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Estija imasi griežtų saugumo priemonių
Gyventojams išakyta įsigyti porai
menesio įvairaus maisto atsargas

VOKIETIJOS NACIAI
SUSIMETA ČEKAMS
VARŽYTI JŲ KALBĄ

LONDONAS RAGINA
LENKUS TAIKINTIS
SU HITLERIU

Pramonėms liepta susikrauti LONDONAS, liepos 12. —
reikalingų gamybai žaliavų
Vietos diplomatų sluoksniuo
TALINAS, liepos 12. — Es- reigotos atsargon sudėti ma
įjo.s valstybė išleido dekre- žiausia trims mėnesiams įvai
šalyje įvesti karo laiko e- rios žaliavos, kuri turi būti
mominį stovį. Gyventojams importuota.
liepiama tuojau įsigyti ir at Generalinis štabas užliaigė
sargon susikrauti reikalingo
mobilizacijos planus. Atsargi
maisto mažiausia dviem mėne
siams. Prekybininkai ir par- niai gavo įsakymus, kokiu lai
duotuvininkai įspėti nesinau ku ir kur suvykti paskelbus
doti šia nepaprasta proga ir nepaprastų stovį. Per 6 valau
maisto produktams nedidinti das Estijos karinės jėgos gali
būti sumobilizuotos ir kari
kainų.
Visos šalies pramonės įpa niai paruoštos.

Vokiečių kalba turi būti
oficiali, o čekų - tik priedinė

se kalbama, kad Britanija ra
gina Lenkiją susitaikinti Dan
cigo klausimu ir kad Lenkija
tuo reikalu jau pradėjusi įžan
ginius pasitarimus su Vokieti
ja.

PRAHA, liepos 12. —Vals- jama čekiškai. Šie vokiški tertyhinis Bohemijos ir Morą vi-1 minai yra‘fuelirer’, “reiclisjos protektorato sekretorius protector”, Bohemijos ir MoFrankas išleido įsakymų čia j ravijos “protectorate” ir kiti.
visoms administratyvinėms į-1 Tuo būdu čekams oficialistaigoms susisiekimuose nau muose susisiekimuose uždrau
dotis lygiai vokiečių ir čekų sta savo kraštų čekiškai tik
kalbomis. Vokiečių kalba turi ruoju vardu vadinti.
būti pinnoje originalinėj^ vic
Sakoma, naciai tuo ir kitais
toje, o šalia jos čekų kalba
vertime.
$ [IJ1 įsakymais siekia visiškai pa
Pereitų savaitę Chicagon
Šie senatoriai nusvėrė administracijos neutralumo biliaus Aštuoniolika vokiškų termi naikinti čekų kalbų viešose
atvyko gem. Umbert Nobile, likimų. Tai.senatorius W. George iš Georgia (kairėje) ir se- nų (žodžių) neturi būti varto vietose ir susisiekimuose.
italas arktinis lakūnas ir mo natorius G. Gillette iš Iowa, Abu demokratai. (Acme telepli.).
kslininkas. Jo Eminencija kar
dinolas Mundeleinas jį pakvie
tė į Chicagos arkivyskupijos
KAUNAS. — Gyvenęs ii- Į KAUNAS. — Šių vasarų
Lewiso Holy Name aeronautigesnį laikų Amerikoje ir susi- daug valdininkų bei tarnautoTOKIO, liepos 12. — Ja Be jokio delsimo japonams nę mokyklų, arti Lockport, už
Visoj šaly WPA darbinin-, taupęs kiek pinigų Juozas Ku jų vyksta vasaroti į kaimus, į
ponų užsienių reikalų ofisas išduoti britų koncesijoje esa imti instruktoriaus vietų. Jis
mus
teroristus
ir
komunistus;
kų
unistų streikas prieš 130 činskis 1913 m. Plungėje įs- savo tėviškes. Tokiais vasarobus šios mokyklos viršinin
paskelbė, kad taikos dery
AVASHINGTON,
liepos
12.
valandų darbų vykdomas. Sa-,teigė pirmųjų lietuviškųjų ver tojais labai patenkinti kaimų
boms vesti su britais dėl Ti- Britų kooperacija su japo kas, tai yra dekanas.
—
Senato
užsienių
santykių
nais monetariniais reikalais.
1928 metais jis Italijos vy komitetas, kaip žinoma, admi vo rėžtu įvairiose valstybėse' pyklų, iš kurios išsivystė di- gyventojai, ypač jaunimas,
entsino japonų vyriausybė jau
Britų kooperacija su pro>vi- riausybės dirižabliu Italia mo
administratoriai išbraukia iš J džiausią Lietuvoje medvilnės nes inteligentai mielai su jais
nistracijos karštai remiamų šelpiamųjų darbininkų sąrašų (ir linų apdirbimo įmonė su artimai bendradarbiauja, renpagamino programų. Svarbiau zine kinų vyriausybe kontro
ksliniais sumetimais skrido į
šia japonų sąlyga yra, kad liuoti kim| bankus ir kitas pi šiaurinį ašigalį Tikslų atsie .neutralumo bilių nustūmė į visus tuos, kurie streikuoja ir 600 darbininkų, Kučinskas sa gia įvairias kultūrines pramo
britai paliautų rė-mę Kinijos nigų skodinimo įstaigas, esa kė. Praskrisdamas pro ašiga šalį — atidėjo kitai kongreso per penkias dienas negrįžę į vo fabrikų perleido savo žen gas, skaito paskaitas, sportuo
sesijai.
tui Pabedinskui, o pats para- ja. Kai kurie iš jų, važiuoda
diktatoriaus č’iangkaišeko .nu mas koncesijoje.
darbų.
lį jis ten iš dirižablio išmetė
Dabar
patirta,
kad
prez.
sistatymų. ir daugiau laikytųsi Griežta kontrolė kalbų ir italų vėliavų ir popiežiaus Pi
Amerikos Darbo federacijos ,šė savo atsiminimus, vaizduo- mi į namus atostogų, padova
Rooseveltas
nemano
pripažin

japonų nusistatymo Kinijoje. publikacijų, kuriomis puola jaus XI pašventintų kryžių.
prezidentas W. Green pareiš jaučius prieškarinio ir vėles noja savo tėviškės mokyklai
ti,
kad
jis
yra
pralaimėjęs.
IKiti pagrindiniai japonų mas kinų provizorinės vyriau Grįžtant audra sulamdė dirikia, kad federacija neautori nio laikotarpio pramonės ir bei bibliotekai knygų.
masi
priemonių,
kad
senato
reikalavimai yra šie:
sybės nusistatymas.
! žablį. Keli išvykio nariai žu- pilnatis bilių apsvarstytų ir zavo streiko, kadangi streiku prekybos kūrimosi raidų Lienegalima kų nors atsiekti. Juvoje. Atsiminimai turi per
----------------------------------- -— i vo. Pats Nobile su keliais kiKAUNAS. — Draugija Už
tuo klausimu balsuotų.
Darbo valandų ir atlyginimo 300 puslapių. Lietuviškos pra sienio Lietuviams Remti šiais
BĖGDAMI NUO SAUSRŲ tais įgulos nariais vos išvaTaip pat sužinota, kad šio klausimo sprendimas vyriau įmonės pijonierius Kučinskas metais rengia užsienyje gyve
UŽTIKO DEIMANTUS duotas.
Jam grįžus į Italiją jis pa mėnesio gale kongresas nori sybės vykdomuose projektuo yra kilęs iš visai neturtingos nančių lietuvių vaikų stovyk
RIO DE JANEIRO, Brazi
šeimos Plungės apylinkėje ir
nutraukti sesijų. Kadangi dar se priklauso kongresui.
lų, į kurių jau atvyko vaikai
lija, liepos 12. — Dėl nepap teko fašistų vyriausybės nema
Chicagoj vakar atidaryta pats jaunystėje ilgų laikų tar iš Latvijos. Draugija laukia
likę
keletas
svarbesnių
klau

lonėn,
nes
nepripažino
vyriau
rastų sausrų išdžiūvus upėms
navęs pas ūkininkus už bernų.
atvykstant vaikų į šių stovyk
LONDONAS, liepos 12. — Minas Geraes valstybės der sybės pažiūri) aeronautiniais simų išspręsti, vargiai bus lai WPA valstybinių ir regioni
nių
administratorių
konferen

ko
senatui
atgaivinti
neutra

lų ir iš kitų kraštų. Stovyklau
Italija iš savo valdomo Tyre linguose plotuose gyventojai klausimais. Nobile gyveno atcija
Stevens
viešbutyje.
Iš
KAUNAS.
—
Vidaus
reika
lumo
biliaus
klausimų.
vienėjime
ir
dažnai
lankydavo
tojai bus supažindinami su
lio Bolzano provincijos pa nusikeldami kitur pakeliui už
lų
ministerijos
administraci

AVasliingtono
atvyko
vyriau

si
Vatikane.
krašto gražesnėmis vietomis
šalina visus turistus ir sve tiko deimantų ir kitų brangių
Valstybės sekretorius Hull
sias
administratorius llarring jos departamentas kasdien ir padalys keletą ekskursijų.
Popiežiaus
Pijaus
XI
pata

paklaustas, kų jis mano apie
timšalius rezidentus — bri akmenėlių plotų.
Nežiūrint
riamas
Chicagos
kardinolas
neutralumoi biliaus neigimų tonas. Bus tariamasi apie vie gauna daug prašymų, kad bū
tus, prancūzus, olandus ir sausrų,
žmonės
apsistojo
ningų veikimų susidūrus su tų išduodami pažymėjimai dėl
šveicarus piliečius, apie 1,000 ,įr eksploituoja plotus. Ir iš nusprendė gen. Nobile pakvie senate, jis atsakė, kad šis da
KAUNAS. — Rašytojo Jo
streikais.
pavardžių
atlietuvinimo.
To

sti
mokytojauti
į
minėtų
arki

lykas yra didžiai svarbus —
asmenų. Britų vyriausybės kitur ten plūsta tūkstančiai
no Biliūno palaikus iš Zako
Harringtonas
pareiškia,
kad
kių
pažymėjimų
kasdien
iš

vyskupijos
mokyklų.
reikšmingesnis nei kas gali įpoksniuose neatsistebima to-i brazilų tikėdamies Įsigyti turpanės numatoma perkelti į
iš pustrečio milijono WPA duodama nuo 40 iki 50. Piliesivaizduoti.
u keistu Italijos pasitvarky- tų. Per dvi savaites jau 177,.
v
...
, • 'Lietuvą rugsėjo
pradžioje,
(
darbininkų visoj šaly apie 78,- ciai gavę pazvmejimus krei- '
r
,w
RIAUŠĖSE
1
ŽUVO,
mu
000 dol. vertės akmenėlių rasnuŽinovai nurodo, kad biliaus 000 streikuoja. Streiknoja tik .
, Laidotuvės Anykščiuose —
pian i vietos miestų vbei• vai*
6 SUŽEISTA
Britanijos ambasadorius Ro- ta.
pravedimas reikalingas admi unistai, kurie iki liepos 1 d. sčių savivaldybes, kur jiems matomos rugsėjo 10 d. Palai
IIARLAN, KY., liepos 12. nistracijai remti Britaniją ir
moję kreipės į Italijos užsie
kų perkėlimo reikalu į Lenki
dirbo nuo 50 iki 60 valandų iškreiptos .pavardės atlietuvi
nių reikalų departamentų gau MAŽINA ŠELPIMO VYK — Arti Stansill ties anglių Prancūziją, kilus karui Euro
ją išvyksta Lietuvos Rašytojų
per mėnesį ir gaudavo unijų namos. Ištaisyti pavardes pra
kasykla įvyko piketuojančių poje.
ti paaiškinimų, kokiais sume
Draugijos atstovas.
DYMO ŠTABĄ
nustatytų už darbo valandas šo daug ūkininkų, prekybinin
kasyklų angliakasių kova su
timais tas daroma. Kiti dip
Cliicago Relief administra
atlyginimų. Kongresas gi nu kų, darbininkų ir kito verslo
valstybės milicija.
lomatai nužengė tolėliau —
UŽDRAUDĖ NAUDOTIS sprendė, kad nuo liepos 1 d. žmonės. Inteligentų daugumas 22 ŽUVO RUMUNIJOJE
torius L. M. Lyons nusprendė
Vienas piketininkas nušau- KULIAMOMIS MAŠINOMIS
jie iškėlė protestus.
čia sumažinti šelpimo vykdy t
visi unistai dirbtų 130 valan-ljau savo pavardes atlietuvino,
BUKARESTĄS, liepos 12.
tas ir sužeista du milicininkai
Italijos užsienių reikalų pa- mo štabų sumažėjus fondams.
PRAHA,
liepos
12.
—
Če

