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Naciai čekams liepia nesvajoti apie laisvę
Sako, čekai turi skiltis su tuščiomis
viltimis ir derintis su vokiečiais

Prezidentas Rooseveltas melsis, kad
krize Europoje butu atitolinta

Girdi, turi jungtis su naciais
ir dirbti vokišką darbą
PRAHA, liepos 19. — Na
cių protektorato vyriausybės
susisiekimų ministras ‘George
avelka šiandien įspėjo čeifus kad .jie paliautų svajoję
ir pasimestų su viltimis at
gauti tautinę laisvę. Nes tai
tuščios pastangos. Jis ragino
čekus derintis .su vokiečiais,
jungtis su naciais ir su jais
bendrai dirbti vieningumo
darbų.
Havel'ka kalbėjo per radijų,

aišku, nacių autoritetų liepia
mas. Jis patarė čekams ne
klausyti skleidžiamų visur
gandų, kad Bohemijos ir Mo
ravijos protektorato vyriausy
bė dirba išvien su naciais ir
negina čekų teisių. Jis sakė,
kad kitaip ir negali būti. Pro
tektoratas yra Vokietijos ži
nyboje, o Bohemija ir Moravi
ja yra didžiosios Vokietijos
dalys.

Britanija jau ryžtasi pripažinti
viena svarbu japonu reikalavima
LONDONAS, liepos 19. —
Ministras pirmininkas Chaunberlainas parlamente prane
šė, kad japonai gali svei
ki nurimti, nes Britanija ne
pakeis savo nusistatymo Azi
jos Rytuose, ypač Kinijoj.
Paskiau iš patikimų šalti
nių sužinota, vyriausybę per
ambasadorių painformavo ja
ponus, kad Britanija neturi

Senatas galutinai atsisakė
taisyti neutralumo aktą

pasiryžimo 'kenkti japonų ka
riniams žygiams Kinijoje, tik
atsisako japonams padėti vy
kdyti naujųjų santvarkų Azi

Prancūzų ir britų kariuomenių paradas Paryžiuje mini nt ten Bastilijos dienų —
(Acnie .eablepboto).
liepos 14 d. Čia vaizduojama britų kariuomenės dalys.

PREZIDENTAS NEMATO
REIKALO VALDŽIOS
IŠLAIDAS MAŽINTI

KONKOVVSKIS NUTEIS
TAS KALĖTI

NACIU GARLAIVYJE
ĮVYKO SPROGIMAS;
ŽUV0 15VYRŲ

WASHIN(1TON, liepos 19. kusių Baltuose Rūmuose pre
— Baltųjų Rūmų sekretorius zidento pasitarimų su keliais
S. T. Earlev šiandien pareiš demokratų ir respublikonų se
kė, kad prezidentas Roosevel- natoriais.
i
tas labai apgaili, kad senatas ( Pasitarimai prasidėjo prieš
galutinai atsisakė pataisyti 9:00 ir baigsi apie pusiauneutralumo aktų ir šį svarbų naktį.
klausinių atidėjo kitai konPrieš tai iš Baltųjų ifumų
| buvo pranešta, kad preziden
greso sesijai.
Anot Earlv, .prezidentas vi tas nekapituliuos senatui neu
sų laikų melsis, kad iki susi tralumo klausimu.
Pasitarimuose prezidentas
rinksiant naujai kongreso se
sijai sausio mėnesį Europoje įtikintas, kad senato daugu
ma yra griežtai priešinga neu
karo krizė būtų atitolinta.
tralumo akto pataisymui. NuWASHINGTON, liepos 19. rodyta, kad sekančių sesijų
— l’rez. Rooseveltas ir vals- senatas pirmiausia svarstys šį
tybės sekretorius Hull vakar klausimų.
vėlai vakarų atsisakė toliau
Prezidentas pareiškė, kad
spirtis už neutralumo akto pa- senato nusistatymas sugriovė
taisymo pripažinimu.
|J. A. Valstybių vadovybę išApie tai pranešta po įvy- laikyti taikų pasaulyje.

Prisiekę teisėjai kriminali
MURPHY ĮSAKĖ IŠTIRTI
nių bylų teisme pripažino kal
VVPA STREIKĄ
tais buvusį 2G vardo alderBERLYNAS, liepos 19. — ST. PAUL, Minu., liepos 19.
monų. P. E. Konkovskį ir jo
KAUNAS. — Spauda skel
sandraugų S. Idzikovvskį ir Arti Kvvineniuenrie 17,000 to Teisingumo departamento se
kretorius
(J.
A.
Valstybių
ge
nų
garlaivyje
“
Berlin
”
įvy

bia pasikalbėjimų su konser
nuteisė kalėti.
ko sprogimas. 15 vyrų užmuš neralinis prokuroras) Frank vatorijos direktoriumi >prof.
Abiem pripažinta nuo vie- ta ir 18 sunkiai sužeista.
Murpby įsakė nuodugniai iš Aaviku apie Kaime įvykusių
nerių iki penkerių metų kalė
Šis šiurpus įvykis apgau tirti VVPA darbininkų strei Baltijos kraštų konferencijų
ti ir Konkovvskiui dar 1,500 btas paslaptimi. Laivas pri kų Minnosofoj ir visų klausiir muzikos srityje^ dirbančių
SUNKVEŽIMIAMS SUŠiam sumanymui griežtai dol. baudos.
klauso Nord (lerman linijai, mų pavesti federalinei “grand fasinenų pasitarimus. Jis pa
SIDAUŽUS
pasipriešinta ne tik Baltuo
Teisme išaiškinta, kad su bet jį nacių darbo frontas jury". Jei ši pripažins, kad brėžė, kad ši konferencija
se
Rūmuose,
bet
ir
senate.
Arti Ohio miestelio, III., už
Idzikovvskio pagalba Konkovv- naudojo. Laive nebuvo kelei streikas buvo stačiai nukreip padėjo pagrindų glaudesniam
100 myliij vakarų link nuo
tas kenkti šalies vyriausybės muzikos srityje dirbančių as
Prezidentas Rooseveltas pa skis iš septynių asmenų priė- vių.
WASIITNOTON, liepos 19. Chieago, vakar anksti rytų, reiškė, kad tokiu sumažini-j męs apie 3,800 dol. ir už tai
Nacių spauda trumpai pra vykdomiems viešiesiems pro menų bendradarbiavimui.
— J. A. Valstybių vyriausybė priešakiais susikūlė du sun mu būtų pakirstos vyriausy-'žadėjęs išrūpinti tarnybų po- nešė apie įvykusių nelaimę. jektas ir išneš įkaltinimus, įKonferencija praėjo sėk
painformuota, kad Vokietija kvežimiai. Vienu važiavo ū- bės funkcijos. Bet pripažino, licijoje.
Pažymėtų, kad susprogę ga- kaltintieji visu griežtumu bus
iš anksto apsidraudžia nuo ga kininkas, kitu 15 berniukų. kad kai kurių išlaidų susinu-1 Ši byla buvo Konkovvskiui linini katilai, aliejum kure-i traukiami tieson ir baudžiami. mingai ir paliko estų muzikų
atstovams geriausių atsimini
liūno jos izoliavimo susisiekti Šie vyko į Van Orin, III., dir rininias gal ir būtų geras; antroji. Pirmoje byloje jis bu narni. Tai viskas.
Vietos federalinis prokuro mų. Asmeniško kontakto su
su pasauliu kilus karui. Vo bti prie kornų.
vo išteisintas.
daiktas.
ras tvirtina, kad streiku per darymas daug prisideda 'prie
kietija išvysto radijų, kurio
A.
D.
FEDERACIJA
NEPA

žengta federaliniai įstatymai. bendradarbiavimo ateityje iš
4 berniukai vietoje užmuš
priešas negalės pakirsti, arba
SIDUODA
PALEIDŽIA
DAUG
PLĖŠIKAI
PAGROBĖ
ta ir trys sunkiai sužeista.
plėtimo ir pagilinimo.
nuslopinti.
CIO vadai pradėjo regjmen
TARNAUTOJŲ
CHICAGOS TEISĖJĄ
Žuvusieji: John Koss, 15m.
SENATORIAI RŪPINASI
tuoti gyvulių skerdyklų dar
Kitoje konferencijoje, kuri
Kaip žinoma, per paskutinį amž., iš Depue, Ilk; Txio Ged
NFAV YORK, liepos 19. —
SAVO
SEKRETORIAIS
Užpereitų naktį du plėši
bininkus tvirtindami, kad dau
įvyks Taline, šiuo reikalu bus
pasaulinį karų Vokietija kone vilas, 20 m., iš Spring Vakai su ginklais įsirangę , į Iš pasaulinės parodos paleid gumas darbininkų už CIO pa
VVASTIINGTON, liepos 19. galima žengti dar vienų žing
visiškai buvo atkirsta nuo pa lley, Tik; Ignatz Nosalik, 22
Cbieagos miesto teisėjo J. B. žiama šimtai įvairių rūšių sisako.
—
Senate pravesta bilius, kad snį toliau. Baigdamas, prof.
milo priešams užėmus jos ka m., iŠ Depue, III; ir Ray Wi- ||crmpR outomobili> kai jis tarnautojų. Tas reiškia, kad
Amerikos Darbo federacijos kiekvieno senatoriaus dviem Aavikas pabrėžė lietuvių nuo
hius ir kitas susisiekimo talka, 16 m. amž., iš La Šalie.
paroda neturi 'pakankamai
važiuodamas
namo
dėl
raudo

vadai pareiškia, kad tas ne- sekretoriams ir kiekvieno kon širdų svetingumų.
priemones.
nos
šviesos
sustojo
47
gatvės!
P
a
-l
ann
J
4
Sužeistieji: B. Talbot ir Fetiesa. Sako, daugumas darbi grestnono vienam sekretoriui
Po karo Vokietija pratiesė lix Martinitis. Trečiojo pa ir Ashland avė. sankryže.
ninku priklauso šini federaci iš valstybės iždo būtų moka
PĖSTI PER DZŪKIJĄ
ZOGAS STOCKHOLME jai. Prasideda varžytinės.
porų naujų kabelio linijų, ku vardės nesužinota. Taip pat
mos kelionės išlaidos iš WaIki 4:00 po pusiaunakčio
ALYTUS. — Dzūkijos gam
rios karo laiku gali būti per ir adresai nežinomi.
STOCKHOLMAS,
liepos
19.
sbingtono namo ir atgal po 8
piktadariai
teisėjų
jo
automo

