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EUROPA NUSIVYLUSI
AMERIKA; NACIAI
POOLA ROOSEVELTĄ

Greta svetimų kalbų turi būti
ir portugalų kalba vertimai

Tt
RIO DE JANE IRO, liepos
20. — Brazilijos teisingumo
ministras Franciseo Campas
išleido dekretą,
nukreipti}
prieš visus Brazilijoje leidžia
mus svetimomis kalbomis lai
kraščius.

Nuo šio laiko vyriausybė
pripažins leidimu leisti sveti
momis kalbomis laikraščius tik
tokius, kurių tekstai Ims spau<1 i narni dviem kalbomis — sve
tima ir portugalų kalba.
Dekretas neliečia jau gyvuo

FR1END

Chicago, Illinois, Penktadienis, Liepa-July 21 id., 1939 m.

Brazilija susimeta prieš leidžiamus
svetimomis kalbomis laikraščius

LONDONAS, liepos 20. —
Britų valdiniuose sluoksniuo
se reiškiamas didis nusivyli
mas J. A. Valstybėmis, ku
rtų senatas nepripažino neu
tralumo akto pataisymo, kaip
to pageidavo prez. Rooseveltas.
Britai sakosi, kad jie visa
dos nusistatę nepaisyti sveti
mų šalių naminių, reikalų.
Bet šį kartą Britanijai yra
reikalo susirūpinti Amerikos
nusistatymu.
Nusivylusi ir Prancūzija.
Prancūzų spauda apgaili, kad
Amerika pasitraukia iš vadovybės užtikrinti taiką pasau
liui, o ypač Europai. Kai ku
rie laikraščiai Amerikoje ran
da dar ir veidmainybės. Sa
ko, žodžiais viską daro, o nuo
darbų susilaiko.

jančių svetimomis kalbomis
laikraščių. Tačiau jie apsunki
nami. Jei juose nebus deda
mas portugalų kalba tekstas,
jie negalės be muito impor
tuoti sau laikraštinio popie
riaus.
Nuo šio vyriausybės nuos
prendžio nukentės apie 00 sve
tintomis kalbomis leidžiamų
laikraščių ir kitų publikacijų.
Daugumas jų bus uždaryta.
Gal tik keli įstengs prisitaiky
ti šiai negirdėtai diktatūrai ir
šovinizmui.

Armour & Oi. viršininkai atsisako
tartis sn CIO darbininku vadais

minties

Kaina 3c

No. 170

HITLERIS DANCIGO
VADUS SUKVIEČIA
KITAN PASITARIMAN
Dancigo nacių valdininkas
pasienyje nušovė lenką
BERLYNAS, liepos 20. —.teises Dancige. Dabargi jis
Diktatorius Hitleris paikuti- pageidauja,
kad
Dancigo
nėmis dienomis turėjo ilgus klausimas taikinguoju keliu
pasitarimus su Dancigo na būtų išspręstas.
cių vadu Forsteriu. Dabar jis Nežinia, kiek tame tiesos,
į Berclitesgadeną pas save žiniomis iš Dancigo, tenai
konferencijon kviečia Danci vienas nacių valdininkas pa
go nacių delegaciją, kurios sienyje nušovė lenką pasie
priešakyje, matyt, bus tas pat nio valdininką. Nacis, teisina
Forsteris.
si, kad tas valdininkas pir
■Čia spėjama, 'kad diktatomasis į jį ėmęs šaudyti, tad
rius Hitleris nori keisti pir
miau padarytus savo planus1^ apsišaudymu gynęsis.

Dancigo klausimu. Pirmiau! Dancigo paribiais vieni
jis nenorėjo skaitytis su len- .'kitus kiekvienam žingsnykų pasiryžimais ginti savo je provokuoja.

“Eitos” žinios iš Lietuvos

Vokietijos nacių spauda ne
KAUNAS.—Klaipėdą pri- KAUNAS. — Paskutiniojo
vien prez. Rooseveltą pajuo skyrus prie Vokietijos penki meto1 duomenimis, šiuo metu
kia, bet jį dar ir puola. Na jūrų laivai, priklausę prie Lietuvoje yra įregistruota 1,ciai Rooseveltą kaltina, kad Lietuvos prekybos laivyno, iš 723 automobiliai, 286 autobu
Hitleriui užgrobimų planai kėlė vokiečių vėliavą. Tai bu sai, 599 autosunkvežimiai, 35
supainioti ir fiureriu šiandien vo Scbwederskio ir ‘Sandėlio’ kiti autovežimiai ir 1,159 mo
nė žvaigždynai nieko gera bendrovių laivai. Bet “San tociklai.
dėlio” bendrovės laivai ‘Ven
nelemia.
Naciai pareiškia, kad prez. ta’ ir ‘Nida’ šiomis dienomis
KAUNAS. — Liepos 7 d.
Rooseveltas esąs stambiau vėl iškėlė Lietuvos tautines Lietuvos Jūrininkų Sąjungos
sias pasauly ne taikos siekė vėliavas, nes bendrovė juos iniciatyva buvo sukviestas pa
jas, bet karų kėlėjas.
(išrašė iš Klaipėdos uosto ir sitarimas įvairių organizacijų
prirašė prie Šventosios uos atstovų jūros savaitės rengi
SUIMTAS PAGROBĖJAS to. Šiems laivams grįžus po mo reikalu. Nutarta šiemet
mūsų trispalve, mūsų preky rugpifičio 8-14 d. visoje Lie
IŠ TOLEDO
bos laivynas vėl padidėjo tuvoje surengti jūros savaitę.
JOLIET, III., liepos 20. —
dviem vienetais. Po Lietuvos
Netoli Lockporto stovinčiam
všliava dabar plaukioja 8 jū KAUNAS. — Liepos 5 d.
ant kelio automobily suimtas
rų laivai; Lietuvos Baltijos Nemune ties Vilkija žvejai
Ch. McMullin, 38 m. aimž., iš
Lloydo
—
“Panevėžys”, sugavo 122 kg svorio pustre
Šią vasarą daugelyje Lietuvos vietų siautė didelės ir nuos Toledo, O.
“
Kaunas
”
,
“
Marijampolė
”, čio metro ilgio brangią žuvį
tolingos audros, kokių, sakoma, nepamena net šimtamečiai se
Su
juo
automobily
buvo
H.
neliai. Kai kur stovėję ūkininkų triobesiai sulyginti su žeme.
“Šiauliai”, “Kretinga” ir osetnina, kurią pardavė vie
WASHINGTON, liepos 20.
W.
Adams
iš
Toledo,
automo
AVASHTNGTON, liepos 20. Šiose nuotraukose matome didelius audros padarytus ūkinin
“Utena”. “Sandėlio” bendro nam Kauno restoranui už 700
— Kongreso žemesnieji rūmai — Valstybės departamentas kams nuostolius.
bilių pardavėjas. Adams iškė vės “Nida” ir “Venta”.
Lt. Restoranininkas žuvyje
ėmėsi svarstyti bilių, kui iuo , iškelia aikštėn, kad Britanija
lė aikštėn, kad McMullin jį
rado 12 kg. juoduosios ikros
norima išnaikinti šalyje viso-jjr Prancūzija nepaprastai pla ROOSEVELTAS RŪPINA
pagrobė.
KAUNAS. — Po verslinin (caviar).
kią valstybei kenksmingą vei čiai ir stambiai ginkluojasi SI VOKIETIJOS BĖGLIAIS
McMullin jau buvęs kalėji kų didžiojo kongreso, Palan
klą.
me.
prieš Romos Berlyno ašį.
AVASHINGTON, liepos 20.
goje, verslininkų atstovai:
KAUNAS. — 1940 m. Hel
Bilius yra daugiausia nu Tas paaiški iš valstybės de — Prez. Rooseveltas į Baltuo
“Verslo” ir “Amatininko” sinkyje įvyks pasaulinė spor
kreiptas prieš komunistus, pa partamento pripažintų leidi sius Rūmus sušaukia tarp
PAŠTO ŽENKLU MINĖS redaktorius Alb. Briedis, ama
to olimpijada.
Numatoma,
reiškia kongreso atstovai, kad mų eksportuoti iš Amerikos tautiniu bėgliais rūpinimosi
BERLYNAS, liepos 20. —
SUKAKTUVES
tų mokyklos mokytojas J. Va- kad tais metais per Lietuvą į
nuo jų propagandos apdraus ginklus ir municiją.
komiteto atstovus tartis Vo Buvusios Čekoslovakijos są AVASTTINGTON, liepos 20. lentukonis, Kauno verslininkų Suomiją pravažiuos i labai
ti kariuomenę, laivyną ir pa- Į
kietijos bėglių likimu. Šiam jungininkė Prancūzija, kuri — Paštų departamento sekre skyriaus pirmininkas Dr. J. daug pasaulinės olimpijados
kraščių sargybą.
i Apie 80 nuošimčių visų lei
dimų šiemet per pirmąjį pus komitetui priklauso 32 vals sutartimi buvo pasižadėjusi torius J. A. Farley nuspren Kaškelis, vyksta į Ameriką, dalyvių.
Nurodoma, kad valstybės metį tenka Britanijai ir Pran tybės. Komitetas savo vyriau ginti čekų tautos nepriklauso- dė pašto ženklu paminėti kur aplankys tenykščius lietu,inybę, šiandien netiesioginiai
ginkluotos pajėgos nuo pro cūzijai. Kiti 20 nuošimčiai te
šią buveinę turi Londone Ipripažįsta Vokietijai Čekoslo 300 metų sukaktuves, kaip į'.vius prekybininkus, pramoni- KAUNAS. — Lietuviai ma
pagandistų turi būti apsau ko kitoms mažesniosioins Eu
prekybininkai
Konferencija įvyks rugsėjo vakijos suskaldymą ir jos da J. A. Valstybes pirmą kartą 'ninkus ir amatininkus. Ameri nufaktūros |
gotos ne vien karo, bet ir tai ropos valstylvėms.
koje jie išbus du mėnesius.
įnešta
spauda.
Kaune įsteigė akcinę bendra
i pilnomis dienomis.
lių užgrobimą.
kos laikais.
Tik maža dalis ginklų ir ka
Ženklas bus purpurinis 3
vę “Audeklą” — manufaktū
Prancūzija tai daro atnau centų veTtės. Vartojimui bus
Randama, kad ypač raudo ro medžiagos kliūva Pietinei
KAUNAS. — Derybos tarp ros urino prekybą.
NENUOSTABU, JEI TAR jindama su Vokietija preky
nųjų propaganda karo pajė Amerikai ir Azijai.
pateiktas apie rugsėjo 25 d. Lietuvos ir Vokietijos dėl
NAUTOJAI PALEIDŽIAMI bos sutartį. Turėta sutartis
goms kenksminga.
laisvos zonos Klaipėdos uos KONGRESAS TIRS NLRB
užsiliaigė pereito birželio 30 d.
NEVV
YORK,
liepos
20.
—
VEIKLĄ
PABAIGTOS IR BAIGIA te liepos 4 d. Berlyne pasira
Biliaus dalis nukreipta prieš STATO PERKŪNSARGIUS
Dabar atnaujinta iki 1940 m.
Iš
pasaulinės
parodos
vado

šytas
susitarimas
dėl
lietuvių
svetimšalius raudonuosius ir
MOS STATYBOS
AVASHTNGTON, liepos 20.
ALYTUS. — Alytaus aps vybė praleidžia daug tarnau birž. 30 d.
darbininkų ir buvimo laisva
kitus triukšmadarius. Nutver krityje g' iaustinis pabarė nuo
Atnaujinta sutartimi Voki© SKUODAS. — šį pavasarį jame Klaipėdos uoste, dėl as — Kongreso žemesnieji rū
ti priešvyriausybinėje veiklo stolių ir sudegino daug tro tojų ir mažina algas viršinin
tija per G mėnesius iš Pran buvo pabaigtas pilti Luobos mens liudijimų, pinigų klau mai dauguma balsų nuspren
je svetimšaliai komunistai ir besių — gyvenamų pirkių ir kams. Mažai pajamų.
cūzijos gaus nužymėtą kiekį upės (3klm. nuo Skuodo) py simo, muitinių nuostato ir dė ištirti NLRB (National
anarchistai lie jokio klausimo kluonų. Vos tik sugriaudė,
Nenuostabu. Parodos bend geležies rūdos. Vokietijai gi limas. Tiltas jau seniau paLabor Relations Board) vei1
turi būti deportuojami, pažy čia, žiūrėk ir liepsnoja vie rovės
prezidentui
Grover leidžiama iš užgrobtos Čeki teigtas ir jnomi jau naudoja- 1.1. Dėl kai kurių juridinių
reikalai
ir
8Pren<iin,’»
mima biliuje.
Whalen
mokama
100,000
dol.
nur kitur ūkininko trobesiai.
jos siųsti prekes j Prancūzi masi. Pylimas kai kuriose vie derybos bus netrukus pradė
algos.
GARSINKITĖS “DRAUGE”
Todėl ūkininkams gaisrai tiek
tose siekia pusketvirto metro tos.
ją
192,700 ASMENŲ BUVO daug baimės yra įvarę, kad
Sutartimi Prancūzija su aukščio. Be to šią vasarą bus
DINGĘ
AVASH1N0TON, liepos 20. tinka Vokietijai grąžinti turi pabaigai
dabar jie sukruto statyti per
galutinai
įrengti
ŠVENTOJI. — Įvietos uoAVASHTNGTON, liepos 20. kūnsargius. Stato stoginius. — Paštų departamentas išleis mus Prabos kapitalus, kurie pra. moka rūmai. Pastatas bus
— Teisingumo departamen Tik, deja, jų pastatymas ga seriją pešto ženklų, kuriais buvo sulaikyti naciams užė- bene gražiausias visame mies stą įplaukė grįžęs iš remonto i CHICAGO SRITIS. — Nutas pranešė, kad pereitais me na brangiai ūkininkams atsei- bus pagerbti 35 amerikiečiai mus Bohemiją ir Moraviją.
telyje. Dar- statoma keletas ir Liepojoje mūsų karo laivas matoma giedra; maža tempetais visoj šaly buvo dingę na. Už įvedimą į gyvensimą — autoriai, poetai, artistai,
Aiškėja, prancūzai
seniai privačių namų. Prie staty “ Prezidentas Smetona” ir iš ratūros atmaina.
192,700 aRmenų. Ir iš jų 16,- namą ir kluoną imama po švietėjai, išradėjai, kompozi nėra čekams bičiuliai. Tas pat bos daug darbininkų gauna Klaipėdos atplaukė didžioji Saulė teka 5:33, leidžiasi
8:19,
šaulių jachta “Šaulys”.
150 Lt.
darbo.
500 visiškai nesurasta.
toriai ir mokslininkai.
yra ir su britais.