dų
už
tokį
atlyginimų'.
— Transylvanijoje ant gele
ir keturi piketininkai.
•cr.’ctorius rtt-.-uni.iiii diplo Jo vadaujamame štabe yra akams ūkininkams pietinėj Če Prezidentas Rooseveltas pa KAUNAS. — Per Lietuvos žinkelio įvyko šiurpi nelaimė.
Tarp sužeistųjų yra ir mili
matams nieko neišaiškino. Tik pie 2,700 asmenų. Bus paleis
kijoj naciai uždraudė vartoti reiškia, kad jis negali padėti Šaulių Sąjungos metų sukak- Karinis traukinys su karei
cijos kapitonas.
pažymėjo, kad tas esą susiję ta 400.
kuliamąsias mašinas ir savo unistams. Sako, prieš pasirašventę kino kronikos ga- viais susikūlė su prekiniu
su potiniais ir kariniais reika
KAUNAS. — 1940 m. Ta- javus kulti suvežti į paskir šysiant kongreso pravestų pa- minto jai nufilmavo daugiau traukiniu. 22 asmenys žuvo.
lais.
tus centrus, kad būtų leng taisytų aktų buvo proga unis- kaip 1>000 m. įvairių vaizdų, Sužeistųjų skaičius dar neži
VALSTYBES POLICIJA
llinne įvyks platus Lietuvos,
Daugumas stebėtojų aiški PRIEŠ STREIKININKUS Latvijos ir Estijos miestų at viau naciams prižiūrėti iškul tams protestuoti. Jie tylėjo. ,iš kurių sudarytos atskiras fil nomas.
mos. Viena 100 m. filmą šio
na, kad tas, matyt, yra ry PONTIAC, Mich., liepos 12. stovų kongresas, kuriam bus tųjų javų grūdų kiekius.
BENEŠO
BROLIS
ATVY

mis dienomis išsiunčiama į
šium su vokiečių ir italų ka — Čia prieš streikininkus pa svarstomi miestų žemės poli
KO
J
AMERIKĄ
PASIRAŠĖ
PREKYBOS
Jungtines Amerikos Valstyriuomenių kilnojimu Brenne- šaukta skubiai East Lansinge tikos ir su ja susiję miestų
SUTARTJ
NEW YORK, liepos 12. — bes, Prancūziją, Angliją ir kt.
ro perėja. Gal yra ir kitų prie sumobilizuota valstybės poli- statybos ir planavimo klausi
CHTCAGG SRTTIS. — Šian
žaseių. Britanijai ypač nore ja--------------------mai.
LONDONAS, liepos 12. - Buvusio Čekoslovakijos predien iš dalies debesuota, po
tusi žinoti.
Anglija pasirašė prekybos su ridento E. Benešo vyresnysis KAUNAS. — Lietuvos pre piet arba vakarų numatomas
ŠACIIAJUS, liepos 12. —
Illinoiso valstybėje šiemet tartį su Rumunija. Anglija brolis, buvęs Čekoslovakijos kybos su Lenkija balansui pa lietus su griaustiniais ir vė
Buvęs Čekoslovakijos prezi Japonai pranešė, kad jie pas! įregistruota 1,511,902 keleivi Rumunijai pripažįsta 25 mili- senatorius prof. Vojta Bene- sirodžius pasyviam, laikinai siau.
(lentas E. Benešąs pakviestas rengę bloknoti dar tris Kini nių automobilių. Tai rekordas, jonus dol. kredito ir iš Rnmn- šas atvyko į Ameriką. Jis susilaikoma nuo naujų leidisu žmona paliego iš Čekoslo- mų išdavimo prekėms iš LenSaulė teka 5:26, leidžiasi
nuolatos profesoriauti Chica jos uostus: Čuančow, Tung---------------------- nijos perka 200,000 tonų kvievakijos.
kijos įvežti.
8:26.
GABSINKJTĖS “DRAUGE” čių.
gos universitete. Jis sutiko.
šan ir Šaoan.

Japonai britu reikalauja neremti
Kinijos diktatoriaus, tik juos -- japonus

NOBILE BUS DEKANAS
LEWISO HOLY NAME
MOKYKLOJE

PREZIDENTAS NEMANO WPA DAABININKįl
STIEIKAS VYKDOMAS
ATSISAKYTI NUO
NEUTRALUMO BILIAUS

“Eltos” žinios iš Lietuvos

BRITAI SUKRĖSTI
ITALIJOS ŽYGIAIS
PRIEŠ SVETIMŠALIUS
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BUBSCRIPT1ONS: One Year — 86.00; Sli Moutha
— 88.60; ’l'hree Montha — *8.00; One Moalb — 76o.
Europa — One Xear — 87.80; tUx Montha — |4.88l

Oopy — .8»o.
▲dvartlaln* in "DRAUGAM" brln«« bent reaulta.

APŽVALGA

Sulietuvino S. K. Lukas

Apie Rusų Japonų Kautynes

Sąryšy su rusų ir japonų susirėmimais
Tolimuose Rytuose, “Darbininkas’’ daro to
“draugas"
Ueln* kasdien Uakyroa aesmadlenlua.
kią išvadą:
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos vaJatybtee:
Koks būtų šių naujų susirėmimų tikslas!
Metama — 18.80; Pusei Metu — 81.60; Trims mlaešlama — 8806; Vienam minaatnl — .76a. Kltoae ▼*!Kalbama, kad juos pradėjo japonai. Jei taip,
stybAee prenumerata: Metama — 87.88« Puaal metf\
— 84.88. Pavienis aum. lo.
tai jie turi kokį svarbų sumetimą, o gal ir
nevieną. Visų pirma, japonai nori išbandyti
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
Bntered aa Uecond-Claaa Matter Mareli >1. 1818, at
sovietų ryžtingumą; Jei sovietai, su niekuo
Cblcaso, Illinois Under the Aot of Maroh S. 1878.
nekariauja, neįstengs atsispirti japonams,
kurie jau du metai kaip kariauja su kinie
Švedija Atžymėjo Prof. Pakštą
čiais, lai čia bus aiškus įrodymas Anglijai,
kad neverta dėtis su tokia bejėgiška val
Sužinojome, kad liepos 4 d. prof. dr. Ka stybe, kaip Sovietų Rusija. Toliau, japonų
zys Pakštas gavo iš Švedijos oficialinių žmc- drąsa ir pajėgumas įdrąsys Hitlerį, kurs jau
nių žinią, kad Švedijos Karalius teikėsi jį pasiryžęs pulti Dancigą, bot vis delsią, nes
atžymėti, pakeldamas į Vasos ordino kari nežino, kiek ištikrųjų Anglija pasiryžus duoninkus. Insignijos būsią įteiktos Švedijos ti lenkams pagalbos. Sovietų neryžtingumas
Pasiuntinybėje Vašingtone.
ar nepajėgumas atšaldys Angliją. Ji suras
Švedijos Karalius atžymėjo prof. Pakštą, 'būdą išsisukti. Ji tada jau drąsiai teigs (da
atsižvelgdamas į jo nuopelnus dviejų tautų bar vos pakuždomis prasitarė), kad nustosuartėjimui, draugiškumui.
jimas Dancigo dar negresia Lenkijos nepriProf. K. Pakštas daug kartų yra lankiu ki a usomybei, ir paliks lenkus vienus su Hit
sis Švedijoj, laikęs paskaitas švedų univer leriu kamuotis. Tokiam atsitikime rezulta
sitetuose ir šiaip jau kultūrininkų rateliuo tas gali būti tik vienas: lenkai neteks Dan
se. Savo paskaitomis, privatiškais pasikalbė cigo ir visų žemių, kurios pirmiau buvo
jimais, per švedų spaudą jis plačiai išgar Vokietijos sienose. Jei lenkai pradės ran
sino mūsų tautą ir jo tos pastangos daug tai muštis, tai karas gali užsibaigti dar liūd
prisidėjo prie sustiprinimo draugingumo ry niau: Lenkija gali netekti tiek žemės, kiek
Hitleris norės pasiimti. Kad neišprovokuotų
šių tarp Lietuvos ir Švedijos.
Anglijos, Hitleris gali kol kas nepaliesti
Turint galvoj, kad prof. Pakštas dabar Lenkijos nepriklausomybės. Su tuo galima
yra tolimoj, **nesurandamoji vietelėj, žinia palaukti. Beckas nebūtų ‘‘ gabiausias Euro
apie jo atžymėjimą, be abejonės, jam buvo pos politikas”, jei tų dalykų nepramatytų.
tikrai įdomus surpryzas Jungtinių Valsty Kuris diplomatas norėtų būti Beėko padėty!
bių nepriklausomybės šventėje.

Studentų Sąjungos Valdyba
Ta pačia proga reikia pastebėti, kad prof.
Pakštas ir Jungtines Valstybes lankydamas
gražiai pasitarnaus mūsų tautai, plačiai su
pažindindamas su ja šio krašto inteligenti
jos sluoksnius. Tai buvo galima pastebėti iš'
vakar paskelbto mūsų dienraštyje jo darbų
piano.
Prof. Pakštas per šį vasaros semestrą pro
fesoriauja valstybiniame Kalifornijos Universiteete. Pranešama, kad bendrame geogra
fijos kurse jis turi šešiolika pastovių stu
dentų, o politinės geografijos aktualių pro
blemų klauso 22 studentai. Bet tai vis dau
giausia esą jau su praktika mokytojai įvai
rių aukštesniųjų mokyklų (High Schods).
Į prof. Pakšto paskaitas leidžiami tiktai tie,
kurie turi bakalauro laipsnį, ar yra išklau
sę pradinį geografijos kursą. Tokių studen
tų universitetas turįs žymiai mažiau, tad ir
jo klasės nedidelės ir rimtai darbui labai
patogios. Per diskusijas klasės salėje stu
dentai pareiškiu daug gyvumo ir iniciatyvo, kuomi Profesorius esąs labai patenkin
tas.
Iš Europos šią vasarą prof. Pakštas esąs
vienintelis svečias Kalifornijos universitete,
už tat visur esąs maloniai priimamas, vai
šinamas ir kviečiamas su paskaitomis.

Iš to galima suprasti, kad ir čia, Ameri
koj, akademikų tarpte pirof:, Pakštas yra
populiarus ir čia besilankydamas padarys
nemaaži gero mūsų tautai.

Dancigo Klausimas Ir Anglai
Lenkai ypatingai nudžiugo dar kartą iš
girdę Anglijos premiero Chamberlaino pa
žadą ginti Lenkiją tuo atveju, jei ją užpul
tų Vokietija sąryšy su ginču dėl Dancigo.
Tačiau, kad tik jie, lenkai, neapsigautų.
Pasaulis jau turėjo progos patirti, kad
anglų politikų žodžių už tikrą pinigą imti
negalima. Jei gerai įsigilinsim į paskutiniąją
Chamberlaino kalba apie Dancigo klausimą,
joj rasime vietų, kurios sukelia abejonių
dėl anglų nuoširdumo.
Chamberlainas vis dar kalba apie galimu
mus susitarti su Hitleriu ir, be abejojimo,
dabar jis dar daugiau darys spaudimo į Len
kiją, kad ji būtų nuolaidesnė ir tartus su
Vokietijos naciais. Ar lenkai paklausys an
glų, kaip paklausė jų čekai, tai yra kitas
klausimas. Nuo to daugiausia pareis taikos
ir karo klausimas.

Bet galimas ir toks dalykas, kad Hitleris,
kaip jau ir pranešama, tuo tarpu Dancigo
klausimą paliks taip, kaip jis yra, ir savo
dėmesį laikinai nukreips į kurį nors kitą
Europos kraštą.