ta ir jos kultūrinis gyveni
kirstos. Tad naciai griebia.*
—Iš Rygos čia atvyko buvu- NORI DIRBTI EŽERIEČIO centus mvliai.
biliu
vežiojo
po
įvairias
Cliimas daug , kų domina. Čia
tobulinti radijų.
sis albanų karalius Zogas. Jis
WPA MAŽINA PERSO
DURPYNE
cagos dalis. Pagaliau nuvežė
Pravestas liūlius pasiųstas kiekvienų dienų lankosi eksNALĄ
į Proviso miestelį, atėmė 45 vyksta į Anglija.
KAUNAS. — Kauno mies žemesniesiems rūmams.
Ikursijos. Paskutiniu
laiku
ITALIJAI TRŪKSTA
VVPA Tllinoise mažina ąąvo dol. ir jį paleido.
to savivaldybė Zapyškio vai.
--------------------- |I)zūkijų pradėjo daug kas
CUKRAUS
personalų 30 nuošimčių. Per
Piktadariai nuvažiavo tei
eksploatuoja Ežeriečio dur JAPONAI BLOKUOS DAU- lankyti ne važiuoti, bet pėsonalų
sudaro
1,44X4
asmenų.
sėjo
automobiliu.
PARYŽIUS. — Laikraščių
pynų. Šiuo metu atleisti iš
GIAU UOSTŲ
sti, Jau su keliolika tokių
žiniomis, Italija turės įsivež
viešųjų darbų darbininkai, a
. r,
praeivių teko susidurti, kurie
liepos 19. , , .
. , . .. . , .
ti 150— 200 tūkstančių kvinta
pie 200 žmonių, Kaune nega IIONGKONGAS,
,
,
. \
labai patenkinti tokiu įskyKi- , .
...
,
li susirasti darbo, todėl jie —’ Japonų karo vadovybė
]ų cukraus krašto pareikalavi
J
davimu. Esu1, pėstiems daug
Cbieagos bedarbių šelpimo pageidauja, kad prie durpių nijoje nusprendė blokuoti dau geriau pažinti ne tik žavingų
mui patikrinti. Laikraščiai
administratorius Lyons sako, gaminimo liūtų priimti dirbti. giau kinų uostų Pietinės Ki Dzūkijos kraštų, bet ir natūpažymi, kad ryšium su pas
nijos pakrantėmis. Tuo būdu
kari žymus skaičius pakviestų
Ežeriečio durpyne vasaros b» taadm RtartU ginklų ral,n| ,lzi,kl!
kutiniais įvykiais
cukraus
Tokiu būdu per 15 dienų už šelpiamų darbininkų negrįžta metu dirba apie 400 žmonių,
kaina Čekijoje, kur Italija VVASTIINGTON, liepos 19.
ir karo medžiagos iš svetur į- j
galėtų cukraus pirkti, gero — Šio liepos mėnesio pirmo varyta 335,390,409 dol. defici į miesto vykdomų projektų kurių dalis yra ūkininkų, at
vežimų.
darbus.
vykusių net iš kitų apskričių.
to.
kai pakilo. Už cukrų mano
mis 15 dienų šalies vyriausy
Teko patirti, kad šiuo rei
Pereitais metais tų pat lai .lis įspėja negrįstančiuosius,
ma atsiskaityti klyringo ke
CHICAGO SRITTS. - Tš
bė kasdien, imant apskritai,
kalu
susirūpino
Darbo
Rūmai
kad
jie
praras
darbų
ir
šelpi

kų
vyriausybė
turėjo
daugiau
VARŠUVA,
liepos
18.
—
liu. Esu numatoma sumažin
dalies debesuota, maža temturėjo
išlaidų
po
32,097,998
pajamų
ir
mažiau
išleista.
mų
jei
bus
užsikirtę.
Jų
vie

ir,
gal
būt,
keliolika
Kauno
ti cukraus muitų, kad tuo
Netoli čia susidaužė du kolei-jveratūros atmaina.
būdu būtų užkirstas kelias pa! <lol., o pajamų kasdien po 9,Viešiųjų skolų liepos 1 d. tas projektų vykdyme užims bedarbių gaus Ežerėčio dur viniai traukiniai. 5 žuvo ir n-! Saulė teka 5:32, leidžiasi
turėta 40,612,115,(566 dol.
pyne darbo.
kiti darbininkai.
pie 150 sužeista.
8:20.
kilti cukraus kainai Italijoje.738,637 dol.

VOKIETIJA IŠ ANKSTO
APSIDRAUDŽIA, KAD
NEBŪTĮ! IZOLIUOTA

jos Rytuose. Šis darbas pri
klauso patiems japonams, ne
kam kitam.
VYASHINGTON, liepos 19.
Žinovai sprendžia, kad bri — Kongreso respublikonų at
tai bus priversti ir prie kitų stovų vadai iškėlė sumany
mų 10 nuošimčių sumažinti
nusileidimų.
visas žymesnes vyriausybės
4 BERNIUKAI ŽUVO , išlaidas.

J. A. Valstybių vyriausybes išlaidos
uz pajamas

ESTAS PATENKINTAS
LIETUVIUV NUOŠIRDUMU

DAUG ŠELPIAMŲ
BEDARBIU NEGRĮŽTA
Į MIESTO PROJEKTUS
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Jau vienuoliktas mėnesis gi ir vienuolyno statyba
eina, kai Seserys Pranciškits artimiausios ateities reikalus.
A. L. K. K. Moterų Sujungus jubiliejinis tės atvažiavo į Sao Paulo Bet šiam planui realizuoti
u
DRAUGAS’
seimas įvyksta rugpjūčio 7, S, 9 ir 10 die lietuvių kolonijų. Darbo pra reikalinga nemaža lėšų. Iš
Uelna kasdien Uhekyrus sesmadlenlus,
nomis. Tik išėjusiam iš spaudos “Moterų džia buvo nelengva. Iš pra kur jų imti f Jauna Sao Pau
P&KNUMKKATOH KAINA: J. Aįuenkoe vslstyMss:
Metama — 96.0U; Pusei Metu — 9».40; Trims mteeDirvos” 7 nr. svarstomi sąjungos reikalai džių teko apsistoti viename lo kolonija, prie nedidelių
Įtama — 92.U0; Vienam mtneelal — .IK. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — 97.00j Pusei mstv
ir daromi seimui pasiūlymai.
— 94.se. Pavienis aum. to.
brazilų vienuolyne, gana to uždarbių didesnių aukų nega.
Redaktorė savo vedamajame straipsnyje, lokai nuo lietuvių kolonijos. Ii sudėti. Čia teks kreiptis į Po Svietą Pasidairius Lietuviai, sako, taip gi m gali
Bendradarblame ir korespondentams raštų neamžina,
Jei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčiaiua tam tiks
aptarusi organizacijom stovį, rašo:
skustis. Draugai amerik *čiai
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko aau teise tai
Kadangi visas darbas kon susipratusių Amerikos lietu
syti ir trumpinu visus prisiųstus rašius ir ypač ko
Balšavikai
sako,
kad
tlarbi“
Turime
rinktis
vienų
iš
dviejų:
arba
ir kanadiečiai juos šelpi do
respondencijas suiyn savo uuožiuroa.
Korespondentų
centruojasi lietuviškoj 'kolo vių ir Lietuvos katalikų
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (Jei salima rasomaja
visiškai
stagnacijai
pasiduoti,
svetimomis
,
.
v
.
’
ninkama
rojus
yra
Sov.
z
Rusilėliais ir literatūra ir t.» Va
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
. . ......... .
giant polemikos ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
samanomis apsiželdinti, arba kurti apgesu nijoj, tai norint nenorint rei suomenę, kun šiuo reikšmių- joj.
\
laiškai
ne.
1
ikrus
rojus
dinas, dirbti
nereikli.
o
pondencijos laikraštin nededamos
sių tautinę ugnį savųjų širdyse, ugdyti kėjo ieškoti galimybių apsi gų 'momentu pagelbėtų. O da yra įsteigtas Prancūzijoj vie vis kuo esi aprūpintas.
vi
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
juose energijų ir tvirtu pasiryžimu siekti gyventi tanp lietuvių, kurie bar įdėtas darbas ir kapita nam barake, kur apgyvendinti
sa bėda, kad tam rojuj j>♦ ne
Bntered as Second-Claas Matter Marcb tl, 1919, at
beveik išimtinai darbininkai. las netolimoj ateitį atneštų
savo tikslo”.
Cbioago, Illinois Under the Act oi Marcb t. 1474.
visi vuilavę Spanijos demokta turi moterų. Jei jų turėt, ro
Mes patartume sųjungietėms pasirinkti an- Jų nameliai vieno, dviejų, o šimteriopų nuošimtį.
tiją ir, palikę neišvadavusią,
trųjį kelių, nes, kaip teisingai straipsnyje o kai keno trijų kambarių.
Javonis. pabėgo Prancflzijon. Yra ten ir jus būtų komplit.
Popiežius Ir Mūsų Spauda
Kai kas sako, kad ČL.agoz
Bet šiaip taip pasisiekc gauti
šakuma:
LUKŠIAI. — Žemės Ūkio amerikiečių “Lineolno” bri ir Bruklyno balšavikai, kuriį
‘•Mūsų sąjungą šiandie sudaro 'pati są trijų nedidelių kambarių ir
S v. Tėvas Pijus XII šiomis dienomis pri
moningiausia ir patriotingiausia lietuvių virtuvės namas išnuomuoti Rūmų rūpesčių Lukšiuose gados strielčių. Vienas jų S. redaguoja “Vilnį” ir “Lais
siuntė apaštarisLąj'į palaiminimų, katalikų
su
katalikų tiulis. Aplinkui gi mus randasi da pirmam Pietinėj Amerikoj buvo suorganizuoti audėjų Talalis. Bruklyno balšavikų vę”, gailisi nevažiavę
laikraščių redaktoriams ir leidėjams Ame
popieroj
apie
tą
rojų
taip
ra

kursai,
kuriuos
jau
baigė
80
“Lineolno” brigada Spanijoi
tūkstančiai katalikių moterų. Būdamos pa lietuvaičių vienuolynui, ku
rikoje.
audėjų.
Kursuose
buvo
mo

šo;
laidos, jos lengvai pasiduoda tai gyveni riame turi gyventi 'penkios
demokratijos vaduoti, šian
koma
austi
paprastomis
ir
mo
srovei,
'kuri
galvotrūkčiais
'bėga
į
iš

“Tarpe barakų beveik visui die ir jie gyventų tam rojuj
Jo šventenybė priėmė privatinėn audienseserys.
pagerintomis
staklėmis
dratautėjimo
jūrų
”
.
sutaisyti
darželiai ir jau gėles ir nereiktų tiek sukauti, tiek
cijcn Amerikos Katalikų Spaudos Sąjungos
Kati ateity geriau sektus veikti ir 'kad są
Nemažesnis rūpestis ir su bužiams medžiagos, staltie žydi arba salotai auga. Taip nervintis dėl nevaliojimo čia
atstovą prel. Petrą M. H. Wynhoven, “Catjunga
sparčiau
augtų/,
seimui
duodami
šie
holic Action of tire South" redaktorių. Po
mofiuykla buvo. Nuosavo na sės, lovatiesės, juostos takai, pat daug skulptūrų pridygo ir užvesti staliniško rojaus.
pasiūlymui:
piežius pareiškė dideli pasitenkinimą Ame
mo nėra. Išnuomuoti nėr kur. kilniai ir kitoki namų ir iš gan gražių... Aplinkui bara
rikos katalikų spaudos daroma pažanga ir
“1. Seimas nutaręs pravesti vajų, pas Rastas vienas tinkamesnis eigos apyvokai naudingi au kus patvoriu išlyginti, ištaiSandariečių popiera sakosi
nuoširdžiai dėkojo už katalikų žurnalistų
diniai.
kiria tam tikrų sumų vajaus lėšoms.
yti pasivaikščiojimui takai ir labai lieti filina, kad Lietuvoj
kambarys, kuriame tebuvo
sveikinimus ir rodomą lojalumą Apaštališ
2. Centro Valdyba pasiėmus vajaus vy- galima sutalpinti du pradžios —Iki šiol įvairiose kraš daug aikštelių dėl įvairaus nėra ženatvės kortuose ir dikam Sostui.
kinimo darbų, iš anksto sudaro vajaus mokyklos skyriai (virš šimto to vietose
buvo rengiami sporto. O viename mūsų gar vorsų. Esą, Amerikę divorsai
planų,
paskiria
kiekvienai
kolonijai
orga

vaikučių). Kitais metais, (nuoj specialūs kursai akmenskal- do kampe, kur nėra liarako, paprastas reiškinys, o l.ietuPrel. Wynhoven kalbėjosi ir su kardinolu
nizatorę,
pagamina,
visoms
kuopoms
atsi

