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D. Britanija didina ginklavimuisi išlaidas
Vien meto išlaidos padidintos
arti ketiniu bilijonu dolerio
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Ministras pirmininkas Cham
berlainas parlamente šiandien
pranešė, kad rugpiūčio mėne
siui į karinę mankštų bus pa
šaukta 12,000 atsargos kari
ninkų ir jurininkų karo laivy
nui. Taip pat į laivyno manievrus bus paimti ir atsargo
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je laikomi visi karo laivai.
Karo laivyno manievrai, ra
si, bus pratęsti ir rugsėjo mė
nesį, nes apie tų laikų numa
tomas koks naujas Europoje
sųjudis ir nerimas.
Oro laivynui
vyriausybė11
šaukia apie 32,000 vyrų. Suė
mus krūvon visus pašauktuo
sius tarnybon ir į laikinų man
kštų rudenį bus sudaryta apie
vieno milijono vyrų karinės
pajėgos.
Britanija daugiausia dėme
sio kreipia ko daugiau stipriu
ti karo laivynų ir oro pajėgas,
gas.
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Sov. Rusijoje trumpa maisto, ypač
duonos; gražinami duonaženkliai
Kai kurioms Rusijos sritims
gresia badas - nauji vargai
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Norima sudaryti iki vieno
milijono vyrų karo pajėgas
LONDONAS, liepos 13. —
D. Britanija šiandien, ginkla►įuisi išlaidas padidino be
ik iki keturių bilijonų dolerų per metus. Be to, nuspren
dė paišaukti į karinę mankštų
jūros ir aro laivynų atsargas
ir įvykdyti konskripcijų Hong
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ŠV, TĖVO LAIMINIMAS IŠ WPA VYKDOMŲ
LIES KLAUSANČIUS
DARBŲ BUS ATLEISTA
PER RADIJO APARATUS DAUG DARBININKŲ

VATIKANAS, liepos 13. —
♦ .AB . *
|
'
Apaštališkas sostas išleido ra Žiniomis iš IVasbingtono,'me oficialiai neliestas vykdoštų. Nurodyta, kad ateityje Amerikos Darbo federacijos mas WPA unistų darbininkų
popiežiaus teikiamas apaštališ prezidentas W. Green pasiry streikas. Jis sakė, kad tas nė
kas laiminimas ‘Urbi et orbi’ žo kreiptis pas prez. Roose- ra WPA administracijos klau
....
lies ir per radijų laiminimo veltų WPA darbininkų unistų simas.
d
Harringtonas nurodė, kad
klausančius ir visi pelnys pil streiko klausimu.
Neturima tikrų skaičių, kiek iki rugsėjo 1 d. iš WPA vyk
nąsias indulgencijas (pilnąjį
darbininkų streikuoja. Sako- domų projektų bus paleista aatlaidų).
lkišiol pilnąsias indulgenci-'ma, kad gal daugiau kaip pie 650,000 darbininkų, kurie
be pertaukos išdirbę 18 mė
jas Iš Šventojo Tėvo to laimi 100,(XX).
nesių.
nimo pelnydavo tik asmeniš
kai dalyvaujantieji iškilmėse Įvykusiam Chicagoj WPA WPA darbininkams šiauri
ir susirinkusieji Šv. Petro ba administratorių suvažiavime nėse, rytinėse ir vakarinėse
nacionalinis administratorius valstybėse bus sumažintas at
zilikos aikštėje.
Minėtų laiminimų Šventasis F. C. Harringtonas išaiškino, lyginimas, kad būtų galima
Tėvas paprastai teikia Prisi kaip turi būti vykdomas lie padidinti atlyginimų pietinį
kėlimo dienų. Mokslui pažan- pos 1 d. įsigaliojęs kongreso valstybių darbininkams.
Pagaliau jis pranešė, kad ir
giuojant popiežius pageidau pataisytas nedarbių šelpimo
ja, kad ta pažanga tarnautų, įstatymas. Jis išdėstė visų vy- iš administracijos štabų bus
paleista apie 12,000 tarnauto
kdymo programų.
žmonių sielų gerovei.
Administratorių suvažiavi ju-

ATEITYJE KARAI
BŪSIĄ KITOKIE
-EKONOMINIAI
Lietuvos šaulių Sąjungos 20 metų sukaktuvių šventės
vaizdai: Jaunieij ūkininkaičiai ir ūkininkaitės savo vežimu

DANCIGE BUVO SULAI
KYTI DU BRAZILAI
VARŠUVA, liepos 13. —
Dancige policija areštavo du
brazilus, Ruy Barossa, cbarge
d’affaires, ir konsulų Lenki
jai. Buvo kaltinami nuotraukų
ėmime. Už poros valandų iš
leisti. Nuotraukų aparatas
konfiskuotas.

ŽEMĖS OKIUOSE YRA
DAUG NELAIMIŲ

KAUNAS. — Pradėjus šių
metų sausio 1 d. veikti nuken
tėjusių nuo nelaimingų atsiti
kimų dirbančiųjįj žemės ūkiuo
se aprūpinti įstatynrmt; peT
pirmų metų ketvirtį ryšium
su žemės ūkio darbais užregi
struota per 3,000 nelaimingų
220 ANGLIAKASIŲ
atsitikimų. Tame skaičiuje 22
AREŠTUOTA
atsitikimai buvo mirtini. Dau
HARLAN, K y., liepos 13. — giau nelaimingų atsitikimų įPo įvvkusiųjų streikuojančių vyksta smulkiuose (5-10 ha)
angliakasių kruvinų riaušių ūkiuose.
ties piketuojama kasykla pri Dirbančiųjų žemės ūkiuose
siųsta daugiau milicijos ir areš
yra apie 1,200,000 asmenų, nes
tuota 220 angliakasių. Paskiau
iš teismo gauti jiems arešto žemės ūkyje dirbančiais skaito
mi visi, nežiūrint amžiaus nei
“warantai”.
lyties ir amato, jei tik tai tu
MEKSIKOJ GIMĘ PENri ryšio su žemės ūkio pagrin
KINUKAI
dinės ar pagelbinės darbavieMEXICO CIĮTY, liepos 13.
darbais. Žemės ūkiais, šio
— Laikraščio Universal korės įstatymo prasme, laikomi že
pondentas praneša, kad Villa- mės ir miško ūkiai, daržinin
hermosaj, Tabasco valstybėje, kystės, sodininkystės, bitinin
viena moteris pagimdžiusi pen kystės, žuvininkystės, paukš
kiuukus — 3 berniukus ir 2 čių ir gyvulių auginimo ūkiai.
mergaites. Sako, kūdikiai svei
Paskutiniu metu nelaimin
ki ir normalūs, bet motina sun
gų
atsitikimų skaičius žemės
kiai serga.
ūkyje, atrodo yra padidėjęs.
NĖRA PINIGŲ GATVIŲ Draudimo kasai seniūnai kas
dien prisiunčia apie šimtų pro
VALYMUI
Chicagoj neturima fondų tokolų.

PARYŽIUS (Elta). — Pa
RYGA, liepos 13. — Žinio-Jtus įsigyti ženklai nereikalin- atgabenę šauliams dovanų — iš kiekvienos apskrities po sirodė nauja knyga, pavadin
mis iš Maskvos, sov. Rusijai gi, kadangi tik retam atsitiki- šautuvą.
ta “La France devant. la Guerre” (Prancūzija karo pers
tikrai trūksta duonos ir įvai- me galima jų gauti. Kai ku
rių maisto produktų, nepai-1 rioms Rusijos dalims gresia
pektyvose). Knygos autorius
NEPAPRASTOS NACIŲ
sant komisarų pastangų kaip l>adas.
Andrė Labarthe yra įvairių ka
VILTYS
nors tuos visus trūkumus už Duonaženkliai
ro reikalui tarnaujančių labo
pirmiausia
BERLYNAS, liepos 13. — ratorijų ir tyrimų įstaigų di
grųžinti municijos darbinin
lopyti.
Pradėjus
Hitleriu ir haigus rektorius. Paryžiaus laikraš
Grįžę iš Rusijos svetimša kams, paskiau kitiems. Tik tu
eiliniu naciu visi serga fana tyje “Paris — Soir” jis pa
liai inžinieriai praneša, kad Tintieji šiuos ženklus turi pir
darbininkams grųžinami duo- menybę įsigyti duonos. Visi VARŠUVA, liepos 13. — Iš tizmu didinti Vokietijų užgro teikė įdomių skaičių apie ka
naženkliai, kurie 1935 metais kiti neturi tos privilegijos ir Turkijos vykdamas į Angliju biant svetimas teritorijas. Ir ro technikos dalykus dabarti
buvo ištraukti. Kitus produk-igali susiveržti pilvus.
čia keletai dienų apsistojo bu jie visi viliasi, kad netolimoj niu metu.
Busimame kare ugnies ga
vęs Albanų karalius Zog su ateityje Vokietija dominuos
lingumas fronte būsiųs bent
IŠ JŪROS IŠKELIAMAS
karaliene ir apie 20 albanų Europoje ir pasauly.
palydovų.
SQUALUS
Kad tai atsiekti, sako pats keturis kartus didesnis, negu
1014 m. Todėl šaudmenų rei
PORTSMOUTH, N. H.,4ie Karaliaus bagažų sudaro a- Hitleris, reikia sunaikinti An
kėsią.
labai daug. Iš čia iškyla
pos 13. — Su pontonais imta pie 60 užantspauduotų didelių gliju. Propagandai prieš An reikalas galingos pramonės,
gliju šiandien naciai aukoja
kelti iš jūros dugno nusken dėžių. Sakoma, kad tose dėžė
kuri spėtų tų šaudmenų priga
OSLO, Norvegija, liepos 13.
se yra dideli lobiai, kuriuos si, neigdami patogumus, lais
dęs povandeninis laivas Squaminti. Laliarthe apskaičiuoja,
— Vokietijos karo jėgų va
buv. karalius suspėjo išsivežti vę ir pinigus.
kad, norint pagaminti pakan
dovybės vyriausieji vadai šian lus, kuriam yra 26 žuvusieji. iš Albanijos.
’i^n nežino, kų diktatorius Iii (Vėliau pranešta, kad iške Zog niekur viešai nepasiro GRĄŽINA FRANKISTAMS kamai karo medžiagos vienam
kareiviui, reikia bent dešiniSAVASTIS
is planuoja ir kų jis mano liant Squalus pontonai atitru do. Jį atlankė Vokietijos am
ties darbininkų. Dėl to darbi
eikti. Jis daugiau su nieku ko ir laivas vėl nugarnėjo jū basadorius. Vietos spauda iš POITIERS, Prancūzija, lieninkų klausimas būsiųs nelennesitaria apie savo planus, tik ros dugnan.
uį karių k,auaimlĮ
kelia aikštėn, kati Hitlerio var pos 13. - Prieš frai.kistan.8
išleidžia įsakymus.
paimsiant
BilbacĮ,
Ispanijoje
du ambasadorius kvietęs buvu
Jei karo metu pritrūktų bet
Seniau jis retkarčiais pasi GAISRAS IŠTIKO LĖKTU sį karalių įsigyventi Pareiny, baskai raudonieji į Prancūzijų
kur Hitleris jam pavedus pilį. išvežė galybes įvairių rūšių kurios reikalingos žaliavos, ku
tardavo su vyriausiais vadais,
VŲ NEŠĖJĄ
savasčių— daiktų, vertės 351 |r’08 negalima pakeisti kita
arba kitais žymiausiais kari
NORFOLK, Va., liepos 13. Spauda pažymi, kad Hitle
medžiaga, karas turėtų būti
milijono dolerių.
ninkais. Neseniai areštuoti — Karo laivyno lėktuvų nešė
ris tuo būdu bando Zogų įtrau
baigtas.
trys karininkai, kurie viešai jų laivų Ranger ištiko sprogi kti į spęstus, kati Mussolinis
Prancūzijos teismai nuspren
. , , . ,
, a
.. x i Kadangi karo pramonei rei
pakartojo Hitlerio kai kuriuos mas ir kilo gaisras. Laivas la
viskas butų grųzinta . . . , . ,
. ....
gautų progos užgrobti buv. ka dė, kad
Neseniai tam įstatymui pra
, _
..
ikia labai daug darbininkų, tai gatvių ir gatvaičių valymui.
pareiškimus, kurie buvo konatgal Ispanijon.
, ,
,,
.
.
Aldermonų tarybos finansi dėjus veikti, daugelis ūkininkų
bai nukentėjo. Sužeisti 7 įgu raliaus turimus Albanijos lor
darbo jėgos klausimas karo
fidemciniai. Nuo to laiko Hit
los nariai — jūrininkai.
i bius.
atveju bus laimi svarbus. Vo- nis komitetas pataria tarybai ir patys nukentėjusieji nežino
leris užsidarė ir niekam dau
KAUNAS. — Vladas Da kietijos pavyzdys tatai aiškiai nors 125,000 dolerių pasi- įstatymo nuostatų, todėl drau
ginu neiškelia savo planų.
mauskas, 13 metų amžiaus iš
parodus. 1933 metų pavasarį skolinti iš a-irporto šviesai do dimo kasos kontrolieriai —
Krekenavos
v.,
iparašė
ūkinin
Seniau savo įsigalėjimo lai
informatoriai ir du technikai
Vokietijoje buvę šeši milijo rojamo fondo.
kui
Markuckui
grasinamų
ku diktatorius Hitleris di
nai bedarbių. Šių metų pava Bet tai tik lašas vandens ki važinėja po provincijų infor
laiškų,
reikalaudamas
padėti
muoti ūkininkų ir seniūnų.
sarį bedarbių skaičius Vokie bire politikieriams.
džiausiu Vokieti jos ir pasau
kapinėse
po
kryžium
100
Lt,
1
Jie aiškina, kų reikia skaity
tijoje nukritęs iki 94,000 žmo
lio priešu laikė komunizmų,
nes
priešingai
bus
išžudy