AMERIKOS VAIZDAS
4*

(Tęsinys)

šios šalies kalnus ir lygumas
besibastę.
Tam yra daugybė įvairią
Nenuoramumas yra svar
•priežasčių, iš kurių svarbiau
biausia mūsų asmens ypaty
sia, sakoma, sunki gyvenimo
bė. Kuomet mes atvykome
būklė, kaip man daugelis
čia į Ameriką, mes atvyko
žmonių tą pareiškia. Bet aš
me ne tik kaipo pavieniai
tam visai netikiu, kati dėl su
neramūs asmenys, bet kaipo
nkios gyvenimo būklės žmo
rasės, kaipo tautos, kaipo pe
nės į talm tikras dalis susi
rnešėjai praeities į kraštų,
burtų, dėl kitos gyventojų da
neturintį istorijos, kurio pra
lies neapykantą reikšti. Kar
eitis yra tik girios, upeliai,
tais skurdas, labai didelės
lygumos, kalnai, be pradžios
gyveninio sunkenybės ir
ir pabaigos pajūriai ir tekan
žmonių prieauglis sukelia ne-j
čios į plačiasias jūras upės.
apykantos priežastis. Aa tik
Amerikos istorija yra tik
vieną dalyką noriu ištirti, ko
ta, ko'kią mes visi atsinešėm,
dėl tos neapykantos tarp mū-1
atvykdami šion šalin, kaipo
sų gyvuoja, kodėl jomis taip •
atskiras savo asmens istori
žiauriai dega amerikonų šil
jas. Jos reikalai yra mūs vi
dys, kodėl jos čia toje turtin
sų reikalai. Visų pasauliu
giausioje pasaulio šalyje ran
tautų papročiai ir visokie
dasi!
prietarai dabar jau yra mū
Kada aš pažvelgiu atgal, i sų amerikonų papročiai ir
šios šalies praeitį, į tuos lai prietarai.
kus, kada Amerika ką tik
Katalikai vengrai ir naujo
buvo atrasta, aš pamatau, kad
mes, visi amerikonai, kokiu je šalyje dar vis nebekenčia
tik atžvilgiu neimsime, nesa protestantų vengrų, o vaidin
me šio krašto gyventojai, bet gieji airiai čia dar vis var
ateiviai. Kiekvienas žmogus, toja žalią spalvą ir ja visa
išskyrus indijonus — tikruo dos didžiuojasi, prisiminda
sius šios šalies gyventojus, y- mi, kad kadaise jie, už ne
ra ar buvo kada nors jis, ar šiojimą žalios spalvos, buvo
jo senuoliai iš kitur atvykę. pavergėjų net žudomi.

Liepos 1 ir 2 dd. Marianapolio Kolegijos
Mes kiekvienas turime pra
patalpose įvyko Lietuvių R. K. Studentų
Labai keistai ir juokingai
eitį
ir dabartį — dabartį šio
Sąjungos seimas, kuriame išrinkta nauja atrodo, kuomet užgirsti žmo
valdyba: dvasios vadas — kun. dr. Jonas gų, kurio kadaise protėviai į naujo krašto, kuri mus pri
Starkus, garbės pirmininkas — Juozas B. šią šalį atkeliavo Ir buvo sve verčia taip pat tvirtai ir sa
Lauč'ka; pirmininkas — Jonas Šakočius timšaliai, jog jis nekenčia tų vo praeities laikytis. Jeigu
1
(Pittston), vicepinn, Jadvyga Stulginskaitė žmonių, kurie čion šiais lai mes čia atvykę galėtūknėme
(AVateibury) ir A. Dūbickaitė (Worcester);
kais Atvyksta / ir juos ima savo prigimtą kultūrą kita
iždininkė — Elena Kundrotaitė (Rochester),
pakeisti, gal, mums būtų ge
vyr. redaktorius — kun. K. Urbonavičius, re pravardžiuoti ‘svetimšaliais’
riau. Kuomet nuvyksti į Ki
daktorius — Jonas Pįliipaaskąs, sekretorius Ką tai reiškia tautos gyve
— Ant. Tamulis (Mariąnapolis)*, soc. sekre nime šimtas, du šimtai ar dau niją, labai lengva kinu ųmtap
torė — Valerija Jakštaitė (Watbrbury) ir giau metų! Tauta yra ir. pa ti. Ten užtenka tik savo tau
organizatorius — adv. A. Mileris (Worces- siliks per amžius iš įvairių tos, kultūros, papročių ir ti
svetimšalių susidariusi, kurie kybos išsižadėti ir priimti iš
ter).
Seime paskaitas skaitė stud. V. Jakštaitė čia kada nors pirmiau atvy kinų visą aiškiai jau apibrieš(apie studento pasiruošimą profesijai) ir ko, ar dabar atvyksta ar vė tą gyvenmo sistemą ir filoso
fiją. Kuomet mes, atvykę čia
studL Pranas Bulovą (apie tarptautinės stu liau kada nors atvyks.
į Ameriką, norėtumėm ame
dentų katalikų Pax Romana sąjungos veik
Bestebėdamas šios šalies gy
lą, apie jos šių metų kongresą, įvyksiantį
rikonais tapti — negalima,
Washingtone ir New Yorke). Visi atstovai ventojus, aš pastebiu juose nes čia yra tokia daugybė
savo kuopų vardu pareiškė didelio pasiten didelį pasaulio tautų, rasių, gyvenimo sistemų ir filoso
kinimo ‘‘Studentų Žodžiu”; darbščiausioms kultūros ir tikėjimo įvairu fijų, kad nežinia kurią iš jų
ir geriausiai atsižymėjusiems bendradarbia mą ir visi turi vieną ir tą reikėtų priimti. Jeigu mes
ms paskirtos ir įteiktos dovanos pinigais ir pūčią svarbiausią ypatybę, su norėtumėm visas priimti, mes
knygomis. Dovanos bus teikiamos ir kitais kuria, nors ir patapo šio kra paskęstumėme jų begalinėje
metais.
što piliečiais, nesiskiria, tai
daugybėje, ir todėl neišven
Seime dalyvavo 90 atstovų ir keliolika yra nenuoramos.
giamai mes esalme priversti
svečių. Visi dalyviai džiaugsmingai sutiko
žinias, kati pernai sąjunga pažengė į prie Mes, visi amerikonai, esa laikytis to, ką mes ar mūsų
kį; susilaukta naujų kuopų, turėta keli kuo- me nenuoramos - nehuoramos tėvai yra įgiję, 'ką jie ar mes
pų vadovybių suvažiavimai, įvairios pirme visų pasaulio taūtų. Į Ame- su savimi čion atsinešėme.
Mes, gal būt, pakeičiame
nybės. Kai kuriose kuopose (ypač Pittsto- ri'ką čia tik nehuoramos atne) turi labai gražaus pasisekimo lietuvių vyko, kuriems savo tėvynėm savo tik medžiaginę gyveni
kalbos kursai.
je nebuvo vietos. Ramūs ir mo išvaizdą: prisitaikom prie
visa kuo ąfesitenkinę ir lėti naujų gyvenimo aplinkybių ir
Reikšmingi ^Žodžiai
žmonės čia neatvyko, liet pa sąlygų, pradetlairte elektrą ir
siliko savo senoje tėvynėje bėgantį vamzdžiais vandenį
“Amerika’’ pastebi, kad Lietuvoj, mūsų
visų didelialm džiaugsmui, nuoširtlžiai ir at •dirbti ūkiuose, dirbtuvėse ar vartoti ar įsigijame automo
virai .pasisa'kionia, kaip lietuviai pasielgtų, kur nors įstaigų raštinėse. Jų bilių, bet vidujiniai ar dva
jei įvyktų tolimesnis pasikėsinimas prieš val čia nerasi. Nė vienas iš mū siniai mes nepaslkeičiame:
stybės nepriklausomybę, prieš lietuviškos že sų jų nepriklausome skyriui. mes pasiliekame tuo, kuo mes
mės neliečiamumą. Neseniai “Lietuvos Ai Mes visi panašios dvasios iš esame, ir tik prie begalinio
de” V. Gustainis paskelbė jautrų straipsnį, jų tarpo išsiskirėhne ir čia. Amerikos j vai nuno mes dar
kuriame žadinama mintis gintis iki paskuti kartu susitikome. Kuomet sve pridedame dalį savo kultūros
niųjų — “ne tik iki paskutinio kario, bet čiai 'mūsų krašte besilaikyda ir taip mes pasiliekame ame
ir iki ipa.Jkutinio jaunuolio ir jaunuolės, iki mi su nusistebėjimu kalba a- rikonais.
paskutinio lietuvio”.
pie mūsų nuolatinį skubėji Jeigu mes pažvelgsime į
Straipsnyje reikšmingai pabrėžiama ši mą ir veiklumą, kuris yra čia augusias kartas, mes tuoj
mintis:
kaipo ir dalis mūsų ternpeia pastebėsime tarp jų didelius
“Turėtume pasakyti viešai ir neslepiami, mento, aš nė kiek nesu nu Skirtumus ir žymes, nežiūrint,
kad mūsų visų žuvimo atveju mūsų pačių
stebintas. Jeigu ta nenuora kad jos turi tą f»fttį auklėji
ir mūsų protėvių per tūkstančius metų krau
ma nebūtų mums įgimtas da mą, naudojasi ratlijumi, lan
ju aplaistyta Lietuvos žemė turėtų tekti vis
gi ne svetimiems, bet mūsų broliams, kurie lykas, tai nė vieno iš mūsų ko judamuosius .paveikslus,
dabar via išeivijoje, kurie yra Amerikoje. čia amerikono nebūtų ir A- skaito labai menkos vertės
Jiems turėtų būti uždėta šventa pereiga su •merika dar nebūtų buvus at leidinius, lanko tą pačią vie
grįžti į Tėvynę ir čia paveldėti savo gimi rasta, o indijonai dar ir šian šą mokyklą ir vartoja anglų
dien būtų, kaip ir seniau, po kalbą, bet nė vienas iš jų nenių ir savo tautos žemę”.

Trys žaidėjai, padarę tris išbėginius ir laimėję All-Star
bosebolo žaidimą1 New Yorke, praeitą antradienį. Iš kairės
į dešinę: George Dickey iš Yankees rinktinės, liauk Greensberg iš Detroit ir Joe DiMaggio, Yankees. Pastarasis pa
darė “lionie run”. (Acme telephoto)

LIETUVIŲ KULTŪRINIAI RŪPESČIAI
KLAIPĖDOS KRAŠTE
Nei viename Klaipėdos kioske
nėra lietuviškų laikraščių.
Lietuviai neturi nė vieno
knygyno. Užantspauduotos
bibliotekos. Kaip su Lietu
viais mokytojais?

laikraščiai ateina antrą die
ną. Labai reikalinga, kad lei
dyklos susirūpintų ir Klaipė
dos kioskams pristatyti lai
kraščių pardavimui. Dabar
galima gauti latviškų, bet nei
vieno
lietuviško laikraščio.
pasirodė

XX) Spaudoje
žinutė, kad klaipėdiečių de Lietuviai nebeteko nei vie
legacija apsilankė .Gumbinėje flcr lietuviško knygyno nei
lietuvių, kultūriniais reika
bibliotėkoa.
lais. Kai kas pamanys, kad
dabar jau lietuvių reikalai Spaudos Fondas likvidavosi
Klaipėdoje yrą tvarkoje. O ir išsikėlė. Sandaros 'krikščio
vi's deltoj
nėra. -Priešin niškas knygynas buvo tokiegai, lietuvių reikalai labai .ne
organų uždarytas ir iki
aiškūs ir nežinia, kada paaiš šiai dienai negali veikti. Nors
kės. Kiek teko 'patirti, dele atitinkami organai žada, kad
gacija Gumbinėje kolkas nie knygyno klausimas būsiąs ne
ko nepasiekė, nes valdžia dar trukus išspręstas, visvien jau
nėra nusistačiusi, kaip lietu trečias mėnuo kaip niekas ne
vių reikalai bus traktuojami. pasikeitė. Jei greit knygynas
Apskritai, valdžioje esąs toks nebus grąžintas savininkui,
nusistatymas, kad vietos k i jis turės likviduotis, nes sąs
limo lietuviai esą tik lietu kaitybos ir apyvartos knygos
viškai kalbą vokiečiai, kurie savininkams
neprieinamos,
negali gauti sau atskirų mo negali surinkti pinigų iš dekyklų, nei turėti savo kultū bitorių, o kreditoriams mokė
rinio gyvenimo. Dėl sudary ti reikia. Tokia padėtis neiL
mo lietuvių organizacijos re vengiamai veda prie bankro
gierungs prezidentas pasisa to. Blogiausia dar tai, kad
kęs esąs kompetentingas ką Klaipėdoje ir visame krašte
veikti ir žadėjęs reikalą išsi nebegauni pii-’kti lietuviškos
aiškinti su Berlynu. Tokiu knygos ar kurio kito leidinio.
būdu visi klausimai kabo ore. “Aukuro” biblioteka
taip
Dėl lietuvių Lietuvos pi'.iečių, iki t vis dar užantspaudui
esą, kitas reikalas. Jų kultū ir nei savininkams, nei puffl
riniais reikalais privalanti kai neprieinama. Kaip ilgai
rūpintis Lietuva, bet ne vie-, tokia padėtis truks?
tos kilimo lietuviai ir ne jų Lietuviškų
>•=»
organizacija.
Mokytojų klausimas taip
pat neaiškus