Luigi Maglione popiežiaus sekretorium, ku
vasario m. 1 d.) yra būtina; džiams. Didėjant Lietuvoje ten yra didoka tuščia aikštė, voj vis dar rokuojama “miršaukimų — plakatų bei lapelių ir prižiū
ris taip pat domėjosi kataiikų spauda Jung
atidaryti ir trečias skyrius. apdirbtų akmenų pareikala kurią mes vadiname teatru, tina nuodėme”. Kai kurie
ri, kati kiekviena kuopa būtų tinkamai
tinėse Valstybėse ii' gyvai pabrėžė, kaip di
Tačiau prieš akis atsistoja vimui ir ryšium su tuo dau Čia gana tankiai suruošiami1 sandariečiai bet gi kitaip mįspasiruošus
prie
to
darbo,
taipgi
paskiria
delę reikšmę turi katalikiški laikraščiai ir
klausimas giau akmenskaldžių, šią va parengmiai su įvairiomis pras Ii ja. Esą, kas-ne-kas, ale tas
kiekvienai kuopai vajaus savaitę bei mė neišsprendžiamas
žurnalai. Jis pažymėjo, kad šiais laikais
— gauti patalpas. Vaikų dar sarą surengti dar vieni kur matnybėmis — dainos, šokiai, dalykas sandariečiums turėtų
nesį.
kiekvieno kataliko yra būtina pareiga skai
sai akmenskaldžiams. Čioniš- muzika, kupletai, pirsmydos, mažiausiai rūpėti. Viena, ma
Moterų Dirvų” vajaus melu paver- želis ir vien tik dėl to nesutyti bent vieną katalikišką laikraštį. Jo Ežai kas iš jų žeuijas, o jei ku
sti ugitatyviniu laikraščiu ir kuo dau-J organizuotas, kad nėr patai kių pradžios mokykloje, Jo sportas” ir kit.
minencija prisiminė tuos laikus, kuomet jis
niškio valsčiuje.
Pasakoja, kad badauti ne ris ir ženijas, tai Anie rike, o
ginusia paskleisti po visas lietuvių kolo pų.
buvo apaštališkuoju delegatu Šveicarijoj ir
— Savanorių Dariją Talkai, reikia. Negana, kati Prancū- ne Lietuvoj. Kitiems, esą, ne
nijas.
i
•
t ■
papasakojo kaip giliai jis buvęs sujaudintas
Vienuolyno
ir
.motkyklos
kuri
nuo liepos 9 d. pradeda zija juos neblogai maitina, reikia ne korto: be jo apsižeVisa
Centro
Valdyba
rašinėja
kaip
į
Šveicarijos katalikų gražiu pavyzdžiu, kurie
“Moterų Dirvą”, taip į visus katalikiš statyba yra pirmaeilis rūpes darbus prie Šventosios gele dar iš šalies gauna pašelpos. Įnija, be jo ir divorsuojasi.
taip gausingai skaito katalikišką spaudą, ir
kus laikraščius agitatyvius apie Moterų tis. Nėra abejonės, kad greitu žinkelio ir Raudonės tilto sta
visokiais būdais ją remįą, Esą, šveicaras ka
laiku Brazilijon reikės dau tymo, išleiliiiamas specialus tras J. Krikščiūnas, baigda #71* ęž<rą, neskaitant ežerų
Sąjungą straipsnio.
talikas mano neatlikęs savo pareigos, jei
4. Centro raštininkė “Moterų Dirvoje” giau seserų, nes darbo vis ženklas, kurį gaus kiekvienas mas savo kalbą, pasakė: “Su mažesnių kaip 2 ha. Daugu 
kada neperskaito katalikiško laikraščio.
per vajų, kiekvieno mėnesio numery veda platesni barai užimami. Tai- Darbo Talkos dalyvis.
valkų 'krašto ūkininkas buvo mas ežerų yra smulkūs
Jo Eminencija išreiškęs viltį, kad ir Avajaus
skyrių,
informuoja
visas,
kur
ir
Lietuvos ūkio žiedas ir aš ne nuo 2 iki 50 ha. Didelių eže
merikos katamai spauda dar labiau prasi
kaip
eina
vajaus
eiga
ir
praneša
kuopų
abejoju,
kad jis pirmaujantį rų, kurių plotas didesnis
platins ir prisidės prie išrišimo svaroių kranaujų
narių
vardas.
Su
tokiu,
maždaug,
vaidmenį išlaikys ir ateity kaip 1,000 ha yra 12: Dusios,
sto problemų.
planu
ir
prisiruošimu
mūsų
vajus,
be
abe

Šv. Tėvo siunčiamas palaiminimas ir Kar
je.” Šventę užbaigus pasiųs Metelių, Lodžių, Sartų, Virk
jonės,
duos
didesnių
rezultatų
”
.
dinolo Maglione gražūs paraginimai, be aoetos sveikinimų telegramom štės (Platelių), Rėkyvos, APadarius dar vieną kitą pasiūlymą, straip
VILKAVIŠKIS. — Liepos kas, sveikindamas Suvalki Valstybės Prezidentui Anta laušos,
jonės, liečia ir mūsų. Amerikos lietuvių ka
Lokajų,
Žuvintu,
2 d. Vilkaviškyje įvyko Vil jos kooperatininkus,
savo nui Smetonai, kariuomenės Daugų, Lukšto ir Rubikių.
talikų, spaudą. Tai gerai įsidėmėkime ir bū snis baigiamas šiais žodžiais:
“Kiekvienas žmogus miršta fiziniai, kie kaviškio ir Šakių apskričių kalboje pareiškė: “Koopera
kime dar uolesniais savo dienraščio ir kitų
vadui brig. gen. St. Raštikiui Didesnioji vidaus vandenų
kviena valanda jį artina prie mirties, ta žemės ūkio ir kredito koope
lietuvių katalikų laikraščių skaitytojais, pla
cijos pradų mūsų krašte, mū ir Vilkaviškio vyskupams dalis (77,5 proc.) priklauso
čiau tos būtenybės žinojimas jam nei kiek ratyvų ir pieno bendrovių
tintojais ir rėmėjais.
sų tautoje būta iš seno. Tai Vilkaviškio miestas šventės valstybei, likusioji gi — pri
nekliudo dirbti, veikti ir net kovoti su pa
šventė, kurioje dalyvavo Vil talkos. Jos seniau labai ma
čia mirtimi, nustumiant ją kuo toliausia.
proga buvo gausiai pasipuo vatinių asmenų nuosavybė.
Slavikų, doje buvo. O taVka — koope
Įdomios Skaitlines
Taigi ir mes, sąjųngietėe, per 25 metus kaviškio, Alvito,
šęs žaliumynais ir vėliavo Savos jūros Lietuvai beliko
Pajevonio,
Sintautų,
Virba

racija.
Tik
žinoma,
pastovi,
1938 metų pabaigoje Jungtinėse Ameri
dirbome, kovojome, stengėmės daryti visą
mis ir viršuje didžiulių gar tik apie 20 kili tarp Palangos
lio,
Kudirkos,
Naumiesčio
ir
kos Valstybėse buvę 29,485,680 registruotų
nuolatinė
talka
—
kooperaci

tai, kati mūsų išeivių tautinė mirtis įvyk
bės vartų plakatu su įrašu: ir Šventosios. Su Kuršių ma
automobilių. Kolektyviai jais išvažinėta 250,tų kuo toliausia: trečioje, ketvirtoje ar Šakių žemės ūkio kooperaty ja — turi daugiau galimybių “Mes vysime vargą iš Lietu riomis, Nemuno žemupiu ir
000,000,000 mailių.
ipenktoje kartoje, o, jei galima, tai dar to vai ir Marijauipolės, Alytaus, ir daugiau nuveikti. Koope vos. Vienybėje 'kelio mums kitais Klaipėdos krašto van
Bet skaudžiausia, kad tais automobiliais
liau nustumti tą tautinį mirties pavojų. Kėdainių, Jurbarko ir Biržų racija tai vienybė. Lietuva niekas nepastos”. “Iš vargo denimis Lietuva neteko ge
įvairiuose nelaiminguose atsitikimuose už
Akvvaizdoje ištautėjimo pavojaus, kuris kooperatinių organizacijų at permažas k rustas, kad galė
kelkiui mūsų šalį, vienybėje riausios žūklės, nes čia buvo
mušta 32,400 žmonių. Vadinas, užmušta 89
juo tolyn, tuo darosi didesnis, centralinės stovai. Iškilmėse atsilankė tume ik) vieną veikti. Todėl
sugaudoma dauguma lašišių,
žmonės į dieną. Sužeistų žmonių praėjusiais
organizacijos ir yra didžiausia atspara mū ministro pirmininko pava mes privalome dirbti drau visa mūs galia”.
sterkų, ungurių, sigų ir 'ki
metais buvo 1,500,000,- 3,200 — į dieną, 130
sų ištautėjimui. Tai vienatinė, galima sa duotojas K. Bizauskas ir že gėn susibūrę, nes vienybė tai
vertingesnių žuvų. šventosio
— į valandą.
kyti, priemonė pailginti mūsų tautybės am mės ūkio ministras J. Krikš
LIETUVOS VANDENS
mūsų
jėga.
Lietuvis
bendrai,
Palangos rajono jūrų žvejyba
Tai įvyko tik per vienerius metus!
,
žių Amerikoje”.
KELIAI
čiūnas.
Eisenoje
su
vėliavo

o
suvalkietis
tikrai
savo
už
duoda kasmet tiktai apie
šis kraštas nekariauja nė su viena vai- i
Reikia ti'kėtis, kad visi geri sąjungieč.ių
mis
dalyvavo
19
prekybos
sibrėžtojo
tikslo
pasieks,
tai
stybe, karo nenori, gyvena taikoje su visais, pasiūlymai seime praeis ir kad organizacijos
KAUNAS. — Lietuvos vi 450,000 kg. žuvies, kurios pi
kooperatyvų
(apie
500
na