Cbicago miesto tarybos dar dauguknas darbininkų
pri
bo komitetas vakar mėgino į-1 klauso Amerikos Darbo fede
tikinti Armouro skerdyklų ‘ racijai. Antra, kompanija ne
kompanijos viršininkus, kad gali daryti nė su viena dar
jie sutiktų tartis su CIO dar-J bininkų organizacija naciona
bininkų vadais ir išvengtų linės sutarties kadangi visur
darbininkų streiko čia ir ki yra kitokios darbo sąlygos;
tur1 šios kompanijos skerdyk pramonė plačiai decentralizuo
lose. CIO vadai reikalauja na ta ir paremta greitai gendan
cionalinės kolektyvio derėji- čia žaliaja medžiaga. Kiek
viena kompanijos vienata ga
mosi sutarties.
li turėti tik atskirais su dar
Kompanijos viršininkai grie bininkais sutartis.
žtai atmeta tarimąsi su CIO.
Jei taip, tai reikia laukti
Pirmiausia, jie nurodo,kad streiko ir mėsos pabrangimo.

KONGRESAS SVARSTO EUROPOS VALSTYBĖS
KOMUNISTįĮ VEIKLI
DAUG GINKLŲ PERKA
KARIUOMENĖJE
J. A. VALSTYBĖSE

PRANCŪZIJA NACIAMS
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Lietuvos Karo Mokyklos Sukaktis

Liepos 16 d. Lietuvos l’a- nin'kas V. Kaminskus. Pami-

Lietuvos spauda minėjo pirmosios Lietu
viljone įvyko Dariaus-Girėno liejimas baigtas Angelų Kavos Karo Mokyklos laidos dvidešimtmetį.
vnirties 6 metų sukaktuvių pa ralienės parap. beno trimitais
Šią pirmąją tos mokyklos laidą “Liet. Ai minėjimas. Apie tą iš anksto
“Ilsėkitės ramiai”. Liepos 17
das” taip įvertino:
pranešė visa Amer.
lietuvių

“DRAUGAS”
Ueln* kasdien Uekyrua avunsdleniua.
PRSNUMUltATOS KAINA: J. Anienfe.ee valrtyMee;
Metama — $0.00; Pusei Metų — *1.10; Trims mtaeslauis — |8.00; Vienam mOnortai — .7te. Kitose val
stybėse prenumerata: Metama — J7.008 Pusei meta
— 84.00. Pavienis num. to.

•d. laidoje “N. Y. Times”,
“Jaunai Lietuvos kariuomenei truko va-|«pauda ir prieš porą dienų “Jlerald Tribūne” ir kiti lai
dų. 1919 m. sausio 15 d. krašto apsaugos ijjew yOrkO anglų spauda. Tą krašėiai patalpino paflninėjiministias isbido įsiikynui, kuriuo >u'° i|jįenQ specialus Pas. Parodos yno aprašymą įdėdami Gen.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųllna.
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlaina tani tiks
lui paito ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas nuly* savo nuožiūros.
Korespondentų
prato raiytl trumpai ir aliklal (Jei galima rasomajs
mailntle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmenlikumų.
Pasenusios kores
pondencijos laikraitln nededamoa

—— ■ —— —

steigta Karo Mok
:
i
'karininkai ir 7 pu skarimnkiai. Tai buvo pir•mieji Lietuvos Karo Mokyklos auklėtiniai,
kurie buvo taip reikalingi papildyti mūsų
jaunos kariuomenės negausiai karininkijai.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
JEntered as Second-Class Matter Mare h 11. 1S16. at
CMloago, Illinois Under the Aot ot Maroh I. 187*.

Katalikių Veikla
Amerikos Katalikų Dukterų sąjungos su
važiavime, įvykusiame prieš keletą dienų i
Detroite, iškelta visa eilė svarbių ir aktua
lių klausimų. Dalyvavusieji suvažiavime ga
rbės svečiai savo kalbose lietė ne tik tos
©rganizacijcs reikalus, bet aptarė ir šio kra
što ir tarptautinę politinę padėtį.
Vyskupas Hafey Jungtinių Amerikos Val
stybių konstituciją teisingai pavadino de
mokratijos siela ir pagrindu. Be kitko jis
pareiškė ir tai, kad amerikonišką gyvenimo
ypatybę galės išlaikyti tik sugrįžimas prie
originalinių principų. Sunku, esą. būtų ko
voti prieš tuos izmus, kurie privedė kai
kurias Europos valstybes prie žiaurių dik
tatūrų, jei Jungtinių Valstybių piliečiai ne
sistengs suprasti tikrosios amerikenizmo rei
kšmės. Anot vysk. Hafey, tam yra reikalin
ga pagrįsti gyvenimą tais religijos dėsniais,
kurie užtikrina piliečiams Dievo duotų jiems
teisių protekciją.

Dubuąue arkivyskupas Beckman savo turi
ningoj kalboj lietė pasaulio taikos reikalus.
Jo manymu, jei norima sėkmingai dirbti už
taikos palaikymą, reikia stengtis gaivinti ir
kelti kultūrą, “Darbai už taiką — tai me- 1
no ir religijos darbai” — arkivyskupas sa
kė. Tuose darbuose ypatingai svarbų vaid
menį turi vaidinti mcterys.

.

•

•

Galutinai nustatyta, kad 1937—1938 mok
slo metais Jungtinių Valstybių kata1 ikų parapijų mokyklas lankė 2,557.145 vaikai. Da
bar keliamas klausimas, klek katalikų mo
kyklos turės mokinių šiais metais? Į šį klau
simą turės atsakyti tėvai. Tas skaičius ga
lės būti dar didesnis, jei katalikai klausys
vyskupų nurodyme: kiekvienam katalikui
vaikui katalikiška mokykla.

laikraštis plačiai apraše l>a- Konsulo kalbos ištrauką
1
naus-Giremo zvgį ir požyme

Vietoje bus paminėti, jog
jo, kati jų garbei Liet. Pav.
pp. Vasiliauskas ir Tamkiū- “Lietuva pirmą kartą di
“atidaromas spee. skyrius”.
tė koncertavo nemokamai o desniu mastu šiais metais iš
Tokio skyriaus nėra — nelei
ėjo į pasaulį dalyvaudama
Pirmoji laida, — tai savanorių kūrėjų lai džia nei vieta nei lėšos. Iš piano apmokėjo Liet. Dienos
New
Yoiko Pasaulinėje Paro
Komitetas.
da. | Karo Mokyklą atėjo jaunuoliai, kurių
statytas tik lakūnų -portretas,
doje; ji be tuščio pasigyrimo i
daugumas buvo iš kovos lauko, kautynėms
papuoštas taut. (liet.) kaspi Lietuvos Generalinio Konsulo parodo savo laisvo gyvenimo
tebeinant jie mokėsi. Ir tik spėję per kelis
kultūrinius lumnėjimus.
Ir
mėnesius baigti karo mokyklą, buvo pasių nais ir iškilmių laiku nuo Da J. Budrio Žodis pasakytas
riaus-Girėno
Aero
Klūbo
BroDariaus
Girėno
minėjime
kiekvienas bešalis stebėtojas
sti tiesiog vėl į karo frontą, į kautynes.
oklyne ir Am. liet. legiono Lietuvos Paviljone
pripažins, kad tie laimėjimai
Pirmosios laidos karininkai kovos lauke Dariaus-Girėno 1 posto padė
yra milžiniški. Kuomet Lie
išgyveno visą kautynių tragizmą, čia jie
tas gyvų rožių didelis vaini ’ “Sukako šeši metai nuo ga tuva kūrėsi, be jos vaikų,
užgrūdino savo dvasią. Laisvės' kovose žuvo
kas su užrašu anglų kalba rbingos lietuvių lakūnų kap. nieks jai nelinkėjo ilgiausių
6 karininkai: Jurgis Sidaravičius, Kazys
Dariaus ir Stasio Girėno mi
metų. Kuomet įvedė žemės
Matulaitis, Pranas Telksnys, Jonas štapu- kam ir nuo ko.
rties. Šiandieną kuomet tarp
reformą
visi autoritetai pra
lionis, Serafinas Oželis ir Aleksandras UrSusirinko keli šimtai lietu dviejų kontinentų skraido di
belis. Visi jie mirė 'karžygių mirtimi. Pir vių ir kiek kitataučių, kurie
našavo jei galą — tie nauja
džiuliai orlaiviai, mūsų mini
moji Karo Mokyklos pirmosios laidos auka vieni atėjo specialiai o kiti
kuriai ne tik negalės ką par
mų didvyrių žygio reikšmė
— tai Jurgis Sidaravičius. Kada gausingas
pritraukti dainavimo ir tri nei kiek nesumažėjo. Negali duoti — jie neturės nei sau
priešas pradėjo puolimą, Jurgis Sidaravičius
mitavimų. Pas. Parodos Corp. lenktyniaujantieji techniškų duonos. Šiandieną mūsų pre
sušuko savo kareiviams: “Geriau mirsime,
kybos skaitlinės rodo, kad
o nepasiduosime”. Tai kilnus testamentas, atsiuntė kelius uniformuotus įrengimu ir greičiu didžiuliai
visos tos teorigos sugriautos.
savo gyvybės krauju užantspauduotas. Iš ne tvarkdarius ir anglų s>pauda garlaiviai numažinti ChristoO tie dvidešimts metų laisvo
didelio pirmosios laidos būrelio 6 žuvusieji kelius raporterius.
poro Kolumbo žygio — jokie
gyvenimo ir darbo tai tik
— tai didelis procentas.
Lygiai trečią vai. Liet. Die- esamieji ir busimieji rekorpradžia; auganti jaunuomenė
Ypač didelis pirmosios laidos karininkų nos Komiteto Pirm. J. Lauč-Idai nei kiek neužtemdys Dasu didesniu pasiryžimu ir
trečdalio tos laidos karininkų krūtinės yral^a pasveikino susirinkusius ir riaus-Girėno žygio didingu
-pasiruošimu ajjteina į talką
skaičius yra pasižymėjęs kautynėse. Netoli I paskelbė programą. Tenoras mo. Jų vardai viso pasaulio
seniems, pakeičia pailsusius
paženklintos Vyčio Kryžiumi. Tai bene bus A. Vasiliauskas, p-lei V. Ta- bus minimi tarpe pionierių,
ir jokios abejonės nėra, kad
labiausiai pasižymėjusi laida.
mkiūtei piano palydint, pa nuskynusių ir-parodžiusių ke-1, .
..
... . ....
.. - lai-mejimu'< greitis
vis augs,
ką per Atlantą kitiems. Jie
°
Šiandien kariuomenėje tebepaliko apie pu dainavo kelias liet. liaudies
bus surastos ir apimtos nau
sę visos laidos karininkų, o kita pusė atsar dainas. Po to Gen. Konsulas žuvo, bet žuvo nugalėtojais! jos sritys ir naujas dešimt
goje. Čia -reikia pastebėti, kad žymi dalis J. Budrys -pasakė dienai pri “Jie padarė savo įnašą vi metis dar labiau sustiprins
pirmosios laidos 'karininkų šiandien ir val taikintą kalbą, po kurios jo sam Pasauliui — visai žmo
šalies galimumus ir gerovę.
stybės gyvenime atlieka svarbų vaidmenį. mažas sūnus Algirdas padėjo nijai, -bet ypatingai jie davė
Pirmosios laidos karininkų yra viceminis prieš lakūnų portretą gyvų daug Lietuvai ir visai lietu
“Neseniai Lietuva pergy
trų, depart. direktorių, generolų, pulkinin rožių puokštę. Vėl sekė kelios vių tautai. Praeities istorija veno skaudžias dienas dėl da
kų, profesorių, ekonomistų, redaktorių ir dainos Alekso Vasiliausko ir liudija, kad lietuvių tauta tu lies savo krašto netekimo, bet
1.1. Ypatingai gali šiandien didžiuotis pir adv. K. Jurgėla plačiai supa rėjo pakankamai narsių ir su ji pakėlė tą vyriškai, tas ją
moji laida, kad jos narys yra garbingose žindino anglų klausytojus su manių vyrų senovėje ir vi dar labiau užgrūdino. Blai
ir atsakingose ministro pirmininko pareigo Dariaus-Girėne gyvenimu, pa duramžyje. Kitaip ji nebūtų viai galvodama ji tuoj nuse”.
siruošiimu ir savo, kad ir tra- didelės Ir stiprios valstybės, kreipė savo akis į likusią imgingai baigusiojo, žygių įvy- kuri pasekmingai kovėsi ir jūrio dalį, tūkstančiai laisvaLiepos 6 d. minėta Lietuves karo mokyk kdininiu. Abi kalbas klausy išlaikė savo laisvę ir prieš, norių paėmė į rankas kastuvą
los 20 metų veiklos sukaktis. Toji mokyk tojai -palydėjo gausiais ploji totorių ordas ir -prieš rusus ir tiesia geležinkelį į Sventola, be abejojimo, Lietuvos valstybės gyve mais. Prie portreto laike pa ir prieš geriau apginkluotus sios uostą. Ir Lietuva ištesės;
nime suvaidino labai svarbų vaidmenį.
minėjimo stovėjo garbės sar kryžiuočius. Niekas Lietuvos jos -padidintas laivynas ras
gyba iš Amer, liet. legiono 1 ginklu neužkariavo. Jei nebū sau ramią prieplauką ir išėji
Nuo š. m. liepos pradžios visose šio kraš posto vadas Daukintas ir D.- tų pasiryžėlių mūsų laikais, mą į platų pasaulį. Kas duo
to va’stybėse įvestas nedarbo apdraudos į- G. Aeroklubo atstovas A. A- nebūtų vėl atgimusi Lietuva. da tam visam jėgų! Tai no
statymas.
lekna. Buvo ir Klūbo pimii- Šimtų šimtai lietuvių paau- ras matyti Lietuvą laisva, kad

"S.