Kaip atrodo, lietuvių reika
lai stovi vietoje. Pirmas svar
Keliose miesto mokyklose dar
bus trūkumas, tai kad nėra
tebeveikia lietuviškos k’asės,
lietuviškos spaudos.
kuriose dėsto lietuviai moky
Nei viename Klaipėdos kios-'
tojau Lietuviai karštai gei
ke nėra lietuviškų laikraščių.
džia, kad nors tos mokyklos
Pašįe, berods, esą galima už
būtų jiems paliktos. Keli lie
sisakyti, bet laikraščiai atei
tuviai mokytojai, kurie, nenu
na labai suvėluotai, kartais
tiko pasižadėti dirbti vokie
vos ketvirtą dieną. Ta aplin
čių nacionalsocialistinėje dva
kybė padaro laikraštį bever
sioje, nuo birželio mėn. 1 J
tį. Tik banderole siunčiami
buvo atleisti. Pranešima^ apie atleidimą jiems buvo pa
gali savo kilmės, kūno sudė
darytas tik po savaitės ar
ties ir kraujo paslėpti, kas.
vėliau po termino. Tų moky
kiek aš stebėjau ir tyriau,
tojų padėtis tiesiog liūdna.
niekuomet nė trupučio nesi-j
Dabar liko be darbo, išvykti
keičia, ir kiekvienas žino ko
į Lietuvą negali — jie pasi
kiai,, tautai jis priklauso, ne
darė Vokietijos piliečiais —
žiūrint," kad jo protėviai gal
ir dabar turi stoti naujokų €•»
laivu “Mavflower” atvyko.
(Bus daugiau)
(Tęsinys 5 pusi.},
A«

a

Ketvirtąjį., liepos 13, 1939
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By Bob Dart
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KAIP IŠGARUOJA TIKĖJIMAS?
Motto.- “Tikintis žmo
gus, suprantąs gyveni
mą, gi netikintis — ar- (
dąs gyvenimą!”
'
Vienas mokslininkas turėjo
sūnų, kurį auklėjo žodžio “Die
vas” niekada jam neminėda
mas. Kai sukako jam 10 metų,
tėvas matė kas rytą einant į
sodą. Ką jis ten darydavo?
Gi atsiklaupęs ir pakėlęs akis
į tekančią saulę meldėsi. Var
gšas vaikelis! Tuo jis įrodė
savo tėvui, kad žmogaus siela
jau iš prigimties ilgisi Dievo
Galime eiti ligi pat seniau
sių laikų, ligi tamsiausių tauhet nerasime nė vienos, kuIbūtų neturėjusi religijos.
Igingumas yra suaugęs su
žmogaus prigimčių.
Modernusis žmogus, kuris
•užkariavęs ne tik visą žemę,
bet ir plačiąsias erdves, tas
žmogus lenda į jūrų dugnus,
kelia koją ant kūlynų tolimuo
se ašigaliuose, jis dažnai pasi
juokia iš kitų, bet nemato,
kad didmiesčiuose gyvena in

teligentui — prietarų vergai.
Kartą paklaustas tramvajaus
konduktorius, kur rasti vago
ną 13 Nr., jis išpūtė akis ir
atsakė: “tokio nėra, juo nei
vienas keleivis nevažiuotų!”
Amerikoj 13 nėra!
XX amžiaus galiūnas, kuris
nuverčia didžiausius kalnus,
moderniškai apsiginklavęs, ti
ki įvairiems burtams ir prie
tarams. Kai kurie iponai ir po
niutės, kurie neina išpažinties,
ištisas valandas sėdi burtinin
kų laukiamuose. Tos poniutės,
kurios nesimeldžia (juk nemo
derniška!!), žiūri drebėdamos
kaip balta peliukė traukia la
kštelį, pasakantį jos ateitį.
Taigi matome, kada. uždaro
me duris tikėjimui, per lan
gus ir duris 'skverbiasi prie
tarai, burtai.

Daugelis yra katalikai kri
kščionys, tuo tarpu jų gyve
nimas yra visiškai stabmel
diškas! Žmonės paskendę sa
vo kasdieniniuose darbuose,
jog neturi laiko ir pagalvoti

Virki! Skanius Valgius
VESIU-LENGVU BŪDU

TAI.
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kas jie yra ir kam gyvena.
Netikėjimas ar abejingumas
tikėjimo dalykuose yra aiškus
nusikaltimas sveikam žmo-'
gaus protui, žmogaus proto1
bankrotas. Apetito netekimas
yra ženklas, kad Smogus ne
sveikas. Gi protui netekus “apetito” pažinti tiesą, tikėji
mą, yra ženklas, kad žmogaus
dvasioj netvarka. Abejojimas
tikėjimo dalykuose, tai davi
mas lygių teisių klaidai ir tie
sai!
Kam yra tas pats — tikėti
ar netikėliu būti, yra dvasios
atsilikėliai, gyvenimo mokyk
los mokiniai, nesugebą perei
ti į aukštesnį dvasios subren
dimą.
1 ",

Dėl ko taip susidaro tokie
neaiškumai, išaiškina trys 'pttgrindinės priežastys:
Pirmoji — yra nežinojimas
tikėjimo tiesų arba klaidingas
supratimas, kuris dažnai pa
stumia į donkichotiškus žy
gius prieš tikėjimą. Žmogaus
protas pradeda neskirti tiesos
nuo klaidos.

leidėjas, o kaip tik nei vieno,, klasės laikomos grynai iš sim
nei kito nėra. Dėl to, jei neat patingumo ir palankumo Lie
siras leidėias, tai laikraščio tuvai. Vietos kilimo lietu
Krašte
laukti visiškai netenka. Da viams mokyklų neduosią, nes
(Tęsinys iš 2 pusi.)
bar
juos laiko vokiečiais... Vokie
.mimo komisijom Mokyklose, valdinės inicitayvo-s Klaipė čių daviniais, Klaipėdos mie
iš kurių tie mokytojai buvo dos krašte būti nebegali. Ten ste, esą, tiktai 22 pradžios
'paleisti, dabar lietuvių klasė- reįjQa privačios iniciatyvos mokiniai vietos kilimo, kurie
se dėsto grynai vokiško nu“,jos snrasti5 rodos, būtų gali- nori
lietuviškų
mokyklų.
sistatymo mokytojai. Ar t-110 Į ma..
jau np tuo metodu, Klaipėdos krašte tokiu .moki
atveju lietuviškosios k'asės kokiu iki šiol dirbta.
nių esą 65. Ar tie skaičiai ti
beatlieka savo uždavinį., gali
Reikėtų 'Susitarti, kad leis- kri, sunku 'patikrinti, bet rei
kiekvienas suprasti.
tų steigti Lietuvos piliečių kia manyti, kad esamoie san
Savo laikraščio neturėji organizaciją Vokietijoje. Tam tvarkoje tatai gali atitikti ti
mas* labai neigiamai paveikia kliūčių nėra. Ta organizacija krenybę... Reikia nepamiršti,
Klaipėdos krašto lietuvius ir galėtų rūpintis visais kultū- kad tie mokiniai, kurie pra
visi teiraujasi, kada išauš 5 riniais Lietuvos piliečių Vo dėtų tas mokyklas lankyti,
diena, kai toks laikraštis pa kietijoje reikalas. Jei to ne negalės atsispirti aplinky
sirodys. Gaila, iki šiol, kiek bus. greitu laiku tenka laukti bėms ir be to užsikirs kelią
tenka patirti, dar nieko tikro sulikviduojant ir lietuvišką ateitin... Lietuvos piliečių vai
negirdėti. Reikia manyti, kad sias klases prie vokiečių mo kai tu mokyklų lankyti nega
šio klausimo išsprendimas ne kyklų, nes, kompetentingų lėtų. Taigi, tokios perspekty
Naujas paskirtas Kansas maža dalim priklauso ir nuo
vokiečių įstaigų nuožiūra, tos vos.
City, Kansas, policijos virši pačių lietuvių tam tikrų vie
ninkas. Yra didelis priešas tų apsileidimo. Jei pvz, noriTHINGS THAT NEVER HAPPEN
Pendergast politikierių orga-ma leisti laikraštį, būtinai tunizacijos. (Acme telephoto) rį būti valdžios sutikimas ir

Lietuvių Kultūriniai
Rūpesčiai Klaipėdos

C fCKG e
IN CTON^
Pont Thc7 First' 'rinc IN

. . . Su Automatišku

• Elektrikinis virimas yra vėsesnis virimas! Vėses
nis todėl, kad išviršiniai ‘units’ koncentruoja šilu
mą apačioj indy, ir todėl kad pilna insulacija pa
laiko šilumą kakalyje ir neišleidžia lauk iš ten j
virtuvę.
Elektrikinis virimas taiposgi yra lengvas. Nerei
kia daboti, laukti ir rūpintis. . . kada išeinate, jūsų
valgiai bus automatiškai pagaminti ir bus gatavi
patarnavimui kada sugrįšite.

Pamatykite parodas modemišką automatišką
elektrikinią pečių pas elektros prietaisią dealerius, ir hardware, rakandą ir department krau
tuvėse, taipgi Apielinkėj ir Didmiesčio Commonwealth Edison Kompanijos krautuvėse.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

s'^TT* PO IR

2L-,

■

yovNgj

---------- r

kflvvpy/Miyypj
Hovvj
Ho vvTco rųe.

Trečioji — valios sugedimas.
Žmogaus valia, netekus sub
jektyvaus gėrio — Dievo bei
tiesos meilės, pasidaro baisus
egoistas.

Mūsų tikėjimas turi būti
gyvas, veiklus ir sąmoningas, j
Jei eisim kartu su B-čia, su
tikėjimu, tai be abejojimo bū
sim dori ir laimingi. Mūsų šū
kis turi būti: — “Atgal prie
Kristaus!” Ir tik artindamie
si prie Kristaus, bendradar
biaudami su Juo, kuris suteiks
stiprybės mums ir pagalbos
visam pasauliui.
j

Ht't
pop LC.TS
UAVt Ą CI6ARC.TTC
W1LL\UH?

’KIDCf

Antroji — vadovavimasis
jusliniais malonumais gyveni
me. Paskendus jausmų ban
gose tikėjimo tiesos tampa ne
reikalingos.

ELEKTRINIU
PEČIU

5
,
THE WORLD
WA« (THC WAR TO ENO
Aii- v;ahs> there have
BEEN SEVEN WARS,
5 AUULON CASUALTIES
PI ve CONQUE5T5,
TWO REVOcoTlONS
ANO A ClVIU VVAR/

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma
TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

r -UŽTIKRINTOS
PLEITOS............ PO

Smilga (“ū.”) _

Yra ir tokių, kurie protui
apšviesti ir apsivalę širdyje;
visuomet prie amžinų daiktų,
dūsauja, o apie laikinius dai-j
ktus su pasibjaurėjimu klau-j
so, prigimimo reikalams ne-j
noroms tarnauja; ir tie jau-1
čia, ką tiesos dvasia juose
kalba.

PASKOLOS

GREITAI IR
PIGIAI

Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjimais.
arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

ederalSavings

žemo

F OP

ę K irn

l P P i t a r i

ajiociation

OF CMICAGO

V

. rj S

Jei

$12.50

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS it impresiją mū
są pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
8»45 WEST 2«th STREET
Tel. Lawndale 2»08-»

1724

Atdara Iki P ▼.

Jano loan

Ar kenčiate nietiejimą,
nuderimą, arba odoe ligą? F
Nekentėkitl Žemo per SO
metą gelbėjo įmonėms. Pa
taline eesema. iibėrimus,
spuogas ir kitokias odas
negalavimus. Pirk Žemo
iiandien! Virnose aptiekose. S5c. 00c. SI.00.

Pinigai grąžinami
m patenkinti.

ant 1-mų Morgičių

JsWANO DAUKANTO#

FOR
I TC H I N G
S K I N

$■

2202 West Cermak Road
Chlcago, 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.

SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Monroe 92M

p, p.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ĖSTATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rąftiee nanjns namus ant
lengvą mėnesinią ihnokėjimą. Daran vi
sokį taisymo darbą be jokio caah jmokėjimo, ant lengvą mėnesinią iimokėjimą.
(Iigannn geriau*! atlyginimą ii Fire In
surance Oompaniją dėl taisymo apdegu
sią namą). Darau paskolas ant nanją ir
seną namą, ant lengvą mėnesinią iimokėjimą nuo B iki 20 metą. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone GrovehilI 0306

Ketvirtini., liepos

f

HE I) AKTORIAU S Al» UKSĄ S:

Pittsburgho Lietuvių Žinios

4U» Tabor hitmet,

Espliu, PlRatHirgli, l’t-iui*.

