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MEKSIKOJE ATNAUJINAMI PERSEKIOJIMAI
Katalikybes priešai subruzdo veikti
atvykus Ispanijos raudonųjų vadams

PREZIDENTO ŽMONA
PANEIGIA IŠTIKIMĄ
ŠALIAI JAUNIMĄ

Bus blogiau, kai Meksikon
atsikels daugiau raudonųjų

Šį kaltinimą iškelia jaunimo
vadai - komunistų priešai

| MEXIC0 CITY, liepos G.
Paskutiniais laikais Meksikos
vyriausybės organai ėmėsi už
sieniuose skleisti žinias, kad
Meksikoj per ilgus metus vy
kdyti Katalikų Bažnyčiai ir
katalikams persekiojimai jau
nutraukti ir kai kuriose res
publikos dalyse Bažnyčia ir
vėl pradeda gyvėti ir katali
kai laisviau veikti.

tas katalikiškas tautos įstaigas. Meksikos komunistai juos
triukšmingai pasitiko ir svei
kino.
Jų atvykimas paveikė ka
talikų persekiotojus, kurie
kokį laiką buvo nurimę. At
vykusiųjų savo sėbrų pažad'in
ti jie tad ir vėl susimetė
prieš Bažnyčią ir tikinčiuo
sius kurie džiaugėsi persekio
Tik staiga gauta žinia iš jimų atoslūgiu.
Puebla valstybės, kad tenai Čia dabar turima žinių,
jgjen. Maxinu.no Avila Camacho kad atvykusieji Ispanijos
visoj valstybėj uždraudė ka raudonųjų vadai Meksikoje
talikams turėti liet kokias pa 'kardins raudonąją koloniją, į
maldas. Kai kurių miestelių kurią iš Prancūzijos atkel
valdžias už palankumų katali dins tūkstančius ispanų rau
kams jis pašalino ir paskyrė donųjų.
Jei tas tiesa, tai atkeldinti
saviškes.
Susimetimas atnaujinti per žudikai ir plėšikai gelbės Me
sekiojimus ir
nepagydytas ksikos raudoniesiems gaiva
žaizdas dar daugiau didinti lams dar smarkiau susimesti
nupuolė su atvykimu Meksi prieš Bažnyčią ir tikinčiuo
kon Ispanijos raudonųjų va sius. Dėl to Meksikos katali
dų, buvusio raudonųjų režimo kai turi daug ko susirūpinti
ministro pirmininko Negrino, ir iš naujo rengtis ištvermin
užsienių reikalų ministro Va- gai kovoti su katalikybės
yo ir kitų.
priešais.
Meksikon jie atvyko su di 1 Kova bus sunki, nes Ispa
deliais lobiais, kurių prisiplė nijos raudonieji yra įgudę
šė Ispanijoje žudydami vys plėšti ir griauti bažnyčias.
kupus, kunigus, vienuolius ir Rusijos komunistų jie išmo
vienuoles, griaudami bažny kslinti ir apšarvoti aklosios
čias, vienuolynus ir visas ki- bedievybės metodais.
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Senatorius Adams aiškina senatoriams Minton (kairėje) ir \Yagner, kokiais sumetimais
jis buvo priešingas grąžinti prezidentui monetarinį autoritetą.
(Aome telephoto).

Lenkai bijo, kad nelaimėje britai
VARŠUVA, liepos G. —
Lenkų (politiniuose sluoksniuo
se plačiai kalbama, kad, rasi,
Hitleris laukia tokio momen
to pulti Dancigą, kada jis
turės užtikrinimų, kad Brita
nija su Prancūzija pasisakys
nenorinčios pradėti karo dėl
Dancigo, kurio likimas ne
kliudąs Lenkijos nepriklau
somybės.
Kai kurie lenkų vadai bijo
pačiai Lenkijai Čekoslovaki-

jos likimo. Jie sako, kad Bri
tanija negalima aklai pasiti
kėti. Ji gali taikos sumeti
mais atsisakyti remti Lenki
ją, jei lenkams prisieitų dėl
Dancigo susikauti su Vokieti
ja. Kas aršiahst^'kad jei bri
tai atsisakytų remti lenkus,
Prancūzija taip pat nieko ne
veiktų.
Kiti lenkai, tvirtina, kad
Britanijos duotu garibės žo'
džiu reikia pasitikėti.

VOKIETIJA REMIA
BULGARIJA ATSIIMTI
SAVO TERITORIJAS
BERLYNAS, liepos G. —
Nacių vyriausybė čia entuzijastingai vaišina atvykusius
politiniais reikalais Bulgari
jos ministrą pirmininką 'G..
Kiosseivanovą ir Vengrijos
kariuomenės štabo viršininką
gen. Henry von AYertlią.
Sužinota, Vokietija daug
ko tikisi iš Bulgarijos ir kar
štai remia jos norus atgauti
savo teritorijas, kurios pakliuvusios Rumunijai ir Grai
kijai. Bulgarai tikisi su na
cių pagalba savo žemės at
gauti.

NEW YORK, liepos G. — lino tarnais ir šalininkais, o
Iš “American Youth Con- išėjusias organizacijas panei
gress” čia įvykusio suvažia gė.
vimo išėjusių 23 organizacijų
23 organizacijų atstovams
vadai sudarė komitetą ir pa apleidus suvažiavimą likusie
siuntė telegramą prezidento ji dalyviai pravedė naują re
Roosevelto žmonai. Komitetas zoliuciją. Vietoje smerkti nakviečia Mrs. Roosevelt prisi ciizmą ir fašizmą, trumpai
dėti prie šių 23 organizacijų, pasmerkė tik diktatūras.
kurios pasiryžusios saugoti
Suvažiavimo vadai komuni
ir ginti amerikoniškas įstaigas
nuo “American Youth Con- stai aiškina, kad komuniz
gress”, kuris yra sustalintas mas neturį nieko bendra su
ir sukomunistintas ir priešin diktatūra. Girdi, komunizmas
gas amerikoniškiems idea esąs didžiausias demokratijos
kėlėjas ir stiprintojas. Kad
lams.
Išėjusių organizacijų vadai taip, tai komunizmo, esą, ne
giliai susidomėjo /prezidento galima nei pei'kti, nei smerk
žmonos poelgiu. Ji palkviesta ti.
Tokioj ideologijoj panar
suvažiavime kalbėti ir kalbė
jo suvažiavimui suskilus. Kai dytam suvažiavime preziden
bedama ji apgalėjo kilusius to žmona kalbėjo ir pagerbė
suvažiavime nesusipratimus. komunistų vadaujamą jauniVadinasi, ji susijungė su Sta • mą.

"ELTOS" ŽINIOS
Iš LIETUVOS

KAUNAS. — Lietuvių Ra
šytojų Draugijos valdyba nu
tarė dėtį pastangas, kad ra
šytojo .Tono Biliūno palaikai,
NUŠOVĖ CAPONIO
'kurie randasi palaidoti Za
SĖBRĄ
kopanėje,
Lenkijoje, būtų
PAVOGĖ VARPŲ
Nežinomi du žudikai 95-oje
pargabenti į Lietuvą šiemet
GRĄŽINA PREZIDENTUI
ŠERDIS
gatvėje, Oak Lawn, dienos
j pirmojoje rugsėjo mėnesio pu
MONETARINJ AUTO
MCKEESPORT, Pa., lie laiku nušovė automobiliu va
sėje. Rašytojo kūnas bus pa
RITETĄ
VARŠUVA, liepos 6. —
pos 6. — Vietos Švč. P. Mari- žiavusį Caponio sėbrą L.
laidotas jo gimtinėje Anykš
Lenkija gavusi žinių, kad na WASHINGTON, liepos G. —
jos
bažnyčios
bokšte
varpai
čiuose. Anykštėnai jau yra
Scbiavone. Jis veikė elevato
cių autoritetai Rytų Prūsijo Senatas 43 balsais prieš 39
LONDONAS, liepos 6. — I nutilę. Vandalai atkabino ir
surinkę gražių aukų ant jo
rių operatorių unijoje, kurio
Susijungusios su Britanija an pavogė dviejų vaiipų šerdis,
je gyvenančius lenkus iš pa pripažino dar dvejiems me
kapo paminklui statyti.
je vadai kovoja už pirmenybę.
tiagresyviu bloku
Lenkija, kurių kiekviena sveria po 300
sienio pašalina ir juos siun tams pratęsti monetarinį au
Rumunija, Turkija ir Graiki svarų.
čia į pajūrį, arba R. Prūsijos toritetą prezidentui.
Vakar po pndaunakčio Chi- gilumon. Lenkų šeimos turi
ja kreipėsi pas britus gauti
Tik abejojama apie šio pri sius penkis mėnesius šiemet
cagą ištiko Jide'5 audra — - apleisti ūkius ir viską ir vy pažinimo teisėtumą. Moneta linų pluošto ir pakulų išvež
jaskolų ginklavimuisi. Britų
Uninistrų kabinetas vakar tu KAUNAS. — Karininkų lietus su perkūnijomis. La kti į nacių nurodytas vietas. rinis akto galiojimas užsibai ta į užsienius 13,500 tonų ir
rėtam posėdyje svarstė ipasko laikraščio “Kardo” redakto biausia ištiktos pietinės mies Sakoma, keli tūkstančiai len gė liepos 1 d. ir prieš tai sena už juos gauta 19,4 mil. litų
rius majoras Liudas Zibavi- to daly. 14-oj viotu perkūnas kų šeimij iš pasienio nukel- tas buvo atsisakęs aktą pra Pernai per tą laiką linų pluo
lų klausimą.
što ir ipoJknlų buvo išvežta už
Politiniuose
sluoksniuose čius trims mėnesiams išvyko trenkė. Daug, patilčių užlieta dinama kitur.
tęsti. Dabar tai padarė admi
15 mil. Lt. Už parduotų linų
ir kitų nuostolių padaryta.
kalbama, kad Britanijos vy į Ameriką.
Čia aiškinama, kad naciai nistracijos spaudžiamas.
vieną kilogramą šiemet gau
riausybė minėtoms valsty
Kongreso atstovai juristai
tikrai rengiasi 'karan, jei ap
ta 1,444 Lt, pernai — 1,43.11.
bėms pripažins iki 700 milijo
valo pasienį ir imasi jį įgin tvirtina kad jokio akto nega
nų dolerių kreditą įsigyti gin
kluoti. Naciams ypač lenkai lima atnaujinti kai jo galioji
KAUNAS. — Petrikas su
klų ir karo medižiagos.
ten pavojingi, nes jie galėtų mas užsibaigia. Biliaus for
kokiu nors būdu Lenkiją pa moje reikia iš naujo pravesti. bendrove įteikė prekybos ir
pramonės departamentui pra
HITLERIS TRUMPINA
informuoti apie nacių pasi
Chicago-j ir visoj Ulinoiso ruoš niius.
AVASTIINGTON, liepos 6. —
SAVO TITULĄ
ESTIJOJ ĮKALINTAS DAR šymą leisti statyti Lietuvoje
WPA administratorius pulk. valstybėje viešuose projek
BO PARTIJOS VADAS didelį faneros fabriką, kuris
BERLYNAS, liepos 6. — Harringtonas pankeli*, kad
tuose dirba apie 38,000 darbi IŠKELIAMOS SUKTYBĖS1 TALINAS, liepos 6. - Ka- jau pirmaisiais metais galėtų
Diktatorius Hitleris sutrum sustreikavę vykdomuose pro
ninkų. Kai jų daugumas su
BALSAVIMUOSE
Iro teismas nuteisė penke- aprūpinti visą Lietuvos rin
pino savo oficialų titulą. Bu jektuose amatininkai per pen
streikuos, likusieji neteks dar Per buvusius Chicagos ma- riems metams sunkiųjų dar- ką, o vėliau gaminti ir eks
vo “Der Puehrer und Reich- kias paras arba turi grįžti į
bo ir visi vykdomi projektai Sjoro rinkimus 24 wardo 3-io |M kalėjime darbo partijos portui.
skanzler” (vadas ir reicho savo darbus, arba bus išbrau
bus sulaikyti.
precinkto teisėjai po balsų su | seimo atstovų vadą A. Abeną.
kancleris). Dabar tik “Der kti iš darbininkų sąrašų.
Gautomis žiniomis, WPA skaičiavimo paskelbė, kad už
KAUNAS. — Visuomenės
buvusi sekretorė Jobanna
Fuehrer” (vadas).
darbininkų streikas plinta ir respublikonų partijos kandida Webermann nuteista ketu sluoksniuose keliamas sumaWPA (Work Projecta ad- kitose valstybėse. Atrodo, jis tą į. majorus paduota 15 bal- riems metams.
manymas pasiūlyti Seimui,
55 ŽUVO KENTUCKY ministration) darbininkai, uapims visą šalį.
Jsų, 0 uį deirų kandidatą —
Jiedu pripažinti kaltais re kad iki rudens sesijos būtų
POTVYNYJE
nistai amatininkai, susimetė
Darbų vedėjai pareiškia, 551,
spublikos prezidento Paeto parengtas įstatymas, kuriuo
LEXTNGTON, Ky., liepos streikuoti. Kongreso nuos kad šalies administracijos ne
nuo Naujų Metų galima būti
Dabar to precinkto 43 pilie- šmeižimu.
G. — Žuvusiųjų skaičius šios prendžiu darbininkams padi galima kaltinti, Šių daibty čiai atsišaukė į rinkimų boarapdėti mokesčiais pagal pa
valstybės potvynyje padidėjo dintos darbo valandos be tvarkymą kongresas pasiėmė dą liūdyimais, kad jie balsavo REMKTTE, PLATINKITE jamas visus vieningungius ir
iki 55 asmenų.
priedinio atlyginimo.
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ bevaikes šeimas.
už respublikonų kandidatą.
iš administracijos rankų.

