonkienė
Dr. W. Pas Pranešimas
Po
1938
m.
gaisro
Šv.
Jur(HEINAUACSKASJ
1 sirinkimų apskričio skautų
Sunkiai susirgo sena ‘Drau-1 Apie Akiniu Žemąsias
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
vadas D. Rankin oficialiai pa- ' gi° bažnyčios vidus buvo su2415 W. Marąuelte Rd.
gadintas, šiais metais vyksta «° ^kait\to„a Ekna onkie- Kainas
6900 So. Halsted Street
skiria dvasios vadu 21 gru
Ofiso valandos:
TELEFONAI:
10—12 vak ryto
pei kun. J. Nevarauskų ir pri bažnyčios vidaus perdažymas. nė, gyvenanti po num. 3809 j Ar žinote, kad galvos skau- Ofiso — Wentworth 16r«
2
—
4
ir
6—8 vai. vakaro
\\
ėst
llOtli
Place.
Išvežta
į
dėjimas,
nervingumas,
ašaroRes. — Y arda 3955
sega jam ženklelį. Priimtuvė- Dažymo ir dekoravimo darTrečiadieniais ir Sekmadieniais
OFISO
VAI
j
ANDOS:
Susitariąs
se dalyvavo kun. J. Karalius, i bus atlieka Daubner ir Poš Englewood ligoninę, kur paėjimas, šviesos bijojimas, ne 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
IT SAVĘS STEPSI
daryta
sunki
operacija.
<
>ix?aiškus
matymas
paeina
nuo
Trečiadieniais
ir
Sekmadieniais
kum A. Degutis, kun. č’esna, ter.
Food tlorage is so
pagai sutartį
racija buvo sėkminga ir ligo- l logai pritaikintų akinių. Aefficient with tha Į kun. S, Mažeika, fkun. Sefton
Liepos
9
d.
parapijos
cho

Shetvador ihero's
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir kun. Nevarauskas, klieri ras ruošia piknikų, (kurio pel nė sveiksta. Prašo draugų ir kių reikalais ateikite pas <)pno unpacking—r«pažįstanių aplankyti.
4631 So. Ashland Avė.
^aclting every time
kai J. Cibas, Šukaitis ir Su- nas bus skiriamas padengti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIU GYDYTOJAS
you wjnt som eTek YARds 0994
pienius. Žmonių susidomėji kelionės išlaidas New Yorkan
VIRginia 1110
4070 Archer Ava.
thing. The little
Rez. Tek PLAza 3200
Valandos:
1
—
3
ir
7
—
8
tbings are handy
mas šioje apylinkėje pirmo į Lietuvių dainų dienų Pa
fiUflRflNTEEh
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa
Kasdien išskyras Scredą
on the special
mis
katalikiškomis
apeigomis
saulinėje parodoje.
FOR DELICIOUS
shelves in the
Seredžiui
s
ir
Nedėk
pagal
sutarti
Ncdčliomis nuo 10 iki 12 vak diene
n
p)
| skautų priimtuvėmis buvo di
Shelvador.
SNACKS . . .
Liepos 2 d. sod&lietės ruo
delis, dalyvavo apie 40 asmcAMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
IT SAVĘS MONEYI
EYFGinSSES
šia
savo
narėms
piknikų.
Increased storage
i nų.
, Tek YARds 5921
permits purchase
Ofiso Tek Canal 6122
Res.: KENwood 6107
Jau pradėti viešųjų moky
oi lerger quantities
Res. 8342 So. Marshfield Ava.
Naujojo būrelio vadas yra
o f Food. N e w
Res. Tek Beverly 1868
Pranas Treigis, pagelbinin klų vaikai mokyti katekizmo
mechanism d e SPECIAI4STAS
OPTO.MKTKICA1.I.Y ARTU
'kais: J. Šerys, Furgeson, Pa- *l lu0^ pirmajai Komunijai,
velops lowest operGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LIKTVVIS

DR. V, A. ŠIMKUS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

OR. P. J. BEINAR

OR, A. G. RAKAUSKAS

OR. MAURICE KAHN

< OR. A. J. MANiKAS

A

DR. VAITUSH, OPT.

ating costs. New
features are perfected d e vėlopments from yeart
of esperience.

centą, J. Andrijauskas. Viso
būreliui priklauso 34 nariai.
Būrelio globėjais sutiko būti
ir gavo ženklelius šie parapi
jiečiai: J. Sakalauskas, J. Na
vickas, V. Juodeška, A. NorIjkevičius, Pr. Šaulinskas ir L.
Čeikauskas.

DR. GEORGE I. BLOŽIS

A. S.
KRAFT
CHEESE SPREADS

Iggįfe!

Reikia pabrėžti, kad SreBAKI N G
nandoah lietuvių
parapijos
POVVDERI
I ūkautai gerai veikia, turi 5
merkaičių ir 4 berniukų bū
Sime firėce Todaiv
as 45 yiarsAqo
relius. Kat. s'kautų veikimas
25 ounces254
randa gyvo pritarimo ir susi
domėjimo parapijiečių tarpe. ^ubk!eA^on>Z
Parapijos įvykęs birželio
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN
mėn. 25 d. piknikas pavyko
USED BY OUR GOVERNMENT

THINGS THAT NEVER HAPPEN
iHEKES

eiKTHPflV

/fltlR

loT
|

P

IT

• Just bring out Severai varieties of Kraft Cbeese Spreads
and crackcrs... and oompany
refreabments are all ready!
Tliese Spreads are grand for
sandwiches, appetizers upd
salads, too. Notice the smart
net* circle-dot design on the
Swankyswig glasses Kraft
Spreads come in.
*

0N

FilFTy

ZoNfiges on
IT, flo

orte

'THINK5

'Imat
f>vT

Iro

Suvirs 20 metų praktika vinto
Mano Garantavimai

DANTISTAS

Palengvins akių įtempimų, kas es
ti
priežastimi galvos
skaud&jimo,
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotumo, skaudamą akių karšt], atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das.
SpecialS atyda atkreipiama Į
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. trak.
NedSlioJ pagal sutartį.

2201 W. Cermak Rd.

Daugely atsitikimų akys atltaisoi-os be akinių. Kainos pigios kaip
pirmiau.

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniail ir Sekmadieaiaii
pagal sutartį
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tek GROvehiU 0617
Office Tek HEMlock 4848

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS

Telefonas YARds 1373

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vak 2—4 ir 7—0 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susi tarne

&

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy

2423 W. Marquette Road
SURED

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

IŠDiokėjom Už
Padėtus Pinigus
Ofiso vak: 9:00 vai. - ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION
6816 S. Westem Avė.

Phone GRO. 0306

DR. STRIKUL1S
PHYSICIAN and SURGBON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 vak vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office Tek YARds 4787
Namų Tek PROepect 1930

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

J

REZIDENCIJA

PIRKIT NAUJAUSI

ttcO
V/

6631 S. Californja Avė.

Chjsler, Ctenolet ir Plpiootli

Z

(K0WARSKA8)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chlcago
Trečiadieniais ir Sckmkadionieis
pagal sutartu.

JOS. F. BUDRIK, INC.
FURNITURE HOUSE,
3409,-11 So. Halsted St.,
Annex, 3417 S. Halsted St.
TEL. YARDS 3088.
Žymus Budrlko Kadio Programas. I
leidžiamas iš WCFL stoties. 970*
k-,, aekmad. vakare 9-tų valandą.

iv}

Tel yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modrrnUk-al iš
tobulinti,

nužrmlnlos

kainos,

lengvi

ISmokSJImai,

teisinga* patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“C WILri LIKĘ w

/i?

<E>

<*Te»KATlOH(
Į castoon

4030 S. Archer Avė., Chicago. UI., Pho«e Virginia 1515
Tarime daugybe vartotų autocanbUln vMlauema iu«ine. nuo Ilt.tO
Ir

756 VVest 35th Street
TeL CANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį
Tek Galomet 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare iiskiriant sek
madienine ir trečiadieniu

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
Ofiso Tek VIR«inia 0036
Residencijos Tek BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS /
4157 Archer Avenue A
Ofiso vek: 2—4 ir 0—8 p. m.