13, 193!)

llaštiia blųr>kl(v Šiuo adresu:

PRANEŠIMAS
Telef. litui lovk 2204
Dr. V. A. Šimkus šiuomi
, laiku atostogauja ir sugrjš
stis prie tos lietuvių garbiu- tik rugpiŪČio-AugUSt mėn. 1
gos organizacijos.
d., 1939.
aois Oarsou SL

, parapijos choras, vedamas A. ,West End
I Sadausko, rimtai pasiryžo da- Į
Liopps 6 d., Sv. Vincento
Sodaliečių piknikas liepo> lyvauti Pasaulinėj Parodoj
tai gerai. Žino- Lietuvių Dienoje rugsėjo 10 Mulei ų klubus laike inenesi- d. pavyko labai
Komitetas parapijos laikė
LIETUVIAI DAKTARAI
iš
visų
kolonijų.
riebtasi
dan
t
Sl,slnn
kiinų,
kuriame
vnnsusirinkimų,
kuriume pusis'kiniU buvo
d. ir energingai g
yPa^ ^au K jaunimo. Piknike rbo. Darbas sunkus. Neganu balsiai sutarė pasidurlmtti j-stė Javbus parapijos piktn- Rez. Tel. Canal 0102
darbininkai savo darbų atli chorus prirengti, bet dar rei- I,a,apit,os piknike. \ ienos žuko tobulai. Sodalietės baigė kia sukelti lėšų. Man atrodė. df‘j° pampinti šaltunosių, zui
mokėti už Tabernaculum ir kad tai ne tik Pittsburgh... k*1) auselių, kitos kugelio, sii
Parapijos piknikas įvyks GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. CERMAK ROAD
dar pora desėtkų atliko ji., bet viso Allegheny apskričio l*l‘1’ a,buzų. spėjama, kad pu iepos 30 d., Country Club ūTel. Canal 2345
kasoj. Tabernaculum kaina lietuvių reikalus. Tie chorai t raP*j°s piknikas, liepos .,0 d., ivje. Girdėt, ųiarapijonai ir
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9
pavoks. taipgi jos tu j biznieriai Pittsburgho ir
vo $260.00. Kas veikia, tas atstovaus Lietuvių Dienoje
6558 S. WESTERN AVĖ,
Tel Hemlock 7270
visus Allegheny County lietu-1(”j° diaugiškų vakarėlį, kini pylinkės rengiasi dalyvauti.
vis šį-tų nuveikia.
Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7
tinkamai suruošė Viltrakienė
Trečiadieniais pagal sutartį.
Liepos 9 d. pakrikštytas vius. Dar ne vėlu, gali prisi
Vietinis
ir
Lang.
George Fisher ir Zuzanos Mi dėti S. S, ir Homestead cho
LIETUVIAI DAKTARAI
ckevičiūtės sūnelis vardu Ge- rai. Tai patrijotiškas daly
Liepos
9
d.,
Šv.
Vardo
or

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
orge-Stanley. Kūmais buvo. kas, tai lietuvybės palaikymo
gijos nariai bendrai ėjo pliti
4729 So. Ashland Avė.
Amerikoj
reikalas.
Mes
kal

Stanley Mickevičių ir Julija
2-trot luboi
šv.
Komunijos.
Taipgi
Šv.
DANTISTAS
bame daug apie lietuvybės
žlj ir turiningą pamoksi,, priuž Ja,.b.( h. Kluclmi'k.
CHICAGO, DLL.
išsaugojimų Amerikoj, bet Sakramentas buvo išstatytas 1446 So. 4yth Court. Cicero
taikyti, šiai -progai, už visus u. auką_
Telefonas
MIDway 2880
Ketvirtadieniais
ir
Užsakai pradėjo eiti tarp: praktiškai mažai veikiame viešai adoracijai, kuri baigė Antradieniais,
Penktadieniais
•pranešimus per garsiakalbį
OFISO VALANDOS:
Visiems atsilan'kusiems, vi Vincent Zedler su Mary AValandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Pasiųskime New Yorkan 70- si palaiminimu.
pikniko metu. Lai Geriausias siems prisidėjusiems darbu
3147 S. Halsted SL, Chicago vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. V,
dams ir Stanley Gustis su 100 jaunuolių iš Pittsburgho,
Viešpats gausiai atlygina.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
arba auka prie Lietuvių Die Stella Bober.
Moterėlės
buvusios
šv.
^la

fieStadieuiaia
Telefonu HEMlock 6286
tai bus praktiškas žygis lie
Valandos: 3—8 P. M.
. Ačiū taip pat ir Šv. Vin nos iškilmių širdingai ačiū.
pijos
draugijos
laikė
susirin

Mūsų choras, vedamas Jo tuvybei palaikyti Amerikoj.
cento parapjos choristams ir
Šv. Pranciškaus Seserys ir
kimų, kuriame nutarė liku
no Senulio, ir šv. Vincento Sunkus darbas, bet galimas.
jų vfedėjui Sadauskui už pa
Kapelionas
sius pinigus pavesti šv. Vin
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(BE1NAKAUSKASJ
sišventimų atvažiuoti ir pa
cento parapijai. Buvo tai sti GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. Marquette Rd.
Mergaičių Stovyklos Aidai
giedoti šv, Mišių metu.
6900
So.
Halsted
Street
pri moterų draugija, bet pi
Ofiso valandos:
Šv. Kazimiero Parapija
10—12 vaL ryto
TELEFONAI:
ELMHURST,
PA.
—
Mamergaites
į
Maryville
stovy
nigai jų žlugo užsidariusiam
i Didžiai gerh. 'kun. M. J
2
—
1
ir
6—8 vai. vakaro
Ofiso — Wentworth 1611
Sekmadienį, liepos 16 d.,
Trečiadieniais ir Sekniadieniaio
Res. — Y arda 3955
Kazėnas suteikė pikniko Ja VISI važiuojame į parapijos ryville parke, Elmhurst, Pa., klų duos joms gerų progų iš- banke.
Susitari us
OFISO VALANDOS:
lyviams daug malonumo i ir Federacijos 52 skyriaus iš jau antra savaitė veikia me- mokti lietuvių kalbos ir i.
2 iki 1 popiet
7 iki 9 vakare
SLRKA 35 kuopa laikė mė
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
gyvumo traukdamas pikniko! važiavimų, kurs bus Adomo rgaičių stovykla. Stovyklai girsti įdomių dalykų apie
pagal sutartį
savo
tėvų
tėvynę.
vadovauja
Nukryžiuoto
Jė

nesinį
susirinkimą.
Klebonas
programos įvairius vaizdus.; S(Xje vįsneįlįs
įel
gerai žinomoje zaus Seserys, padedant dviem
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dar yra vietos priimti dau 1 karštai ragino jaunimą glauUž kelių dienų, manome, pa-1į u
• gražiausioje vietoje. Bus
4631 So. Ashland A v t.
mergaitėm patarėjom iš Wil- giau mergaičių. Visas šitas
veikslai bus gata\i ir jis mus į ja)(aį malonu visų popietį pra
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
AKIŲ GYDYTOJAS
kes-Barre. Mergaitės links liepos mėnuo yra mergaitėms
TeL YARds 0994
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
pakvies į savo kino teatių.. jeįstį pavėsyje ipo
po medžiai
Rez. Tek PLAza 3200
Val&udos:
1
—
3
ir
7
—
s
skirtas.
Kitų
mėnesį
bus
ber

mai praleidžia atostogas ir
Laukiame.
pakvėpuoti grynu oru ir paKasdien ižakyrua Seredų
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa
ta pačia proga išmoksta na niukų stovykla.
Seredoiuia
ir
Nedek
pagal
sutarti
Nedčlionns nuo 10 iki 12 vai. dien*
Ačiū taip pat ir visiems ki-, žaisti. Važiuojam! Visus kvie mų ruošos, rankdarbiu ir lie
13
Kaina
už
dienos
pragyveni

tiems klebonams, kurie vienu eia Išvažiavimo rengėjai.
tuviškų šokių bei dainų.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
mų stovykloje $1.00.
ai'ba. hitu būdu prisidėjo prie
Dienos programa šitokia:
EYEGLASSFS
eL YARds 5921
Ofiso TeL Canal 6122
■pikniko sėkmių: kun. Misiui, Homestead
es.: KENvvood 6107
7:30 kėlimas ir namu ruoRes. 8312 So. Marshfield Ava.
COULD NOT DO HER
kun. Vaišnorai, kun. JurguRes. Tel. Heverly 1868
Visi važiuoja į piknikus, su
čiui ir kun. Sadauskui, kurie
Sl’EClAI.ISTAS
tai “ vikeišinui”, tat ir aš,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8:30 pusryčiai, mergaitės
OPTOMETltlCAI.bY AKIŲ
nepasigailėjo savo centų ir
HEN everyLIETUVIS
Ofibo vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:3(1
progai pasitaikius, išvažiuo pačios padeda juos paruosti.
Wthing you at
Su^lrd 20 metų praktikavimo
DANTISTAS
parodė kaip reikia “biznį”
756 VVest 35th Street
tempt is a burdea
Mano GarauUivbnaA
ju “vikeišinui” senus kaulus
9:30 vienos pintines pina,
—when you are
Palengvins akių Įtempimų, kas es
daryt. Kun. Vasiliauskas ža
2201
W.
Cerniak
Rd.
nervous and irriTeL CANal 6969
ti
priežastimi galvos
skaud&Jimo,
pravėdinti. Su Diev visiems kitos pasirenka kitus darbus.
VALANDOS:
table—at your
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotuvėjo jaunimų savo stipruma.
mo, skaudamą aklų karStJ, atitaiso 9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
wit’s end—try
gerbiamiems mano žinių skai
10:00 tautiški šokiai.
trumparegystę ir tolir.-gyslę. Priren
this medicine. It
6 iki 8 vakare
Ačiū Vandergrifto klebo tytojams. Gud-bai.
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
Dėdė
tnay be just what
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
10:30 lietuviškos dainos.
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
kimuose
egzaminavimas
daromas
su
you neea for extra
nui kun. Juozapui Herdegen
elektra,
parodančia
mažiausias
klai

pegal
sutartį
2155 VVest Cerniak Road
energy. Mrs. Charles L. Cadmus of
11:00 laisvas laikas, kai
das.
Specialfi atyda atkreipiama Į
Trenton, New Jersey, says, "After
OFISO VALANDOS:
ir jo geriems parapijonams, Kviečiame Į
mokyklos
valkus.
Kreivos
akys
ati

doing just a little work I had to lie
ki rios padeda ruošti pietus.
Res. 6958 So. Tabnan Avė.
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
taisomos.
down.
'
My
mother-i
n-laa
-i
recomkuris iš taip toli nerpalingėjo
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. Res. TeL GROvehil 0617
ir pagal sutartĮ
12:00 pietūs.
mended the Vegetable Contpound.
Seserų
Sodų
NedSlioj pagal sutartĮ.
Office
TeL
HEMIock
4848
I
can
see
a
wonderful
change
now.
”
atvažiuoti ir čia sykiu su mu
Daugely atsitikimų akys atitaiso
TeL Calumet 6974
1:00 poilsis.
mos be akinių. Kainos pigios kaip
OFISO VALANDOS:
mis pasilinksminti. Šv. Kazi
-r•
c
/J
Išvažiavimų į seserų Pranpirmiau.
2:00 maudymasis.
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
C'. 1
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
miero Parapijos Bingo Klu iciškiečių sodų rengia Šv. Pra
madienius ir trečiadienius
4:00 rankdarbiai.
’/tGFTADlh COMFC’JND
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas YARds 1373
bai už darbuotę.
nciškaus Vienuolyno Rėmėjų
5:00 laisvas laikas.
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Nuoširdus ačiū Šv. Pra n-: 6 skyrius liepos 23 d. Pelnas
Ketv. ir Nedėliotais susitarus
<7
6:30 vakarienė.
DANTŲ GYDYTOJAS
ciškaus Seserų Rėmėjams už eis vienuolynui.
S.
7:00 įvairios pramogos ir
2423 W. Marquette Road
3259 S. Halsted Street
jų didelį pasišventimą ir už
žaidimai.
CHICAGO, 1LL
(NSURED
visas pastangas pikniko pa Reikia išmokti save patį
8:30 arba 9:00 gulti.
Ofiso Tel VIRginia 0036
sisekimui.
daugelyje daik persilaužti, jc-i
Rasidencijos TeL BEVerly 8244
Žinoma, programa nevisuoPHYSICIAN and SUROEON
Dėkojame taip pat ir Ka- nori užlaikyti su kitais rainy- niet vienoda. Kartą ar du per
Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei
talikų Federacijai ir SLRKA, ’bę ir santaiką.
Federal Savings and Loun Insurance Corp., po United States
4643 So. Ashland Avenue
savaitę mergaitė? eina uogau
Government priežiūra.
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
ti. Taip pat kartas nuo kar
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Išmokėjom Už
Ofiso
vaL i 2—4 ir f—8 p. nu
Nedėliomis pagal sutartį,
JUST KIPS—Trom Victry te Pcfeat
•y U CvM to mergaitės pašoka ir padai
Padėtus Pinigus
Office TeL YARds 4787
Resideaeija
Namų TeL PROspeCt 1930
T nuoja susirinkusiai publikai,
8939 So. Claremont Avė.
Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirtair dažnai vakare atlieka sa
------ 1 THAT5 ENOOGh!- 1 PONT VZĄNT
Valandos 9—10 A M.
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.
Tel OANal 6122.
Nedėliomis
pagal sutartį.
TO HBAR ANT EKCUSE5 - I TOLO VOU
vo programų prie laužo.
WHAT W0OL0 HĄPPtN »P ICAU&HT
Too FlGHTlNG AGA1M —------- ---------Religinis mergaičių auklė
Tel OANal 0267
WHiN
CBT MOtnE
l'U IMPUESS
Res. TeL PROspect 6669
jimas
rūpestingai
seserų
pri

