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Anglų prancūzų karine misija Maskvon
Tarsis su sovietu kariuomenes vadais,
kaip veikti kilus karui Europuje

AIŠKĖJA, LITVINOVAS
YRA KARO KOMISARO
VOROŠILOVO AUKA

Po to, girdi, diplomatams bus
lengva susitarti dėl sąjungos

RYGA. — Litvinovui pasi nustelbia nuoseklų ir monoto
traukus iš užsienių komisaro niškų Molotovų. Maršalo nuo
LONDONAS, liepos 26. — mų, girdi, darų Maskvos pasi
vietos daug kas bandė rasti mone, Sovietų kariuomenė ySužinota, kad Anglija ir ryžimas j antiagresyvinį pak
to priežastį. Dabar aiškėja, ra pirmoji pasaulyje. Deja,
Prancūzija artimiausiomis die tų įtraukti Pabaltijo valsty
kad Litvinovas, matyt, yra ka Rusijos diplomatija nesanti
įoinis siunčia į Maskvą anglų bėms globų, nepaisant tų val
ro komisaro maršalo Vorošilo toje pat aukštumoje. Litvinoprancūzų karinę misijų, kuri stybių protestų ir nenoro, kad
vo auka. Bolševikų laikraščiai vo' politika privedusi net prie
tenai su raudonosios armijos jos būtų kliudomos. Anglija
taip apibudina vienų komisa tokios nuolaidos, kad Sovietų
vadais pasitars, kaip koope ir Prancūzija, matyt, pripa
rų posėdį Maskvoje:
Sąjunga sutikusi nesikišti į
ruotai veikti kilus karui Kū žins ir šių sųlygų ir su MasSovietų Sąjungos politinėje Ispanijos karų. To jau užten
ropoje. Anglijos ir Prancūzi-jkva visgi bus padarytas paktaryboje, trumpai vadinamoje ka. Reikia atmesti Londono
jos vyriausybių sluoksniuose tas.
Politbiuru, kuri nustato Rusi pasiūlymus. Rusija pati turi
manoma, kad kaip tik visų tri Dalykų žinovai anglų ir pran
jos vidaus ir užsienio politi nustatyti savo reikalavimus ir
jų šalių kariuomenių veikimas cūzų šias pastangas konsoli
kos gaires, vyksta gyvos dis savo sąlygas: karinė sąjunga
bus suderintas, tada ir diplo duotis su bolševikais vadina
kusijos. Ištikimieji Stalino su automatiška abipuse pagal
matams geriau seksis sov. naiviais žygiais. Dėlto, kad so
draugai, kurie vadovauja Ru ba konfliktui kilus, visai ne
Rusijų įtraukti trilypėn sų- vietai vengia dėtis sųjungon
Armour & Co. skerdyklų fabriko, 31 gat. ir Archer avė., dartbininkai anądien sukėlė sijos politikai, negali susitar svarbu kokios būtų to kon
jungon ir pagaliau padaryti arba daryti paktus. Kaip se demonstracijas prieš kompanijų, kad parodyti jai savo solidarumų. Demonstracijų laiku ti dėl atsakymo į anglų pasiū flikto priežastys.
antigresyvinį paktų, dėl kurio niau, taip ir šį karti} Maskva darbininkai sudegino fabriko pavidalų. Čia matomas to pavidalo deginimas. (Acme telepb.) lymus. Kad Molotovui nerei Šių griežtų pažiūrų visiškai
Londonas ir Paryžius ilgas suras daugiau kitų kliūčių,
kėtų išvykti iš Kremliaus, tie palaiko ir vidaus reikalų ko
laikas daug, veltui kamuojasi. gal iškels naujas kokias sąly
pasitarimai vyksta vietoje, misaras Beria ir aukščiausios
gas, santarvės valstybėms
mažojoje komisarų tarybos tarybos užsienio komisijos pir
Londone pareiškiama, kad
priešingas ir neįveikiamas.
mininkas Ždanovas.
posėdžių salėje.
Anglija su Prancūzija jau pri
Nežiūrint to, anglai su pran
Stalinas savo papročiu lei
Molotovas atrodo išvargęs,
pažinusios visų eilę Maskvos cūzais ir toliau veržiasi solijo balsas duslus. Matyt, ji var džia kalbėti kitiems, pats aiš
iškeltų sųlygų. Daug sunku- daruman su Maskva.
BOONSVILLE, Ind., liepos gina galybė ant jo pačių už kiai nepasisakvdamas. Ginčus
LONDONAS, liepos 26. —
Vyriausybės atstovas paaiš 26 d. — Millesburge, už 10
krautų pareigų. Ir tikrai, juk. .tarpais nutraukia ambasado
Lenkija tikrai nusivylusi Lon kino, kad paskolų turi pripa mylių šiaurvakarų link
nU° jis yra komisarų tarybos pir rių telefonų skambučiai iš Pa
done, kur tikėjosi gauti stam žinti parlamentas, kurs aidi čia, unistai darbininkai susi
mininkas, aukščiausias ūkio ryžiaus ir Londono. Jų pra
bių paskolų šalia didelio kre miausiomis dienomis nutrau kovė fcu dirbančiais prie tilto
tarybos pirmininkas komunis neši rfiUs priima Molotovas iš
projekto
neunistais
darbinin

Idito.
kia sesijų ir neturi laiko svar
tų partijos kontrolės komisi šalia savęs stovinčio telefono
Po ilgų derybų Anglija pri
kais,
kurie
atsisakė
dėtis
prie
jos pirmininkas, marksistinių aparato.
styti paskolos klausimo.
pažino Varšuvai 37,400,000
unijos.
LONDONAS, liepos 26. —
Molotovas atkakliai laikosi
tyrinėjimų komisijos pirminin
dol. kreditų, bet paskolos kinu
Paskolos turėjo būti 39,800,
Kovoje be kitų įrankių nau kas, Markso — Engelso — Le savo nusistatymo. Dabartinė
Turinčios savo interesus Kini
simu nesutarta ir šis klausi-; 000 dol. suma. Be Anglijos tu dotasi ir ginklais. Vienas as
joje britų firmos ir Kinijoj
nino instituto profesorius, už se sąlygose, kai Anglijai ir
mas
atidėtas.
rėjusi
prisidėti
ir
Prancūzija.
muo
.nužudytas,
kitas
sunkiai
gyvenantieji britai protestuo
sienio reikalų komisaras ir ga Prancūzijai reikalinga Sovie
sužeistas ir 6 kiti lengviau su lop Politbiuro pirmininkas.
ja dėl britų vyriausybės pasi
tų parama, reikia joms perleis
14 VOKIEČIŲ APLEIDO
žeisti. Nukentėję visi darbi Prie raudona gjelumbe pa ti siūlymų iniciatyvų. Tas
davimo japonams. Pareiškia
ninkai.
KANADĄ
ma, kad pasidavimu japo
dengto stalo, kuris stovi dido valstybes galima iš palcngvo
Warrick apskrities šerifas ko kambario viduryje, viešpa priartinti prie Maskvos nusis
nams Britanija ne tik pripa IIONGKONGAS, liepos 26.
NEW YORK, liepos 26. —
Gus Barclay pranešc, kad jis tauja audringa nuotaika.
žįsta japonų įsigalėjimų Kini — Japonų konsulas Kantone Keturios vokiečių šeimos, su
tatymo, tuo tarpu kai staigiais
pranešė
ten
visiems
kitų
šalių
areštavo George Delk, 45 m. Maršalas Vorošilovas griež veiksmais galima jas pastumti
joje, bet išsižada ten savo tei
kad
Kantono darančios 14 asmenų, garlai Be gubernatoriaus parašo am^»
sių ir prievolių, nekalbant a- konsulams,
Millesburgo, neunistų tai pasisako prieš Molotovo į susitarimų su Vokietija ir
viu “Breme<n’’ išvyko į Vo
(Pearl)
upė
kariniais
sumeti

pie prestižo susmukimų.
Illinoise įsigaliojo legislatū- ■ darbininkų. Jis kaltinamas u- palinkimų susitarti su vakari) pastarųjų tuo pačiu padrusin
kietijų.
t mais dviem savaitėms uždaro,ros pravestas įstatymas, k u nisto John Pinkertono, 35 m. valstybėmis. Tarsi norėdamas ti pradėti puolimų Rytuose.
Britai nurodo, kad per Ti- ma.
Jos turėjo ūkius Kanadoje, riuo nustatoma, kad į bedar amž., nužudymu. Delk sakosi,
pabrėžti, kad čia yra lemiama — Jei tai būtų galima, ang
e.ntsino blokadų japonai bri Sužinota, kad japonai ruo bet dėl kaimynų nedraugingukad
unistai
pirmieji
pradėjo
kova, jis apsidaręs paradine lai jau seniai būtų taip pasi
tus be galo daug įžeidę ir pa šiasi blokuoti svetimšalių ap mo turėjo juos parduoti ir bių šelpimo surašius Illinoise
jo
pusėn
šaudyti
ir
jis
buvo
įtraukiami tik tie, kurie šioje
uniforma su visais pasižymė elgę. — atkerta Vorošilovas.
žeminę ir Londonui nebuvo gyventų Šamcen salų, Kanto grįžta į savo' gimtųjų šalį.
priverstas
gintis.
valstybėje išgyvenę mažiausia
Diskusijos valandai atide
jimo ženklais.
galvoje saugoti savo žmones. ne.
Vienas šių vokiečių pareiš trejus metus. Ir tik tokiems
Paskiau šerifas nuvyko į Savo triukšminga kaliui jis damos.
jios visus Londonas
paliko
Kantono upės visu 60 mylių kė:
Evansville ir ten areštavo uponų vykdomoms žiaury jos ilgiu uždarymas yra vi- “Prieš 10 metų man atvy pripažįstamas šelpimas.
Kadangi pradėjus rugpiū- nijos organizatorių J. Soucie.
DIDĖJA LINŲ PLOTAI
MEDIKŲ DRAUGIJA
bėms.
saip aiškinamas, nes japonai kus į Kanadų viskas buvo
Jis
išpažino
vadovavęs
unistų
čio' 1 d. visi šelpiamieji bus
IŠTEISINTA
BARTTNINKAT. (Vilkaviš
Dėl šių protestų ministro tikrųjų priežastį slepia.
tvarkoje. Žmonės, kaimynai paleisti jų patikrinimui ir riaušėms.
kio
apskr.) — Pastaraisiais
pirmininko Chamberlaino vy Japonai pasiryžę visuose buvo draugingi. Bet kai lai
WASHINGTON, liepos 36.
Šerifas
vakar
iš
pat
ryto
riausybė tyli.
svetimų šalių prekybiniuose kraščiai pradėjo spaudinti a- kiekvienas turės iš naujo pa nuvyko saugoti dirbančius — Šalies vyriausybės organų metais linų pasėlių plotai arūpinti aplikacijas, tarp jų
pylinkėje net dvigubai padi
laivuose daryti kratas, kad Ki pie situacijų Europoje, stai
prie tilto neunistus, nes jis patraukta tieson medikų drau
daugelis
rasis
neišgyvenusių
dėjo. Tačiau plintant linų plo
NACIAI KONFISKUOS ČE nijos diktatoriui netektų bet ga viskas pakitėjo, draugingu
buvo painformuotos apie u- gija (American Medieal Asso
trejų
metų
valstybėje
ir
netu

