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Rooseveltas nemano kapituliuoti senatui
DANCIGAS ŽILOJ
SENOVĖJ BUVO SLAVŲ
TAUTŲ APGYVENTAS

Sako, neutralumo aktas kutinai tori
keti pataisytas jo patiekto plano
Pasiryžęs tartis su senato
respublikonų narių vadais

KAUNAS. (D. C.) - Slavų
tautos iš seniausių laikų gyve
no rytuose nuo Labos, ir tų
faktų jau antrame amžiuje
mini Ptollemėjus. Devintame
amžiuje anglo — saksų ke
liauninkas Wulfranas aprašė
savo kelionę Baltijos jūromis
— jis sako, kad plauk lamas
Baltijos pakraščiais 7 dienas
ir naktis, dešinėje savo pusė
je visų laikų turėjęs slavų kil
mės gyventojus.

vėl grįžta Lenkijai — pats
Dancigo miestas padengė ket
A TV T % ▼ m a—i T
-a
. •
AVASIIINGTON, liepos 18. I respublikonių senatorių va
virtų dalį visų 13-kos metų
— Senato demokratų vadai gius. Mėgins jiems išaiškinti
karo išlaidų.
jieš-5 prezidentui Roosevel- neutralumo akto pataisymo gv
Nuo to laiko prasidėjo lai
kad nėra nė mažiausios • vų reikalą.
mingesnis Dancigo laikotar
'ies ką nors laimėti neutra | Akto pataisymo priešai tvir
pis. Miestas gauna taip vadi
lumo akto pataisymo klausi tina, kad ši prezidento strate
namas Kazimiero Privilegi
mu.
gija vargiai duos kokių nors
jas 1445 ir 1457 metų, pagal
Prezidentas nusprendė ne teigiamų sėkmių, kadangi čia
kurias turi plačių vidaus au
pasiduoti. Jis sukviečia j Bal einasi apie J. A. Valstybių įtonomijų, savo teiAnus, tuii
tuosius Rūmus konfereneijon vėlimo karan pavojų.
teisę kalti monetas ir plėsti
miesto teritorijų.
Lenkijos respublikai Danci
Vėlesnėje istorijoje Danci
gas priklausė ligi 1793 metų.
gas minimas ryšy su šv. Vai
Po Vienos kongreso, kuris
tiekum, kuris 997 metais plau
Anądien už 150 mylių nuo Naujosios Anglijos pakrančių laive “Atlantic” staiga susir
buvo 1815 metais, Dancigas
go vienas jūreivis. Jis buvo reikalingas greitosios operacijos. Pakraščių sargyba leidosi sa- kė pas prūsus — tuomet visa ligi 1919 metų buvo Vokieti
A ARŠI \ A, liepos 18. —(stabu. Misija aplankys visus j Vo didžiuoju jūriniu lėktuvu vaduoti susirgusį — paimti jį iš laivo ir greitai nuvežti į ligoni- Dancigo apylinkė su Pama
jos valdomas. Tuo laikotar
Lenkijos vyriausybė vaišina svarbesniuosius lenkų ginklų nę. Ligonis iš lavo paimtas į lėktuvų. Šis leidosi atgal skristi ir staiga įkrito jūron, sudužo ir riu buvo slavų žvejų apgy
piu Dancigas buvo apmiręs
čia atvykusiųjų Anglijos kari ir municijos fabrikus ir kari pradėjo skęsti. Laivo “Atlantis” jūreiviai puolėsi vaduoti lėktuvo įgulų. Penkis įgulos vy venta ir priklausė Boleslavui
provincijos miestas ir išsilai
rus išvadavo, o kiti du su sergančiu jūreiviu žuvo. Vaizduojama, kaip vaduojama skęstančio Narsiųjam.
nę misijų, kurios priešakyje nius frontus.
kė tiktai tuo, kad čia buvo
(Aciue telephoto).
yra britų užjūrio karinių pa A’ra žinoma, kad Lenkija ne lėktuvo įgula.
Vėliau, 1138 m. Boleslavas
kaip Baltijos jūros uostas.
jėgų generalinis inspektorius
III savo testamentu padalino
paprastai akyliai saugoja sa
Dancigas nusmuko ligi antra
gen. maj. Si r Edmund Ironlenkų
žemes
tarp
savo
sūnų,
vo įsiginklavimo visas paslap
eilių uostų lygio.
side. Misija atvyko ištirti ir
ir
tuomet
Vislas
žiotys
jau
1
tis, kurios britų misijai bus
Po D. karo Versalio taikos
KAUNAS. —* Žemės Ūkio
patikrinti, kaip daug Lenkija
buvo did. kunigaikštystės te
atviros.
sutartis, pripažindama Dan
Rūmai žiemos metu rengia
yra įsiginklavusi, kokius pla
ritorijų dalis. Popiežius Eu
cigu! laisvojo miesto teises,
•r
trumpalaikius kursus ūkinin
nus turi lenkų karinė vadovy Misija bendrai su lenkais
genijus III-sis 1148 m. savo
BERLjYNAS, liepos 17. — bulėje mini Gdansku — Dan įjungia jį į ūkiškas ir muito
bė kautis su naciais, jei Hit karo viršininkais sudarys pla Illinoise ir kitur WPA dar kams. Per pirmųjį šių metų
veiksmams
Lenkijos sienas. Einant tos
leris bandytų Dancigu grųžin- nus *'sutartiniems
'
'
'
bininkų unistų streikas palai pusmetį iš viso Buto sureng Vokietijos narių vadai grie cigu ir paveda jį Vloclavo
kilus
karui.
sutarties nuostatais, Danciti Vokietijon.
psniui nyksta. Bet daugiur ti 263 trumpalaikiai kursai, biasi naujos taktikos britų pa vyskupų globai, kurioje Dangui, kurio gyventojų daugu
Po vaišingo priėmimo misi Lenkijos svarbiausias užda dėl lietaus darbai dar neatnau kuriuose skaityta 1,837 valan stangų sukoneveikimui.
cigui teko būti ligi devynioli
mų sudaro vokiečiai, duoda
Laikraštis Frankfurter Zei- ktojo amžiaus.
ja tuojau pradėjo visų eilę pa vinys yra ginti Dancigu ir ko jinami. Kitur jau tūkstančiai dos paskaitų. Kursus lankė
mos teisės laisvai vystyti ir
sitarimų su lenkų generaliniu ridorių.
streikininkų pradėjo darbus j- 28,000 ūkininkų. — Žemės C- tung, kurs turi artimų ryšių Nuo tryliktojo amžiaus Dan
saugoti savo politinį ir kultū
vairiuose vyriausybės projek kio ministras dr. J. Krikščiū su užsienių reilkalų ministeri cigas pasidaro prekybos uos
BRITŲ PAŠTINIAI LĖKTU tuose. Matyt, juos paveikė nas pavedė Žemės Ūkio mi ja, rašo, kad Dancigo likimo tu. Po 1282 m. sutarties, ku rinį gyvenimų.
VAI PER ATLANTIKĄ
prez. Roosevelto pareiškimas, nisterijos visų departamen sprendimas priklauso ne bri rių padarė paskutinysis Pa
ILLINOISUI PASKIRTI
tų direfktorialms 'parengti nau tams, arija kam kitam, bet mario kunigaikštis Mščujus
• LONDONAS, liepos 18. —■ kad prieš vyriausybę negali
PAŠTO VIRŠININKAI
jų penkmečio planų. Nauja sov. Rusijai. Girdi, Rusija y- II-sis su did. lenkų kunigai
Britų paštinių lėktuvų skridi- ma streikuoti.
Savo rėžtu darbininkų va me plane bus atkreiptas dė ra vienatinė bešališka valsty kščiu iš Piastų giminės Prze- AVASIIINGTON, liepos 18.
'mas tarp Soutliamptono ir
mesys į žemės ūkio kultūrini bė, kuri gali tai tinkamiausia misliu Il-ju, rytinė Pamario — Illinoiso valstybei prez.
HARLAN, Ky., liepos 18. New Yorko *per Atlantikų bus dai darbuojasi, kad kongre
mų ir darbo našumo pakėli išspręsti. To negali padaryti dalis 1295 an. galutina’, susi Rooseveltas paskyrė septynis
— Įsįgjnklavusių milicininkų inauguruotas rugpiūčio 5 d. sas pataisytų AVPA šelpimo į
mų. Penkmečio planas apims nei Anglija, nei kita kuri vai jungia su didžiųjų Lenkijos paštos viršininkus.
saugioje priežiūroje čia į tei J. A. Valstybių paštiniai ir statymų — sumažintų darbo
Žemės Ūkio ministerijos dar stybė.
kunigaikštyste.
smo rūmus pašaukta 260 vyrų keleiviniai lėktuvai jau veikia. valandas WPA darbininkams
Laikraštis
pareiškia,
kad
bus
no
šių
metų
iki
1944
m.
unistams. Yra žinių, kad konGdansko lenkiškumui kirto AREŠTUOTA 12 JAUNŲ
ir moterų — angliakasių, jų
taikos sumetimais Anglija tu smūgį kryžiuočių ordinas, kuSLOVAKŲ
žmonių ir kitų. Visi traukia PERSIVALGYMAS YRA gresas neturi pasiryžimo kei
KAUNAS. — Draugija Už rėtų pasakyti Lenkijai: “Sa *ris 13-me. amžiuje užkariavo
sti savo nuosprendžių. Sako,
mi tieson ryšium su įvykusia
IŠDAVYSTE
BRATISLAVA, liepos 18.
vo nepriklausomybės išlaiky
Rytprūsius ir 1308 metais už — Policija areštavo 12 jaunų
streikuojančių CIO angliaka BERLYNAS, liepos l.j. — unistai negali turėti jokių sienio Lietuviams Remti šių
vasarų kvietė Latvijos, Ško mui nieko tau daugiau nelie ėmė ir Gdansku. Tuomet bu
specialių privilegijų.
sių kova su milicija.
slovakų municijos darbininkų
Vokietijos nacionalinio sveiku
tijos ir Prancūzijos lietuvių ka, kaip tik taikintis su Vo vo išžudyta per 10,000 gdansuž propagandų, kad slovakai
Advokatams su kaltintoju mo specialistų tarybos narys
kolonijų vaikus atvažiuoti va kietija ir su ja kooperuoti, ka ko gyventojų. Vietoje išsker
JAPONŲ
MINISTRŲ
NE