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OK TOUft MtMD TMAV VVJErt
I SA'f
6816
S.
Westem
Avė.
Phone
GRO.
0306
A THING*
1 HEAN
«*-’.! jOO____
žiūrimas. Šv. Mišias mergai
2201 W. Cerniak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
tės išklauso sekmadieniais se
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(4
PLFASE POPREZIDENCIJA
M0NE5T 1 DiOHtSTAUT selių koplyčioje.
1821 So. Halsted Street
PIRKIT NAUJAUSI
inrtou u. gi ve ne
6631 S. Californla Avė.
Motinos
siųsdamos
sa\
o
Rezidencija
6600 So. Artesiau Ava
.1E.S ONE MORE CHANtE

kurie ir šiais metais ružiai
j ipasirodė.
Į Malonu
yra priminti ir
Gerasis Die\a> davė mums- tuos, kurie tpridėjo daug gygraži.j dieni), o lietuviai pa-jVUtno prie iškilmių: Amerikos
Ii įjotai atsiliepi" į didžiai ge-Į lietuvių sportininkus ir Du»b. klebonų pura/mimus su-Jųuesne universiteto krepšinivažiuoti pasilinksminti Sese-'nkus, o ypač J. Jankaitį, ku
lių i>ar'ke ir tuo pačiu jas pa- ris pasirūpino rinktines sudaremti savo centu.
Į ryti, Adv. Schultz paprašė
Pirmas, nuoširdus ačiū di- juos į talkų. M. Baronaitei,
džiai gerbiamam kun. V. Ab kuri vedė lietuviškus šokius.
romaičiui už jo dalyvavimų Nuoširdžiai jiems dėkojame.
piknike. 12 valandą pietų me
Ačiū Katiliui už ■paskolini
tu atlaikė šv. Mišias už visus mų garsiakalbio ir taip pat
kunigus, rėmėjus, darbinin už paskelbimų lietuviškai vi
kus ir geradarius Šv. Pranciš- suomenei apie šių iškilmę;
kaus vienuolyno. Ačiū u’ g,-a-.
h. j() 0|.kestl.;,; už

Lietuvių Diena
Pasisekė!

North Side

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. REINAR

DR, A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURICE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

H08SEW0RK

DR. VAITUSH, OPT.

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. J. J, SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy

DR. STRIKUL’IS

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

DR. S. BIEŽIS

DR, P. Z. ZALATORIS

dnysler, Ctevrolet ir Plymnuth

ILI. NEVER FlGHT S'tfNG
_AS I UTĮ - HONtyrPf

J

O.

lnf “
RakcfUf
SfitcialutA, 'w/wrma/ct,
"Rakime/
k ZvuK&t ..ConttoUuibu
&pMt(2hemūb6

for ECONOMY

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago
Trečiadieniais ir Sckmkadieniais
pagal sutartį.

SATISFACTION ūse
i'lf IMI"t V

o;

itme Prėcr Todayas45Ye»rs^t/o
25 ounces for 254

UĮF- -

l pyreiū<AtioHAt caktooh

ILV

BAKING
POVVDER

Full Pack ••• No Sljęk fiUiod

co.

MILLIONS OI rOUNOS HAVr E>IEN
USFO 0Y Alto finvFOM.aę.i-r

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Office Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt 3t TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR

and

Double Tėsted/Doub/eAdion!

Telefonas REPublic 7868

tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 1Stobullntl, nužemintos kainos, lengvi ilmokSjlmal,
teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“T WTLL I.IRB D8”

<030 S. Archer Avė., Chicago, 111., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo $16 S0
Ir sugilčiau.

TEL. YARDS 6557

DR, FRANK C, KWINN
(KVTIXI!VSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

b Pagal Sutari

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
VbI.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Scredoj pagal sutartį

DR, V. E. SIEŪLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Aveni
Telefonas Lafsyette 3660
Antradieaiais, Ketvirtadieniais
Penktadieniais

4631 South Ashland Avi
Tai Yarda 0994
Pitsudiaaiais. Trečiadieniais fa

KetvirtačI., liepos 13, 1939

CICEROS ŽINIOS

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

Šį Vakarę
Parodavimas Ciceroj

Iš angliško

vertė

štame ir nemylime ir užmirš
tame Tave; nes šiame pikta
me visi kiti turi savo prad
žių.

Kun. Ant. M. Kanjžiikia

Visuomet gerai daryti ir
Vietos Kareivių draugija
Liepos 13 Diena
mažu save skaityti — yra nu
juda bruzda. Šiam šeštadieny
lšvaduok mus, Viešpatie, žemintos dūšios žymė.
turi savo pikni<kqi Liberty da
nuo pikto, kurį mes turime,
rže. Nuvažiuoti ir parvažiuo
kuomet mes Tavęs nopažinti busas visus paims. Ateiki
EVERY W0MAN
te prie Liuosybės svetainės.
KN0W RELIES 0N
16-ta gatvė nuo 48 ir 52
Store, 6324 S. \Vestern Avė.
LISTERINE
jau ištaisyta. Automotbiliai va
Kas ketvirtadienį lygiai
FOR
žiuoja abiem pusėm. Gražių
7:30 vai. vakare p-nų Andreišvaizdų gadina viduryje geDANDRUFF
liūnų krautuvės lange Racine
lžkelio bėgiai, bet kų gi pa
studentai pagros akordionu ir
Cliniea prout Liattrint Antiatptic
Akimirka iš American ir National Lygų All-Star rinktinių basebolo žaidimo New Yorke, praeita antradienį. Žaidimųų
darysi, kad taip jau buvo ir
daugeliu kitų muzikalių inst
rtachta and kilia dandruff įtrm
yra. Šiandienų vakare mies laimėjo American rinktinė. Šiame atvaizde Joe Gordon iš New York Yankees rinktinės belaukiant bolės, Arky Vau6-in rumentų. M r. W. Ručine yra
There Is no easler, more delightful, or
rffcctive way of kceping dandruff under
iš
Pittsburgh
Pirates
rinktinės
smarkiu
šuoliu
prišliaužė
prie
antro
beiso
“
safe
”
.
(Aome
telephoto)
coutrol than with Llsterine Antlsepiic,
to valdyba ruošia ųficialį a_______________ (lietuvis, kurs užlaiko Racine famous for more than 25 years as a moutli
wasb and gargle. Just rub it in aud foUow
tidaryinų. Kviečia visus daly
prolonged massage.
Paeinančių iš Polekėlės lie-. Conservatory of Music adresu with
Kada jau inžinierius imruoš
Sudegusios
Polekėlės
Llsterine Antiseptlc gets rld of dandruff
vauti. Bus šauni (paroda ir
hecause it kilis the germ that causes danpilnų bažnyčios projektų, ta tuvių, gyvenančių Amerikoje' 6448 S. Talman Avė.
t'ruff—tho <|ueer little bottlo-shaped bncBažnyčios Reikalu
teria (I’ity rosporum ovale) that surroupda
prakalbos. Lietuviai ima dathe hair and covers the scalp.
da padarysim atvaizdus ir prašau padėti ir paaukoti tam
garsiakalbis
lauke:
per
Bus
Don't waste time with remedies that
lyvumų.
D.
Klebono laiškas J. M. Jag Gaisras įvyko iŠ zakristijono bus galima statomųjų bažny •kilniam tikslui — pastatymui
merely attack symptoms. Ūse Llsterine
Antlseptic, the proved trealment that getą
du blokus girdėsite. Malonė at
the cause. The only treatment we know
minui, o per jį visiems paei neatsargaus su ugnim apsi čia matyti, nors iš atvaizdo. naujos šventovės — bužuythat is backed by ten years of researcb
kite lietuviai atsilankyti į of
and a clinical record of success in the
nantiems iš tos (parapijos lie- ėjimo. Mat, pamaldose buvo Bet gal teks ir kada apsilan čios. Polekėlės parapija ne
Netikėta Mirtis
great majority of cases.
Rapolo Andreliūno krautuvę,
Lambert Pharmacal Co.. St. Louis. Mo.
, tuviams amerikiečiams.
vartotas smilkytuvas. Jisai kyti Lietuvoje — tada maty turtinga ir vienai sunku bus
Šiandie, liepos 13 d., įvyk
ir pasinaudokite išpardavimo
visada būdavo laikomas ir pa sit tikrovėje šių bažnyčių.
pastatyti
bažnyčia.
Taigi
lw’i proga. Bizn. R. Andreliūnas
Tamstos laiškų perskaitęs
sta laidotuvės a. a. Petro Ur
dedamas nebevartojant į tam
Aš
turiu
Amerikoj,
Čika