Plačiai išdiskusavus
taikos palaikymo
klausimus, Amerikos Katalikų Dukterų su
važiavimas priėmė reikšmingų rezoliucijų,
kuriose pabrėžta jų nusistatymas dirbti už
politišką taiką šiame krašte, už dorą gyve
nimą namuose ir pasisakyta prieš kai ku
rių -politikų pastangas įvelti Jungtines Val
stybes į Europos ir kitų kontinentų konflik
tui.
Šia proga reikia priminti, kad Amerikos
Katalikų Dukterys turi 200,000 narių ir
1,313 skyrių. Organizacija yra daug nusi
pelniusi. Nuo 1920 metų iki dabar, kaip
praneša socialinės gerovės departamento di
rektorė, si katalikių organizacija išleido lab
darybei, švietimo ir religinių įstaigų para
mai $6,694,135.
Į šios ir kitų panašių organizacijų veik
lą turėtų daugiau įsigilinti ir lietuvaitės vei
kėjos. Ypač Moterų Sąjungos veikėjos, ku
rios rengiasi į savo jubiliejinį seimą turėtų
A. K. D. sąjūdžiu susidėmėti.

Dans-ta Paminėjimas Pašarines
Parodęs betoms Pariljoee

savo gyvybę, kud Lietu
va vėl taptų laisva. Bet bu
vo svyruojančių ir abejingų,
mažai ir platus pasaulis ži
nojo apie mus. Du riuus-G i lė
lio drąsus žygis daugeliui su
gražino -pasitikėjimą, išsklai
dė abejones. Lietuvos vardas
plačiai pagarsintus ir oro er
dvės užkariavime ųmkeltus
tarp tautų į pirmas eiles. Lie
tuvių jaunuomenėje sukėlė
didelį susidomėjimą aviacija
ir norą eiti tų didvyrių pa
rodytu keliu.

Dr. Arthur 11. Merritt i.
New York Amerikos Dantis
tų Sąjungos suvažiavime, Mil*
waukee, \Vis., išrinktas sąjungos pirmininku. (Acme)

jos vaikai dirbtų sau, patya
būtų savo žemėje šeiminiu,
kais, patys ir naudotus savo
darbo vaisiais.

“Lietuvos garbinga praei
tis, karžygių paaukojusių gy
vybę už Lietuvos -prisikėli
mą, šiandieną minimų Da
riaus-Girėno pavyzdis, duoda
Lietuvos vaikams jėgų ir už
deda šventą prievolę dirbti
ir kurti, kad tos padėtos ant
Tėvynės aukuro aukos nebū
tų bergždžios. Pasiryžimas
vykdyti tų didvyrių norą di
rbti laisvos Lietuvos gerovei
ir garbei, bus geriausiu pa
minėjimu jų garbingo žygio
ir mirties. Gal šiandieną mū
sų minėjimas kuklus, bet jei
lietuviai, lankydami Lietuvos
paviljoną atneš bent po vie
ną gėlę prie išstatyto savo
tautos didvyrių atvaizdo tai
ir lankytojai kitataučiai at
kreips į tai dėmesį. Kas mo
ka pagerbti savo didvyrius
ir pats vertas pagarbos!”
Meilė naštos nejaučia, dar
bo nebijo, daugiau nori negi
gali, jei nieko nėra negali
mo, nes mano, jog visa ji ga
Ii ir visa kas jai yra leista.

Žmogaus -protas yra silpnas
Ir gali suklysti, o tikras tikė
jimas suklysti negali.

i

Pranešama, kad prie Lenkijos ir Slovaki
jos sienų dažnai įvyksta susirėmimų, tik apie juos neva’ia esą skelbti. Tie susirėmi
mai įvyksta tarp lenkų ir vokiečių kareivių.
Neseniai susektas sunkvežimis, kuriame ve
žta susirėmimuose žuvusių vokiečių kareivių
lavonai.
Tad, karo pavojų yra ne tik prie Dancigo,
bet ir aukščiau paminėtoje vietoje.

•

•

y

1939 m. gegužės mėnesyje įvairiose pra
monės įstaigose dirbo 15,151.000 darbininkų.
Pernai šiuo laiku dirbo mažiau, būtent —
14,079.000. 1933 m. kovo mėnesyje dirbo tik
10,980.000. 1929 m. pramonės įstaigose bu
vo 19,102,000 darbininkų.

i

Minios žemaičių susirinkusių j ūkininkų — kooprntininkų šventę Mažeikiuose. Kalba vyriausybės atstovas. Tos ūkininkų šventės šūkio buvo: “Mes

vysim vargą iš Lietuvos; Vienybėje kelio mums niekas nepastos”.

Penktadienis, liepoj* 21, 1939
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da suma, kurią laikė patsai cija, matomai, gerai susipažį
klebonas kun. K. Paulionis, sta su įvairiomis aplinkybė
C. BROOKLYN, N. Y. — me dugne, buvo didelėmis rai
kuris tiek daug triūso, vargo mis, tad ir nesistebėjo dėl
Liepos 12 d., suėjo lygiai 25 dėmis išpaišyta, kad bažny
bei sumanumo turėjo priruo- nedidelio skaičiaus, kurie pri
metai, kaip kertinis bažny čia švenčia 25 metų jubilie
šimui šių iškilmių. Asistoje ėmė Sutbirtinimo Sakramen
čios akmuo buvo pašventin jų. Tokiomis pat vėliavomis
buvo: kun. N. Pakalnis ir tą, nes gerai žino, kad to
tas, nors pati parapija jau ■buvo išpuošta bažnyčios vi
klierikas P. Raugalas. Chorus amžiaus vaikučiai priima Su
yra suorganizuota prieš 30 dus: šonai, sakykla ir var
vedamas J. Brumlzos puikiai tvirtinimo Sakramentą toj
metų. Kadangi apie pačios gonų frontus. Pirmutiniuose
šioms iškilmėms paruoštas ir parapijoj, kuri randasi loję
parapijos
suorganizavimą suoluose, prie grotelių, buvo
žavėtinai atliko savo užduo apylinkėj, toli nuo savosios
teks 'kiek vėliau pakalbėti, pastatytos puošnios Lietuvos
tį, ypač visiems labai pati lietuviškos parapijos. Bet vis
tai šia proga noriu tik pa- ir Amerikos vėliavos.
ko “Lauda Sion” (Lambillo- gi radosi ir tokių pasišven
brėšti apie 'pereito sekmadie Sekmadienio puikus - sau
tte), kurią išpildė elioro rink tusių žmonių, kurie ir toliau
nio iškilmes, kurios prasidė lėtas neperšiltas rytas, trau
'■ J
tinė grupė. Solo, per dirma- gyvena nuo savo bažnyčios,
jo 10:30 vai. ryto, per sumą. kė kiekvieną parapijietį į sa
vonę, giedojo B. Brundzienė tad sunkesnės sąlygos vaiku
Mrs. Walter llasxerr
iš
Sidabrinio jubiliejaus pro vąją bažnyčią, kad pasidali
“Laudamus Te” (A. Bagio- tį atgabenti kiekvieną kartą
ga, teikėsi atsilankyti patsai nus įspūdžiais su pažįstamais
li). Dar choras turėjo, paruo į katėkizacijos pamokas, bet, West Plains, Mo., gyvenanti
X
Jo Ekscelencija Brooklyno ir bendrai padėkoti Aukščiau
šęs gražių dalykų, bet nebu nežiūrint to, buvo iš Maspe- Wuhu mieste, Kinijoj, ir, pa
Michigan valstybės gūliernatorius Luren Dickinson valsty vo progos viską pagiedoti. tho, Kazlauskytė, Fogelmanų dedanti misijonieriams, sako
vyskupas Tbomas E. Molloy, šiam už suteiktą tą laimę,
S.T.D., kuris suteikė Sutvir kad turi progom sulaukti šių bių gubernatorių suvažiavime Albany, N. Y., įspėjo Ameri Apie choro gražų giedojimą anūkė, Dr. J. Paulionio duk ma, buvo apmušta įsibriovutinimo Sakramentą apie 45 iškilmių, nes daugelis, kurie kos moteris, kad dėl šių laikų “liigh lite” joms gręsia net J. E. vyskups pasidžiau relė, iš So. Brooklyno Dau sių Japonijos kareivių. (Acme
įvairūs pavojai. Iš kairės į dešine žiūrint: gub. L. Pickinson,
telephotoj
vaikučiams - mergaitėms. Jau šią bažnyčią statė, jau jų ne jo sekretorė ir užvaizdu viešbučio, 'kuriame įvyko gulierna- gė ir, sakydamas pamokslą, kantų sūnus ir kiti.
keletą dienų prieš šias iškil besulaukė.
nesigailėjo chorui komplime
Į šias iškilnos 'malkinėjo šniai apsitaisę. Viskas tvar
torių posėdžiai. (Acme tek piloto)
mes bažnyčia buvo išpuošta
ntų, o suteiktoj J. Brundzai atsilankyt ir pralotas Ed- kingai - skoningai sutvarky-’
Pasigirsta galingų naujų
iš lauko ir vidaus bažnytinė vargonų stiprūs balsai, ku žengs į ją J. E. vyskupas, ku Procesijai įžengus į bažnyčią, audiencijoj, asmeniškai dėko įmund J. Reiley, šv. Jokūbo ta. Didysis altorius skendo
mis — Vatikano ir Ameri riais grojo muz. Jonas Brun-j ris yra retas svečias parapi choras, visoje pilnumoje, ga jo už gražų giedojimą. Šio Pro Katedros klebonas. Buvo raudonų rožių žieduose. Vai
kos vėliavomis. Visas bažny- dza. Reiškia, iškilmės jau pra jose. Prasiveria 'klebonijos lingai užtraukė “Ecce Sacer- jubiliejaus atsilankymo proga ir iš tolimesnių vietų kunigų: kučiai - mergaitės, kurie pri
nyčios frontas mirgėjo nuo sidėjo. Gatvėje išsirikiavus durys ir skaitlingam kunigų Idos”. Nulydėjus vyskupą į J. E. vyskupas darė ir kano kun. Pr. Skruodenis, M.I.C., ėmė Sutvirtinimo Sakramen
vėliavų, gi viduryje, apkala procesija laukia, kuomet į- būryje pasirodo Ganytojas.'jam paruoštą sostą, įpraside-j nišką vizitaciją. Jo Ekscelen- Barkauskas ir kun. Jenkus, tą, taipgi puikiai parengti sa
O.P., tik pora dienų prieš iš vo mylimų 'mamyčių, visi su
kilmes grįžęs iš Raseinių, Lie- gėlėmis. Tik vieno dalyko,
Įtuvos. Na ir kaimynai kuni gal, trūko, tai, kad nebuvo
gai iš Maspetho ir New Yor- painformuota apie šias iškil
ko.
mes svetimtaučių spauda, ku
Iškilminguose pietuose ma rių raporteriai būtų ėmę šią
lonėjo dalyvauti ir J. E. vys iškilmių paveikslus ir žinias,
kupas. Viso buvo virš 16 ku o rytojaus dieną būtų paskli
nigų. Vaišingas šeimininkas, dę po visą šią šalį.
kun. K. Paulionis visus malo
Centro brooklvniečiams šios
RENGIA
niai vaišino.
iškilmės pasiliks ilgam atmi
J. E. vyskupas išsivežė iš nimui. Garbė už šių jubilie
šios parapijos kuo gražiausių jaus iškilmių pavykimą pri
Marijonų Rėmėjų Draugijos Chicagos Apskritys
įspūdžių, nes žmonių buvo klauso gerb. kleb. kun. K.
perpildyta bažnyčia, visi puo- Paulioniui.
Raporteris J.