tams, reikėtų susirūpinti to
KŲ BĖGLIŲ SAVASTIS
kokia karinė medžiaga.
mas išnyko. Pagaliau nebuvo rės teisės gauti šelpimo.
nistų pasiryžimus. Po keletos ciation) už Sliennano antitrus
bulesniu linų apdirbimu, ku
PRAHA, liepos 26. — Na- Nepaisant Britanijos kapi galima ilgiau gyventi, nes im Įstatymu uždrausta iš kitų valandų budėjimo šerifas pa tinio įstatymo peržengimų Co ris reikia manyti, prisidėtų
nių autoritetai praneša, kad |tuliavimo Tientsino blokados ta niekinti viskas, kas tik vo valstybių dalių Išdarbiams sitraukė. Jam pasišalinus kilo lumbia federaliniam teisme iš prie geresnio linų pluošto pa
teisinta.
Kaimynai
susitikę vykti į Chicagų, kad čia gauti riaušės.
Vokietija rengia įstatymų, ku reikalu, šios koncesijos bloka kiška.
(Teismas rado, kad antitrus- ruošimo.
ri uo Bohemijos ir Moravijos da nenutraukiama ir visoj mums sakydavo, kad už kiek- šelpimų. Iš kitų valstybių at
Daugelis ūkininkų nori sta
tinis įstatymas taikomas įmo
GAISRAS PER NE
protektoratas bus autorizuo šiaurinėj Kinijoj japonai ne vienų iš .Vokietijos išvarytų vykusius šelpimo ieškotojus
tyti trobesių, bet nėra net pa
nėms ir prekybai, bet ne pro
žydė jie vienų vokiečių pa leista šelpimo fondais išsiųsti
ATSARGUMĄ
tas panaikinti pilietybę tiems .siskaito su britais,
tenkinamų sųlygų
statybai
fesijoms.
karsiu”.
liėgliams čekams, kurie užsie
juos atgal.
plėsti
—
miško
medžiaga
sun
ŠIAULĖNAI. — Liepos 4
niuose vykdo propagandų ARMOUR & CO. DARBI
d. 5 vai. šiaulaičių k. Šiaulė MEKSIKOJ UŽEITI AU kiai prieinama, o norint pa
NINKAMS LIEPTA
prieš Vokietijų. Be to, ir jų
GUB. HORNERIS CHICA- ŠIAULIŲ M. BURMISTRAS nų valsč. iš paliktos be prie
KSO PLOTAI
siekti plytinę, reikia važiuoti
BALSUOTI
paliktos savastys bus konfis
GOJ ATOSTOGAUS
J LENKIJĄ
žiūros užkurtos plytos užside NOGALES, Sonora, Meksi 25 — 30 km. Tatai yra dide
kuotos.
ŠAULIAI. — Vidaus reika gė Prano Žilinsko gyv. namas, ka, liepos 26. — Kaimo Mes- lis stabdis statybos plėtimuisi.
National Labor Relations Pranešta, kad gubernatorius
Board k Co. dalinio fabriko, Homeris poros mėnesių vasa lų ministerijos komandiruoja- ugnis tuojaus buvo pastebėta, quite apylinkėse užeita aukso
ŽUVO ŠOKDAMAS PRO
31 gt. ir Archer avė., darbi ros atostogas praleis šalia mas, Šiaulių miesto burmis bet užgesinti nebepavyko; su nuotrupos. Tūkstančiai aukso
LANGĄ IŠ GAISRO
ninkams įsakė per 15 dienų į- Chicagos -— Hįgjiland Parke, tras Petr. Linkevičius, kartu j degė namas ir prie jo buvusi ieškotojų meksikiečių suplūdo
CHTCAGO SRTTTS. — Nu
TJNDEN, Tex., liepos 26. vvkdyti balsavimus, ar jie no 903 Sheridan road ruimingoj su kitais aukštais savivaldy-'.pristatyta viralinė. Taip pat į apylinkę ieškoti aukso.
Kai
kurie
jau
pasipelnę.
nieko
nebepavyko
iš
tų
tro

matoma giedra; popiet kiek
— New George viešbuty kilo •ri, kad juos reprezentuotų va rezidencijoj, kuri jau išnuo- bių pareigūnais, liepos mėn.
(Vienas
vargšas
meksikietis
besių
išgelbėti
Žilinskui
nuo

vėsiau.
7 dien. išvyko į Lenkiją, kur
gaisras 8 asmenys iššoko pro dinamas Paekingliouse Wor- muota.
Saulė teka 5:37, leidžiasi
susipažins su vietos savival stolių gaisras padarė apie jau radęs 7,000 dol. vertės
Jangų iš trečiojo aukšto. Vie kers Organizing komitetas, pri
_ 8:15.
_ ' 5,000 Lt,
e GARSINKITĖS “DRAUGE” dybininkų veikla ir kit,
nas užsimušė, p kiti susižeidė. klausus CIO,
b aukso.

LENKIJA LONDONE
GAUNA KREDITĄ, BET
PASKOLA ATSAKOMA

DARBININKŲ KOVOJE
VIENAS NUŽUDYTAS,
SEPTYNI SUŽEISTA

Kinijoje turi interesus britai
protestuoja dėl pasidavimo japonams
KANTONO UOSTA
JAPONAI UŽDARO
SVETIMŠALIAMS

ILLINOISE BEDARBIU
ŠELPIMAS ŽYMIAI ‘
SUVARŽOMAS

ORAS

j
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrųllna.
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisluuCiania tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulyg aavo nuožiūros
Korespondentų
prašo rašyti trumpai Ir aiškiai (jei galima rasomajs
mašln(le) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
pondencijos laikraštln nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Kntered as Seoond-Class Matter Maroh II, 1614, at
Chlcago, Illinois Under the Aot of Maroh I. 1676.

Kun. Prof. J. Vaitkevičius
Naujojo Tėvų Marijonų Generolo J. E.
Vyskupo Petro Bučio padėjėju — sekreto
rium vienuolijos visuotiname suvažiavime
Romoje išrinktas gerb, prof. kun. Juozapas
Vaitkevičius, Marijonų Kunigų Seminarijos
(Hinsdale, III.) rektorius.
Kaip buvo labai vykęs Generolo išrinki
mas, kaip vakar trumpai rašėme, taip yra
vykęs ir jo padėjėjo parinkimas.
Gerb. kun. dr. J. Vaitkevičius taip pat yra
vienas iš pirmųjų vienuolijos narių. Jam ne
mažai teko darbuotis drauge su vienuolijos
atgaivintoju Arkivyskupu Matulevičium, kuo
met jis buvo Vilniaus Vyskupu. Darbavosi
kartu Romoje ir su J. E. Vyskupu Būčių,
kai jis pirmu kartu buvo vienuolijos vadu.

Dėl to gerb. Profesoriui visi vienuolijos
reikalai, visų jos šakų veikimas yra labai
gerai žinomas. Be to, jis yra mokslo vyras,
mokąs daug kalbų, profesoriavęs seminari
jose ir Lietuvos Universitete.
Amerikoje gerb. kun. dr. Vaitkevičius gy
veno dvejais atvejais. Pirmų kartų pas mus
atvyko drauge su kun. L. Draugeliu. Tai
buvo 1923 ar 1924 m. Tada jis važinėjo po
lietuvių parapijas su misijomis ir pasižy
mėjo nepaprastai geru iškalbumu. Ne be
reikalo jam buvo duotas misijonieriaus mo
kslininko vardas, kuris J.calba ne tiek į žmo
nių širdis, kiek į jų protų. Jo pamokslai sti
prino ne tik tikinčiųjų religinę sąmonę, bet
daugeliui ir netikinčiųjų atidarė akis ir.
grąžino į Katalikų Bažnyčią.
Antru kartu prof. kun. Vaitkevičius į Amariką atvyko 1933 m. Dabar jau mažiau
jam teko važinėti su misijomis. Jis buvo
pašauktas dirbti toj srity, kurią jis ypatin
gai mėgsta — profesoriauti. A. a. kun. Vin
centui Kulikauskui vadovaujant 1934 me
tais įsteigtoj Tėvų Marijonų Kunigų Semi
narijoj profesoriavo ligi šių laikų, o pirma
jam rektoriui mirus ir tos sunkios pareigos
jam reikėjo eiti — rektoriauti.

Be profesoriavimo seminarijoj, vis dėlto
reikėdavo tai šen tai ten išvažiuoti su mi
sijomis, su paskaitomis. Kur tik buvo koks
svarbesnis įvykis, prof. Vaitkevičių girdė
jom sakant turiningą pamoksią ar mokslišką
paskaitą. Per keletą metų gavėnios metu
girdėjome jo moksliškas, puikiai prirengtas
kalbas per radijo svarbiais religiniais klau
simais. Tos ka’bos būdavo labai klausytojų
mėgiamos ir laukiamos.

Nors kun. Vaitkevičius aukštesnių parei
gu yra šaukiamas į Romą, tačiau, apleisda
mas Ameriką, mūsų, lietuvių katalikų, tar
pe p(aliks sunkokai užtaisomą spragą. Jis
čia buvo labai reikalingas. Pasiges jo se
minarija, nes jis yra vienas iš geriausių
teologijos mokslo žinovų, pasiges lietuvių
katalikų inteligentija, kuri gerb. fcan. Pro
fesorių labai gerbė ir dažnai su juo jei ne
vienu tai kitu reikalu pasitardavo. Pasiges
jo ir visuomenė, kuri nekartą naudojosi Pro
fesoriaus rimtomis kalbomis, paskaitomis ir
rimtais, morališkais straipsniais katalikiš
ku-cse laikraščiuose.
Gerb. kun. dr. J. Vaitkevičius skubiai pra
šomas atvykti į Romą. Kelionei jau rengia
si. Už savaitės, kitos atsisveikinsime, palin
kėdami jam smagios kelionės ir geriausių
sėkmių naujose ir labai atsakomingose vie
nuolijos vadovybės pareigose.

Rytoj parašysime apie kun. dr. J. Navic
ką, naująjį T. Marijonų vadą Amerikoj.

APŽVALGA

GINKIMĖS NUO MARKSISTINIŲ
KOJOTŲ (VILKŲ)

PROF.