tys,
kiek
galime,
paaukoki-',
THE PROVED TREATMENT FOR
remia visus labdaringus dar
bos iš Šv. Antano parap. ba labai aptddžiaugiau! Juk jei
tikrų tamsų škladukų zakris goj dėdes (jų adresas: 4019 S. me ir parinkime aukų iš ge
* DANDRUFF
bus, aukoja įvairias dovanas, Į
žnyčios. Šv. Kazimiero kapuo žmogus pats pasisiūlė gero
tijoje. Tame skladu'ke ir įku- Artesian avė.). Jie taip pat raširdžių lietuvių. O Vieš
se.
padalyti bažnyčiai — kaip
taigi ir jį neužmirškime, at
rdavo ir po vartojimo palik žadėjo paskelbti atsišaukimų pats Dievas šimteriopai už
nesidžiaugti! Man gi belietka
silankykime į jo krautuvę.
»
davo. Iš jo ir kilo gaisras. savo draugijoje narių tarpe tai atlygins. Aukas reikia
Velionį ištiko netikėta mir
Tamstai dėkoti už tokį nuo
z
Kaimietis ,
Tik nėra aišku pati gaisro ir aš manau vis atsiras ge siųsti šiuo adresu: kun. K.
tis. Liepos 9 d., kaip ir dau
Don
’
t
tolerate
grey hair. Grey hair
širdų pasisakymų. Įtaisyti di
priežastis: ar (pučiant ugnį iš raširdžių žmonių, kurie pa Valančius, Polekėlė, Šiaulių
mokės you look old and feel old.
gelis kitų, buvo išvažiavęs į
džiame altoriuje Dievo Moti
Try the Modem* Method for CoL
pūtė kokių žarijų; ar išmetė gelbės tam dideliam ir gra ap.4kr., Litliuania. O jei kas
maudynes Indiana valst., kur
ortng Hair ... CLAIROL. YouTI
nos stovylų — tai didis da
kokį anglį iš jo; ar pakabino žiam daibui. Jų pavardės Ga norėtų gauti daugiau infor
ir prigėrė. Velionis buvo ra
appredate the ąuick, pleasaat trea*>
lykas. Nuo šios stovy los puo
Bent. No bleaching reąuired te
prie kokio rūbo netolios. Tik sparas Pakeltis. Galit kartais macijų, gali kreiptis į mane MADE HER
maus būdo žmogus ir visų
šnumo, didingumo priklausys
aoften the hair when you ase
MISERABLE
dar buvo nelaimėje laimė, kad iš netyčių ir susitikti.
mylimas. Buvo “Draugo”
šiuo
adresu:
J.
M.
Jagminas,
CLAIROL. YouTI love the reauha
ir visas mūsų bažnyčios iš
Read
How
en
your hair — beautiful, natūrai*
pavyko daug bažnytinių da
skaitytojas ir rėmėjas. Gilios
Be to Polekėlės parapijietė, 10815 Prairie Avė. Cliicago,
kilmingumas; visas, sakyčiau,
She Found
looking color that defiea deteetion.
lykų išgabenti. Dabar mus gyvena Amerikoj Koleckytė III.
užuojautos visai Urbų šeimai.
See youraelf aa you would likę te
Blessed Relief
■pasisekimas maldoje. Nes jei
slegia tikras vargas. Įsiren- taip pat aukojo ir žadėjo jkibe.
Sce your hairdresser today e>..
Rap.
Museles wcre so sore
paveiksle bei statuloj meni
shccould Hardi y touch
Jeaod
tkb coupon N0W.'
gėm mažam namely. Jame ir riu'kti au'kų tarpe savo drau
them. Uscd llamlins Wizard Oil Liniment and
ninko įdėta graži mintis, gra
found uondcrful relief. Try it today if your
, Natūralif
.
nesutelpam ir dabar labai gų. Žinoma, be amerikiečių
museles are sliff, sore, achy. Rub it on thoroughPersikėlė Į
ly. Fccl its prompt warming action easc paini
Didelis
Išpardavimas
ži širdis, tai ji taip žmogų
bring
soothing
relief.
Pleasant
odor.
Will
not
trošku. Bet uŠ manau, kad pagalbos .mums eis daug sun
stain. Moncy-baclt guarantee at all drug Stores.
Patogesnę Vietą
gražiai nuteikia, kad randies,
čia garbinta Dievo Motina kiau, nes užėjo krizės laikai Andreliūno Krautuvėj
HAMLINS
Alt aavAer
•sseretel(eek
tarsi, akivaizdoj gyvo to as
J. Kulpinskis, visiems geMarija suieškos savo garbin dar didesni po Klaipėdos ne
CMraf
aa tka katilą,
|
CCNUmr
<
MARQUETTE
PA
B
K.
—
WIZARD OIL
mens. Aš manau, kad gerasis
^eVhs
ysrfac*
cemUnatioa
«f
rich
ofl,
Aaa
LINIMENT
rai žinomas kaipo gerai paty
tojų po visų pasaulį, kurie tekimo. O bile kokių taip pat Plačiai žinomi biznieriai R.
and dsOcata eolo* that can't b* captag
Foi MUStIJIAR ACHES and PAINS
nepažįstamasis mūsų prietethat only Ctairof
RHEUMATIC PAIN-IUMBACO
ręs rūbų siuvėjas (siuva nau
atstatys Jos garbei skirtų nesinori sttlKti, nes šie lai ir E. Andreliūnai rengia dilius 'leisit statulų įsigyti ne
JOAM CLAft. OAROt. Ine.
jus išvalo ir sutaiso senus),
I šventovę — bažnyčių. O dos- kai siekia vis gražesnių, di lį išpardavimų savo 'krautu
iš prastųjų, bet, jei ne pačių
Į UI V«n Uth St, M«w York. M. Y.
Iniems Ji neliks skolinga, bet desnių dalykų. Taigi ir baž vėj, su nupigintomis kaino
dabar persikėlė į daug erd
geriausių, tai bent virš vidu
vesnę ir patogesnę vietų, ad
savo žmones išpuoš gražiais nytėlę bet kokių pastatyti da mis, ant deimantų žiedų, vi Urba Flower Shoppe
tinių. Ar ne?
resu 1505 So. 49 Ct. Būdamas
žygiais čia žemėj ar amžino bar nebetiktų mūsų laikams sokios rūšies laikrodėlių, au- Į 4180 Archer Avė.
LAFAVCmt BMC
Kiek
tokia
stovyla
kaštuos,
daug geresnėj vietoj, sako, ga
joj tėvynėj, į kurių mes taip
Linkiu geriausio pasiseki ksinių ir sidabrinių daiktų,
A*
lės daug geriau patarnauti dabar dar sunku pasakyti. greit visi skubam, bėgam!
Mylintiems — VestuvBms—-•
mo,
vadinamoj Marųuette Je\vel- GSles
Bukietams — IsUdotavCms —
n:
Papunčlniąma
savo kostiuneriarns bei rėmė Juk jų visokių esama.
Kun. K. Valančius ry Musical and Fancy Goods
Dėl Tamstos tarpininkavi
jams.
Persvarsčiau taip pat ir mo patalpinti atsišaukimų į
J. Kulpinskis yra senas Tamstos apgailėjimų buvu Polekėliškius taip pat būsiu
KLAUSYKITE
“Draugo” skaitytojas ir vi sios bažnyčios. Tikrai čia gra •dėkingas.
sų gerų darbų rėmėjas. Bū žių atsiminimų būta! Tik, de
Jį čia skyrium spaudai ir
tų labai gerai, kad ir jo biz ja, ugnis viską sunaikino.
paruošiu. Bet pasilikdamas
nio lietuviai nepamirštų. Rei
RADIO PROGRAMO
Tamstai dėkingas, prašau ir
kalui esant, visados kreiptis vedė gyvena Ciceroj su savo
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
toliau mūsų nepamiršti paBARIAI CHIOAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
prie saviškio.
— 1210 kilocycles.
tėveliais, bet rengėjos sugal ieškoti ir daugiau sau pana
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
vojo padaryti “surprise” Cbi šių geraširdžių žmonių, kurie
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
Elenutei Buvo
cagoj, kad visai negalėtų su paretintų irius pinigais. Jei jų
patarnavimas
žinoti
pirm
laiko.
Na,
ir
bu

mes
turėsim
—
bažnyčia
greit
Tikras Supryzas
dieną ir naktį
vo nustebinta. Kada pamatė bus nauja,
Liepos 9 d. Vaišvilų šau pilnų J. Vaišvilų rezidencijų
KOPLYČIOS VISOSE
GART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Su gilia pagarba,
nioj rezidencijoj, 6147 S. Wa- artimų giminių, draugių bei
MIESTO DALYSE
KELNER—PRUZIN
Geriausiai PaUraavimM — Moteris patarnauja
Kun. K. Valančius
slitenaw avė., Cbicago, III., draugi], o tų dovanų daugy
Phone 9000
620 W. I6th Are.
Elenai Petkiūtei, būsimai dr.
bes brangių ir vertingų. Puo Polekėlė, 1939-VI-22.
I.
4348 So. California Ąveu
W. J. Phillips žmonai, sure
Prierašas
ta irgi buvo šauni.
Rap.
Phone LAFayette 3572
ngta šaunios priešvestuvinės
pagerbtuvės. Busimoji .jauna
3319 Lituaniea Avenue
Phone
YABds 1188-1139
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
BOK RIMTU — TAUPYK SU
SAUGUMU

LISTERINE

DON’T BE GREY

PAIN IN BACK

(IMRM

New City Furaiture Kart

LAIOOTUViy

i* W K ’F DIREKTORIAI

AURIU A M P C

ftfflDULHIluL

DYKAI

100%

GIESMYNAS

Pas

įsigykite Naujų Giesmyną.. Jame
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Giesmes.
Giesmes Ir muslką patvartė
Ant. S. Pocius.
Uleldo C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — KO centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

Keistuto Loan & Building
Association No. 1

LIfcTUVISKAS
MISOLfcLIS
Šlovinkim Viešpatį.

3236 So. Halsted St.

MOKAME UŽ
PADĖTUS PINIGUS

MIAlos Ir Mišparai. LletuvIKkal
Ir Izttynlftkal, visiems Sekmadie
niams Ir Šventoms, tr kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parakė Kan. Ad. Saba
liauskas. 8tlprlals odos vtrėals,
kalne — 8.75. Reikalaukite U:

DRAUGAS PU B. 0 0.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

Tel. CALumet 4118

John F. Eudeikis
BENIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

r'i Y V AT
A

**

koplyčios visose

Chicagos dalyse

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

Klausykit* mfist | Lietuvių ratilo pmgramo Antradienio Ir
Iritadlenlo takarals, 7:0O valandų, U WH1P etotles (1480 KJ

PASKOLAS DUODAME NUO 5 IKI 20 METŲ

PreneUjM P. AAI/TTMIERAS

THOMAS S. JANULIS. Pres.

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

S. P. Mažeika
Antanas M. Ptillip;
i. J. Zoin
Albert V. Petkos
P. J. Ridikas
Aitbony B. Petkus
Ladiaviicz ir Simai

3307 Ldtu&nica Avė.
Phone YABds 4908
1646 Weet 46th Street
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted SL

Telefonas YAB<la 1419
6834 So. Western Avė.
GRDvchill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St,
Phone PULlman 1270

S

DWSTTO5CW
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Visi kolonijų skyriai dabar
I susirinkimų taip pat at
tiniu laiku užimti platinime silankė ir gerb. kun. Vincelidovanų knygučių, kuriomis i tas Andriuška, kuris maloniai
I Gerb. kun. J. Jakaitis, TėVakaru
iL
bus išleista $25.0U pinigais; rėmėjams teikė įvairių pasiū
Vų Marijonu Provincijolas A-Ir* •
•
• \z *•
*
J
Registruojami Vyciy
penkios dovanos po penkis lymų ir patarimų.
merikoj, porų savaičių pralei
dolerius.
Nesiradus daugiau svarbių
do Lietuvoje. Jisai rašo, kad Choro Nariai
Lietuvių
Dienos
iškilmės
reikalų, susirinkimas baigtas
po visų sukretin.ų Lietuvoj
Svarbu visiems choro na
prasidės pUMiahlomis 11 va!
J. K
dabar ramu. Nebesu seniau riams šį vakarų būtinai praryto,
po
pamaldų
prasidės
buvusio įtempimo. Vasara tvbon atsilankyti, nes, be pra
beisbolės žaidimas tarp laido Gerai Pasisekė
graži. Tikimasi gero derliaus. tylios, yra daug svarbių da
INDIANA HARBOR, IND.
tuvių direktorių — S. D. Lnlykų aptarti reikalu artinan
kavičiaus ir Antano Petkaus — Šv. Pranciškaus parapijos
Žurnalistas Stasys Pieža, čios kelionės New Ycrkan.
(ciceriečio) rinktinių. Graži piknikas, liepos 2 d., Black
jChicago Evening American Kas svarbiausia tai, kad naproga jaunimui pumatyti ir < lak Springs darže, pasisekė
yedakcijos narys, netrukus iš riai, kurie yra užsitikrinę,
pasidžiaugti. Taip pat gros gerai.
vyks trejetai savaičių atos jog laikas leis važiuoti New
Oras buvo puikiausias, pa
gera Povilo Eitmonto orkes
togų. Jas praleis greičiausia Yorkan, bus po pratybos re
trą, prie kurios galėsite pasi rapijiečių atsilankė daug. ‘Ša
savo ūkyje, kurį turi Indiana gistruojami. Užtat visi, visi
šokti. Bus kalbų, dainų ir ki kar-Makar’ choras visus pa
valstijoj, apie 80 mailių nuo prašomi susirinkti.
linksmino lietuviškomis dai
tokių įvairumu.
t* V 'S-Chieagos. St. Pieža žada va
Sužinota, kad ir naujus na
Turiu pranešti, kad liepos nomis.
žiuoti ir į Lietuvių Dienų pa
Visi išsiskirstė geriausiame
rius dar šį vakarų įpriims, bet
13 d. įvyks Juozo Budriko
saulinėj parodoj, kad jų ap
Choro Vykimo New YoiJkan
korporacijos radio valanda, ūpe jausdami, kad praleido
rašyti populiariame Chieagos
Komisiją griežtai pabrėžė pra
nuo 7 iki 8 vai. Chieagos lai puikiai Sekmadienio popietį
dienraštyje.
eitame susirinkime, kad po
ku, iš \\’HPC stoties, 142(1 k., ir, kad savo atsilankymu, pašio vakaro nauji nariai jau
]'ir kurią išgirsite pranešimų rėmė parapijų. Piknikas davė
Aprašant “Draugo” pikni nebus priimami. Dėl to, jei
apie Lietuvių Dienos išvažia- $000.00 pelno,
B®
vinių. Prašyčiau visų Marijų-: Ačiū “Šakar-Makar” chokų, nepaminėjome to fakto, dar yra muzikos mėgėjų, ku
nų rėmėjų bei jų prietelių-pa- rui už palinksminimų per pikad jame buvo pasakyta ir rie norėtų imti dalyvumų resiklausyti.
Juozo Budriko knikų, taip pat dėkoju parakalbų, kuriomis trumpai api prezentavime Chieagos lietu
*
V*'
krautuvė,
kaip
žinute randa-1 pijos komitetui už pasidarbabudinta dienraščio vaidmuo vių Pasaulinėje Parodoje, šį
mūsų visuomenėj. Kalbas pa vakarų lai nepatingi atsilan
si adresu 3409 So. llalsted st. vinių piknike, moterims, ku
Naujasis, iš Vilniaus partrauktas Aušros Vartų Sve. Panelės paveikslas, kuris vakar Tel. Yards 3088. Kam reikėtų rios platino tikietus, ypatin
sakė dienraščio redaktorius kyti į Aušros Vartų parapi
buvo
pašventintas. Prie paveikslo klūpo kun. M. Urbonavičius, Aušros Vartų par. klebonas. ką nors namams įsigyti, pra gai pikniko pirmininkėms: P.
L. Šimutis, dr. A. Rakauskas. jos salę 8 vai. vakare.
(Photo — Cbicago Evening Aimerican)
6vei'katos skyriaus vedėjas ir
šoma kreiptis į Juozo Budri Danušienei ir O. Musteikie
Jei visi susirinks laiku, tai
kun. A. Jeskevičius, admini yra 8 vai. “on the head” ir
ko krautuvę, kuris ne vien nei.
rius dalyvaus ir darbuosis.
‘buvo, bet yra žinoma, kad ne
Iš
Marijonų
Rėmėjų
Dėkoju visiems, kurie kuo
stratorius.
vakaro eiga bus atlikta stro
Dievo Apvaizdos parap. — darbuosis prie šaltos košės ir kad suteikė savo garsiakalbį
Chieagos Apskrities
viršminėtų dienų, bet duoda nors prisidėjo įprie pikniko
piai, J. Peters, “Vyties” re
M. Bukantienė ir O. Bukan- 'minkštųjų gėrimu.
progos ir pranešimus per jo pasisekimo: ar darbu ar at
Šiomis dienomis airiai už- daktorius, pasižadėjo parody Susirinkimo
taitė pareiškė, kad darbinin
West Side kaipo centras,
Liepos 11 d. įyyfeo Tėvų kes organizuoja prie Bingo jei bus reikalo, papildys vi leidžiamas oro bangomis ra silankymu.
Ikariavo Cliicagų. Mat, vakar ti judamuosius paveikslus iš
Kun. K. Bičkauskas, kleb
dio valandas padaryti.
Marijonų Rėmėjų Draugijos lošimo.
iš Airijos atvyko kumštinin liepos 4 d.
sus trūkumus, kurie pasiro-l
Chieagos apskrities susirinki
kai, kurie liepos 19 d. grumMelrose Park — Kazimie dys išvažiavimo dienoje. Tro I
CLASSIFIED
Tad, visi anksčiau ne ve- i
LIETUVIŠKA
mas
“
Draugo
”
name,
kuris
sis su C. Y. O. (Katalikų Jau j. f
ras
Kantautas
pranešė,
kad
kas S. Fabijono visus pikui-1 RŪBŲ KRAUTUVE
Nitą'
PARDAVIMUI
*
Z'A„ _•
••
V
•• 1
*
buvo skaitlingas ir gyvas.
Turiu parduoti už labai žemą kai
nimo
Organizacijos
čempijo-.'
VISKAS DEL VYRU
piknike pasižadėjo darbuotis kierius nuveš ir parveš už ,
ną krautuvę, su ar be namo. TuVisųpirma pirm. A. Bace šie asmenys: Ag. Mažeikaitė, 25c. Kurie norėsite važiuoti j
rito matyti, kad jve.rtintl. šaukite:
nais). Rungtynės bus Soldier
LAFayctte 44U«.
vičius
atidarė
susirinkimų,
Pield. Airijos kumštininkai Sveikinimo Telegrama
K. Žvirblienė, K. Kiselienė, troku, malonėkite iš kabioj
PARDAVIMUI NAMAS
kviesdamas
nutarimų
raštini