BRITANIJA SAVO
TALKININKĖMS
ŽADA PASKOLAS

Nerimstantiems WPA darbininkams
liepta nestreikuoti, arba šalin eiti

IŠ RYTŲ PROSUOS
PASIENIO NACIAI
PAŠALINA LENKUS

KAUNAS. — Pagal naujai
sudarytą prekybos sutartį su
Turkija iš Lietuvos į Turki
ją bus išvežama: arkliai, ža
lios ir apdirbtos odos, Imtai,
spar medžiai, parkeltas ir de
gtukų šiaudeliai. Iš Turkijos
bus galima pirkti tabaką, ci
garetes, apelsinus, vynuoges,
lauro lapus, vyną, aliejines
sėklas, vilnas, šilko žaliavą ki
limus ir kt.

KAUNAS. — Kaune prasi
dėjo lietuvių-lenkų komisijų
posėdžiai prekybos sutarčiai
peržiūrėti. Lietuvos Lenkijos
prekybos sutartyje yra numa
tyta, kad maždaug po pusės
metų nuo sutarties sudary
mo tokia komisija turi susi
rinkti. Per pirmuosius tris
mėnesius po sutarties pasira
šymo Lietuvos ir Lenkijos
prekių apyvarta siekė iš vie
nos ir kitos pusės tiktai po
300,000 Lt.

KAUNAS. — Seimo priim
tas ir patiektas Respublikos
Prezidentui pasirašyti neapstatytų sklypų mokesčių įsta
tymas. Tuo įstatymu sklypų
savininkai, kurie savo skly
puose, namų nestato, turės
mokėti mokesčius panašiai
kaip ir nuo apstatytų skly
pų. Tuo įstatymu norima pa
skatinti namų statybą mies
tuose.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — šian
dien numatoma giedra ir šil
ta.
Saulė teka 5:21, leidžiasi
8:27
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PRENUMERATOS KAINA; J. AinenAoe valstyMse;
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stybėse prenumerata: Metama — |7.0*i Pusei metv
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąllna,
Jei neprašoma tai padaryti ir nepnsiuuCiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinu visus prisiųstus rašius ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros.
Korespondentų
prašo rašyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima rasomaja
masinote) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
pondencijos lalkraštln nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Entered aa Hecond-Class Mauer Mareli II, 1011, at
Cblcago, Illinois Under Che Aot of Mareli M. 1171.

Amerikos Jaunimo Kongresas
Mrs. F. D. Roosevelt, prezidento žmona,
aštriai kritikuojama už tai, kad ji dalyvavo
Amerikos Jaunimo Kongreso suvažiavime ir
pasakė kalbą po to, kai 23 jaunimo orga
nizacijos apleido suvažiavimą, nes Kongresas
atsisakė pasmerkti komunizmą. Išėjusiųjų
iš suvažiavimo organizacijų vadai piktinasi,
kad Kongresas griežtai pasisako kovosiąs
prieš fašizmą ir nacizmą, tačiau atsisako
pasisakyti prieš komunizmą, kuris dar dides
nis yra demokratijos ir Amerikos instituci
jų priešininkai. P-nia Rocaeveltienė, daly
vaudama Kongreso suvažiavime, parodžiusi
‘ neištikimybę Amerikos jaunimui”.
Prieš porą savaičių pasirodė knyga, ku
rioj Gene Tunney, John M, Schift, Victor F.
Ridder, David Hinshaw, Honier L. Cliaiiaux
ir Michael Schaap karakterizuoja Amerikos
Jaunimo Kongreso vadų pastangas .sudary
ti bendrą frontą būk tai kovai prieš fašiz
mą, bet ištikrųjų tai esąs paprastas komu
nizmo agentų užsimojimas, prisidengus ne
kaltu vardu, įtraukti jaunimo organizacijas
j komunistinį sąjūdį.

Toje knygoje atsišaukiama į Amerikos jau
nimą ginti demokratiją, duoti Amerikos Jau
nimo Kongresui konstruktyvę programą ir Į
pašalinti iš vadovybės komunizmo agentus.
Kongresas savo suvažiavime (kuris buvo lie
pos 5 d.), jei nori būti Amerikos jaunimo
atstovu pilna ta žodžio prasme, turi pasisa
kyti už Amerikos demokratiją ir ne tik prieš
nacizmą ir fašizmą, bet ir prieš komunizmą.
Kadangi suvažiavimas to nepadarė, dėl to
23 organizacijos jį apleido. Po to ir p. Rooseveltienė suvažiavime nebeturėjo dalyvauti.
Nėra abejonės, kad čia First Lady netak
tą padarė, kuris atsilieps į Rooseveitų toli
mesnę ir politikos ir aplamai visuomenes gy
venimo veikią. Rėmimas komunizmo agen
tų planų, jokiu būdu negali būti suderinamas
su Amerikos demokratijos dėsniais.

Kristaus Darbininko Šventė
Šiomis dienomis Jungtinėse Valstybėse re
nkami parašai po peticija šventajam Tėvui
Pijui XXI įsteigti KRISTAUS DARBININ
KO šventę, kun būtų švenčiama Darbo Die
noje, t. y. pirmąjį rugsėjo mėnesio pirma
dienį.

šį sąjūdį prieš kiek laiko pradėjo laik
raštis “Catholic Workmen”. Dėl to ir pe
ticijas reikia siųsti jo adresu: 1150 Carroll
St., Brooklyn, N. Y. Liepos 11 d. viso* pe
ticijos jau turi būti susiųstos. Spėjama, kai
bus surinkta netoli puses milijono parašę.
Prasidėjus šiam sąjūdžiui, daugelyje vie
tų rengiamos pamaldos prie Kristaus, kai
po Darbininko. Sąjūdis prasidėjo su J. B.
Brockiyno Vyskupo Thcmas E. Molloy pri
tarimu.
Nėra abejonės, kad Popiežius amerikiečių
prašymą išklausys ir Kristaus Darbininko
šventė bus įsteigta.

Wi9consino valstybės lcgislatūra, po dide
lių ginčų, atmetė sterilizacijos bilių 48 bal
sais prieš 38. Atmesta dėl to, nes aiškiausia
buvo įrodyta, kad sterilizacija priešinasi me
dicinos mokslui ir krikščionybės principams.
•

ų.

•

Užsienių valstybės, dalyvaujančios New
Ycrko pasaulinėj parodoj, išleido $31,000,000
paviljonams pastatyti. Ate,'tirus paviljonus
turi 25 valstybės, o 47 turi įrengusios savo
skyrius Tautų Salėje (Hali of Nations).

PO LIETUVIŲ KOLONIJAS
PASIŽVALGIUS

stis kultūrinėmis verty ličiui , rodė gyventojams pasiryžimo
kreipti ypatingai didelį dėme- pavyzdj: jis visų akivaizdoje
sį į vieną kitos literatūrų, Ba- atsigėrė iš tvenkinio vandens
ltijos kraštą universitetuose Į ir pareiškė, kad, kol tvenkiįsteigti lietuvių, latvių, estų nyje bus nors lašas vandens
kalbų le'ktoratus ir leisti ati-1—miestas nepasiduos priešui,
tinkamą žurnalą apie šių tri- Nors dubar miestas turi gerą
jų tautų kultūrinio gyvenimo vanderįtiekį, tačiau kiekvie
laimėjimus. Ketvirtoje rezo nas naujas burmistras turi ge

Sekant lietuvių veikimą, yPasaulio Lietuviai Karo Atveju pač vasaros metu, matomas
didelis judėjimas kiekvienoje
“Pasaulio Lietuvyje1 svarstoma, kokie. kolonijoje, ruošiant įvairiauuždasiniai lauktų Lietuvos išeiviją, jei kiltų
paircugimus. Nors ir makara, i, jei Lietuva būtų į jį įveltai 1 t»iju
*uvių kolonij *
taip atsakoma:
“ neatsilieka nuo didesniųjų ir,