Ne naujiena, kad bedievis- baigusių šv. Kazimiero AkaMano, Kad Tai Tuščia Svajonė koji spauda nuolatos ir viso domijų. “Naujienų” mesti pu
kiais būdais puola Katalikų rvai tai mokslo įstaigai blo
“Darbininke” randame veliamąjį straipsnį Bažnyčią, tjo pačiu šmeiž gų reputaciją teikia ir viso
aktualiu tarptautinės politikos kluusimu, ku iama kunigus, vienuolius ir ms tos akademijos studentė
vienuoles paties šėtono išgal- ms ir ją jau baigusioms. Vi
rį čia ištisai perspausdiname:
“Kažkoks politikas — svajotojas paleido motais prasimanymais. Kuo- so to juodu ant balto padėto
gantĮą, kad penkių stambiųjų Europos val met toji spauda puola Kata akivaizdoje, katalikiškoji vi
stybių susitarimu sudaryta, ar bent greitu likų Bažnyčių bendrai, mums, suomenė, ypač tėvai, kurių Po Svietę Pasidairius Reikia tik migtukas paspaus
ti...
laiku bus sudaryta sutartis, kuri prašalins katalikams, dėl to nėra ko dukterys lanko Šv. Kazimie
Petras Babickas, anais me
Prie Niagara krioklio rašy
karų bei užtikrins taiką 25 metams. Ir tai nugąstauti, nes pats Kristus ro Akademiją, ir Alumnių
tais trumpėk pasirodęs Ame toją nustebinus naujiena, kad
sutartis ne bet 'kokia — ji suderinsianti ne yra pasakęs, jog jos (Kat. draugija vienu balsu turi pa
suderinamus dalykus ir išrisianti neišriša Bažnyčios) ir pragaras ne sakyti: gana! Perdrąsiai mar rike, dalia r “Lietuvos Aide” per metus į krioklį šoka šim
mus klausimus. Štai svarbiausi jos punktai: pergalės. Jei visokios erezi ksistiniai kojotai pradėjote rašo gromatas apie Ameriką tas žmonių, norėdami iškilmin
ir kaip kas pas mus yra. Vie
lenkai atiduos vokiečiams Dancigą ir už tai jos, visokios revoliucijos (pri
pulti mums brangią įstaigą. tomis papasakoja tokių navat gai nusižuryti. O šiuos “iškilgalės sau laikytis Gdynią, j kurią turės
iiningus” savižudas graibssiminkime kad ir aštuonioli
laisvų tranzitą upe Visla; koridorius teks
Žemiau pasirašęs, kaip vie nu dalykų, kad net jus, Ame j to iš Niagara srovių... vie
vokiečiams, bet bus taip suneutralizuotas, ktojo amžiaus pabaigoje gar nas tėvų, kurio duktė yra ga rike gyvenantieji tavorščiai, nas mūsų tautietis ir laidoja.
kad lenkai galės juomi laisvai susisiekti; sią prancūzų revoliuciją, ku rbingai baigusi Šv. Kazimie dyvisitės. Priklodui, P. Ba Sakoma, jis daug uždirbus...
Italija gausianti stambių lengvatų Afrikoj, rioj įsigalėję bedieviai buvo ro Akademiją ir dabar aukš bickas rašo, kad įėjus į ame Čikagoj, kai buvo pasaulinj
kas sušvelnys. labai opų Djibouti klausimą; pasiryžę ne tik esančią kraš tesnėj mokykloj teikiami jai rikonišką drugštorį
(nesu paroda, tai miestas neturėji
dabartinė siena tarp Vokietijos ir Prancū to valdžią, bet sykiu ir Ka požymiai liudija ne tik aukš maišyki t su AVallgreens ir ki
nei metro laisvos žemės, tau
zijos niekad nebus pakeista ir, apskritai, talikų Bažnyčią nušluoti) ir tą akademijoj mokslą, bet ir} tais čeništoriais), tave pasi
supylė keletą dešimts hektarų
visų dabar išlikusių nepriklausomų valsty 'kitokie antplūdžiai vedami žy
auklėjimą, kas teikia garbės tinka adogsų (šiltų dešrelių) (ha) iš ežero smėlio, kuris pa
bių sienos bus garantuojamos 25 metams.
mių bedievių nepajėgė paju
ir mokyklai ir tėvams, šau kvapas, gėrimų automatai, šil sakišku greitumu buvo išpla
dinti
Šv.
Petro
Uolos,
tai
ką
Sutartis skamba labai simpatingai, ir vi
kiu: Tėvai, kurių dukterys y- ta ir šalta kava.. .
nuotas, medžiais apsodintas.
jau
bekalbėti
apie
lietuviukus
si tik lūkuriuoja jos ratifikavimo bei patik
ra baigę Šv. Kazimiero Aka Amerikiečiai meną, anot P. Ir kai vaikštai ta, rodos, tik
rinimo, kuris tu»įs įvykti už dviejų savai bedievukus, kuriems valandos demiją ir kurių dar tebelanko,
Babicko, savotiškai supranta, vakar padaryta žeme, negali,
čių. Viskas būtų gerai, bet atsiranda kliu trunka bedieviškam laikraš
Alumnių draugija ir Šv. Ka nes jei publikai patiko kuri atsistebėti, kaip čia prigydyti
vinys — lenkai apie jų nė klausyti nenori. čiui perskaityti, o jei sulipdo
zimiero Akademijos Rėmėjų daina, tai šalę katučių išgirsi milžinai medžiai, net tokie oNieks jidms perdaug nepadyvyja, nes visos kokį šmeižtą, tai redakcija tu
tos kitiems teikiamos malonės įgaunamo*; — ri didelio vargo jį įskaityti. Dr-ja susibarkime ir pareika ir garsų švilpimą. Esą, švilp pūs, kaip pušys...
Vietomis tikrai atrodo, kad
Lenkijos lėšomis. Ji čia vienintelė pralai Tokių “kovotojų” prieš Kat. laukime, kad Šv. Kazimiero ti Amerike reiškia reikšti aumėtoja, nes netenka Dancigo ir, gali sa Bažnyčią reikia tiktai pasi Seserų Kongregacija teisingu kščiausį pagyrimo laipsnį. Pa P. Babickas būt buvęs ne Akyti, ir Gdynios su koridorium. “Laisvas” gailėti. Jie yra nelaimingi mo keliu pareikalautų “Nau niekai reikšti esąs kitas bū merike, ale kokioje pasakų ša
tranzitas per Vislų visuomet priklausys nuo žmonės, nes suklaidinti. Jų jienų” įrodyti, kaip jų vie das. ..
lyje.
nuolyne, taigi ir akademijoj,
vokiečių malonės, o “suneutralizuotas” ko
Namuose tik labai pasiturį
sąžinę ėda neramumo vėžys,
ridorius iš tikrųjų bus vokiečių nuosavybė.
yra supuvę ir išgverę mora žmonės laiko tarnaites. Esą,
Sakoma, kad Čikagoj WPA
Nenuostabu tat, kad lenkai ne tai kad ke kurį laikinai nuralmina tiktai liški pagimdai, ir pirmas ski šeimininkei reikia tik atatin darbininkai bus statomi par
lia triukšmų, bet vien juokais laiko tą, kaip tauškalai ant Kat. Bažnyčios riu auką į “Šv. Kazimiero kamus mygtukus paspausti, o kuose ir maudynėse prie ap
jie sako, vokiškosios propagandos iškeptąją ir šmeižtai kunigų, vienuolių Vienuolyno - Akademijos Ga
jau mašinos pačios dišes iš valymo darbų. Kad darbo vi
laikraštinę “antį”. Atsiranda dar ir kitas ir k.
rbės Gynimo Fondą”. Turiu mazgos, išdžiovins, garbečių siems užtektų, kaikas spėja,
kliuvinys — tai Anglijos pareiškimas, kad
Bet kuomet marksistiniai vilties, kad šį mano sumany išneš, pentrę (patalpą) išvė jog tuo pačiu sykiu bus įsa
ji į jokias derybas su vokiečiais neina, ir kojotai atskirai užpuola ku
mą parems visi tirai, o mūsų dins. Dar daugiau, karštą zu- kyta Čikagos gyventojams dar
kad Dancigo klausimas grynai paliekamas
rią nors katalikišką įstaigą, darbą katalikiškoji visuomenė pę ir porčiapo lainę išimtą iš daugiau teršti parkus ir mau
lenkų inieijatyvai, vadinasi, ką lenkai tuo
pečiaus automatas atšaldęs. dynes.
klausimu pasakys, tą britai priims kaipo dažniausiai mokslo įstaigą, parems neabejotini*.
stengdamies
jai
pakenkti,
ją
Ignas Sakalas
galutinį nuosprendį. Kadangi Chamberlaitaip
pažeminti,
kad
netektų
nui dažnai prikaišiojama Muenicho sutar
I Kauno seminarijos rektovisuomenėj
pasitikėjimo,
tu