jungtusi su čekais.
tarius visi kaltinamieji' prof. Wirz. pareiškia, kad per
dangl, Anglija negali tau vi
saro į Lietuvų.
PAPRASTAS
POSĖDIS
stų kašubų kryžiuočiai apgy
’sti “grand jury” Ir Pa" daug valgyti ne tik kenkia
Tš Latvijos vaikai
jau sados garantuoti nepriklauso vendino čia vokiečius, ir nuo
leisti paskyrus laidus. 34 sveikatai, liet yra išdavystė.
PRIGĖRĖ 10 SLOVAKŲ
TOKIO, liepos 18. _ Pen
atvyko ir gyvena Gelgaudiš mybės. ’ ’
to laiko prasideda tikras
ietns laidai yra po 2,000 dol.
KAREIVIŲ
ki lydimieji japonų ministrai
kyje. I>abar laukiama vaikų
Gdansko
vokietinimas.
kiekvienam. Kitiems po 500 GAL REIKALAUS “NU
šiandien .turi nepaprastų po iŠ Prancūzijos. Iš Škotijos REIKALAUJA MIRTIES
BRATISLAVA, liepos 18.
dol.
sėdį.
SAUSINTI” VALSTYBĘ
Kryžiuočiai atkirto Gdans — Mankštos laiku su ponto
BAUSMES
gautas atsakymas, kad teny
Matyt, svarstoma kilusi fkiri kščių lietuvių vaikai šių va
LANSING,
Micb., liepos 18.
MICHIOAN CITY, Ind., lie ku nuo lenkų žemių ir sustab nais Neutra upėje prigėrė 10
s
SUSPROGDINTA 26 TO
zė su sovietais, kurių lakūnai
sarų į Lietuvų negales atvy pos 18. — Pasiruošta patrau dė uosto vystymąsi, bet mies slovakų kareivių.
— Šios valstyliės “sausasis”
NAI DINAMITO
pradėjo bombarduoti geležin kti.
gubernatorius L. D. Dickinson
kti tieson vietos valstybinio tas, jausdamas savo interesus
kelių
centrus
Mandžiuke.
HARLAN, Mont., liepos 18. gal reikalaus legislatūros įkalėjimo tris kalinius, kurie lenkuose, nuolatos kovojo už MŪRININKAI IR PLYTŲ
— Snake Butte akmenų skal vesti valstybėje probibicijų.
Japonai pareiškia, kad tuo
ŽUVO NUO SAVOS
neseniai kalėjimo koridoriuje nepriklausomybę iš po kry NEŠĖJAI STEIGS SEKCIJĄ
dykloje su dinamitu susprog Anot gubernatoriaus, žmonės būdu bolševikai jau per toli
BOMBOS
pagrobė vienų moterį vizitorę žiuočių valdžios. 1440 m. bu KAUNAS. — Mūrininkai ir
dinta milžiniška uolų siena.
per daug aukojasi svaigalams. nužygiavę ir reikalinga su
PRAHA, liepos 18. — Kro- ir grasino jų nužudyti, jei jie, vo įkurta. Prūsų Sąjunga, ku plytų nešėjai pradėjo organi
riai priklausė 19 Prūsijos
Panaudota 26 tonai dinami
Maskva atsiskaityti.
nierize, Moravijoj, du vyrai kaliniai, nebus išlaisvinti.
zuotis ir daro pastangų prie
miestų,
kartu
su
Gdansku.
to. Vienas berniukas žuvo ir PABĖGĘS IŠ KALĖJIMO
bandė susprogdinti bombų žy
Pranešta, teisme bus reika
Darbo Rūmų įsteigti savo sek
18 asmenų sužeista. Per arti
VALTIMI PERPLAUKE
SUGAUTAS
dų kapuose. Nešama bomba laujama jiems skirti mirties
Dancigo gyventojai nesi cijų. Patyrėme, kad Darbo
sprogimo jie buvo.
ATLANTIKĄ
susprogo
ir
užmušė
nešėjų.
Ki
bausmę.
OZARK, Ark., liepos 18. —
liauja ir toliau kovoję už iš Rūmai tokios sekcijos steigi
tas
vyras
išliko
sveikas
ir
pa

Netoli čia turistų stovykloje
silaisvinimų iš kryžiuočių mui nšra priešingi.
NEW YORK, liepos 18. —
TURKAI REIKALAUJA sugautas kelinta para po ap-i Pasaulinę parodų atlankyti 3 sislėpė.
JONAVOJ SUDEGE BAL jungo. 1454 m. jie paėmė Dan
GRĄŽINTI SALAS
DŲ DIRBTUVE
linkines valstybes ieškomas švedai čia atvyko iš Švedijos
cigo pilį ir pareiškė ištikimy
DIDELIS
GAISRAS
paliegęs
iš
Oklahomos
kalėji

KAUNAS. — Tš Jdnavos bę Jogailos sūnui Kazimie
LSTANBULAS, liepos 18.
33 pėdų ilga valtimi. AtlantiPITTSBURGHE
mo
žudikas
pagrobėjas
Jack
praneša, kad ten pereitų nak rui. Ir vėliau 13-ko« melų kn
CHICAOO sritis. — Dau
— Turkų laikraštis Yeni Sako vandenynu kelionė ėmė 37
Russell,
39
m.
amž.
PITTSBURGH,
Pa.,
liepos
re
jie
padėjo
lenkams
kovoti
tį
sudegė
p.
Chosido
baldų
giausia
debesuota ir vėsu;
vab reikalauja, kad Italija va r
paras.
dnn teisingumo turėtų Turki Jis kaltinamas kelių asme iValtyje turi įsitaisę vieno 18. — Gaisras ištiko vietos dirbtuvė. Spėjama, gaisro su kryžiuočiais, Einant Toni šiandien numatomas lietus.
jai ir Graikijai grųžinti Dodc nų pagrobimais ir vieno pa cilinderio 8 arklių jėgos inži- gyvulių .Skerdyklas. Apie 100, priežastis esanti neatsargus nio sutartim iš 1466 m., Pa Saulė teka 5:3J, leidžiasi
000 dol. nuostolių padaryta. elgimasis su ugnimi.
mario sritis su Dancigu ir 8:21.
grobto jauno vyro nužudymu. nukų.
canese salas.

j

Britu misija Varšuvoje; tiria kaip
Lenkija įsiginklavusi prieš nacius

WPA DARBININKŲ
STREIKAS PRADEDA
MAŽĖTI IR NYKTI

“Eltos” žinios DANCIGO ŪKIMO
SPRENDIMĄ NACIAI
PRIPAŽĮSTA MASKVAI
t

260 VYRU IR MOTERŲ
TRAUKIAMA TIESON
KENTUCKY VALSTYBĖJE

ORAS

Lietuva ir Lenkija
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DlTLUUAS
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s

Iš spaudos pranešimų galima suprasti, kad
Lenkija vis dar tebedaro didžiausių pastan
gų patraukti Lietuvą į savo pusę. Lietuvos
pagalba jai esanti reikalinga kaliais atžvil
giais, bet svarbiausia — strateginiais išreka
vimais. Jei kiltų karas su Vokietija, lenkai
ją piutų per Lietuvą. Tada visa Lietuvos
žemė būtų paversta karo lauku. Kokios to
būtų pasekmės, berods, ir sakyti nereikia.
Lietuva, susidėdama su Lenkija, galėtų
patekti ne tik į baisią karo ugnį, bet ir jos
nepriklausomybę būtų išstatyta į didelį pa
vojų.

liej>*s

19.

1931

DULR’o MOKYTOJAI - BEDIEVYBĖS
APAŠTALAI

Jau nekartą Lietuvos ii
Amerikos lietuvių spaudoj bu
vo konstatuotas laktas, kad
Sao Paulo lietuvių mokyklo
se, kuriose dirba DULR-o at
siųsti, ar vietoj samdyti mo
kytojai deda pastangas iš
stumti religinį auklėjimą iš
mokyklų. DULR-ro pirminiu
'kili p. Skipičiui aplankius Pie
tų Ameriką buvo vilties, kad
Jei Lenkija karą prakištų, Lietuva visiš įvairūs nenormalumai, kiek
kai priklausytų nuo Vokietijos “malonės”. tai priklauso nuo Draugijos