.i

"

Resideaeije
8939 8o. Claremont Ava.
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel OANal 0257
Rea. TeL PROspect 6669

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Arteeian Avė.
Telefonas REPnbkc 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 ilgi 9 vakare
Office Phone
Rea and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St Tek YARds 2246
V<1: 2-4 pp. ir 7-9 vak. €ANal 0706

DR. J. J. KOWAR
tafhmi,

Ofiso vak nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

CkUCAOO, ILL

2201 W. Cermak Road

Z>tpz

DR. A. J. BERTASH

TBL. YARDS 5667

OR. FRANK
C. KWINN
(KYlF/jlNHKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 VVest 474h Street
(Kampas Wood Bt)
OFISO VALANDOS:
3—4 ir 7—8:30 Vakari

lt

DR. G. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. /
arti 47th Street
Vak: neo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

OR. y. E SEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafeyette 3650
Antradieeiais, Ketvirtadieniais is
Penktadieniai*

4631 South Ashland Avė.
Tek Tarta 99M
BnMdinuaia, TreČiedianlaia

b

šeštadienis. liepos 1 d.. 19‘’9

r>RAtlG A S

TRYS DIDELI 1ŠLAIMEJIMAI

LIETUVOS VYČIU DIENO
“FOURTH OF JULY”

Pirma dovana - Naujas 1939 m. Plymouth Sedan; antra dovana - 1939

ANTRADIENĮ, LtEPCSJULY 4 DIENA, 1939 METAIS
VYTAUTO DARŽE
115 Gat., tarp Crawford ir Cicero Avenue
Pradžia 11:00 valandą ryte.

Įžanga .01, perkant iš kalno; .25 prie vartų.

FILATELISTU KAMPELIS

Kitų valstybių
paviljonai,
kiek tenka, girdėti, turį fila
telijos skyrius.

Motorola Radio; trečia dovana - $25.00 Pinigais.
Baseball rungtynės dėl Vakarinių Valstijų Čempijonato, L. Vyčių Chicagos Apskr, Choras išpildys programą, dainos, šokiai, svečiai, vaišės, kon-

testai, “donkey baseball”, ir kiti margumynai. Kviečiame visus.

Sporto Žinios

Lietuvių Dienos Now York Dantų Griežimas
Komitetas per spaudų, šaukia Paliko Biznieriams
gerokai vertinami ir jų gali si visuomenės aukų būtinoms
“Draugo” sporto korespon
lėšoms
padengti.
Apstus
ir
ma įsigyti tik didelėse pašto
dentas neseniai buvo rašęs,
gerai
vedamas
filatelijos
sky

ženklų firmose.
kad birželio 27 d., GleneagĮsibnovus bolševikams j Lie rius taip pat gerokai prisidė les klubo dirvonuose eis kova
(2twr. “Dr-gu” num. 142) tuvą, sutrukdžius pašto susi tų prie padengimo būtinų lė tarp Chicagos lietuvių golfišų. Dera taipgi būtų, jei Lie ninkų — pnofesijonalų ir biz
Einantis tuomet .Susisiekimo siekimų su Kaunu ir neturint
tuvių Dienos Komitetas ats- nierių ir kad po tos dienos
Ministro pareigas M. Yčas už- galimybės gauti pašto ženklų
pasudintų
vokų su atatin- vieniems bus linksmybės per
sakė tuos ženklus sulyg Dau iš Pašto valdybos, kaikurie
kalmų piešiniu (cachet), lr visus metus, o kitiems... dan
girdo pavyzdžių
bendrovei apskričiai atsispausdino savo
žodžiais “Litbuanian Day” ir tų griežimas. Kaip rašyta,
Bergai Berlyne. Tų ženklų ga pašto ženklus korespondenci
paskelbtų paviljone ir spau taip ir buvo. Buvo turnanienminimas užsitęsė ilgesnį laikų. jai apmokėti. Ir taip lilateliYaldybai išvažiavus į Kaunu
maišosi Raseinių apskii- doje, kad', norintieji gauti tų tas, sukaitę, sušlapę mušė go
ir atidarius daugiau pašto į-|^es l,a^to ženklas, kurio ats- vokų su rugsėjo 10 d. (Lie- lfų biznieriai ir profesijonaJAcme Telephoto.I
rezultate, profosijenastaigų, pagaminti Vilniuje pa-J Irtusdinta viso. 36,614 skaičiu- tuvių Dienos) data iš anksto Į jaį
•»
Six New Yorfc Yanfcee atars who usashed a record that stood since 1886 when they clovted
što ženklai greitu laiku buvo
tačiau jie nei a bi augūs, nes užsisakytų. Tikiu, tų vokų Įaį antriems metams paliko
eight homers in first game of double-header with Athletics at Philadelphia. Left to right: Babe
suvartoti ir pradžioje 1919 ^atelistų skaitomi laikinais gana daug išeitų. Per Chiea- čefenpi jonais. Praeitais metais
Dahlgren, 2; Joe Di Maggio, 2; Tommy Henrich, Bill Dickey, George Selkirk, Joe Gordon.
go Pasaulinę Parodų tokių biznieriai geriausias savo jė
metų teko spausdinti nauji, lja^° ženklais.
Lietuvių Dienos progų išnau gas buvo pastatę prieš dr. S. y.rungtyniavinių) su Lietuva, vių žiūrovų korektiškų elgesį nie sutarta užmiršti praeitį ir
būtent trečioji laida. Ši laida
(Bus daugiau)
dojo vienas koncesininkas su Biežį, kuris gynė profesijo- ,— patvirtino dir. V. Augus- lietuvių sportininkams Latvi-Į stengtis kuo palankiau nuteispausdinta jau Kaune valsty
bės spaustuvėje. Spausdinti AR NEREIKĖTŲ IR FILA pašto ženklais ir gerokai už nalų garbę. Tačiau liko nuga tauškas.
■ joje.
,'kti visuomenę. Mūsų pastan
dirbo. Panašiai bus ir Nevv lėti. Šiemet biznieriai taip pat
TELIJOS SKYRIAUS
— Kurios priežastys iškėlė
taip pat ant baltos jjopieros,
— Ir {pagaliau išvada: Lat gas jau minėjau, ir jos davė
Yorke.
Jei
patys
lietuviai
to
buvo
gerai
susiorganizavę
ir
tų
nutarimų?
kaip kad buvu » spAasiiinįyjp
Nevv York Pasaulinėj Paro
vijos sporto vadovybė su ap- visai gerų vaisių. Tad mos
Vilnijuje. Ir taip, trečios lai doj yra pastatytas ir Lietuvos nepadarys, atsiras svetimtau žymius savo kofbgas, kaip
— Iš oficialaus lątvių ras- gailestavihnu esanti privers esame viskų tesėję.
čių.
bank. Brenzų, ir kitus, buvo to matyti, 'kad visa priešas- ta nutrautkti visus sporto sandos atspausdinta sekančiai;
paviljonas, kuris, kiek girdėt
— Taigi: latviij iškeltos
pastatę
prieš
profesijonalus.
;
fį
s
—
nedraugiškas
mūsų
žiū1
tvkius
—
iki
to
lai'ko
iš
spaudos,
labai
patrauklus
Po 10 skatikų — 20,000 ženpriežastys nėra pagrįstos, ir
NAUJAS JUNGTINIŲ
Vienok ir šiemet pralaimėjo, povų elgesys latviams ix.ir 111 Lietuvos sporto vadovybė pi- , dėl to mes galime tik apgaiklų, po 15 sk. — 20,000 ženk- f įrengimu ir eksponatais. 8veVALSTYBIŲ PAŠTO
tik šiemet 'karūnų nunešė ne Europos krepšinio pirmeny- Inai ir tikrai galės laiduoti lestauti, kad iš jų pasidaryta
lų, po 20 sk. — 19,880 ženklų j timtaučiai aplankę paviljonų
ŽENKLAS
d'r. Biežis, bet dr. Jakubs. Sa bių rungtynes Kaune. Šito korektiškų ir nuoširdų publi- tokia griežta išvada — sanir iki 30 sk. — 19,880 ženklų. I prirašo gražių komplimentų.
►Spausdinant šių laidų, laksBe abejonės, lankytojų tarRugpiūčio 15 d., šių metų, koma, buvo ir tokių, kurie net nedraugiškumo nurodomi trys kos elgesį Latvijos sportinin- tykių nutraukimas.
tę 15 skatikų įsibriovė klaida, ipe ndmažai randasi ir tokių, Jungt. Valstybės išleis naujų betus prakišo.
svarbiausi punktai: 1. žiūro- kailis Lietuvoje,
— Dėl suprantamų priežas
Vietoj 15 sk. buvo 5 sk. Ats kurie norėtų sau atminčiai kų 3 centų pašto ženklų Pana
Dabar ■profesijonalai golfi- vai apšvilpė latvių žaidikus,
čių negali būti kalbos ir apie
— Kas į visa tai atsakyti
pausdinus 200 lakštų' klaida nors nusipirkti, jau nekalbant mos kanalo atidarymo 25- me ninkai vaikšto krūtines išpū ypač per rungtynes su Lietu
pilnų ir tikrų laidų dėl mūsų
na?
patėmyta ir pataisyta. Klai apie filatelistus. Tat, ar ne tų sukaktuvėms paminėti. No tę ir sako, kad kas Joe Louis va ir Estija, trukdę baudų
žiūrovų elgesio latviams spor
— Mums visi šitie priekaiš
mėtymus;
2.
po
Lietuvos
La
dingai atspausdinti ženklai reikėjo Lietuvos vyriausybei rintieji gauti pirmos dienos yra kumštininkų sporte Ame
tininkams Lietuvoje. Mūsų
tai yra nepagrįsti, — pareiš
buvo parduoti sykiu su kitais. savo paviljone įsteigti ir fi (first day) vo'kų su rugp. 15 rikoj, tas profesijonalai gol- tvijos rungtynių kai kurie la
sporto vadovybė darė ir daro
kė dir. V. Augustauskas. —
Šie klaidingai atspausdinti latelijos kampelį, kad davus d. data, te pasiunčia sau ad- Į fo sporte Chicagos Lietuvių tvių žaidikai (Melderis, Šmi
pastangų šia linkine, ir to vi
įmitime atskirais punktais.
ženklai Scott kataloge įvertin progos taip lietuviams, taip resuotus vdkus į: Navy Mail C odininkų klube.
Aa tas) buvę įžeisti veiksniu; 3.
siškai pakanka.
r
Pirmajame — žiūrovų švilpi
ti $10.00 vienas. Rinkoje jų svetimtaučiams įsigyti Lietu Gerk, U. S. 8. Charleston, c-o
Kaune per pirmenybes buvę
J. Kuša (L. A.)
mai, apskritai visas susierzi
bet gi neteko matyti. Jei kas vos pašto ženklų, kurių Ame Postmaster, N>w York, N. Y. Latvija Nepagrįstai
paskleista gandų, esu, Lietu
nimas buvo sukeltas greičiau
turi tokį ženklų, turi nemen rikoj labai dažnai reikia su Vokei neturi būt didesni kai
vos žaidikai po Lietuvos-Lat
Nutraukė Sporto
veiksnio, kurio čia nenoriu Karnivalo
kų retenybę.
žiburiu ieškoti. Lietuvos paš- 3x6 coliai. Sykiu su vokais
vijos krepšinio rungtynių Ry
minėti, bet kuris visiems ži Karu n a ve j i mas
Šios laidos Lietuvos pašto, to ženklai Amerikos filatelis- reikia siųsti ir pinigus (mo- Santykius
goje šiemet buvę apmėtyti anomas. Švilpimai nelietė dėl
čenklai šcott kataloge taip pat tų yra mėgiami ir i gaudomi. ney orders).
Icmenimis; šitie gandai net
Aušros Vartų parapijos
KKR dir. V. Augustausko
to vien latvių žaidi'kų. Paga
j pasirodę užsienio spaudoje.
darže įvyko karnivalo karū
pareiškimas
liau rimčiai palaikyti buvo
— Toliau rašte nurodoma,
navimai su Šv. Pranciškaus
III Europos vyrų krepšinio kad vįsi §įtie įvykiai prieš daryta pastangų — per spau Brolijos pikniku. Bus lošimų
pirmenybės, davusios naujų tarauja 1938 m. gruodžio 20 dų, per garsiakalbius halėje “bingo”. Šokinsirn svečius.
piergalę Lietuvai, susilaukė ir —21 d. Rygoje tarp Lietuvos ir dar atskirais lapukais, ku Valgysime kugelį. Tenai tai
gana netikėto atgarsio: kai ir Latvijos sporto vadovybių rie buvo paskleisti tarp žiū pogi bus didelis laimėjimas
mynė Latvija nutarė nutrau pasirašytam protokolui ir šu rovų. Pasekmė buvo gera, “floor lamp”, kurių dovano
kti su mumis sporto santy kelių savitarpio neapykantų. kaip visi galėjo matyti: po ja “Nevv City Furniture
kius. Šitokia žinia, paimta iš Be to, Latvijos sporto vado pirmos dienoe įsijaudinimo Mart”, 1656 W. 47th St. Yarlatvių spaudos, jau ankstė vybė atsisako laiduoti ir lat- žiūrovai aprimo, pasidarė be ds 4882.
priekaišto, o iiabaigoje gė
liau buvo pasirodžiusi kai ku
Tat, visų lauksimo rytoj
lės ir entuziazmas visiems kr»
riuose mūsų laikraščiuose, ta
parapijos Rūtos darže prie
pšininkams buvo lygi pagar
čiau pirma teko palaukti ofi
užbaigimo (karnivalo ir prisi
ha ir įvertinimas.
cialaus latvių pranešimo ir
dėjimo prie pikniko. Pradžia
kartu mūsų sporto vadovybės
— Kad latvių žaidikai bu 6 vai. vakare.
nusistatymo tuo reikalu.
vo įžeisti veiksmu, tai netie
Iki pasimatymo.
Asai
Vakar čia 'kaip tik buvo
sa, nes patys tariamai nuken
progos išaiškinti tikrųjų pa
tėję, mūsų pareigūnų 'klau
dėtį — spaudos atstovai krei
siami, griežtai paneigė dar Aukso Grūdeliai
pėsi j Kūno Kultūros Rū'.uų
Kaune.
Kame perdaug atskirų ordir. V. Angustauskų, kuris
— Dėl gandų — kųgi: kas ir savo patarnavimais neskiidavė aiškų atsakymų j vistu5
gali būti atsakingas už kaž jimo, mažai vienybės.
opiuosius klausinius.
kieno pasakojimus, prasima Jei tavo širdis būtų teisi,
— Taip, Latvijos sporto va
nymus? Ir ar jais galima ri tuomet visoks sutvėrimas tau
dovybė
tikrai
nutarė
nutrau