ti nelaimingu atsitikimu ir
nių, į jų tarpų įskaitant ir
Pereitais metais federalinė Vakar federalinis teisėjas
sov. Rusijų ir Stalinų, šiandie
ta
jo
šeima
ir
‘
p
adegti
jo
tro

moko seniūnas rašyti protoko
tuos, kurie darbui netinka.
gi didžiausiu priešu laiko An- “ grand jury” Chicagoj posė C. E. Woodward atmetė tų vi
besiai.
Markuckas
pinigų
ne

CHICAGO SRITIS. — Nu lūs. Technikai nurodo nelai
Dabar visiems esųs žinomas
glijų. Ir visomis priemonėmis džiaudama įkaitino 43 indivi sų įkaltinimų. Jis nurodė, kad
padėjo,
bet
policija
jaunų
nu
mingų atsitikimų priežastis.
f**-.
faktas, kad Vokietijai labai matoma giedra ir vėsiau.
jis dirba už Anglijos suklup- dus ir 14 firmų už Shermano teišinęupio'.
departamentas nie
sikaltėlį išaiškino.
Stingų darbininkų. 1933 me Vakar popiet aukščiausia Jie paaiškinimų ūkininkams
dymų. Jis tikisi tai atsiekti sa antitrustinio įstatymo peržen
ko 'dįf/Mjra- neturis su pieno Panevėžio apygardos teismas tais Vokietijoje be darbo bu- temperatūra buvo rekordinė — ir darbininkam^ teikia apie
kydamas, kad Vokietija turi gimų pieni marketavime. Ras
mašinas, kaip reikia su jomis
ta, kad tie individai su firmų pramone, kadangi kongresaą. nusprendė Imniauska išsiųsti vę 65,000 inžinierių, o šiais 97 laipsniai šilimos,
vyrauti pasauly.
trustu sudarę sumoksiu visų šių pramonę kontroliuoti pave 4 metams į mažamečių nusi- metais Vokietijai jau Stingų Saulė teka 5.27, leidžiasi apsieiti, kad apsisaugojus nuo
įnelaimės.
’ 18,000 inžinierių.
8:24.
GARSINKITE^ “DRAUGE” pieno pramonę monopolizuoti. dė žemės ūkio departamentui, kaltelių adklėjimo įstaigų.

HITLERIS ALBANŲ
BUVUSį KARALIŲ
KVIEČIA PAS SAVE

ANGLIJA SKAITOSI
DIDŽIAUSIAS NACIįl
VOKIETIJOS PRIEŠAS

Federalinis teismas Chicagoj atmetė
ikaltinima pieno pramones reikale
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Mes, amerikonai, dar negali- kodėl jie nTgali saviesLm\
nie ir nenorime šiuo laiku a- Italiją, Lietuvą ar kur kiliu
Publtahed Daily. Ezcopt 8unJay.
įpie savo tautą, kaipo šio kra- ; inigų pasiųsti* Mano nuo
8UB8CRIPT1ONS: One Year — 16.00; Sis Montha
Sulietuvino S. K. Lukas
— 81.60; Three Montha — 82.00; One Moath — 76o.
što tautiškai susidariusį vie
Kurope — One Year — |7.00; SU Montha —
Rusijoje Pardavinėjami Žmonės
O*PZ — .Ho.
netą, muuyti, tam, gal Imt.
Advertlaln* ln “DRAUGAS** brlnza best reaulta.
•Sovietų laikraštis “ Antireligioznik” 4 Nr.
Surinktais užrašais ir vė
•
(Tęsinys)
yra 'Keblumų, kurie yra nuo riau ir pačiai šaliai iš t*i yri*
praneša apie paplitusį Rusijoj paprotį —
liausiomis žiniomis pasirodo,
“draugas”
Praeis
šimtai
metų,
kol
latinė .medžiaga, kokios mes daugiau naudos: juo li.rtin
pirkti ir purduoti mergaites. Laikraštis skel
Uelna kasdien ttokyroa eeamadlenlua.
kud šie mūsų, taip vadinamie
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybSae:
savo veikimui, gesni bus italai, lietuviai ui
bia visą eilę atsitikimų. Taip, vienos vidu mūsų ainiai pamirš, kad mes ji svetimšaliai, svetur gi'niu- reikalaujame
Metame — 8®00; Pusei Metu — >1.6#; Trims latas.
..
šlama — 82.00; Vienam minėsi ai — .71a Kitose val' Oi
.........
,
Mes norimo sužinoti, ką mes kiti, tuo geriau bus Atitenki
rinės mokyklos vedėjui komcomolcui Avezu- iš Anglijos, Airijos, Prancū šieji
stybtoe prenumerata: Metama — 87.0»i Pusei metv
kaip tik dar yra imtys ....................... ,
■
•
.
. ,
— $4.00. Pavienis sum. lo.
.
................
.
daliai* šiuo laiku darysime su užsienio rinkoms. Juk, nagi
vui patiko viena 13 metų 'mokinė, pradėjo zijos, Italijos, Lietuves ar iš visų
geriausieji žmones, iri
..
....
....
derėtis. Tėvai nustatė kainą, Avezovas ilgai Vokietijos atvykome, bet ir ..
i , . . ,... .
, . mūsų
taip
vadinamaisiais lios, šie pinigai vra nuosavy
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
jie yra labai stebėtinai gabus1
’
1 ® J
J
Entered as Second-Class Matter Maroh II, III®, at
tarėsi ir... sulygo užmokėti 50 metrų manu tai nesu tikras, kad jie ir už
“svetimšaliais”, užimančiais 'bė tų žmonių, kurie juos su
Chlcago, Illinois Under the Aot of Maroh S. 1871.
faktūros, 4 pūdus ryžių ir 1,000 rublių pini šimtmečių užmirš, iš kur jie kūrime meno ir dailės.
mūsų darbus ir gyvenančius vo sunkiu darbu ir prakalti
gais. Užsiregistruoti su ja jungtuvių biure paeina, iš kokios tautos kilę. Uždaryti jiems šios šalies šioje šalyje iš pašalpos, ir iš- betiesdaini Amerikai kelius
Straikų Banga
negalėjo, nes ji nepilnametė, bet mergaitė Mes to neprivalome pamiršti duris, reikštų pavogti nuo siunčiančius gerus Amerikos bestatydami jai tiltus ir na
gyvena pirkėjo bute, kaip jo neregisti įlo arba savo vaifkajns leisti už savęs ir nuo šio 'krašto atei pinigus į savo gimtąsias ša mus, uždirbo, ir man mani
Paskutiniomis dienomis šiame krašte vėl toji žmona.
ties ne tik darbščius darbi
miršti,
kas
mes
esame,
iš
ko