Retos ir Įspūdingos Iškilmės

Lietuvių Diena
Sekmadienyje, Liepos (lėly) 23 diena, 1939 m.
U1

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮI MORGIČIĮJ

.,1**1

Marijos Kalneliuose Hinsdale, Illinois

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000 00 pei
Federal Savings and Lomu Insurance Corp., po United States
Government priežiūra.

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

Išmokėjom Už
Padėtus Pinigus

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

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

.

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

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

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

INSURED

Povilas

Eitmontas,

kurio

vadovybėj orkestrą gros lie
pos 23 d., Marijos Kalneliuo-

GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Westem Avė.

Phone GRO. 0306

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

kanto Federalės Bendrovės raštininkas ir adv. Antanas Lapinskas, vadovaus '
dain. Liudvikas Žiurlys; taip pat bus išdalintos dovanos $25.00 pinigais: pen

DANTIMS
PLEITOS $■

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

Pataisoma

čiuoti į Marijos Kalnelius Telšių “Pliumpis” ir Raseinių “Magdė” su šyva ku
melaite, kurie susirinkusiems svečiams duos skanaus juoko ir daugelis kitų.

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS
PLEITOS............ PO
Pinigai grąžinami jei
n patenkinti.

$12.50

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS ii impresijų mū
sų paėių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
U4J WEST 2Stli STREET
Tel. Lawndale StOS-e

1724

SO. ASHLAND AVĖ.
Tcl. Monroe *251

Atdara Iki • v. p.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rųilaa naujus namus ant
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be Jokio cask jmokėJimo. ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Iigaunu gerlausj atlyginimų ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo
kijlmų nuo B iki 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Urnos 21, 1939
■*'' s 'M*®*****

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
±fpraleidę savaitę, upžiiirėję ne
VVESTSIDE
mažai įdomią vietą ir pasi
1). L. K. Veikimo Centro matę su idėjos draugais, lie
piknikus, liepos 30 d., Liber
pos 15 d. grįžo namo.
ty 'purk, visose trijose para
pijose šauniai publikuojamus.
Keletą dienu pas
Biznieriui kojas miklina kad
viešėjo kun. .J. Jonaitis, ku
laimėjus lenktynes ir savo ko ris dabar gyvena Tneson, Alonijai garbę suteikus. .Mote rizona. Kun. J. VJonnitis yra į
rys irgi pasirodys greitume. įsteigėjęs šv. Petro lietuviu 1
Jaunimas kalba, kad eastsai- parapijos. Tad aplankė kele
dieėiai nugalėsią vestsuidie- tą pažįstamą parapijoną.
ėius bile kuriose lenktynėse,
bet vestsaidiečiai (šv. Anta
Jau dvi savaitės, kaip De
no ir 6v. Petro parap.) sako troite įėjo galėn įstatymas,
nepasiduosią. Visiką paniaty- kad sekmadieniais visos svaisime piknike, lodei visi dal>-1 „.įnanėią gėrimą parduotuvės
vaukitę .Veikimo Centro pik (saliūnai) būtą uždaryti iki
nike.
2 vai. popiet. Vieni tuo pasi

PRANEŠIMAS
Dr. V. A. Šimkus šiuorni
laiku atostogauja ir sugrįš
tik rugpiūčlo-August mėn. 1
d., 1939.
L
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LIETUVIAI DAKTARAI

• ,

Rez. Tel. Canal 0402

OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. OERMAK ROAD

w«

Ui) SMfcĮjjk

Vundens regata Mieltigan ežere ties Milvvaukee, \Vis. Kairėj Bob (luttman iš .Manitovvoc, Wis., laimėjęs pirmenybes
klasėje “F”, o dešinėj paivelyj) Dar Wood, Jr., laimėjęs pirmenybes klasėje “B”. (Aenie teleplioto)

Iš Lietuvos miesto ir kaimo

tenkinę, kiti dideliai prieši
nasi, renka parašus, kad at
šaukus tokį įstatymą, ar bent
“Eltos”
pakeitus, kad būt atidaroma
nuo 12 vai. ir būt galima dek.c.t. iškilmingas žemaičių
gtinė parduoti.
PLENTO ATIDARYMAS

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

— ^> - ... '~
-■

Tel. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

MARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

rui pirmininkui, kariuomenės
vadui, krašto apsaugos mi-l

2-tros luboe
CHICAGO. ILL.
Telefonai MIDway 2880

Studentas Petras Kupraitis
aistrai ir kit. aukštiesiems (
iš Thompson, Conn., kuris pe
OFISO VALANDOS:
karininkams, kurių nemaža'
___
«»,■*»
Pranešimai
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
reitą rudenį atvyko iš Lietu
dalis buvo pirmosios karo mo
'«*»«•
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v
J
vos studijuoti anglą kalbą ir
n mi Į H
kyklos laidos auklėtiniai. Ka-1- SlOPPtO »mwTi !*•>»■.
Telefonai HEMIock 6286
k/jmereiją, vykdamas iš Chiministras pasakė ilgesnes ka daugi pirmosios laidos kari
cagos ir Grand ltapids, bu
lbas. Raseinių miestas sve ninkai buvo visi savanoriai,
vo sustojęs porai dienu De
čiams surengė vaišes, kurių kurie vos tik mokyklą baigę
Sęjungiečiy Piknikas
K AUNA S. — Liepos 9 d.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
troite. Viešėjo pas P. O. Gry
metu gausūs 'kalbėtojai reiš išėjo į frontą ginti Lietuvos
(BEINARAUSKASJ
buvo nepaprasta šventė ar
2415 W. Marquette Ka.
bus, kurie svečiui aprodė įžvMoterų Sąjungos 54 kuopa
kė padėkų vyriausybei, 'kad nepriklausomybės, todėl Res GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čiau Žemaičių plento gyvenaOfiso valandos:
,
6900 So. Halsted Street
ton V
.
.
mesnes vietas. P. Kupraitis oiv
šiemet
rengia pii.iui
pirmą paixsiiix<t
pikniką
išvedusi plentą ir jų miestų publikos Prezidentui leidus
10—12 vaL ryto
TELEFONAI:
ntiesiems. Tą
įvyko
4',1 „• 4- 1 i ,, i ntlesiems,
lą dieną jvvk
2—4 ir 6—8 vai. vakare
,
, .
,
iš Detroito išvyko i rytines liepos 2o d., Birutes darže, 11 ,v. .. .
sujungė su visa Lietuva. Ke pirmoji 'karininkų laida pa Ofiso — Wentworth 1641
.... .. ,
, .
„
i įskiliinmgas to plento atidarjyTrečiadieniais ir Sekiuadieniau
Rea.
—
Y
arda
3956
valstijas.
Mile ltd., prie John R.
'
.
, ....
lionė baigta Rietave, kur bu vadinta Kūrėjų - Savanorių
Susitari us
OFISO VALANDOS:
pa,
..
nias, prasme,.ęs obelisko-pr
Gries
....
...
.
.
Svečiai iš Kanados
v..-., gera orkestrą. Lūs
vo suruoštas taip pat nepa laida. Po Respublikos Prezi 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
miii'klo atidengimu prie Kau
Trečiadieniais ir Sekmadieniai?
Detroitas yra automobilių I visokią žaidimą, kuriuos laipagai sutarti________
no miesto ir baigiant Kieta-j prastai iškilmingas sutikimas dento, ministro pirmininko ir __ _
gaminimo centrus. Dėl to dau .niėję gaus gražias dovanas.
miesto aikštėje.
krašto
apsaugos
ministro
ka

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
vo miestu. Iškilmėse dalyvagelis iš kitų miestų atvyksta
Rengimo komisija kviečia vo Respublikos Prezidentas
lbų įvyko apeigos prie Než.
4631 So. Ashland Avė.
;wunatyti tų išdirbysčių. šio visus detroitiečius atsilanky-Į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kareivio
kapo.
I „.„anas Smetona, dauguma
Tel. YARda 099a
YIRginia lllfl
4070 Archer Avė.
MOKYKLOS
mis dienomis iš Montrealio, ti i ši pikniką. Čia galine ininistl.ų> Susisįeki,Ino Minis-' KARO
Rez.
TeL FLAza 3200
PIRMOSIOS LAIDOS
Valandos: 1—3 ir 7—8
LIETUVIAI
DAKTARAI
PIRMOSIOS
L.
Kanados, Juozas ir Emilija1 linksmai laiką praleisti
Kasdien išskyrus Seredų
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. va^
11 terijos visų žinybų direkto
DVIDEšIMTIS
Sercdoiuia
ir
Nedčl.
pagal
sutarti
Nedėliomis
nuo 10 iki 12 vai. dieik.
Černiai ir Edvardas Černius paremti sąjungietes bei pa- riai, apie 200 'kitų kviestųjų
svečiavosi pas E. Balčiūnie- rupiją, nes pelnas eis per pus į sbečilJ * Tai ,JUV0 tikra džinu-* KAUNAS. — Liepos G d.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAi
DANTISTAS
aę, J. ir E. Zelenekus ir ki-Įsu parapija.
1 gsmo kelionė. Už plento pra- Ivyko Lietuvos 'karo .mokyk
11446 So. 49th Court, Cicero
ai YARds 5921
r Ofuo Tel. Canal 6122
uis pažįstamus. Apžiūrėjo į-Į Rengimo komisija: J.
vedimą dėkingi
gyventojai k)s 11 piiniOMOs
karininkų Antradieniais. Ketvirtadieniai*
ag.: £LENwood 5107
I Rea. 8342 So. Marshfield Avė.
laidos
20
metų
sukaktuvių
1
Penktadieniais
domesnes vietas.
Koresp. Medinienė ir E. Raubienė.
buvo pristatę labai daug vai

DR. P. J. BEINAR

DR, A. G. RAKAUSKAS

OR. MAURIGE KAHh

DR. A. J. MANIKAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

......

.

..

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

nikais apipintų ir tautinėmis iškilmingas minėjimas Karo 3147 § Halsted St, Chicago
Praeitą savaitę pas savo
Tikra žmogaus tobulybė y- vėliavomis papuoštų garbės Muziejuje, dalyvaujant R-eS- Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
vaiandS^a P ¥
gmines ir pažįstamus l)etro ra paties savęs išsižadėjimas: vartų. Miestelių ir kaimų gy publikos Prezidentui, minist-1
te lankėsi svečiai iš Toronto ir žmogus patsai savęs užsi-Į ventojui paplentėmis prie sa
būtent: K. J arčius su žmona gynęs yra labai laisvas ir ne vo vartų pasitiko Respubli
GREITAI IR
ir dukrele ir jų giminaitė Be- turi pavojų.
kos Prezidentą ir vyriausybę;
PIGIAI
Bus sunku rūmams praves su duona ir druska, su vėlia
ndoraitienė.
Jnrčiai ilgų laikų gyveno ti šį bilių, nes tai būtų smū vomis, išsirikiavusiomis šau
’oronte ir nenuilstančiai vei gis demokratų organizacijo lių garbės kuopomis, o kas
ant 1-mų Morgičių
zia lietuvių tarpe.
Svečiai ms.
turėjo ir choras bei orkes
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjimais.
trais, kiekvienoje sutikimo
arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.
vietoje gyventojai prinešda
vo tie kdaug gėlių, kad jo
LIETUVOS VYČIŲ CHORO
mis nukerdavo ilgus Žemai
SIMANO DAUKANTO/^
čių plento tarinis. Visur gra
žiais tautiškais drabužiais pa
įrEDERALSAVINGS
JaND LOAN ASSOCIATION
sipuošusios žemaitės apdova
OF CHICAGO
nojo gausius
svečius gėlių
puokštėmis. Tisuiomenės at
2202 West Cermak Road
Chicago, Illinois.
stovų padėkos žodžiai ir kar
štos prakalbos svečius pasi
— išvyksta —
Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
tinkant sudarė nesibaigiančių
iškilmių džiaugsmo nuotaiką.
Penktad,, Rugs.-Sept. 8, ’39
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti
Raseiniuose įvyko didžiosios
Iki #5,000.00
New York Central Traukiniais
atidarymo iškilmės pamaldo
mis po atvira dangumi, 'ku
Federal Savings and Loan Insurance Corporation,
Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses
Washington, D. C.
rias atlaikė pats urkivyskntiktai .................................. ................................
' pas metropolitas Skvireckus.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.
Čia susirinkusiai apie 8,(XK)
Štai ką gaunate:
žmonių miniai Respublikos

PASKOLOS

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

vO =■’

Traukinio bilietų J abi pu
se*, Chieago-N. Y., pirmos
klasės, alr-condltloned trau
kiniais.

5.

Du bilietus J Pasaulinę l’n-

6.

rodų.
Aplankymų New Yorko Įvai
renybių.

Valgis du kart. nuvažiuojant
ir parvažiuojant.

7.

Aplunkymų Rockefellef Cen-

8.

Privilegijų aplankyti Niaga
ra Kalis, kada gr|žlte namo.
Privilegija
pasilikti
New
Yorke 15 dienų, nuo dienos
išvykimo iš Chlcagon.