mtai remtis?
liūtų gyveninio veidrodžiu ir
Moteriškųjų skrybėlių mada seniau ir daba r. I žpakaly stovinčios visos pasipuošusios da
bartine mada. Mažas skirtumas. (Ackne telep hoto)
kti visus sporto santykius (t.
— 1938 m. susitarimas Ja- šventos išminties knyga.
Redaguoja Ig. Sakalas

LIETUVOS PAŠTO
ŽENKLAI
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Informacijos Apie Nedarbo Apdrandos
Pensijas
Informacijos Apie Pensijas j Harrisburg, 100 North Vine
Nedarbo apdraudų gali gau Street;
ITerrin, 209 South Park Av.
ti visi bedarbiai, kurie perei
Joliet, 120 Scott St.;
tais, 1938 metais, ar anksčiau
Kankakee, 198 N. Schuyler
dirbo fabrikuose ir 'kitokiose
įstaigose, kurios mokėjo ne Avenue;
Kewanee, 224% No. Main
darbo apdrandos premijas va
‘
'
lstijai. Pensijas gali gauti vi St.;
LaSalle,
736-8
Second
St.;
si bedarbiai, kurie išdirbo pi
Mattoon, 1414 Broadwav;
lnus 1938 metus arba tiktai
Moline, 1630 Fifth Avė.;
dali ir per išdirbtų laikų ga
Mount Vemon, 1306 AVest
vo nemažiau $225 algos.
Broadway;
Pensijų mokėjimas oficia
Olnev, 121-5 S. Fair St.;
liai prasideda liepos 1-mų, bet
Murphysboro, 1103 Chestvisi aplikantai už pirmas dvi
nut Street;
savaites nieko negaus. Pirmi
Pekin, Suite No. 1, Grings
pensijų čekiai bus išsiuntinė
Building;
ti apie liepos 23 d.
Peoria, 411 Liberty St.;
Nedarbo Audraudos rašti
Quincv, 801 Maine St.;
nės Chieagoj ir priemiesčiuo
Rockford, 211-213 N. Cruse randasi sekamose vietose: reb Street;
1. 5306 Lawrenee Avenue;
Roick Island, 208 AV. 18th'
2. 5960 Broadway;
St.;
3. 4207 Armitage avenue;
Springfield, 412 So. Fifth
4. 813 Montana street;
Street;
5. 4812 W. Madison street;
Sterling, 212 Third St.;
6. 1335 W. Lake -street;
AVaukegan, 14-20 S. Utica
7. 817 Exchange avė. (sker Street;
dyklose);
AVest Frankfort, 128 AVest
S. 4711 Parkway;
Main Street.
9. 453 AVest 63 rd street;
10. 6760 Stony Island avė.;
Papilėj Mirė, Kuris
11. 10807 S. Micbigan avė.;
Prisiminė Simaną
12. 8655 Commercial avė.;
*

ų.