amerikoniška dvasia sako,
siaučia streikų ir riaušių banga. Kai kur
ninkus, bet taip j>at ir dale lis.
Atsirado net savotiška spekuliacija. Pvz.,
Kati jie su jais ką tik nori,
tenka kviestis į pagalbą, policiją ir kariuo konisomolcas Žųlmurinas turėjo gražią sese kios tautos kilę taip ilgai, les, ieškančias sukūrimų, pro
Man labai stebėtina, kad
tą gali daryti, o Amerika dė;
menę, kad jas numalšinti.
rį. Dar visai jaunutę. Jis pardavė ją kaž kol mes čia gyvensime ir sa tines ipajėkas.
aš, kaipo amerikonas, neda
to nenukentės: ji kaip buvo
Streikai neiškyla be priežasties. Juos iš kokiam žymiam koLclioznikui Adamovui už vo valdžią, papročius ir filo
liu apie šiuos dalykus galvoKuomet
aš
pagalvoju
apie
šaukia darbininkams daromos skriaudos, **ba dvi 'karves su teliukais. Po kiek laiko mer sofiją turėsime, kuri saugoja mūsų šalį, Ameriką, kokia ji; ti vien dėl to, kad pirma, as turtingiausia pasaulyje šalį
tokia ir pasiliks.
do atlyginimas”, arba labai sunkios darbo gaitė pabėgo nuo pirkėjo. Brolis atrado ki ir užlaiko visų žmonių pažib
bus už keliolikos tūkstančiu tuos “svetimšalius
matau
tą pirkėją ir pardavė už 2,000 rublių kom-' ras ir jit'ms vadovauja, trumsąlygos.
Taip pat aš daug nesistt
Streikai, kurie dažnai ir prie riaušių pri sdmolcui Valjevui. Kai mergaitė iv nuo to pai pasakius, kol mes sutver metų, man tuoj vaizduotėje
pradeda mintys kilti apie ki- kurių daugybė, aš pastebėjau. biu ir dėl esančiųjų taip nn'i
veda, tol nebus išvengiami, kol darbdaviai pabėgo, Žalmurinas rado trečią pirkėją, kurs sime savo tikrą amerikonišką
sų įvairumų. Neapykantos y
kultūrą.
I nus> kurie turi tik
« rališnaudos darbininkus, kcl santykiuose su da jam sumokėjo dar 1,000 rublių.
gal būt, yra ra labai kvaili ir blogi daly
AmerikOTiSk, kultūr, pa- *•*“♦ R™ savo .praeitį, 0 tūs žmonės, ir,
......
rbininkais jie neįgyvendins krikščioniškojo
Sovietų laikraštis “Pravda” birž. 5 d.
socialinio teisingumo.
papildomai apie tuos dalykus rašo, kad ši- daryti mes negalėsime, jeigu apie savo tautos ateitį visaii dai daibstesni u uz tuos pn- kai, ir labai nesąmoninga r
neprotinga iicapK^bii
neapkęsti zmu
žiliu
. i tič ncuulvoįu o mes, a^iieri-' niuosius, kurie, vos d&v tik ntpiounga
Gal kam bus keista, kad net valdžios už- tokius pirklius nuo bausmės kai 'kur gelbsti mes tik rankas sudėję sede-i
6
,r’
’
............. , .. - . • •
....... i-i ... i.„ .
i.:i,.
,,
- Ikonai, savo vaizduotėje toli pradžioje šio krašto istorijos, gaus dėl to, kad jis yrą Ri^a
laikcmoj WPA kyla streikai. Bet, reikia valstybinės įstaigos, partinės — koiusomo- . .
darni apie ją kalbėsime, gal
nuskrendanie į savo busimųjų Jau išdrįso save amerikonais kis, negu mes. Tai yra labai
pasakyti, kad ir čia daug kas turėtų būti liškosios organizacijos ir net prokuratūra.
vosime
arba ką nors apie ją
pagerinta darbininkams. Tiesa, kad WPA Laikraštis skelbia tokį atsitikimą; kažkoks
gent'karčm ateitį ir ja jau rū-1 pasiva. Imti. As \ įsai nematau dideles mūsų mokslo ir auk
darbininkai nedirba sunkiai, kad jie pajuo ko'lchoznirikas Davydovas nusipirko sau me parašę tik laikraščiuose iš pinamės. Tai yra nenuoramų-' priežasties, kodėl šie nepilie- Įėjimo įstaigų ir•^yttrkynu,
kiami kaipo tinginiai, bet už tokį atlygini rgaitę ir už ją užmokėjo 1000 rublių, 5 met spausdinsime. To negalės nei nio mūsų ypatybė. Mes nega č.iai geroji žmonės turi būti klaidos, kad JŠ&ugeba mū.^
mą, kokį jie gauna, su didesniu įsistempimu rus medžiagos moterišką skepetą ir aviną. Aukščiausias Teismas, nei
aukšęitin gyvulių pakelt. Kad
lime-ir nenorime laukti, nors, iš čia išvyti.
dirbti neturi noro. Be to, juos nemažai pik Tačiau nupirktoji pasipriešino, pareikšdama, ijiats Prezidentas F. D. Rooii-i
•.•<-tai yra tikra tiesa,
gali kiekiš tikrųjų, tiesą pasakius, mu
C’ia mums labai reikalingU .
.
tina ir tas faktas, kad jų viršininkai tikrai kad ji turi sužieduotinį mokytoją, koniso- s e vėl tas įvykdyti; niekas to
. . . . .
. .,..A
. i vienas pastebėtir
dideles a’gas ima, kuomet darbininkams tik unolcą. Pirkėjo teises ginti ėmėsi kolchozo negalės įdaryti, išskyrus myse tik tikri vaizdai ilgiau teisingi ir darbštus žmones,
(Bus daugiau)
trupinėliai tetenka. Tai, be abejcjimo, duo vyresnysis, selsovietas, konisomodų komite laik,, su kuriuo nejučiomis, P»si'ick». ir “M dabartis kurių nė viena tauta perdaug!
----------------------da progos kurstymams ir rezultate susilau tas, o pagaliau ir rajoninis prokuroras. Pro išlėto ir pamažu išdils tie mū nebus tikra, jeigu ji, vietoje neturi. Aš nesuprantu, kodėl}
kiama nesmagumų ir dažnai nebeišrišamo kuroras net ipasikvietė mokytoją komsoinolcą sų visi dabartinių kultūrų iš jos tvirtą ateičiai pamatą jie, jei alksta, neprivalo būti GARS1NK1TES “DRAUGI/’
galvosūkio.
ir jam pareiškė, kad jeigu jis kliudys kol- begaliniai smulkūs įvairumai
Tad, ir privatinės pramonės įstaigos ir chozninkui Davydovui vykdyti pirkėjo tei ir tiktai pasiliks svarbiausios
valdžia šiandien pirmoje vietoje turi atsi ses, tai tegu žino, kad prokuratūra sugebės
jų dalys, kurios visoki
žvelgti į darbininkų gerovę, nes to reika jam pritaikinti atitinkamą baudžiamojo ko
sų pastangų kovas ir 1
lauja krikščioniškasis teisingumas ir artimo dekso paragrafą.
pergyvens. Praeis kel
meilė. Išnaudojimas savo artimo veda į ne
Tas darosi Rusijoj ir apie tą rašo Sovie
tančiai metų kol čia ti
apykantą, į streikus ir riaušes, kas daro tą laikraščiai.
merikos
kultūra išsi
kraštui didelius nuostolius ir užtraukia ne
Dėl to “Šaltinis” daro tokią pastabą:
garbę.
“Tuo tarpu Lietuvos bolševikai, parvvkę kol čia iš įvairių tauti viena
THE
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Rimtas Valstybės Vyras
Spauda labai gražiai paminėjo neseniai
mirusį Prez. Roosevelto kabineto narį Claude
A. Swansoną, laivyno sekretorių. Pripažįsta
ma, kad tai buvo darbštus ir labai teisingas
valstybės vyras.

Swansonas gimęs neturtingoj šeimoj. Mok
slus išėjo dirbdamas sunkius darbus. Iki
1893 m. praktikavo teises. Tais metais bu
vo išrinktas atstovu į kongresą, šioj vietoj
išbuvo iki 1905 m. Iki 1910 m. buvo Virgi
nijos gubernatorium. Senate išbuvo 23 me
tus. Į Roosevelto vyriausybės kabinetą įėjo
3933 m. ir šioj vietoj išbuvo iki pat savo
mirties.
Velionis jam uždėtas pareigas ėjo sąžinin
gai. Jungtinių Valstybių ir karo ir preky
bos laivyną ir, be to, aviaciją jis stengėsi
stiprinti ir modemizuot. Tai jam sekėsi.
Swansono asmeny vyriausybė neteko di
delio šulo.
Jau kelinti metai, kai ir vėl leidžiama

' Draugija'", religinio ir kultūrinio gyveni
mo dvisavaitinis žurnalas. Po ranka turime
šio žurnalo 12 tąjį numerį, kurio turinys
yra teks.* Bažnyčios vadų žodis, Kataliky
bė ir gyvenimas, Religinis ugdymas, Litur
ginis gyvenimas, Katalikų gyvenimas Lie
tuvoje, naujų knygų apžvalga. Be to. pri
dedamas ir priedas: “Gyvojo žodžio tarny
boj”. šiame numeryje rašo: Arkiv. J. Skvi
rėčkas, prof. K. Kemėšis, Klemensas, K. J.
Kuzmickis, kun. J. Latvėnas, K. Sendzikas,
K. R. Liukas, kur.. P. Bakštys.
Iš šio turinio galima spręsti, kad “Drau
gija” yra rimtas žurnalas ir dėlto rekomen
duot-inas ne tik kunigams, bet ir pasaulio
čiains inteligentams. Prenumeratos kaina 40
litų metams. Adresas.: Rotušės a. 8 nr., Kau
nas. Metiniai prenumeratoriai kauna dova
nas knygomis.
Kas kart vis atviriau skelbiama, kad Sta
linas merkia akį Hitleriui, o pastarasis Sta
linui. Ar tik nebus galima kuomet nors ir
tiem dviem ponam pritaikinti priežodį: * ‘ toks
tokį pažino ir ant alaus pavadino”.

APŽVALGA

iš Rusijos, kaip galvos netekę, giria Rusijos
gyvenimą. Ar jie lietuvius laiko bepročiais
ar patys tokiais pasidarė? Jau per daug
gerai žinomas visiems Rusijos gyvenimas,
kad būtų taip galima lengvai patikėt!, Gal
ten ir gera tik nuvokusiems svečiams, ku
riiios saugoja šimtai palydovų, kad tik ne*
susidurtų su Rusijos gyventoju ir neišgirstų
tiesos žodį. Gal ir žavisi svečias, kai jam
rodo tyčia pastatytus svetimšaliams gėrėtis
namus. Bet tikrojo veido nemato. O komuni
zmo tikrasis veidas biaurus ir šlykštus. Tai
tikra prasme vergija”.

AMERIKOS VAIZDAS

bendra Amerikos taut
darys.