T.ransporlaeljų nuo stoties J
vlcšbiit) New Yorke.

Ir

tris

ir

dienas

“D R A U G A S”
2334 S. Oakley Avė.

Tel. Ginai 7790

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

PIRKIT NAUJAUSI

Clnysler, CMet ir Plymontli

KdlIlnČM Hiogi.s, knrhrn gali lėnivjMytl J nelaimę, |MUira.*lal imleng.ipja pavarhiJiiM rsmlnnnelų.
šildančių Muslemle. Muslerolt* nė
ra tlkbil m<wlč JlnAI yra ‘•Cttnnter-lrrha.it.” Milijonai yra varto
ję Jų per 25 m. Daktarai rekomen
duoja.
Galima Mauti aplli'koao.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

220 i W. Cermak Rd.

2155 West Cermak Road

Ras. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617
Offioa Tel. HEMlock 4848

«U WIMj LIKK US”

4030 S. Archer Avė., Chicago.

iii.,

Phone Virginia 1515

Turime daugybe vartotų automobilių vtUauama mados, nuo III.to

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TaL Galam* 5974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare iAakiriant aakmadienioa ir trečiadienius

Vai. 2—4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedčliomia ausi taras

DR. A. P. STULGA

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

DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Hhlsted Street'
CHICAGO, ILL

DR. STRIKUL’IS
PHYSICLAN and SURGEOl

4045 So. Ashland Avenue
OJT80 VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. rak
Nedėliomis pagal sutartį.
Offioa TaL YARda 4787
Namų TaL PROspact 18S0
Tol OANal 6121

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA

6631 S. Californla Avė.

Ofiso TeL VIRginia 0036
Raaidencijos T«L BEVerly 8244

DR. T. DUNDUUS
4157 Archer Avenue
f—8 p. ss.

Ofiso vaL: 2—4 ir

Reaideaeija
8939 So. Olaremont Ava
Valandos 9—10 A. M.
Nedčliomia pagal sutartį.
Tai OANal 0957
Rea TeL PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artcaiau Ava.
Telefonai REPnblic 7868
VALANDOS: 11 v. rytu iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Office IHione
Ras and Office
PROspact 1028
9359 S. Leavitt St TaL YARds 9946
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

Tračia V aiais ir Bakmkadieniais
pagal antartį.

BALZEKAS MOTOR SALES

TeL CANal 5969

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

2403 W. 63rd St., Chicago

teisingas patarnavimas.

756 West 35th Street

DR. WAL1ER J. PHILLIPS

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tat yra geriausi Ir gražlaual automobiliai Amerikoj, modernlIlMl IItobullntl, nužemintos kainos, lengvi Umok8jlmat,

DR. A. J. BERTASH

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

VALANDOS:
8:3d iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare

DR. J. J. KOWAR

NEGLECT

A COLD
Pilnas informacijas apie ekskursiją teikia:

įF

susisiekimo

ter Observation Tower.

9.

Dvi naktis
viešbutyje.

Prezidentas

**• TeL B«v«Ry 1868

TEL. YARDS 5567

DR. FRANK
G. KWINN
(RvinmNHKAM)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 West 47th Street
(Kampas Wooa St.)
OFISO
9—4

b

VALANDOS:

ir 7-8:30 Vatom
fiatetU*

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

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

DR. V. E. SIEDLINSK1
DANTI8TAB
4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayetta 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais u
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
tai Tartis 0994
BkXBttdio^Ai*s

Ii

r

Penktadienis, liepos 21, 1939

ls keiTones

D R A tTCjXS

THE GOOFUS FAMILY

Aplink A. Jungi Valstybes !

9OV. VVRAT P, FiGMT'.
\M4AT A FkGHT’A
GlMME SO*iE H AM
Abi' BEANS, ©UICK'.’

Rašo S. Gadeikis

važiuot daug tiltų, imi važiuot
laivais ant visokių salukių, ir
Važiuojant nuo San Diego
šiaip visokių parkų, įžymes
iki l/os Angeles, visas pajū
nių vietų. Paroda ehicagieris dauginusiu ir pasipuošęs
liams nėra naujiena. “Karš
įvairiausiais vaismedžiais, ,pa
tis” čia liek didelis,
kai'
inumus, žolynais ir maudynė
reikia overkautų. Tai stebė
mis. Los Angeles čia didžiau
tinas dalykas ebieagieėiams.
sias miestus (1,233,561 gyve
Rašau iki San Frunciseo.
ntojų), daugiausia pagarsėjęs
Nuo ėia važįuojam žienirytų
savo mūviu “stars”. Čia 'pri
link. Bandysiu ii >u r aš y t duuverstas buvau surasti jų na
giau.
mus. Oi! Kiek turėjau vargo:
Apleidus Sun Frunciseo bei
nuo kalno, ant kalno; priva
Calit'ornia, vieškeliu 40 per
žiuoji, — o gi ĮKiprastas na
Sacrumento už 200 mailių pa
melis, tik žolynais apaugęs.
siekėm Nevalia sostinę Reno.
ii ir viskas.
Tai didžiausias tos vai. miekuo Los Angeles pasiryžauI stas, turįs 20,000 gyventojų,
pervažiuot skersai Califcirnia. ipagarsėjęs visokiomis gembPasiekėm “Saųuoja National i lerystėmis ir divorsais. Tai
Park”. Tas parkas randasi tnūsų Crown Point. Visoj val
ant viršaus 7000 pėdų aukš stijoj randasi vos apie 90,000
tumo kalno, jį ‘pervažiuoti i- gyventojų. Kraštas, galima
nia ajpie 125 mailes. Pradėjus sakyt, pavirtęs į kalnų griu
į jį važiuoti, nei netikėtum, vėsius. Jokio augalo nesima
kad ten rasi tokius miškus, to. Nei paukštelio ncipainaty(kur medžiai nuo 3000 metų si skrendant tik kartais pri
senumo 40 pėdų storio iki važiuoji kelių apgulusį dide
300 i>ėdų aukštumo. Pačios liais žiogais. Net baugu daro
viršūnės tų kalnų padengtos si kuomet reikia per juos va
sniegu Į>er šimtus mailių ga žiuoti.
lima matyt. Vietomis išsikišę
Pervažiavus 477 mailes jau
kiečiausio akmens nugaros.
Malio valst. Ši valstija irgi
Ant jų užšliaužus ir pažvel
panaši į Nevada vai., tik tuo
gus žemyn, tiesiog šaltis nu
laiminga, kad turi daug įte
krečia. Devynias valandas ėkančio vandens, kuris užtven
mė tų kalnų ipervažiuot. Be
ktas ir naudojamas laukams
įvažiuojant užtiko naktis, tai
laistyti. Tik tokiu būdu čia
vingiuojantis po kalnų turė
užauginama gražių vaisių.
jome “spuki” kelionę.
Dar pavažiavus 325 mail.
Pasiekėm ir San Franciseu„.,ir garsus Yellowstone parkas.
Miestas apsuptas kalnais ir Tai kelių šimtų mailių pušy
vandenimis. Čia galima ma nas ant kalno kuris siekia
tyt daug kariškų laivų, Įier- vietomis 12,500 (pėdų. Kad

By H. T. Elmo

V7HA-T A F‘&WT"

WHAT A FtGHT!’

X

IT h/AS TeRRlP/C!'.
G'MMe AMOTUBR
PLATC OF HAM
AM' BFANS'.

it

(Tęsinys)

purkų apžiūrėti, reikėtų per-, “Naujoji Romuva”
važiuoti mažiausiai 200 mai
Rimčiausias Lietuvos kultu
lių. Tik įdomios vietos. Va
žiuojant pastebi visokių lau rinio gyvenimo savaitinis iliu
kinių žvėrių ir jie su žmonė struotas žurnalas, šių metų
mis apsipratę ant tiek, kad rugpiūčio 25 d. išleidžia vie
nų numerį, skiriamų šių dienų
atrodo kaip naminiai. Čia ga
Amerikos lietuvių kultūriniam
lima matyt daug nepaprastų
x
,
,
•
,
‘
gyvenimui'
pavaizduoti. Jame
reginių. s kaimų vietomis ve-' •
. .
rda duntblas, kaip košė kati- b,,s "alicsta Švietimas, para-

le be pertraukos. Kitur laukui
verdančio vandens, kuris kar- panašus į Yellovvstone parkų,
tais išmuša į viršų iki 75 pė tai yra neišmieruojamos gi
dų, kaip fontanai. Verda, ku rios bei 'kalnai. Važiuojant
nkuliuoja, garuoja visi lart- -po tuos kalnus šį-tų pamatai.
kai. Daug susiformavusių pa-Į Pavyzdžiui; paveikslų, iskavvzdžių, upių išgraužtuose P°W kalnuose, keletu skylių,
'kalnuose. Vandenpuolių ir ki taip tų kalnų vadinamų “eatokių reginių. Sunku viskų ir ves” ir visokių puošnių kal
nų susiformavimų. Pažymėtisuminėti.
Apleidus šiuos miškus, va- na» 'kad Sis Park«* dau& ne
žiuojam per Montana ir Wy turtingesnis. Keliai prasti ir
oming vieškeliais 12—16. Šios dulkini. Po juos “paspaceravalstijos padengtos ne taip vils” turi jaits lyst į maudy
dideliais kalnais ir jau ne nę, ir savo makabiliui sykiu
taip įkaitintos. Čia jau ma nugarų plauti.
tosi gražesnių laukų. Bet mi
škų visai nedaug. Plačiai au
ginama raguočiai.
Už 560 mailių South Dabo
ta, važiuojam į Black Hills
Park. Ir šis parkas, lygiai,

0OVA MEAM
WHAT A FlGHT?

what
FlGHT?

JupceTrfe consciErtce
hs Bo'rhERiN’ML/lM
ČUlLvy/or Tvvo'TRftlH
.KOG&ERlE5.*rtt>4 TKREE
rovR\r*7O| 0ER5.

r<

sius įrengimus: įdėti grindis,
langus. Vitražai, kaipo bran
gus ir sudėtingas ornamen
tas, bus įrengiami kiek vė
liau. Jei Dievas mūsų šalį
nuo išorinių nelaimių apsau
gos, po metų, kitų didžiųjų
šventovę bus galima pašven
tinti”.
Dekano Kapočiaus adresas
yra toks: Kaunas, Aukštaičių
g-vė 4, Lithuania.
K.V.

KAUNAS. — Pasaulinėse
šaudymo pirmenybėse Luzerno mieste, Šveicarijoje, lietuvos ekipa olimpiniais pistole
tais iškovojo antrų vietų (Ve
ngrija, kuri užėmė pirmų vie
tų tik vienu tašku lietuvius
persvėrė). Buvęs 1937 m. pa
saulinis nugalėtojas — Suo
mija — tegavo tik 7 vietų.
Už antros vietos laimėjimų
mūsų ekipa gavo garbės do
vanų 400 šveicariškų frankų,
be to, kiekvienas ekipas šau
dytojas: J. Miliauskas, B.
“Šiuo metu mūsų Tautos Giedrimas, A. Jelenskas, A.
Šventovės — Paminklinės Pri Mažeika, VI. Naikutis gavo
sikėlimo bažnyčios baigiamas i po sidabro medalį. Mūsiškiai
tinkuoti vidus. Iki rudens ti-Įjau turi 35 medalius: 5 airkkimės padaryti svarbesniuo- so, 18 sidabro ir 12 bronzos.

KLAUSYKITĖS

į VVlTKl
Berniukas privalo atsiųsti su
prašymu:

'S'

c

pijos, organizacijos, spaudi., grafijas grųžinsime lĮianaudoliteratūrn, menas, sportas, inu ję).
zi'kn, įžūlieji lietuviai, lietuTaip pat tikimės šio didvių
ekonominis gyvenimą* Žiulio leidinio spausdinimo ir
(prekyba ir pramonė) ir k. organizavimo išlaidomis iparaTodėl jei kas kų įdomaus nios bei skelbimų, nes žurnaturite tuoj siųskite. Gautoji las leidžiamas ne valdžios piniedžiaga, pranešimai, bend- nigais, ne bendrovės, ne parros žinios iš veikimo' bus pa- ' tijos ar organizacijos, bet
naudoti atskiruose
straips-’ vieno 'kultūros darbininko J.
niuose, o jei gausime straps- Keliuočio, idealisto žmogaus
nius,
minėtais 'klausimais,1 ir tik 'kultūriniu tikslu,
juos panaudosime su auto- į Visų medžiagų siųsti iki š.
riaus parašu. Taip pat rei m. rugpiūčio mėn. 5 d. šiuo
adresu: A. Skirius, 2334 So.
kalingos fotografijos.
Jei žinote žymių lietuvių Oakley avė., Chieago, III.
sportininkų, dainininkų, artis
tų, menininkų ir kitų pragar Balsas Dekano
sėjusių asmenų, tai praneš
Kapočiaus
kite jo vardų, pavardę, adre
PHILADELPHIA, PA. —
sų ir, jei žinoma, ir tėvų ki
limo vietų, jo pasižymėjimo Liepos 15 d. vienas vietos
sritį, iškilimo sųlvgas. Jei viengenčių veikėjų gavo nuo
turite jo fotografijų vienų dekano Felikso Kapočiaus,
arba grupėje, taip ijiat pri- pirmininko kūrėjų Prisikėli
siųskite (prašant retas foto- mo bažnyčios, Kaune, laiškų,
tauriame, be kitko -rašo:

THINGS THAT NEVER HAPPEN
to

THE OME IMI GOlki’
TO MAVE V7HEM VOU
FiMO Ouf X CAM'T
PAV FOR TUlS GPuB'.V

SAY

ii

U

TĖVAI MARIJONAI KVIEČIA
©

V7HAT A FlGKT'»
VjHEvU" VUHtfT A
FlGHT'A SliP
ME AMCnVIER
LOAO OF HAm
AM JJeAMS'?.
A FlGHV

nuolatiniŲ ir labai įdomių, Povilo
'TvveNTY.YEARS

6ALTIMIERO

1) krikšto eertifikatų.