jau
yra
pavyzdžiais
įrodyta.
tačiau jo gyventojų kasmet žūsta dešimti sidabrinio jubiliejaus minėjimas ją dar la
daus vandenų plotas siekia niginė vertė siekia nuo 70mis tūkstančių automobilių nelaimėse, su iviau išaugins ir narių skaičiumi, ir kapitalu, tkredito kooperaty- Todėl Vilkaviškio ir Šakių 71,232 ha, kas sudaro 1,4 80,000 Lt. Daugiausia, apie
žeidžiama virš milijonas į metus. Ir karas ir darbais.
vai (®Pie 100 nariW) ir 6 apskrityse neturi likti nė vie- ' nuoš. valstybės teritorijos, 70 proc., čia sugaunama men
_____________
jaunųjų
ūkin. rateliai (apie no ūkininko, kuris nebūtų Ežerų plotas užima apie 60,- kių plekšnių ir strimelių. Vi
ne ką daugiau gyvybių atimtų ir sužeistų.
Viscs šios skaitlinės prašyte prašosi vesti
Apie GinČllS Del Dancigo
narių). Ministras Bizaus- kęoperatininkas.” O minis- (XX) ha. Lietuvoje turima 1,- daus vandenyse kasmet su
didžiausią kampaniją už saugesnį važinė
gaunama maždaug už 600,000
jimą automobiliais, kad sumažinti tas bai
Šiuo klausimu “Darbininkas” įdėjo tokį “laisvą” miestą, iš kurio gali užsiliepsnoti kalbame apie prisiruošimą kariauti, ir ma
kg įvaiirų veislių žuvies. Ta
sias žudynes. To reikalauja žmoniškumas.
vedamąjį straipsnį:
pasaulinis gaisras. Taigi Hitlerio padėtis ne nai, kad mes tik bliofuojam, tai savo akimis
me skaičiuje, nuo 70-80,000
•
if.
•
Ruduo ar purudenys labai nelaukiamas tik neaiški, bet ir pavojinga. Jis žino, kad pamatyk”.
karpių iš dirbtinių tvenki
Čekai skundžiasi, kad vokiečiai naudoja šiais metais laikas, nes rugsė.įis tai Hitlerio puldamas Dancigą, gali iššaukti pasaulinį
Hitleris, be abejo, ir nežiūrėdamas gerai nių. Vidaus vandenyse kas
visas gadiuas priemones jų krašto vokietini mėnuo. Prisimename, kad visus savo žygius karą.
mui. Viena iš stipriausių naudojamų -prie Hitleris rugsėjy atlikdavo. Javai jau suim
Iš kitos pusės, Anglija labai nenori ka žino apie Anglijos prie karo prisiruošimą. met sugautoji žuvis įvertina
monių. tai parceliavimas čekams priklausiu ti, laukuose darbų kaip ir nėra — pats pa riauti, bet lenkų spiriama, ji eikvoja mil Jis taip jmt nuvokia, kati ne juokai su bri ma apie 600,000 Lt. Tuo bū
sių dvarų ir atidavimas jų vo'dečiams. Tai togiausias laikas manievrams daryti, tfk ma- žiniškas lėšas sustiprinti jūrų ir oro laivy tais prasidėti. Jis tik gali paabejoti apie An du iš vidaus vandenų ir liku
rodo, kad patekti po vokiečių letena tikrai nievrai šiais metais gali kruvinai užsibaigti, nams ir stengiasi padvigubinti kariuomenę, glijos pasiryžimą. Kt.ks Anglijai interesas siojo mūsų .jūros pakraščio
nes Hitleris žygiuos (taip visi kalba) į Dan įvesta net feonškripcija bei priverstinė ka stoti į karą už Dancigą? Ypač kad šiuo at iki šiol kasmet turime iš viso
yra pavojinga.
•
jf.
•
cigą. Lenkai sakosi pasiryžę kovoti, ir ta reiviavimo prievolė, kuri (padidins britų ar veju Vokietija tik atsiima tai, kas pirmiau tiktai apie 1,000,000 kg žu
Jinglavcj, Čekoslovakijoj, vokiečių nacių ne galimybė gąsdiną ir Hitlerį ir Angliją. Gal miją netoliese milijonu karių. Tas viskas buvo jos sienose. Lenkijos interesai dėlto, vies, kurios bendru vertė sie
naudėliai nugriovė Masaryko, pirmojo tos Hitleris ir palauktų patogesnio momento plačiai garsinama, kati Hitleris nusigąstų žinoma, nukentės, bet jus nepriklausomybė kia 700.000 Lt.
valstybės prezidento, gražų paminklą. Tokie Dancigą pasiimti, kada pasaulio akys kur ki ir liautųsi kėsinęsis prieš Dancigą žygiuoti. dar nebus paliesta. Ant tos hipotezės Hitle
įvykiai, be abejones, neišeis ir naciams į tur Ims nukrypusios, bet tokio momento sun Dabar Prancūzijoj ruošiami milžiniški Angli ris veikiausiai savo planus ir stato. Jis gali
Dievo bijok, o žmonių bausveikatą. Jie dar labiau paakstins čekus ko ku dubai* rusi laukti, ir vėl Dancigo ir Vo jos orlaivių manievrai. Anglija tarsi sakyte apsirikti, bet tur būt greičiau apsiriks leng i rutilų nebijosi.
kietijos naciai jį spirte spiria užimti tą ' sako Hitleriui: “Jei nenori klausyt, ką mesi kai, kurie pasitiki Anglijos ištikmybe.
voti su okupantais.

Moterų Sąjungos Reikalai
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irčiau su Biznieriais
Rašant apie lietuvius bizįeaius, negalima aplenkti ir
iVaišnorienės, tai yra žinoa mirusio veikėjo K. Vain
oros. .Ii ju du metai, kaip
?kiningai veda gyvybės ap
raudos šakų Reliance komanijos, taip pat apdraudžia
skų nuo ugnies ir visokių
‘laimių. Užlaiko busų ir laitkorčių agentūrų. Yra Nota■ Public. Lietuviams visais
•ikalais patarnauja kuo1 geausiai. Turint viršminėtus
įkalus, nėra reikalo eiti pas
retimtauėius.
Einant pro K. Stravinsko
ykų krautuvę, matosi įStravinskas sako, kad
lįus eevorykus (sboes) dar parduoda už labai numa
utų kainų. Čia gera poga į-

Pittsburgho Lietuvių Žinios

sigyti viduryje miesto baltus, restauranų.
North Side
pabaigimui šios vasaros, o dar
Lietuviams atsilankiusiems .
geriau, tai pusidėjimui dėl ki mieste su reikalais, geru pro-1 Liepos 11 d. pakrikštyta
| Merle-lx»uis Bossler ir Elitos vasaros už visai pigių kai ga užeit j»as P. Gedrimų.
zabetli Sbultz dukrelė vardu
nų.
N..rili
,
Si.lfj
lietuvi!)
biznioi
,!uv|„„,l.A,|l.|ll. Kai„ai8 |,uvo
*
Pittsburgbe nebuvo lietuvi rių irgi nemažai yra. Bau Hotvard Mooney ir Catherine
škos geležinės krautuvės, bet giausiai tai užeigos — restau- Moonev.
dabar du jauni vyrai, Tumas ranai ir žymi P. Pivarūno
ir Tainkeviėius užsidėjo gele- duonos kepykla. Einant ReedLiepos 1G d. pirmų sykį už
žies (Hardware) krautuvę sdale ir Beaver gatvėmis tai
sakytas D. Ž. jKirapiji s ko
prie Carson Str. ir tų spragų kiau užeiti kur lietuviškos pa mitetas EiLvard Gimbutas su
užpildė. Kai kuriuos daiktus vardės. Tuojau radau malo Miblred Staley iš Šv. Mar
parduoda pigiau, negu kitos nius žmones, du Valkauskus. garitos parapijos, G.reentree
krautuvės. Savo ausini girdė Toliau Greičių, Burgį, RuinPo vestuvių jaunieji mano ajau, kad žydelis nepatenkin Lauska ir kitus, kuriu pavar- , •
t*-., ,
, '•
‘
‘ 1
pleisti Pitts’burglia ir apsigvtas lietuviška konkurencija. džių nepamenu.
venti Altoona, Pa., kur Ed
Mums, lietuviams, nereikia
Čia klebonauja kun. Misiąs, vardas turi gera darbų. 1). Ž.
pavydėti, kad šiems vyrams
kuris su visais biznieriais su parapija neteks nuoširdaus
biznis sekasi.
tinka ir parapijonų gerbia veikėjo.
Gerai žinomas P. Gedrimas mas. l)ėl to ir parapijos rei
užsidėjo užeiga ant Begelov kalai eina gerai ir neužilgo
Vasara, tai atostogų lai
Blvd. lteveik viduryje miesto. N. Side pakils su savo įstai kas. Daug nortlisaidiečių iš
Užlaiko gėrimų ir valgių — gomis.
A. Ž. važiuoja pasidairyti po pa

J rų važiavimų parodon daugiau
j viešu dalyku, bespalviu, bepaTelef. Heinlock 2204
Įrtijiniu...
Mat, advokatas
Scbultz bando kol kas stovėti
saulį, atlankyti savo gimines ncento parapijų chorai ne juo aukščiau srovių ir partijų. Ai
kituose miestuose gyvenan •kais ruošiasi dalyvauti Lietu tas “bespulviškuinas” išvis
čias. Kur buvę, kur ne buvę, vių Dienoje ir sukelti reika niūsų chorams ir jų atstovau
žinoma,
užsuka Pasaulinei! lingų kapitalų tiems chorams jamoms parapijoms ant nau
Parodon ir neaplenkia net At pasiųsti New Yorkan.
Bet dos, tai kitas klausimas. Pra
lantic City. Štai, neseniai pa kaip tų kapitalų sudaryti, eityje tokie bandymai baigda
radų aplankę grįžo namo Ru- kaip sukelti su viršum $700! vos mūsų nenaudai. Reikia ti
mbauskienė su žentu ir duk Priseina rengti .milžiniškų pi kėtis, kad adv. Scbultz, neparele, taiip jau Bagdonienė su knikų, bet patogios dienos nei prastos energijos vyras, nuves
Kaeiušiene ir 'kiti. Paįvairin vietos jau nebegalima suras mūsų jaunuolius tikru lietuvi
ti gyvenimų atostogomis yra ti. 1). Ž. parapija pasiūlė vie šku keliu New Yorkan dalyžmogui naudinga ir sveika. nų iš savo dienų, rugpiūčio vauti Lietuvių Dienoje rugsė
Įgaunamu naujų jėgų stumti 13 d. Abu chorai mielai suti jo 10. Lietuviškas radio pus
savo kasdieninių vargų 'rūpės ko ir pasikbietė pikniko ve valandis už kurnu išgelbėjimų
čių vežimėlį. Patartina kiek dėjam advokatų Scbultz, ku turėtų nuoširdžiai garsinti bi
vienam imti keletu dienų a- ris apsiėmė mūsų jaunuolia znierių piknikų rugp. 20 d.
Beje, lietuviška visuomenė
tostogų ir pakeisti savo gy ms padėti. Tačiau abiejų cho
venimo aplinkumų: iš miesto rų susirinkime p. Scbultz stai vis daugiau ir daugiau rodo
važiuoti į kaimų, iš kaimo giai, nepasitaręs nei su chorų nepasitenkinimo lietuvišku ra
vykti miestan. Vienodumas direktoriais nei su choru dva- dio pusvalandžiu. Be ragini• sios vadais, pakiša mintį me- mo M^rti alutį ir poros pasė
žmogų vargina ir slopina.
sti rugp. 13 d., kad neužlipus jnus^Q rekordų daugiau nieko
radio vadams ant kornų (ra neduodama. Jei radio pusva
Dangun Žengimo ir Šv. Vidio piknikas regis bus rugp. landžio programa nepagerės,
13 d.) ir dėtis prie biznierių tai pasipils tūkstančiai laiškų
pikniko rugp. 20 d., nes biz į stotį, kad tų pusvalandį už
nieriai duosiu chorams 75 nuo daryti — jis lietuviams gar
šimtį visų pikniko jeigu ir pa bės jau nebedaro.

Lietuviu Diena

2018 Canon St.

prastai jie sutraukia savo piknikan daug žmonių. Mintis
chorams labai patinka ir jie
entuziastiškai jų priima. Ra
dio komai lieka apsaugoti, už
kų nieks negali rūstauti, tik
radio vadai ateityje turėtų da
botis, kad ir kitiems ant kor
nų neužlipti. Antra, prijungi
mo chorų prie biznierių prie,-

RENGIA

Marijonų Rėmėjų Draugijos Chicagos Apskritys

Sekmadienyje, liepos (Iiily) 23 diena, 1939 m.

"

Marijos Kalneliuose Hinsdale, Illinois

Išmokėjom Už

Padėtus Pinigus

z

niai Budaitienei; Biznieriui, kurį organiz uoja Ben. J. Kazanauskas, Simano Dau

kanto Federalės Bendrovės raštininkas ir adv. Antanas Lapinskas, vadovaus

™73T / ®

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak.
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

vadovauja p-nia Bružienė; Panevėžiečių iš Marquette Parko, vadovaujant bizn.

Jonui Deikontui (bulvariškiui); Panevėžiečių iš West Sidės, vadovaujant p-

Radio mylėtojas

SKOLINAM PINIGUS
WĮJf ANT 1-MŲ MORGIČiy

mis; dainos, kurias išpildys šie chorai: “Šakar-Makar”, iš Roselando, kuriam

vadovaujant

D. Ž. parapija turės savo
piknikų rugpiūčio 13 d„ Lie
tuvių Country Club. Kiti ma
no, kad trylikta diena yra ne
giliukinga. Nortbsaidiečiai į
burtus netiki ir visi kaip vie
nas žada atvykti į Country
Club rugp. 13 d. ir atsivesti
savo draugus.