kolonijų
bendradarbiavimas
turėtų būti didesnis ir glau
dėsnis, nes didesnis bendra
darbiavimas duoda didesnius
kultūriniu darbo rezultatus.
Reikia tiesti daugiau bend
ras gaires tolimesniems lietu liucijoje kreipiamas visų tri- rti iš indo su gyvomis žuvi“Daug kas jau į tai atsakė, kad Lietuva 'kaip mažas bičių avilys, ji viškumo darbams./ Be to ri jų valstybių dėmesys į reika-' mis.
(V. A.)
pergyveno du sukrėtimus. Daugelis lietuvių rūpinasi savo egzistencija ir atskirų organizacijų bendru- lą suartinti Baltijos tautų!-------------------viso pasaulio kraštuose atsiliepė į tai vie lietuviško veikimo palaikymu. darbiavimas turėtų būti daug jaunuomenę. Be to, .priėmė re- y\ul(SO Grudcll*li
nodai: sudarė atitinkamus visuomenės at Tiek Naujosios Anglijos, tiek didesnis. Organizacijos turė
zoliucijas šios atskiros kon
stovų komitetus Lietuvai ginti arba jai pa- Pensilvanijos, tiek Chicagos, tų pagelbėti viena kitai, bet
Daugelis veiklaus žmonių
ferencijos, įvykusios Kaune
rtinti. Buvo ir tokių, kurie buvo pasiryžę
tiek nuošaliai gyvenančiose ne priešingai, kai dabar kar Baltijos kongreso proga: es klauso, neg Dievo, ir vei
grįžti į Lietuvą ir stoti į jos gyneyų eiles.
perantininkai, rekomenduoda klaus savo kūno geidulius, ne
Sąmoningas lietuvis, vis tiek, kur jis gy kolonijose dabar pats darby tais pasitaiko.
ventų, turi atsiminti, kad jis, bent moraliai, mečio metas. Beveik kiekvie Žodžiu, koloniją konsolida mi įvesti Baltijos vidurinėse gu Dievo norą, pildo.
nėra laisvas nuo pareigos savo tėvynei Lie name laikraštyje marguoja cija (bendrų darbų vykdymas mokyklose kaip bemlrą susi Meilė dirbdama nepailsta,
palai. kalbėjimo priemonę esperan surišta pasilieka laisvėje, bau
tuvai padėti. Būdą ir priemonių tani yra skelbimai apie .piknikus, iš- k nuo4irdai}
važiavimus, karaivalus, gegu kymas) yra būtiniausias rei to kalbą; Baltijos sjmudots sa ginama nenusigąsta, bet kai
daug.
“Karo metu ir visuomet didelės reikšmės žines ir t.š. ir t.t. Šie visi pa kalas, norint nutautėjimą la ntarvės konferencijų; Baltijos po
turi propaganda. Šitoje srityje viso pasau rengimai turi įvairiausius ti biau sumažinti. Organizacijų Motinoms ir Kūdikiams Glo žiburys aukštyn mušasi ir ne
lio lietuviai gali padaryti savo tėvynei di kslus, bet esmėje jų visų tik- ir kolonijų vadai konsolida-lboli Or«a"izatij'i. konfen'"l'i' sulaikoma išsprūksta.
delį patarnavimą. Lietuva neturi tiek lėšų, slas yra vienas ir tas pats: rijos klausimu turėtų labui a; Estijos, Latvijos ir Lietu Visuomet gerai daryti ir
kad galėtų išlaikyti milžinišką propagandos palaikyti ir plėsti lietuvišką susirūpinti. Mokėdami gražiui vos Kotary klubą atstovų ko
aparatą kituose kraštuose, todėl kiekvieno judėjimą, remiant tiesioginiai sugyventi ir gerbti svetimtau nferencija; Baltijos muziką, mažu save skaityti — yra nu
žemintos dūšios žymė.
lietuvio, gyvenančio svetur, kuris neatiduos spaudą, organizacijas ar šiaip
čius, savuosius turėtume ge Roericho draugijų ir vaisti
savo kraujo tėvynės gynimui, yra šventa pa kultūrines įstaigas. Visa tai
Meilė nori būti laisva ir
ninkų konferencijos. Dieną
reiga: atremti prieš mus varomą svetimą sudėjus draugėn matomas rbti dar daugiau, mokėti gra anksčiau pasibaigė gausi Bal-i nuo visokio žemiško jausmo
propagandą, žodžiu ir raštu kelti Lietuvos milžiniškas darbas, kuris ko žiau sugyventi ir nuoširdžiau tijos kooperatininkų konfere-'
idant niekas nekliudyvardą ir ginti jos gyvybinius reikalus; pa nkrečiai įvertinti kartais yra bendradarbiauti.
ncija, priėmusi visą eilę na u-■ i U i06 viduriniams gtroakirodyti pasaulio tautoms padarytas rnunuP.
Kupraitis
sunku ir negalima, »bet kuris
dingų nutarimų plėsti koope imlius ; idant nysusipainotų
skriaudas ir reikalauti jų atitaisymo. Lietu
lietuvių tautos kultūros lobyraciją bendromis jėgomis. Ki tarp, laikinių pasisekimų, ar
viai jau išsiauklėjo daug intelektualinių pa
ltas Baltijos kongresas ir Bal ba nepasisekimuose nenupul
jėgų svetimuose kraštuose. Svetimųjų širdys nan ir jos istorijon bus ąm- Baltijos Kongreso
tijos savaitė įvyks 1940 m. tų.
mūsų reikalavimams nebus abejingos jei tai žiams įrašytas.
Rezoliucijos
Dievuje sustiprėję ir tvirti
Kiekvieno parengimo metu
Taline, Estijoje.
bus padaryta reikiamu laiku ir būdu, ypa
jokiu budu negali pasikelti
tingai todėl, kad daugely valstybių tiesos sunkiai uždirbtas centas tūk KAUNAS. — Baltijos kon
puikybėn.
ir teisingumo jausmai dar nėra visai išnykę. stančių lietuvių nuskamba vis gresas paskutiniame savo po
ypatingai daro lengva viso
taurėn, iš kurios vėliau dyg sėdyje birželio 11 d. priėmė Keistas Paprotys
“Visi gerai atsimename, kokį svarbų vaid
4
rezoliucijas.
Pirmoje
rezoliu
kią sunkybę; per meilę žmo
menį Lietuvos nepriklausomybės atstatyme sta lietuviškos kultūros ži cijoje pabrėžiama, kad Balti Kramont Mieste
gus viską lygiai nukenčia.
suvaidino lietuviškosios išeivijos pastangos diniai ar sriuvena lietuvišku
jos
tautų
nepriklausomybės
ir
Belgijos
mieste
Kramont
yMeilė nori aukštyn pasikel
ir veikla. Tad k dabar, jei kils karas, visi, mą gaivinanti spamha. Dau
laisvės
tinkamiausia
apsauga
ra
ligi
šiol
išlikęs
senas
keis

ti ir žemais daiktais pavergti
viso pasaulio, visų pažiūrų ir įsitikinimų gelis kolonijų veikėjų (jų yyra
visų
trijų
tautų
įgyven

tas
paprotys,
kad
kiekvienas
nesiduoda.
lietuviai ipaduokim vieni kitiems rankas ir ra šimtai) šiam idėjiniam da
dinta
vienybė
ir
jų
glaudus
naujai
išrinktas
miesto
bur

Turėk Dievą prieš akis, o
sutartinai imkimės darbo savo krašto lais rbui paaukoja visą savo gy
vei išsaugoti ir jai apginti”.
venimą ir išnyksta, palikę bendradarbiavimas visose gy mistras prieš perimdamas pa vaidinančiais žodžiais nesis
[tik savo ainiams tėvynės mei venimo srityse, todėl Baltijos reigas turi atsigerti vande piri uok.
Tiesos ir. dangiškos garbės
lės pavyzdį. Taip, sakoma: tautos visomis turimomis prie iš indo, kuriame (plaukioja
“Gražu yra dėl tėvynės mir- monėmis privalo ir ateityje gyvos žuvys. Tas paprotys godulingi.
A. Smetona Apie Spaudą
ti’j bet nemažiau gražu yra ugdyti tą vieningumą kaip kilęs iš viduramžių,’kada Kra pilnieji nėra tuščios garbės
Prezidento A. Smetonos, vardinių proga djį, jo6 jr
nti K
tirikamiausią mūsų laisvės ir mont miestas buvo priešų ap Nelaikyk save šiek-tiek pa
‘ Liet. Aidas” išleido specialų numerį, ku istorija nepamins šių kulturi- nepriklausomybės laidą ir, e- siaustas, kentėjo dėl vandens kilusiu dorybėse, kol už visus
riame, tarp daugybės kitų rašinių apie pree.
sant reikalui, tą laisvę ir ne- stokos, o gyventojai turėjo žemesniu savęs statyti nepranių tautiečių darbų.
Smetonos rašinį, randame J. Keliuočio atpa
priklausomybę bendromis jė- , gerti vandenį iš vieno nešva- dėsi.
sakotą prez. Smetonos nuomonę apie spau Iš kitos pusės, tačiau, kaip
jau yra seniai pastebėję ir gomis ginti. Antroje rezoliu isus tvenkinio. Bet ir tame Gera sąžinė labai daug gali
dą. Būtent:
patys šio kultūrinio dadbo cijoje reiškiamas pageidavi vandens buvo likę visai ma nukęsti, ir labai linksma yra
žJmonės labai nevienodi: įvairūs jų tiks darbininkai, lietuvių spauda mas suprastinti tarp Baltijos žai, o drumstame vandeny ta prispaudimuose.
lai, skirtingi palinkimai, įvairūs jų skoniai.
ir visas lietuviškas veikimas valstybių pasų formalumus ir škėsi trokštančios žuvys. Mie- O jeigu yra kur neramumas
Kiekvienas žmogus — nesi'kartojąs origina-., . .
y ... .
panaikinti vizas. Trečioje re stas jau galvojo apie pasida- ir priespauda, tą greičiau išlumas, atskira individualybė. Tad visiškai
n
68
vl8<we
neįmanoma jiems visiems įtikti. Ir negali- kolonijose, nerasdamas atgar zoliucijoje pageidaujama kei- vimą, tačiau burmistras pa-'tiria pikta sąžinė.

ma laikraščio leisti taikantis prie visą, nes šio jaunosios kartos tarpe.
tada tektų atsisakyti nuo kurios nors gyvos Nors ir visa daroma, kas ga
minties skelbųno. Tik prieš tuštumą, gal lima padaryti nutautėjimo at
būt, nieko nebūtų galima pasakyti. Ir čia žvilgiu, tačiau ar nereikėtų
R. Prezidentas nurodo, kad vienintelis gali ieškoti dar naujų būdi^ ir ki
mas ir pagirtinas laikraščio santykiavimo tų išeičių nutautėjimui suma
būdas su savo skaitytojais yra teisybė ir žinti. Mano nuomone (ją esu
meilė. Redaktorius turi palikti aukščiau ne iškėlęs viename suvažiavime,
tik savo skaitytojų, bet ir aukščiau savęs tikiu ją yra kėlę ir daugiau
skelbti tik tiesą ir laikytis meilės principo. veikėjų) yra būtinas reikalas
Tai idealas, kurs nesiduoda lengvai pasie-1,7^ >mra4i ,ietoTi4ką ,ai
kiaknas. Jam siekti reikalinga diaelė dvasi
kraštėiį su įvairiomis, jaunie
nė jėga, visiškas pasiaukojimas ir net hero’jizmas. Kitaip laikraštis bus tik pataikau siems mėgiamomis iliustraci
jančiu žmonių silpnybėms organu, piktų ais jomis. Reikia jaunuosius už
trų sūkuriu ir demoralizacijos veiksniu. Šia imponuoti ri pripratinti skai
l.tikrašrio koncepcija pasmerkiama visa gel tyti lietuviukai, nes tik iš ma
tonoji ir beidėjinė spauda, visa apmaudu ir žens pripratę skaityti lietu
neapykanta besilaikanti rfpaudft; o pabrė viškai, pamils lietuvišką spau
žiamas reikalas spaudos, kylančios iš švie dą. Beveik visose kolonijose
sos ir iš kūrybos, iš tiesos ir meilės.
sutikau daug mažųjų, kurie
moka gražiai lietuviškai kal
bėti, bet, aišku, kad, negau
Grįžta Į Lietuvą
dami lietuviškų juokų, lietu
“XX Aniž.” rašoma, kad pastaruoju )ai- viškų iliustracijų, lietuvių ka
<ku vis daugiau lietuvių iš Pietų Amerikos lbą jie greitai pamirš.
grįžta į Lietuvą. Nors Europoje viešpatau Atrodo, kad tokio laikraš
ja neramūs laikai, daugelis Pietų Amerikos tėlio būtinumas yra neabejo
lietuvių išeivių noriai grįžta į tėvynę, nes
tinas, reikia tik dartią pradė
svetimose šalyse gyvenimo sąlygos dar tebėra sunkios. Daugiausia lietuvių į Lietuvą ti. Bet šis darbas tai nėra
grįžta iš Argentinos. Mat, Argentinoje lie vienos kolonijos ar oiganizatuviai greičiau užsididba kelionei ir dar kar cijos dailias. Čia reikia ben
tais šiek tiek susitaupo. Kitur net kelionei dro visų kolonijų ir visų or
daugelis negali užsidirbti, grįžti į Lietuvą ganizacijų pritarimo ir pagal
bos. Iš viso, atrodo, lietuvių
taip pat iabaį norėtų.
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Gražieji Dubingiai — nauja Lietuvos vasarvietė. Istoriškasis Dubingių miestelis garsus
senovėje kunigaikščių Radvilų pilimi, iš kur yra kilusi ir Barbora Radvilaitė, gražioji ka
raliaus Zigimanto Augusto žmonų. Pilies ir bažnyčios liekanos ir šiandien Dubingių eže
ro sakioje, kuri matoma šiame vaizdelyje. Dubi ngiai randasi netoli administracijos linijos į
rytus nuo Gieilraičių, turi nepaprastai gražias apylinkes ir turtingą gamtų, su vešliais go
jais ir gauniais ežerais, kuriais kitą kart buvo galima nuplaukti j .patį Vilnių. Iš seno no
riai lankomas gausingų turistų ir keliauninkų- Šiomis dienomis čia atidaryti naujai pasta
tyti turistams namai — vakarinė ir patys Dubingiai gavo kurorto vardą. Vasarinė mato
ma ant kalno ežero saloje, kuri yra tiltu sujungta su sausžemiu.