RADIO PROGRAMŲ 1$ STOTIES WHIP (1480 K.)

2) paskutinį mokslo raportų.

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

-r

3) rekomendacijų nuo savo
klebono.
4) sveikatos eertifikatų.

N«w IT S EASY (• malt*

5) savo fotografijų.
2 etų

Marijonų

Seminarija,

llinsdale,

III.

8-tų skyrių baigusius berniukus stoti į Tėvų Marijonų juvenatų (Iligli Seliool) ir mokytis į misijonierius, ar Thomp)ii, Conn. prie Marianapolio Kolegijos, arba llinsdale, 111.
įrie Tėvų Marijonų Seminarijos.
Kas nori būti misijonierium ir pasiaukoti Kristaus Baž
nyčios reikalams, tas tekreipiasi dėl platesnių informacijų
sekančiai;
TJcv. J. Mačiulionis, M. I. C.,
2334 South Oakley Ąyenue,
Chieago, Illinois

KIEK KAINUOJA TĖVŲ MARIJONŲ JUVENATE?

Berniukas privalo turėti:

CIRLS

1) gerų dorinį karaktorių.

2) vidutinį mokslui talentų.
3) norų tarnauti Dievui vie
nuolyne arba kunigiškame
luome.

«Ml IfM
CATtl-lON CO. M ».

NEW 'AUTOMATIC

’KIDS

Mokslas dovanai. Bet mokama $250.00 metams už išlaiky 4) turi būti sveikas.
mų; valgį, skalbimų ir tt. Berniukai neišsigalintieji mokesčių

T»*M MAN

užsimokėt, jeigu tik

I

»AT NO.

SIMPLY...CurlA$You Comb

turės geras kvalifi

kacijas, bus dispen-

Awoy with your eurlori . . . away

___i

suojami nuo dalies

with your curling gadgotsl Htrt'i

mokesčio ir net bus

th« lašt word In easy curling moth-

/

priimnmi,

odi. If» the new "Automatic” Rolo-

jeigu jų kvalifikaci

curl, with a rtgular comb at ono end

jos bus labai geros.

and a mogic ditappoaring comb at

dovanai

%

th» othor. You »imply curl a» you

•

comb . • . with on« «nd you comb,
with tho othor you curl oatily, quickOn/y

K

e

Tėvų

Marijonų

Seminarijos

koplyčia,

llinsdale,

III.

v J/J

ly and with beauty thop perfection.
for oll Typtt of Curli, Ringlsti,

SAU AT YOUR 10CA1 P. W, W00lW0RTh C0. STORI

drtūsas

Penktadienis, liepos 21, 1939

ietuviu Dienos Bendradarbiai ir Prieteliai

P-nia Ros. Mazeliauskienė.

P-lė Ona Bukantaitė, kuri
su biznierka p-nia Ivanaus
kiene daug pasidarbavo Lie
tuvių Dienos reikalu, ir ta
me išvažiavime vadovaus bingo žaidimui.

kuri gražiui darbuojasi
ir
.platina dovanų knygutes ir
žadėjo su dideliu būriu savo
giminių ir draugų atvykti lie
pos 23 dieną j Marijos Kal
nelius, llinsdale, III., ir dar
•daugiau pasidarbuoti išvažia
vimo vietoje.

J. Dimša, (ledi ui no ordino
kavalierius, gražiai ir nuo
širdžiai darbavosi ir organi
zavo įpiknikierius - darbinin
kus Lietuvių Dienai, liepos
23, Maiijos Kalneliuose, Hinsdale, 111.

Antanas M. Phillips, laido
tuvių direktorius, kuris liūd
noje valandoje pasirengęs kie
kvienam suteikti nuoširdžių
pagalbą. A. M. Phillips remia
Marijonų rėmėjų rengiamą iš
važiavimą ir žadėjo pats būti.

Matas ir Kotrina Sriubai, kurių pastangomis daug 'pasi
darbuota Lietuvių Dienos išvažiavimo reikalu. P-nia Sriubienė išplatino daug dovanų knygučių, pakvietė daug žy
mių biznierių i rengiamą išvažiavimą liepos 23 d. Marijos
Kalneliuose, llinsdale, III.

Bizn. Rap. Andreliūnas, a-

dresu 6324 So. Westem Avė.,
vadovaus Panevėžiečių cho
rui liepos 23 d. išvažiavime.

Juozas Budrikas. adresu
3409 So. 1 laistei! St., kuris
suteikė garsiakalbį liepos
23 d. išvažiavimui ir žadė
jo patsai dalyvauti.

V

P-as Arlauskas, žymus Ci
direktorius, kuris pasižadė cero biznierius, taipgi daly
jo su savo draugais dalv- vaus liepos 23 d., Marijos Kavauti išvažiavime liepos 23 d. lneliuose, llinsdale, III.
S. P. Mažeika,, laidotuvių

šiemet Simo
nui Skudiii snkanka 20 metų
jo biznio sukaktuvfa. Jis turi lai
ilotuvių biurų, mii
gražia koplyčia.
Dievo Apv. pur..
717 W. 18 St.r.
I’-as S. Sk Hilas
dalyvauja kartu
mii savo tiri ugnis
Lietuvių Dienoje.

Steponas I.ukavieluM, kurio lielsIrtliiiiukų koman
da
tiviedinj
išvažiavime Mari
jos
Kalneliuose,
Hln-ilale. III.

8. D. Laka v lėtus,
koris šiomis dieno
mis išvyko | Wls. •msino vaisi, atos
togų: jj pavaduoja
jo sūnūs; Boleslo
vas Ir Steponas.

Dr. P. Atkočiūnas, daly
vaus liepos 23 <1., Marijos
Kalneliuose, llinsdale, III.,
išvažiavime.
P-nia Antanina švilpauskienė, prieš porą mėnesių bu
vo išvykus į tolimą Kalifor
niją poilsiui, šiomis dienomis
jau laimingai sugrįžo, ir pa
sižadėjo dalyvauti Lietuvių
Dienos išvažiavime liepos 23,
Marijos Kalneliuose. Sveiki
name žymią veikėją laimin
gai sugrįžusią!

Boleslovas l.akaviėius atstovaus
savi. tėvų 8. D.
Ijvkaviėių, liepos
23 d. išvažiavime,
Marijos Kalneliuo
se, HinsdtJe, Dl.

SIMANO DAUKANTO FEDERALĖ BEN-VĖ
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
2202 West Cermak Road
Chicago, III.
STANLEY LINAUSKAS, UŽEIGA
2335 South Leavitt Street
Chicago, III.

ADAM DULSKIS, UŽEIGA
1858 We.st 14th Street
Chicago, III.

GROCERY and MEAT MARKET
JUOZAS DOBROVOLSKIS, savininkas
2325 South Oakley Avenue
Chicago, III.
WHOLESALE MEAT DEALER,
S. SCHLEPOVICZ
11250 South Talman Avenue
Chicago, III.
F. MILIAUSKAS, BAKERY
1435 South 49th Avenue
Cicero, III.
WALTER BABITZ, GRANT THEATRE
1404 South 49th Court
Cicero, III.

F. Selemonavičia su visa savo šeima, kuris užlaiko
BKIlMibPOKT KNITTINU. MILLS, 504 West 33rd St.
arti Noitnal Avė., Chicago, III. P-nas Selemonavičia su
visa šeima žadėjo dalyvauti išvažiavime liepos 23 d.,
Marijos Kalneliuose, llinsdale, III.

Klarensas Turskis, 8-to sk.

Marijonų Rėmėjų rašt., su sa
vo 'mamyte ir p-nais
Gedvi•
t
lais, dalyvaus Marijonų ūky,
liepos 23 d. išvažiavime.

Pas Sim. Piledkas, kuris
išplatino tarpe savo draugi)
daug dovanų knygučių ir da
lyvaus liepos 23 <1. Marijonų
Rėmėjų išvažiavime.

A. F. POCIUS, JEWELRY STORE
4930 West 14th Street
Cicero, III.
GRANT WORKS COAL and OIL CO.
Adam Bemadišius, Prop.
16th Street and 49th Court
Cicero, III.

i
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I Seka Tėvų Pėdomis

Šaunios Vestuves
TOWN OF LAKE. — Bi

Chicago Heights
Žinios

I

Jaunimo tarpe pastebimas
rželio 24 d., puošnioj Šv. Kry gražus reiškinys. Tėvams pa
žiaus parapijos bažnyčioj, kle vargus ir atsitraukus poil
■bonus 'kun. A. Skripko Mo siui, jų vietų biznyje užima
terystės Sakramentų suteikė vaikai. Biznierius A. Alekna,
Onai Barkauskaitei su Jonu adresu 2523 W. 63 gatvė, iš
Navicku. Per šliūbų giedojo! vyko pasilsėti į Beverly šliu
choro nariai, vad. varg. V. res, o jo vietų, vesti rūbų va
Daukšai. Kadangi jaunoji bu lyklų, perleido vaikams Hen
vo sodalietė, tat gėlių bukie rikui ir Alfonsui.
tų paaukojo Šv. Panelei, o
Aleknų šeima yra intelige
tuo laiku A. Pieržynskienė
ntiška ir išsilavinusi. Vyriau
giedojo “Sveika Marija“.
sias sūnus baigęs kolegijų,
Pamergės ir “ushers” bu dukrelė Aldona Nortlnvestern
vo: jaunojo sesuo Sophia, Ed. universitete studijavo muzi
Daukša, Sophia ir Bernard kų (pianino) ir šiemet bai
Balakavičiai, Cevilia Kinči- gė, gaudama mokslo laipsnį
naitė, Edward Goštautas, Es- B. Mus. Ji pasižymėjo savo
tlier Paukštaitė, Frartk Krū gabumais moksle ir muziko
melis, Auna Vanagaitė ii’ je. Alfonsas studijavo paišy
l^azimieras Mazirimas.
mų ir skulptūrų.
po šliūbo keletas šimtų svesusirinko salėn, kur pa
vaišinti Emilijos ir Benedik
to Navickų. Per puotų linkė
jimus pareiškė jaunavedžiams
klebonas kun. A. Skripko,
kun. A. Martinkus ir 'kun. A.
Valančius, jaunosios motinėlė
ir jaunojo tėveliai. Ant galo
jaunieji nuoširdžiai dėkojo
visiems už atsilankymų ir
dovanas. Toastmasteriu buvo
Balph Perry, jaunojo švogeris.

Advokatas Pranas Rauli

I

i .

— »>Ti
Jack Russeil, paroliuotas iš
Oklahonia valstybinio kalėji
mo, šiomis dienomis suimtas
Ozark miestely, Ark. vai. Jis
kaltinamas pagrobimu kelių
asmenų ir nužudymu W. S.
Hamilton iš Kansas City, Ka
psas. (Acme telephoto)