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

Bus graži ir įvairi programa: kalbos, BINGO žaidimas su geromis dovano

Rapolui Andreliūnui ir p-niai Vilimie nei; “Nekaltų Bernelių”

žastis gal buvo padaryti cho-

Raštus įlokite šiuo adresu:

Povilas

Eitmontas,

kurio

vadovybėj orkestrą gros lie
pos 23 d., Marijos Kalneliuo

Pirmadieniais, Ketvirta

CHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
#

se.
fa

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

DANTIMS
PLEITOS $■
Pataisoma

kios dovanos po penkis dolerius; bus taip pat ir supryzas - atvažiuos pasisve

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

čiuoti į Marijos Kalnelius Telšių “Pliumpis” ir Raseinių “Magdė” su šyva ku

UŽTIKRINTOS
PLEITOS............ PO

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

Pinigai grąžinami Jei
i* patenkinti.

$12.50

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas piritas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

H E J N A BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
8915 WEST 2Ath STREET
Trl. |jawn<lale 2908-9

1724

SO. ASIII.ANn AVĖ.
Tel. Mnnroe 9251

NAMŲ

KONTRAKTORIUS
REAL FSTATE
INSURANCE

Antanas Petkus, laidotu

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

vių direktorius, kurio rink
tinė žais beisbolę su laido
tuvių direktoriaus, S. B.
Lakavičiaus rinktine.

AND

LOANS

Statau visokios rųšiea naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau Tį
soki taisymo darbų be jokio cash ĮmokėJimo ant lengvų mėneeinių išmokėjimų.
(Išgannu geriausĮ atlyginimų iš Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone GrovehilI 0306

20, 1939

Ketvirtad., liepos

mėdamos, kad Darželio įren-|
giino skolos, kurios 1937 m.i PRANEŠIMAS
viršijo $5,000.00, dabar nu
Dr. V. A. Šimkus šiuoml
mažintos iki $1,400.00.
Iškilmių prie darželio nu laiku atostogauja ir sugrįš
niutoina tokiu eiga: 1:30 vai tik rugpiūčio-August įnėn. 1
popiet Ansel 1M. skersai nuo
1939.
Lietuvių Darželio ploty susih
rinks visos parudavimo gru-J*
pės iš kur žemu bulvaru pro ' LIETUVIAI DAKTARAI
Lietuvių Darželį
paradas Rez. Tel. Canal 0402
trauks iki St. Clair gatvės, o
iš ten grįš viršutiniu bulva
ru prie šiųierior gatvės tar GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. CERMAK ROAD
pe 99 — 102 Superior avė.
Tel. Canal 2345
Ol'iso Vai. 2—4 ir 7—9
gatvės į American Legion da
6558 S. WESTERN AVĖ.
rželį, kur įvyks visos tos
TeL Hemlock 7270
dienos formulės ceremonijos.
Ofiso Vai. 14—1 ir 5—7

P1TTSBURGH0 LIEIUVIU ŽINIOS
rugp. 27 d., 3 vai. popiet. G ra
žioj, vėsioj apylinkėj' kur giLiepos 16 d., so.lalivtės bej r<lisi tik luet|žių lapu šlnmėjin.lrai ėjo prie šv. Komunijos.j,nas if ka,.ts ,,U(l kart() ,Kluk.
Dažymas medžjo- mokyklos!
,-.iu||H,jillia>s hus pinnojį
Įaugu ir durų eina visu s.nar-; rt-nu-jų “|awn (.a,,i pa,ty”.
kurnu. Darbų apsiėmė atlikti i
Kuizinas M. Taipgi valymas ,s'*
Žinios
mokyklos viilans (klasrumių) I Svarbiausias buvo pasitari
ir svetainių sienos eina kaip ,,lrtB ruoštis prie seimo, kuris
iš pyĮikės. ŠĮ darbų apsiėmė kaip kas met, bus rugsėjo 24
I
atlikti Šv. Vincento Aceuni '*• Tikimės, kad šiais metais
seimas bus nepaprastas dėl
vaikinai.
to, kad prie jo bus pridėta
Šv. Vincento dainos cl.oris- *mrbil‘l iv.vkiU ir l,:ie to« Ty
tai-ės renkasi skaitlingai repe čios progos atsilankys tokių
ticijoms, kad išmokus dainas, garbingų svečių, kurių dar
kurios bus dainuojamos Newliki *io1
^‘turėjome. Todėl
York Lietuvių Dienoje. Clio-|tlėl
temyli tolusristai-ės Šv. Vincento ir Žen nius pranešimus, kur bus pa
gimo j Dangų atstovaus visų rašytu visa svarba.

Wcst End

■■■■■

DR. F. G. WINSKUNAS

Netoli LKvood, 111., Alton traukinio sudaužytas automobilius, kuriuo važiavo penkį as
Seimo Komisija menys. \ isi žuvo. (Acme telephoto)

J’ittsburglią, rugsėjo 10 d.
Lietuvių Dienoje.

IŠ KULTŪRINIO DARŽELIO VEIKLOS
Matosi, kad parapijos pik
CLEVKlzAND, U. — Birnikas, liepos 30 d., pavyks, želio 25 d. įvyko Kultūrinio
nes jau daugelis užsiregistra- Darželio .piknikas. Diena bu
vo vykti į Countiy Club bu- vo graži, publikos prisirinko

daug. Prie įžangos tikietų bu
vo net 17 dovanu, kurias suAtostogų laikas, tat, suma-' aukojo vietos lietuviai bizniežėjus veikimui, mažiau randa- riai ir Darželio nariai. (irvsi ir kolonijoje žinių. Vietinis no pelno Darželiui li'ko $202.78. Už to'kį gražų pasidarba' vinių pikniko renginio komisiIš Šv. Pranciškaus
1 ja, susidedanti iš Petro Ko,
maro, Kotrinos Miliauskienės,
Vienuolyno
.Prano Jenulevičiaus, susilau
Lietuvių Dienos Itaportas
kė pagyrimo ir padėkos nuo
I liepos 14 dienų, 8 valandą Darželio Sąjungos. Ir nevel
vakare, Šv. Pranciškaus vie tui, nes kaip vienas iš komi
nuolyne buvo skaitlingas rė sijos, būtent Petras Komaras,
mėjų susirinkimas, kuriam iš lietuvis biznierius, ne tik au
duotas Lietuvių Dienos rapo kojo savo laika, bet ir trok:}
rtas. Kadangi visos bilos ne įvairiam patarnavimui ren
buvo apmokėtos, tai galutinės giant šių pramogą.

fc‘us'

atskaitos nebuvo galima išluoti; liet tiek galima pasa
kyti, kad šiais metais buvo
geresnis pelnas, net negu pe•eitais mietais. Pilna atskaita
bus vėliau išduota.
Laun Card Party

Susirinkimas

Liepos 10 d., Lietuvių sve
tainėje įvyko pusmetinis Darželio susirinkimas, kurį atidarė ir vedė pirm. adv. P. V.
č'e.-nulis. Vėliau, dėl kai ku
rių priežasčių, pinu. apleidus

tartasi turėti susirinkimą, vedė vice pirm.
Taipgi
ienuolyno sode ‘card party’,’ Adelaidė Miliuckaitė.

.. LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA
— išvyksta —

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

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses
tiktai .................................................................

SQQ.90į

VO =

Traukiniu bilietų Į abi pu 5.
ma, Chlcago-N. Y., pirmos
klasės, alr-condltluncd trau 6.
kiniais.

Valgis du kart, nuvažiuojant 7.
ir parvažiuojant.
Transporteri jų nuo stoties J
viešbutį New Yorke.

I)vl naktis
viešbutyje.

ir

tris

susirinkimą atsilankė Zigner,
I
kuris įtaisydinėja
fontano
i
mašineriją ir iliuminaciją. Ka
daugi miestas dar nėra prive
dęs prie Darželio savo elek
tros, o privačios kompanijos
vartojama elektra daug kai
nuotų, todėl jis žadėjo laiki
nam vartojimui panaudoti tik'
paprastą vandens jėgą, laiki- Į
nam vandens bėgimui be iliu
minacijos, o, gavus miesto elektrą, įtaisyti pastovų fon
taną. Šiuo reikalu rūpintis
ant tolinus palikta Darželio
pirmininkui ir valdybai.

8.

9.

dienas

I>u bilietus į Pasaulinę Pa
rodų.
Aplankymų New Yorko įvai
renybių.
AiHankymų Itocksfcller Center Observatlon Tower.
Privilegijų uplunkyll Niaga
ra Kalis, kada grjžito namo.
Privilegijų
pasilikti
New
Yorke 15 dienų, nuo dienos
išvykimo iš Chlcagus.

Pilnas informacijos apio ekskursiją teikia:

'

“D RAUGAS”

2334 S. Oakley Avė.

Tel. Canal 7790

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. ATKOČIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

.4729 So. Ashland Avė.
2-tros labos
CHICAGO, LLL.
Telefonas MIDway 2880

DANTISTĄ R

1446 So. 49th

Court, Cicero
ir

Antradieniais,
Ketvirtadieniai*
Penktadieniais

bendras visą Darželių ĮNisiro- girsti Darželio finansinis raOFISO VALANDOS:
dynias bus vienas iš didžiau-1 portą
kurį išdavė finansų Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 p. M. Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4*
3147 S. Halsted St, Chicago vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
siu ir svarbiausių Darželių1 rast. ir patvirtino iždininkė Pirmadieniais, Trečiadieniai* u
šeštadieniais
Telefonas HEMlock 6286
istorijoje.
VI. Šukienė, kasos globėja
Valandos: 3—8 P. M.
Ypatingai buvo smagu iš-l Kotrina Miliauskienė, pažy-

DU A. G. RAKAUSKAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(BELNARAUSKASž

2415 VV. Marųuelte Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR
OF

AMBR0S1A & NEGTAR
B E E R S

6y(MJ So. Halsted Street

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakarv

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1(1.5,
Res. — Yarls 3955

Trečiadieniais ir Sekmadieuiau
Susitarius

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagai sutarti

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

DR. A. J. MANIKAS

4631 So. Ashland Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VlRginia 1116
4070 Archer Ava.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta
AMBR0S1A Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Klausime atvažiuojančio iš
Lietuvos choro nutarta, kad |
Darželio vardu raštininkas .1.1
Venclovas pasiųstų kvietimą
atvykti į Clevelandą ir, ga- ,
vus sutikimą ir dieną, rengti
koncertą.
Buvo patiekti platūs rapor
tai iš Kultūrinių Darželių Lygos reikale įvykstančio Clevelande Pasaulinio Paukščių j
Kongreso ir visų kultūrinių į
darželių dedikavimo
as-j
meninį tprez. lluosevelto at
stovą Paul McNutt, liepos 30
, d. Tą dieną bus visų tautų!
paradas prie Kultūrinių Dar-1

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

2423 West 64tk St.

Tel. Hemlock 6240

Tek YARds 0994
Rez. TeL FLAza 3200

Valandos: 1—3 ir 7—h
Kasdien išskyrus Seredą
Seredmnis ir Nedčl. pagal sutarti

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. va*
N ėdėlioinis nuo 10 iki 12 vai. dieu*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
bL YARds 5921
m.: KENwood

Ofiso TeL Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS

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

756 West 35th Street

2201 W. Cermak Rd.

PASKOLOS

GREITAI IR
PIGIAI

ant 1-mų Morgičių
Nuo 5 iki 20 mėty mažais mėnesiniais atmokėjimais.
arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimy.

želių ir programa, kuri bus'
transliuojama per visą Ame| riką. Prie šios dienos rengia-;
j si visos tautinės grupės. Lie
tuvių grupės parado maršali kai Juozapas Sadauskas ir Le j
j onas Brazauskas paaiškino,

AND LOAN ASSOCIATION
Of CHICAGO

Dividendai išmokanti sausio ir liepos m.