tis, kuria jis pardavė Čekoslovakiją Hitle
! rium yra paskirtas dabartiNepaprastas Įvykis
riui, tai Anglijos prdmieras visoms keturioms rime tas įstaigas ginti, štai,
i'nis Peterburgo dvasiškos adabar nuo tokio įtarimo apsidraudžia. Len skaitėme “Drauge”, kaip ma Eichesheite, Vokietijos mie
kademijos inspektorius, kun.
kijos atžvilgiu jis laikysiąs duotąjį žodį rksistiniai kojotai per Cliica- ste Belgijos pasienyje, atsi
Cliieagos milijonierius D. kanonikas J. Maculevičius
(kurs, tarp mūsų kalbant, nėra jau taip gos socialistų laikraštį ‘Nau tiko šitoks nepaprastas įvy
(Maironis). Iš to nemažus
aiškus, kad lenkai galėtų ant jo savo ateitį jienas’ pila biauriausių šmei kis, apie jį rašo “Libre Bel- K. Pearsons apskelbė, kad
šiuose 90-tuose savo gyveni džiaugsmas lietuviams. Nau
statyti).
žtų ant mūsų kultūrinės įstai gique” laikruštis. Vienas da mo metuose jisai padovano jam rektoriui velijame ilgų
Tad dėl kalbamosios penkių valstybių su gos — Šv, Kazimiero Seserų rbininkas, atvykęs dribti prie
metų ir vyskupo mitros netru
tarties netenka peranksti džiūgauti. Graži vienuolyno. Kaip žinome, ta Siegfriedo linijos statybos, ie siąs paskutinį 'milijoną mo kus.
.t
tai svajonė, duok Dieve, kad nebūtų tuščia. me vienuolyne yra aukštesnė škojo kambario išsinuomoti. kykloms ir labdariškoms įstaigoms. Pirm to jisai išda
mergaičių mokykla — akade Tūla moteris jau buvo besu
Dievas gerai daro surami
lino tiems patiems siekiams
mija, su visomis valstybinė tinkanti išnuomoti jam kam
Apie Lietuvos “Fiurerį”
daugiau, kaip keturis milijo nimo malonę duodamas; bet
mis teisėmis, visuomet pasi barį, bet darbininkas paste
žmogus piktai daro, kad ne
“L. Ž.” randame tikrai keistą žinią. Šia žyminti ne vien mokslu, bet bėjo, kad ties lova kabo kry nus dolerių.
viską Dievui priskiria ir ne
me dienraštyje taip rašoma:
dainos ir muzikos menu ir žius, ir keikdamasis pareika GARSINKITES “DRAUGE“ už viską dėkoja.
Apie šį “fiurerį”, redos, niekas ligšiol tautiniu gyvumu. Kiekvienai lavo jį nukabinti. Moteris ne
nieko nei nž Lietuvos sienų, nei 'pačioje Lie mokyklai, taigi ir Šv. Kazi sutiko, ir darbininkas išėjo.
tuvoje nežinojo. Pasirodo, kad ir Lietuvoje miero Seserų Kongregacijai, Niekur kitur kalmbario ne
neapsieinama be “fiurerių”... Lietuvoje da labai brangus yra jos geras radęs, darbininkas grįžo at
bar, atskyrus Klaipėdą, vokiečių liko labai vardas ir įstatymai baudžia gal ir prašė tų moteriškę,
'■
mažai. Bet ir tam mažam būreliui surasta tuos, kas jas viešai šmeižia, kad sutiktų kambarį išnuo
□
fiureris. Juo yra Oskaras fon Reicbertas.
jų vardą žemina. “Naujienų” moti. Šį kartą jis prižadėjo
* Štai, “D. N. f. L.” labai pompastiškai pasakymas: “tiesiog baisių Kristaus paveikslą palikti sa
per ištisus 2 puslapius pasakoja apie “fiu 'kokie dalykai dedasi tame vo vietoje. Moteris sutiko jr
S“
- J,
rerio” inspekcinę fkeliomę po Marijampolę, vienuolyne”, yra »e tik šmei kumbarį išnuomojo.
Liudvinavu, Vištytį, Žaliąją, Kalvariją, Kau žtas mokslo įstaigos, bet sy
piškius, Kybartus ir Virbalį, kur kelionė kiu jis stato lietuviams klau Kitą rylą loji moteris, ne
“dėl nenumatytų aplinkybių buvo nutrauk simą: Kur jūs siunčiate savo sulaukusi savo nuomininką
ta”. Esą, dėl tos priežasties nebuvo spėta dukteris aukštesnio mokslo atsikeliant, pranešė apie tai
aplankyti Vilkaviškio, Pilviškių, Kuri. Nau siekti! Jei Šv. Kazimiero vie valdžios organams. Policijos
valdininkui, įėję į kambarį,
miesčio, Šakių ir 1.1.. Kelionės aprašymas
nuolyne, taigi mergaičių aka
pamatė keistą vaizdą: darbi
paįvairintas gausiomis iliustracijomis ir, aiš
demijoj, “išgvero, sutrūnėjo
ku, visur iškištas į priekį “fiureris” fon
ninkas sėdėjo kėdėje nebegy
i
ir supuvo morališki pagrin
Reicbertas.
vas; rankose jis laikė kietai
dai”, jei “vienuolyno pasto
Aprašyme pasalk ojaina, kad naujasis “fiu gėje krikščioniškas dorybes suspaudęs Kristaus paveiksreris” rinko skundus ir 'pageidavimus iš pakeitė baisi neapykanta, pa lą ir taip buvo jis prispau
dęs prie kelio, lyg būtų no
vokiečių. Vienoje žinioje sakoma:
vydas, barniai, klasta, vylius,
(Kipa)
“Mūsų tautinės gripės “fiureris” ir pre apkalbos, raginimai ir kitos rėjęs jį sulaužyti.
zidentas f. Reichertas kartu su Kulturver- nedorybės (mano pabr.) ir
bando reikalų vedėju R. Kosmanu birželio tos visos nedorybės (mano Širdies ram>Tję turi tasai,
29 d. lankėsi pas Vidaus reikalų ministerį, pabr.) eina iš perdėtinių, (ma kurs neveizi nė į pagyrą, nė į
gen. Skučą. Šia proga buvo kalbėtasi apie no pabr.), o žinome, kad per papeikimą.
Nėra tikrai kantrus, kure
reikalus, liečiančius vokiečių tautinę grupę”.
J
darinės vienuolyne yra aka
įdomu, kas |>oną fon Reiehertą “patepė”
jam rodosi ir nuo ko jam pa
Šiomis dienomis senato valgykloj, Knpitolinus rūmuose,
“fiureriu”? Juk tdkie titulai kieno nors demijos profesorės, tai tas nori kentėti tiek tiktai, kiek
Washington,
I). C., kilo gaisras. Gaisrininkams pavyko ug
autoritetizuojami, nes antraip “D. N. f. L.” visas “klesas” turėjo perei Meilė jaučia ir net miego
nį greit užgesinti ir nepadaryta didelių nuostolių, (Aenie tejo taip demonstratyviai negarbintų.
ti ir tie šimtai lietuvaičių, dama nemiega.
| lephoto)
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Kurstoma Naujosios Lietuvos Ugnis
“Naujoji Romuva” Ir Jos Vaidmuo
Ii.
mčiau galvoti ir tuos mūsiš
Kada šiais laikais visais kius, kurie mano, jog dar ne
frontais ateistai varo savo atėjo laikas tautos konsolida
darbą, norėdami išgriauti kri cijai. (F. K., “Ateistiniai ce
kščionybės pamatus, tas pats ntrai įkurti visoj Europoj
pastebima ir Lietuvoj. Čia 1932, Nr. 47).
ateistai moka paruošti ata
“N. Romuva” eina prie to,
tinkamą dirvą, keliant nesu
kad tarp Bažnyčios ir Val
sipratimus tarp Bažnyčios ir
stybės būtų normalūs santy
Valstybės, sąmoningai kurkiai, nes šių santykių išspre
tant tarp jų didesnį antago
ndimas turi didelės reikšmės
nizmą. “...Be to, neturėtume
Liuosnoriai, pasiryžę vyUti į Baker vardo kalną, netoli Glacier, VVash., ir ieškoti grupės,
dvasiniam ir moraliniam mū
pamiršti, jog kovojančiam agreičiausiai, jau žuvusių studentų, kurines, mokslo tikslais kopiant į kalną, užgriuvo
sų augime, ekonominiam, sosupustyto sniego kalnas. (Acme telepboto)
įizniui Lietuvoje labai vy
cijaliniam ir kultūriniam pro
kiai dirvą rengia visi tie,
grese. Be šių svarbių institu vą ir išsprogdinti mūsų kraš
le tiksliai palaiko ir kur
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
cijų bendradarbiavimo negali tą iš vidaus. Vidujinis tau
sto nesusiprattonus tarp Baž
CHORO GASTROLĖS
mas sėkmingas jaunuomenės ,
tos susikonsolįdavimas atsi
nyčios ir Valstybės, kurie sa
auklėjimas ir tautos dorini
lieptų ir į mūsų užsienio po
vo provokacijomis sudaro to
Vytauto Didžiojo Universi- buvo priimtas prancūzų resmas. Ypatingai šis konflik
litikos sustiprėjimą. Tada mū teto chorą jau penkeri me-; publikos prezidento Labrune,
kią negudrią ir nelaimingą si
tas verčia mus rimčiau susi sų kūrybinės jėgos pasireikš
tuaciją-, jog taip daug jėgų
tai, kaip vadovauja muzikas kuris džiaugsmingai sutiko
mąstyti, kada iš Vakarų niau
tų daugiau konkretaus darbo Konradas Kaveckas. Per pa choro apsilankymą. Be minė
ir laiko eikvojama griovimui
kiasi dangus ir siurbiasi kas
vaisiais. Ir‘N. Romuvai’ skel staruosius metus V. D. U. cho tų daugybės choro koncertų
Bažnyčios ir Valstybės auto
kart vis giliau Vokiečių tau
biant tautos konsolidavimo1 ras išaugo ir meniškai susti atskiros,© salėse, ministrui
riteto. Visi jie vykusiai pa
tos organizjman 4‘Brang nach
reikalą iš mūsų partijų pu prėjo, įstengdamas atsistoti Klimui globojant, Pabaltijį}
vaduoja tarptautinio ateizmo
Osten”, kada Pietų kaimy
apaštalus ir turėti} sau teisė nas vis dar nerimsta pririjęs sių susilaukta didelės ir aš tarp pirmaeilių Lietuvos cho valstybių paviljone buvo su
tai laukti iš jų garbės požy mūsų krašto brangiausios že trios kritikos, nes jos neno rų. Todėl universiteto vado ruoštas aukštiems prancūzų
rėjo nieko girdėti apie kokį vybei pritariant, o vyriausy ir užsienių atstovams iškil
mių. Keikia manyti, jog beau mės, kada iš Rytų trečiasis
nors susitarimo klausimą. Ka
dainų ir
gantis visai krikščioniškai ci intemacijonalas rengiasi ras da ‘N. Romuva’ šį klausimą bei materialiai paremiant, mingas lietuviškų
choras turėjo malonios pro tautiškų šokių vakaras — ga
vilizacijai pavojus privers ri ti Lietuvoj tinkamesnę dir- visą straipsnių eile pradėjo
gos su dideliu pasisekimu re ila. Choras taip pat gražiai
judinti, mūsų visuomenė pra prezentuoti Lietuvą užsieny pasirodė su dainomis ir tau
dėjo šiek tiek blaiviau žiū
tiškais šokiais prancūzų fol
je.
rėti į konsolidavimosi klau
Pirmąją išvyką į užsienį kloro manifestacijoje. Tarp
simą. Ypatingai šiais klausi choras turėjo 1935 m. Aplan dalyvavusių toje šventėje 17
mais daug rašė prof. F. Ke kė Latviją. Tai buvo iš vi- įvairių tautų, lietuviai užka
mėšis. “N. Romuva” nori, so pirmas mūsų choro apsi- riavo didžiausios auditorijos
kad lietuviai nekreiptų dė lankymas užsienyje. Gražiai simpatijas ir susilaukė gaumesio į tai, kas juos skiria, pasisekė koncertai. Latvių * sybės ovacijų. Toje šventė*
bet kad kreiptų — į tai kas spaudoje buvo gerai paminė- je, kaip žiūrovai, dalyvavo ir
Elektrinis Šaldytuvas sutaupys jums pinigus
jungia. O visa tai bus gali-’y ir jTOrtinti vis!} c)lorl, Lietuvos sportininkai vyksta
ant maisto.
uia, jei lietuviai pajus vienę specialioje audiencijoje, savo ntieji j Ameriką, kurie buvo
bendrą idealą. Ir “N. Romu rūmuose, priėmė Latvijos res- nustebinti gražių choro pasiLENGVA ĮSIGYTI, LENGVA IŠMOKĖTI
va” patiekia kaip tik tai tau publikos prezidentas. Ta pro- rodymu ir prancūzų karštotiškos civilizacijos idealą. Ji ga ten pat susirinkusiems ir mis ovacijomis. Tame vakari}
nemano, kad tautinė vienybė latvių aukštiesiems atstovams Europos politikos ir meno cebūtų galima realizuoti mecha eboras padainavo keletą dai- ntre, pasisekęs choro pasiro
nišku būdu: “Bet mes nema nų.
dymas, ypač parodos metu,
nome, kad tautinė vienybė
ir aukščiau.
Po pirmojo gražaus pasise plačiai išpopuliarino Lietuvos
| būtų galima realizuoti mecha
vardą, o mūsų chorui buvo
nišku būdu, prievarta panai kimo užsienyje, choras, su dar dar viena graži gėlė papuodidesniu pasiryžimu, pradėjo
kinant atskirų grupių indivi
šusi tuo dar mažąi, bet gražų
dualybę. Toks būdas būtų ne ruoštis ir tolimesnėms kelio laimėjimų vainiką.
į užsienį atstovauti
tik bergždžias, bet ir labai nėms
Šiais metais, gegužės mė
žalingas. Tautos diferencija- Lietuvą, 193G m. pavasarį nu nesyje choras
su lietuviška
cija neišvengiama. Bet visas vyko į Švediją. Suruošė kon daina ir tautiškais šokiais ap
certus Stockholme, Upsaloje.
I grupes, visus luoluus gali julankė Čekoslovakiją. Minist
' ngti daugiausia tik bendri Choro apsilankymas Švedijo rui ET. Turauskui globojant,
' idealai. Tad “N. R.” ir yra je sukėlė didelį susidomėji1 mą Lietuva. Spauda, plačiai buvo suruošti koncertai Pra
pasiryžusi visuose tautiečiuo
boje, Kric, Pilzene ir Jicine.
se žadinti tautinės mūsų ei- įir Palankiai atsiliepiama aNuoširdus čekų sutikimas ir
i vilizacijos idealų meilę, kuri 1 Į?e fh“ro k"neprtns,
P»priėmimas iššaukė tikrai abi-

CROSLEY
SHELVADOR

$89.50

ir gali būti stipriausiu tau-|‘'lu t'Į'J" n<'l"i>«! aprasjmij

broliją bendravimų, o

apie Lietuvą. Lietuvos Įga-i ' 1
v *
...
tinės vienybės ramsčiu. Kai Įlotam
ministrui Savickui ta.i<'hori> ""kM"’ m''ninis li‘rn’"°
ši tautinės civilizacijos idea .
sulaukė labai vertingi} atsi
___ m„ ?j _
rpininkaujant,
Švedijos
karalų meile pasidarys pas mus /
d
d
liepimų čekų spaudoje. J. B.
v
galinga,
gyva

- .
Ims Gustavas suteikė audionir intensyvi,

. •
• •
ci.ją. Savo žodyje karalius pa
tai ji visus ir jungs j vieną
.
.
..
1 .

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-11 ir 3417-21 So. Halsted St.
TEL. YARDS 3088

Pas Budriką rasite Refrigeratorius visų žinomų
išdirbvščių sustatytus viena prie kito.
.Žymus radio propp-ninns Juozo Budriko leidžiamos iš sto
ties WCFL., 970 k., nedėlios vakarais 9 valandų.