*
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Penktadienis, lie>pos 7 d., 1939

MIESTELIS, KURIAME GIMĖ TARPTAUTINĖ KALBA
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THE’GOOFUS

dinę įvairiausių vaisių. Ka
dangi čia žemės nėra iš derlin
gųjų, tai žmonės ltondę susi
rasti kitų pragyvenimo šalti
nį — sodinant vaisius. Tačiau
ir tie vaisiai ne kažkaip derė
ję ir gyventojai nuolat ban
dytuosius keitę naujais. Nuo
gausaus vaisių sodinimo ir
kilęs Veisėjų vardas.

FAMILY

By H. T, Elm(
I ADMiT T'M a
Bit hempeckeo,

GOSH
ME BEBM
Pi STRAIOGCR SiNCE
'Jfcia GOT MMBRiEO.
oscar*. vtHeee yų
mPlNG?

TfeLU me , hamk,
Oovou "tVomk
A HUSBAMO Sųout .D
KEEP AtOyTHUOG

(“L. A.”) Veisėjų mieste
lis, šiandien turįs apie pusan
tro tūkstančio gyventojų, yra
išaugęs buvusios dvarvietės
vietoje. Čia jau apie penkioli
ktąjį amžių, buvo didokas dva
ras. Vėliau, šešioliktojo am
Veisėjų apylinkės yra tur
žiaus pradžioje, karalius Atingos gražiais
gamtovaiz
leksandras tas žemes atidavė
džiais. Visas miestelis apsup
valdyti didiko Mykolo Glins
tas ežerų. J jį galima patekti
kio broliui. Nusigyvenus vie
puikiu automobiliu, kurį ma-i J jubiliejinį seimų išrinktos
tik iš vienos pusės esančia Parko medžiuose apsigyvenę 1
nai didžiūnų kartai, Veisėjų
jorui
miestas paaukojo, prie ■ vienbalsiai sekančios delega|
siaura žemės sąsmauka. Anks gausybės paukščių.
dvaro žemės atitekdavo nau- j
Micbigan Central stoties lau tės: Ona Šimonienė, M. S. 64
čiau visas miestelis buvęs eže
—
Kokių
yra
giesmininkų
jam savininkui. Kurį laikų
kė majoro grįžtančio iš Sūri kp. organizatorė ir Anelė Aro saloje. Į jų vedęs tyčia į- Lietuvoje,, tokių ir čia netrū
čia viešpatavo ir Tadas Ogius
ne konvencijos. Belaukiant anbrasienė.
ruoštas tiltas. Vėliau jis pa ksta, — kalba dzūkai.
šv. Petro ir Povilo ir pripuo
WEST
SIDE
:is, apie kurio Veisėjuose bu
atvažiavo moteris ir smogė
Komisija išrinkta įnešimų
keistas pylimu.
lė vardadienis Petro Medi
vimų liudija vietos bažnyčios
Pernai i Ančios ežerų buvo
D. L. K. Veikimo Centro nio, tat susirinkusieji gau į liuksusinį majoro automo- ,paganantį. o. Šimonienė, A.
sienoje įmūryta lenta, su tokiu
Miestelį supus Ančios eže atskridusių pora gulbių, ku susirinkimas birž. 29 d. entu
bilių. Ir taip sudaužytam au- Stankienė, A. Slivinskienė, K.
siais aplodismentais jį pa
įrašu: “Garbino Dievų, buvo ras yra gana didelis. Kalnų į- rios, ežero vandenyje pailsė ziastiškai nuteikė visus daly
tomobiliuj majoras buvo par Rukšenienė, A. Ambrasienė.
sveikino. Taiipgi tų pačių die
palankus žmonėms,
mylėjo kloniais ir pušynais jis nusi jusios, po kelių dienų išskrido. vius.
vežtas namo. Vadinas, Detroi
Susirinkimas vienbalsiai nu
nų pripuolė vedybinio gyve
vaikus ir žmona’’. Dabartinės driekęs netoli Kapčiamiesčio,
Susirinkimų atidarė malda nimo sukaktis 9 metų Anta te ir stovinčiam yra pavojus. tarė pakelti į Garbės nares
bažnyčios rūsyje yra palaido esančio už dvylikos kilometrų.
pirm. P. Medonis, nutarimus no, Onos Kratavičių. Onai eOną Šimonienę nenuilstančia
tų ir daugiau ano meto galiū Skaid raine ežero vandenyje
perskaitė A. Ambrasienė. Vie sant susirinkime, ir šiai veik Neteisėtai Savinamasi
ilgamete v(
Devynioliktojo amžiaus an nbalsiai priimti. Sus-me da
nų — didikų.
gausu įvairios žuvies: lydekų,
liai porai gausiai paplota ir
Moterų Sąjungos 64 kp.
Mot. Sąjungos €4 kuopa
Dabartinė Veisėjų bažnyčia ungurių, lynų, karosų, ešerių, troje pusėje eilę metų Veisė lyvavo: S. Atkočiūnas, vicc
palinkėta ilgiausių -metų.
ekstra susirinkime, birželio
esanti statyta Masalskio. Pa karpių ir kt. Gana įdomus yra juose gyveno D. L. Zamenho- pirm.; O. Kratavičienė, fin.,
J. A. Cress išdalino iš Lie 22 d., buvo perskaityta iš
sakojama, kad tasai Masals karpių atsiradimas Ančios e- fas, esperanto kalbos kūrėjas. rašt.; P. Grybas, ižd. Dar į
Pranešimas
kis buvęs nepaprastai turtin že.re. Veisėjų miestelio pa Tada jis ėjo miestelio gydyto šį susirinkimų prisiuntė at tuvos žurnalų “Karys”, kur “Moterų Dirvos” No. 6, bir
21st Ward Litlmanian Regas žmogus. Jis Veisėjų baž kraštyje prie pat kelio jau jo pareigas. Nuo tiesioginio stovus: SLRKA 171 kp. — telpa gražūs straipsniai apie želio laidos, M. S. 34 kp. 0.
gular Deniocratic Club laikys
nyčios statybai paskyręs dvi nuo seno yra vandens jėga va darbo atspėjamu laiku atsidė S. Druškauskų ir Mrs. Ja- Lietuvos narsiųjų kariuomenę Y. koresp. centTO pirm. E.
susirinkimų šiandien liepos 7
bačkutes auksų: — vienų sie romas malūnas. To malūno jęs kūrė tarptautinę kalbų, cubs, Šv. Jurgio dr-ja — K. ir kitokie iniokslišlki straips Paurazienės aprašymas, kuris
liečia ir mūsų kuopų, būtent, d., West Side Salėje, 2224
noms pastatyti, o kita bažny-■ savininkas tvenkinyje buvo kuri būtų lengvai išmoksta- jPetro'ka, K. Bagdonų; Moterų niai.
kad ir 64 kp. laiko sau už \Vest 23rd Place. Visi nariai
čiai papuošti. Tačiau vos tik užveisęs nemažų karpių ūkį. ma bet kuria kalba kalbančio . Sąjungos 64 k p. — O. Gry
prašomi susirinkti, nes bus
Jurgis ir Marijona Kasė vi garbę statyti jų (E. Pauradarbininkai spėjo pastatyti Kaip ilgai tų karpių ūkį malū žmogaus. Apie tokios kalbos bienę, O. Slivinskienę.
kandidate į Moterų daug svarbių reikalų aptarti.
riai yra naujosios kartos žy zienę)
bažnyčios sienas ir uždėti sto nininkas turėjo — žmonės ne sukūrimų Zamenliofas svajo
Nutarta rengti Veikimo Ce
Po susirinkimo bus vaišės.
gų — j°s statytojas staiga mi žino. Tik jie gerai atsimena jo ilgus metus. Tr, pagaliau, ntro piknikų. Diena paimta mūs darbuotojai. Jurgis yra Sąjungos centro pirm. sekan
rė. Žmonės ilgai ieškoję antro- karpių savininko didelį susi- gyvendamas Veisėjuose, suda liepos 30 d. Piknikas bus Li pamėgęs sportų, Marijona — čiam terminui 1946-41 m.
veikli, patrijotė, katalikų ta
sios bačkutės — skirtosios, rūpinimų, kai vienų dienų vi- rė pirmuosius esperanto kal berty parke.
Tokio tarimo kuopa neturpe, remia visus svarbesnius.................... ..
.
,
bažnyeios papuošimui — auk sos jo auginamos z.uvvs su iuos pagrindus, kurie išėjo at
Labdarybės vakaras palik , ,
.
,
i rejo ir nieko neįgaliojo kad
Reikia išmokti save patį
. . ,,
,
so, bet jo niekur neradę. Taip plaukė į ežerų. Užtvarai iši skiru leidiniu. Tai buvo pir tas ant toliau. Vienbalsiai nu darbus seka spaudų, atstovai!. ,
•
Ar o n „
a’ •, •
r* i kas panaudotų kuopos vardą, daugelyje daik persilaužti, jei
k:p. veikimo CeM.. ».
S. 04
34 ’kp.
ir likusi bažnyčia kaip rei rus, karpiai iš nedidelio van moji knygelė apie esperanto tarta, ir išrinkta komisija iš ja ai
Susirinkimas nutarė atšau- [nori užlaikyti su kitais ramykalbų, apie kurią iki to laiko O. Kratavičienės, ’p. Medonio ntre. Dabar užsisakė “Drau
kiant nepapuošta. Jos bokšto dens ploto sunėrė į ežerų.
»bę ir santaiką.
Ir šiandien Ančios ežere dar niekas nežinojoi ir kuri
gų”, kad daugiau prisižiūrė kti.
nėra — nebuvo pinigų. Ir vi
ir M. Šimonio, susižinoti su
dus ne taip įrengtas, kaip bu žmonės karpių tebepagauna. šiandien visame pasaulyje pla Lietuvos universiteto cborų, jus lietuvių veikimui.
vo galima, jei nebūtų kažkur Tačiau kas metai vis mažiau. tokai yra paplitusi.
kuris atvyksta dalyvauti Pa
Pageidautina, kad Marijo
Night and Morning l
Matyti, prie jų greitesnio išdingęs tasai auksas.
šalinėj Parodoj. Jei buus ga na pavartotų plunksnų apie
gaudymo prisideda ir lydekos,
Dėl aklu pavargusiu nuo Saulės,
. //"f0R
Sakoma kad iš Veisėjų baž
lima, įjam surengti Detroite lietuviu veikimą Detroite, nes
Vėto ar Dulkiu, vartokite kelis la
Užvis labiausiai tegul tau
žus Murinę: Palengvina nuvargo*
nyčios rūsių ėję slapti pože kurių čia nemažai yra.
koncertų.
turi aukštesnio mokslo laips
xlaa akla.
Prie pat ežero ošia didelis pamėgsta amžinoji Tiesa; o
Saugus Kūdikiams Ir Huauguslem*
miniai takai į dvaro rūmus.
Iškelta sumanymas, kad su nį.
l
uy s Visose Vaistinėse.
Tačiau tų takų niekam neteko Veisėjų dvaro parkas, šiame visuomet niekink didžiausių sirinkimuose 10—13 minučių
j VVrite for Free Book
aptikti. Jie nepastebėti ir parke auga ir pietmedžių. tavo žemumų.
vienas pakviestas asmuo pa
Katrie jau aplankė Pasau
co
I “A World «( Comtort (o, Yo.r Irk" MURINĘ COM
griaunant buvusių didikų rū
darytų pranešimų iš veikimo, linę Parodų, džiaugiasi pa
mus. Apie tai, kaip ir apit I
įvykių, kokia svarba būti or matę tai, ko nebuvo matę.
daugelį dvarų, yra vienas le- i
ganizuotais, kas įvyko per tų Kiekvienas giria Lietuvos pa
gendinis pasakojimas. Bene
laikotarpį lietuvių gyvenime, viljonų. P. O. Grybai su sū1928 m. griaudami Veisėjų
kokių spaudų palaikyti ir 1.1. nais' irgi rengiasi į Pasauli
dvaro rūmus darbininkai atra Naujas Radio
Naujas radio pusvalandis Valdybai palikta kas susirin nę Parodų, Lietuvių Dienoj.
i t f 5 i. i t t
dę visų eilę plytų su įspaus
ir Be abejonės, rasis ir daugiau
yra taikomas tiems A. Džiko kimas nužiūrėtų asmenį
Pataisoma
Pusvalandis
tomis šunų pėdomis. Tas kėlė
rėmėjams ir klausytojams, ku pakviesti sekančiam susirin tokių ipatrijotų.
TĄ PAČIĄ
darbininkų smalsumą. Paga
DIENĄ UŽ
Daugelio lietuvių pageida rie, dėl tūlų priežasčių, nega kimui. Pageidauta gaut dva
liau vienoje vietoje ardydami vimu, kas trečiadienį, prade- li šeštadieniais jo turiningo siškis pafkalbėti.
Liepos 2 d. miesto majoro
UŽTIKRINTOS
ieuų jie atradę įmūrytų ras-1 dant liepos 12 d., nuo 7 vai. programo klausyti.
Kadangi birž. 29 d. buvo' Rcadingo šoferis dideliu ir
PLEITOS........... PO
ų, kuriame parašyta, kad tų vakare, per pusę valandos, iš
Šeštadieniais lietuviu progl’lnigal grąžinami Jei
7 i ry
n patenkinti.
amų statant molį minkę neistoties 'VVTEL. bus duodama. rama bus transliuojama kaip įry
žmonės, l>et šunes. Toliau be- lietuvių kalboje programas paprastai, nuo 8 vai. vaka
GREITAI IR
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
ardydami buvusius didikų rū gerai žinomo radio garsintojo re. Geriausių pasėkimi ų.
Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
PIGIAI
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.
mus darbininkai atradę sieno Antano Džiko.
Radio Klausytojas
HEJNA BROS.
je įmūrytų vyno bonkų. Ta
ant
1-mų
Morgičių
vynų susėdę jie išgėrė ir gyrė,
TH1NGS THAT N£V£R HAPPEN
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjimais.
kad jis buvęs nepaprastai
MIS WEST 2«lh STREET
1724 SO. ASHLAND AVĖ.
skanus.
Tel. I<awnriale 2S0R-S
Tel. Monroe #251
arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.
Į