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

AKIŲ GYDYTOJAS

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

EYEGIRSSES

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartĮ

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

DA.SlRItUL'IS
PHYSICIAN and 8URGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. yak
Nedėliomis pagal sutartį.
Office TeL YARds 4787
Mamą TeL PROspsct 1930
Tai OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
REZIDENCIJA

Chrysler, Chevrolet ir Plymoiith

Telefonas REPnblic 7868

Turime daugybe vartotų automobilių vSitausios uisoos, nuo SlS.tO
Ir augti

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Telefonas YARds 1378

TEL. YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(RVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 West 47th Street
(Kampas Wooa St.)
OFTSO VALAND08:
ir 7—8:30 V akais
Ir Pagal

i

n.

4157 Archer Avenue
I—8 p.

Ofiso yaL: 2—4 ir

Resideacija
8839 So. Claremont Avė.
Valandos 9—10 A. M.

Tai CANal 0257
Res. TeL PROspect 6661

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artcsiau Avė
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiel
6 iki H vukare

DANTISTAS

TrečisV aiais
uais ir Sekmkadieniais
Sek
pagal sutartį.

4030 S. Archer Avė., Chicago, iii., Phone Virginia 1515 j

DR. T. DUNDULIS

DR. G. Z. VEZEL'IS

2403 W. 63rd St ., Chicago

“U WII,L I.IKE L8”

3259 S. Halsted Street

Office Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Lsavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANal 0706

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BALZEKAS MOTOR SALES

DANTŲ OYDYTOJAS

Nedėliomis pagal sntartį.

6631 S. California A ve.

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modcmUltal Utobullntl, nužemintos kainos, lengvi ISmokSjlmal,
teisingas patarnavimas.

DR. A. P. STULGA
Ofiso TeL VlRginia 0036
Reaidencijos TeL BEVerly 8214

DR. J. J. KOWAR

SPECIALISTAS
O1TOMKTKICAI.I.Y AKIŲ
LIETUVIS
Huvlrš 20 metų praktikavimo
M.no Garantai Imas
Palengvins akių įtempimų, kas es
ti
priežastimi galvos
skaudOjltno,
svaigimo, aklų įtempimo, nervuotumo. skaudamų aklų karttį, atitaiso
trumparegystę Ir toltregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitlkllhuosa egzaminavimas daromas su
clsktra, parodančia mažiausias klai
das.
Speciali atyda atkreipiama į
mokyklos valkus Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos: nuo 10 Iki S vai. vak.
Nedalioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos l>e akinių. Kainos pigios kaip
pirmiau.

TeL Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:
8 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madieniai ir trečiadienius

CHICAGO, 1LL

PIRKIT NAUJAUSI

DR. VAITUSH, DPT.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ».

p.;
CX3

TeL CANal 5969

> DR. WAL1ER J. PHILLIPS

2423 W. Marquette Road

2202 West Cermak Road
Chicago, Illinois.

j kad bus dedama visos pas|į tangos gražiam lietuvių pa
sirodymui. į šią komisiją da
įeina Moterų skyriaus prižiū
rėtojos Darželio vice pirmi
ninkė Adelaidė Miliauskaitė
ir Stasė Ivinskaitė. Pirm. P.
V. Česnulis pranešė, kad šis

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SIMANO DAUKANTO//

6107

DR. A. J. BERTASH

DANTISTAS

UUflRnNTEįh

Štai ką gaunate:

Trečiadieniais nagai sutartį.

Tęsinys .iš 5 pusi.

Į

tioUiU-

I

-

4645 So. Ashland Avė.
Vai

arti 47th Street
nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR, V. E. SIEŪLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenut
Telefonai LafayeUs 8650
Antradiesisis, Ketvirtadieni si • u
Psnktsdiemsia

4631 South Ashland Avė.
TaL Yards 0884
jais. Treėiadienisia (*

-r

5 v

4

isJ-, •’

..V •-

Ketvirtad., liepo.« 20, 1939

(Tęsinys iš 4 pusi.)

Rašo S. Gadeikis
P

--------Nuo čia jau (prasideda tuš
tumas (deserts) ir aliejaus,
gazo laukai. Už 200 nu vieš
keliu 30 privažiavom N. Mexico. Ši valstybė atrodo visa
ipavirtus j sudegusius smil
tynus. Čia karštis 120 laips
nių 'per kokias virš 100 nu
Kaltais privažiuoji mažų mie
stelj, 10 gyventojų, kartais
privažiuoji vadinamų gyvu
lių auginamus laukus, matai
keletu raguočių ir negali iš
sivaizduoti, kuom jie čia ga
li maitintis. Vietoms prie uij>elių įvesta liejimo (arigation) sistema. Tai net akis
prašvinta, (kuomet matai ža
liuojantį lopelį. Tas rodo,
kad jei čia būtų užtektinai
vandens, viskas puikiausiai
augtų.

į Arizoną. Čia sutikome var
gingų kelionę. Arizona, gali
ma sakyti, , visa paskendus
nudegusiam akmeny, 5 ir 7
tūkstančių pėdų aukštumo ka
lnuose. Juos pervažiuot uži
ma iki virš 100 mailių. Tų
dienų turėjau pervužiuoti dvi
eiles tų kalnų. Karštis siekė
iki 122 laipsnių. Rodos, sėdi
kaitinančiam kubile. Bet pra
kaito nėra. Pervažiavus 494
mailių, Plioeniv mieste susto
jom nakvynei. Turėjau išge
rti du galiomis šalto vandens,
kol normaiiškai atsišaldžiau.
Važiuojant pastebėta daug
indijonų tuose kalnuose. Apsidangstę kaktų šiaudais lin
dynes taip Lr vargsta. Labai
mažai kur pašlaitėse, su pa
galba liejimo sistemos, augi
nama vaismedžių bei daržo
vių.
t ,

(Daugiau bus)

KAUNAS. — Dažna Lie
tuvos
lankytoja Chicagos
veikėja Vanda Byanskienė
atsiuntė per Jonų Vilkaitį
Lietuvos Šaulių Sųjungai sa
vo asmeninę piniginę aukų,
iš 'kurios prašo nupirkti ir

Vieškeliu 62, už 180 mailių,
miestas EI Paso. Tai siena
Amer. J. Valst. ir Meksikos.
Perėję tiltu per Rio Grande
upę, gavoane progos susipa
žinti su meksikonais ir pasi
l»erd'uoti Šaulių Sųjungai vie
vaišinti jų skanumynais.
Vieškeliais 70 ir ISO šaunam nų šautuvų.

Kun. Aut. M. Karuiišku

Čia bus bendro tūkstantinio'
visų grupių choro išpildytos
trys dainos, kurios Ims trans
liuojamos per National Ra
dio tinklų. Po ceremonijų
\Vasliingtono atstovo Paul Ale
Nutt bus visų Darželių ins
pekcija.

į šias iškilmes kviečiamai
kaip vietos, tuip ir kitų mie
stų gyventojus. Kiekviena
grupė, kiekviena tauta sten
giasi pasirodyti kuo gražiau
siai ir įspūdingiausiai. Ir lie
tuviams vertėtų pamatyti.
Lietuvių Kultūrinio Darže
lio Sųjunga susideda iš šių
organizacijų bei pavienių na
rių; LRKSA 8 kp. — K. Mi
liauskienė, F. šau'kevičius; L
RKSA 50 kp. — P. Skod'ienė,
P. Selickas; LRKSA 142 kip.
— Paulė G.lugodienė, Jurgis
Venclovas; Moterų Sujungus
26 kp. — VI. Šukienė, K. Po
Už 350 mailių privažiuoji
vilionienė; Moterų Sąjungos
vadinamų “earlsbed eavern”.i California nėra tokia nepa
prasta, kaip 'kad ji išpučia 36 kp. — V. Katkauskienė,
Tai vieta kiekvienam verta
ma. Jų daugiausia nuosavy J. Salaševičienė; Aušros Va
pamatyt, ir neužmiršiu kol
bių agentai išpučia, kad pa rtų dr-ja — Ad. Miliauskai
gyvas būsiu. Apsakyt jos nė
traukus daugiau svečių iš ki tė, M. Galdikienė; Amžinojo
ra galiuna, kad žmogus ne
matęs galėtų suprasti. Sykiu tų kraštų ir jie tuo puikiai Ražančiaus dr-ja — R. Vitoyra ir moksliškas reginys. Į- pasinaudoja. Privažiavus mie nienė; Labdarybės dr-ja —
eini S0O įpėdų gilumon, ir ten stų, randi taip vadinamus ke Pr. Vaičiūnienė, K. Magilierandi įgriuvusių skylę, kad leivių biurus. Vietoj patarti, nė; Jaunimo Kultūros dr-ja
— Pr. Janulionis, St. lvinsapima 7 mylias kol jų aipeini. kaip trumpiau kas pasiekti,
Aukštumas, žiūrint į lubas, jie tau įteikia didžiausių pluo kaitė; Sporto Club — A. Vy
vietoms siekė iki 450 pėdų. štų literatūros savo biznio iš- šniauskas, P. Miliauskas; Mo
Kaip elektra apšviečia ir žiū rokavimais. Ir jei to neper- terų Ratelio — M. Mišeikie
ri į tas lubas, tai, rodos, žiū matai, tai, pagal jų nurody nė, O. Pangonienė, L. M. klu
ri į dausas. Čia matai, kaip mus, nuvažiuosi kokį 100 ar bo — O. Milialieienė, E. Peckaičiūtė1; Liet. University
mūsų žemė susideda gilumo daugiau mailių ir pamatysi
je. Į tų skylę pradedi eiti tuk kokį sodų ir keletu kar Club — P. Komaras, J. Deišdarytais takais,, gilyn ir to vių ir važiuok atgal. Tiesa, i besis; Dr. V. Kudirkos dr-ja
lyn ir sutinki įvairių sluoks šis kraštas gamtos apdova — J. Brazauskas, J. Miščinių: kieto akmens, žibančių notas įvairiomis augmenų gro kas; “Dirvos” — K. S. Kar
brangių akmenų, gįp^o ir ki žybėmis, ko kitur nerasi. Dau pis S. L. A. 14 kp. — O. Baltokių brangumynų. Nuėjus į ginusiai ten viskas priklauso trukonienė, l)r. S. T. Tamo
patį dugnų, randi ikaip kokį jūroms, tai yra visas k-aštas šaitis; S. L. A. 136 kp. — Jo
parkų, kur per šimtmečius va Paeifiko vandenyno nuosavy nas Jaras; Lietuvių Kongre
rvant visokioms medžiagoms bė. Jei ne tas vandenynas, ne so — S. Mazenskas.
Pavieniai nariai užsimokė
]>er plyšius tų kalnų tie la žmogaus darbas atvešti tų va
ndenį
į
tuos
laukus
ir
juos
ję mokestį į metus dalyvau
šai suakmenėję, pavirtę į pui
aplieti,
California
būtų
tokia

ja: Jeo Dicinonas, P. K. Štaukiausius žibančius dalykus,
me
pat
stovy,
kaip
ir
kitos
pai,
P. P. Muliolis, Jos Blapavydale, medžių, stukpų, vi
vakarų
valstybės.
škevičius, Ale'kas Banys, J.
sokių gėlių, samanų, stoglašių ir daugybes kitokių. Čia
bandau tik maž daug apipiešti, bet nemačius sunku išsi
vaizduoti.

iš visų kitų kolonijų”. Neno
rime, kad dėl praleidimo jų PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
pavardžių vestpulmanietės ir,
MINTYS
iš kitų kolonijų įsižeistų.
Iš angliško vertė

Kultūrinio
Darželio Veiklos

ls Keliones Aplink A. Jungt. Valstybes
(Tęsinys)

n

nninnir

J. Verseckas, P. Vitonis, A.
Vilčinskienė, J. Sadauskas,
P. V. Chesnulis, A. Miliauskas, J. P, Zūris, A. Zdanis,
J. P. Keršis, Aida Vilkelienė.
Kitų vardų neturiu, už tai
prašau neįsižeisti.
Paulė Glu-nė,
L. K. D. koresp.