Amerikos atvažiavo hteserys
Pranciškietės į Sao Paulo.
Suorganizavo savo mokyklą,
kurią
lanko virš šimto lietu
“D R A U G A s”
vių vaikučių, kitose mokyk
UeLna kasdien Uakyrua svamadlenlus.
PKKNLMtKATUd KaLNa: J. Aiuenaos vaistytose.
lose moko katekizmo, suor
Metams — ♦ 44u; Pusei Metu — ♦•.&#. Trims mMie
stams — I2.US, Vienam uitueslai — .lt*. Kitose valganizavo vaikučių chorą ir
■tytOse prenumerata: Metama —
Pusei metv
— *4.4u. Pavienis lum. to.
kitus darbus dirba. Brazili
Beudradaroiame ir kurespuudeutaius rastų neureZlna,
jos Lietuvių S-gos ponams,
Jei neprudomu lai puduryli ir uvpneiunčiauia tam tuts
iui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
kuriai DULR-as yra pavedęs
syti ir trumpinu visus prisiusius rakius ir ypač korespoudeucijas sulys savo nuožiūros.
Korespondentų
mokyklas globoti, nepraėjo
prašo rašyti trumpai Ir altkiai t jei galima rasouiaja
uiasintlej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
ne užkabinę ir šių pasiaukoji
giant polemikos ir aamenlSkumų.
Pasenusios kores
pondencijos laikrakun nededamos.
mų lietuviškos kultūros pio
Jei laimėtų — sunku būtų beiškrapėtyti len
Užsienio Lietuviams Remti, nierių. Savo leidžiamam sa
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
kų kariuomenę iš Lietuvos. Tuomet reiktų
Bntered as Becond-Oaas Matter Mareli si, ISIS, at
bus pašalinti. Tiesa, kai ku vaitrašty “Lietuvy” š. m. lie
Cnicago, Illinois linder tbe Aot ot Marob t. 1M7*.
iš naujo pradėti kovą už nepriklausomybę.
rie žygiai jau padaryti. Ir pos niėn. 1 d. seserų PranTokios galimybės gaJėtų susidaryti, nes
mums, lietuviams, perdaug gerai yra žino gal jau daugiau būt buvę pa .ciškiečių adresu papylė visą
Labdarių Sąjungos Sukaktis
ini lenkų apetitai ir taip pat gerui žinoma, daryta, jei nebūt atsitikę kaip eilę pamfletų. Tai padaryta
Šią vasarą Lietuvių R.. K. Labdarių Są ką reiškia jų pažadai, jų pasirašytos su ąnoj Krilovo pasakėčioj apie lietuvių mokytoją savo orga
Vaizdas iš taimerių gyvenimo. Netoli Omaha, Nebr., ljį
lydį, vėžį ir gulbę. Ką DULR- ne, seserų PraneiŠkiečių mo
tartys.
jungai sukanka 25 metai.
nierys
Oliver Fairbrass pačiu šienvežio metu nugaišus
j
Lili i ’ • iiii i ’kIi ro pirmininkas rado reikalo kytojų adresu. Kaip DULR-o
Atsižvelgiant
į
tai,
Lietuvai
geriausiai
nam arkliui, pats įsikinkė į jo vietą, o savo žmoną pat
Ką sąjunga veikė — pats jcs vardas aiš
pašalinti {pav. “Lietuvio” mokytojams ir konsului rūpi važnyčioti. (Acme telephoto)
griežtai
laikytis
dabartinio
nusistatymo
—
kiai pasako. Kio.t darbų ji nudirbo — mū
redaktorių) tą po savo globa religinis auklėjimas rodo kad
sų skaitytojai tai žino, nes šiame dienrašty neutraliai, nekrypstant nei į vieną nei į ki
paėmė Lietuvos konsulas Sao ir šie pavyzdžiai.
mas — meilė ir tiesa Be Tik pikti mūsų priešai, kurie
je labdariai turi savo skyrių ir jame dažnai tą pusę.
Paulo
Polišaitis. DULR-as da Vasario mėn. pradžioj mo meilės neįmanomas joks vi nori, kad Lietuva būti) silp
aprašomi sąjungos Kilnūs daroai.
vė parėdymą dviem mokyto kytojų ateistų inspiruotas ko suomeninis gyvenimas. Ji gim na, pakrikusi, suskilusi, galt
Ne vieną, kitą, bet šimtus suvargusių lie
jams persikelti Uragvajun ir nsulas vieton dviejų duodamų do teisingutną ir jį vuini- džiaugtis ir gilinti kilusius
tuvių šeimų sąjunga yra sušelpusi, aprūpin
Argentinon, Konsulas išva savaitinių lietuviškose moky kuoja. ../{Naujoji Romuva’ konfliktus”. Toji konsolidadama butu, kuru ir maistu, šis šelpimo dar
žiuoti siūlė kitiems. Ir štai klose tikybos patinukų, telei duos nemažai dailiosios lito- cija dabar Lietuvoje jau vyk
bas buvo dirbamas per skyrius, nors ir pat
tie, kuriems būt jau reikėję džia tik vieną pamoką. Kai ratūros dalykų. Pirmoje eilė durna ir kultūrinėje ir poli
Svarbūs Pareiškimai
sai centras tiesioginiai iš savo iždo daug
Vokietijos laikraštis “Berliner Boersen- išvažiuoti iš Sao Paulo, ko mokytojai sekmadieniais ren je ji duos savų rašytojų kū tinėje srityje. Reikia pabrėžti,
pašaapų yra išdalinęs. Išdalintų pašalpų pi
munistėliui Bakšiui konsulas gia mokinių ekskursijas, nė rinius. Tiesa, dažnai skundžia kad visi didieji “N. R.” su
nigais buvo keliolika, o gal ir kėdes dešim zeitung” prieš porą savaičių rašė apie Bal
tijos kraštų ir Vokietijos bendradarbiavimą. paveda organizuoti mokslei patys neina bažnyčion, nė ka mės, kad1 mums stinga stip manymai ir reikalaujamos re
tys tūkstančių dolerių.
Be kitko, įdėta Baltijos kraštų atstovų Vo viams, lankantiems gimnazi talikų tėvų vaikams sudaro rių rašytojų. Tai netiesa, tį formos buvo greičiau ar vė
Labdariai nuo pat susio-rganizavimo siekė kietijai pa r ei š k in imi.
ją, lietuvių kalbos ir litera sąlygas atlikti katalikiškai sume gabi tauta, neseniai pri liau įvykdytos. Žodžiu, “N.
statyti našlaičių ir senelių prieglaudas. Leng
tūros kursus. Iniciatyva yra pareigai — išklausyti šv. Mi- sikėlusi naujam gyvenimui. R.” yra svariausias, įtakin
Estijos ministeris Vokietijai Toferis savo
vSIU.
s
va sumanyti, bet sunkiau buvo sumanymą
girtina.
Tik
dėja,
kad
kursų
Talentų ipas mus nestinga. Tik giausias visuomenėje ir aukš
straipsnyje pabrėžia, ikad nuo 1933 metų
vykdyti.
prekybiniai mainai tarp Vokietijos ir Esti metu buvo aiškinama Šven
Faktai aiškūs. Sao Paulo mes kartais juos ignoruoja tosiose sferose žurnalas I sie
Statant prieglaudas, reikia turėti pinigų jos yrą patrigubėję ir kad .Vokietija sutrau tasis Raštas ir kiti pasaulė
A. Skirtus
lietuvių kolonijos mokyklas me. Mes dažnai sakalams kar tuvoje.
ne tik statybai, bet ir šaltinius, iš kūnų kia trečdalį visos1 estų prekybos. Pasiekti žiūros dalykai sulig materia
terorizuoja DULR-o atsiųsti pom esparnus ir skundžia
būtų galima prieglaudą išlaikyti, nes tokios rezultatai leidžia numatyti palankų santy listine pasaulėžiūra.
ateistai. Katalikai mokytojai mės, kad vienos varnos to- Graikijoje Panaikinami
įstaigos įeigų neatneša,
Jau nuo seniai DULR-o pi arba buvo atleisti, ar nugrū lakioja mūsų padangėje. Pra
kių ekonominėje srityje plėtojimąsi tarp aPrieškatalikiški
biejų
kraštų.
nigais
užlaikomas Liet. Są- sti į nepatogias sąlygas. Ame dėkime poeziją aukščiau sta
Nors jau 1927 m. turėta prieglaudoms sta
Įstatymai
’
Latvijos ministeris Vokietijai Krievinis gos Brazilijoj organas (jos
tyti išmokėta žemė ir šiek tiek pinigų, ta
rikos organizuota lietuvių ka tyti už demagogiją dvok imi
čiau J. Em. Kardinolas dar nepatarė staty savo straipsnyje pažymi, kad galima tikė nariai daugumoj mokytojai, o talikų visuomenė, kuri rūpi ėjus straipsnius, tai neteksi JUraųjtų njetų rugsėjo mėsantykiai tarp jo krašto ir Vokie garbės pirmininkas vietinis
ti prieglaudą. Jo Eminencijos buvo noras, ti*,
nasi gyvybiniais lietuvių tau skųstis talentingų literatą nelį Graikijos vyriausybė, or
kad lietuviai pirmiau pasistatytų ligoninę, o tijos neapsiribos nepuolilnO paktu, bet kad Lietuvos
konsulas) šmeižė
stoka. ...Pradėdami šį darbą todoksų dvasininkų spaudžia
toliau eis ekonominis ir 'kultūrinis susita lietuvius kunigus. Buvo kal tos ir valstybės reikalais, y- visus kviečiame į aukso spin
vėliau eitų prie prieglaudos statymo.
ma, buvo išleidusi eilę dek
ra vilties, kad pakels protes
Labdarių Sąjunga paklausė praktiško pa rimas.
tinami politikavimu, kam or to balsą, kad Lietuvos iždo duliais nušviestą darbo ir sta retų bei įstatymų, nukreiptų
Lietuvos ministeris K. Škiųpa pabrėžia,
tarimo ir 1928 m. užbaigė statyti šv. Kry
ganizuoja lietuvišką visuome ir visuomenės suaukotos lėšos tybos laukų. Gyveninio gėry prieš katalikus. Katalikų vys
kad
jo krašto vyriausybė yra nusistačiusi
žiaus ligoninę, kurion įdėjo apie pusantro
laikytis griežto neutralumo ir tvirtai tikisi, nę į katalikiškas organizaci neitų užsienio lietuvių tarpe bių visiems pakaks. Pakelki kupų ir kunigų veikimo dė
šimto tūkstančių dolerių.
jas.
bedievybės platinimui, bet me galvas ankštyn į erdvių ka tie dekretai dabai atšau
Netrukus po ligonines pastatymo, sąjun kad didysis Lietuvos kaimynas šitą neutra
ga nupirko ūkį su ta mintimi, kad ten sta lumo politiką gerbs. Lietuvos neutralumo
Bet yla kiekviena proga lietuviškos kultūros reikalu, žydram.-! ir į horizontų bėga- kti.
lybę — ir ar tada mūsų šietyti prieglaudą.
Ūkis, kainavęs keliolika politika derinsis su reicho politika Baltijos išlenda iš maišo. Taip ir čia. ms.
Dabar katalikams nori;,*
kraštų atžvilgiu. Gausūs vokiečių valstybės’ Štaj prieš dešimts mėnesių iš
Pietų Amerikos Lietuvis los "™P»vuigs gyvenimo tur
tūkstančių dolerių, jau išmokėtas.
tingumu? Ir ar tada mūsų išleisti įeliginio turinio kny
' Tačiau, pashodė, kad bus daug prak vyrų pareiškimai rodo, kad Vokietija neturi
širdys neužsidegs išganingnja gą ar brošiūrą jau nebereikės
tiškiau statyti senelių prieglaudą mieste, kokios nors kitos politikos Baltijos kraštų
“NAUJOSIOS ROMUVOS” SIEKIAI
nes jos išlaikymas bus lengvesnis ir senelių atžvilgiu, kaip tik gyventi su tais kraštais
kūrybos ir meilės šilima, ku- prašyti valdžios organus lei
Katalikai labiausiai
Išleidžiant “N. R.” spėria- statybos bei kūrybos darbo rję į ,pasaulį atnešė užgimda- dimo.
priežiūra geresnė. Dėl te nutarta ir su Šv. geroje kaimynystėje. Šitas nusistatymas vi
jautėsi pažeminti, kad jų dva
Kazimiero Seserimis susitarta priegiaudą siškai atitinka ir Lietuvos norus, įkuri nori hj numerį apie Amerikos lie dirbti. Pas mus dar tiek tuš mas Kristus”.
gyventi
geniose
santykiuose
su
Vokietija,
sines knygas cenzūruodavo ostatyti prie šv. Kryžiaus ligoninės.
tuvių kultūrinį gyvenimą ir čia, kad griauti nėra ko. Rei
Praslinkus
dviem
darbo
me
su
kuria
ji
turi
daug
bendrų
interesų.
rtodoksai dvasininkai; dabar
šiam reikalui ižde jau esama apie 10 tūks
kreipiantis tuo reikalu /med kia vien statyti ir kurti. Kil
tams
po
šio
pasisakymo,
iš

tančiu dolerių. Bet, žinoma, tos sumos toli
toji cenzūra jau panaikinta.
žiagos, nevienas paklausia, ti aukštyn visiems, kas tik
leidus
1(X)
numerių,
dar
save
gražu dar neužtenka. Užtat dabar vedama
Aktualus Klausimas
Pirma buvo numatytos ašt
kas toji ‘“Naujoji Romuva”, turi geros valios ir kurianioveikimo
plotus
praplėtė.
Cha

kampanija, kad tą sumą dar šiemet, jubilie
Lietuvoje dabar yra aktualus civilinės me kokie jos siekiai
rios bausmės tiems, kurie ar-;
' sios energijos. Siekti tautinės
rakteringas ir užakcentuotas todoksus stengsis atversti į
jiniais sąjungos metais, bent padvigubinti. trikacijos klausimas. Ruošiami įstatymų pro
“Naujoji Romuva” yra ino ir religinės didybės, amžiai<
Tame darbe į talką labdariams turėtų ateiti jektai, ginčijamasi dėl jo spaudoje.
nsolidacijos reikalas: “Kiek katalikybę; dabar bei,.’
demiškas iliustruotas savaiti mums laiduojančios savaran
visos mūsų draugijos, organizacijos, visa vi
Panevėžio vyskupijos organas “Panevėžio
vienas, 'kars myli savo tė džiumi tik tie, kurie st<d
nis kultūros gyvenimo žur kiškumą
ir nemirtingumų.
suomenė.
Garsas” įdėjo šį vedamąjį civilinės metrika
nalas, pradėtas leisti 1931 m. ...Mūsų žurnalas reaguos j viškę, kurs pageidauja »au, atver>«tį j kitą. tikė jimą jimE
Manome, kad užteks ir šių kelių čia iškel cijos reikalu:
tautiškos didybės, turi susi-' giniais sumetimais.
tų sąjungos darbų, kad susidaryti šiokį tokį
“Tam tikros pasaulėžiūros inteligentuose Kaune. Jį nuo pirmojo nu visus gyvuosius mūsų tautom rūpinti konsolidacijos reika
vaizdą, kiek daug gražių ir tikrai didelių kursuoja gandai, kad katalikai, taip ilgai ir merio teberedaguoja ir leid reikalus, tars savo žodį dė lu. Tad tuo sielotis yra ne
Latviai Gilins
visų reikšmingiausių mūsų
darbų nuveikė Labdarių Sąjunga. Jos dar griežtai smerkę civilinę metrikaciją, vyriau žia Juozas Kelinotis.
‘N. Romuvos’ uždavinys, bet
Apie jos siekius sužinome kultūros klausimų. Juos spręs
bais tikrai nuoširdžiai gali didžiuotis visa sybei pasikeitus pasirodą tolerantiški ir darą
visų tautiškai susipratusių Šventosios Uostą
mūsų visuomenė.
iš jos pirmojo numerio veda pagal didžiuosius tautinius ir
kompromisą civilinės metrikacijos naudai.
lietuvių. Kas tikrai ir giliai
Latvijoj ake.. b-ve ‘Virogs’
Keliais atvejais jau buvo rašyta, kad si
Visų pirma turime pabrėžti, kad Bažnyčios mojo. Štai keletas jos gairių: moralinius idealus, nepasidun
myli
tėvynę,
tas
niekad
nepa