Tada čia nebus negr
sinio, kadangi nebus
Tada čia nebus nei žy
protestantų, nei svetui gnnušiųjų. Visi bus tikri anierikonai, kokių čia dab ir dar
nėra. Aš šiandien negi iu dar
net nė įsivaizduoti, ]
tikrųjų tie tikri ame
už kokių 'penkių tūlb
metų, užimantieji mū
tas, atrodys. Jie turės,
Gina Neutralumą
(Suminėjusios užkliuvusias dėl garantijų ti žmonės, gyvemdai:
derybas Maskvoje, “Liet. žinios” prisime pačiame turte, neturi,
na ir kitą šalį, kur Baltijos valstybėmis do dėjimą visų amžių r
mimasi:
kultūrų, išsivysčiusį
Vokietijos nacionalsocialistų veikėjas Ro ' valusj iš šių mūsų r
zenbergas, kaip pranešė “Elta”, Liubeke pa niurnų, labai didelį uo
sakė kalbą, kurioje pareiškė, kad dabarti veiklumo jėgą, kuri ,
nės Vokietijos “visos pastangos dabar turi kels į tokias :
būti nukreiptos įvykdyti naujai harmonijai gebėjimo aukštumas, t
gyvybinėje Šiaurės jūros ir Baltijos jūros rias dalwir mes dar n
erdvėje”. Rozenbergas pabrėžė, kad, girdi, nė saipnuoti. Jie bus
“reikės nuo čia pašalinti tuos, kurie nemo viso pasaulio tautų i
kėjo įvesti ten tvarkos”. Buv. Dancigo se •kilę, viršžmogiai.
nato pirmininko dr. Raušingo pareiškimai
Aš tikiu, kad ir tu
spaudai papildo tą vaizdą dar daugiau ir
šią 'mūsų įsteigtą J
ryškiau.
Kai tuo tarpu visos Baltijos valstybės yra veiklūs ir nenuoraml
paskelbusios savo neutralumą, kai jos to viai bus vis dar įšilę
neutralumo tikrai ir nuoširdžiai siekia ir nes kaip tik mes ai įviains
Įvirtai nori laikytis, tai tokį ir (panašūs reiš Amerikos duris uždą
kiniai verčia mus padaryti vieną išvadą: mes pradėsime, jxinaš
leisė išstumiama iš tarptautinių santykių kad ir kitoe tautos, :
tvarkymo; įsigali fizinė jėga, kuri jau nebe mirti.
nori skaitytis su nie'ku, ir kasdien vis gra
Atvykdami j šią salj
ša nauji
sina naujais “sutvarkymais” ir panašiais žmonės atsineša savy
vyje naudalykais.
jas veiklumo jėgas ir jkvelpiTodėl reikia padaryti ir kitą išvadą: vi mus, kurie, gal būt,
It, ir vra
siems mums bendromis jėgdmis reikia ruoš
kiek skirtingi nuo mūsų, bet
tis efektyviai ginti neutralumą, priešintis
galime gygyvi, be ko mes negal
bet kuriai agresijai, iš kur ji begrėstų. Su
per anksti
visais kaimynais norime sugyventi geruoju, vuoti. Čia dar yra pe
duris uždaryti; o! .. .
, ...
...
taikiai, bet pasikėsinimams priešinsimės vi ateiviams
.
,
l I
Lietuvos Saulių Sąjungos 20 metų sukaktuvių šventei*, vaizbai: 1. \ įsuomenes šauliamsomis galiomis, nes mes turime teisę gyven .’..lr V , 08
'P#r an*’ paaukoti ginklai vėžliui sunkve2\niais; 2. Moterys šaulės uniformose ir tautiškuose ko
sti
jiems
jas
uždaryti.
, tiumuosej 3. Vyrai šauliai pėstininkai ir mo tociklistai,
ti ir patys tuos klausimus ųpręsti.
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Penktadienis, liepus 14, 1939
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baigimas Kauno organizuotų
Švietimo? Ministerijos lietu
vių kalbos kursų.
Bendrai sakant, per 17 me
tų veikimo šiame krašte, išei
vijos tarpe daug jo yra nu
veikta lietuvybės dirvoje bū
nant, kaipo
vargonininku,
nuolatos skaitlingų jaunimo
burių vadu. Ypatingai pasku
tiniais laikais šios rūšies vei
kimui vis kas kart aplinkybės
sunkesnės, liet, nežiūiint j tai,
rankų nenuleidžia.
Taigi, šia proga supa
žindinęs plačiųjų visuomenę
su šio kuklaus veikėjo darbuo
te, sveikinu sulaukus gražaus
jubiliejaus ir linkiu toliau kuo
sėkmingiau veikti kaip iki šiol
— Dieve, Tėvynės ir Tautos
labui!

MUZIKAS JONAS BRUNDZA
(18S9-1959).

Įvairių esama pasauly žmo- spektorių, Joną Bendorių. Sunių: vieni nieko neveikia, kiti Ridėjus apvstovoms studijuoju
vos tik menkinusį dalykėli pa- Varšuvoje pas žymų muzika
daro, išpučia spaudoje, save (sulenkėjusi lietuvį, suvalkie
didvyriais tituluoja, kiti vei tį) Vaitiekų Batušinsk.i ir, iš
kia ir nesiskelbia-džiaugiasi laikęs kvotimus populiarios
pačiu faktu, kad jis prie di tuis laikais prie Vargon. Su
džiojo pasaulio kultūros pirm- jungus Šv. Stanislovo Vysku
žangos prideda savo darbų po veikiančios profesijonalų
dalį. Tokie žmonės visada esti'komisijos, gavo atinkamų lin
kuklūs, slepia savo veikimo dynių ir nuo tada piadeda
nuopelnus nuo plačiųjų ma vargonininkauti, pašvesdamas
sių. Tokiu asmeniu yra Šven save išimtinai Bažnyčios mu
čiantis šiomis dienomis savo zikos labui.
50 metų gimtadienį, Jonas
Firmiausiai pradeda vargo
Brundza.
nininkauti Ručinių parap.,
Laimingai pasaulį išvydo vėliau Yišakio-Rudo)e. Prasi
1889 m., liepos 14 d. Suvalki- dėjus pasauliniam karui paten
’oje, garbingų ūkininkų šei- ka į Vilnių, kur, gyvendamas
Sakau garbingų dėl to, moksleivių bendrabuty, moki
o giminių tarpe yra daug na pabėgėlių moksleivių chorų
in igentijos, baigusių aukš ir rengiasi prie lietuviškų pa
tuosius mokslus. Net ir jo bro maldų, nes Vilniaus vyskupas
lis a. a. Mykolas buvo pavyz buvo pažadėjęs leisti palei
dingas kunigas ir geras lite Lukiškius, lenkų bažnyčioje,
ratas, daug parašęs per savo lietuviams turėti savo pamal
gyvenimų spaudoje. Kitas jo das skyrium. Nors vyskupas
brolis yra ekonomistas. Rusų ir leido, bet lenkai sukilo, lie
laikais, kada šeimoje radosi tuvius garokai apstumdė, o
keli įvairių pioiesijų žmonės, prof. Pranui Dovydaičiui ge
rodė, kad tiktai būta kultūri rokai užgavo kojų. Gerokai
ngos ir apsišvietusios šeimos. buvo apstumdytas ir dabarti
Nuo mažens jausdamas pat nis jubiliatas ir džiaugėsi
raukimų prie muzikos kitu sveikas savo kudašių išnešęs.

kuo mažai rūpinosi, bet įdomavosi ja ir jai savo visų gy
venimų pašventė. Turėjo pro
gos siekti, kaip ir kiti jo bro
liai, kitų mokslo specialybių,
bet pasitenkino muzika ir jai
ištikimai tarnauja.
Gavęs pradžių pas Šunskų
varg. Jonų Noreikų, ilgesnį,
laikų studijuoja muzikų pas
komp., žinoma Kauno Konser
vatorijos dabartiniu metu in-

Kai moksleiviai
su visu
bendrabučiu karo aplinkybių
verčiami nusidangino į Vorone
žų, sykiu nuvažiavo ir jis. Vo
roneže jam paveda mokinti
moksleivius muzikos ir daina
vimo. Patsai lankė Imperatotiškos Muzikos Mokykloje sky
riuje piano ir liendrojo muzi
kos lavinimo dalykus. Jau bu
vo gerokai pažengęs,bet besi
džiaugiant kad pateko į ket-

J. Rikselis.
Apie 200 United Mine AVorkers unijos narių, kurie pi k ie tavo Harlan anglių kasyklas, Stanfill, Ky., po sukeltų riau
šių areštuoti ir nacijonalės gvardijos narių lydimi į kalėjimų. (Acme teleplioto)

virtų skyrių (beliko vos tik muzika pelnyti (apart vargo- įvairius specialistus reikalintrys), tenka nutraukti, nes 19-į nininkavimo) su pragyveni- gus sau muzikos dalykus. Tris
18 m., liepos mėnesį grįžo Lie- mo, tat jis 1921 nu pradžioje metus lankė New Yorke “A.
tuvon sykiu su moksleiviais. pradeda valdininkauti Teisin Guilment Organ Scliool”.
gumo
Ministerijoje, teismo
Kaune tuosyk trūko visų
Būdamas idealinio veikimo
skyriuje, vėliau Finansų Mi
rūšių inteligentinių pajėgų ir
nuoširdus šalininkas, Brooknisterijoje finansų skyriuje.
kiekvienas dirbo savo specia
lyne, savo parapijoje, jauni
Kai tik atsidarė Kaune Muzi
lybėje su didžiausiu malonu
mo tarpe labai daug dirbo.
kos Mokykla, kuri išsivystė į
mu. Tat jam tenka būti garbė
Kurį laikų vadovavo Ameri
dabartinę Valstybinę Konser
pirmutinio
muzikos-dainavikos Lietuvių Dailės Mylėtojų
vatorijų, jis lavinosi muzikos
n»o mokytojo vos tik pradėjus
Dr-jos veikusioje mokyklėlėje
toliau.
Lietuvos kariuomenei veikti,
žaidimus ir dainavimų, šalę
Kauno garnizone. Šio tat gar
1923 m., gegužės 1 dienų J muzikos, gabiai yra pastatęs
nizono kareivius, karo1 mokyk persikelia j šį kraštų. Čia jį labai daug įvairių dramatinių
los studentus, aviacijos na parsikvietė žymus veikėjas dr. veikalų. Gražiai sugeba su
rius ir kt. mokina dainų ir kun. Bartuška j Mount Car jaunimu veikti ir dėl malo
giesmių. Kai Švietimo Minis inei, Pa.,
vargonininkauti. naus ir švelnaus būdo yra vi
terija organizavo pirmutinius Trokšdamas giliau mokintis, sų gerbiamas ir mėgiamas.
muzikos mokytojams bendrojo greitai persikelia į Brooklynų, Ypatingai jo veikimas padidė
lavinimo mokyklose kursus,jšv. Jurgio parapijų (1923 m.) jo kai jis apsivedė su veiklia
jis skiriamas tų kursų moky-Įir čia, su maža pertrauka, vi- anais laikais, vyte Brone Ventoju. Kadangi tais lai'įais dar Į sų laikų vargonininkauja, sy- Įcevičiutė. Ji taip pat atsidėKaune nebuvo galima vien tik kiu ilgų laikų gilindamas pasijusi studijavo dainavimų ir
Kada girdite šitq dainq žino