Iš Rėmėjų Susirinkimo
Juunamečių Rėmėjų mėne
sinis susirinkimas buvo lie
pos 17 <1. Narių atsilankė ga
na skaitlingai ir daug dalykų
apsvarstyta. Neužilgo mergai
tės turės “sočiai’’ pritrauki
mui daugiau narių, šis “so
čiai” bus vienas gražiausių.

Kurios uoli įsirašyti į Jaunamečių Rėmėjų skylių, bus
mielu noru priimtos. Susirin
kimai laikomi kas tretį pir
madienį Šv. Antano mokyk
los kambaryje 7:30 v. v.
Dėl kai kurių priežasčių
senoji pirmininkė Elena Garniiūtė atsisakė iš pinmininky- 1
stės. Išrinkta naujoji Barbo {
ra Rots'kiūtė. Eleanora Mura- ■
škaitė išrinkta maršalka.

Į MOS LIETUVIŲ NAUJIENOS)

Vakare dalyvavo veik vi
sos centro valdybos narės, ku
Proga
rios yra Cliicagoje, ir net iŠ
\Vest Pullinan atvyko ir iš
Liepos 13 d. grupė Moterų
visų kitų kolonijų.
Sąjungos narių pagerbė M.
Vaicūnienę vardadienio pro-* ,Ant galo sudainuota “Il
‘
ga. Visos linkėjo sveikai nu giausių metų” ir tuo baigės
vykti į šeinių ir toliau pasi tsa jaukus ir nuoširdus va
Viena Draugių
likti raštininke Moterų Są karėlis.
jungos centro. Po skanaus už
Nuo redakcijos. Vardus da
kandžio ir kalbų, sveikinimų, lyvavusių pagerbime pralei
ant galo M. Vaičūnienė dė džiame, ues iš korespondenci
kojo visoms už linkėjimus ir jos sprendžiame, kad ne vi
nuoširdumų. M. Paukštienė į- sos dalyvavusios išvardintos.
teikė mažų dovanėlę kelionės Tai aišku iš pasakymo “net
lėšoms.
iš \Vest Pullmano atvyko ir

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED’ EYES

New City Funiturc Malt
RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška GrnpS,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

. Nattnrally... irtfft

•Don’tsufferfrorabuming, smarting eyes.
Murinę brings you
quick. amazinį retief.
Murine’s six extra ingredients completely
wash away eye irrita(i'on-malceyoureyesfeel
clean, fresh, alive 1Use Murinę twice daily;
•Eye įtrain due toduit, dri ving.glare, eloae work,
movies, resding.late hours. Murinę willnot correct eye deficienciea. For treatmentof organiceye
diaordera, aee a competent profeaaional at ooce.

KLAUSYKITE

MiSlos Ir Mišparai, LletuviSkai
Ir Ix>tyniSkat, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. ParaSė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršals,
kaina — 3.75. Reikalaukite IS:

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

V-n
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LAIDOTUVIŲ

i F

DIREKTORIAI

1

MARIAI CHIOAGOa. 0I01R08 LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A Al P C patarnavimas
H R Du L H H b C dieną ir naktį
nV V A T
I K rv 1

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
4348 So. California Ąva,
Phone LAFayette 3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Larry Moller (kairėj) sveikina savo OĮKinentų, Harrv Todd,
nugalėjusį j. Vakarų Golt'inimkų Mėgėjų turnamente, suruoš
tam Oklahoma City, Ūkia. (Acme telephoto)

oo yoor hair —* beautiful, natnraL
looUng color that defiea deteetion.
See youraelf as yon would likę to
bo. See yoor hairdreeser today eo
oead thb coapon N0W.

Pagerbė Vardadienio

Mlm MyUatiema — VestnvtonB—■
Bukletams — LaklotavBaia —

LIETUVIŠKAS
MIŠOLtUS
Šlovinkim Viešpatį.

komos: rytais 3 vai. ir vaka
rais 7:30 vai. Ne tik šios pa
rapijos katalikai, bet iš to
linus naudojosi šiomis ypa
tingų Dievo malonių dieno
mis ir skaitlingai atlikusiems novenų geri), misijonierius kun. P. Malinauskas, M.
1. C. suteiks visuotinus atlaidus iškilni ingo.įe užbaigoje
per šv. Onos šventę.

i DOtTT BE GREY

FkOM IATATKTni MM

įsigykite Naują Giesmyną. Jame
raHlte Visiem* Metams Bažnyčios
Giesmes.
Giesmes ir muziką patvartė
Ant. g. Pocius.
Uleldo C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

Numylėtinis ir Mylimasis
buvo susirišę meilėje atmin
ties, Hupratiiiio ir valios ry
šiais, kari jie niekad nebūtų
atskirti; o virvė kuria šios
dvi meilės buvo nupinta iš
minčių, liūdesių, dejavimų ir
ašarų.

Florencija Deveikiutė,
Daugelis daug kalba, todėl
Didž. gerb. kUn. H. J. Vaičūnas, Šv. Antano para p. kle
koresĮMindentė mažai reikia jiems tikėti...
bonas, kuris yra labai daug prisidėjęs prie Tėvų Marijonų
darbuotės; įamžino savo atmintį Seminarijos koplyčioje, įtaisydamas gražų spalvuotų langų; taip pat prisidėjęs prie Dievo Apvaizdos
išleidimo misijonierių į Pietų Ameriką, ir pasižadėjo ne tik Parapijos Žinutės
patsai dalyvauti išvažiavime liepos 23 d., Marijos Kalne
| Doo*t talento grey hair. Grey hab
liuose, bet ir paprašyti savo parapijiečius.
Praėjusį antradienį prasi
mafcaa you look old and feel old.
dėjo tiovena prie šv. Onos, ku Try the idodern* Method for CoU
orint Hair . . . CLAIROL. YooTl
ri užsibaigs trečiadienį, liepos appredate the ąaick, pleaaaat treat*
26 d. šv. Onos šventėje. Kas tnent. No bleaching requir«d to
the hair «hen yon aso
dien dvejos pamaldos yra lai- ooften
CLAIROL. YouTl lova the rasnlto

Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avl ,

GIESMYNAS

Liepos 20 Diena

John F. Eudeikis
e

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Eairfield Avenue
____________ Tel. LAFAYETTc 0727__________

I\ Y K A T

k°P,yC»os visose
Chicagos dalyse

Klausykite mOsų Idctuvlų ratilo programo Antradienio Ir
B<«tadicnlo vakarais, 7:00 valandą, U WU11* etotiea (I4SO KĄ

PrancMJas 1’. AAI.TIMIF.RAS

S. P. Mažėto
Aitam M. Mik
I. J. Zitą
Altai V. Petkus
P. I. Ridikas
flnthony B. Petkos

bebiez ir Simai

3319 Litu&nioa Avenue
Pbone YARdo 1138-1139
3307 Iitnanioa Ava.
Phonę YAKdt 4908
1648 Weat 46th Street
Phone YABda 0781-0782
4704 S. Weetern Avenue
TeL LAFayettę 8024
3354 So. Haleted SL
Telefonas YARda 1419

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

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

Ketvirtad., liepos ?0, ’933

PWXT7OXW

Lietuviu Diena - Musu Visu Diena
Su dideliu susidomėjimu ir rgumynai. Beje, išgirsite ir
pnsigerėjiniu sekėme, kaip pu- gražiu danu iš rinktinių daięk utiniu laiku visų Čikagos' nininkų grupių.
lietuvių kolonijų ruošiamasi
Įteikia atsiminti, jog gra
prie didžiulės Lietuvių Die
žus ir kilnus tikslas skatina
nos^ kuri įvyks š. m. lie
'šiuos veikėjus ir rėmėjus taip
pos 23 dienų. Marijonų ūkyje,
pasišventusiai darbuotis, šis
llinsdale, 111. šiam išvažiavi
išvažiavimas rengiamas pare
mui jaučiamas visų bendras
mti Tėvus .Marijonus ir jųjų
pritarimas, jaukus ir nuošir- Į
reikalus. Tėvai
Marijonai,
dus bendradarbiavimas. Pilsi-;
kaip matome, atsidėję dar
šventę veikėjai jau kuris lai- ■
buojasi lietuvių visuomenės
kas kai deda visas pastangas
naudai. Todėl rodos kaip tik
./
šiam parengimui kuo geriau Į .
j ir pravartu, kad :mes iš mūsiai pasiruošti; lietuviai pro
! sų pusės užjausdami jųjų reifesijom! lai ir biznieriai irgi
kalus, tuos sunkiuosius darnuoširdžiai ir glaustinai bu.
. , ous ir paremtume. Ot štai ir
na savo parama, kad rengia.... . . ...
. .
j pasitaiko kaip tik 'patogi pro
nia Lietuvių Diena Marijonų
ga tai padaryti. Važiuokime
ūkyje susilauktų gražaus pa
kas galime į Lietuvių Die
sisek i«mo.
uos parengimų, Marijonų ri
Matyt, kad vienas didžiau kyje, š. 111. liepos 23 dieną.
sių ir sunkiausių darbų šiam Ten tikrai gausime linksmai
parengimui yra išplatinimas praleisti laikų, pasimatysime
knygučių, skirtų piniginių do- su savo pažįstamais ir tuo
penkios piniginės dovanos — pačiu paremsime tikrai sgratą.
vanų įšlannėjimui. .Jau pas-! žų ir kilnų tikslą.
A nas
(kelbta, kad bus leidžiamos
penkios dovanos po penkis
dolerius, šiam tikslui, tat, ir
Didž. gerb. kun. A. P. Baltutis, Gimimo Panelės Šv. par.
platinami bilietai. Šis daubas!
klebonas, kuris irgi įamžino savo atmintį Tėvų Marijonų
visgi iki šiol gan gerokai įsi
Seminari.įos koplyčioje, įdėdamas gražų spalvuotų langų,
Užvakar Šv. Kryžiaus ligo
taip pat prisidėjo prie įsteigimo Tėvų Marijonų misijos
siūbavęs ir gan sklandžiai se
ninėj dr. A. Rakauskas pa Pietų Amerikoje ir liepos 23 d., jei leis aplinkybės, ne
kasi. Iki išvažiavimo dienos'
darė gerklės operaciją Robe tik pats dalyvaus, bet ir prašys savo parapijiečius skait
visgi dar liko šiek tiek laiko,
rtui Miekelifinui, plačiai ži lingai dalyvauti Marijos Kalneliuose, llinsdale, III.
taip, kad kam prieinama tas
nomų veikėjų sūnui.
gali šiuo atžvilgiu dar nema
j sitetų, o jaunesnysis uz nie- Sveikino Sll
žai pasidarbuoti. ‘Bet, kaip?’
tų baigs vidurinę mokyklų.
Vardinėmis
■— gal kas 'paklaus. Lengva.
Serga A. Ambrose. Jis gy-l I'abi jonas studijuoja
anglų
Kas gali pats tegul platina vena Marąuette Parke. Tu- literatūrų. Rengiasi prie dak
WEST SIDE. — Liepos 10

Aplink mus

šias knygutes pažįstam,} tartarato. Visi Gudų vaikai ga d. sųjungietės netikėtai užkili
pe, arba tegul neatsisako nu- Jis aktyyiai (,alyvauja ipoH. būs ir darbštūs.
po 55 kuopos iždininkę Emili
pirkti platinamų bilietų kai tikoj, arba teisingiau, kitie
kas nors pasiūlys.
ms lietuviams politikams ]>aIš viso to kas iki šiol apie ( deda.
bengiamų Lietuvių Diena, ma 1
Dr. A. Lauraitis, vienas iš
tosi, jog ji šiais 'metais bus
ypač įdomi, įvairi ir turinin pirmųjų lietuvių dentistų (’hi
ga. Kas jau yra dalyvavęs vagoj, laukia sugrįžtant sa
Marijonų Rėmėjų išvažiavi vo sūnaus, kuris važinėja ka
muose gerai atsimena, jog šie ro laivais po plačiuosius van
parengimai visad įdomūs ir denynus. Dr. Ixiuraitis savo
smagūs. Tr seniems ir jau ofisų turi Marąuette Parke.
niems užtikrinta geras, sma
Pranas ir Uršulė Gudai,
gus laikas: bus sviedinio žai
dimas tarp dviejų stiprių ko Bri.lgeporto biznieriai, augi
mandų, smagi muzika, orkes na du sūnus ir dukterį. Vy
tras, garsiakalbis, skanūs va resnysis sūnus Fabijonas ir
lgiai, išlaimėjimai ir kiti >ma- duktė lanko Cbicagos univ.er-

Pr. Gudas per daug metų
redagavo “Darbininkų”. Da
rbavosi ir “Draugo” redak
cijoj ir administracijoj. Ir
dabar dienraščiui bendradar
biauja. Jo žmona daug dar
buojasi idėjinėse lietuvių katalikiu organizacijose.

jų Karlavičienę pasveikinti ir
■pagerbti vardinių proga.