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skvriuje
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

reiškė didelį džiaugsmą ir
susidomėjimą lietuviška dai
na ir gilia simpatija Lietu
vai. Nuoširdžiai ir draugin
gai choras buvo priimtas šve
dų, ypatingai studentijos,. su
kuria nuo tada yra palaiko
mas glaudus bendradarbiavi
mas.
1937 metais, pasaulinės pa
rodos metu Paryžiuje, cho
ras garbingai atstovavo Lie
Meilė nori būti laisva ir tuvą. Čia prie dainų buvo
nuo visokio žemiško jausmo prijungta ir liaudies tautiški
liuosa, idant niekas nekliudy-: šokiai, kuriuos atliko iš cho
tų jos viduriniams troški- ristų tarpo sudaryta šokikų
mnms; idant nesusipairotų grupė. Eilė suruoštų koncer
tarp laikinių pasisekimų, ar tų iššaukė gražių atsiliepimų
ba nepasisekimuose nenupul Paryžiaus spaudoje. Dalyvau
tų.
I jant ministrui Klimui choras

nežiūrint pasaulėžiūrą skirtu
mo ir luominių interesų įvai
rumo” (J. Keliuotis, ‘‘ko sie
kia ‘‘Naujoji Romuva”, 1931,
Nr. 47).
Reikia džiaugtis, kad šian
dien tarp Bažnyčios ir Val
stybės santykiai neturi tokių
griežtų nesantaikos formų, ku
rios buvo pastebimos keletas
metų atgal.

Jei tu moki tylėti ir kentė
ti, be abejo, išvysi Dievo pagelbą.
Kur savęs paties kas ieško,
ten meilė pranyksta.
Nepageidauk, kas nedera
turėti to, kas gali tau kliu
dyti dorybėje ir atimti vidu
rinę laisvę.

Kas tikros ir amžinos gar
bės ieško, tas laikinės nežiūri.
Turėk Dievą prieš akis. o
žodžiais

nešit

pyrinok.

Nėra

tokio

■

L

tau neprimintų.

-

J.

. . . Su Automatišku

ELEKTRINIU
PEČIU
• Elcktrikinis virimas yra vėsesnis virimas! Vėses
nis todėl, kad išviršiniai ‘units’ koncentruoja šilu
mą apačioj indų, ir todėl kad pilna insulacija pa
laiko šilumą kakalyje ir neišleidžia lauk iš ten j
virtuvę.

Elcktrikinis virimas taiposgi yra lengvas. Nerei
kia daboti, laukti ir rūpintis. . . kada išeinate, jūsų
valgiai bus automatiškai pagaminti ir bus gatavi
patarnavimui kada sugrįšite.
*
Pamatykite parodas moderniškų automatiškų
elektrikinių pečių pas elektros prietaisių dealcrius, ir hardware, rakandų ir department krau
tuvėse, taipgi Apielinkė. ir Didmiesčio Conimonwealth Edison Kompanijos krautuvėse.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ

INSURED

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States
Government priežiūra.
lšinokėjom Už
Padėtus Pinigus

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

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
-----------

,

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖSTATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rųilaa naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash jmokėjlmo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Iigannu geriausj atlyginimų ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL

mažo ir netiku

sio sutvėrimo, kurs Dievo gė

rybės

J®*- ■

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Aukso Grūdeliai

caidijančiais

B

6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
■... - -

F

f

f

Ketvirtadieniu, liepos 27, 1939
SgGMgą

PITTSBURGH LIETUVIUŽINIOS

t <

V

J

Šv. Pranciškaus Seserų n‘tli atvažiuoti ir prisidėt
Piknikas ir Seimas
1,rie ’,,ūsų d"rl’'!’ gali tuli
Šiais metais Lietuvių Die
nos piknikas, galime sakyti,
buvo sėkmingiausiais. Žmonės
atvyko iš visur, ne vien iš
šios mūsų apylinkės, bet ir
iš tolimų miestų, tolimų val
stybių. Visiems rūpėjo, kiek
galint, sesutėms pelno nada° .
; .
*,
ryti. Tuo pačiu, džiugu buvo
J
...
.
°
matyti dalyvaujant visus mū
sų gerbiamus klebonus. Ačiū
visiems, kurie darbu prisidė
jo, ir taip pat tiems, kurie
savo dalyvavimu ir savo auka'
auka parėmė.
Pranešam visiems, kad rugpiūėio mėn., Šv. Pranciškaus
Seserų Rėmėjų dr-ja ruošia
si prie didelio kortavimo va
karo. Dienų paskelbsime vė
liau. Nuoširdžiai prašome di
džiai gerbiamų klebonų prisi
dėti prie šio mūsų darbo. Juo
se dedam daug vilties, nes
tik per juos galime tikėtis
didelio pelno.
Rugsėjo 24 d. bus Šv. Pra
nciškaus Seserų Rėmėjų drjos seimas, vienuolyne, Pittsburgs, Pa. Prašom visų sky
rių atsiust atstovus. Taip pat
kurie įdomaujasi ir kurie no-

w-:

O

'

PRANEŠIMAS
Dr. V. A. Šimkus šiuoml
laiku atostogauja ir sugrįš
tik rugpiūčio-August mėn. 1
d., 1939.

Girdėjau, kad sunkiai ser
ga Abramavičius Petras. Jis
jau apie 3G metai, kaip pri
klauso prie šv. Vincento cho
ro. Linkime greit pasveikti.

SS *3

<' •>

teisę atvažiuot. Lauksime at
stovų iš Chieagos, Cleveland,
Detioit, Youngstown, Vandergrift, Mahanuy City, Pliiladelphia, Hartford ir iš kitų
miestų, kur tik mūsų seselės
darbuojasi. Juo daugiau at
stovų, tuo daugiu u balsų ir,1
... *’ .. .
aišku, didesni edarbų atliksi... . . .
nie. lodei, visi i talkų. Lauk
sime visų.

nikaitis iš protestono virtęs
kataliku. Lai gvrasai Dievu
lis laiminu naujų šeimynėlę.

L1E IUV1A1 DAR I AKAI

l’ui-apijos antras išvažiavi
mas įvyks liepos 30 d., Am- Rez. TeL CanaI 0402
šiejaus fai'moje. Pasitikime,
kad išvažiavimas bus skait
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lingas.

DR. F. G. WINSKUNAS
2158 W. CERMAK ROAD
Tel. CanaI 2345
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

Girdėjau, kud mūsų klebo
nas dalyvavo kun. V. Abro
maičio sidabrinio jubiliejaus
iškilmėse.
Vietinis

Marijona Tumasonis, pirui.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

North Side

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. ATKOČIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4/29 bo. Ashland AveJ|
DANTISTAS
2-tros lubos
1446 So. 49th Court, Cicero
CHICAGO, 1LL
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Telefoną* MIDway 2880
Penktadieniais
OFISO VALANDOS:
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
3147 S. Halsted St, Chicago vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. vPirmadieniais, Trečiadieniais ir
Čeitadieniais
Telefoną* HEMlock 6286
Valandos: 3—8 P. M.

Illinois valstybės nedarbo pensijų departamentas įteikia pirmų čt'kį pensijos bedar
Liepos 17 d. beveik staiga
biams,
kurie praeitais arba šiais metais prarado darbus. Dešinėj valstybės iždin. Louie Le
mirė Jonas Astrauskas, 78
metų amž. Paliko nuliūdime wis, o kairėj cJiicagietis bedarbis J. J. Sredl. (Acme telephoto)
žmonų ir vedusį sūnų Juozų.
Liepos 24 d. įvyko vestu
Palaidotas iškilmingai liepos nų Lietuvos klubo narys. A. komitetas turėjo pasitarimų
vės Pranciškos Baravikiūtės
20 d. Šv. Filomenos kapuose, atilsį duok jo sielai, Viešpa- liepos 23 d. ir pasiketino dartie.
buotis, kad piknikas pavyk su J. Nicholson. Jaunasis nors
kur Astrauskų šeima turi nuo
tų. Mūsų prieteliai gal nepa- svetimtautis, bet doras jausavų sklypų. Graborius Mareiulaitis rūpestingai patarna-' Liepos 20 d. Moterystės Sa-J būg« tryliktos dienos,
1
AKIŲ GYDYTOJAS
vo. Apie 30 automobilių ly. ^ramentų priėmė Vineent ZeGYDYTOJAS IR CHIRURGAM
(BEI.NAItALSRASl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CURRRNTEEd
dėjo velionį į kapus. Astrau- dler su Mary Adams. Pabro
2415 W. Marųuette Rd.
West End
6900
So.
Halsted
Street
liais
buvo:
Walter
Levanas
Ofiso
valandos:
skų šeimyna yra seni North
10—12 vaL ryte
TELEFONAI:
Liepos 20 d., Šv. Vincento
Side gyventojai ir visuomet ir Frunces Rumbauskas. As
2—4 ir 6—8 vai. vakare
Ofiso — Wentworth 161L
Trečiadieniais ir Sekuiadiearaia
Res. — Y arda 3955
buvo geri D. Ž. parapijos na tuoniose iš ryto jų intencija moterų klūbas laikė susirin
Susitariu*
OFISO VALANDOS:
EYEGLRSSES
atlaikytos
šv.
Mišios,
kurių
kimų ir turėjo draugiškų va
riai. A. a. Jonas priklausė
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Vardo Jėzaus draugijai, ku metu jaunieji su pabroliais karėlį. Tokie vakarėliai klū<
pagal sutarti
ir
pamergėmis
priėmė
šv.
Ko

bietOms labai patinka, dėlto
ri uz savo narį užprašė sv.
SPECIALISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
OPTOMETRICALLY AKIŲ
Mišias. Jis buvo taip jau Sū- munijų. Bažnyčia buvo išpuo skaitlingai juos ir lanko. Pa
LLETUV1S
šta painiomis ir fernomis. Jau skutinį vakarėlį labai tvar
4631 So. Ashland Avt.
Su virš 20 metų praktikavimo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Mano
Garantavimas
noji buvo sodalietės, o jauna kiai suruošė Slavinskienė ir
TeL YARds 0994
4070 Archer Ava.
Palengvins akių įtempimą, kas es VIRginia 1116
Rez.
TeL PLAza 3200
ti
priežastimi
galvos
skaudėjimo,
Valandos:
1
—3
ir
7
—
8
sai priklauso prie Sus-mo 3." Brown.
svaigimo, akių įtempimo, netvuotuNuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa
Kasdien
išskyrus
Seredą
mo. skaudamą akių karštį, atitaiso
kuopos. Reiškia įsikūrė jau
Seredoinis ir Nedėl. pagal sutarti Nedėlionhs nuo 10 iki 12 vai. dieng
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsilina lietuviška katalikiška šeiLiepos 23 d., Šv. Vincento
rtiyna. Iš to tik galima pasi parapija iškilmingai minėjo elektra, parodančia mažiausias klai- i AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
das,
A—
SpecialS atyda atkreipiama į ;--------------------------------------------------------------- —
—-----------DISTRIBUTOR
džiaugti ir palinkėti jaunai savo globėjo šv. Vincento die mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
TeL
YARda 6921
taisomos.
Ofiso TeL CanaI 6122
OF
Res.: KENwood 6107
Valandos: nuo 10 iki S vai. rak.
porelei visokios laimės. Jau nų. Suma buvo prieš išstaty
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
NedSlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso Res. TeL Beverly 1868
nojo motina Mrs. Zedler (Žie tų Šv. Sakramentų. Klebonas
mos be akinių. Kainos pigios kaip
delis) yra našlė, užlaiko val
pirmiau.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pasakė
pritaikintų
iškilmei
B E E R S
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
gyklų ant Beaver Avė., kurių pamokslų.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39
Telefonas YARda 1373
DANTISTAS
756 West 35th Street
•mano pavesti sūnui, kaipo ve
2201 W. Cermak Rd.
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta
stuvių do’vanų. Po vestuvių
TeL CANal 6969
VALANDOS:
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
pietų, kurie įvyko ltumbaus9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet
GREITAI IR
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš im
kų
valgykloj,
jaunoji
porelė
6 iki 8 vakare
portuotų pirmos rūšies produktų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai*
PIGIAI
išdūmė į Atlantic City. Atla
pagal sutartį
2155
VVest Cermak Road
Urmo (wholcsnle) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi
nkys, gal, ir Pasaulinę Paro
OFISO VALANDOS:

4

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. J. BEINAR

DR. VAITUSH, OPT,

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

LEO NORKUS, Ir.