šjonds dienomis padarė suta
dabrinio jubiliejaus paminėjimui sąjunga iš doktrina nėra lanksti ir negitaiko prie naujų “ ‘Naujoji Romuva’ gimusi da’inas nė vienos partinės gru
leido gražią knygą. Neabejojame, kad su politinių srovių. Bažnyčia atstovauja Kris iš religinių, tautinių ir kul pės egoistiniams apetitams sakys, kad tautos konsol'da rtį su Lietuvos vyriausybe
kaktis bus atžymėta ir kokia nors iškilme taus mokslui, o šis nepasiduoda lankstomas tūros idealų meilės, ateina ‘Naujosios Romuvos’ kriteriudar nepribrendo laikas. dėl šventosios uosto pagili
ar parengimu. Tačiau tinkamiausia būtų pa politinių kursų. Kaip seniau, taip ir dalmr
nimo. Po K'aipėdos uosto pri
minėtas jos jubiliejus, jei susidarytų galimu katalikai nepakęs antikanoniškų civilinių ju
Kai kas nori save ir kitus įtikinti, kad jungimo prie Vokietijos, LieTaigi, atskilėliai nuo Bažnyčios, kurie ofi
mai dar šiemet pradėti statyti seneliams ngtuvių katalikų šeimoms, nes tai savo esme cialiai nebelaikys savęs katalikais, teknrin Lietuvos katalikai esą ne tokie “pažangūs”, t u vos vyriausybė nutarė šve
prieglaudą. Sąjungos vadovybė šį reikalą yra pasikėsinimas griaut Bažnyčios organiz ir tetvarko savo šeimos gyvenimą civi’išku kaip J. A. V., Belgijos ar Prancūzijos. Čia ntosios žvejų uostą pertvar
turėtų rimtai pasvarstyti, o kad jai drąsiau mą. Katalikams santuoka yra Kaeramentum būdu. Kaip Bažnyčia nieko prieš tai neturi, yra nesusipratimas: Bažnyčios religinės ir kyti ir pagilinti, kad į jį ga
būtų tokį žygį pradėti, visuomenė turėtų magnuni, kurio negalima pakeisti jokiu natū- kad žydus tuokia rabinai, protestantus pa moralinės normos yra universalinės, tad kas lėtų plaukti ir didesni piios
pagreitinti ir taip pat padidinti savo pa radu aktu. Kas nori įstatymais sakramentus storiai, taip Ji su širdies skausmu toleruos, bloga Lietuvoj, tai negali būt gera Amerikoj,
laivai. Jnn pirmadienį į šve
ramą.
bagatelizuoti, tas yra smurtininkas katalikų ^a(j j^Htoję iš Jos narių tarpo žmonės bus Afrikoj ar Australijoj. Katalikai visame pa
ntąją išvyko du “Vairogo”
sąžines atžvilgiu. Katalikų Bažnyčia niekam tuokiami notarų, viršaičių, burmistrų ar at- saulyje ir visose istorijos epochose yra įpa
vilkikai su žemseme, švento
----_ ...
. .
Vokietijos naciai baigia Smaugti čekų spau neturi teisės perleisti savo įtakos ir valdžios skirų
valdininkų.
Civilinės
santuokos
aktns reigoti Dievo labiau klausyti, negu žmonių,
sios
uostas, dabar turi tik 2
dą. Daug laikraščių visai uždarė, o kurie ant savo narių sąžinės. Kas yra katalikas, tegali būti žmonėms, nepriklausantiems jo kati ir valstybes vardu įsukančių: o Dievas
dar ir išeina, nedaug juose čekiškų žymių tas turi savo Bažnyčios klausyt ir laikytis kiai religinei organizacijai arba tokioms or yra pasakęs, kad žmonės neturi teisės “per m. gilumo, ako. p-vė “Vaiir beliko. Čekams peršama vokiška spauda, drausmės, o kas Jos klauso, tas sakramentų ganizacijoms, kurioms santuoka nėra sakra skirti” to, ką Dievas visam gyvenimui “sū rogs” apsiėmė pagilinti iki 4
mentas. Tačiau, žiūrint tautos reikalų, ir ci- jungė” todėl katalikų nusistatymas santuo- J n,>
uostavietės bus issembet ji boikotuojama. Ostrava rajone vokiški nepakeis natūraliniais aktais.
Kas kita yra nekatalikai: Bažnyčia į jų vilin-ėje santuokoje neturėtų būti divorsų, kos Sakramento atžvilgiu jokiu būdu negali;
apie lOO.OtM) kftb. metrų
laikraščiai netekę 65 nuošimčių skaitytojų.
pasikeist dėl politinio kurso pasikeitimo.
I smėlio ir išvežta į jūrą.
reikalus nesikiša, jiems savo kanonų netaiko. Į kaip tai įvesta Italijoje.
Tai rodo tautinį čekų susipratimą.
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Lietuviu Diena
BENGIA

Marijonų Rėmėjų Draugijos Chicagos Apskritys

Sekmadienyje, Liepos dily) 23 diena, 1939 m.
Marijos Kalneliuose Hinsdale, Illinois
Bus graži ir įvairi programa: kalbos, BINGO žaidimas su geromis dovano

mis; dainos, kurias išpildys šie chorai: “Šakar-Makar”, iš Roselando, kuriam
vadovauja p-nia Bružienė; Panevėžiečių iš Marquette Parko, vadovaujant bizn.

Rapolui Andreliūnui ir p-niai Vilimienei; “Nekaltų Bernelių”

vadovaujant

Jonui Deikontui (bulvariškiui); Panevėžiečių iš West Sidės, vadovaujant pniai Budaitienei; Biznieriui, kurį organiz uoja Ben. J. Kazanauskas, Simano Dau

kurio
vadovybėj orkestrą gros lie
pos 23 d., Marijos Kalneliuo
se.
Povilas

Eitmontas,

kanto Federalės Bendrovės raštininkas ir adv. Antanas Lapinskas, vadovaus

dain. Liudvikas Žiurlys; taip pat bus išdalintos dovanos $25.00 pinigais: pen

kios dovanos po penkis dolerius; bus taip pat ir supryzas - atvažiuos pasisve
čiuoti į Marijos Kalnelius Telšių “Pliumpis” ir Raseinių “Magdė” su šyva ku

melaite, kurie susirinkusiems svečiams duos skanaus juoko ir daugelis kitų.

S. D. Lakavičiaus, laidotuvių direktoriaus rinktinė, kuri jais beisbolę su An
tano Petkaus, laidot. direktoriaus rinktine.

Antanas Petkus, laidotu
vių direktorius, kurio rink
tinė žais beisbolę su laido
tuvių direktoriaus, S. D.
Lakavičiaus rinktine.

Iš Lietuvos miestu ir kaimu
Ūkininkų Kooperacijos Diena
MAŽPiTKIAI, birželio 12 d. tualiausiois žemės ūkio reika
— Mažeikiuose įvyko didelė lais. Po to įvyko įspūdingas
ūkininkų kooperacijos diena, paradas, kuriame dalyvavo
kurioje organizuotai dalvva- daug tūkstančių kooperatinin
vo apie 15,000 Mažeikių aps kų. Pirmiausiai pro tribūnų
krities ūkininkų. Atvykusį į pražygiavo įvairių draugijų
iškilmes žemės ūkio ministrų kooperatninkai, pasipuošę tau
prof. Krikščiūnų pasitiko bū tinėmis vėlavomis ir nešini
rys gražiai pasipuošusių rai plakatus su įvairiais šūkiais.
tų ūkininkų, kurie ministrų Po jų prasidėjo eisena gyvųjų
ir kitus aukštuosius pareigo paveikslų, vaizduojančių že
ms nulydėjo į aikštę, kurioje mės ūkio raidų ir pažangų.
vyko kooperacijos dienos iš Toliau sekė tautiškais drabukilmės. Po iškiln-ingų panini- žiais pasipuošę jaunųjų ūkidų ministras pasisveikino su ninkų ratelių nariai — lierniuišs’rikivusiais kooperatinin kai ir mergaitės, nešini savo
kais ūkininkai;, o jaunosios darbo įrankius ir paveikslus,
, ūkininkaitės,
pasipuoš tįsio.? atvaizduojančius jų gamybų.
gražiai - tautiškais drabužiais, Ristais žirgais prajojo ūkini
svečk
pavaišino obuoliais, nkų šimtinė. Raiteliai buvo
kurine? per žiemų iki šiol gražiai pasipuošę įvairių ra
gražiai išlaikė. Iškilmių ren štų marškiniais ir juostomis,
ginto koaniteto pirmininkas pravažiavo žemaičių vestuvingr. rainius pabrė/A, kad ko- i ninku būrys. Toliau buvo paoprratinė idėja Maže’kių aps.! vaizduoti senovės suvargusio
ūkininkų tarpe randa didelio* ūkininko vežimas ir šių dicpritarimo. Visame apskrityje nų kultūringo ūkininko vežidabar veikia 9 pieninės ir 120 >mas, pakinkytas .puikiais, snpieno nugriebimo punktų, 10 j rikiai suvaldomais arkliais,
prekybos kooperatyvų ir 9 Pademonstruotos senoviškos
kredito 'kooperatyvai. Be ta linų apdirbimo ir kitokios ū
Mažeikiuose veikia koopera kio mašinos ir naujosios mo
tyvas “Daržas”, kuris aprū dernios. Kituose vežimuose
pina ūkininkus visais žemės buvo parodyta, kaip ūkinin
ūkio smulkių šakų reikmeni kai veža šiandien į pienines
mis.
Ministras Krikščiūnas pienų, kaip verčiasi bitinin
kalboje ūkininkams, tarp kito kyste, paukštininkyste. įspū
ko, pasakė: “Jei prisiminsi- dingai buvo atvaizduotos že
; me tuos metus, kada mes at maičių užgavėnes, o Sėdos ūgavome nepriklausomybę ir kininkai suvaidino vestuves
palyginsime su šiais metais, su visomis seniau rengtomis
tai ipamatvsime kokių milži apeigomis ir vestuvinėmis
niškų pažangų padarėme že dainomis. Kooperacijos dienos
mės ūkio kultūroje. Jei kiti proga gausiai susirinkę Ma
kraštai didžiuojasi savo žemės žeikių, apskrities ūkininkai
ūkio kultūra, tai reikia atniin- nutarė pasiųsti sveikinimo te
įti, kad jie tų loipsnį pasiekė legramas Respublikos Prezi
j per šimtmečius ir niekieno ne- dentui Antanui Smetonai, n inistrui piumininkui ats. brig.
Iitrukdomi”. Paskiau ministras
dr. Krikščiūnas priėmė ūkini gen. Černiui ir kariuomenės
nkų atstovus ir su jais apie vadui brig. gen. Raštikiui.
porų valandų pasikalbėjo ak
(Tęsinys 4 pusi.)

DANTIMS
PLEITOS

I -• i

Pataisoma
TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

I

Iltis.

5 IMAT NfcVER HAPPEN

KAUNAS. — Žemės Ūkio
Rūmai žieimos metu rengia
trumpalaikius kursus ūkinin
kams. Per pirmąjį šių metų
■pusmetį iš viso buvo sureng
ti 263 trumpalaikiai kursai,
Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki |6000.00 per
Tedera! Savings and Loan Insnrance Corp., po United Statei
kuriuose skaityta 1,837 va
Government priežiūra.
landos paskaitų. Kursus lan
Išmokėjom Už
kė 28,000 ūkininkų. — Žemės
Padėtus Pinigus
ūkio ministras dr. J. Krikš
Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniai!, Ketvirta
čiūnas pavedė Žemės Ūkio
dieniais ir šeštadieniais iki 8:0? vak.
ministerijos visų departamen
tų direktoriams parengti nau
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
jų ipenkknečio planų. Nauja
me plane bus atkreiptas dė
mesys j žennės ūkio kultūri
SPAUDĄ
nimų ir darbo našumo pakė RENKITE, PLATINKITE KATALIKIŠKĄ
limų. Penkmečio pbanas apims
Žemės Ūkio ministerijos dar
NAUJAUSI IR GERIAUSI
bus nuo šių metų rki 1944

SK0UNAM PINIGUS
ANT 1-MįJ MORGIČIŲ

4%

UŽTIKRINTOS
PLEITOS........... PO
rinitai grąžinami
n patenkinti.

Jei

$12.50

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAI&NUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
S8I5 WFST 2flth STREET
Tel. L*wndale 2808-8

1724

RO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Monroe 8251

Atdara iki • v. p. p.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION

m.

Niekuomet neatsiduok visiš
kam tinginiavimui, 1x4 ar skai
tyk, ar rašyk, ar melskis, ar
mąstyk, ar dirbk kų nors ben
drai naudai.