Kaipo geležis įmesta ugnin
apsivalo nuo rūdžių ir ima ži
gerokai pažengusi toje srity- bėti, teip ir žmogus visiškai
Dievop atsigrįždamas nusiva
je stojo savo vyrui pagalbon
lo nuo nedorybių ir nauju
ir tokiu būdu susilaukta gra
žmogumi persimaino.
žių vaidinimų ir koncertų.
Daugelis daug kalba, todėl
Visų laikų priklauso prie
Vargon. Sąjungos ir buvo vi mažai reikia jiems tikėti.
sų eilę metų centro valdyboje
vienose bei kitose pareigose.
UNIVERSAL
Be to yra gabus koresponden
RESTAURANT
tas žurnalistas ir širdingai
Vestuvėm, KrlkStynom ir Kito
dalyvauja katalikiškoje spau
kiem Bankletam Suteikiam Pa
tarnavimą.
doje pasirašydamas įvairiais,
Linksmas
Patarnavimas
Visiems
dažnai užtinkamais, pseudoni
mais: J. Pabalinis, J. Pilia
750 W. 31st Street
kalnis, Šunskų Jonas, J. Kap
A. A. NORKUS, sav.
sas ir kitokiais. Daug jam
Tel. Victory 9670
lengvina šioje srityje veikti

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮĮ MORGIČIĮĮ

Kiekvienos ypstos padėti pinigai yra apdrausti iki 15000.00 pei
Federal Savings and Loun Insurance Corp., po United Statas
Government priežiūra.
Išmok ėjom Už
Padėtus Pinigus

te kad įau vėl Chesterfield laikas
WAS BURNING

ClGA^TfE

V/HIbE A

su FRED WARING ir jo linksmu radio
būreliu.
Penkiais vakarais sqvaitčje,

INSURED

4%

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

NBC nuo-pakraščio-iki pakraščio.

CHICAGŪ SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

„ontajūstf

fyesterh*

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma
TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS
PLEITOS............ PO

.. .jūs gausite visą rūkymo

Pinigai grąžinami jei
m patenkinti.

malonumą ir pasigerėjimą kokius

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

yra galima gauti iš cigareto.

Visas pieitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

Daug rūkytojų sako, kad jie niekad
nežinojo tikro lengvumo cigarete pa
kol nepabandė Chesterfield’s LINKSMĄ
KOMBINACIJĄ lengvų nunokusių ame
rikoniškų ir turkiškų tabakų.
Chesterfield*s nenukopijuoja
mas sumaišymas suteikia rūky
tojams to ko jie pageidauja ...
gaivinantį lengvumą ir geres
nį skonį. Todėl milijonai
sako ...

“POIEY" PRIE BŪGNŲ

FRED V/ARING PRIE MIKROFONO

$12.50

HEJNA BROS.

LAVVNDALE OENTAL LABORATORIES
1724 SO. ASHI.ANO AVĖ.
Tel. Monroe *251

8*15 WEST 2Atli STREET
Tel. I-awn<lale 2»OS-»

ls

Atdara Iki • V. p. p.

r#

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ĖSTATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rųšiee naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash (mokė
jimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu geriausj atlyginimų ii Tire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo B iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Condabi 1>». Luesrr * Mrm ToUcco C4U
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Penktadienis, liepos 14, 1939
■prasti! Asmeniškai kvietiniai
niekam nebuvo siųsti.

By Bruce Stuart

PRANEŠIMAS

Labai gaila, kad be jokios'
Dr. V. A. Šimkus šluomi
priežasties tokie
nesupratimai kyla.
Stjungietė lalku atostogauja ir sugrįš

tik rugplūčlo-August mčn. 1
d., 1939.

_______________

Aukos Įvairiems
Tikslams

LIETUVIAI DAKTARAI

Įvairiems tikslams:

Rez. Tel. Canal 0402

Jonas Saulis, Pittsburgli,
Pa. Prisikėlimo bažnyčiai,
Kaune — $2.00 ir Lietuvių
Kambariui Pittsburgli unive
rsitete — $2.00, viso — $1.00.
Viso — $193.00.

Rengimo komisijoj buvo:
O. Grybienė, K. Rukšenienė,
J. Sakalauskienė, A. Ambrasienė. Daug pasidarbavo ir:
O. Šimonienė, A. Šaltienė, K.
Marksienė, E. Paplinskienė,
G. Šilaikienė, A. Stankienė.
Sųjungiečių vyrai pagelbėjo:
M. Šimonis, E. Stankus, J.
Jurkūnas, P. Grybas. Taipgi
nuoširdžių paramų suteikė
muzikantai - akordinistai: M.
Čižikas, sų-tės vyras J. Ruk
šėnas ir dukrelė.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
WEST SIDE

Lietuvos Generalinis
Konsulatas.

Naujas Advokatas

D. L. K. Veikimo
Centro Atstovų
Dėmesiui
Liepos 20 d. įvyks 1). L. K.
Veikimo centro svarbus su
sirinkimas, Šv. Antano par.
mokykloj, 7:30 vai. vakare.
Būtinai visi dalyviai, ir gerb.
klebonai, kviečiami dalyvau
ti šiame susirinkime. Bus
svarstoma keli svarbūs kata
likų veikimo reikalai, kurie
liečia visus. Todėl labai sva
rbu, kad Skaitlingai iš kolo
nijų dalyvautų atstovų. Kvie
čiami taipgi ir pavieniai dar
buotojai dėtis prie Veikimo
Centro. Dirva (plati ir darbo
visiems užteks.
D. L. K. Veikimo Centrą ,
liepos 30 d. rengia piknikų.
Liberty Parke. Vieta plati, su

lšvažiavimas buvo rengiamas gražiam tikslui, kad pa
darius pelno dalyvavimui M.
S. jubiliejiniam seime. Sėk
mės gražios, pelno liko virš
70 dol.
Rengėjos dėkingos visiems
Adv. Leonardas L. Barštis, Įiprisidėjusiems darbu ir daly
kines Detroit, Mieli., lankęs’ vavusiems M. S. 04 kp. išvaŠv. Jurgio parapijos mokyk- žiavime.
lų, kurioje gražiai išmoko lie
tuvių kalbos; baigęs Highland
Sųjungietė A. Rimienė po
Park Junior College ot‘ Law operacijos, sveiksta. Kitų sųir išlaikęs Bar examination jungietę M. Šimkūnienę su
tiko nelaimė. Nupuolus labai
iželio mčn., 1939 tu.
sužeidė raukų. Linki'me joms
daugeliu medžių, girelė, tik
Linkime naujam advokatui
rai lietuviškai atrodo ir šil pasisekimo naujoje profesijo- greit pasvei'kti ir bėl sykiu
darbuotis.
čiausioj dienoj galima rainiai |je>
Koresp.
64 kp. koresp. A. A.
pavėsy silsėtis. Piknikas rengiamas susipažinimui su drau žentu Lucku iš Mt. Carinei,
rijų veikėjais, profesijonalais, j pa.} E. ir O. Meloreckai iŠ Klaidingai Supratom
t
oizmienais ir šiaip jau dar- Cleveland, Oliio. Visi buvo
Labai nustebau pamačiufci
buotojais. Piknike bus gar- patenkinti. Sųjungietės buvo
Neteisėtai
Savinamasi”
sialkal-bis, per kurį bus daro-paruošusius skanius pietus
straipsnį, liepos 7 d., š. m.,
ini pranešimai apie atvykti
Garbė darbščioms rengėjo “Drauge”, kad tai M. S. 64
sius į piknikų. Bus kolonijų
kuolai numatė reikalų paaiš
ms ir darbuotojoms.
biznierių lenktynės ir visa ei
lė kitokių lenktynių bei ma
%
rgumynų. Bizauskų orkestrą
grieš lietuviškus ir angliškus
šokius. Pikniko bilietas, per
kant iš anksto, po 20c. Pik
DISTR1BUTOR
nike 25c.
OF
Beje, dar, gal, įvyks bolės
žaidimas tarp Šv. Petro ir,
Šv. Jurgio parapijų žaidėjų.
B E E R S
Piknikas bus visiems įdomus.
Todėl, liepos 30 d. visi renGERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta
gkitės į pirmų bendrų para
AMBIIOSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
pijų dr-jų piknikų.
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šia Alus yra pagamintas iš im

Šeimyniškas
Išvažiavimas

portuotų pirmos rūšies produktų.

2423 West 64th St.

1446 So. 49th Court, Cicero

yjRi^

V

eVes

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

"marles segal
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Av<
2-troa lubos
CHICAGO. ILL.
Telefoną* MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki A
3147 S. Halsted SL, Chicago vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir
Šeštadieniais
Telefoną* HEMlock 6286
Valandos: 3—8 P. M.

DR. P. J. BEINAR
(BElNAItALSKASl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1615.
Res. — Y arda 3955
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagai sutartį
'George Titler (kairėj), United Mine M’orkers unijos llai-

lan distrikto sekretorius-iždininkas, policijos suimtas, ir
William Turnblazer, distrikto prezidentas, pasislėpęs ir po
licijos ieškomas. Abu kaltinami kurstymu prievartos Dar GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VlRginia 1116
4070 Archer Ava.
iau anglekasių streike. (Acme teleplioto)

DR. A. J. MANIKAS

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą
Seredniiiia ir Nedčl. pagal sutarti

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
Susitari us

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tek YARda 0994
Rez. TeL PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa

kinti ir prirodyti, jog O. Y. tome taip, kaip ir O. Y. Mes
Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
koresp. .padariusi klaidų (ži- žinojom, kad M. S.. 64 kuopa
noma jai asmeniškai negalėjo gavo pakvietimų dalyvauti, AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
sL YARds 5921
pranešti ir jai pačiai duoti i Pakvietime buvo praneštas ir Ofiso TeL Canal 6122
a*.: K_ENwood 5107
atitaisyti — jeigu klaidinga). | to vakaro tikslas. Vice pir- Res. 8342 So. Marshfield Ava.
Ros. TaL Beveily 1868
Bet jeigu O. Y. padarė ‘klai- mininkė ir kitos narės iš 64
dų, tai ir visos, kurios daly- kuopos dalyvavo tame vakaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36
vavom tame vakare, supra- re, tai kai kitaip galėjom suDANTISTAS
756 West 35th Street
2201 W. Cermak Rd.
TeL OANal 6969

DR. GEORGE I. BLOŽIS

PASKOLOS

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Treėiadiemais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

R

ant 1-mų Morgičių
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjiniais.
arba 5 metams be mėnesinių atinokėjimų.
r ŠIMĄNO DAUKANTO/7

FederalSavings

2[|and

loan

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617
Office TeL HEMlock 4848

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6^30 — 8:30 vakare
ir paga. - . m

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliotais susitarus

DR. A. P. STULGA

DR. J. J. SIMONAITIS

DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

association

DR. STKIKUL'IS

Of CHICAGO

2202 West Cermak Road
Chicago, Illinois.

PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso VALANDOS i
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedaliomis pagal sutartį.
Office TaL YARds 4787
Namų Tek P&Oepart IBM

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti
Iki $5,000.00

Tai OANal 0122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
J?