•

Daukantą

Pradėta Išpardavimas
Ekbponatij

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Daug Norėsi
Nieko Negausi

i “Draugas” ir nemano skirtis
kol gyvas bus.

Paminėjimui 2 5m. jubilieTai lietuviškas priežodis. Į
aus J. Namavičia nupirko
Dabartiiriu laiku beplatinda-' ’’
pusę “Draugo” pikniko knymas “Draugo” pikniko seri
gutės serijų tikietų ir sakė,
jų tikietukus pilnai įsitiki
kad šauniai pasirodys pikni
nau, kad tai teisingas lietu
ke liepos 9 d., Sunset Parke.
viškas priežodis. Kam tik pa
Be to, organizuoja žemaičius,
siūlai pirkti vienų tikietukų
kad ir jų kuo daugiausiai
už vienų dešimtukų niekas
dalyvautų piknike. Sakė, jei
neatsisako. Kai kurie perka
pasiseks suorganizuoti, tai vi
net ir už dolerį. O jei prašy
si žemaičiai važiuos in cor
čiau pirkti už dolerį, be abe
pore. Matote, kokių gerų bi
jonės, labai sunku būtų su
čiulių bei rėmėjų “Draugas”
rasti pirkėjų. Geriau prašyti
I
turi.
mažai ir gauti, negu daug ir
Vieną tūkstantį Ciceroj
nieko negauti.

Verti paramos
Tokių vietų, kai Cicero
Grill, 4909% AVest 14th St.,
visados galima lankyti ir da
ryti biznį su silmpatingais ir
mandagiais biznio savininkas
Al. Mattas r J. Balčaitis.
Al. Mattas pirko vienų se
rijų
knygutę
parėmimui
“Draugo” pikniko. Tai jau
ne pirmas sykis. Jis visados
remia gerus darbus; nepami
ršta ir “Draugo” parengimų.
Jei biznierius remia katali
kiškų veikimų, jo irgi nerei
kia pamiršti. Pažymėtina, kad
Al. Mattas dabar labai numu
šė kainas ant visokių prekių.
Pigiau niekur negausite.

26 Illinois street, Chicago
Miestely mirė 94 m. amž.
Heigbts;
senelis Norvydas. Sinmnų Dau
15422 Center street, Harvey; kantų jis gerai prisiminė. Pa
1042 Lake street, Oak Park; sakojo, kad dažnai Daukan
616 Burlington avė., I,a Gra- tas melsdavosi bažnyčioj ir/i Žemaičiai in corpore
nge;
* kad pamaldų metu dažnai iš
Jonas Namavičia, 1435 So.
4810 Cermak Road, Cicero; sitraukdavęs popieriij ir ne 49th Ct., sakė, jog jau 25 me
1033 Pavis street, Evansto- ilgai rašydavęs.
tai, kai jo namelius kinko
ne;
Sis senukas gerai atminė
106 Liberty St., AVheaton a- 1863 mt. Papilėj mūšių nebu- sus žemaičius labai atbaidė,
venue;
vę, tik Biliūniškių km. sūdė-■ Matęs, kaip po sukilėlių įmi
Raštinės kitur
ginę ūkį, Vegeriuose smarkiai šio Barsiukų Din., Akmenės
Raštinės už Chicagos ran subaliavoję, o Pilies kapinė valsč. rusai parvežė daug sa
dasi sekamuose Illinois valsti se bažnytėlėj užtraukę lenki vųjų sužeistų ir užmuštų. Ge
jos miestuose:
škų giesmę per Mišias, tat vi- rai prisiminė vysk. Valančių.
Alton, 7 Alby Street;
Aurora, 86 South River St.,
Belleville, 512 Main Street;
SOPHIA BARČUS
Bloomington, 212-14 N. Ma
Antras Metinis Vakaruškininkų
dison St.;
Cairo, 214 Seventb St.;
Canton, 122 Kast EI m St.;
Champaign, 340 No. Hickory St.;
Danville, 216-220 No. Vermillion;
Pecatur, 329 No. Mani St.;
119TH IR ARCHER AVENUE
East St. Louis, 437 Missouri Avenue;
Edwardsville, 11 North Vandalia Street;,
Effingham, 2061/2 AVest Jefferson Street;
Elgin, 56 South Grove St.;
Freeport, .38 W. Spring
Bus Visokių Įvairių Dovanų
St.;
Galesburg, -72 East SimŠokiai Prie
mons Street;
Gillespie, 105% S. MacouMykolo Vakaruškininkų Orkestros
pin Street;
Įžanga 15 c. Pradžia 9 vai. ryto, iki vėlumos
Granite City, 2046 Madison
Avenue;

NRAV YORK, — Nuo bir
želio 24 d, Lietuvos Paviljo
ne prasidėjo pardavimas gin
taro, medžio, keramikos išdirbinių, lininių staltiesių, sūr
vetėlių ir rankšluosčių, bei
tautiškos vilnonės medžiagos
žiurkštains ir sijonams ir lie
tuviškų knygų bei atvirukų.
Žmonės mielai perka.

Lietuvos Konsulatas Cricagoje paieško sekamų asmenų:
Globio Prano, prieš keliolikų metų gyvenusio 133 AVest
15th street, Chicagoje. Kon
sulatui labai reikalingas jo
atsiliepimas arba adresas.
Kuzulio Jurgio. Amerikon
atvyko 1913 m. Pirmiau gyve
no Bessemer, Micbigan.
Noreikų Kazio ir Jokūlio,
kilusių iš Kvėdarnos apylin
kės. Atvyko Amerikon prieš
didįjį karų, gyveno įvairiuo
se Amerikos miestuose — su
giminėms Lietuvoje visus ry
šius esu nutraukę; jiem pri
klauso brolio Liudviko pali
kinu} dalis.
Podolskio Jono, kilusio iš
Virbalio miestelio. Apie 67
•metų amžiaus. Amerikon at
vyko apie 1897 m. Priklausė
prie siuvėjų kompanijos.
Stankevičių Felikso ir Juo-Į
zo. Prieš karų atvyko Ameri
kon. Abu gyveno Chicagoje.
Strepinsikio Prano. Gyveno
Chicagoje.
Urbučio Jono, iš Lietuvos
atvykusio prieš karų, ilgų lai
kų gyvenusio Chicago Hei
gbts. Pažinusieji p. Urbutį
prašomi skubiai atsiliepti į
Konsulatų.

f LIETUVĄ
l’ir

laivų

Gollienbivrgą,

išplaukimai

iš

ft.cUtJt)

Nevv

Yorko:

M. S. Gripsholm...............liepos 24
M. S. Kungsholm,......... rugp. 19
S. S. Drottningholm........ rugp.
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Tamsios kelionei niekas nepatarnaus geriau
prisirengti,
kaip
Tamstos vielinis laivakorčių agen
tas, arba:

SVEDISH
181

AMERICAN

No.

Mleliigan

Clihago,

JU*’"'

LINE

Avė.

Illinois

X

Lietuvos Paviljonas Pas.
Parodoje po senovei kasdien
susilaukia gausybės lankyto
jų. Jų nei kiek nemažėja. Sve
G
čiai kitataučiai ir lietuviai la
ii.
nkytojų knygoje nesigaili paMiss Sarab Louise Olimert,
gyrimų įvairiomis kalbomis.
telefonų operatorė vienoj fir
‘Grįžtu šeštų kartų — taip
moj Mounds, Ilk. miestely.
patinka” rašo vienas; “Ta
Aukščiau suminėtieji asme Kilus gaisrui ji nepasitraukė
Draugnešys turėjo pasitari-1 pau sugraudintas;” “Gražiai nys arba apie juos žinantieji
nuo telefono, kol neprišaukė
mus su “Draugo” talkinin ir vaizdžiai perstatyta Lietu prašomi tuojau atsiliepti į
gaisrininkų ir kol ugnis jau
kais, kurie platina serijų ti- va”. Tokių pastabų daugybė.
privertė bėgti lauk. Už tokių
Lietuvos Konsulatą
kietus “Draugo” vasarinio Bot vienos apysenės lietuvės
100 East Bellevue Place, drąsų apdovanota medaliu.
pikniko. Visi sakė, kad Cice Paviljono vadovybei buvo pa
(A cm e teleproto)
Chicago, Illinois
roj reikia išparduoti vienų sakyta:
tūkstantį. Tvirčiausiai laikosi,
— Viskas gražu, labai net
kad reikia išparduoti 1,000, gražu, bet kam Jūs tas mer
GREITAI IR
M. Česienė, Ad. Saliukas, J. gužėles į tokius drabužius įPIGIAI
Grybauskas, J. Motekaitis, vilkote.
A. Jovarauskae, O. Rašinskie>
— Ar jau buvote (kituose
ant 1-mų Morgičių
nė, J. Milkolainis, P. StanisloPaviljonuose ir ten mergužė
vaitis, K. Yodelis, J. DonilnsNuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjimais.
lės dėvi tautinius rūbus.
ki ir kiti. Draugnešys, žino
arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.
— Kų jau kalbi; tokius dra
ma, irgi nesipriešina, pilnai
sutinka, kad 1,1)00 tikietukų bužius kai aš dar jauna bu
būtų išparduota vien tik Ci vau ir tai kailine dėvėdavo
ceroj.
Ra-pt — seniai jau iš mados išėjo.