AMBROSIA & NECTAR

DR. GEORGE I. BLOŽIS

,DR. WALTER J. PHILLIPS

PASKOLOS

suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St.

dų.

TeL Hemlock 6240
J

S EASY to moko

CIIRLS
it k "imiinir

tAT NO. 2.1M4M

TKADt MAUK

SIMPLY...Curl AsYouComb
f

Away with yovr curlers . . . away
with your curling gadgetsl Here's

the lašt word in eosy curling methods. It's the new “Automatic" Rolocurl, with a regular comb at one end
and a magic disappearing comb at

the other. You įimply curl as you
comb . . . with one end you comb/

wrth the other you curl easily, quick-

Užsakai pradėjo eiti James
Cavanougli su Auna Noreikiūte. Laimingiausios mote
rystės paprastai esti tarp tos
pačios tautos asmenų. Išim
tys, žinoma, pasitaiko. Ta
čiau 'kų padarysi. Anot dainos
žodžių: “Jaunos dienos nepro
tingos, paklydimais jos turti
ngos ’

Vienis ir Paukštys, švogeriai, įsigijo sali anų ant E.
Dilio gatvės. Geriausios klo
ties biznyje.

Beveik nuo liepos 4 d. sir
guliuoja žymus North Side
biznierius, lietuviškos duonos
kepėjas, didis lietuvybės my
lėtojas ir rėmėjas, Petras Pivaronas. Linkime Petrui vei
kiai 'pasveikti, sustiprėti ir
grįžti darban, kurio apsčiai
randasi.

I

Fer aff Type* ar Curlt, Rlnglati, »tc.

be

1‘4'CA

.

•

I

FOR SAU AT YOUR 10GU F. W. W00lW0RTH C0. STORI

ant 1-mų Morgičių

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

SIMANO DAUKANTO^?

Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION
Of CHICAGO

2202 West Cermak Road
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti
Iki 05,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corporation,
Washington, D. C.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

sipratęs lietuvis turėtų juos
remti.
Mūsų parapijos piknikas
rugp. 13 d. lyg blanksta prieš
didesnius piknikus, tačiau vi
lties neprarandame. Parapijos

Res. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehilI 0617
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

PIRKIT NAUJAUSI

Kirysler. Chevrolet ir PlymoutJi

Vai. 2—4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia susitarus

Ofiso valu 2—4 ir C—S p. a.

FMYSICIAN and SURGEOM
4645 So. Ashland Avenue
OJT8O VALANDOS!
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. žak.
Nedėliomia pagal sutartį.
Offios T*L YARds 4787
į Namų TeL PROspect IBM

T*1 CANal 6122.

DR. S. BIEŽIS

Tsl CANal 0257
Res. TeL PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATI
GYDYTOJAS IR CHIRURGE

1821 So. Halsted Street
1 ReBideucija 6600 So. Artesian Ava.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare

TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

DANTISTAS

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

REZIDENCIJA

6631 S. Callfornia Avė.
Telefoną* REPnblic 7868

Office Phone
Rea and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. V. E. SIEDLINSKI

DR. J. J. KOWAR

4143 South Archer Avenue

TEL. YARDS 6607

tobulinti, nužemintos kalno*, lengvi UmokSJlmal,
teini ng&a patarnavlmaa

DR. FRANK G. KWINN

BALZEKAS MOTOR SALES

(KVIBOIMRKAN)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4030 S. Archer Avė., Chicago. LU., Phone Virginia 1516j

Resideaeija
8939 So. Ciaremont Avė.
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomia pagal sutartį.

DR. ST RIKUL’IS

Trečiadf aiais ir Sekmkadieniais
pagal sutartį,

Turima daugybe vartotų automobilių vėliausio* uadoa, nuo fII.to
Ir angg/Uau

4157 Archer Avenue

2423 W. Marųuette Road

2403 W. 63rd St, Chicago

“D W1I.I, IJKK U8”

Ofiso TeL VIRginia 0036
Reudencijoa TeL REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel yra geriau*! Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modernlllMl H- |

I — 4 ir 6^30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 t. v.

Mūsų choristai darbuojasi
išsijuosę, kad piknikas rugp.
20 d. pavyktų ir jie galėtų
dalyvauti Lietuvių Dienoje
rugsėjo 10 d. Kiekvienus su

ly and with beauty shop perfection.

I

DR. A. J. BERTASH

1758 West 47th Street
(Kampas Wood 8t.)
OFI80 VALANDOS:
B—4 ir 7—8:30 Vakara
Ir Pagal Uatartį.

DANTISTAS
Telefonas LafayeUe 3650
Antradieaiai*, Ketvirtadieniais is
Panktadieaiais

4631 South Ashland Avė.
T«L Tardė 0994
Bnsadiaaiaia, Traėiadianiai* I*

Tiesos ir dangiškos garbė*
pilnieji nėra tuščios garbė*
godulingi.
Bus sunku rūmams praves
ti šį bilių, nes tai būtų smū
gis demokratų organizacijo

ms.

Ketvirtadienis, liepos 27, 1939

JUNGTINIO CHORO DIRIGENTO
CHORO LANKYMO TVARKRAŠTIS
RUGPIŪČIO MĖNESĮ
Rugpiūčio mėli. I d. Balti- terbury, Conn. Vaizbos Buto,
more, Md. “Dainos” choras, radio choras.
Rugpiūčio mėli. 4 d., l’itts-* Rugpiūčio mėn. 25 d. New
burgh, Pa.
llaven. Conn,
Rugpiūčio mėn. 7 d. Clii- Rugpiūčio mėn. 28 d. Stamcago, 111. “Birutės” choras. ford, Conn. “Gintaro” cho
ras.
Rugpiūčio mėn. 8 d. ChiRugpiūčio mėn. 29 d. Bricago, 111. “Pirmyn” choras.
dgeport, Conn. parapijos cho
Rugpiūčio mėn. D d. Chica- ras.go, 111. “Vyčių” .choras.
Rugpiūčio mėn. 30 d. BriRugpiūčio mėn. 10 d. Clii- dgeport, Conn. Jaunuolių cho
cago, 111. Parapijinių chorų ras.
rinktinė grupė.
Rugpiūčio mėn. 31 d. BrooRugpiūčio mėn. 11 d. Clii- klyn, N. Y., “Operetės” ir
cago, 111. Generalinė praktika “Dainos” chorai.
virš išvardytų chorų.
Rugsėjo mėn. 1 d. BroofliRugpiūčio mėn. 14 d'. Cleve- lyn, N. Y., Generalė praktika
visų Brooklyno ir New Yor
land, Ohio.
Rugpiūčio mėn. 15 d. Ro- ko chorų.
PASTABA. Kai kurie cho
chester, N. Y.
Rugpiūčio mėn. 1G d. Uti- rai nori save įtikinti, kad bus
leidžiama dainuoti Lietuviš
ca, N. Y.
koje Dienoje iš gaidų. ŠiuoRugpiūčio mėn. 17 d. Anismi pareiškiu, kad joks cho
terdam, N. Y.
ras, kuris nemokės atminti
Rugpiūčio mėn. 18 d. Broo- nai 'programoje esamų dainų
klyn, N. Y. (Angelų par. cho nebus prileidžiamas dalyvau
ras).
ti programoje. Apie tai savo
Rugpiūčio mėn. 21 d. Broo- laiku buvo visi chorai pain
klyn, N. Y. (Šv. Jurgio par. formuoti. Dainuojant iš gai
ir New Yorko lietuvių par. dų mūsų chorai užsidengia jo
choras.
mis veidus ir tdkiu būdu nė
Rugpiūčio mėn. 22 d. Broo- ra galimybės tinkamai, nors
klyn, N. Y. (Apreiškimo pa- ir lengvutes daineles, atlikti.
raip..
Įtaiko dar pakanka. Jaunime,
Rugpiūčio mėn. 23 d. Mas- darban!
peth, L. I.
Juozas Žilevičius, L. M.,
Rugpiūčio mėn. 24 d. Wajungtinio choro dirigentas

—
---CHICAGOS l IETUI/IV 2tN tos
;- P-nai Cukrai Dabar
Nepaprastai “Busy”
Dievo Apvaizdos parapijos
biznieriai Antanas ir Vero
nika Cukrai, 732 W. Cermak Rd. šiuo tarpu labai
“busy*. Mat rengiasi prie
iškihningų dukters Aldonos

____
r
vestuvių, kurios įvyks sek
madienį, liepos 30 d. Kadan
gi jaunasis Antanas Miliau
skas yra cicerietis, tai ir šliūbas ir vestuvių pokylis įvyks
Ciceroj. Kliūbas bus Šv. An
tano bažnyčioj 2:30 vai. po
piet. Jaunasis yra pasiturin
čių tėvų Antano ir Genovai-

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA
— išvyksta —

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

Pranešimai

PALAIMINTO RAMONO |
Šv. Mišios, kurios turėjo bū
LULL KASDIENINĖS
ti atlaikytos UŽ a. a. JuozupiMINTYS
Iš angliško vertfi
nos Shlepowicz sielų antradiv
Kun. Ant. M. Karužiikia
uį, liepos 25 d., buvo atkeltos
į ketvirtadienį liepos 27 d., Kv.
Kryžiaus parapijos bažnyčioj, Liepos 27 Diena
8 valandų ryte.
Numylėtinis sako: “O jūs,
BUKI II TON PARK. — Mo kurie mylite, jei norite ug
terų Sų-gos 20 kuojas narės nies, ateikite užsidegti savo
būtinai turi dalyvauti susi lempas prie mano širdies; jei
rinkime pirmadienį, liepos 31 vandens, ateikite prie mano
d., 7 vai. vak., mokyklos ka akių, iš kurių tėka ašaros umbary. Susirinkimas bus lai peliais; jei minčių apie mei
komas viena savaite anksčiau lę, ateikite prisirinkti jų iš
dėl svarbių kuopos reikalų. mano apmųstymų”.

Ypatingai būt malonu matyt
visos ir naujos narės. Po su
sirinkimo, teko nugirsti, bus
koks tai supryzas!
llumphrey ir lloodv, du broliai lakūnai iš Decatur, Ilk, mažu monoplanu pasiryžę pa
daryti naujų rekordų, būtent ilgiausia ištverti ore skraidant aplink Springfield miesto ae
rodromų. Tokio rekordo anksčiau siekė 'kiti lakūnai, bet nepasiekė. (Acme telephoto)

tės Miliaudkų sūnus. Jisai ei
na teisių mokslus. Nuotaka
yra prasilavinusi mergaitė ir
ėjusi 'kolegijos mokslus. Ji
‘pasižymėjusi tuo, kad yra
buvusi tris sykius Lietuvoj
ir turi gražų žemaitiškų bal
sų.
Vestuvių pokylis įvyks Parkliolm
Community salėj,
1820 So. 51 Avė. Svečių ir
viešnių bus apie 1,000.
Minėtų jaunųjų paveikslai
tilps 4‘Drauge” šeštadienį,
liepos 29 d.
Rap.