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymouth

REZIDENCIJA

6631 S. Californla A ve.

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago
Trečia f aiais ir Sekmkadieniais
pagal sutartį.

fal vra feįiaunl Ir gralt&uel automobiliai Amerikoj, modernUhat Iš
tobulinti, nužemintos kalno*, lengvi ttmokSJImal.
telelnga* patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKK VS"

4030 S. Archer Avė., Ohicago. ILL, Phone Virginia 1515 |
Turime daugybe vartotų automobilių valiausios mados, nuo I1B.S0

Ofiso TeL VlRginia 0036
Residencijos TeL BEVarly 8244

DR. T. DUNDULIS,
4157 Archer Avenue
Ofiso vaL j 2—4 ir 6—8 p. nu
Reaideaeija
8939 So. Claremont Ava.
Valandos 9—10 A. M.
Nedčliomia pagal sutarti.

Tel OANal 0267
Re*. TeL PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: H 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. CANsl 0706

DR. J. J. KOWAR

ir angžčlau.

DR. A. J. BERTASH

TaL Oalumet 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

2423 W. Marąuette Road

Tel. Hemlock 6240

Liepos 2 d., Moterų Sų-gos
64 kuopa buvo surengus šei
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
myniškų išvažiavimų Liberty Kaipo Toksai, “Draugas’ Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.
parke.
Dalyvavo virš 150 žmonių,
jų tarpe buvo įprofesijcnalų Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje
ir biznierių, M. S. 54 kp. pirYra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.
inin. O. Kratavičienė ir viee
pirm. O. Kasevičienė su šei
mom, 72 kp. H. Adomaitienė
Night and Morning
su šeima. Dalyvavo kuopos
»COBVOK”
dvasios vadas. gerb. kun. I.
Učl aklų pavargnolų mm Hanlėa,
Vč<o ar Dulkių, vartokite keliu la
F. Boreišis, Svečias kun. B
itu Murinę: P*len<vlna bu vargu.
»I*m aklu.
Ivanauskas; svečiai iš kitų
Raurua Kfldlklama Ir Huaugualrma
Visom Valatlnėae.
miestų: Gyliai, Kazlauskai, iš
1 VVrite for free Book ‘
Grand Rapids, Mich., O. PaI **A Wcr1d ©<
4 MURINĘ CO M PAN Y c° M * S o ■
liokienė su dukrele, sūnum ir

i

Antradieniais, Ketvirtadieniai* u
Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

J

Tel. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

DANTISTAS

Fcderal Savings and Loan Insurance Corporation,
\Vashington, D. C.

Urmo (wliolesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2158 W. CERMAK ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS

AMBROSIA & NEGTAR

pranešime
Rengėjai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVIAI DAKTARAI

LEO NORKUS, Ir.

Kitam numery
daugiau.

DR. F. G. WINSKUNAS

TEL. YARD8 6567

DR. FRANK G. KWINN
(KYIECTN8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 West 47th Street
(Kampas Wood St.)
OFISO VALANDOS.'
ii 7—8:30

U

VafcAu
Sutarti.

DR. C. Z. VEZELTS
DANTISTAS

4645 $o. Ashland Avė.
arti 47th Street
VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3650
Antradieaiaia, Ketvirtadieniais i*
Penktadieniai*

4631 South Ashland Avė.
TaL Taids 0994
Trečiadismaia

h

1

Penktadienis, liepos 14, 1939

A. ir A. Kunevičiai
Švenčia Sidabrinį
Jubiliejų

Iš Lietuvos miestu ir kaimu

CLINTON, I0WA. — Liejxis 14 d. Antanas ir Alek
sandru Kunevičiai mini sida
brinį vedybinio gyvenimo jubiliejų. Geri), jubiliatai yra
pavyzdingi katalikai, išaugi
nę šeimų: du sūnus ir vienų
dukterį. Baigiant tėvams švę
sti sidabrinį jubiliejų, sūnus
Antanas priims moterystės
sakramentų. Duktė Aleksand
ra eina slaugės mokslus Chicagoj, Šv. Juozapo ligoninėj.

4*

Nuostolingos Audros

taip pat krito riešuto didu
mo ledai, kurie apkapojo da
KAUNAS. — Prieš keliua ržus, laukus, išdaužė langus,
dienas Gudžiūnų valse., ne- o vietomis vėtra išnešė lan
plačiu ruožu praėjo nepapras gus net su rėmais ir sugrio
ta audra su ledais, kokios net vė keletu kluonų ir tvartų,
šimtamečiai seneliai nepame soduose išvartė daug obelų ir
na. Virto ir degtukų dėžutės 'kt. didelių medžių. Jurbarko
stiprūs triobesiai, kurių su apylinkėje perkūnijja prida
griauta apie 15. Medžiai lin rė daug nuostolių, sudeginu
ko prie žemės, laukuose ledų kelis ūkius ir užmušė daug
mušami staugė gyvuliai bėg gyvulių. Šiaulių valse, dau
dami į krūmus. Apie 5 minu giausia nukentėjo Bridų, Ke
tes krito laukinio obuoliuko blių, Jaugeliškių,
Sneigių,
didumo ledai, su žeme sumai Kekyvos ir kt. 'kaimai. — Bi
šydami visus pasėlius, išdau rželio 28 d. Šilalės miestely
žydami langus. Po audros bu je kilo didelis gaisras. Sude
vo tiek ledų, jog rogėmis ga-j gė apie 20 gyvena'/nų ir tiek
Įima buvo važinėtis ii* išsiūti-1 pat negyvenamų triobesių. E'kė nesutirpę net visų parų. sant vėjui ir sausrai, ugnis
Nuo ledų sutino net gyvuliai, nepaprastai greit plėtėsi ir
o laukuose randama užmuštų gyventojai vos spėjo patys
paukščių. Kelių ūkininkų iš pasprukti. — Birželio 29 d.
versti triobesiai vėjo išnešio kilo gaisras Kulių miestely
ti, o vieno ūkininko vežimas je, Kretingos aipskr., tirštai
buvo permestas per kelių su apgyventoje medinio triobepilnomis 2 statinėmis van sio dalyje. Sudegė 10 gyve
dens. Padaryti labai dideli namų ii- 10 negyvenamų trio
nuostoliai.
besių. Be pastogės liko apie
Suvalkų Kalvarijos valse. 70 gyventojų.

Streikuojantieji General Motors darbininkai (Pontiac, Mieli.) bando pavartoti prievartų
— apversti automobilių. Tvarkai palaikyti valstybės gubernatorius pašaukė valstybinę
policijų. (Acine teleiplioto)

PIKNIKO MALONŪS ĮSPŪDŽIAI
NEWT0WN, PA. — šiais
metais Juozapo Marijos vilos
piknikas, liepos 9 d., darė itin
malonų įspūdį. Seserų Kazimieriečių dvare, po 'kiekvienu
didžiulio sodo medžiu, su suo
lais stalai. Visi užimti svečių
susispietusių šeimomis, savų
jų kompanija. Stalai dpdėti
atsivežtu užkandžiu, veidai
linksmus, visa daro gerybių

gausybės įspūdžio. Visur pa
sitenkinimas, gyvumas. Čia
susitinka senesnieji pažįsta
mieji, giminės, dalinasi žinio
mis, pasakoja savo istorijas.
Tanp stalų ir medžių, po visų
dvarų poromis, ar būreliais,
vaikščiojama, apžiūroma vie
tos ne vienam pirmą kartų
matomas. Prie šokių paviljo
no, prie įvairių žaidimo vie-

“THINGS THAT NEVER HAPPEN”
‘SOrZ/ZV TO

SAT

7HAT^
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tų susispietę didesniais bū- lietuvių suvažiavimų. Garbė kiuotis, autounobiliai judėti,
riais stebi žaidimų bėgį. Vie- už tai lietuvių jaunimui. Ver-j savo balsų rodyti, žmonės gi
tomis pasigirsta lietuviškos žiasi iš širdies linkėjimas, 'kad paskubomis ruošiasi l
dainos, ar juokų garsai. Oras mūsų jaunimas laikytųsi lie- n< Sutemos ne dau, įj žmonių
tyku
gražus. Saulutė
tuvių sveiko kamieno, kuris beužtiko sode. Dar trumpa
dar nėra pakųstas svetimos valandėlė — nei žmonių, nei
maloniais spinduliais
dvasios, kad jis savųjų tar- vežimų nebematyti. Tamsuma
ram reginiui priduoda
vų ryškumų.
Dominuojanti pe pasisavintų kas 'mūsų yra apėmė visų sodų ir dvarų, tik
'kalba — lietuviška, garsų te-:ir kas turi būti brangintina, kur nekur girdėti šeimininkų
inbras lietuviškas. Žiūri ir j Vyresniųjų ir susipratusiųjų balsai ir matyti nakties žibu
džiaugies lietuvių gražia, alkai lietuvių pageidavimas, kad riai. Gaila darosi greitai pra
tlinga šeimynėle. Atrodo, lyg mūsų jaunimas ir paliktų niū- lėkusių .malonių valandų, vie
čia būtų susirinkę giminių sų, kad jis nusigrįžęs nuo sa- numoj gimsta buvusiųjų ir
šeimos ir puotauju savųjų ta-jvųjų nepultų j svetimųjų glė- pranykusiųjų ilgesys, iki pa
rpe. Visi čia jaučiasi jaukiai, bį.
simatymo kitam kartui.
nesivaržo, nes atvyko į savo'
Pr. V.
llgai svečiavosi atvykusieji
(lietuvių) dvarų, į savųjų ta
į piknikų, džiaugėsi ramia,
rpų. Čia šeimininkės sesutės
Žmogus tuo labiaus prisi
jau'.iia vieta, grynu oru. Sau
lietuvaitės, čia laukai ir apy
artina prie Dievo, juo toliau
lutė nusileido. Nerūpi jiems
linkė primena Lietuvos lau
nuo visokių žemiškų linksmy
rugiai piauti, nei šienas džio
kus. Užtat visų nuotaika ma
bių atsitraukta.
vinti, bet parūĮK) kitas dar
loni, pati gamta teikia visie
bas, kuris laukia rytojaus ry
Greitai susiviliosi, jeigu tik
ms savotiškos rimties.
tų. Užtat busai pradeda ri- žmonių išvaizdų žiūrėsi.
{Stebėtinas to pikniko vie
nas dalykas, būtent, kad ja
me dalyvavo daug gražaus
lietuvių jaunimo. Tas džiugi
na stebėtojų ir yra kuo džiau
gtis. Tas jaunimas, kuris pra
tęs liuosų laikų ir atliekamų
centų (praleisti teatruose, ar
automobiliais daužytis
po
KLAUSYKITE
miesto gatves ir plačius ke
lius, kuris pasineria ameriko
niškose pramogose, atvyko į
RADIO PR0GRAM0
Seserų Kazimieriečių pikni
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC
kų. Reiškia, jis gerbia seserų
— 1210 kilocycles.
pasišventimų ir jų darbuotę
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
kultūros srityje, jis neišsiža
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
da lietuvių šeimos, atvyko į