RAKANDAI

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE
INSURANCE

AND

LOANS

8tatan visokios rųiies nanjns namui ant
lengvų mėnesinių ižmokėjimų. Darau vi•oki taisymo darbų be Jokio caik (mokė
jimo, ant lengvų mėnesinių ižmokėjimų.
(Ižgannn geriamj atlyginimų ii Fire In
surance Gompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimokėjimų nno 6 iki 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

"THE HOME OP FINE FURNITURE” SI N CK 1*04

JOHN PAKEL

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

6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

_

1
TreČindipnis, liepos 19,

KRiUniH

!s Keliones Aplink A. Jungi. Valstybes

^ Keista Gyvitj Kova
Daugų Ežere

s

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

PRANEŠIMAS

Dr. V. A. Šimkus šiuomi
Jau nuo senesnių laikų Dzū
lž
angliško
vertė
Rašo S. Gadeikis
į laiku atostogauja ir sugrįš
Kon. Ant. M. Karužiikis
kų knisto ežeruose peri ne
Įtik rugpiūčio-August inen. 1
maža retų puiikšiėių, kuriij
Išvažiuodamas ilgon 'Kelio- važiuoti ir j tų kalnų, i.OtH)
Liepos 19 Diena
d., 1939.
kitose Lietuvos vietose be
nė-n žadėjau savo d ra agnius pėdų aukščio, is kur bėga taveik neužtinkama. Ten šie
Jei tu nori turėti didelę
nors trumpai aprašyti apie sai verdantis vanduo. Net pra
met apsigyveno šimtai kirų,
viltį, turėk didelę meilę.
į
kelionę. Taigi pažadą pildau. I kaitas išpylė kol pasiekiau kaLIETUVIAI DAKTARAI
narų, įvairių rūšių žuvėdrų,
Birželio 24 d. apleidau Chi-ilno viršūnę. O pažvelgus žeEtez. TeL CanaI 0402
gulbių ir net erelių. Šimtai
bkų sūnus.
■
cagų ir pradėjau kelionę piet myli, tai šiurpas nukrėtė pa didelių ir mažų paukščių nuo
B
Abu Kurauskui yra geri me
vakari! link. Pasiekus mūsų galvojus, kaip reiks nuo to ankstyvo ryto iki saulėlydžio
chanikai:
tėvas batelių, o sū
vals. sostinę, Springl’ield, vie- j kalno nuvažiouti. Bet viskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
raižo Žuvinto, Daugų, Mete
nus
Fronkis
automobilių.
2158 W. CERMAK ROAD
pasisekė
gierai.
t#/
škeliais 36 ir 45, pervažiavus
lių ir kt. ežerų padanges. Ten
Jų biznis yra vadinamas
Tel. CanaI 2345
didžiausj Mississippi tiltų, už
Apsidžiaugus tuo karštu va tarp gyvių vyksta žūtbūtinės
Ofiso
Vak 2—4 ir 7—9
, Krank’s Batterv and Ignition
simokėjus už tai 50 centų, ndeniu ir kalnu, iš kurio jis kovos dėl gyvybės. Tukins
Station adr. 650 \V. 3535 St. | 6558 S. WESTERN AVĖ.
atsiradom Missouri valstybėj, bėga, vieškeliu 67 pradėjom kovos vyksta melduose, van
TeL Hemlock 7270
K oresp.
Ofiso Vak 11—1 ir 5—7
kurioj atsivėrė puikiausi le' riedėti tolyn, į Te\as valsty denyje ir ore. Kelias gaua
Trečiadieniais pagal sutartį.
giniai pasiekus Ozarks van- bę. ši valstybė yra begalo di- keistas tokias 'kovas matė vie
LIETUVIAI DAKTARAI
denis, (kurių kiautus supa
Jai pervažiuot reikia pa- nas Daugų kunigas, tų apy
žuolais apaugę kalnai.
lai jai-ytį yOO mailių. Žemės juo- linkių ūkininkas Vyšniauskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Liepos 17 d. suėjo metai nuo amerikiečio lakūno Douglas
DANTISTAS
tikras vasarotojų Paryžius.
įvaįrį Pradedant Arkan- ir kaunietis ekskursantai.
4729 So. Ashland Av&^^
Corrigan “wrong way” skridimo. Kaip žinoma, be j<
2-tros lubos
. 1446 So. 49th Court. Cicero
Pavažiavus 474 mailes ii pa- sas pusėj per 200 mailių luu'prisirengimo, be vyriausybės leidimų, suklerusiu ldktpvi
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
ir
CHICAGO, 1LL.
Kalbamas kunigas vra, disilsejus, vieškeliu 65 įvažiuo- |<aį nepergeriausi. Paskui per
Penktadieniais
Telefoną*
MIDway 2880 W
delis vandens sporto mėgę. Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M.
jauta j Arkansas valstybę. Ši kokias 400 mailių jau puikūs .
.
•
.
•
‘
v vr -------X»
*•
OFISO VALANDOS:
. 3147 S Halsted St, Chicago
valstybė, galinta sakyti, visa lygūs ir žaliuojanti. Čia man jas. Jis prieš kelias dienas minėti jis praeitų pirmadienį susituokė su mergina, su ku- Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. t.
Šeštadieniais
kalnuota. Kai kurie kalnai priminė Lietuvos laukus apie baidare plaukęs per ežerų. ■ ria draugavo iš pat jaunų dienų. (Aeme teleplioto)
Valandos: 3—8 P. M.
Staiga
vienoje
vietoje
sukun-i
-------------------------------------------siekia iki keturių, penkių tū Surviliškį.
I
Telefonas HEMIock 6286
(kuliavo vanduo ir ore pasi- 'kuris panašų atsitikimų matęs J
kstančių pėdų aukštumo. Vi
Daugiausia auginama med rodė didžiulio lydžio žalva tame pat Daugų ežere. Prisų dienų turėjom rangytis ka
(BEINARAVSKAS!
kupra. Buvo matyti, kad van- gėrusį plėšrųjį iš va m Ietis išGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
biais keliu lyg gyvate. Čia vilnė. Miškų visai nėra, nei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sulaukė
35
Metų
denyje
kovoja
du
plėšrieji
—
siėmęs
vienas
atvykęs
iš
Kaujau išlendi iš debesų, štai, ir IH'i kahlV- t,k kur-ne-kur pa2415 VV. Marųuelte Kd.
6900 So. Halsted Street
vėl įvažiuoji į juos. Ir taip u,abu uklmlik'> ^0^, » •»» lydis su ešeriu. Lydis dide oo ekskursantas, kuris jį nu Vedybinio Gyvenimo
Ofiso valandos:
TELEFONAI:
10—12 vak ryto
. Ofiso — Wentworth 161L
visų dienų. Kalnai apaugų pui ,,renko8' Tai lr Vlskas- Labal liu įnirtimu puolęs beveik to sigabenęs namo.
BRIDGEPOKT. — Geri 1
2—4 ir 6—8 vak vakaro
Res. — Yards 3955
kio pat didumo ešerį. Vanduo
klausiais ąžuolais ir pušimis. dau« u‘atesi klik"k
Apie vanagų ir kt. 'plėšrių žinomam biznieriui St. Ki i.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
OFISO VALANDOS:
Susitari us
2
iki
4
Įtopiet
7
iki
9
vakare
tiško
į
visas
puses,
o
iš
ežeŽemė tiesiog raudona. Ir „e i ' “■“>«<“»«, matomai, yra lenI jų paukščių daromas žalas rauskui ir jo žmonai Petr< *
Trečiadicuiais ir Sekmadieniais
tik žemė, bet ir karves, kiau- KVas KS^iiiiiias, kaip Kusijuj ro paviršiaus į orų šokinėjo žuvims, ypačiai daliai- pava nėlei, 650 \V. 35 St., šienu
pagal sutarti
mažesnės
žuvytės.
Nepraėjo
sario — neršto metu, daug sukanka 35 metu kai vedę.
iės, net Suneš raudoni. Kų tik komisarams. Nereikia dirbti,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nė
pusės
minutės,
kai
ore
prie
matai, viskas raudona.
kad Pas‘8a™s
visokių atsitikimų papasako
■ nėra miškų, niekas neapgina tos vietos susirinko keliolika ja Daugų, Metelių, Geluko ir
4631 So. Ashland Avė.
ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Išsirangius iš tų kalnų, už; • auk
žuvėdrų
ir kt. sparnuočių. kt. ežerų žvejai.
ž VIRgima 1116
4070 Archer Avė.
TeL YARds 0994
395 mailių privažiuojam J lot
Rez. Tek PLAza 3200
Dvi ar trys žuvėdros sučiup
j.
Valandos: 1—3 ir 7—8
Nuriedėjus už 500 mailių aSprings. Čia atrodo tiesiog
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa
Kasdien išskyrus Seredą
davo iššokusias iš vandens
Isišypsojo,
kai
susituokė
su
psistojoni
nakvynei
vadina

’
Seredoinis
ir
Nedčl.
pagal
sutarti
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dieuų
“cūdai”,: iš tų kalnų bėga va
mažas žuvytes. Bet čia pat ki Išniekino Vokiečių
jie Petronėle Mačiulaite.
mam
Abilene
mieste.
nduo toks karštas, kad labai
I
tos žuvėdros grobį mėgindia- Kapus
Juodu sugyveno sūnų Pro- AMER1KOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
atsargiai turi jį paliesti, ki
(Bus daugiau)
vo atimti. Apie dvi minutes
TaL YARds 5921
Birželio į 20 d. naktį ties neiškų, kuris iš amato yra au Ofiso TeL CanaI 6122
taip nudegsi pirštus. Karštų
vyko tokia keista kova van
Bet.: KENvood 6107
Bes. 8342 So. Manhfield Ava.
maudynių pilna. Žmonės jose
denyje ir ore. Pagaliau lydys Rietavu nežinomi piktadariai tomobilių mechanikas, ir dar Bes. TeL Beverly 1868
iškaitę, išprakaitavę vos gyvi Iš Lietuvos Miestų
ešerį greičiausiai surijo tatĮ I išniekindami apdaužė vokie priglaudę 10 metų berniukų,
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
voliojasi, kaip paršai. Šalto Ir Kaimų
pasibaigė kova ir ore. Mat, čių karių, kritusių Didž. ka Viktoruką, kuris dabar yra le
Oiuo
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:3(1
į
galizuotas
kaip
tikras
KurauX.
vandens čia negeriama. Ant
DANTISTAS
lydys tol neįveikia ešerio, kol re, kailinėse paminklus.
756
West 35th Street
(Tęsinys iš 3 pusi.)
gatvių kampų fontanais pa
jį nepačiunupa už galvos. Jei
2201 W. Cermak Rd.
TeL CANal 5969
duodama to karšto vandens. Po to buvo paradas, kuri pri griebia už uodegos, tai ežerys
GREITAI IR
Visi kišenėse nešiojasi sulank ėmė aukštieji svečiai. — Lie išskečia savo aštrius žvynus
6 iki 8 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
stomas blešinukes, kurias pa pos 2 d. Vilkaviškyje įvyks ir pelekus ir jį praryti sun
Trečiadieniam ir Sekmadieniais
PIGIAI
pagal
lutartj
2155
West Cermak Road
naudoja gerdami vandenį. Ki ta panaši Vilkaviškio ir Ša ku.
OFISO VALANDOS:
taip nudegtų lūpas. Išband kių apskričių 'kooperacijos
Res. 6958 So. Talman Arto
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaro
ant 1-mų Morgičių
Kitų gana keistų gyvių ko
Bes. TeL GBOvekiU 0617
ir pagal sutartį
žius karštų vandenį, bandžiau šventė.
Offict TeL HF.Mlock 4848
vų matęs Daugų apylinkių ū-

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

4

ŽINIOS

DR. P. J. BEINAR

DR. A. G. RAKAUSKAI

DR. MAURIGE KAHN

t- DR. A. J. MANIKAS

DK. 6E0R6EI. BLOŽIS

PASKOLOS

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulini;
PARODA
— išvyksta —

Penktad,, Rugs.-Sept. 8, *39
New York Central Traukiniais

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses
tiktai ................................... ............................
Štai kų gaunate:
Traukinio bilietą ( abi pu
ses, Chlcago-N. Y., pirmos
klasės, air-conilltioned trau
kiniais.

Valgis du kart, nuvažiuojant
ir parvažiuojant.
T.ransportaclją nuo stoties J
vle&butj New Yorko.
I)vl naktis
viešbutyje.