5-kambarių mūrinis namas, ekstra
triukšmingai pasitikti. Ofici
Pr. Valuckis, P. Gildžius, J. užsiregistruoti pas C. Druk“Draugui”
kambarys pastogėje: 2 lotai. 2 ka
nkų perskaityti protokolų iš Gudžiūtė, p-nia Gudžienė, p- tenį, p-nių Gasparkienę, arba
alia jų priėmimas bus sekma
rų garadžius.
Tikrai pulki vieta.
Viena iš geriausių apiellnkių. Par
“
Draugo
”
trisdešimties
me
praeito
sus-mo,
kuris
vien

dienį, liepos 1G d., su paraduosiu pigiai, nes išvažiuoju iš Ania Gintautienė ir p-nia Bru brolį Vlada.
merikos. Atsišaukite: 0830 So. Ar' dals, į 'kuriuos ir lietuviai y- tų jubiliejaus sukakties pro balsiai priimtas.
t<-sian Aveinie.
žienė.
Po to sekė pranešimai iš
ra pakviesti. Airiai moka pa ga, Amerikos Lietuvių Spor
PARDAVIMUI NAMAI
Bridgeport — p-nia VaičForkl-ozeriai parduoda už morglgerbti savo tautiečius sve to Komiteto Valdyba sveiki įvairių kolonijų Lietuvių Die' kauskienė ir duktė, A. Vaiščitis: 2 Getų medin) namą, mūrinė
PAUL
LEASAS
apačia,
gražus cementuotas
beisna “Draugo” leidėjus, redak uos išvažiavimo reikalu, ku vilienė pranešė, kad bridgečius.
montas. pirmas Getas apšildomas. 2
(Vyriškų Rūbų Krautuve)
karų garadžius su cementiniu pa
torius, bendradarbius, rėmė ris įvyks liepos 2.3 d., Mari •portiečiai rengiasi užimti ne Švelni Degtinė—100 Proot
Arli parkių ir bulvaro. Kai
BOTTLED IN BOVD
3427 So. Halsted Street malu.
na $2,950.00; lengvi Išmokėjimai.
jus, bičiulius ir skaitytojus ir jos Kalneliuose, Hinsdale, III. vien tik skyrių darbe, bet jie
Nėra Geresnės Degtinės
5 kambarių mūrinis bungalosr;
Kun. Mykolas Jodka, MIC.,
Tel. Roulevanl O»37
apšildomas: garadžius; $3.950.00.
už Tokių Kainų
linki tolesnio pasisekimo. Te
Nortb Side — A. Bacevi taip pat paėmė ir sunkiausių
4 fletų naujas kampinis namas;
grįžo iš ligoninės ir sustojo
TIK $1.00 PT. |
apšildomas: šaldytuvai; gaslniai pe
gul jo skiltys, kaip iki šiol čius pranešė, kad tų dieną į- ir didžiausių darbų, būtent —
čiai: kaina $12.500.00.
Aušros Vartų klebonijoj. Bet
4-5 Kvortos.
Krautuvė ir 3 fletų mūrinis na
taip ir ateityje, būna švytu vyksta jų parapijos piknikas, valgyklų. P-nios Vaišvilienės
mas; apšildomas; $9,500.00.
pareigų be keletos savaičių
Reikalaukit'
Kas norite savo namą greitai
riais, rodančiais kelių į doro tuo būdu jis negali nieko ir vadovybėje, tikamasi, kad tas
parduoti arba išmainyti, kreipkitės
SAVO APYLINKĖS
dar negalės pradėti, nes su
pas mus; mes turime visokių mai
vę, apšvietų, kultūrų ir tau turi dalyvauti piknike.
didelis darbas su jos talkini
TAVERNOJ
nu. Apdraudžiame viską už numa
žeistoji ranka tebėra subanžintas kainas. Taksų protesto štam
tinį drausmingumų ir susipra
Marąuette Park — B. Ne- nkėmis bus atliktas kuo gra
IRP. DRINKSAS
Ineorpnrated
dažuota. Kun. Jodka, šį pa
pą arba Notaro antspaudą prideda
me dykai.
Visokiuose reikaluose
timą.
nartonis, P. Banevičienė ir A. žiausia ir visi sveteliai bus
Tel. Prospect 0745-0746
vasarį baigęs seminarijų, yra
užtikriname teisingą patarnavimą.
MUTUAL
LIQU0R
COMPANY
Charles I'mleh (Kazvs Umikas)
Pukelienė, pranešė, kad atei pasotinti ir patenkinti ska
Whnlesale Only
Distributnriai
skiriamas vykti Romon tęsti
Advokatas Jonas Baudžiu
2500 W. «3ni St.. tel. PRO. 0023
nantį sekmadienį turės sky niausiais valgiais.
4707 S. HALSTED STREET
nas - Borden, Kunigas Ani
aukštuosius mokslus.
REIKALINGA DARBININKAS
5931-33 So. Ashland Avė.
Plione Boulevard 0014
Reikalinga paatyręs darbininkes prie
riaus susirinkimų ir galuti
Cicero kolonijos atstovų n°
cetus M. Lin’cus, Daktaras
Akies.
Turi būti apie pusės am
žiaus. ntsišiiukite: P. SavlelC’, Gobies.
nai pasitars tuo reikalu; bet
Pas mus galima gauti tikrai
Žmogus regi veidų, o Dievas Steponas Biežis, Antanas J.
Mieliignn.______________________________
Lietuvišką Importuotą Valstybinę
pranešė, kad dalyvaus ir už
Degtinę.
žiūri į širdį.
Valonis, Jonas Juška.
PARDAnMUI NAMAS
NAUJAUSI IR GERIAUSI
4 fletų namas — ant dviejų lotų.
ims savo skyrių dienos dar
Mes ir Visi Mūsų Darbininkai
2-karu garadžius. Pnrslduoda pigiai
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M.
be.
iš priežasties senatvės. Atsišaukite:
Pzlmidal, Savininkai.
2250 W«‘st 24th Street. Chlcagn.
Brigbton Park — M. Na
GERA NAIklIENA
Parduodu namą labai pigiai — 8
vickienė ir Pr. Vaiekauskas,
kambarių su garadžlu Ir apšildomas
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
su šiltu oru (furnaee heat). Namas
pareiškė, kad ne vien tik da
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Mažų Išlaidų
r.ąndesi Rridgeporte. Atsišaukite pas
savininką: 830 W. 34lli Street, tel.
rbininkai, bet ir svečiai at
NAMAS
Barskis
Furniture
House,
Ine.
VA Ibis 5330,
$10,000 Public Liablllty
$5,000 Property Damage
“THE HOME OF FINE FURNITURE” HINCĖ 1»O4
vyks į piknikų su busu ir tro
PIRMOS nraiES JUODŽEMIS
APDRAUDA
— gėlvnoms ir žolynams. Parduoda
Pnmatyklt
ku.
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

Aplink mus

xx.

-.i y

.

Standard Clnh
S1.6Ū

RAKANDAI

Automobilių Savininkai

Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Taupas!

SUTAUPYKITE 25%
Kuponas atneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial
Rcsponsibility Law ir Apdraudų, km i jums reikalinga. Jūs
taipgi gausite dykai “eard ease”, j kurį galite įdėti automo
biliui vairuoti leidimų ir identifikavimo korteles.

Kainuoja $3.46 į mėnesį per 10 mėnesių
Metinė “Policy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimų

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

Turskenė

pranešė,

kad

sky-

TURTAS VIRŠ - - - DON’T FOROET
TO SEND THE

VARDAS

RACLE
s\WHI

Per

SO

tus

nelšmo-

pinigus.

Kiekvieno

Pastatysime namus Ir vidų |rengslme nnl Jūsų lutų. Visi dar
bininkai nnijlsial Ir užtikrintl.
IZOI.IOTJ GARAŽU
a
'
2 karams pastatysime ji
ant jūsų loto
už................................
Unijlatų statytaa

133.

indėliai

VINOS

A FIAVOR Ali
ITS 0WN THAT
MILIIONS PREFER

priežiūra.

LIF7TUVIV

DIDMAIJ-

FEDERAL

IŠTAIGA

SA

CHICAGO/.

STANDARD

«»aėr'"

4103

• 1

8.

ARCHER

AVĖ.

Stanley Gavens. 110 So. Rlc’geland
Avė., Worth, III., tel. Oak I,awa
1MJ-1.

PARDAVIMUI NAMAS

Mūrinis namas. 3 fletal: r kamba
rių; 4 kambarių Ir 3 kambarių; 2
karų garadžius. Parduosiu pigiai arba
malnysim ant grosernės ar kitokia
biznio a.rba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rd PlacĄ
Ulileago, III.

UNIVERSAL
RESTAURANT

į.SS"»

v
RIA

me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 18
bušeliu $2.60.

čffCŠJ

apdrausti Iki *5,000. — Vedu
siai” porai Iki »15,000. Po U. S.

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

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

niekados

metų

k?Jom mažiau kaip 3% už padė

Government

............. ......................................................................................
TEL........................................... KARO R08IS.....................................
ADRESAS

#3,300,060.00

ATSARGOS KAPITALAS -' #250,000.00

Gerbiamieji:
Re Jokių prievolių, prašau Jūsų agento išaiškinti man
Illinois Financial ResponsUilllty Iaw. Aš taipgi gausiu
“Card Caae" be Jokios prievolės.
DIENA.................

nainą
šiandien
10 r. Iki 4
|mi plet ant
mūsų vietosi

Towu of Lake — Petronėlė

Roora A-1038 — Wabash 3060

ATEIKITE......................

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

FEDERAL SAVINOS AND
LOAN A SS-N OF OHICAGO

Kviečiame Jus atsilankyti pirm
negu pradėsite stalyti. 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, Lawndale 3010
Open Sundnys

—

Justln

Maeklcvrlch,

Pres.

K. KAFKA. pre«.

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

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Rankletam Suteikiam Pa
tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Vialsma

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

Tel. Victory 9670
Poenliontas Mine Rnn (Serccnesl), Toatas *7.25;
Smulkesniųjų
— Tonos *7.00; Petroleum Carbon Coke, perkant 5 ton. ar rinugiau. Ton. *7.25.
8«Im Tas ekstra.