Ežerus

Paleisti

Karpiai

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

Veisėjuose

Sukurta

Esperanto

\Ka1ba

Sekretorius.

Simas

Miglinas.

Your

U

PANY^a

PHILA, PA., LIETUVIŲ KRONIKA 1

DANTIMS
PLEITOS

$12.50

PASKOLOS

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES

Veisėją

Vardo

Kilmė

Daug kas spėlioja, kokia vra Veisėjų vardo kilmė. Vieni
sako, kad jis esąs sudarytas
iš dviejų žodžių. Dzūkas, su
tikęs kaimynų, nuolat klausia,
ypač, pavasario ir rudens me
tu: “Vai sėjai?” Iš šių dvie
jų žodžių, sakoma, galėjo bū
ti sudarytas žodis “Veisėjai”.
Vienas veisėjiškis gyvento
jas skaitęs vienų lenkų kalba
parašytų istorinę knygų. Jis,
sako, radęs aiškinimų Veisėjų
pavadinimo kilmę. Esu, anks
tesniais laikais vietos gyven
tojai nepaprastai gausiai soL

Y0UN6 HAN YOUR CARTOONS
ARt MMPLY WONDCRfOL-NtVtRi
SAW JUCrt njHNY 0N15 BtTORtA

Atdara Iki • v. p. p.

.rcODAUKANTO/7

OP

1HCM TO YOU

TEDERALdAVINGS
AND LOAN

ASSOCIATION

OE CHICAGO

2202 West Cermak Road
Chicago, Illinois.

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

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

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ĖSTATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rųšiea nauju# namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darsn vi
sokį taisymo darbų be jokio caah jraokėJimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Iigannn geriansį atlyginimų ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nanjų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Penktadienis, lietos 7 d . 1°' 1

vas, o visų darbų prižiūri sū-,
ims advokatas.

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS !
Edvardas Mikutis
Cicero Miesto
Komisijonierius
Miesto tarybos posėtlyje,
birželio 1!) d., Ed. Mikuti-,
Cicero Namu Savininkų klu
bo sekretorius 'paskirtas van
dens departamento komisijonierium.
Priežodis sako: Kur yra vie

/

IT SAVĘS STEPSI
Food ttorage it to
efficiant with the
Shelvador there's
no unpeclūng—re^acking every time
you want tome*
thing. The IJttl'4
thing. are handy
on the tpacial
thelvet in the
Shelvador.
IT SAVĘS MONEYI
Increased ttorage
permiti purchate
of larger quantitiei
o f food. N e w
mechanitnt developt lovrett oper
etinę cottt. New
features are perfected d e valo pmenti from yeart
of eiperience.

Midarym.s Cicero ir Og
Dr- V- A- Simkus šluomi
1 d.n Avė. tilto tiek sutraukė laiku atostogauja Ir sugrįš
žmonių, jog visi stebėjosi, tik rugpiŪČio-AugUSt mėli. I
Kaip Cicero stovi, tiek žino- d., 1939.
nių nėra matęs. Šio tilto pastatymas atsėjo netoli mili
LIETUVIAI DAKTARAI
jonas dolerių.

nybė, ten u galybė. Lietuviai
seniai kovojo su miesto vaidininkais reikalaudami lietu
vio komisijonieriaus. Šiame
reikale labai daug pasidar
bavo vietos biznierius laikro
dininkas A. E. Pocius ir vi
siems gerai žinomas veikėjas
Anastazas Valančius.
Ed. Mikutis yra jaunas čia
gimęs ir augęs, gabus ir ene
rgingas veikėjas. Vedęs Šileikaitę, cicerietę čia gimusių ir
augusių. Augina sūnų.
Tikimės, kad Edvardas da
ug pasidarbuos savo koloni
jos labui. Linkini jam gerų
sėkmių.
Rap.

Ir Daktarai Remia
“Draugę”
Atsilankius į. dr. ,A. Uusseno, dantų gydytojo, ofisų,
4S47 W. 14 St. ir priminiau
apie “Draugo” vasarinį pi
knikų ir apie laimėjimus, dr.
A. Gussen nupirko vienų se
rijų knygutę, ir pabriežė, kad
jei nėsusirgs golfaičiu, tai ir
į piknikų atvažiuosiųs. Neti
kęs tas golfaitis, daug profesijonalų ir biznierių juo se
rga.
Žinoma, kai nueisiu pas d r.
P. Atkočiūnų, 1446 So. 4.1
Ct., be abejonės, ir jis norės
išmėginti savo laimę ir nusi
pirks serijų tikietukų “Drau
go” vasarinio pikniko.

Serga uošvienė
W. Babitzo uošvienė O.
Rauktienė 'rimtai susirgo. Iš
priežasties uošvienės ligos,
Babitz sakė, kad ir atosto
goms šiemet negalės išvažiuo
ti, bet į “Draugo” piknikų,
sakė, atvažiuos. Mat, G raut
Teatras dabar per kaitras už
darytas iki rudens. Tai W.
I Babitz turės nors trumpų lai
kų pasisvečiuoti su savo tau
tiečiais “Draugo” piknike.
W. Babitz dabar užimtas: or
ganizuoja lietuviškus skautus
Ciceroj. Veiklus žmogus ne
rimsta, vis kų nors turi veik
ti.

PRANEŠIMAS

Rez. T eL Canal 0102

K. Andrijauskas, 1410 So.
49th Avė., Kareivių draugi
jos narys, geras rėmėjas, šio
mis dienomis įsigijo nuosa
vybę nuo Dr. Stone. Namas
ir krautuvė. Visa tai pervedė
1 sūnui Vacei. Nieko sau dova
na.
K. P. D.

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
Tel. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ.
TeL Hemlock 7270
Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7
Trečiadieniais cagal sutartį.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

2-troa luboz
CHICAGO, ILL.
Telefonai MIDvay 2880

4729 So. Ashland Avė.

Louisiana valstybės vyriausybės atstovai, kurie gražino iš Kanados pabėgusį valstybi
nio universiteto prezidentą Dr, James Monroe Smith, kaltinamų universiteto fondo išeikvo 1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir
jimu. (Acnie telephoto)
Penktadieniais

OFISO VALANDOS:
Nao
10
iki 12 vai. ryto, ano 2 iki A
praso- nūs pirmų kartų išvydo šių 3147 S- Halsted SL, ChicagO
vaL
po
pietų
ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
šalį. Kaip jiems patiksi Gal Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais
Telefonai HEMIock 6280
su ki taip pat, kaitp ir kožnam. Vi
Valandos: 3—8 P. M.

Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M.

lietuvio daktaro W. J. Pliil
lips Ligoniai eina geryn. \trodo, kad galės atsilankyti
“Draugo” piknikui, liei|>os 9
d., Sunset Parke. Žinoma, nu
važiavęs į “Draugo” pikni
kų, į tokių vietų, kai Vilniaus
Kalneliai, tai ir ligonis at
gauna ir sustiprina savo svei
katų.

Pranešimas

Giminės ir ipažįstami
mi aplankyt.
Linksima, kad sykiu
tais ir vargšas J. Lapinskas
darbuojas pasisekimui “Drau
go” pikniko. Jis parduoda
serijas ir platina tikietus. Ma
tote, “Draugų” remia varg
šai ir turtuoliai.

Taip pat vargšas J. Lapin
skas nuoširdžiai prašo Lab
darių centro, labd. kuopų, drgijų ir visų ietuvių gailes
tingumo paga ius (aukos) gy
dymuisi mineralinėse maudy
nėse, kur tikisi visiškai pasveikti. Dabar ražiausiu vasaros laiku, pagelbėkim jam
sekančiu adresu: J. Lapins1414 g0. 5()tH Ct., Cicero,
jy

Adomas Bernadišius' prime
na savo tautiečiams, kad da
bar pasirūpintų su kuru dėl
ateinančios žiemos. Nors da-1
bar nepatogus laikas kalbėti
aipie anglis bei kuru, kada
oras yra labai karštas, vienok neilgai taip bus. Sako,
dabar yra patogiausias laikas
pirkti anglis. Perkant dabar
gauni
šansas anglis iV už že-1
b
Linksmus Sulauktuvės
mesnt kaina.
Vietos barberys Aleks. StaA. Bernadišius šauniai pa
siulaitis, 1405 S. 49 Avė., po
sirodė pavasariniam
Drau13 metų pasimatė su žmona
go” piknike. Nėra abejonės,
ir sūnum, kurie atvažiavo iš
kad jis bus ir vasariniam pi
Lietuvos. Stasiulaitienė ir sūknike, liepos 9 d., Sunset Pa
rke.

Lietuviai neturėtų pamirš
ti pirkti anglis ir aliejų tik
pas savo tautietį, 'kur užtik
rintas teisingumas ir geras
patarnavimas.
Rap.