I

ir

tris

dienas

Du bilietus j Pasaulinę Pa

rodą.
Aplankymų New Yorko Jvalrenyblų.
Aplankymų Itockefeller Center Observation Tower.
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Pails, kada grjžitc namo.
Privilegija
pasilikti
N ew
Yorke 15 dienų, nuo dienos
iAvykinio iš Chlcagos.

Pilnas inlon nacijas apie ekskursijų teikia:

“D R A U G A S”
2334 S. Oakley Avė.

TeL CanaI 7790

PASTABA: Ne vien tik Vyčių Choro nariai gali da
lyvauti, bet ir pašaliniai, choro rėmėjui, kurie norėtų
sykiu su-jais keliauti, prašomi užsiregistruot iš anksto.

‘‘ kininkas Vyšniauskas. Vienų
rytų jis matęs, kai ežero pa
danges raižę du dideli plėš
rūs sparnuočiai. Tai buvo di
deli variagai ar ereliai. Ūki
ninkas matęs, kai į meldus
nuo plėšriųjų sulindo nema
ža visokių paukščių. Vienu
unomentu didžiulis įpltšrtisis
'paukštis kaip akmuo kritęs
iš kokių 30-40 m. aukštumo.
Žmogus manęs, kad plėšrusis
sučiupo kokį nekaltų paukši tį ir jį jau ruošiasi ten pat
supusryčiauti. Priėjęs arčiau
labai nustebo nie»ko neradęs.
Tik ore skraidė likęs .plėšru
sis ir keistai klykė. Ūkinin
kas ant paviršiaus vandens
pamatęs keletu rainų ir rudų
plunksnų. Po kelių valandų
paaiškėjo ir visa paslaptis.
Už pusantro ar dviejų šimtų
m. nuo tos vietos žmogus pa
matęs ežero pakraštyje ant
vandens, prie meldų iškilusį
tokios pat sįmiIvos paukštį.
Buvo aišku; kad plėšrusis su
savo nagais įkibo į atplauku
sios į kraštų neršti didelės
žuvies kuprų. Žuvis metėsi į
gylį ir paukštis prigėrė ne
pasiekęs savo tikslo. Po ku
rio laiko plėšrusis sparnuo
tis, užmokėjęs savo gyvybe
už tokį mėginimų, buvo iškel
tas vandens į paviršių. Tai

patvirtino ir vienas žvėjys,

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

.30 « 12v^D“:4 3opoPi.ti'DR. WALTER J. PHILLIPS

TeL Calumet 5974

GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

OFISO VALANDOS:
B ryte iki 8 vakare išskiriant sokmadienius ir trečiadienius

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

DR. A. P. STULGA

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. Marųuette Road

AND LOAN ASSOCIATION
Of CHICAGO

2202 West Cermak Road
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti
Iki $5,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corporation,
Washington, D. C.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

Clirysler, Chevrolet ir Plymoutli

DR. STRKUL1S
PBYSICIAN tad SUBGEOM

4645 So. Ashland Avenue

Ofiso

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį,
Office TeL YABds 4787
Namų TeL PBOspact 1930
Tsl OANal 8122.

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

(KOWABSKAS)
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago
TrečiaV aiais ir Sekmkadieuiais
pagal sutartį.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL i.ram U8”

4030 S. Archer Avė., Chicago. 111., Phone Virginia 1515 J
Turima daugybe vartotų automobilių vSitaumoe mados, nuo 115.10
Ir augtetau

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rttidencijot TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenuę
Ofiso vaL: 2—4 ir 8—8

Besideaeija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį.

Tsl OANal 0257
Bes. TeL PROspeet 6659 j

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artcsian Avė. I
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet'
6 iki 9 vakare
Office Phone
Res and Office
PROspeet 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vaL CANal 0706

DR. J. J. KOWAR

ral yra geriausi Ir gražiau^ automobiliai Amerikoj, modernlikal Utobulinti, nužemintos kainos, lengvi ttmokSJlmal,
teisingas paternavlm&a

DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. I-

PIRKIT NAUJAUSI

DR. A. J. BERTASH

TEL YARDS 6557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIEC1NSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 West 47th Street
(Kampas Wood St.)

OFISO

VALANDOS:

2—4 ir 7-8:30 Vakarą

b Ea«al &BU44

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

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

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Psoktadiaaiais

4631 South Ashland Avė.
TaL

Yards 0994

Eirsaadiaaiais. Trečiadiamais

b

Trečiadienis, liepi).' TU, 1930

DHTTTBIB

LABDARIŲ DIRVA*]
-

—

SS

kuris tęsėsi visų savaitę. Už
baigoj buvo laimėjimas do
vanų: dviejų automobilių ir
20 kitų nemažos vertės do
vanų. Pirmas automobilius
De Soto nuėjo Chicagon, o
antras Plynio-uth — Cieeron.
Kitas dovanas didžiumoj ciceriečiai laimėjo. Lietuviams
neteko nė viena dovana, o
buvo daug vilčių laimėti. 96
postas užima visų Cicero; di
džiuma narių čekai, yra ke
letas ir lietuvių.

kurį choras rengia rugpiūčio 1
16 <1.
Tai nuoširdūs liuosnorial,
kuriuos choro nariai visad yput ingai atmins kaipo “pirmtukūnus” jų istorinio žygio.
Tas netikėtas atsižvelgimas
į choro didžiausių problemų
suteikia daug drąsos tverti
“boosterių” klubų ir galuti
nai kreiptis į visuomenę fi
nansinės pagalbos. Iki šiol
i choras visur susilaukė pui
kios moralės paramos ir, jei
gera nuotaika visuomenės to
liau tęsis, nėra abejonės, kad
sukėlimas lėšų šimtui narių
(iki šios dienos yra 70 užsire
gistravusių važiuoti, bet nianokna, kad iš abejojančių su
darys pilnų šimtų) taps leng
vu dalykėliu.

rumo, daugiau judėjimo ir,
ž:noma, bus d«?’ ginu pelno.
Šio vakaro centro susirin
Šį vakarų įvyksta Ilabda
kime apie tai jau bus kalba
rių Sujungus centro susirin
mu. Įteiks nustatyti išvažia
kimas, kuris dėl svarbių prie vimo planų, pasidalinti dar
žaseių atkeltas savaitę anks bais. Iš anksto susiplanavę,
čiau. Susirinkimas, kaip pa iš anksto pradėję dirbti ir
prastai, įvyks 8 vai. vakare, garsinti, rudeninį išvažiavi
Dievo Apvaizdos parap. salėj. mų padarysime sekJmingu.
Valdyba kviečia, kad į šį
Išvažiavimo diena bus nu
Praeitų sekmadienį vakare
mitingų atvyktų atstovai iš statyta šį vakarų.
vietos italų sporto klubas su
visų kuopų. Taip pat turi da
Labdaringiems darbams arengė metines dviračių lenk
lyvauti valdybos nariai, di tostogų, pertraukų nėra ir netynes. Lenktyniuotoji) buvo
rektoriai ir komisijos.
[ gali būti. Tas visada turi ei
kelios gruijM’s. 14 gatvė buvo
Kurios kuopos dar nėra ti.
'pilna žmonių. Tokiose lenkty
ligšiol pridavusios savo ra
Labdariai, turbūt neužmir nėse
pasitaiko susižeidimų.
portų iš Kapinių Dienos, pik
šome, kad dabar eina svar Šį kartų to nebuvo. Tik vie
niko ir išvažiavimo, pasirū
bus vajus, kad sukelti atitin nam tekinis sulūžo ir keletui
pinkite tai padaryti šį vaka kamų pinigų sumų senelių pasitaikė 'mažesnių nusibrierų.
K. P. Deveikis
prieglaudai statyti. Kuopos žimų.

Svarbus Centro
Sustirinkimas,

Centro valdyba iš savo pu i turės panešti to darbo sun
sės mėgins patiekti pilnų ra kiausių naštų. Tad, ir nelau
kime, kad kas kitas už mus
portų.
atidirbtų. Jei per vasaras ka
Laukia kiti darabi
rščius nepatogu kitokius da
Kiekvienais metais mūsų rbus dirbti, tai bent platin
cų,junga surengia rudeninį iš kime labdarių sąjungos isto
važiavimų į nuosavųjį — lab rijos knygų, kurios pelnas
darių ūkį. Toks išvažiavimas kaip tik yra paskirtas sene
busi surengtas ir šiemet Jau lių prieglaudos fondan. Kny
daibar laikas pradėti prie jo ga yra graži, iliustruota. Ji
rengtis. Turi rengtis kuopos iparsiduoda tik po vienų do
ir pats centras. Svarbu kad lerį. Nėru abejonės, jų norės
ne viena ikuri, bet visos kuo įsigyti kiekvienas sąmonin
pos šį riuleni atvyktų į pik gas lietuvis. Tik reikia pa
nikų - išvažiavimų gerai pa siūlyti. Jei knygų laikysime
siruošusios, su bizniais. T"O sukrovę ant lentynų, niekam
būdu pasidarys daugiau įvai iš to nebus naudos.
lbd.

-KTU1ny NAliJIENliŠ
L“ Rl)SL
—- —
Kareivių Piknikas
Draugijos Lietuvos Karei
vių sėkmingas piknikas buvo
praeitų šeštadienį, Liberty
darže. Komisija pasissftmdžius
lx*o Stančiko didelį trokų vi
ską susikrovė ir apie 1:30
pasiekė Liberty daržų. Apie
4 vai. prasidėjo tikras ker
mošius.

aukojo po pusę statinės alaus
ir patys dalyvavo su drau
gais. Taipgi šauniai pasiro
dė Šametus, Tamaliūnas, Bal
kaitis, Gūdžius, K. Vasiliaus
kas ir pats daržo savininkas
J. Pilkis. Nemaža buvo ir
svečių chicagiečių biznierių
ir šiaip žmonių.
Rengimo komitetų sudarė:
A. Balčiūnas, J. Pocius, M.
Marcinkus, K. Liaudanskas,
C. Rakašius, A. L. Matui pa
tenkinti savo triūsu ir vi
siems taria ačiū. Dovanas lai
mėjo: Joe Šaulis, V. Macenis,
J. Šileikis ir keletas kitų, ku
lių pavardžių nepagavau.

A. J. Kandratas įrengė ga
rsiakalbį, kuriuo ėjo garsai
pc visų apylinkę apie Karei
vių draugus, rėmėjus, biznie
rius. Kaip ir visados, ypatin
gai pasirodė Krank Zajauskas, aukojo statinę alaus ir
magaryčioms dėžę cigarų. To
liau girdėjom vardus Šaulio,
Amerikos Lcgijono 96 pos
Mikulio, K. Andrijausko. Jie tas turėjo metinį karnivalų,

Choro komisija rimtai vei
kia ir ruošia ambicingų pro
gramų Kelionės Fondo pri( pildymui, apie kurį bus nuo- i
dugniau aprašyti trumpoj ateityje. Dabar tik pastebėsiu,
kad turėtumėte mintyje rngpiūėio 16 d.
Nitą

West Pullmano
Naujienos
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jos metinis, ir jubiliejinis, pi
knikas įvyksta liepos 30 d.,
Vytauto parke. Prie pikniko
rengiamasi nepaprastu smar
kumu.
Klebonas, vikaras, parapi
jos komitetas, draugijos ir
visi parapijiečiai jau pasiren
gę piknike šauniai pasidar
buoti. Atrodo, piknikas bus
toks, kokio dar West Pullnianas neturėjo. Virtuvėje pa
tarnaus Apašt. Maldos dr-ja,
vadovaujant Joanai Pučkorie
nei.