PASKOLOS

lAND LOAN

NEW! AMAZING1

ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 West Cermak Road
Chicago, Illinois.

\ This

New Easy V54y

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti
Iki $5,000.00

.T

*

Federal Savings and Loan Insurance Corporation,
Washington, D. C.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

J

fc.
&
%

f

INTERNATIONAL LIOUOR CO.

RADIO PIKNIKAS

Sav. FRANK VIZGARD

OAKS DARŽE

$

Keliaukite Vikingų laivais

Persikėlėm į Naują Vietą
Vieta daug didesnė ir mo
derniškai įrengta.

SIMPlY..CuriAsYouComb
With th. NEW “AUTOMATIC-

$

Antradienį, Liepos-July 4,1939

Sunimtr

6246-48 S. Califoraia av

PAT.Mavsua

TIAMMAK

Chicago, Illinois
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Tel. Republic 1538—1539
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Sond eito “Automotk" loflocuri. 23c endeted.
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Nosie.
Addrett •

'

Lietuvių didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. Už
laiko geriausią ameriko
nišką ir importuotą deg
tinę ir vyną.
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Acetadienis, liepos 1 d., 1939

_■■■■■■' III I

■

A. A. Dr. Miko
Bagdono Atminimas

Svečiai Iš Omaha Pas
Marquette Parko
Vyčius

Šį vakarų, Lietuvių Demo
kratų bute, 6912 S. IVeetern
avė., įvyks priimtuvių “purty”. Prasidės 9 vai.

Legijono Darius - Girėnas 271
posto Ikoinanderis, kuris ypa
tingai rūpinasi posto namo
statyba ir sukėlimu reikalin
go fondo. Be to, ir pats yra
Antradienį, liepos 4, svečiai pažadėjęs didelę aukų.
visų dienų praleis L. Vyčių
Dienoje, Vytauto Parke, kur Atostogauja
Omaha Vyčių rinktinė žais su
Dainininkė Ona l’iežienė su
Racine, Gary, Rookford ir dukterim Joanna ir Rudokie
Chicakos rinktinėmis.
ne, 4044 S. Rockwell St., sma
Visi Chicagos ir apylinkės giai leidžia atostogas pas faVyčiai 'kviečiami dalyvauti rmerius Sojus Scottville, Aliminėtuose parengimuose. Dėl cliigan. Mano grįžti už savai
rezervacijų reikia kreiptis į tės.
komisijos narius: J. Šimkų,
Al. Keserauskų, Theresa Keis
Piknikas
tutis arba kuopos pirm. J. L.
Rytoj įvyksta Šv. Benedik
Juozaitį, tel. Republic 4631.
Rap. to draugijos piknikas, AVasliington Parke. Rengėjai kvie
čia visus lietuvius, ypač drau
Klovainiečių Klubo
gijos narius, dalyvauti pikni
ke.

Išvažiavimas bus z d. lie
pos, Antano Dainelio darže,
Kean Avė. ir 87th St. Ne ant
put kampo 87, bet apie 3 blokai į vakarus.
Įžangos nebus, o magary
čioms keletas dalykų laimėji
mui. Komitetas žada išvažia
vimų taip paįvairinti, kad dar
niekad nėra buvę. Tad klubo
nariai, ir ne nariai, atvažiuo
kite. Ant kelių bus ženklai.
Išvažiavimas turi duoti pe
lno, kuris bus pasiųstas į Klo
Vainius statomo Neprikl. pa
minklo fondui. Paminklas bus
pastatytas rugsėjo mėnesį. Pa
minklas jau seniai būtų be
stovįs, jei ne šiurpūs sukrėti
mai visos Lietuvos. Tasai pa
minklas Klovainiuose stovės
per amžius. Jis vaizduos Lie
tuvos nepriklausomybę.
Garbė vietos šauliams, ir
|ų vadui Ignui Gaščiūnui, ku
prių iniciatyva sklypas žemės
šaulių dovanotas miestelin)
6tatymui paminklo.
K. Deveikis, klubo pirm.

RADIO

Wm. Sebastian, Atnerikos

Pirmadienį, 8 vai. vakare,
visi susirinks pas pirm. J.
Įuozaitį, 6822 S. Rockwell St.,
ir iš ten važiuos į Riverview
Parik,

Išvažiavimas

PALAIM1NT0 RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

au'kštesnio, nieko platesnio,
nieko malonesnio, nieko pilnesnio, nieko geresnio dan
guje ir ant žemės; nes meilė
iš Dievo yra užgimusi ir ne
gali jokiame sutvėrimo ilsėties, tiktai Dievuje.

HAVANA, Kuba, birželio
Čikagos lietuvių visuomenė
IS angliško vertė
Kun.
Ant. M. Karužiiku
kviečiama dalyvauti a. a. Dr. 26 d. — Lietuvos VyriuusyMiko Bagdono, buvusio Lie bė, Gen. Kons. New Yorke I
tuvos Pasiuntinybes Vašing prašant, išdavė nemokamai Liepos 1-ma Diena
tone sekretoriaus ir ėjusio laivakortę iš Havanos į Kau-I .. .. .
>, r
...... ' Pasitark su meile artimui
Lietuves Konsulo pareigas nų liet. pu. Juozui Putliai, ku ir niekad neapsigausi.
Turėk Dievų prieš akis, o
Čikagoje, antkapio pašventi- ris ir grįžo į Lietuvę. J. Put-.
vaidijančiais žodžiais nesispyriuok.
nimo apeigose, kurios įvyks' na yra kovų už Lietuvos Ne- . .
p.,
antradienį, liepos 4 d. 12:30 priklausomybę dalyvis - sa- Liepos 2-tra Utena
vai. popiet, taip pat pamaldo- vanoris, ieškojęs laimės KūNumylėtinis išgirdo savo
se už jo sielų, kurios bus at- boję, bet po šešių metų var- Mylimojo žodžius; jo su-pralaikytos Dievo Apvaizdos ba-Į go, atsidūrė visiškai be lėšų timas Jį išvydo juose; jo va
ir sveikatos.
žnyčioję 9 vai. rytų.
lia turėjo malonumo tame, kų
JONAS KRIŠČIŪNAS
jis
girdėjo;
o
jo
atmintis
pri

Kun.
Albavičius
Mirė birž. 29, 1939 m.
minė jo Mylimojo dorybes ir
Olinęs Lietuvoje. Kilo U Pa
Prisistatė Lietuvos
nevėžio. apskričio,
Klovainių,
prižadus.
parap. šitkainių kaimo.

Šiandie, 2 vai. popiet, at
vyksta iš Omaha, Nebr., L.
Vyčių 66 kuopos ekskursija.
Chicagoj ekskursijų priims L.
Vyčių 112 kuopa. .Ekskursijo
je dalyvauja apie penkiolika
ashienų.

Rytoj, tuoj po 8 vai. Mišių
šv. visi L. Vyčių 112 kuopos
nariai ir svečiai vyks į Sand
Dunes ‘ ‘ Beach Port y ”.

Gavo Nemokamai
Laivakortę

Komisija

Suvalkiečių Draugijos

“PROGRESS”
NEDĖLDIENIO PROGRAMA

Vestuvių “Shower”

.

..

,

,

. ,

Tegul neisrodo tau niekas
KAUNAS, birželio 26 d. —į dideliu, niekas brangiu ir steValstybės Prezidentui prisi bėtinu, niekas pagarbos ver
statė naujasis Japonijos Pa- tu, niekas prakilniu, niekas
siuntinys Ohtaka. Birželio 27 te nišrodo tilkrai pagirtinu ir
d. jis buvo priimtas Ministro geistinu,
tiktai tas, kas yPirmininko Černiaus.
ra amžinu.