Daug yra susirūpinusių, kur
Serga
dingo “šiumekeris” Petras
Rimtai sunegalėjo E. Pet Baltuška. Dabar jis randasi
kienė ir Ed. Misius, 1436 So. Cook County ligoninėje, 34
50 avė. Abu yra priežiūroj Ward. Turi sulaužyta koja.
——■ ------------------TEMPTA.’.^.,

M

skas nepaprasta. Rūpestis,
kaip čia gyventi, kur darbų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(BELNARAUSKASJ
susirasti nemokant kalbos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. Marąuette Rd.
Bet jiems nereikės darbu rū
6900 So. Halsted Street
Ofiao valandos:
pintis. Atvažiavo pas gerų tė
TELEFONAI:
10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vaL vakaro
vų, globėjų, rado gražius na Ofiso — Wentworth 161 J.
Res. — Y arda 3955
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
mus. P. Stasiulaitis per daug
OFISO VALANDOS:
Susitari us
2
iki
4
popiet
7
iki
9
vakare
metų tvarkiai gyvendamas
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
susitaupė nemažai turto. Da
pagal sutartį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bar, susilaukęs žmonos ir sū
naus, galės ramiai gyventi.
4631 So. Ashland Avė.
O kaip čia nusibos, tai galės GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL YARds 0994
VIRginia 1116
4070 Archer Ava.
Rez.
TeL PLAza 3206
važiuoti Lietuvon. Ten taipgi i
Valandos: I—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredų
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
turi gražių nuosavybę. Dabar
Seredoinis
ir
NedčL
pagal
sutarti
Nedėliomis
nuo 10 iki 12 vai. dienų
P. Stasiulaitis turės surengti
oficialus sulauktuvės ir sve AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
čius supažindinti su savo drau 1
bL YARds 5921
gaiš. Ar taip padarys, tai jo Ofiso TeL Canal 6122
m.: KENwood 5107
Res. 8342 60. Marshfield Avė.
biznis.
Res. TeL Beverly 1868

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. J. BEINAR

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

DR. A. J. BERTASH

DR. GEORGE I. BL0Ž1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

Taisomas namas, pagraži
DANTISTAS
nama apylinkė 49 Avė. ir 15
756 West 35th Street
2201
W.
Cennak
Rd.
St. Medinis namas trumpu
TeL CANal 5969
laiku atrodys kaip naujas 9:30 iki 12VALANDOS:
ryto; 1 iki 4:30 popiet;
Tai pastangos naujo savinin
6 iki 8 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
ko P. Noricli. Finansuoja tėpagal sutartį
2155 West Cennak Road

AMERICA’S
LEADER AT

. DR. WALTER J. PHILLIPS

proSak

/

Bl

P

čpES

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL Calamet 5974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare iiskiriant sskmadienios ir trečiadieniai

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitariu

DR. A. P. STDLGA

DR. J. J. SIMONAITIS

f

2423 W. Marąuette Road

SKOLINAM PINIGUS^
iNSURED
ANT 1-MŲ MORGIČIĮĮ

DR.STR1KULTS

c

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirtadieniais ir šeštadieniais iki 8:0? vak.

Ofiso TeL VIRgmia 0036
Residendjoe Tet BEVerly 8244

PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nao 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis
lomia pagal eatartį,
Office TeL YARds 4787
Namn TeL PROspect 1830
Tel OANhl 6122.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION

DR. S. BIE21S

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
REZIDENCIJA

PIRKIT NAUJAUSI

6631 S. California A v

e..

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR6KAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

tebmA,

2403 W. 63rd St., ChfcGgo

3409,-11 So. Halsted St.,
Anhex, 3417 S. Halsted SL
TEL. YARDS 3088.
žymos Bud riko Radlo Programa*,
leidžiamas 1S WCFL stotie*. 970
k., sekmad. vakare 9-tų valandą.

4157 Archer Avenue
Ofiso vaLi 2—4 ir 8—8 p. «.

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

Res. TeL PROepect 6659

DR. P. Z, ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
TelefoĄks RBPūblic 7868
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet
6 Iki 9 yykare
Office Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

Clirysler, CMet ir PlymMtli

Trečiadieniais ir Sekmkadieniais
pagal sutartį.
Tat yra gcrlaual Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modernUhal
tobullntl, nužemintos kainos, lengrvl UmokSjlmal,
telalnsraa pn tarnavimas.

DR. T. DUNDULIS

TU OANal 0257

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 V. v.

JOS. F. BUDRIK, ING.
FURNITURE HOUSE,

DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdransti iki 85000.00 pei
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United Statei
Government priežiūra.

Išmokėjom Už
Padėtus Pinigus

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutari Į

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617
Office TeL HEMIock 4848

II-

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WTLL LIKĘ UB”

4030 S. Archer Avė., Chicago. 111., Phone Virglnia 1515
Turime daurybe vartotų automobUlų vSitausioa ruados, nuo tlS.SO
Ir a'.'Stčtan.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK C. KW1NN
(KVTECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 West 47th Street
(Kampas Wood St)
OFISO VALANDOS:
Ž—4 ir 7-8:30 Vakaru

Ir Ekgal

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal zūtartį

DR. V. E. SIEDIINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 8660
Antradienuais, Ketvirtadieniais t>
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TU. Tarti 0884
Pumadmaiais. Trečiadieniais ta

Penktadienis, liepos 7 d., 1039

Domis

Vyčiu Choras Ir Vėl 1 Pasistatė Modemišką
šoko Su M. Baronaite Rezidenciją
Viešnia Baronaitė tiėk įMARQUETTB P ARK. —
smigo į širdis Vyčių choro Žinomas Metropolitan Life
narių, kad pastarieji yra (pa Insurance kompanijos atsto
siryžę valiuojant namo iš vas, Jonas Vilimas (Willi.
Pasaulinės Parodos pursivea- ams) ir jo žmona Josephine,
ti jų drauge ir padaryti nare šiomis dienomis persikėlė gy
Vyčių organizacijos. Toji mi venti į nuosavų moderninę re
ntis gimė choro nariuose pir zidencijų adresu 7023 S. Fair
mame susipažinime su Baro fleld avė.
naite. Bet kuomet ji antru
Šį vėliausios mados namų
kartu atsilanko į choro pra (pastatė gerai žinomas kontybų pereitų ketvirtadienį, traktorius John Pakel, kurio
tai svajonė išsivystė į rimtų ofisas randasi adr. 6816 So.
pasiryžimų.
Western avė.
Pasirodo, choristai yra ne
Beje, čia kalba apie tų pa
tik geri dainininkai, bet ir tį Jonų Vilimų, kurs savo
šokėjai. Tai įgimta lietuvybė, metu yra daug pasidarbavęs
Basebolo mėgėjai New Yorke buvo surengę šaunias pagerbkuri atvirai pasireiškė pir Vyčių organizacijai. Koresp.
tuves
rinktinės Yartkee kapitonui Lou Gelirig, kuris, kaip
mai progai pasitaikius čionai
žinome, pasitraukė iš rinktinės ir išvyko į Mayo klinikų
gimusiam jaunime.
sveikatos pataisyti. Šiame atvaizde Babe Ruth sveikina sa
Žmonės
Tebėra
Lietuviški rateliai tiek su
vo draugų ir primena, kaip abu žaidė Yankee rinktinėj.
žavėjo choristus, kad be ato Susijaudinę
(Acme telephoto) .
dūsio prašė Baronaitės “dau T0WN OF LAKE. — Šios
giau”, “daugiau”. Šokta iki kolonijos lietuviai dar tebėra \ i *• • c* *•
*
balsių reikalavimų iš įvairių
Vyčiai
svečiavosi
vidunakčio, kuomet apilsusi susijaudinę dėl mirties jų
grupių viešnios ilgesniam apviešnia buvo išgelbėta S. Ši mylimo vikaro kun. J. Juš Konsulate
sibuvimui Chicagoje, gimus
mulio, kuris pakvietė jų ir kos. Kadangi “Drauge” aPereito penktadienio vaka mintis sukurti komitetų, ku
josios gerbiamus “hosts” pie jo įnirtį ir jo laidotuvės rų, gerbiamas konsulas su lis kokiu nors būdu ir toliau
Daužvardžius, irgi atsilankiu buvo plačiai aprašinėjama, žmona buvo surengę išleistu tęstų Baronaitės užmegztų da
sius pratybon, valandėlei su tai tuo tarpu labai daug vių vakarėlį M, Baronaitei, rbų.
stoti pas Sakalus.
“Draugo” numerių buvo iš kuri apleido Cliicagų šešta Sugestija rinitai paveikė į
“Valandėlė” pasirodė tik platinta.
dienio rytų.
atsilankiusius. Daug kalbėta,
ras “sunprise palty’’, kurioje
taipgi dalyvavo kun. Urbona Jei kas dar norėtų “Drau Svečių tarpe, kurie dangų-i daug svarstyta ir, galutinai,
vičius, “Vyties” redaktorius go” numerių su velionio kun. moj reprezentavo Chicagos' nutarta kreiptis laišku į Svei
Peters su žmona, Vyčių diri J. Juškos paveikslais ir ap dainuojantį ir šokantį jauni katos Kultūros Mokyklų Lie
gentas J. Saulis, didžiuma rašymais gauti, tai gali krei mų ir jų vedėjus, buvo ir tuvoje prašant leidimo M. Ba
Vyčių Chicagos apskr. valdy ptis pas biznierių B. Samų, Lietuvos Vyčių būrelis, kuris ronaitei pasilikti čionai nors
bos ir gerokas būrys choro 4351 S. Hermitage avė. ir bi Vyčių choro vardu įteikė vie
znierių Pr. Belskį, 4544 So. šniai bukietų raudonų rožių.
narių.
Prie gardžių valgių ir dar Wood St. Pas tuos pat biz Daužvardžiai, kaip ir vi
gardesnių gėrimų, išsilinksmi- nierius galėsite gauti ir pa suomet, vaišino visus gardveikslėlių su velionies pavei žiais užkandžiais įr gėrimais.
nta iki ankstyvo ryto.
Rap. Po linksmų pasišnekučiavi
Vakaro eigoj, gerb. konsu- kslu.
mų, gerbiamas konsulas pa
las vėl suteikė-choro nariams
Check Below And See If You Hsve
moralinio džiaugsmo pareikš di-mų Chicagos, bet atsisvei kreipė atydų svečių į tai, kas
Any Of The Signs
damas daug gražių minčių dėl kinimuose 'buvo linksma pa kiekvieno mintyje arčiausia
puivrrine nerve* ean malra you old and
haggard looldng, rranky and hard to live
Vyčių choro važiavimo į Pa stebėti, kad ne “sudie” ska 'buvo — tai viešnios Baronai
Wilh—ean keep you aaralce nights and rob
you oi good health, good timea and ioba.
Don't let yourself r‘go” likę that. Start
saulinę Parodų, o choristai iš mbėjo, bet “iki pasimatymo tės aipleidimas Chicagos. Aiš
laki n y a good, reliablo tonie—one made r.pe.
kino,
kad
pasirodžius
vien

Pasaulinėje
Parodoje
”
.
Nitą
halių
for umrnrn. And could you aak for anysavo pusės apgailestavo M.
Ihing whose beoefita have boen better provcd
Įhan arorld-famou. Lyiia E. Pinkham'a
Baronaitės taip skubų apleiVegetable Compound?

per žiemų, idant pradėtų da
rbų galėtų giliau įskiepyti amerikiečių tarpe. M. Baro
naitė išreiškė malonumo pa
silikti gavus reikalingų leidi
mų.
Gerbiamas konsulas žadėjo
-minėtų laiškų paruošti ir su
visų atsilankiusių svečių va
rdais pasiųsti Lietuvon.
Tuo tarpu atsisveikinta su
viešnia ti'k laikinai, nes tiki
masi gauti iš Lietuvos palan
kų atsakų.
Nitą

Apie liepos 15 dienų žada
turėti savo biznio didelį grandopeningų.
Koresp.

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patvartė
Ant. S. Pocius.
Išleido <3. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLĖLIS
Šlovinkim Viešpatį.

Nereikia atkakliai užsitikėti tais jausmais, kurie greitai
kitokiais gali pesikeisti.

Let the wholcaome herbą and roota ot
Pinkham'a Compound help Natu.-e calm
your shrieking nervee, tone up your system,
and help leesen distrcaa (tom female functional disordere.
Make a notė NOW to get a bottle ot thia
time-proven Pinkham'a Compound TODAY

SAUGUMU

Pas

Keistuto Loan & Building
Association No. 1
3236 So. Halsted St.

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 viršaia,
kaina — 8.75. Reikalaukite U:

DRAUGAS PU B. C O.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

100%

Tel. CALumet 4118

% MOKAME Už
7 PADĖTUS PINIGUS
PASKOLAS DUODAME NUO 5 IKI 20 METŲ
TUOMAS S. JANULIS, I’res.