JUOZAPAS PRAKAITIS

Sakoma, kad seniau Ameri
koje būdavę labai lengva idė
jų gimdytojams rėmėjų rasti.
Dėl to ir išsivystė kai-po moderningiausias kraštas Į>er
trumpesnį laiką, ne kaip bile
Bus daug įvairių žaidimų
kuri kita šalis pasaulyje. Rei
ir visokių fonių.
Šokiams
kėdavę tik pageidaviGių pagrieš jaunimo mėgiama Pliil
Palmers orkestrą.
kur per 13 metų buvo gra
Prie įžangos bilieto už 10
žiai apžiūrimas, o mirus iš
centų, duodama $100 dovanų,
kilmingai palaidotas. Tai ki
kurios paskirstytos sekan
lnus ir labdaringas darbas.
čiai: $23, $20, $13, $10 ir 6
Simpatiškai ir gražiai patar
dovanos po $3.
navo graborius J. F. Eudei
Visus iš anksto kviečiame
kis.
Rap.
liepos 30 dienų būti Vytauto
parite.
(F

Liepos 12 d. iš ŠŠ. Petro ir
Povilo parap. bažnyčios, po
iškilmingų paknaldų palaido
tas Šv. Kazimiero kapuose
a. a. Juozas Misiūnas. Velio
nis buvo sulaukęs žilos senat
vės. Buvo nevedęs, bet die
votas ir ramaus būdo vyras.
Buvo prisiglaudęs prie Anta
no ir Barboros Žitkevičių,

lamos išreikšti ir Įrarama gau
ta. Bet ir tais laikais buvo
retenybė, kad pats rėmėjas
savo aukų pasiūlytų. Tai kų
jau bekalbėti apie dabartinį
pilnų krizių laikų?
Bet ta retenybė didžiuoja
si Vyčių choras, susilaukęs
sekančių aukų be jokios solisitacijos;
Stasys Šimulis —
$23.00
SLRKA Chic. apskr. 13.00
Kun. J. Vaičiūnas
10.00
Kun. A. Skripka
3.00
Vytauto Daržo Administra
cija — duoda daržų piknikui,

MISIos Ir Mišparai, Lietuviškai
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir ftventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. .Saba
liauskas. Stipriais odos vlršais,
kaina — S.75. Reikalaukit* U:

Virginia L. Pfuderer, 72 metų amžiaus, iš Riverside,
sij.nislijo lėktuvu atlikti kelionę aplink pasaulį. Tikietas
Atlantu į t’aiio, Delhi, Bangkok, Hongkong, paskui per
cifikų į Honolulu, San Francisco ir Chicago jai kainuos

tai $1,969.36. (Acme telephoto)

III.,
per DRAUGAS PU B. C O.
Pa2334 So. Oakley Avė.,
tik |
Chicago, Illinois

broliai ir giminės.
Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, telef. Yards 1138-9

Mirė lepos 17 d., 1939 m..
1:00 vai. popiet, sulaukęs 52
metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoj, Pabiržų pa
rapijoje, Biržų kaime.
Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliume nuliūdime:
moterį Marijoną, po tėvais šutkaite, sūnų Alfonsą, tris duk
teris: Eleną,Eugeniją ir Phyllis, švogerį Petrą šatkų ir jo
šeimyną ir gimines. Lietuvoje
paliko tėvą Tadeušą, brolį Jo
ną ir jo šeimyną ir gimines.
Kūnas pašarvotas 248 1551h
Plaee, Calumet City. Namu te
lefonas Hatnmond 4025.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, liepos 20 d. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas į Šv.
Andriejaus parapijos bažnyčią
(Calumet City), kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kryžiaus kapines,
Calumet City.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamua-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Doot tolarsto <rey hair. Gray hahr
makes yoo look old and feel oldL
Try tha 'Kodam* Method lor Col»
arfas Hair . . . CLAIROL YouTI
Bppredata tha ųaick, pleaaaat treat>
Bent. No bleaching reąnlred to
aoften tha hair when yoo «M
CLAIROL. YouTI leve tha retralfa
oat yotrr hair — beaotiful, natnraL
lookfac color that defiea deteetion.
taa yonraelf aa yon vrOuld likę ta
ba. 8ea jroor hairdreaaer today ar
.-•and tfab coupoo N0W.

Natwrany...iritk
ft» o>« e» fcat far (Ift aafft af
CEMUJNT Oelml «l (M UttJa.

im*
parfact camMnatiea af rtd» aO. Aaa
S BMO «Bd MBcata caler that caa*t ba <*e*e4
. . a Maaft that aoly dairai caoiatan

4OAM OAflt, CLAllOt, be.
f Itaž Waat 4*th Bt_ Maar Tart. B. T.

Nuliūdę: Moteris, Sūnns, duk
terys, Tetas, Brolis, Stogelis ir
Gimines.
laidotuvių direktorius Juoza
pas Chekanskis.

New City Fnniitn Malt
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komedižka Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

KABIAI OHIOAOOS, GIOKBOS LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C PATARNAVIMAS
HmDULHNbL dieną ir naktį
V V A T
U/ I JX M 1

GIESMYNAS

LIETUVIŠKAS
MISOLELIS
Šlovinkim Viešpatį.

RacMmoU Street)

Mirė liepos 16, 1939, 44:45
vai. vakare, sulaukęs 53 me
tų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio
apskrityje, Smilgių parapijoje,
Vinikių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Oną, po tėvais liaruškevičiutė, du sūnus; Urūno ir
Leo, du brolius: Julius, brolie
nę Feliciją, Antaną, brolienę
Evą ir jų šeimynas, pusbrolį
Stanislovą Nantowiez, brolie
nę Brumslavą ir ją šeimyną,
brolienę Antaniną Namuwn:z,
2 brolio sūnus: Henry ir Ldyvard, ir kitas gimines. Lietu
voje paliko 3 brolius: Stanis
lovą, Joną ir Vladislovą, 2 se
seris: Leokadiją ir Juzefą ir
jų seimus ir Kanudoj brolį
Pranciškų.
Kūnas pašarvotus Mažeikos
koplyčioje, 3319 Lituanika Avenue. Laidotuvės Įvyks ket
virtadienį, liepos 20 d. Iš ko
plyčios 8:00 vai. ryto bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo
švenčiausios Panelės parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines,draugus-ges ir pažjstanius-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę; Moteris, Kūnai, Se
serys, Broliai. Brolienės. Pus

KLAUSYKITE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Įnlgyklte Naują Giesmyną. Jame
ranite Visiems Metama Bažnyčiom
Giesmes.
Giesmes Ir m utį ką pstva*ė
Aut 8. Pocius.
Iileldo C. L. R. K. Vargoninin
kų Provlnolja.
Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 žentų persiuntimui.

(gyveno po numeriu 4517 So.

DONT BE CREY

Didž. gerb. kun. A. Linkus, ŠŠ. Petro ir Povilo parap.
klebonas, kuris šiomis dienomis atostogauja; jį pavaduo
ja jo vikaras gerb. kun. Gauėas, kuris taipgi žadėjo ne
vien tik pats dalyvauti, bet ir paprašyti savo tparapijieėius,
kad skaitlingai liepos 23 d. važiuotų į Marijos Kalnelius.

VYČIŲ CHORAS SUSILAUKĖ
LIUOSANORIŲ “BOOSTERIŲ”

ZIGMONTAS
N AMO WICZ

f

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

____________ Tel. LAFAYETTE 0727__________

F\ V K A T

koplyčios visose
* Chicagos dalyse

KUnsyklte niftag lietuvių radio programo Antradienio kr
letadiento vakarafa, 7:90 vataiMl*, U UH1P atotlea (1460 BLi

Pranešėja* P. RA LT IMI ERAS

J. Liiilen
S. P. Mažeika
flatanas M. Pkillipi
1.1. ZolĮI
Altert V. Petkus
P. J. Ridikas
Agtbny B. Petkus
Lachavricž k Simai

koplyčios visose
MIESTO DALYSE
4348 So. California įAreų
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanioa Avenue
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanioa Avė.
Phone YA£ds 4908
1848 Weet 46th Street
Phone YABda 0781-0782
4704 S. Western Avenue
TeL LAFayette 8024

3354 So. Haleted SL
Telefonas YARds 1419

6834 So. W«ntcrn Ava.
GROvehiU 0142
i
1410 S. 49th Coort
CICero 2109
2314 West 23rd Plane
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 8t
Phoae PULlman 1270

A
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Rengiamės Lietuviu Dienai Marijono Ūky
Beliko t ik kelies dienos iki j nės supranta ir dideliai įver-<
rengiamos Lietuvių Dienos,, tina Jo Malonybės Praloto M.
kurią rengia Marijonu Rėmė Krušo, kuris visą širdį įdė-j
jų Draugijos Chieagos apskri jęs į įsteigtą Marijonų misi-i
tys lieipos 23 d. Marijos Kal ją Pietų Amerikoje — Argen
neliuose, ilinsdule, III. Lietu tinoje. Nuoširdžiai darbuoja
vių Dienos iškilmes 'pradėsi si šios veikėjos — J. šialtėme su iškilniingc'.nis pamal nienė, U. Gudienė, O. Kaz
domis l L vai. ryto. l’o to seks lauskaitė, J. Mačeikienė, O.
beisbolės žaidimas 3 vai. po Sekleekienė, O. Paliliūniehė,
pietų tarp dviejų laidotuvių O. Jurkienė, J. Budrevičienė,
<lirektorių — S. D. Lakavi- R. Mazeliauskienė, J. Dimša
Člaus ir Antano Petkaus (ei- ir daugelis kitų.
cerieėio) rinktinių. Jaunimui
Na, o ką jau bekalbėti apie
bus gera proga pamatyti.
p-nią Vaišvilienę, 'kuri ne tik
.Taip pat Marijonų ūkyje kad organizuoja dideli būrį
bus piknikas su įvairiais žai talkininkių ir darbuosis išva
slais — Bingo su puikiausiom žiavimo valgykloj, bet ir ji
dovanom, kalbos dainos ir nai taipgi platina dovanų kny
kiti įvairumai. Bet bus ir su- gutes. Tai nepamainomo dar
•pryzas, kuri padarys atvykę bštumo moteris. Už tai svei
svečiai — Telšių '“Pliumpis” kiname p-nią Vaišvilienę ir
ir Ra se i nu “Magdė” su š y v a jos malonias talkininkes, kad
kumelaite. Oi sveikų juokų teikėsi paimti sunkaus ir di
biis, visi atvykite pamatyti. delio darbo naštą ir vadova
Didelio džiaugsmo, mums vimą ir linkime kuo geriau
Marijonų rėmėja'ms, kad1 į sio pasisdkimo.
talką atėjo didž. gerbiami kle
Taip pat turiu garbės pra
bonai, kurie pasižadėjo atei
nantį sekmadienį paprašyti nešti, kad į talką stojo ir
savo parapijiečius, kad gau brolis Vladas Cibulskis su sa
singai dalyvautų Lietuvių vo asistentais, kurių CbicaDienos išvažiavime ir patys, goje jisai turi nelaužai. Tai,
jei aplinkybės leis, atsilan matydami, brangieji, kad mes
kyti. Už tokią nuoširdžią tal ‘susilaukėme gražios talkos,
ką, mes tik turime padrikoji. ir patys, paskutinėmis dieno
Paskutinėmis dienomis Clii- mis sukluskime kiek galėda
cagoje didelis sumišimas do mi, būkime rėmėjais ne vien
vanų knygučių platinime, ku iš vardo, bet ir iš darbų.
J. K.
riomis bus išdalinta $25.1)0;
5 dovanos po penkis dolerius.
Visi, malonūs Marijonų įprieMeilė nori būti laisva ir
teliai ir rėmėjai įsigykite pa nuo visoikio žemiško jausmo
našių tikietų, ir duokite pro liuosa, idant niekas nekliudy
gos kitiems jų turėti.
tų jos viduriniams troški
Pastaromis diend.nis smar mams; idant nesusipainotų
kiai sukruto BRIlMiEPORTD tarp laikinių pasisekimų, ar
kolonija platinti dovanų 'kny ba nepasisekimuose nenupul
gutes, nes geros valios žmo tų.

ELEKTRIKINĖS LEDADNĖS

CROSLEY
SHELVADOR
garantuojamos 5 metams. Mažai suvartoja elektros
ir ant maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaitę.

pijus organizacijos n- jNirapijiečiai kviečiami dalyvauti.
Vakare, visi į parap. sve
tainę, kur pagerbsime kun.
Vincentą AndriuSką ir laiką
praleisime tikrai broliškoje,
Šeimyniškojo nuotaikoje. S.