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

naitis, Jurisprudencijos, dak
(i angliško vertė
taras, Žemės Ckio Akademi
Kun.
Ant. M. Karoiiiku
ke, įvyko Šv. Kazimiero pa-'
jos teisių kurso profesorius, i
lapijos metinis pikni'.ias su
jau New Yorke, o ateinančių Liepos 21 Diena
$1,000.00 dovana. Oras pasi-!
savaitę bus Chieagoje. Lie
“Aš meldžiu, o Viešpatie
taikė gražus, svečių privužia-'
tuviai advokatai ruošiasi jį
Dieve, išmintingumo iš Tavo
v o daug. Mat toji tūkstanti-j
kolegiškai priimti ir su įvai galybės, žinojimų ir valios,
nė dovana sutraukė tiek pu-l
riomis įstaigomis supažindi
kurį Tu man duosi iš gerablikos. Pikniko darbininkai'
nti.
dėjystės, kuri yra Tavyje, sudirbo išnaudodami dienos pro’
lyg teisingumo ir pasigailėji
gų: nes prie 'kiekvieno biznio
Lietuvių Verslininkų Eks
mo. Per Tavo galybę ir žino
padarytu dvigubui daugiau,1
kursija, vadovaujama Dr. J.
jimų Tu gali man jį duoti ir
negu praeitų metų piknike.
____ Kaskelio,
redaktoriaus
A.
kadangi aš jo prašau, kad
Adv. C. P. Kai, kuris prieš !Briedžio
Prekybos MokykPirmų dovanų, $200.00 lai
juomi Tave mylėčiau, todėl
Didž. gerb. kun. A. Briška
mėjo Sophia Trumpikaitė, išvažiuosiant atostogų, žadė los direktoriaus J. Kiaunio, tiesa ir teisingumas turėtų
Nekalto l’rasid. P. Šv. parap.
Chicago lleights, Ilk, antrų jo atsilankyti į. Marijonų Rė jau J. A. V. Šita prekybinin priversti Tave mylėti išmin
•klebonus, kurio parapijoj gy
$700.00 — \Villiain Simne, mėjų rengiamų Lietuvių Die kų ir profesionalų ekskursija tingumų manyje, kad aš tuo
vuoja vienas sėkmingiausių
St-jger, 111., ir trečių $100.00 nų, liepos 23, Marijos Kalne yra pasiryžus lietuvius atlan
mi galėčiau Tave žinoti, o
Marijonų Rėmėjų 35 skyrius,
kyti ir su Amerikos lietuviais
— John N. Gensan, Chicago liuose, llinsdale, 111.
žinodamas Tave mylėti, ii'
jam nesant namie, jo pūva
susipažinti.
lleights miesto ikomisijoniekati per šį žinojimų ir meilę
duotojas, gerb. kun. S. .Jone
rius. Piknike padaryta $2,galėčiau žinoti ir norėti Tave
Liepos 11 d. visi pikniko
Aleknų šeima dalyvaus Lie lis žadėjo paprašyti 'malonius 437.42. Dovanoms išmokėta
Vyt&uto Didžiojo Univer girti, gerbti, Tavęs klausyti
darbininkai susirinko į par.
tuvių Ihenoje liepos 23, llins- brightonparkiečius, kad lie $1000.00.
Pikniko ................
išlaidos svetainę, kur klebonas kun. siteto Studentų Choras atvyk ir Tau tarnauti“.
dale, 111. ir čia susipažins su pos 23 d., skaitlingai daly
$l.)_..o4. Įtino paiapijai liko ( yjartįn|<us šauniai pavaišino. sta pabaigoje rugpiūčio įnė-1----- ———----------------------------Chicagos lietuviškuoju jauni vautų Marijonų Rėmėjų Dr
$l,0"4.8S. Sis pelningus I>'k-; Visi k,rykštavo ir džiang5sei nėšio, o muzikos profesorius-1 nierikų. Brazilijoje, bragvamu.
J. S. jos išvažiavime, Marijonų ri nikus yra sekmingmusras ma-, tur5dami tobį darbst?)
j kompozitorius Vytautas Ba- juje ir Argentinoje jis konkyje, llinsdale, 111.
žos Šv. Kazimiero parapijos klebonų, kaip kun. Martinkus. cevičiua rugsėjo pradžioje.
j eertuos rugpiūčio mėnesyje.
istorijoj.
Tai
vieningo
darbo
Po vakarienės, nepaisant ši Iš ARD 2 Skyr.
O klebonas, išdavęs detalų
gtudęntų choJ.as chieagoje!----------------------------------------vaisiai! Visas pusmetis pa
lumos, visi linksminos salėj,
pikniko raportų, sveikino virugsėjo mėn. pa- j
švęsta pikniko prisirengimui. sus ir dėkojo už taip gražų,
'kur griežė lietuviška muzika. Susirinkimo
baigoje, o kompozitorius Ba- j
Linkime jaunavedžiams lai
BRIDGEPORT. — ARI) 2- Mūsų visų didžiai gerbiamas nuoširdų pasidarbavimų. Dė cevičius spalių ar lapkričio j Doo*t tolerat* grey hafa*. Grey hair
mingo gyvenimo.
E. ro skyriaus pusmetinis susi klebonas, kun. Antanas C. kojo ir svečiams, chicagiemakea yon look old and feel old.
mėn.
Martinkus,
pats
prisivažinė

Try the idodern* Method for CoU
rinkimas įvyko liepos 7 d.,
čiams, taip gausiai piknikų
orine Hair ... CLAIROL. YouTl
jo,
prisibėgiojo
ir
'prisirūpi

Bacevičius ti’k kų grįžo (jk> appreGate the qoick, pleasant treat>
parėmusiems.
Rap.
ne” mokyklos kambary. Sus-mas
GABSINK1TĖS “DRAUGE
no.
Nuolat
ragno,
prašė
visus
savo koncertų) iš Suomijos ment. No blaaching reqnlr«d to
nebuvo labai skaitlingas, nes
parapijomis
tuomi
susirūpin

ir tuoj išvažiavo į Pietinę A- aoften tha hair when yon aia
buvo labai šilta.
CLAIROL. YouTl love the resuhs
Viešėjo
Chieagoje
ti, kad išėjus su rezultatais
on your hair — beautiful, natūrai*
Išduota raportas iš centro ir garbe. Juk saujai žmonių
lookinc color that defies deteetioa.
Šiomis dienomis Chįcagoj
Boa youraelf aa you would likę to
susirinkimo. Raportas priim skirti $l,00t|.t)0 dovanų tai viešėjo Veronika Rovienė iš
H0W TO CLFANSE ANO SOOTHF
bo. 8ea your hairdreascr today
tas.
rizika didelė ir reikalaujanti ltocliester, N. Y., su dviem
oaad thb coupon NOW.
TIRED
Pranešta apie rengiamų ce didelio pasidarbavimo. Taip dukterimis: Izabele ir Karo
Nabrra[ly...iritk
STRAINED* EYES
ntro piknikų Marąuette par ir įvyko. Iš parapijonų pu lina. Pirmoji yra vargoninin
ke, rugpiūčio 20 <1. Komisi- sės klebonas susilaukė nuo- kė Roeliesterio lietuvių Šv. •Don'tsufferfrombuming, smarting eyes.
brlngs you
t» tsek (sr (Alt
jon apsiėmė daibščios
gįrclžios, šimto nuošimčių ko Jurgio parapijoj, o antroji Murinę
nuick,amazin& tolia f.
0CNWW
CCHINI CUr«f ee Cto fcottfc,
jos: Mučeikienė ir Šimaitienė, operacijos. Nesirado šeimos, lanko Eastman Muzi'kos Ko Murlne’s su eztra in•( riek ad,
gredients complotoly
and daficata cnlor that can’t ba aaptaO
away ęye irritao kitos apsiėmė padėti dirb kuri nebūtų pardavusi bent nservatorijų. Viešnios Cbica- traah
)...
t
bu
t i'on-make your ęyes feel
■d that anty CUirai caauiaa
clean.fresh.aMvel Ūse Marine twicedaily.
ti.
'kelis bilietus. Buvo ir tokių goj aplankė Vaišnorus, gyv. •Kye strain due todust.driving, atarė, closework.
4OAM CLAM. OAROt. ba*.
Murinę willnoteorParapijos rudeniniam pik šeimynų, kurios pardavė net Marąuette Park, taipgi bičiu movies,įvadine,latehours.
U2 Waat 4d*k Su Maw Vorb. M. T.
rect eye deficiencics. For treatment of organiceye
disorders, see a competent profeaaional at once.
nike, kuris įvyks rugpiūčio po kelias knygutes. O dvi lius muzikus: K. Gaubį, A.
27 d., Vytauto parke, dirbti jaunos moterys: B. Lileikie S. Pocių, J. Brazaitį, A. MoĮ/R/A’E,
apsiėmė ta pati komisija, ku nė ir M. Zarankienė pardavė ndeikų ir kitus. Taip pat sy
ri dirbo pirmam piknike, t. 81 dolerinį bilietų. Jos laimė kiu su Chicago lietuviais va
A «• ALL
Al DRUG STORES
y. Okunicnė ir Jackienė.
AT
jo ir $L0.OO dovanų už parda rgonininkais dalyvavo jų iš
važiavime.
Muz.
Dvasios vadas kun. Petrau vimų daugiausia bilietų.
U
skas pranešė, kad šį rudenį
Champ Crowford, Ozark, Šv. Jurgio parapijoj bus ati
Ark., miestelio šerifas persi daryta 2-jų metų aukštesnė
KLAUSYKITE
rengęs žveju suėmė kelių val mergaitėms ir berniukams
stybių policijos gaudomų Ja mokykla. Ragino visas leisti
ck Russeil, įtariamų nužudy savo vaikus į šių aukštesnę
1
RADIO PROGRAMO
me vieno žmogaus iš Kansas mokyklų.
Stella Wodman
MAMAI OHIOAOOS, CI0IR03 LIETUVIŲ
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
City, Kas. (Acme telephoto)
LAIDOTUVIŲ DOLBKTOMŲ ASOCIACIJOS
— 1210 kilocycies.
Geresnis yra mažas moks
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
patarnavimas
las ir menkas gabumas su nu
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
DIENĄ IR NAKTĮ
sižeminimu, negu dideli mo
kslai prie tuščios garbės. .
KOPLYČIOS VISOSE
Lii po.- b d., Vytauto l’ar-j
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Svečiai Iš Lietuvos

New City Fniture Mart
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DYKAI

Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avė
nsv liAFATSTTJi UM
—•—
Gftlea Mylintiems — VentUTGmd —
— lAMotartaM —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

GIESMYNAS
įsigykite Nauja Olesrayna. Jame
raaltn Vluleins Metami Bažnyčloe
Otaemea.
Oleameit ir muziką p&tvaOcė
Ant. S. Poetas.
Išleido fi, L. R. K. Vargoninin
ku Provincija.
Knygos kaina — r>0 centai, pri
dedant 10 centtj persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLELIS
Šlovinkim Viešpatį.
Mlfiloe Ir MIAparal, LIctuvIAkal
ir lx>tynlAkal. vlsIeuiH ScktnadlenianiR Ir Avuntėme, Ir kiton MalrioM ir Ole.MmdM. Antrai pu l ainy tau
leidimas. ParaAA Kan. Ad. baliallauskas. Stipriais odos vlrAals,
kaina — 1.15. Reikalaukit* U:

Kenosbrt, Wif»., detektyvų viršin. Perry E. Tusler peržiūri
vieno viešbučio kambary paliktus Jack Hiissell daiktus. Jis
buvo užsiregistravęs W. S. Hamilton, kuris buvo nužudytas,
rardu. Tas policijai duoda pagrindo manyti, kad Hamilton
jus Russellio auka. (Acino telephoto).

DRAUGAS PUB. C 0.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

X

Fbki.rti

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAU8IA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

r\ v IC A T

k°piyč*os visose
** * Chicagos dalyse

Klausykite

niibei

prngrame Antratllrnlo Ir
valanti*, U WIIIP Meile* (HM) K-l

IJetorlu

■'AOulIt-nlo Tskarain. 7:00

ratilo

I’rant'tU'jM r. AAI.IIMIITUS

MIESTO DALYSE

J. Liuleus
S. P. Mažeika
Antanas M. PHim

3307 LitosAiea Ava
Phone YABds 4908

I. J. Zoln

3«4« Wm4 46th Street
PhoM YABds 0781-0782

AM V. Petkas
P. I. Ridikas
Aatkony B. Petkas
Lachain ir Suoai

4348 Ha. C&lifomia Ava.
Phana LAFayette 3572

3319 Litnaniea Avenae
PhoiM YABd* 1138-1139

4704 S. Western Avenae
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted SL

Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Ava
GROvchill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 SL
Phone PULhnan 1270

,090

Švento Mykolo Parapijos Metinis Piknikas

Įvyks Sekmad., Liepos-july 23 d., 1939

Vytauto Darže, 115 gatve, art, PuMc, Rd.

Šviežiam. visus parapijomis ir apielinkė. lietuvius dalyvauti šiame piknike ir linksma: laiką -

K0MITETAS

pradžia — 11 valandą ryto.