Rytoj, 11 valandų prieš piet
radio klausytojui turės tikrai
smagių valandėlę klausydami
gražios lietuviškos radio pro
gramos. Naujos Gadynės cho
ras, vadovystėj J. Steponavi
Iš dvejopo pikto visuomet
Nieko už meilę nėra saldes
čiaus, padainuos gražių dainų. mažesnį reikia pasiskirti.
nio, nieko tvirtesnio, nieko
Prie to girdėsim gražios mu
zikos, naudingų patalinių ir
pranešimų. Kalbės ir advoka
PADĖKONE
tas. Ypač radio klausytojai
kurie reikalauja įvairių na
mams reikmenų, girdės pra
nešimų iš Progresą krautuvės
apie 7 metų sukaktuvių pa
KUN. JONO J. JUŠKOS
minėjimo išpardavimų. Patar
kinis mirė birželio 18 <1., 1939 ir tajio palaidotas birželio 22 d.,
tina visiems pasiklausyti.
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalėda
Rap. J.
mas atidėkoli tiems, kurie suteikė jam puskulinį patarnavimų ir
BUDRIKO RADIO
PROGRAMA

Pasiklausykite Budriko ra
dio programos nedėlios vaka
re, iš stoties "VVCFL, 970 k.,
9 valandų Cricagos laiku. Pro
grama visur aiškiai girdima.
Simfonijos orkestrą grieš lie
tuvių liaudies melodijas. Dai
nuos Ona Juozaitienė, Čiapas
ir kiti, pritariant didelei or
kestrai.
Mėgėjas Klausytojas

•■■■■■■■■Mas*
■ REUMATIZMAS J
!
SAUSGELĖ
■

Birželio 23 d. buvo suruoš a Nesikankyklte savęs skaus- a
mals:
Reumatizmu, Sausgėle, ■
ta vestuvių “shower” Leonai a Kaulų Gėlimu, arba Mėšliun- —
— glu — raumenų sunkumu, nes ■
Davis, kuri liepos 8 d. Šv. ■ skaudėjimai naikina kūno gy- a
Ir dažnai ant patalo pa
Jurgio bažnyčioj bus surišta g vybę
guldo.
■
COMPOUND mos- a
moterystės ryšium su Boni ■g tlsCAPSICO
lengvai prašalina vlršminė- ™
Ilgas: mums Šiandien dau- a
facu Lauraičiu, sūnum Stani B tas
gybė žmonių siunčia padCkoncs
_ pafttų 55c. arba dvi už $1.05.
slavos Lauraitienės.
■ Knyga:
"ŠALTINIS SVE1KAaugalais gydytis — kaina
Leoną yra gabi pianistė. ■ TOS",
50 centų.
Svečių prašoma paskambino ■ pasveikę. Kaina 50 centų. Per
kelis muzikos kūrinius. Girti I Justi n Kulis
na, (kada lietuviai savo tarpe
3259 S. Halsted Street,
randa sau gyvenimui drauges. ■
Chicago, Illinois
Mama {•■■■■■aanaBs

a

palydėjo jį j tų neišvengiami} amžinybės vietų.
Mes atminami ir aĮigailėdami jo prasišalinimų iš mūsų tarpo
dėkojame Jo Eminencijai Jurgiui Kardinolui Mumlelein už atsi
lankymų laidotuvėse ir suteikimų absoliucijos. Dėkojame kun.
kleb. Skripkai, ir jo asistentams kurie atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielų. Dėkojame kun. Valuekui, Švarliui ir Valančiui
už pasakymų pamokslų.
Dėkojame Kunigų Chorui kuris giedojo j>er pamaldas. Taipgi
dėkojame jo mokslo draugams, visiems kunigams ir seserims už
dalyvavimų laidotuvėse. Dėkojame visiems kurio suteikė užuojau
tas ir paaukojo mišias už jo siela
‘
Dėkojame graboriui Antanui Petkui kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį j amžinastj, o mums
palengvino jierkęsti nuliūdimų ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir visiems kurie paguodė mus mūsų nuliūdimo valandoje, ir
pagalios dėkojame visiems dalyvauvusiems laidotuvėse žmonės.
O tu Jonai, neužmiršime jūsų paskutinius žodžius ištartus
laikant motinos ranka ir kalbant rožančių “Dieve Aš Tave my
liu, j Tavo rankas atiduodu savo sielų’’.
Nuliūdę lieka: Motina, Tėvas, Seserys, švogeris, Seserėčios,

ir Giminės.

Phone: Calumet 2520-1

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

Raštinė modemiškai įrengta Ir patar

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį ilA 5:30 valandų vakaro.
Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos
dėžutes, Apdraudžiam 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, draftus, siunčiam pinigus į
Lietuvę ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite tiusipirkt traveler’s checks.
G. A. SUKYS, Prezidentas, ŠUKYS-D00DY-ANT0NI8EN, Ine.

GIESMYNAS
įsigykite Naujų Clesmynų. Jame
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Giesmes.
Giesmes Ir muzikų patvartė
Ant. S. Pocius.
Išleido C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — SO centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui

Mirė blrž. 28. 1939, 8:10
vai. ryte, sulaukus 32 m. amž.
Gimus Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrų Mykolų. 4 dukteris: Dorotliy, Eugenia, Jeanette Ir Joan.
motinų Antaninų,
2 brolius:
Julius ir Vilius, jo inoterj Onų,
seserį Berniee Neison ir Jos
šeimynų, uošvienę Softjų, protėvukų, dėdes, tetas, švogerlus,
švogerkas. pusbrolius, pussese
res ir gimines.
Kūnas pašarvotas koplyčioje
4704 So. VVestern Avenue.
Laidotuvės įvyks plrmadlenj,
liepos 3 d. Iš koplyčios 8:00
vai. ryto bus atlydėta j Nekal
to Prasidėjimo Švenčiausios Pa
nelės parapijos bažnyčių, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos
už velionės sielų. Po pamaldų
bus nulydėta J šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Motina, Broliai. Sesuo. Uošvie
nė, Protėvukas, Dėdės, Tetos,
švoger.ai, Šiogerkos. Pusbroliui,
Pusseserės Ir giminės.
Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109.

DON’T BE GREY
Doa*t talente grey hair. Orey hah
—k— you loolt old and feel old.
Try the jtfodern* Method for CoL
erine Hair . . . CLAIROL. YouTl
appredate the ųuick, pleasant treateuent. No bleaching reąuired te
aoften the hair when you ase
CLAIROL. YouTl love the resulta
en your hair — beautiful, natūrai*
lookinc color that defies deteetion.
Bee yourself as you vrOuld likę to
be. See your hairdresaer today e»
aand tUs eoopoe NOW.

NatxraHy...irith'
fcrdUv aarkaf
CCNUfNT daMaa tte bottle.
•Tba p«rf«e* camMoatiea
vkh oO, San
\ oeap snd daficats eolor that eaat ha nr ij
:. . . a Maad that anty Clairot

i

4OAM OA1*. OAnOt. kM.
tas WaM 4S«h St, M<w York. ■. «.

LIETUVIŠKAS
MI8OLĖLIS
Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršals,
kaina — 3.75. Reikalaukite Iš:

DRAUGAS PU B. CO.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

ih

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avė.
ptume lafaram *aee
GSlee Mylintiems — Vestuvėms “
ms — Laido* “

Papoollrų^n*

KLAUSYKITE

New City Furnitūra Mart
RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycies.
Progiame dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER-PRUZIN

LAIDOTUVIŲ

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue
Tel. LAFAYETTc 0727

r\ Y K A T
**

fcop’yfl08 v*sose
Chicagos dalyse

Klausykite m (įsų Lietuvių radio prognuno Antradienio Ir
lefttadlnnlo vakarais, 7:00 valandų, U WHtP stoties (1480 K.K
Pranešėjas P. AALTIMIEJIAS

DIREKTORIAI

KARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C patarnavimas
HmDULHIIbC dieną ir naktj

DYKAI

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

Antfniy B. Petkus

6834 So. Wwstern Ava.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

Geristuiag Patarnavima* — Moterii patarnaaja
Phone 9000
890 W. 15th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PerkėtSm raštinę j savo namą.
navimas bus geresnis.

imiko dide.liumc nuliūdime:
moterį Jievų, p t. Brocaitė, 3
sūnus Jonų,
marčių
Agnės,
Bronislovų, marčių Koše ir Po
vilų: dukterį
Onų Thurston,
žentų Ted. 2 anukus, 2 brolius,
Kazimierų ir Stanislovų ir daug
kitų giminių. Lietuvoje seserį
ir gimines.
Priklausė prie Simano Dau
kanto Dr-jų.
Kūnas pašarvuotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 So. Lltuanica Avė.
Laidotuvės jvyks pirmadienį,
Liepos 3 d. Iš koplyčios 8:00
vai. ryto bus atlydėtas j
sv.
Jurgio parap. bužnyčių, kurioj
jvyks gedulingos pamaldos už
velonio sielų, l’o pamaldų inss
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus-es ir pažjstamus-as dalyvauti šiose laidotu
vėse.
Nuliūdę: Moteris Sūnūs, Duk
tė, Marčios, Broliai, Sesuo, žen
tas, Anūkai, ir giminės.
LaidotuVių direktorius S. T.
Mažeika, tel. YARds 1138-9.