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

Raštinė modemiškai įrengta ir patar

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį ikS 5:30 valandų vakaro.

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir renduojame apsaugos
dėžutes. Apdraudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavemua ir t. t. Patarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikriname kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilns, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

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

S

d.d d-
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Nervous, Weak,
Ankles Sw»llen!

Much nervousness Is caused by an excess oi aciūs and polson« due to functlonal KnJney and Bladder disordors
wblch may also cause Getting Up
Nights. Burning Pnssages, Swollen
Joints. Backachc. Oreles Under Eyes,
Excesa Acldlty, Lrg Paine and Dizziness. Help your kldncys purlfy your
blood with Cyatez. Usually the very
first done starta helplng your kldneya
clean out excess aclds and thls soon may
make you feel likę new. Cyetea mušt
satlsfy you completely or money back (s
guaranteed. Oet Cy.tex (slss-tex) today. It costs only 3c a doac at druggists
aod the guarantee proteets you. 49

MM

(JAIen Mylintiems — VesiuvSmS—■
Bankle tams — I aki otų v Amą —

ALESAUSKAS

Mirė lk-p. 4, 1989, 11:30
vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoj, Huseiuių ap
skrityje, Kražių parap., Hunibulių kaline. Amerikoje išgy
veno 33 metus.
l’aliko dideliame nuliūdime:
moterį Kazimierą, po tėvais Cužulaitė, 3 sūnus: Aleksandrą,
marčią lileną, Vincentą, mar
čią Kazimierą, ir Antaną, duk
terį lironislavą
¥ udis,
žentą
VValter, ,2 švogi-rius: Julius ir
Leoną Cužulus ir ją šeimynas,
uošvius. Antaną Prusevlčią ir
jo šeimyną ir Uernauaką ir jo
šeimyną ir gimines. Lietuvoje
paliko 5 brolius ir 1 seserį ir
gimines.
Kūnas pušarvotaas 7126 So.
Rockvvell St.. tel. KEP. 5099.
Laidotuvės įvyks šeštad., liep.
8 d. Iš namą 8:00 vai. ryto
bus atlydėtas į Gimimo Šven
čiausios Panelės parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą, l'o
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę — Moheris, SūnaL

liuku-, švogeriai,
suo ir Gimines.

Bro iai,

Se

laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109.

t
KASTANCIJA
RAUSKINIENĖ
(po tėvais Murvinaiiskaitė)
Mirė liep. 6, 1939, 1:5(1 vai
ryto. sulaukus 47 metų ainž.
Gimus Lietuvoje. Kauno red..
Rokiškio apskr., Čedasų mies
telyje.
Amerikoj išgyveno 27 met.
l’aliko dideliame nuliūdima:
vyrą Povilą, brolio dukterį Bronislavą Marcinauskuitę Hauser
ir jos šeimą, 2 brolio sūnus:
Juozą ir jo šeimą ir Baly ir
kitus Rimines. Lietuvoje paliko
seserį Antaniną Baronienę, švogerį Joną ir jų šeimą, brolį Jo
ną, brolienę ir jų Seimą ir
daug kitų giminiu.
Priklausė prie dr-jų: Apašta
lystės maldos, Tretininkų. Šv.
Kazimiero Akad. Itėm. ir šv.
Barboros dr-stės Murųuetle I‘k.
Buvo narė Chicagos Liet. lJrjos S<ivitarpinčs pašalpos.
Kūnas pašarvotas 6627 South
iFairfield Avė. l.aidctuvės įvyks
pirmad., liep. 1(1 d. Iš namų 8
vai. ryto bus ut'ydėta į Gimimo
Švč. l’Stnelės |>ar. taažnyčią. ku
rioje įyyks gedulingos pamal
dos'už' velionės sielą. P» pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines,draugus-ges ir pažįstamus-as atsilankyti šermenyse ir
dalyvauti laidotuvėse, tuo būdu
suteikdami jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę: Vyras ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Grovehill 0142.

rZ

KLAUSYKITE

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

GAST, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

UUDOTUYiy

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue
__________ Tek LAFAYETTc 0727__________

r\ V Y A T

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mūsą Lietuvių ratilo prognuno Antradienio If
vakarais, 7:00 valandą, U U'HIP stoties (14M K.1

Pranešėjas P. HALTTMTERA8

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki R III A II P f

PATARNAVIMAS

HfflDULHPIbL dieną ir naktį
pi V V A T
I Iv rv 1

JLy

Geriatuias Fataraavirnaa — Motaria patarnaaja
Phone 8000
620 W. I5th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

G. A. SUKYS, SMffS ■ DOOOY ■ ANT0N1SEN, ta.

vertė
Kanu iškis

PlMMM IiAFAVVrni
arithout fall from your druggiat. Overamillion women have arritten in letters reporting
wonder(ul beneftts.
For the past 60 yeara Lydia E. Pinkham'a
Vrgetabla Compound has belped grateful
romen go "smiling thru” trying ordeala.
Why not let it help YOU?

M. MOZERIS, Sec'y.

Phone: Cafumet 2520-1

M.

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avė.

KELNER —PRUZIN

Pinigai padėti iki Liep. 13 gaus nuošimtį nuo Liep. 1.

Ant.

Liepos 7-ta Diena

________

NERVOUS

BŪK RIMTU — TAUPYK SU

U angliško
Kun.

“Aukščiausias Gėri! Vie
nas yra tavo gerumas begali
niame gerume ir amžinybėje
ir galybėje, nes nėra kito ge- Į
rūmo tokio, kurs galėtų būti Į
berybis, amžinas ir berybės Į
galybės; todėl, Aukščiausias
Gėri, aš tave vienų garbinu Į
Jauni Biznieriai
viename Dievuje, Kurs yra
JUSTI CE PARK. — Gerai Aukščiausias visose tobulybėžinomo Sunset daržo savinin se”.
ko V. Kubaičio sūnus Edua
Meilė yra atsidavusi ir pa
rdas ir duktė Pranutė šiomis
dienomis įėjo į tavemo biz klusnu perdėtiniams, Imti sa
nį ties Kean Avenue ir Ar ve statosi žema ir niekam ne
cher, priešais buvusios Liep- tikusia; Dievui maldinga ir
dėkinga, visuomet jame pasi
pos bizniavietę.
tikinti ir viltį pradeganti, net
Iš viso ko matyti, kad jau ir tuomet kada, rodos, Dievas
nuoliai darys gerų biznį. Vie jų apleidžia, nes be kentėjimo
na, kad populiarūs, kita kad negalima yra meilėje gyventi.
simpatingo būdo jaunuoliai,
Daugelis daug kalba, todėl
o trečia, kad gerai išauklėti mažai, reikia jiems tikėti.
ir išmokslinti taip, kad gerai
orientuojasi su visais žmonė
mis.

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEINU

I

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

Lacfiamcz ir Simai
I. Liulen
S. P. Mažeika
Altanas M. Piillip;
LlZiį
Albert V. Petkos
P. I. Ridikas
Aatbony B. Petkos

koplyčios visose
MIESTO DALYSE

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

4348 So. C&lifornia Ąve.
Phone LAFayette 3572
3319 Litn&nioa Avenue
Phone YABde 1138-1139

3307 LJtu&nioa Avė.
Phone YABds 4906
1046 Weet 46th Street
Phone YABdn 0781-0782

4704 S. Western Avenue
Tat LAFayette 8024
3354 So. Halsted SL
Telefonas

YABdn 1419

6834 So. Weatern Ava.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

Penktadienis, liepos 7 d., 1939

DWTTTr?T»
Turėjo Smagias
Atostogas

Rengiamės Lietuviu Dienai Marijonu Ūky
Marijonu Rėmėjų Draugi
jos prisirengimo darbai prie
Lietuvių Dienos išvažiavimo
liepos 23, Marijos Kalneliuo
se eina labai gražiai ir sklan
džiai. Dovanų knygutės, ku
riomis bus išdalinta $25.00 —
5 dovanos po 5 dol., visose
Chicagos kolonijose platina
mos 'kuo gražiausiai.
Šiuo kartu norėčiau prisi
minti apie BBIGHTON PA
RKO kolonijos Marijonų rė
mėjus bei jų prietelius. Dide
lio džiaugsmo teikia skyriaus
pirm. Pr. Vaičikauskas, kuris su pagalba žymios veikėjos visuose parapijos daabuose, būtent p-nios Navickienės
ir jos dukterų, knygutės pla
tinamos dideliausiu pasiseki
mu. Teko nugirsti, 'kad joms
talkininkauja p-nia Narbutie
nė, T. Atroškienė, taipgi
žymi veikėja įvairiose orga
nizacijose ip-nios šrupšienė ir
O. Kulikauskienė. O kiek yra
dar tokių geraširdžių, kurių
man 'nežinomi. Be abejonės,
brightonparkiečiai savo pa
siimtą (kvotą pilnai išpildys.
Nors laikas bėga greitai,
bet ir tuo reikalu gražiai da
rbuojamasi. Viršminėtas išva
žiavimas šiais metais tikrai,
jei tik Dievas suteikę gražią
dieną, bus vienas įvairiausių.
Būdos jau dirbamos ir bus
gerai ir patogiai prirengtos.
Sėdynių bus pridirbta pilna
visur. Taip pat Ibus padirbti
stalai, kurie norės,galės pa
žaisti kortomis. Na, o ką jau
bekalbėti apie šiais metais rengiamą BINGO lošimą ir dov anas.-'Bingo lošimai Nekalto
Prasidėjimo P. šv. Seselės

ži programa iš kalbų, ir dai
nų. Dainuos “Nekaltų Berne
lių” choras, kuriam vadovaus
Jonas Deikontns, Panevežie-I
eių choras, ved. Iiizn. Rapolo
Andreliuno, adr. 6324 South!
AVestern Avė. ir O. Vilimie-I

nės; bus ir daugiau chorų,
tik dar nesutarta. Tai matot,
kiek įvairumėlio hus Lietuvių
Dienos išvažiavime.
Jaunimui irgi bus didelis
supryzas — los beisbolę žy
mių biznierių, laidotuvių di
rektorių busteriai — S. D.
Lakavičiaus ir Sūnai rinktinė
su Antano Petkaus (ciceriečio) rinktine. Bus ko parna
tyti.
Taigi, malonūs Chicagos
lietuviai rengkitės prie viršPatty Berg (dešinėj), Trans-Mississippi moterų golfo čemminėtos liepos 23 d. išvažia
pijonei
tos sąjungos prezidentė įteikia pereinamąją taurę.
vimo ir būkite jo svečiais, o
(Acme teleplioto)
įvairių linksmybių bus vi
siems.
J. K.
Teisybė, juk yra kuo domė
Didelis Susidomėjimas
tis. Ten suvažiuos daug biz
Per “Muzikos Žinias” “Draugo” Pikniku
nierių, profesijonalų, įvairių
Eina Nauji Lietuviški
Kur tik nepasisuksi, visur menininkų, darbininkų
ir
'žmonės
kalba
apie
“
Draugo
”
Šokiai
šiaip geros valios žmonių, su
vasarinį pikniką, kuris įvyks kuriais bus galima sueiti į
Konup. A. S. Pocius tvarko
liepos 9 dieną, Sunset Parke. pažintį ir pasikalbėti apie
muziką naujų lietuviškų šo
Nereikia nė sakyti, kad šiuo momento reikalus.
Koresp.
kių, kuriuos atvežė iš Lietu
“Draugo” ruošiamu pikniku,
vos M. Baronaitė ir mokina
visi, kas gyvas yra labai su
jaunimą šo&ti Lietuvių Die
GARSINK1TĖS “DRAUGE”
sidomėję.
nai.
Pasaulinėje Parodoje.
Šių naujų šokių muzika pradės eiti per “Muzikos ŽiTURTAS VIRŠ------------ #3,300,000.00
nias„ su liepos numeriu.

j

Norintieji įsigyti šiuos nauis šokius, kreipkitės į “MuZI^OS Žinias , 18o0 M abans,a A\e., Chicago, III.
Kulys

-- ■
—————

Mokytojauja Muzikos

me išvažiavime bus ir surpryzas — į pikniką žadėjo
atvykti Telšių “Pliumpius“
ir Raseinių “Magdė” su šyva
(l>alta) kumelaite. O ką jie
tdkio atveš, tai paslaptis. Atvy’kę pamatysite. Bus ir gra-

yra žavėjęs.