to tos vienuolijos bujo- Lietuvos Generalinio
Adomas DausaviČius, New
Į jimas, klestėjimas ir jos ge
Konsulato New Yorke York, N. Y. — $20.00.
ras vardas visada buvo ir te
Klaipėdos Tremtiniams:
VISI Į MARIJONŲ ŪKĮ LIEPOS 23 D.
bėra man arti širdies, šv. Ka Aukų Pakvitavimas
Kai keletas bedieviškų lai
zimiero Seserų vienuolijos Nr. 13
Lietuvių Literatūros Drau
Štai jau čia put iškilminga, kalinga visų parama ir talka.
kraščių įdėjo žeminančių ap-1 .pigįoj
unuisi, stiprėjimui ir
gija, Pittsburgh, Pa. (per A.
nepaprasta Lietuvių Diena, Juk visas jų darbas kaip tik
.rašymų apie Šv. Kazimiero' •
’
,
,
Apsigynimo reikalams:
o
,
įjos
gero
vardo
pakėlimui
su
Žvirblį)
$50.00.
'kuri atsibus Marijonų ūkyje mums patiems dirbamas, to
Seserų vienuolynų, kartu pa-nu
u
v i
• , •
A. L. T. Sandaros 33 kuo
. i.
.
Dievo pagalba dirbau ir kvieliepas 23 dienų. Visi prisiruo dėl rodos reikėtų tai užjausti
Baltramiejus Tribulas, Phimekinant tikybų, dvasiSkija
u
. . , .
. ¥
. .. „
.
‘ ciau kitus prie to darbo de- pa, Nonvood, Mass. — $10; ladelphia, Pa. (per Lithuanišimai jau beveik atlikti, kny ir kiek galimrf tiems Marijo
įr sventųjj Tėvų, tai tuoj attv,.
•
i . . •
. ,
‘
J
,tis. Dievui
padedant ir ge- Kazys ir Petronėlė Mickūnai
gutės iš paskutinių greitai nų darbams ir reikalams pri
an Merchants’ Association
sirado neapsisvarstanciij _ as- •
žmonėms pagelbstint, — $5.00; Izabelė Vasiliaus sekretorių P. Staniškį) $5.00.
platinamos, ruošiamos, tvar sidėti. štai juos 'paremti ren
im|tfų‘ kurie tų darbų prili-!
tų darbų tęsiu ir toliau, ne- kienė, J. M. Pečiulis — po
komos dovanos, kurios bus giama ši Lietuvių Diena ir
so man, žemiau pasirasiusiai.
Moterų Vienybė, Brooklyn,
atbodama jokių daromų man $2.00. Viso (prisiuntė Izabe
tų dienų ant išlaimėjimų lei kaip tik gera proga savo at
I
.
i Į tų piktos valios priekaiš kliūčių ir skaudžių nemalonu lė Vasiliauskienė) — $19.00. New York (per Alvinų Buidžiamos: programų dalys irgi silankymu šį kilnų tikslų pa
tų matau reikalų tuoj atsilie mų.
F. Endziulis, Blaine, Oliio ' vidienę) — $60.00.
atsidėjusiai aprūpinamos. Dai remti. Kas atsilankys į šį pa
pti.
(prisiuntė SLA sekr. dr. M.
nininkai lavina savo balsus, rengimų tikrai nesigailės, ga
Šiose man sunkiose valan
Įvairiems Tikslams:
J. Vinikas) — $5.00.
sviedinio lošėjai mankštinasi, lėjęs smagiai praleisti dienų,;
Geros valios visuomenei dose šaukiuosi Dievo pagal
Juozas Gabrylavičius, WaJuozas Gabrylavičius, Wakati 'paskirtų dienų stipriai pasinaudoti tyru laukų oruj
Didž. g-erb. kun. Al. Skri- pranešu, kad aš su tais raši bos ir uoliųjų savo talkinin sliington, D. C. — $10’.00; sliington, D. C. prisiuntė už
pasirodytų. Šeimininkės bai pasimatyti su >prieteliais ir,
pko, šv. Kryžiaus parapijos niais nieko bendro neturiu. kų paramos. Kantrybe ir iš Juozas IVylksess — $5.00; V. V. S. ženklelius ir pasus
gia ruošti skanius valgius, tuo pačiu paremti gražų dar
klebonas, kuris kaip kas met, Aš jų nerašiau ir niekam ne tverme apsišarvavę, pergalė Charles Kavaliauskas — $5; — $7.30.
šeimininkas tvarko išvažiavi bų. Kas gali prašomi atva
taip ir šiais metais, ne vien teikiau informacijų apie Šv. sime ir šiokias ir kitokias Liudvika Burkos — $2.00.
Viso — $188.30.
mui tinkamai paruošti sodas. žiuoti anksčiau ir dalyvauti
kliūtis
ir
žabangus.
Kazimiero
Seserų
vienuolynų
Viso (prisiuntė Juozas GabŽodžiu skaniu visa daroma pamaldose, kurios prasidės kad patsai atvažiuoja į ren tikslu, kad tokie aprašymai
giamus Marijonų Rėmėjų iš
Daugelis daug kalba, todėl
Antanina Vaišvilienė. rylavičius) — $22.00.
kas užtikrintų būsimai Lietu 10 vai. ryto (Chicago laiku)
tilptų
prieškatalikiškoje
spau
mažai reikia jiems tikėti.
Šv. Kazimiero Ak. Rėm.
vių Dienai pilno pasisekimo. I seminarijos koplyčioje. Kas važiavimus, bet ir pasižadė- j doje.
jo pakviesti savo parapijie
2-rojo skvr. pirm.,
Dievo bijok, o žmonių bauŠiam išvažiavimui iš tik-j seminarijoje dar nebuvęs tu
čius Skaitlingai dalyvauti lie Šv. Kazimiero Seserij vie
giniVnų nebijosi.
rųjų dedama daug darbo ii’| rės 'progos jų aplankyti, ap
110G E. Marąuette Rd.
pos 23 d., Marijos Kalneliuo nuolyne randasi dvi mano
rūpesčio, nes nėra abejonės žiūrėti, susipažinti su jos da
se, Ilinsdale, III.
brangios dukrelės. Jau vien
CLASSIFIED
Incorporn t c<l
jog jame dalyvaus skaitlinga rbais ir reikalais.
UNIVERSAL
PARDAVIMUI f KIS
žunonių minia, šis parengimas
Tel. Prospect 0745-0746
Todėl, žiūrėkime, kad lie Sekmadienį
Ūkis ant kurio randasi 8 kambarių
RESTAURANT
Į
Marijonų
Ūkį
juk daromas kaip ti'k labai
moderniškas
namas.
elektriką Ir
Wholesalo Only
pos 23 dienų būtų mums lais
karštu vandeniu apšildymas. Yra 3
Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
Važiuojam!
gražiam tikslui — Tėvams
kiti budininkai, 18 akerų miško.
kiem Bankletam Suteikiam Pa
BRIDGEPORT. — Sekma
5931-33 So. Ashland Avė.
va nuo kitų išvažiavimų ir
Ir 5 34 akerų sodas. 3 blokai nuo
tarnavimu.
Marijonams paremti — toilel
mokyklos
ir miesto.
Atsišaukite:
dienį,
liepos
23
d.
į
Marijo'
BRIGHTON
PARK.
Ma

užsiėmimų, kad visi galėtu
9604 So. Westem Avė., antras auk
Linksmas Patarnavimas Visiems
tikimasi, jog malonūs Mari
štas.
Pas mus galima gauti tikrai
me kuo skaitlingiausiai atsi rijonų Kolegijos Rėmėjų 35 nų ūkį trokas išeis lygiai 9
Lietuvišką
Importuotą
Valstybinę
jonų rėmėjai, prieteliai ir be
750 W. 31st Street
PARDAVIMUI
Degtinę.
lankyti į Lietuvių Dienų, Ma kuopa važiuoja į Marijonų vai. Norintieji troku į ūkį
2 fletų mūrinis namas, karštu van
ndradarbiai gausiai suvažiuos
A. A. NORKUS, sav.
deniu apšildomas, taipgi 2 karu gaMes Ir Visi Mūsų Darbininkai
rijonų ūkyje, Ilinsdale, III.' ūk. sekmadienį, liepos 23 d. važiuoti prašomi iš anksto
radšius. Sąvininkas:
3227 South
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M.
tų dieną Marijonų ūkyje sma-l
Eniornlil Avenue.
užsisakyti vietas Gudų krau
Dzlmldal. Savininkai.
Tel. Victory 9670
Trokai
veš
nuo
bažnyčios
12
Visiems
—
ir
seniems
ir
jau-'
giai praleisti dienų, pasiniu-Į
I
PARDAVIMUI NAMAS
niems — užtikrintas smagus,' vai. Kaina “round-trip” tik tuvėj, 901 W. 33 St. Jei pa
5-kambarlų mūrinis namas, ekstra
tyti su pažystamais, pasige
kambarys pastogėje; 2 lotai, 2 ka
gražus laikas. Rėmėjai bus tai 35 centai. Visi kviečiami sirodys, kad pikniekieriai į
ru garadžius.
Tikrai puiki vieta.
rėti lietuviškomis dainomis,
Viena Iš geriausių apiellnkių. Par
pilnai pasiruošę dalyvius nuo važiuoti. Bus išlaimėjimų ir vienų troku nesutilps, tai bus TURTAS VIRŠ-------------- 03,300,000.00
duosiu pigiai, nes Išvažiuoju l.š Aišgirsti įdomių kalbų, suži
merlkos. Atsišaukite: 6830 So. Arširdžiai priimti ir aprūpinti kitokių įvairenybių. P. P. V. paimtas kitas trokas.
tesian Avenue.
noti vėliausių žinių iš “Ra-j
visa kas reikalinga. Pasikvie
REIK AI,INGI DEGTINIS
Komisija ATSARGOS KAPITALAS - 0250,000.00
šeinių Magdės’’, pamėginti I
PARDAVĖJAI
skite savo pažįstamus, prieKelios geros aplelinkės atdaros deg
WEST SIDE. — Liepos 23
savo giliukų prie įvairių iš-1
tinės pardavėjams. Garantuotas už
telius, kad ir jie dalyvautų
Per 30 meti; niekados neišmo
darbis ir apsaugoti accounts. Atsi
d. į Marijos Kalnelius S. Fa
laimėjimų. Matome, kaip Tė- •
šaukite: McKesson & Robblns, Ine.,
kėjom mažiau kaip 3% už padė
šiame nepaprastame išvažia
telefonas FRAnklIn 1956.
bijono trekas išeis 9 vai. No
vai Marijonai pasišventusiai1
tos pinigus.
Kiekvieno indėliai
Pain—Agony Starta To Leave in
vime.
J.
M.
PIRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS
rintieji troku važiuoti, pra
darbuojasi lietuvių visuome-j
apdrausti iki $5,000. — Vedu
24 Houra
— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
Happy Daya Ahead for Yon
siai porai iki $15,000. Po U. S.
me bušeliais ar vežimais.
bomis užsisakyti vietas iš ka
nei, auga darbų skaičius, o
1 bušelis 25c; 5 bušeliai |1.00; 18
Thlnk ot lt—how thls old srorld
Government priežiūra. DIDŽIAU
bušeliu $2.50.
gi visam tam aprūpinti rei GARSINKITFS “DRAUGE” lno, pas C. Druktenį, Domi does make progresą—now comea a
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SA
Stanley Gaveus. 110 So. Rldgeland
prescriptlon whlch ls known to pharcėlę Gasparkienę ir brolį Vla maclsts as Allenru and withln 48
Avė.. Worth, m., tel. Onk I.avra
VINOS
IŠTAIGA
CHICAGOJ.
houra aftar you start to take thls
193J-1.
acting formula pain, agony and
dų, nes tas pats trokas sus kirlft
Inflammatlon caused by ezcesa urlo
haa atarted to depart.
FEDERAL SAVINOS AND
tos Marąuette Parke prie ba scld
fe•Allenru does Just what thls notlee
Kunigai turėtų įsigyti!
says
lt
wtll
do
—
lt
ls
guaranteed.
You
f •: . •-v.:
žnyčios
ir
paims
piknikierius.
ean
get
ona
generous
bottle
at
leadLOAN
ASS
N
OF
CHICAGO
• ė-.rsu --i
Ing drugstores everywhere for SS
į Vyskupo Petro Pranclš-J
.-i
Ti'kietas į ten ir atgal tiktai
centą and If lt doesn't brlng the Joy4182 S. ARCHER AVĖ.
Justln hlackiewlch, Prcs.
sus results you ezpect—your ntaney
J kaus Būčio, M.I.C. pa ra- J
irhole heortedly returneri.
Rap.
25c.
jSytą

Paremkime Lietuvių Dieną

Pranešimas
Visuomenei

UTIL1TY L!QUOR
OISTRIBUTORS

RHEUMATISM

STANDARD

PAMOKSLŲ !

NAUJAUSI IR GERIAUSI

Automobilių Savininkai

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS IAMOKftJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
‘THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1804

1748-50 W. 47th St.

Phone Yards 5069

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS

Chicago teisėjas Joseph B. Hermes rodo piktadarių ištuš
tintus jo kišenius. Piktadariai buvo jį pagrobę jo paties
automobiliu ir jht dvi valandas laikę nelaisvėje. Pagalios,
išvežę už miesto išmetė. Teisėjus tikisi, kati šitie piktadariai
bus kuomet nors atgabenti į jo teismų. (Acme telepboto)

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbol Savo Gyvenimo Tanpasl

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

Metinė “Policy" išmokama per 10 lengvą išmokėjimą

NAMAS

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidelity Būdu
•» tm»
■OBIL
noni
feBAr

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine.
175 West Jackson Boulevard

a 1
"r nr*.

CHICAGO. ILLINOIS

Pastatysime namus Ir vidų |rengsime ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai untatai Ir užtlkrinU.

Kviečiame
jus
atsilankyti
pirm negu pradėsite matyti.
Ir apžiūrėti garažą snt mūsų
loto be Jokių prievolių.

K. KAFKA. Prez2301

CITY WRKG. t LUHBER C*.

Crawford

Avė.

’0”

2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, III.

i

400 puslapių knygą.

StaiM Club
Švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnei Degtinė!
nž Tokią Kainą
TIK $1.00 PT ūi p n
4-6 Kvortos...»l»0U
SAVO APYLINKĖS

Fe Jokių prievolių, pmMnu Jūsų agento Išaiškinti man
Illinois Financial Responsibility Iaw, Aš taipgi gausiu
“Card Case” be Jokios prievoles.

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

t

Reikalaukit

Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:

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

So.

“DRAUGAS”

$5,000 Property Damage

Kainuoja #3.46 į menesį per 10 mėnesių

Pastai vskne ant
Jūsų loto už.

Mažų Išlaidą

$10,000 Public Llability

Kaina ^1.75

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

VARDAS ..................................................................................................
ADRESAS ...............................................................................................
TEL.......................... ................ KARO R0SI8..................................

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

TAVERNOJ
Kn DRINKSAS
MUTUAL LIQUOR OOMPANY
Distribntoriai
4707 S. HAL8TED STREET
Pilone Boulevard

0014

PocahontJM Mine Rnn (Scrcened), Tonas $7.25;
Smulkesniųjų — Tonas 17.00; Petrolcsim Carbon Coke, perkant 5 ton. ar dasigiau, Ton. $7.25.
Halas

Tai

ebitr*.