A.

Chicago Lietuvių Suvalkie
čių Draugijos piknikas įvyks
sekmadienyje, liepos 2 d., Ju
rgio Kubiliaus darže, ties tau
tiškomis (kapinėmis. Šokiauns
grieš gera orkestrą, o laimė
jimui bus daug dovanų. Visi
GARSINK1TĖS ‘-DRAUGE”
kviečiami atsilankyti.
Komisija

Prezidentui Japonijos
Pasiuntinys
/

STELLA DZIMIDAS
(po tėvais Andrijauskaitė)

Ladiawicz ir Suiai
I. Uulevicins
S. P. Mažeika
Antanas M. Plilliiu
1.1. Zūlp
Albert V. Petkus
P. J. Ridikas

2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270

4348 So. Califomia Ąvo.
Phone IiAFayette 3572
3319 Litnanioa Avenue
Phone YARds 1138-1139
3307 Utu&niea Are.
Phone YARds 4908
1646 Weet 46th Street
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. H&lsted SL
Telefonas YARds 1419

nw»frnxw

PANELES MARIJOS PAR. PIKNIKAS

NEKALTO PRASIDĖJIMO SVENC.

Bus Skanūs valgiai, gardūs gėrimai, gera muzika šokiams, ir visokių pannarginimų.
Nuoširdžiai kviečiame visus mūsų ir kitų parapijų žmones atvykti ir linksniai laikų
su mumis praleisti tyriame ore.
Kviečia,
KLEBONAS IR KOMITETAS.

-Į V Y K S -

Rytoj Sekmadieni, Liepos 2 d., 1939. Pradžia 11 vai. ryto.
VYTAUTO DARŽE, 115 Gat., tarp Pulaski Road ir Cicero Avenue

Aplink mus
Trečiadienio vakarų pp. Ali
jckeliūnų draugų būrys neti
kėtai “in corpore” padarė
jietnis vizitų. Elena Mickeliūnienė, grįžiusi nuo savo drau
ges I. Lukošiūtės, rado savo
namuose svečių, kurie vienu
balsu šuktelėjo: surprise! Jie
buvo susirinkę jų pagerbti gi
mtadienio proga. 'Juozas Mickeliūnas susirinkusius pavai
šino. Abu Miekeliūnai yra
veiklūs mūsų idėjinėse orga
nizacijose ir yra verti pagar
bos. Ta pačia proga pasvei
kinta ir I. Lukošiūtė, kuri
taip pat minėjo savo gimimo
dienų.

lietuvių telefonų knygų, kuri)
jau baigiama spausdinti.
v

Sunegalėjo kun. Pranciškus
Juškevičius, 6v. Kryžiaus li
goninės kapelionas. Savo sveil
katu taiso Švenčiausios Šir
dies sanatoriume, Milwaukee,l
W is. Jj pavaduoja kun. J. I
Mačiulionis ir kun. P. Čini-|
kas.

Julius Rakštis, aptiekininkas, ir jo žmona šių visų sa
vaitę atostogavo. Pirmadienį
jau bus namie prie kasdieni
nių savo darbų.
Šiomis dienomis padaryta
keletą atmainų Cbicagos lie
tuvių kunigų tarpe. Kun. V.
Urba, šv. Baltaramiejaus parap. vikaras, AVaukegan, Ilk,
atkeliamas vikaru į Dievo Apvaizdos parapijų, kun. St.
Valuckas, šv. Antano parap.
vikaras, nukeliamas vikaru į
Šv. Kryžiaus parap., kun. S.
Kiškūnas nukeliamas į Waukeganų, o kun. Grinius, nau
jai įšventintas ,paskirtas vi
karu į Šv. Antano parapija.

fMtadienis, liepos 1

=

me draugija nutarė susirinki
mus laikyti kas pirtnų sekma
dienį kiekvieno mėnesio vie
toj iki šiol laikytų kas pirmų
antradienį. Dėl to visi nariai
prašomi tai įsidėmėti. Susi
rinkimai bus laikomi 1 vai.
popiet.

Pirtn. Juozas Bubnis,
Sek r. Frank Bakutis
Simono Daukanto draugijos
pusmetinis susirinkimas įvyks
sekmadienį, liepos 2 d., 12 v.
dienų, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainėj. Visi na
riai privalo būtinai atsilan
Čia matome teisėjus, išrinktus iš pikniko dalyvių patikri kyti, nes randasi svarbių rei
nimui laimingojo tikieto, kuriuo lamėta autoimoblius Vyčių kalų svarstymui. Taipgi iš
Dienoje, 1938 metais. Šiemet Vyčių Dienoje, liepos 4 d., Vy girsime raportų apie draugi
tauto paike, taip pat vienam dalyvių teks naujas 1939 Plymoutli Sedan. Be to, bus dar dvi dovanos: 1939 Motorola jos finansinį stovį.
P. K., sekr.
radio ir $25.00 pinigais.

Sunegalėjo p-nia Lukošienė,
veikėjos Ievos Lukošiūtės mo
vai. vakare, parapijos svet. cagos Lietuvių Auditorijoj.
LIETUVIŠKA
tina. Taip pat gana sunkiai
Rengiamas išvažiavimas lie Malonėkite visi nariai atsila RŪBŲ KRAUTUVE
susirgo jos sūnus, žinomas
VISKAS DĖL VYRŲ
pos 30 d. Visos turime pasi nkyti, nes randas daug svar
sportininkas, inžinierius Lu
darbuoti.
bių dalykų aptarti.
košius, kuris 1935 m. drauge
A. Laurinavich, rašf.
Prieš pusmetiniam susirink isu kitais Cbicagos sportinin
kais dalyvavo pirmoj pasau
MARQUETTE PARK. —
lio lietuvių sportininkų olim
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų
piadoj. Jis susirgo praėjusį
8 skyriaus susirinkimas įvyks
sekmadienį, grįždamas iš Apirmadienį, liepos 3 d., para
merikos Lietuvių sportininkų
PAUL LEASAS
pijos svetainėj, 7.30 vai. vak.
Incorporated
suvažiavimo. Lukošiui gyve
Pranešimai
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)
na Marąuette Parke.
Tel. Prospect 0745-0746
j T0WN OF LAKE. — Mo- Visos narės kviečiamos būti
3427 So. Halsted
Street
Wholesale Only
Įterų Sujungęs 21 kuopos mė nai dalyvauti, nes yra svarbių
f
»•
Tel.
Boulevard
0937
Westsaidietis dr. Bartkus nesinis susirinkimas įvyks lie reikalų svarstymui. Valdyba
5931-33 So. Ashland Avė.
šiomis dienomis baigia savo pos 2 d., parap. mokyklos ka
BRTDGEPORT. — Draugi
praktikų Šv. Kryžiaus ligo mbary, 2 vai. popiet. Visos
Pas mus galima gauti tikrai
Lietuviškų Importuotą Valstybinę
ja
Saldžiausios
Širdies
Vieš

ninėj ir netrukus atidarys sa sųjungietės prašomos susirin
Degtinę.
paties
Jėzaus
laikys
pusme

vo ofisą. Dr. Brazis pasilieka kti.
Valdyba
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Lietuviai. Pp. P. Ir M.
tinį susirinkimų sekmadienį, Esame
Šv. Kryžiaus ligoninėj tretie
Dztmidal, Savininkai.
Švelni Degtinė—100 Prool
ms metams kaipo “house phyBOTTLED IX BOND
T0WN OF LAKE. — Šv. 2 d. liepos, 1 vai. popiet, ChiNėra
Geresnės Degtinės
sician,” ir simpatingai ligo Kazimiero Akademijos Rėmė
nž Tokią Kainą
niams patarnauja. Beje, dr. jų 1 skyriaus mėnesinis susi
TIK $1.00 pT.*4 n n
NAUJAUSI IR GERIAUSI
4-5 Kvortos...» I»OU
Brazis neseniai įstojo mote rinkimas įvyks sekmadienį
rystės luoman.
liepos 2 d., parap. mokyklos
Reikalaukit
SAVO
APYLINKĖS
kambary, 2:30 vai. popiet. ViTAVERNOJ
Spaustuvininkas A. Kaula- J sos rėmėjos prašomos susirinPIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
IRC.
DRINKSAS
. šfevLENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
kis gamina lietuviškų Kalė-ikti.
Valdyba
Barskis Furniture House, Ine.
doms atviručių. Jos bus graMUTUAL LIQU0R COMPANY
"THE HOME OP FINE FURNITURE” SI N CK 1904
žios. Galima bus jų gauti ir BRTDGEPORT. — Draugi
Distributoriai
4707
S.
HALSTED STREET
1748-50
W.
47th
St.
Phone
Yards
5069
mūsų dienraščio Iknygyne. A. jos Šv. Petronėlės susirinkiPhone Boulevard 0014
Kaulakis paruošė ir Chicagos įmas įvyks liepos 3 d., 7:30

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

Dievuje sustiprėję ir tvirti
jokiu budu negali pasikelti
puikybėn.