Westsaidiečiai Gerai
Pasirodė
WEST S1DE. — Šioje ko
lonijoje nuo seniai gyvuoja
Marijonų Rėmėjų 19 sk. Per
kai kurį laikų tas skyrius
buvo lyg ir sumenkėjęs. Bent
taip iš šalies išrodė. Bet tai
nebuvo užmigimas. Praėjusį
sekmadienį, liepos 23 d. Ma
rijonų ūkyje surengtame pi
knike Vest Skies 19 skyrius
tikrai gerai pasirodė. Savo
bizniuose padarė virš $100.
Knygučių išplatino už $60 su
viršum. Pasidarbavo Elena
Aleknienė, V. Jusevičienė, J.
Zalatorienė, D. Gasparkienė,
C. Druktenis, J. Stumbris, L.
Jusevičius, P. Ribickas, Pr.
Žebrauskas, lp. Melekauskas,
Ant. Fabijonas, Ig. Benešiūnas, J. Jankauskas, VI. Fa
bijonas ir Rūtos daržo įkūrė
jų pirmininkas.
Šie visi darbininkai ir kiti
su savo draugais pažadėjo di-

dėlę talkų rengiamam Rūtos
darže piknikui, kurs įvyks lie
pos 30 d.
Ačiū visiems geriesiems ta
lkininkams, ypač broliui Vla
dui, kuris turėdamas daug
prityrimo iš praeities, begalo
daug padėjo.

Klausytojas

Rap.

NEW CITY FURNITURE
MART KRAUTUVĖS
PROGRAMA

Liepos 25 d. vėl teko išgir
sti nepaprastai įdomių radio
programų. Tenka tikrai ste
bėtis, nes šios programos da
lyviai visi čia gi'mę ir augę
— jaunimas, o jie tikrai su
geba išpildyti grynai lietuvi
škų, au'kštos rūšies, progra
mų. Neabejoju, kad visiems
klausytojams patinka tos tru
mpos apysakaitės ir įvairios
deklamacijos. Tie šaunūs ko
mikai, Sankliuju Liuis ir Ignacėlis visus prajuokina savo
komiškais nuotikiais.
Linkiu New City Furniture
Mart gerų baldų krautuvei ir
toliau tęsti tas įdomias radio
programas. Programos eina

Remkite Savuosius
Biznierius
FOR DELICIOUS
SNACKS . .

'YJS:

2.
3.

Valgis du kart, nuvažiuojant
4r parvažiuojant.

T.ransportaclją nuo stoties J
vleftbutj New Yorke.
Dvi naktis
vie&butyje.

Ir

tris

dienas

Du bilietus J Pasaulinę Pa
rodą.
Aplankymą New Yorko įvai
renybių.
Aplankymą Kockefellor Ccnter Observation Tower.
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Falls, kada grjžlte namo.
Privilegija
pasilikti
New
Yorke 15 dienų, nuo dienos
ĮSvykirno 1S Chicagos.

Pilnas informacijos apie ekskursijų teikia:

“DRAUGAS"
23 34 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.

4 M r' f ' jjb «i- 4

įsigykite Naują Giesmyną. Jame
rasite Visiems Metama Bažnyčios
Giesmes..
Giesmes Ir mūri ką patvartė
Ant. 8. Pocius.
Išleido C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų perslunUmut

KRAFT
CHEESE SPREADS

I

4OAM OAflt. CLAnOt. Ik.
Woaa uch a*, M<* Y och. M. 1.

(

EYES

C/eamet,
S r-a t h e s'

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

KLAUSYKITE

New City Fumitare Mart

DIREKTORIAI

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

Odriaoriu Fatanurisuui — Motąrii patarnanj*
Phooe 9000
620 W. 15th Are.

1.1. Zola

Albert V. Petkus
P. J. Ridikas
Antkoiy B. Petkas

■EMIADSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO I8TAIGA

AM B U LANGE
DIENĄ IR NAKTJ

4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Šlovinkim Viešpatį.

___________Tel. LAFAYETTg 0727_________
ta

v

V A T

Klausykite mftsų

■eitadlenlo vakarais.

Idctuvlų

k°p,yčios visosc
Chicagos dalyse
radio

pmgramo

Anlradlmto

tr

7:00 valandą, U WHTP ptotJea (1480 K.1

PraaeHjM P.

MALTIMIERAH

AIID III A U f1 C patarnavimas
AmDULHnbL dieną ir naktį

S. P. Mažeika
Antanas M. Phillip;

John F. Eudeikis

MIŠOLELIS

NARIAI CHICAGOS, CICKROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

DYKAI

KELNER —PRUZIN

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

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

and daficats color that caa*t ha taptig
). . . e Maod that ootjf dairai ----- --

Angelas Sargas, juod. virš. pauk............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš.......................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš............................... ......... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš. .......................... 75c
Jūras Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ............. $2.50

• Just bring out Severai varieties of Kraft Checse Spreads
and crackers.. . and company
refrcshments are all ready!
These Spreads are grand for
sandwiches, appetizers and
salads, too. Notice the smart
new circlc-dot design on the
Swankyswig glasses Kraft
Spreads rome in.
•

LIETUVIŠKAS

MtSlos Ir Mtipsral, LletuvIMkal
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir Avcntėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. ParaSė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais,
kaina — S.76. Reikalaukite U:

\«aa*

MALDAKNYGES

Banhlartome — LaUdotovBane —

GIESMYNAS

Traukinio bilietą | abi pu
ses. Chicago-N. Y., pirmos
klasds, alr-condltloned trau
kiniais.

igTta

•* sere to bet fcr (tts sark rt
0O4UNT CMrrteaCtetattta,
ąsrtsct caoMaatlaa rt ridi «O. taė

AT ALL DRUG STORES

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1.

, Natsrally.,.

driving, movies, readmg, etc.?
Do vour eyes bum—feel
tired, uncomfortable? Try
Murinę, lt contains 7 helpful ingredients which
cleanse and clear eyes reddened from fatigue—make
your eyes feel dean, fresh,
1 alivel Much more effective than boric acid.
Senei for trial bottle. Mail 10c (įtampa
or coin) with your name and address to The
Murinę Co.. Dept, MF. Chicago. III.__

VRML

!.9O

Štai kų gaunate:

od

EYE STRAIN

PhOM ULFAVVTni oooo

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

Doo*t tolerate grey halr. Grey hrir
Baksi yoo look old and feel old.
Try the Modern* Method for CoU
Orine Halr . . . CLAIROL. YouTI
appreeiata the ęuick, pleaaant trea>
Bent. No bleaching reąuired to
ooften the halr whca yon ate
CLAIROL- YouTI lova the reaulta
your halr — beautiful, na toraileoking color that defies detectioia
ftee yooraelf aa yoo woold likę to
be. 8ee yoar halrdresser today Ot.,
.and (Na coopoo N0W.'

Koresp. A. Patrick

Žmogaus protas yra silpnas
ir gali suklysti, o tikras tikė
'kas antradienio vakarų, ly jimas suklysti negali.
giai 8 valandų, iš WSBC sto
ties. Patariu visiems būtinai
nepraleisti nei vieno antra ARE YOU SUFFERING FROM
dienio New City Furniture
due to dust, sun, light-glare,
Mart krautuvės programos.

GASY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avia ,

DON’T BE GREY

Ladiawicz d Sanai
J. Unievičins

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

3319 Litnaniea Avenue
Phone YARds 1138-1139
3307 Litnaniea Avė.
Phone YARds 4908

1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782
4704 S. Western Avenue

TeL LAFayette 8024
8354 So. Halsted St
Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Are.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Coort
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 Si.
Phone PULlman 1270

4348 So. California Are.
Phone LAFayette 3572

>.,f • P »»’* J į;
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SS. Petro
ir
Povilo
Parapijos
Didelis
Piknikas
* • •

i

oi
j
t
Lilv 10 d 1939 m
Sekmadienį, Lieposjuly 30 a., I95y .

........... laimėjimams
*
....
$100.00
Visus nuoširdžiai kviečia

Vytauto Darže, 115 gatvė, arti Pulas i
7
nekuvo Gries Phil Palmer’s Orkestrą.

Nauji žaidimai kokių piknikuose darine bus,KįjN1qAI IR KOMITETAS

Didelis Sujudimas Dėl Reikalingos Įvertinimo savo laiku veikusi visuome West Pullmano
Kas Tie Rūtos
nėj.
“Draugo” Jubiliejinio Už Visuomeninį Darbų E. Statkienė, dabartinė kp. Naujienos
Daržo Įkūrėjai
Pikniko
Liepos 30 d., Vytauto par-j MEST SIDE. — Jau suėjo
Tas išsireiškimas kaip tik pirmininkė, ir centro vice pit

•

Visiems primename, kad ir atitinka Moterų Sų-gos 20 rmin., viena didžiausių kuopų ke įvyksta ŠŠ. Petro ir Po-, 10 metų, kai tapo įkurtas
vilo parapijos metinis ir ju-l Rūtos daržas. Tame darže jau
“Draugo” jubiliejinis pikni kuopos narėms, t. y. Pranciš organizatorė.
M.
Paukštienė
yra
didelė
biliejinis piknikas. Prie pik yra buvę daug smagių ir sė
kas paminėjimui 30 metų gy kai Šatienei, Pilėnai Statkie
agitatorė
naujų
narių
ir
su

niko prisirengta taip, kad kmingų parengimų.
vavimo jau netoli. Įvyks Da nei ir Marijonai Paukštienei,
mani
visuomenės
veikėja.
jau geriau nebegalima. Bus
Tas daržas neišdvgo savairbo Dienoje (Labor Day), ru kurios <per ilgus metus dar
Mūsų
(kuopa
tikis,
kad
šiais
Į
daug
visokių
laimėjimų
ir
įmi. Reikėjo nemažai pasidar
gsėjo 4 d. Vytauto Parke. Pi buojasi dėl visuomenės, t. y.
metais
M.
S.
19-tasis
seimas,
vairiausių
pamarginimų
bei
savo
obalsiu
Tautai
ir
Bažny

buoti. Tie įkūrėjai skiriasi
kniko komisija jau seniai da
kuris
įvyks
rugpiūčio
7,
8,
9
“
funių
”
.
Dailininkai
pikničiai.
Joms
Sų-gos
reikalas,
iš kitų tuo, 'kad skaito ir re
rbuojasi, o netrukus bus 'pa
ir
10
d.,
įvertins
jų
darbuotę
tke
prie
įvairių
“
geimių
”
ir
tai
šeimos
reikalas.
Galima
mia vien katalikiškus laik
kviesti į talkų visi “Drau
ir
pakels
į
Garbės
nares.
patarnavimų išrinkti tinka raščius. Todėl to daržo 10
go” skaitytojai, agentai, pla būt aprašyt apie jas kiekvie
Reikia
pažymėt,
kad
E.
Sta

miausi. Šokiams grieš Pliil metų sukaktuvių paminėjimo
tintojai ir rėmėjai. Ypač bus nų atskirai po ištisų lapų,
tkienė
ir
M.
Paukštienė
yra
Palmers orkestrą.
pikniko pelnas yra Skiriamas
prašyti ateiti talkon
visi kiek yra pridėjusios aukų,'
kuopos
išrinktos
dalyvauti
Visus
kviečiame
šį
sekma

katalikiškai spaudai parem
Cbieagos ir apvlinkiij darbuo darbo ir energijos. Per ilgus (
seime.
Koresp.
A.
Patrick
dienį
atvykti
į
Vytauto
par

ti, o svarbiausia tai pagra
tojai. Serijiniai tikietai ir metus darbuojantis teko daug
kų
ir
pamatyti,
kaip
West
Pu
nukęsti
visokių
nemalonumų.
žinimui sieninių kalendorių
pakvietimo laiškai jau, gata
llmanas
yra
prisirengęs
prie
Kaip
priežodis
sako:
“
Kas
Svarbi Žinia Vyčių
1940 metams. Tas kalendorius
vi ir dar šių savaitę bus pri
pikniko.
Visiems,
kurie
at