New City Furriture Mari

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avė.
n«M LirirsTri
—•—

IMIFAAlATIOAAU"

M*

um

Gitai Mylintiems — VeatavSma —<
BankJetanu — Laldotuvima —

GARSINKITĖS “DRAUGE”

BŪK RIMTU — TAUPYK SU

100%

SAUGUMU

GIESMYNAS

Pas

įsigykite Naują Giesmyną Jame
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Giesmes.
Giesmes Ir muziką pat va * ė
Ant S. Pocius.
Uleldo C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 oentų persluntlsauL

KeisMo Loan & Building
Association No. 1

LIETUVIŠKAS
MISOLĖLIS
Šlovinkim Viešpatį.

3236 So. Halsted St

MOKAME UŽ
PADĖTUS PINIGUS

Mišios Ir MISparal. Lietuviškai
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršala,
kaina — 8.75. Reikalaukite 18:

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

Tel. CALuinet 4118

GAET, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

K E L NER —PRU Z I N

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue

___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

TA Y

ILZ A K

A T

koplyčios visose
dalyse

1 Chicagos

Pinigai padėti iki Liep. 13 gaus nuošimtį nuo Liep. 1.
PASKOLAS DUODAME NUO 5 IKI 20 METŲ

Praueiėjas P. AALTIMIERA8

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

16 angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiikia

Liepos 14 Diena
Tašui, kurs savo tikėjimų
parduoda, pragarų peiJka.

Dievo bijok, o žmonių bauginitnų nebijosi.

Visokia žmonių garbė, vi
soks laikinis pagyras, visokia
žmoniška aukštybė, su amži
nųjų tavo garbe sulyginta,
Jubiliatams
nuoširdžius tuštybė yra ir beprotybė.
sveikinimus ir linkėjimus su
Dievas gerai daro surami
laukti auksinio jubiliejaus
nimo malonę duodamas; bet
siunčia iš Chicagos: duktė ir
žmogus piktai daro, kad ne
sūnus Ieva ir Antanas, krikš
viskų Dievui priskiria ir ne
to sūnus ir krikšto duktė Bouž viskų dėkoja.
mualdas ir Stanislava, Strazdauskų šeimyna, ir dirmavo- | Kų gali tau padalyti žmonės duktė sesuo M. Zita, pra- Igus žodžiais ir išjuokimais!
nciškietė, iš Pittsburgli, Pa. į Jis labiau 'kenkia sau, negu
Jubiliatai yra nuolatiniai tau: ir negalės nuo Dievo tei
“Draugo” ir “Laivo” skai- smo išbėgti, nors kažin-kui
jis būtų.
tytojai.

ONA KRUSZIENĖ
(po

tėvai.-,

Lctukailė)

Mirė liepos 12 d., 1939 m.,
12::58 vai. .ryto, uulaukus 24
melų amžiaus.
Gimus Topėka, Kansas.
l’aliko dideliame nuliūdime:
vyrą llronislavą, sūnų Lauriną, motinėlę Zofiją ir tėvą Ste
poną Letukus, broij Juozapą ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotas 3236 \V.
UOth St., Mount Greenvvood,
Illinois.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
liepos 15 d. Iš namų S vai.
ryto bus atlydėta į Visų šven
tų parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės siela. Po pamildų bus
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiamo visus
gimines, draugus-ges ir pažįslamus-JI dalyvauti šiose lal1 dotuvCse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Mo
tina, Tėvas, Brolis, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F.
'.Eudeikis, telefonas Yards 1741.

LAIDOTUVIŲ

JUOZAPAS
PETRĄVICZ
Mirė liepos 12 d., 1 939 m.,
sulaukęs
57 metus amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, o ilgus me
tus gyveno Chicago jo, švento
• Kryžiaus parapijoje.
Amerikoje išgyveno 42 me
tus.
l’aliko dideliame nuliūdime:
moterį Marijoną, po t'ėvain Savickiutė, du sūnus Jėzuitus:
Juozapą ir Vladislovą, tris se
seris: Juozapiną, Marijoną ir
Julių, <lu brolius: Vincentą ir
Joni;, ir daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas 307 South
3rd St., St. Charles, Illinois.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
liepos 15 d. Iš namų 9 vai.
ryto bus atlydėtas į Saint
Patrick's
parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pa
maldo.) u2 velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: .Moteris, Kūnui, Se
serys, Broliai ir Giminės.

DIREKTORIAI

MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A II p C patarnavimas
HmDirLHflbL dieną ir naktį,

DYKAI

Geriausias Pataraavimaa — Moteris patarnauja
Phone 8000
620 W. 15th Avė.

Klausykite mfaq Lietuvių radio pmgramo Antradienio Ii
liAtadleolo vakarais, 7:00 valandą, U WHIP stoties (1480 K.I

THOMAS S. JAKULIS, Pres.

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
4348 So. California Ava.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
Autams M. Mus
1.1. Žulį

AM V. Petkos
P. I. Ridikas
Aotinoy B. Petkos

Lactaiez ir Šonai

3319 Lito&nioa Avenne
Phone YAJRd* 1138-1139
3307 Litn&nloa Avė.
Phone YABds 4908
1640 Weet 46th Street
Phone YABds 0781-0782
4704 S. Western Avenne
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted SL

Telefonas YABds 1419
6834 So. Western Ava.
GBOvehill 0142
1410 S. 49th Conrt
CICero 2109

2314 West 23rd Plaoe
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 10K St
Phone PULlman 1270

I

Penktadienis, liepos 14. 1930

Aplink mus

nio. Tik su pabaiga šio mė čioj. Rankas surišo pats pra
nesio visi susirenka.
lotas Knisas. Vestuvių puo
ta buvo jaunosios tėvų naVietos “retired” biznierius muose, 4059 West Jackson
Jonas Pauga su žmona, ir sfl-, Boulevard. Jaunieji ten ir aaplei
num apleidi)
Cicero 3 ar 4 psigvvens. Laimina
Laimingos jiems
mėnesiams. Apvažiuos daug kloties!
D.
valstijų ir daug kų įdomaus
pamatys.
Prigimimas žiūri į žmo
Praeitų šeštadienį įėjo mo gaus paviršių, o malonė veizi
terystės luoman B. I^auraitis į vidų. Prigimimas tankiai
ir L. Davis Deveikaitė Šliū- apsigauna, o malonė Dievuje
bas buvo Šv. Jurgio bažny- turi viltį ir nesuklysta.

Redaktorius gavo žinių, kad, išvykusį atostogų klebonų
jo tėviškėje, Šilalėje, buvo kun. M. Švarlį.
įkilęs didelis gaisras, kuriame
supleškėjo 40 namų. Vos iš Kiek teko sužinoti, į Mo
gelbėti pašto ir policijos rū terų Sąjungos jubiliejinį sei
mai. Gaisro nuostoliai dideli. mų, kuris bus rugpiūčio 7-10
dd., Worcester, Mass., važiuos
šios delegatės, iš Chięagos:
Žurnalistas S. Pieža ir vie
Statkienė, Vaičiūnienė, Brennas žurnalistas iš mūsų dien
zaitė, Simutienė, Paukštienė,
raščio anų dienų, grįsdami
Poškienė, Gerdžiūnienė, Sunamo, buvo sustoję pas Vizdeikieuė, Stašaitienė, Sakaliegardų, degtinės ir vyno olnė. Tikimasi, kad į seimų va
eelninkų, kuris turi krautuvę
žiuos centro dvasios vadas
savo gražiame kampiniame
kun. Linkus, apskrities dva
name prie W. G3rd ir S. Casios vadas kun. A. Baltutis
lifornia avė. Reikia pasakyti,
ir centro gydytojas kvotėjas
kad p. Vizgardas yra pasek
dr. A. Rakauskas.
mingas biznierius ir simpati
ngas vyras.

Automobilių Savininkai
$10,000 Public LiablHty

APDRAUDA

Biznieriaus Šambaro
Naujasis iš Vilniaus par Šeima Atostogauja

trauktas Aušros Vartų pa
keiksiąs jau išstatytas Auš
ros Vartų bažnyčios altoriu
je, AVest Side, ir užvakar paŽventintas. Pašventino d. g.
prel. M. Krušas ir ta proga
pamokslų pasakė. Reikia pa
sakyti, kad paveikslas yra
žavėjančiai gražus. Žmonės
juo džiaugiasi. Jis įtaisytas
žmonių aukotais auksiniais
(daiktais.

MARQUETTE

Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Taupas!

SUTAUPYKITE 25%

PARK. —

Darius-Girėnas Post 271 American Legion Drum and Bugle Corp, kurio naudai šį vaka
Biznieriaus S. B. šainbaro, a- rų, liepos 14 d., Vytauto paike, rengiamas piknikas.
dresu 2637 W. 65th Street,
A—
šeima — p-nia Šainbarienė. t-v •
,duktė
, x- tt
*
f•
JDanus-Girenas
Uršule ir sūnūs Edvar

Amerikos Legijono
Long' Posto Piknikas

das ir Stanislovas atostogau- j

ja Tannnany Cottage,

Beacli, Ind. Pasilsėję, pasi-1
maudę ir atgaivinę savo svei
katų, žadėjo sugrįžti ir daly
vauti Marijonų Rėniejų ren
giamam išvažiavime liepos 23
d., Marijos Kalneliuose, Hinsdale, III. P-nai Šambarai yra
žymus biznieriai ir maloniai
dedasi prie įvairių labdarin
gų darbų.