Šeimininkaujuni. M. Aitutienei ir M. Dobrovolskienei,
prie gardaus užkandžio pa
dainuota “Ilgiausių metų” ir
palinkėta geriausios laimės.
Kalbonis vadovavo k,p. pirm.
___________________________

Šio mėnesio pabaigoj Cbieagoj viešės dr. Pr. Raulinaitis (advokatas), kuris jau yra atvykęs į New Yorkų iš
Lietuvos. Tiktų, kad advo
katų draugija suruoštų jam
priėmimų. Dr. Raulinaitis yra ne tik žymus advokatas,
bet ir visuomenės veikėjas
bei rašytojas.

RHEUMATISM

Pain—Agony Starts To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for You

Thlnk of lt—how thlg old world
does make progrens—nnw comes a
preserlptlon whlch Is known to pharmacists as Allenru and wlthln 48
hours after you start to take thts
swlft actlng formula pain, agony and
inftammatlon caused by excess urlo
ueld has started to depart.
•♦Allenru does just what thls nottee
cays lt wlll do—it is guaranteed. You
can get one generous bottle at leadIng drngsloreg everywhere for 85
cents and lt it doesn’t brlng the joydus results you expect—your nvney
avhole heartedly retumad.

M. Petraitienė. Nuo susirin Privatūs žmonės mažesnė-] šio parengimo. Taip pat dėkusių įteikta ir dovanėlė.
mis aukomis prisidėjo: S. Šid koju visiems darbininkams ir
Už netikėtų pagerbimui ii lauskas, A. Petkienė, Astrau visai publikai už atsilanky
sveikinimus nuoširdžiai dė skienė, Žilinskienė, E. Jan- mų ir parėmimų parapijos rei
kojo visoms K. Karluvičienė. čienė, Slankiem', A. Grons- kalų. Labai dėkoju visiems
E. Karluvičienė nuo dau kienė, A. Mulkevičienė, B. 1 biznieriams ir šiaip žmonėms
gelio metų priklauso Moterų Borisas, A. Romanas, P. Jav-iUŽ aukas. Jūsų aukas ir visų
Sąjungos 55 kuopai ir nuo dieno, A. C'iutrienė, Kl. Daž paramų labai apibranginu,
širdžiai darbuojasi jos gero nokas, Linkus, A. Puodžiu nes šiais metais parapija tu
vei, taip pat įvairiuose pare kas, Belinienė, N. N. iš Burn ri labai daug išlaidų. Staty
ngimuose ir komisijose neat Side, Baiisienė, L. Laučus, J. mas naujos klebonijos ir ap
sisako dirbti. Jau antri me Kačinskas, J. Vaičiulis, J. tvėrimas geležine tvora kai
tai eina kp. iždininkės parei llaynes, VI. Pučkorius, J. Pe- nuos daug pinigo.
treikis, K. Jančiūtė, A. Pa
gas.
Kleb. kun. J. Paškausk&s
liulis, Ed. Klimas, J. Dapšis ir J. Riekus.
Piknikas Gerai
Liudvika Palinlicnė buvo
Pavyko
restorano šeimininkė su 'pa
ROSELAND. — Liepos 16 galbininko S. Klimiene. Jos BUDRIKO RADIO
■J., Visų Šventųjų parapijos tiek daug pasidarbavo, kad PROGRAMA
1 piknike žmonių buvo pilnas restoranas pelno davė $133.
Pereito sekmadienio prog
'paikas. Visi gėrėjosi žaidi- Taip pat reikia jiažymėti, kad
j mais, kurie daug skanaus juo piknike visi darbininkai dir rama buvo labai gerai parin
ko teikė. Laimėtojai gavo gra bo sąžiningai ir sumaniai. Vi kta ir išpildyta. Simfonijos
žiu dovanų. 12 dovanų pini sas biznis ėjo tvarkingai. Pe orkestros kūriniai buvo labai
gais laimėjo sekantieji: Pr. lno piknikas davė 600 dolerių. geri. Taip jwit gera ir daini
ninkų išpildytoji dalis. Dai
Bružas, J. Žukauskas, S. Kiu“Šakai- - Makar” choras
pelis, V. Gužinskas, Ad. Dau liaudies dainomis publikų li navo Marie Scbultz, O. Juo
jotas, Am. Kučinskas, J. Ka- nksmino ir šauniai parėmė pi zaitienė ir A. Čiapas. Jie dai
navo vienu ir dviem balsais.
ktavičius, J. Drazdauskas, K. kniko bizni.
Kita Budriko radio progVaitkevičius, Stela Zakaras
šia proga reiškiu širdingų 1 raina bus šį vakarų nuo 7 iki
ir C. Keser.
padėkų radio stotims: Mar 8 vai., Cbicagos laiku, iš sto
Restoranui gausiai aukojo gučiui, P. Šaltiinierui, Budri ties WIIFC, 1420 k. Dainuos
šie biznieriai: .T. Zol,pė, K. kiu, Peoples Furniture Co. ir moterų choras, bus gera akorValantis, Tg. Valius, Rutkau Sofijai už garsinimų dykai dijonų muzika, juokų, vėliau
skas, Tautkus, J. Simonaitis,
sios dienos žinios ir asmenų
B. Petkus, J. Žemaitis, Kraubei draugijų pranešimai. Pa
jalis, Kr. Ambrozas, Wl. Zasiklausykite.
jauskas ir St. Misiūnas.

RADIO

UTILITY UQUOR
DISTRIBUTORS

CLASSIFIED

Incorporated

UNIVERSAL
RESTAURANT

Tel. Prospect 0745-0746

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa
tarnavimą.

5931-33 So. Ashland Avė.

YVholesalc Only

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Pas mus galima gauti tikrai
IJetuvIšką Importuotą Valstybinę
Degtinę.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. K. Ir M.
Dztmldai, Savininkai.

TURTAS VIRŠ----------- $3,300,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00
kėjom mažinai kaip 3% už padė

tus

pinigus.

apdrausti

Iki

$5,000.

—

4192 S.

ARCHER

FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASS'N OF CHICAGO

AVĖ.

Justln

Mackicrvlch,

Pres.

Automobilių Savininkai

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barškis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1904

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

...

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS

$5,000 Property Datnage

APDRAUDA
Nepraraskito Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Taupas!

SUTAUPYKITE 25%
Kuponas atneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial
Rcsponsibility Law ir Apdraudų, kuri jums reikalinga. Jūs
taipgi gausite dykai “card ease”, j kurį galite įdėti automo
biliui vairuoti leidimų ir identifikavimo korteles.
Metinė “Policy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimų

NAMAS

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidelity Būdu
T»l,

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine.
175 West Jackson Boulevard

moocl

komi

n

J *■ ■- •»
Pastnlysime namus Ir vidų )rengsime ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai unistal ir už
tikrinti.
___

Kviečiame
jus
atsilankyti
pirm negu pradėsite statyti,
tr apžiūrėti garažu ant mūsų
loto be Jokių prievolių.

CITY WRKG. t LUMEER Co.

2301 So. t'ravvford
Telefonas Iowndale
i
Open Sundnys

turėtų įsigyti j

Kunigai

į Vyskupo Petro Pranclš- į
J kaus Bučio, M.I.C. para- J
Pytą
J

Room A-1038 — Wabash 3066

VARDAS

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

2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, III.
400 puslapių knygą.

StainM Club
Švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLED TN BOND
Nėra Geresnės Degtinei
nž Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortoa..

S1.60

SAVO APYLINKĖS

Gerbiamieji:
Be jokių prievolių, prašau Jūsų agento Išaiškinti man
Illinois Financial Responsiblllty Uuv, Aš taipgi gausiu
“Card Case” be Jokios prlevoISs.

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

Avė.
3010

Kaina ^1.75
“DRAUGAS”

Reikalaukit

CHICAGO. ILI.INOIS

K. KAFKA. Per*.

Dr. John F. Dnvis, Cbicngo Cubs rinktinės oficialus gy
dytojas, tvarsto rankų pasiskelbusio metiko Dizzy Dean, ku
ris, sako, jų persipiovė į stalų vienam New York viešbu
ty. (Aeane telcpboto)

$10,000 Public Liability

Kainuoja ^3.46 j mėnesį per 10 mėnesių

I’astntystme ant
jūsų loto už....

Mažų Išlaidų

J

PAMOKSLŲ

NAUJAUSI IR GERIAUSI

I
i

Avenue.
REIKATdNGI DEGTINĖS
PARDAVĖJAI

Stanley Gaveus. 110 So. Rldgeland
Avė., Worth, m., tel. Oak Lavm
193J-1.

chicagoj.

STANDARD

teslnn

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00: 18
bušeliu $2.50.

Government prleilūra. DIDŽIAU
FEDERAL SA

SIA LIETUVIU

IŠTAIGA

PARDAVIMUI NAMAS
5-kambarlų mūrinis namas, ekstra
kambarys pastogėje: 2 lotai, 2 ka
rų garadžius.
Tikrai puiki vieta.
Viena iš geriausių apiellnkių. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju iš Amerikos. Atsišaukite: 6830 So. Ar-

PIRMOS RĖSTF.S JUODŽEMIS
— gėlynams Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

Vedu

siai porai Iki $15,000. Po U. S.

VINOS

PARDAVIMUI
2 fletu mflrinls namas, karštu van
deniu apšildomas, taipgi 2 karų garadžlun. Savininkas:
3227 South
Emerald Avenue.

telefonas FRAnklIn 1956.

indėliai

Kiekvieno

9601 So. Westem Avė., antras auk
štas.

Kelios geros apielinkės atdaros deg
tinės pardavėjams. Garantuotas už
darbis Ir apsaugoti aeeonots. Atsi
šaukite: McKesson A- Robblns, Ine.,

niekados neiSmo-

metų

Per 30

PARDAVIMUI f'KIS
Ūkis ant kurio randasi 8 kambarių
moderniškas
namas.
elektriką
ir
karšiu vandeniu apšildymas. Yra 3
kiti hudininkai. 18 akerų miško.
Ir 5 34 akerų sodas. 3 blokai nuo
mokyklos
Ir
miesto.
Atsišaukite:

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

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

ADRESAS ............................................................................. ...............
TEL........................................ KARO RASIS...................................

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

TAVERNOJ
Itin
-----------1
DRINKSAS
MUTUAL LIQU0R OOMPANY
Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET
Plione Boulevard 0014

Poeabontae Mine Run (Scrcencd), Tonas $7.25;
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Carbon Coke, perkant 5 ton. ar daugiau, Ton. $7.25.
Sales Tai

efcetra.