daug
veikia,
tų
ir
'peikia
”
.
bus puikus, su naujais dai
duoti “Draugo” agentams.
Choro Nariams
vyks, užtikriname gražiausi liais paveikslais.
Rap.
Tų pakvietimų ir tikietų gaus
Bet jų tvirtos valios nepa Visi Vyčių choro nariai šį laikų.
visi “Draugo” skaitytojai.
laužė ir iki šiai dienai jos vakarų yra prašomi bū Labai lauksime.
Bus atsikreipta į draugijas,
Raseinių Magdė
žengia pirmyn rodydamos ki tinai atsilankyti pratybon, nes
(klubus, kuopas, chorus ir ki
tiems pavyzdžių.
bus traukiamas choro paveik Jau seniai buvo rašyta, kaip Rūtas Darže
tokias organizacijas.
Visi, kurie buvo praėjusį
Serijiniai tikietai bus vi
Tik trumpai galiu pasakyt, slas. Gauta pareikalavimas iš West Pullmane eina darbai.
siems priduoti. Jų 'kaina po kad P. Šatienė yra 20 kuo Lietuvos prisiųsti specialias Vestpullnaniečiai, galima sa sekmadienį Marijonų išvažia
10c. Su jais eina daug ir la pos įsteigėja ir per ilgus me choro fotografijas. Tas parei kyti,visi dirba. Dirbtuvės vi- vime, tarp daugelio įdomy
bai naudingų dovanų.
tus palaikius tų kuopų, daug kalavimas bus plačiau paaiš- sos dirba.. WPA pas mus niu bių matė ir Raseinių Magdę.
kintas po pratybos per sve-Įžai yra dirbančių. Apie tai Tie, kurie ten nebuvo, o no
čių iš Lietuvos,1 kuris yra pa- kitų sykį parašysiu plačiau. ri pamatyti tų Raseinių Ma
PIKNIKUI DOVANOS PLAUKIA
sižadėjęs šį vakarų atsilan
Ra-p gdę, tai teatsilanko ateinantį
kyti.
I
sekmadienį į
Rūtos daržų.
7;
Tadgi svarbu visiems na Prigimimas žiūri į žmo (Ten jų ir pamatys.
riams atvykti — ir atvykti gaus paviršių, o malonė veizi į Raseinių Magdė įspūdingai
kiek. galint anksčiau, nes rei į vidų. Prigimimas tankiai pasipuošus. Megstinius aprėkalas rimtas ir atidėti ant apsigauna, o maTonė Dievuje dalus jai pagamino Pr. Scleltnksma-S
kito vakaro negalima. Nitą turi viltį ir nesuklysta.
piknikas
||
Rūtos Darže
|j Kviettame visos

atsilankytu.
Daržo Įkūrėjai-

Inf Hakisuy Thatbe/L,
uu/urma/ce,
•naįk/u/vtį hcub TbaJciruį
L 7*owdi/L...G>ntĄ0Uutbtj

forKCNOMI and

SATISFACTION ūse

Visi Stebisi Rūtos Daržo Gražumu

Doubk lėstedfDoub/eAcfion!

nai, 2212 W. 23 St., St. ir P.
Linauskai, 2335 S. Leavitt St.
taip pat žadėjo gražių dova
nų.

Prie bingo žadėjo dovanų
Mažonienė, 2430 S. Sawyer ave., St. ir EI. Vienžindžiai,
21OR W. 24 St.; M. Stankienė, 2316 S. Oakley avė.

Tūkstantis įžangos tikietų
po 10c baigiami platinti. Su
tais tikietais kiekvienas turės
progos laimėti mažų bekonų,
dovanų Kubaičių iš Sunset
park.
Rap.

ILV

-

Pnct Todaya 45 Ye&rsAtfo

25 ounces for254
Full Pack ••• No Slack Fillind
MILLIONSOF POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT

IRn

-

Radio klausytojams prane
šama tikra naujiena, kad New
City Purniture Co. sekanti
radio valanda bus transliuo
jama ne iš radio stoties WC
BS, bet iš Syrena Cafe salės,
4270 Archer Avė. Atsilankiu
sieji galės matyti, kaip yra
transliuojamos radio valan
dos ir susipažinti su radio ar
tistais. Tai pirmas toks įvy
kis Cbieagos lietuvių radio
istorijoj.

DR1NKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pilone Boulevard

0014

NAUJAUSI IR GERIAUSI

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

Ine.

“THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1*04

1748-50 W. 47th St.

Mažą Išlaidą

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

NAMAS

41 #2

S.

ARCHER

REMKITE, PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ
SPAUDĄ

Phone Yards 5069

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS

$3,300,000.00

FEDERAL SAVINOS AND

LOAN ASSN OF CHICAGO
Justin Markietvich,

Pres.

$5,000 Property Damage

Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbo! Savo Oyvenimo Taupas!

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

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fideiity Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine.
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLINOIS

Kviečiame
Jus
atsilankyti
Faslatyslme namui ir vidų |pirm negu pradėsite statyti.
rengslme ant Jūsų lotų. Vi
Ir apžiūrėti garažų ant mūsų
si darbininkai unlstal Ir už
loto be Jokių prievolių.
tikrinti.
K. KAFKA, Pre*.

___

CITY WRKG. t LUMBER C«.

2361

Ko,

Crawfnrd

Avė.

n^n^y.

3010

Mes ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M.
Dzi mielai. Savininkai.

PARDAVIMUI NAMAS
2 ankstų mūrinis namas Brige<por.
te; C Ir 5 kambariai. Kaina $2.500:
$1.000.00 cosh. balansas $15.00 Į
mėnesi. Savininkas: 3236 So. HaNted Street, telefonas CALunittt 41 tS.

RENDON KRAUTUVE:
Gera vieta dėl dolicatessen’o arba
niaukų kirpyklos. Renda pigi. 3555
Soiilli Tlonore Street. šaukite savi
ninką: DRExel 1638.
——i——______
i"

RENDON KAMBARYS
Re.ndon kambarys. Brlgbton Parke;
prie mažos Šeimynos. Visi patogu

Metinė “Policy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimą

Kh I

Pas mus galima gauti tikrai
Uetuvišką. Importuotą. Valstybinę
Degtinę.

PARDAVTMn FINCERIAI
Pardavimui pigiai — pilnas setas
bučernės fixčerlu.
Parduosiu visus
sykiu arba atskirai.
AtsiSaukite:
John’s Mark et. 2845 West 63rd St.,
telefonas PROsncct 4121.

Kainuoja #3.46 į mėnesį per 10 mėnesių

Pastatysime ant
Jūsų loto ui...,

593133 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI
Pardavimui pilnai Įrengtas fotografo
stiidio. Turime parduoti IS priežas
ties mirties. AtsiSaukite. 6823 South
Weste>-n Avenue. Chicago. III.

AVĖ.

$10,000 Public LiabiHty

Tel. Victory 9670

CLASSIFIED

APDRAUDA

LEMGVAI8 IftMOKftJIMAIS

Barskis Furniture House,

STANDARD

A. A. NORKUS, sav.

Iš visų daiktų, kuriuos da
rai, tegul niekas tau dideliu
neišrodo.
Visokia žmonių garbė, vi
soks laikinis pagyras, visokia
žmoniška aukštybė, su amži
Po programos bus šokiai, nųjų tavo garbe sulyginta,
“door prizes” ir suvenyrai. tuštybė yra ir beprotybė.
Įžanga 25 centai.

Automobilių Savininkai

RAKANDAI

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA
parašė
Kun. Dr. Jonas Statkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.
Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina >1.00
Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHINO OO.
2334 South Oakley Avenue
Chica<o, Illinois

TAVERNOJ

BAKING
POWDER

750 W. 31st Street

Whoiesaie Only

apdrausti iki $5,000. — Vedu
siai porai iki $15,000. Po V. S.
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SA
VINOS IŠTAIGA CHICAGOJ.

Reikalaukit

Linksmas Patarnavimas Visiems

Tel. Prospect 0745-0746

Per 30 metų niekados nelšmokėjom mažiau kaip 3% ui padė
tus pinigus. Kiekvieno Indėliai

8AV0 APYLINKĖS

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa
tarnavimu.

Incorporated

TRANSLIUOS NE Iš
STOTIES, BET Iš
SVETAINĖS

ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00

Svelni Degtinė—100 Proot
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
nž Tokią Kainą
TIK $1.00 PT t1 c n
4-5 Kvortos... ■•M.

UNIVERSAL
RESTAURANT

UTILITY LH3U0R
DISTRIBUTORS

RADIO

TURTAS VIRS--------------

Ghe/nait

WEST SIDE. — Paminėji
mui 10 metų sukakties ir ju
biliejaus “Rūtos” daržo įkū
rėjų piknikas čia pat, liepos
30 d. Į trumpų laikų daržas
bu,s pagražintas. Visų biznių
“bildingai” bus nudažyti. Da
rbų atlieka patyrę dekorato
riai ir darbininkai.
Dovanų — dažų prisiuntė
šie biznieriai: J. Balsevičius,
2325 S. Hoyne Avė., J. Nevedomskis, 2215 W. Cermak Rd.
Pr. Siminas, 2300 S. Oakley avė., Aušros Vartų Al
torių Puošimo dr-ja, Balčiū

monavičius savo dirbtuvėje
— Bridgeport Knitting Sbop,
504 W. 33 St. P-nas Selemonavičius yra pasižymėjęs vi
sokiais 'mezginiais. Šauniai
mezga svederius, pančiakas,
pirštines ir t.t. P-nas Selemonavičius pats bus Rūtos
darže ir norintieji galės su
juo užmegsti pažintį ir bizniškus ryšius.
Rap.

Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be jokių prievolių, praMnu Jūsų agento ISalSklntl msn
Illinois Financial Responsibility Iaw. AS taipgi gausiu
“Card Case” be Jokios prievoles.
ATEIKITE..................... DIENA................. LAIKAS................
.................................................................................................
ADRESAS ...............................................................................................
TEL........................................ KARO ROSIS...................................
VARDAS

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

mai. Dėl platesnių lnfo,rmael|ų, Sau

kite;

T.AFayette 6858.
C1>1eaev».

2906

West

3«th Plane.

PAIEŠKAI! DARBO
PateSkau bile kokio darbo. Esu pa
tyrusį namu ruoSuoje. restorane, ofise: esu gabi dramatistė. moku siū
ti. ir megzti, dirbti raSoma maSInSle. Dirbsiu ant dienos, savaitės,
arba nuolatiniai. Anastazlla Frettlkaitė, e-o Draugas. 2334 So. Oakley,
Avė . Chlnaeo. Illinois.
PARDAVTMI’I NAMAS
6-kambartų mūrinis namas, ekstra
kambarys pastogėle; 2 totai. 2 ka
ru gara džius.
Tikrai puiki vieta.
Viena IS geriausių apiellnkių. Par
duosiu pigiai, nes ISvažluoJu IS Amerlkos. AtsiSaukite: 6830 So. Arteslan Aveime.

PIRMOS RfSIFS .ITODŽFMTS
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me buSellals ar vežimais.
1 buSells 25c: B buSeltat $1.00: II
buSelIų $2.50.
Rtanley Gavcas. 110 So. Rldgeland
Are., Worth, Ui., tel. Oak I>awn
103J-1.

Kunigai

turėtų

įsigyti j

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

PAMOKSLŲ
Kaina #1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, III.
400 puslapių knygą.

Poeahontaa Mine Rrm (Sereened), Tonas $7.25;
Smulkesniųjų — Tonas $7.60; Petroleum Carbon Coke, perkant 5 ton. ar daugiau. Ton. $7.25.
■alas Tas xk.tr*.