Per “Draugo” gimtadienį
feauta nemažai sveikinimų.
Specialiai į redakcijų buvo
atvykęs kun. J. Kidykas, S.
'J., kad pasveikinti dienraš
Linkime p-no Šambaro šei
čio vadovybę “Draugo” 30
m. sukakties proga.
Gerb. mai malonių atostogų ir lai
kun. Kidykas dabar gyvena mingai sugrįžti ir pasimaty
So. Cbicagoj. Jis pavaduoja ti Tėvų Marijonų ūkyje. J. K.

$5,000 Property Damage

(JICER(ĮSI.101M NA UJIEN osjl
==^
Piknikai, Atostogos

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

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

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fldellty Būdu
FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine.

laikraščių, radio ir t.t.
Šį vakarų, liepos 14 d., Vy
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLINOIS
Dabar lauksim metinio <patauto parke, prie 115th ir It Dar Kas
Room A-1038 — Wabash 3066
- rengimo, ten uždėsim antPulaski Road. Pradžia 6 vai.
Gerbiamieji:
Be jokių prievolių, prašau JOsų agento išaiškinti man
Raudonos
Rožės
Klubo
juspaudų
savo
25
metų
jubilievak. Bus muzika šokiams, ri
Illinois Financial Responsibility Law. Aš taipgi gausiu
"Card Case" be jokios prlevolSs.
biliejinis
piknikas
tikrai
bujui.
Komitetas:
B.
Tumavich,
etynės, kumštynės, “floor
ATEIKITE...................... DIENA................. LAIKAS.............. ..
show”, dovanos ir kitokios vo jubiliejinis. Oras gražus, Į J. Jakaitis, J. Zaluba, C. BiVARDAS .....................................................................................................
naujanvbės. $2.00 vertės do svečių daug, Plymoutli auto- iknius, C. Arcim, F. Jasutis,
ADRESAS ................................................................................................ •
TEL................................................ KARO RŪŠIS................................. ..
vana tik už 25 centus įžan mobilius teko cicerietei An- K. P. Deveikis.
nai
Matthews,
1602
S.
51st
gos. Bus Mike Kreevich, Lu<ke
CLASSIFIED
LIETUVIŠKA
Applink, Thornton. Lee ir ki Avė. Kaitp tik tų dienų šven Šioj apylinkėj didžiausia
tė
savo
birthday
Ir
atėjo
lai

RŪBŲ
KRAUTUVE
ti iš Wliite Sox žaidėjų, ku
PARDAVIMUI
dirbtuvė Westem Electric
VISKAS DĖL VYRU
Turiu parduoti už labai žęmą kal
rie bus teisėjais ristynių ir'Vmė. Tų laimingų tikietukų iš- Coi. savo seniems daVbininka-!
nų. krautuvę, su ar be namo. Tu
rite matyti, kad Jve.rtlntl. Saukite:
kumštynių. Iš ristikų bns**,n® ina*a mergaite, apie 4
LAFaycttc 4466. 1
ms duoda 3 savaites apmoka-1
George Mack, Joe Orabitch, iine^’ Dolores Varpucen, 132.) mų atostogų ir per tų laikų
PARDAVIMUI NAMAS
5-kambarių mūrinis namas, ekstra
Jack Zaravitch, Staney Bag-įS- 49th Avė.
kambarys
pastogėje; 2 lotai. 2 ka
apie dirbtuvę krautuvės, val
rų guradžius.
Tikrai puiki vieta.
donas, Joe Mitchell, Harry] Visų dienų piknikas buvo gyklos užsidaro. Neturi bizViena iš geriausių apieltnkių. Par
duosiu,,. pigiai, nes išvažiuoju iš AMarchi ir John Mason.
geroj nuotaikoj. Komiteto na
merikos. Atsišaukite: 0830 So. Artesian A venųe.
Pikniko pelnai skiriamas I rYs KI^veikis per garPARDAVIMUT NAMAI
Darius - Girėnas Drum and siakalbį sveikino svečius, taiForkl-ozerial parduoda už morgičlus: 2 fletų medin} namą, mūrinė
Bugle kuopai.
PS1 pranešinėjo įvairius nuo
PAUL LEASASX

StanM Onh

takius. Garsiakalbį įrengė p.

Lietuviai, kurie esate matę i Lipskis, vietos radijų krąumūsų jaunus, uniformuotus j tuvininkas. Taipgi pats-Lips-'
berniukus ir mergaites, ar tai [lūs filmavo visų publikų. Tos
dalyvaujant lietuvių kapinė- fįlmos bus rodobnos klubo mė
sė Kapinių Puošimo dienoj, tiniam parengime. Kas buvo
ar kituose parengimuose, pa- piknike, visi sako, kad tai
remkite juos, dalyvaudami su buvo “‘istoriška sueiga”. Tas
jais jų metiniame piknike šį tikra tiesa. Rengimo komite
vakarų. Priduokite jieįns nau tas pilnai patenkintas savo
jos energijos ir dvasios, kad triusu ir taria visiems širdin
jie, nors ir čia gimę, bet di gai ačiū už paramų, o para
džiuotųs esu lietuviais. Taigi, ma buvo iš visur: klubo navisi į Vytauto parkų.

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS '

TAVERNOJ
1An PRINKSAS

Ineorporated

MUTUAL LIQUOR OOMPANY
Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET
Pbone Bonlevard 0014

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
Pas mus galima gauti tikrai
LJetuvIšką Importuotą Valstybiną
Degtinę.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

Commander
William Sebastian

E. B. Curry (kairėj), Minnesota WPA regijono direkto
rius, ir F. C. Harrington, visų valstybių WPA direktorius,
Jei du darbuojas vienas
valstybinių ir regi joninių WI’A administratorių suvažiavime'
Cbicagoj 'kalbasi apie šiomis dienomis įvykusas Minneapolis antram pritardamu, tikrai kų
mieste streikuojančių AVPA darbinin'kų riaušes. (Acme tele nors gero nuveiks.
photo)

(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

švelni Degtinė—100 Prool
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
nž Tokių Kainą
TIK $1.00 PT.*4 pf|
4-5 Kvortos...** 1‘ūU

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M.
Daira Idai, Savininkai.

RAKANDAI
’

Barskis Furniture House, Ine.

Mažą Išlaidą

NAMAS

“THE HOME OP FINE FURNITURE” SI N CK 1804
1748-50 W. 47th St.

Phone Yards 5069

Pamatyklt

Al narna
Mandlcn
10 r. ild 4
po plet ant
mūsų vietosi

r 03,300,000.00

TURTAS VIRŠ

ATSARGOS KAPITALAS - 0250,000.00

Pastatysime namus Ir vidų |rengstme ant JOsų lotų. Visi dar
murinu,
bininkai unijistal ir užtikrinti.
IZOLIOTA GARAŽU
-----2 karams pastatysime
ant Jūsų loto

oi.............................
Unljiatų statytas

------------------------------------•
•'kPer SO metų ». oj<ka<loq nelSmn•
į

’133.

kjjom ntflpaii kaip 3% ui padė
kų pjnlgus. Kiekvieno Indėliai;
apdrausti Iki $3,000. — Vedu
sioj pqralj|l |4^0- PovU. 8.

IŠTAIGA; CHICAGOJ.

- ėS?

'

MBMUkfc *AVnttfcTAND
LOAN ASSN OF CHICAOO

Streikuojantieji WPA darbininkai pikietro ja Stevens viešbuty, Chicagoj, kur laikomi
valstybinių ir regijoninių WPA direktorių suvažiavimo posėdžiai. (Aome telephoto)

4182 8. ARCHER AVĖ.

PARDAVIMUI NAMAS
4 fletų namas — ant dviejų lotų.
2-karų garadžlus. Parsiduoda pigiai
Iš priežasties senatvės. Atsišaukite:

West

24th

Street,

Chtcago.

GERA NAUJIENA
Parduodu namą labai pigiai — 4
kambarių su garadžlu lr apšildomas
su šiltu oru (furnace heat). Namas
ranlesi Bridgeporte. Atsišaukite pas
savininke: 830 W. 34tli Street, tel.
YARds 55SO.

PIRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS
— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis Ž5e; 5 bušeliai $1.00; II
bušelių $2.50.

Stanley Gavcns. 110 So. Rldgeland
Avė., Worth, UI., tel. Oak Lawa
I83J-1.
PARDAVIMUT NAMAS
Mūrinis namas. 3 fletal: g kamba
rių; 4 kambarių ir 3 kambarių; S
karų garadžlus. Parduosiu pigiai arba
malnyalm ant grosemės ar kitokia
biznio arba « kambarių namo. At
sišaukite; 2134 Wrst 2 S r<l PI«CĄ
Chtcago, III.
■*l

PARDAVIMUI BIZNIS

GoVęriynent prtelMra. DIDŽIAU81A ' IJRj'imV FEDERAL SA-VINCM

REIKALINGA DARBININKAS
Reikalinga paatyręs darbinlnkęs prie
ūkies.
Turi būti apie pusės am
žiaus. atsišaukite: P. Savlck-, Gobies.
Mlctiigan.

2250

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAI8 IŠMOKĖJIMAIS

apačia,
gražus cementuotas beis-,
montas, pirmas flėtas apšildomas, 2
karų garadžlus su cementiniu pa
matu. Arti parkių ir bulvaro. Kai
na $2,950.00; lengvi išmokėjimai.
5 kambarių mūrinis bungalow;
apšildomas; garadžlus; $3,950.00.
4 fletų naujas kampinis namas;
apšildomas; šaldytuvai; gaslnlai pe
čiai; kaina $12,500.00. •
Krautuvė ir 3 fletų mūrinis na
mas; apšildomas; $9,600.00.
Kas norite savo namą greitai
parduoti arba išmainyti, kreipkitės
pas mus; mes turime visokių mai
nų. Apdraudžlame viską už numa
žintas kainas. Taksų protesto štam
pą arba Notaro -antspaudą prideda
me dykai.
Visokiuose reikaluose
užtikriname teisinga patarnavimą.
Charles I'rnich (Kazys Umikas)
2500 W. «3rd St., tol. PRO. 8025

Justln Macklevvich,

Prcs.

Kviečiama Jua atsllarkytl pirm
negu pradėelte statyti. Ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be Jo
kių prievolių. Uždari porčtal Ir
vasarnamiai pastatomi žema kai
na Ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRE0KING. A LBR. CO.
2301 S. Cravrford, Lavrndale 3010

Open Sundays
K. KAFKA, prea.

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

Pardavimui siuvimo biznis (Tailor
Shop), jatelgtas per virš 26 metus.
Daro gerą bizni, renda pigi. Atsi
šaukite: 8308 So. Sacmmcnto Avė.,
telefoną" STEwnrt «242.

Remkite Savuosius
Biznierius

Pocahontas Mine Rtm (Screemeri), Tonas 87.28;
Smulkesniųjų — Tonas 87.00; Petroleum Carbon Coke, perkant 5 ton. ar dengiau, Ton. 87.28.