Dabar Mikas turi įrengęs
ir savo privatinę muzikos stu
diją adresu 3912 W. 62nd St.
čia jis duoda lekcijas tiems,
kas nori smuikuoti ar gitarą
groti.
Koresp.

Atostogavus dvi savaites
BBIGHTON PARK. — Su pas savo gimines New York
sitarę biznierius Walter Ya- grįžo namo B. Čižauskienė,
nulewicz, 3965 Archer Avė., žmona žinomo Chicagos lie
ir šios 'kolonijos veikėjas Juo tuvių veikėjo P. Čižausko. Pa
|zapas Kisielius automobiliu saulinę Parodą, sako, išvaikš
buvo išvykę į Michignn val čiojus skersai ir išilgai. Pa
stiją atostogoms. Bevasaroda- rodą teikia didingo įspūdžio.
mi atlankė žymesnes vietas, Lietuvos paviljonas labai gra
žiai įrengtas ir gausiai žmo
tarpe kitų ir Detroitą.
nių lankomas. BroOklyno ir
Į Dabar grįžę namo pasakoja
New York lietuviai dabar ka
' įgytus įspūdžius.
Koresp.
lba ir rengiasi prie Lietuvių
j Dienos. Kalbama, kad
tai
bus viena paminėtinų dienų
S. Geniočio Bylos
Pasaulinėje Parodoje.
Reikalu

Š. m. birželio 10 d. ir bir
želio 17 d. mūsų dienraštyje,
taip kaip ir kituose dienraš
čiuose, buvo paskelbta, kad
St. Geniotis už kai kuriuos
dalykus buvo rastas kaltas ir
nuteistas į pataisos namus.
Bet, pasirodo, kad vėliau tei
smas jį išteisino ir sprendi
mas buvo “not guilty”.

Pranešimai
BRIDGRPORT. — Šv. Ka
zimiero Akad. Rėm. 2 sky
riaus susirinkimas įvyks lie
pos 7 d., Šv. Jurgio iparap.
mokyklos kambaryj po pa
maldų. Visos narės malonėki
te atsilankyti, nes yra daug
LIETUVIŠKA

RŪBŲ KRAUTUVE

Per

30

metų

niekados

pinigus.

Kiekvieno

siai iMiral

iki 915,000. Po U. S.

Government

*5,000.

priežiūra.

LIETUVIŲ

VINOS

IŠTAIGA

—

PAUL LEASAS
(Vyriškų

Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Roulevard 0937

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

DIDŽIAU

FEDERAL

SA

S.

READY IN 9 MINUTES

CHICAGOJ.

STANDARD
•1192

MACARONI. AND-CHEESE „

Vedu

ARCHER AVĖ.

FEDERAL SAVINGS AND

LOAN ASSN OF CHICAGO
Justin Mackievvieh, Pres.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OP FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

Standard Club

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wliolesale Only

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

Švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLKD IX BOND
Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą
j
TIK $1.00 PT

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

4-5 Kvortos..,

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

$1.60

Reikalaukit

J

SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
1Rn

DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai
4707 S. HALSTED STREET
Phone Ronlevard 0014

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

WTLL0W SPRINGS, ILL.
p-nas Butchas, sav.

Automobilių Savininkai
$10,000 Public Liability

$5,000 Property Damage

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

SUTAUPYKITE 25%
Kuponas atneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial
Reaponsibility Law ir Apdraudą, kuri jums reiknlinga. .Jūs
taipgi gausite dykai “car<l rase”, į kurį galite įdėti automo
biliui vairuoti leidimą ir identifikavimo korteles.

Kainuoja #3.46 į mėnesį per 10 mėnesių
Metinė “Policy” išmokama per 10 lengvą išmokėjimų

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidelity Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine.
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. 11,1,INDIS

Room A-1038 — Wahash 3060
Gerbiamieji:
Be jokių prievolių, prašau jūsų agento išaiškinti man
Illinois Financial Responslhility [aw. Aš taipgi gausiu
•’Card Case" be jokios prievoles.
ATEIKITE........................ DIENA................... LAIKAS.
VARDAS .............................................................
ADRESAS

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

TEL...............................................

KARO RŪŠIS

CLASSIF9ED
REIKALINGA DARBININKAS
Reikalinga paa t y rys darbininkes prie
ūkles.
Turi būti apie pusės am
žiaus. atsišaukite: I*. Savlcfc?, Gobies.
M Ichlgan.
PARDAVIMUI PIGIAI

2 akeral geroa žemės. Tinkama au
ginti daržoves.
Priemiestyje,
prie
Chiragos gatvėkarių. Galima Ir pas
tatyti namą ant lengvų išmokėjimų.
Graži apielinkė. Mokykla, taksai pi
gus,
gatvės geros.
Kaina
tiktai
1950.00.
JOSEPH VILIMAS,
<1800 Mapl vvood Avenue.
Chicago. Illnols.
BARGENŲ

IEŠKOTOJAMS

K. J. Macke-Maėiokas
2340 W. 09tli St.
Tcff. Porspcct 3140

indėliai

iki

Rytoj vakare, liep. 7 d., įvyks -mėnesinis Aušros Vartų
parap. Tretininkų sus-mas po
ipanialdų. Tad, visos narės esate prašomos dalyvauti eususirinkime rytoj vakare mo
kyklos kambaryje, nes yra
svarbių svarstytinių dalykų.
Narės 'kurios laimėjimų kny
gučių nesugrąžinote, esate
prašomos sugrąžinti.
Vald.

Sunki liga ir senatvė verčia sku
biai parduoti 4 fl. modernišką mū
rini namą, 2-3 2-4 kamb., garažas
Randasi prie Marųuette Parko-graŽiausioje Lietuvių kolonijoj. Rendu
neša $150.00 ) mėnesi. Kaina tik
$11,950. Jmokėt $5000.
Krvlpkites
pas jgaliotinj:

neisimo-

apdrausti

Svarbus Susirinkimas

ATVDA

kėjom mažiau kaip 3% už padė
tais

naujų dalykų svarstymui.
Taipgi bus tariamasi apie ce
ntro 2-rą pikni'ką ir renka
ma komisija centro ir parap.
piknikams.
Stella Wcdmar> koresp.

VISKAS DĖL VYRŲ

ATSARGOS KAPITALAS - #250,000.00

SIA

dovanoms pasižadėjo iškepti Tcfolcrni
lietuviškų puikiausių pyragų, ~
& J
taip pat bus valgomų produk-j CHICAGO LAAVN.
Jau
tų (grocery bas'kets) ir kito- kuris laikas, kai žymus smul
ki dalykai. Visi atvykusieji jkininkas Mikas Petroševičius
svečiai turės progos grįžti į-■ mokytojauja vienoj muzikos
sigiję vieną šių dovanų. Sese(konservatorijoj),
lės žadėjo iškepti apie 20 keJis yra tikras virtuozas
|)<ahi .'pyrajęij.
sniuiRimnlsns. Savo muzika*
Bet turi?, pranešti, kad šia- liu ‘J1'™!“ Pl,l,lik» ne

Grįžo iš New York

BIZNIERIAMS

PROGA

Pardavimui krautuvė
tinkama bile
kokiam blznul dabar taverna daran
ti gerą blzn). Storas ir 3 Retai mūro
namus, tinkamas ir ofisams, Marąuette Park kolonijoj, apie 10 metų
senumo, apšildomas. Pigiai už cash
arba maino ant mažo namo, farmos
netoli Chicagos arba gerų lotų ar
ką kitą. Kas norite laimėti garą bargeną atsišaukite greitai.
JOSEPH VILIAI A*.
0800 S. Maplevvood avė.
Tel. Hem’oek 2®23.
PADAVIMUI TAVERNAS

Parduodame
taverną. Turiu
kitą
darbą. Du darbu atlaikyti persunku.
Biznis nuo seniai išdirbtas Ir gerai
eina. Kiekvienas užėjęs pats gali jsltiklnti..
944 YVcst 35th Plaee. Clilcago.TlĮ.
PARDAVIMUI NAMAS
Didelis. 8 šviesių kambarių namas,
su mūriniu pamatu, ant plataus lo
to. Yra nuomų. Ąžuolo grindys Ir
papuošimai. Pasiliks gaslnls Elektrolux šaldytuvas Ir nemažai baldų, šil
domus karštu vandeniu. Yra dviejų
automobilių garadžius su cementi
niais privažiavimais ir kiemas. Gra
žiai apsodintas medžiais, gėlėmis.
Nėra jokių užsilikusių mokesčių.
Reik mažo įnešimo pinigais. Visi pa
togumai: bažnyčios, mokykla, susi
siekimai ir t. t. Atsilankymo valan
dos: 2:00 iki 5:00 popiet, sekmadie
niais pagal sutarties. Tl RA Del f fe
3281. 7525 So. Eggleston Avė. Agen
tai. paslnritidoklte progai
PARDAVIMUI NAMAS
4 fletų namas — ant dviejų totų,
2-karų garadžius. Parsiduoda pigiai
Iš priežasties senatvės. Atsišaukite:
2250 YVest 24th Street. Chicago.
GERA NAUJIENA

Parduodu namą labai pigiai — 8
kambarių su garadžiu ir apšildomas
su šiltu oru (furnace heat). Namas
randasi Brldgeporte. Atsišaukite paa
snvlninka: 830 W. 34th Street, tel.
VARds 5530,

PIRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS

— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00: 11
bušelių $2.50.
Stanley Gavms. 110 So. Ridgeland
Avė., Worth, III., tel. Oak I.aw«
193.1-1,

VASAROTOJAMS ATVDA

Mažų Išlaidų

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
-įvyks-

Sekmadieni, Liepos-July 9,1939
GRAŽIAME SUNSET PARKE
“VILNIAUS KALNELIUOSE”

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

NAMA
Pa matyki t
š| namą
šiandien
10 r. iki 4
po plet ant
mūsų vietosi

Pastatysime namus ir vidų |rmgsime ant Jūsų lotų. Visi dar
EHKnnri.
bininkai unijlstai ir užtikrinti.
I7.OLIOTĄ GARAŽ)
2 karams pastatysime
ant Jūsų loto

ui..................................
Unljtatų statytas

*133.

Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su amonioblllum ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chicagos. Kelias 8$ ir 45. Peter Ber
notas. Bo* 77. Sllver laike. Wls.
PARDAVIMUI NAMAS

Mūrinis namas. 3 fletal: fi kamba
rių: 4 kambarių Ir 3 kambarių; 2
karų garadžius. Parduosiu pigiai arba
malnyslm ant grosernės ar kltokl«
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 Wc«t 23nl Plae«^
Chicago. III.

_____________ .

RF.NDON KRAUTUVĖ

Rendon krautuvė. Tinkama btle ko
kiam bizniui. Renda pigi. Atsišauki
te: 1913 West Ccrmak Road, Chica
go,

Illinois.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Kviečiame Jua atsilankyti pirm
negu pradėsite statyti. Ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be Jo
kių prievolių. Uždari porėtai Ir
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRECKING. & LBR. CO.
2301 S. Crawford, Lavrndale 3010
Open Sundays

K. KAFKA. prea.

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

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem B&nkletam Suteikiam Pa
tarnavimą.
Linksmas Patarnavlmaa Vlalema

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

Tel. Victory 9670
Pocahontaa Mine Rnn (Screened). Tonas #7.25;
Smulkesniųjų
— Tonas $7.00; Petroleum Carbon Coke, perkant 5 ton. ar dmigtau. Ton. *7.25.
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