Zarasiškiit Klubo
Piknikas
Šis klubas nors neskaitlin
gas nariais, tačiau pasižymi
dosnumu lietuvių labdarin
giems reikala'.ns, todėl o įzdas visados išsisėmęs.

Didž. gerb. kun. J. Paškauskas., Visij šventųjų parap.
klebonas, kuris daug rūpinasi Tėvų Marijonų misija Pie
tų Amerikoje — Argentinoje, Lietuvių Dienos proga pa
sižadėjo ne vien tik patsai atvykti, bet ir paprašyti savo
parapijiečius, kad skaitlingai dalyvautų liepos 23 d., Ma
rijos Kalneliuose.

Aplink mus

Lengvas išmokėjimas, kad ir per trejus metus..
Čionai rasite įvairių išdirbyščių geriausius išdir
binius Amerikoje — Refrigeratorius, Skalbiamas Ma
šinas ir Pečius.

I

Dr. D. Bukantas mūsų ta
msiame kaime apšvietus sklei
dėjas pradedant caro laikais
ir vokiečių okupacija.
Jis
steigė lietuviškas mokyklėles
ir jaunimo ratelius nors ne
karta minėtų valdžių nemalo

STANDARD
4192

R.

PAUL LEASAS
(Vyrišku Rūby KrautuvC)

3427 So. Halsted Street
Tel. Roulcvard 0937

FEDERAL SAVINGS AND

LOAN ASSN OF CHICAGO

ARCHER AVĖ.

Juslia Ma<-klcwlelt, Pres.

KRAUTUVĖ

Automobilių Savininkai
$10,000 Public Liability

$5,000 Property Damage

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

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

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

,

Room A-1038 — Wabash 30G6

BUDRIK ANNEX, 3417 21 South Ha'sted Street

į

Žymus Budiiko rndio programas yra leidžiamas nedėlios

vakarais, iš stoties WCFL, 970 k. Pradžia 9 v. Chieagos laiku.

I

ŪKIS

2 fletų mūrinis namas, karštu van
deniu apšildomas, taipgi 2 karu garndžius. Savininkas:
3227 South
F.merald Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS
6-kambarių mūrinis namas, ekstra
kambarys pastogėje; 2 lotai, 2 ka
ru garadžlus.
Tikrai puiki vieta.
Viena iš goriausių ap'eiinkių. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju iš Amerikos. Atsišaukite: 6830 So. Artęsiau Avenue.

PARDAVIMUI NAMAI
Porklozerial parduoda už morgičlus: 2 lietu medin) narna, mūrinė
apačia, gražus cementuotas beismontas, pirmas lietas apšildomas, 2
kart) garadžlus su cementiniu pa
matu. Arti parkių ir bulvaro. Kai
na $2.950.00: lengvi išmokėjimai.
I
5
kambarių mūrinis bungaiovv;
apšildomas: garadžlus; $3.950.00.
4 fletų naujas kampinis namas;
apšildomas; šaldvtuval; gasiniai pe
čiai: kaina $1 2,500.00.
Krautuvė ir 3 lietu mūrinis na
mas; apšildomas: $9,500.00.
Kas norite savo narna greitai
parduoti arba Išmainyti, kreipkitės
pas mus; mes turime visokių mai
nų. Apdraudžiamo viską už numa
žintas kainas. Taksu protesto štam
pą arba Notaro antspaudą prideda
me dykai.
Visokiuose reikaluose
užtikriname teisinga
patarnavimą.
Charles Umleh (Kazys Vmiknsl
2500 W. 63rd St. tel. PRO. 6025

REIK ALINGI BĖGTINUS
PARDAVĖJAI
Kelios geros apiellnkės atdaros deg
tinės pardavėjams. Garantuotas už
darbis ir nusaugoti a.eeounts. Atsi
šaukite: McKesson X Robblns, Ine.,
telefonas FRAnklIn 1956.
PIRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 2 5c: 6 bušeliai $1.00: 1$
bušeliu $2.50.

Stanley Gavėti s. 110 So. Rldgeland
Avė., Worth, III., tel. Oak I.nvm
193.1-1.
PARDAVTMUI BIZNIS
Pardavimui siuvimo biznis (Tallor
Shop), Įsteigtas per virš 2 5 metus.
Daro gera hizn), renda pigi. Atsi
šaukite: 6309 So. Saeramento Avė.,

telefonas STEvvart 6242.

S Kunigai turėtų įsigyti S
(Vyskupo Petro PraticiS- į
{kaus Bučio, M.I.C. para-j

JS

Be jokių prievolių, prašau Jūsų ngento Išaiškinti man
Illinois Financial Reaponeiblltty Taw. AS taipgi gausiu
“Cnril Caeo” be jokios prlevolSs.
ATEIKITE...................... DIENA..............
LAIKAS...............
VARDAS ...................... ................................... ....................................
ADRESAS .............................................................................................
tel.................................

karo

Kaina #1.75
“DRAUGAS” S
2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, III.
400 puslapių knygą,

|

s

J

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLED IN BOND
Degtines
Nėra Geresnėss Degtinės
J
nž Tokių Kainą
Kainų
TIK >1.00 PT. SLGOJ

4-5 Kvortos.

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS

Gerbiamieji:

3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088

PARDAVIMUI

Okis ant kurio randasi 8 kambarių
moderniškas
namas.
elektriką
ir
karštu vandeniu apšildymas. Yra 3
kiti budininkai, 18 akerų miško,
ir 5% akerų sodas. 3 blokai nuo
mokyklos ir
miesto.
Atsišaukite:
9001 So. IVestem Avė., antras auk
štas.

PAMOKSLŲ

Metinė “Policy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimų

RAKANDŲ

CLASSIFIED

Pytą

Kainuoja $3.46 į mėnesį per 10 mėnesių

Jos. F, Budrik Ine.,

GARSINKTTUS “DRAUGE”

PARDAVIMUI

UTILITY LIQUOR
OISTRIBUTORS

Pagerbsime
Tenka nugirsti, kad į dr. Kun. Vinc. Andriuška
t

ir ne klūbieėiai kviečiami sa
vo atsilan'kymu į pikniką paremt klubą.
Laimingesnieji
laimės naudingų dovanų, ku
rias komiteto vadas lt. Puslis
parūpino, o taipgi bus dykai
dūlinama dr. D. Bukanto mo
nografija (knygutė), suside
danti iš GS puslapių, iš ku
rios plačiau susi pažinsit su
jo nuveiktais darbais.
Piknikas įvyks sekmadienį,
liepos 23 d., Kubiliaus darže,
prie 63 ir Kean avė.

Mes, prisidėdami prie pa
statymo paminklo dr. Buka
ntui, pasistatysim ir sau, nes
tame iš Zarasų krašto grani
te, iš kurio paminklas stato
J. Tarulis
mas, bus įmūryta lenta su au
kotojų vardais, kas per šimt
Stoka, išauklėjimo, tinginys
mečius liūdys mūsų kultūriotė, bailumas, išnaudojimas —
gumą.
lai svarbiausieji pasisekimo
Todėl, kaip klubiečiai, taip priešai.

Šį sykį vienas didžiausių
klūbo užsimojimų tai dr. Do
miniko Bukanto paminklas,
statomas Zarasuose. Tiesa,
mes jau pasikyrėm mažą da
LIETUVIŠKA
leli1 tam tikslui, už kuria mftsu broliai iš užjūrio širdin RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DĖL. VYKŲ
gai dėkoja. Vienok, netekus
Klaipėdos žymiai susitrukdė,
pradėtas darbas, taip kad jie Į
ir vėl tiesia ranką su prašy-Į
mu, kad pagelbėtam oaigt
pradėtąjį darbą.

Bložio vietą West Si-lėj akį
WFST SIDE. — Šį vakarą,
turi dr. Jacobs, kuris ligšiol
turėjo ofisą šalia adv. Kai liepos 19 d., 7 vai. vakare.
Aušros Vartų parapijos sve
Į ofiso prie AVestern avė. ir 63tainėje parapijos komiteto ičios.
niciatyva rengiamas kun. Vi
ncento Andriuškos vardinių
Pirmadienio rytą išvyko po
proga jo pagerbimui bendra
rai savaičių pas gimines į
vakarienė — bankietas.
Worcester, Mass., kun. Ado
mas Jeskevičius, MIC. Su juo
Vakarienės metu bus atlik
drauge išvyko kun. Jonas Ka- ta įvairi programa ir patiek
mandulis, MIC., subd. J. Ku- ti gardūs valgiai. Visos para-

Ir Aukščiau

Begydydamas kitus ir pats
užsikrėtė dėmėtąją šiltine ir
mirė vos tik Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, kurios
jis taip troško.

Dr. G. Bložis, cliicagiečia- previeius ir klierikas Mažu'kms gerai žinomas dentistas, na. Jie visi rytiečiai ir lankys G ARSINKITUS ‘‘DRAUGE’’
yra pakėlęs sparnus išskristi savo tėvus bei gimines.
iš Chieagos padangės ir ap
Incorporatcd
UNIVERSAL
Kun.
Pr.
Juškevičius,
šv.
sigyventi Davton. Ohio.
Tel. Trospect 0745-0746
RESTAURANT
Kryžiaus ligoninės kapelio
\Vltolesale Only
Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
JeJ ištikro taip būtų, reik nas, dar tebeserga. (lydosi
kiem Bankletam Suteikiam Pa
5931-33 So. Ashland Avė.
tarnavimą.
tų stebėtis. Kaipo dentistas Mihvaukee, kaip jau buvo
Linksmas Patarnavimas Visiems
dr. Bložis čia turėjo gerą pa pranešta. Jis yra jaunas, sim
Pas mus galima gmitl tikrai
Lietuvišką Importuotą Valstybinę
sisekimą. Netrūko pacientų, patingas kunigas. Linkėtina,
750 W. 31st Street
Degtinę.
netrūko darbo. Jis turėjo kad greit pasveiktų ir sustip
A. A. NORKUS, sav.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M.
daug draugų, nes yra nuošir rėtų. Šiomis dienomis jį pa
Tel. Victory 9670
Dzitnldai, Savininkai.
dus, atviras ir draugiškas. vaduoja kun. Petras Cinikas,
Tokią vietą apleisti, reiškia MIC.
daug ką išsižadėti.
Dr. Petras Atkočiūnas ir TURTAS VIRŠ--------------- $3,300,000.00
jo žmona planuoja vykti į
Neabejojama, 'kad daytonieATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00
Lietuvių Dieną pasaulinėj pa
Čiai džiaugtųs susilaukę dr.
rodoj. Taip j>at žada dalyvau
- _ffL.
Bložio. Mat, tame mieste nė
I‘er 30 metų niekados neišmoti ir Federacijos kongrese,
Mssszlii
kėjnni mažiau kaip 3% už padė
ra nė vieno lietuvio dentiskuris bus rugsėjo 12 ir 13
tus pinigus. Kiekvieno indėliai
to. Berods nėra nė mediko
dd., Brooklyn, N. Y. Dr. P.
apdrausti Iki $5.000. — Vedu
gydytojo,. Nėra nė lietuvio adAtkočiūnas yra populiarus siai porai iki $15,000. Po 17. S.
'vokato. Tuo būdu ir ten jis
dentistas ir dėlto turi daug Government priežiūra. DIDŽIAU
I turėtų plačią dirvą, ir savo
SIA LIETUVIŲ FEDF.RAL SA
darbo.
VINOS
IŠTAIGA CHICAGOJ.
'profesijoj ir visuGmeniniame
darbe.
H

$99.50

nėn buvo patekęs. Sąžiningas
gydytojas, kuris biednuonienę,
ne tik dykai gydė, bet ir vai
stais dykai aprūpindavo.

1

-o

Tre,V- ’•

nosis.....................

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

TAVERNOJ
IRn DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai
4707 8. HALSTED STREET
Phone Bonlevnrd 0014

rnealinnlas Mine Rnn (Rcreettcd), Tonas $7.23;
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum CarIhiii Coke, perkant 5 ton. ar daugiau, Ton. $7.25.
Kalei Tas Hirtr*.