Būk dėkingu už mažiausias
dovanas, o vertas būsi didės-j
nes gauti.

CLASSIFIED

BIZNIERIAMS PltOfiA
Pardavimui krautuvė tinkama bile
kokiam biznui dabar taverna daran
ti gerų biznj. Storas ir 3 (lėtai mūro
namus, tinkamas ir • ofisams, Marųuette Park kolonijoj, apie m metų
senumo, apšildomas. Pigiai už cash
arba maino ant mažo namo, farmos
netoli Chicagos arba gerų lotų ar
kų kitų. Kas norite laimėti garų bargenų atsišaukite greitai.
JOSEPH VILIMAS,
6800 S. Maplewood avė.
Tel. Heniock 2823.

PARDAVIMUI PIGIAI
2 akerai geros iemės. Tinkama au
PARDAVIMUI NAMAS
ginti daržoves.
Priemiestyje,
prie
Didelis, 8 Šviesių kambarių namas,
chicagos gatvėkartų. Galiniu ir pas
tatyti namu ant lengvu išmokėjimų. su mūriniu pamatu, ant plataus lo
Graži apielinkė. Mokykla, taksai pi to. Yra nuomų. Ąžuolo grindys ir
gus
gatvės geros.
Kaina
tiktai papuošimai. Pasiliks gaslnis Elektrolux šaldytuvas ir nemažai baldų. Šil
$950.00.
domas karštu vandeniu. Yra dviejų
JOSEPH VILIMAS.
automobilių garadžius su cementi
<1800 Map> uoml A venine.
niais privažiavimais Ir kiemas Gra
Chicago, Iltnois.
žiai
apsodintas medžiais, gėlėmis.
Nėra
jokių
užsilikusių mokesčių.
ATVDA BARGENU IEŠKOTOJAMS Reik mažo įnešimo pinigais. Visi pa
Sunki liga ir senatvė vergia sku togumai: bažnyčios, mokykla, susi
biai parduoti 4 fl. moderniškų mū siekimai ir t. t. Atsilankymo valan
rini namų, 2-3 2-4 kamb , garažas dos: 2:00 iki 5:00 popiet, sekmadie
Randasi prie Marųuettc Parko-gra- niais pagal sutarties. T1. RADclffe
žiausioie Lietuviu kolonijoj Rendu 3281. 7525 So. Eggleston Avė. Agen
neša $150.00 i mėnesi.
Kaina tik tai, pa.-Jnr*ulokite progai
$11,950. Imokėt $5000.
Krelpkites
PARDAVIMUI NAMAS
pas įgaliotini;
K. J. Macke-Maelukas
4 fletų namas — ant dviejų lotų.
2340 W. O»th St..
2-karų garadžius. Parsiduoda pigiai
Te". Porsiu-ct 3140
iš priežasties senatvės. Atsišauk itet
2250 West 24tl» Street, Chicago.
PADAVIMUI TAVERNAS
PARDAVIMUI BIZNIS
Parduodame
taverna.
Turiu
kitų
darbų. Du darbu atlaikyti persunku. Pardavimui valymo, dažymo ir siu
Biznis nuo seniai išdirbtas ir gerai vimo biznis. Įsteigtas virš 20 metų.
elm. Kiekvienas užėjęs pats gali J- Parduodame krautuvę. 4 gyvenimui
kambarius ir dykų lotą pigiai- At
sitivintl.
914 Wcst S5th Pla-e. Ciilcago.IlI. sišaukite: H. Dajc. 2223 S. Oiyler

Avenue,
124OR

Mažų Išlaidu

N AM A
Pamatykit
š| namų
šiandien
, 10 r. Iki 4
t po piet aut
mūsų vietosi

Pastatysime namus ir vklų frengsime ant jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijislal ir užtikrinti.
IZOLIOTA GARAM
f
2 karams pastatysime J
ant jūsų loto
už................................. .. ..
Unljlstų statytas

Standard Club

RAKANDAI

CLASSIFIED

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

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

Bervvyn,

III. Tel.
-

...........

Berwyn

t

GERA NAUJIENA
Parduodu namą labai pigiai — 6
kambarių su garadžlu Ir apšildomas
su šiltu oru (furnace heat). Namas
randėsi Bridgeporte. Atsišaukite pas
savtnlnka: 830 W. 34tli Street, tel.
YARds 5530.

PIRMOS RPŠIES JUODŽEMIS
— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00: 18
bušeliu $2.50.

Stanley Gavcns. 110 So. Rldgeland
Avė., Worth, III., tel. Oak Lawn
193.1-1.

VASAROTOJAMS ATYDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kajnbarlus — prie eže
ro Ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automobllium ar traukintu. 62 mylios nuo
Chicagos. Kelias 83 ir 45. Peter 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 išmokėjimu. 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 Notaj-o antspaudą kur reikia pri
dedame dykai. Atliekame visokius
real estate ir Insurance reikalus iš
visų atžvilgiu su teisingumu ir at
sargumu. Charles Umlch (Urnikas),
25OO Wcst #3rd St., tel. PROspect
«O25.

PARDAVIMUI NAMAS
Tnrtaa viri

Reaervaa '
sta.oM.1

Mūrinis namas. 3 fletal: 6 kamba
rių; 4 kambarių Ir 3 kambarių: 2
karu garadžius. Parduosiu pigiai arba
malnyslm ant grosernės ar kitokia
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite: 2134 West 23rd PIaeą

Chlcago, UI.
RENDON KRAUTUVĖ
Rendon krautuvė. Tinkama bile ko
kiam bizniui. Renda pigi. Atsišauki

te: 1913 West Cermak Road, Chlcago, Illinois.

Automobilių Savininkai
$10,000 Public Liability

$5,000 Property Damage

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbo t Savo Gyvenimo Taupas!

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

Kainuoja $3.46 į menesį per 10 mėnesių
Metinė "Policy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimų

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidelity Būdu
FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine.
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. II,I,INGIS

Room A-1038 — Waba?h 3066
Gerbiamieji:
Re jokių prievolių, prašau Jūsų agento. Išaiškinti man
Illinois Financial Responsibility Uw. Aš taipgi gausiu
"Uard Case” be jokios prievolės.
ATEIKITE.......................
VARDAS

ADRESAS

DIENA.................

LAIKAS..................

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

TEI.............................................

KARO RŪŠIS.....................................

4192 S. ARCHER AVENUE

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
—ĮVYKS—

Sekmadieni, Liepos-lnly 9,1939
GRAŽIAME SUNSET PARKE
<< VILNIAUS KALNELIUOSE 99

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

(North Kast Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

Hmokėjom
ja
Už padėtus
pinigus
'
Duodam Paskolas aut 1-mų
MoTgiėių
Safety

Depo<dt Dėžutės
Paslrenduotl

ISRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD
Wn,L0W SPRINGS, n,L.
p-nas Batchas, sav.

Galima

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
B vak. Reredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

UNIVERSAL
RESTAURANT

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa
tarnavimų.

of CHICAOO

750 W. 31st Street

JUSTTN MACKTKWICH
President
HELEN KUCHINSKA8, Bes.

A. A. NORKUS, sav.

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

Linksmas Patarnavimas Visiems

Tel. Victory 9670

Pocahontaa Mine Rnn. (Screened) Tonai $7.00
Petroleum Carbon Goke, perkant 5 tonui ar
daugiau, Tonas $7.26. Šios kainos tik iki Liep. 1
(talaa

Tai <4rtra.

