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J. Amer. Valstybes išsižada prekybos sutarties su Japonija
Kita sutartis ;alūs būti daroma tik 
pasalinus politinius nesudcrinimus

Japonai sukrėsti Amerikos 
žygiu, bet apsimeta nepaisą

AYASTIINGTON, liepos 27. 
Valstybės sekretorius Hull 
pareiškė, kad nauja prekv-

valstybių sutartimi Kinijos 
saugos reikale, senatui Įteik
ta rezoliucija paskelbti Japo-

bos sutartis su Amerika bus nijai ginkhj ir karo medžią
daroma tik išsprendus tarp 
abiejų šalių politinius nesu-

gos embargo, tai yra, neleisti 
japonams Amerikoje to visa

sipratimus. Šie gi nesusipra- įsigyti.
timai didžiai reikšmingi, y- Pasirodė, kad embargo re-
pač Kinijoje.

AVASHTNGTON, liepos 27. 
— Valstybės departamen
tas pranešė Japonijos amba
sadoriui, kad J. A. Valstybės 
uždaro 1911 metų prekybos 
ir navigacijos sutartį su Ja
ponija. Pažymima, kad su
tartis jau neatitinka šian
dieniams laikams. Jei Japo
nija pageidauja ir toliau šių 
sutartį palaikyti, ji per 6 mė
nesius turi paduoti to prie
žastis, kuriomis Amerika ga
lėtų būti įtikinta. Vadinasi, 
sutarties likimas priklauso 
nuo Japonijos.

Sutartyje tarp kitko yra 
provizijos, kad jei kuri pusė 
nori atsisakyti nuo sutarties, 
gali tai padaryti tik apie tai 
pranešus 6 mėnesiais anks
čiau. Jei po šio pranešimo še
šių mėnesių laikotarpiu Ja
ponija nepasistengs sutarties 
atnaujinti, ji neteks savo ga
lios.

Kita provizija sutartyje v- 
ra ta, kad sutarčiai gyvuo
jant nė viena pusė negali 
skelbti vienų kitai jokių em
bargų ir varžymų.

Kai japonai paskutiniais 
laikais Kinijojepradėjo ne-

zoliucija nesuderinama su mi
nėta 1911 metų prekybos su
tartimi. Kad taip, tai senate 
iškelta kita rezoliucija panai
kinti tų sutartį. Uždarius su
tartį, bus embargui atviras 
kelias.

Aiškėja, kad tarp Ameri
kos ir Britanijos nėra sutar
tino veikimo prieš japonus 
Kinijos klausimu. Kai Brita
nija Kinijoje japonams pasi
duoda, Amerika nedaro jokio! 
nusileidimo ir nesitraukia iš 
savo pozicijos. Amerika ne
pripažįsta jokių japonų žy
gių Kinijoje ir pasirengusi 
prieš japonus imtis griežtes
nių priemonių.

TOKIO, liepos 27. — Ja
ponijos vyriausybės sluoks
niai stačiai sukrėsti gavus ži
nių iš Washingtono, kad J. 
A. Valstybės naikina 1911 
mietų prekybos sutartį su 
Japonija.

Tačiau japonų vyriausybi
ninkai apsimeta, kad jie nie
ko nedarų iš to Amerikos ne 
tikėto ir nelaukto žygio.

Valdžios sluoksniuose dar
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Laporte Ind., policija kovoja su piketui inkais, piketuojančiais vienų ten geležies lie

jyklų, kurios darbininkai nuo gegužės 17 d. streikuoja. (Acine teleplioto).

SMOGIKAI KLAIPĖDOJ 
AKMENIMIS NUŽUDĖ 
TĖVĄ, MOTINĄ IR VAIKĄ
KLAIPĖDA. —- Naciai smo

gikai Šilokarčiamoje atliko 
šiurpių piktadarystę.

To 'miestelio gyventojas vo 
kietis Bruno Wohl laikėsi a- 
tokiai nuo 'politikos ir su na
ciais nenorėjo susidėti net ir 
Klaipėdą atplėšus nuo Lietu
vos. Dėl tokio jo nusistaty
mo naciai pradėjo jį, jo žmo
nos ir 13 m. amž. vaiko neap
kęsti. Gyvenimui pakartojus, 
Wohl nusprendė su šeima iš 
Klaipėdos nusikelti į Skandi- 
navijų ir iš vienos valstybės 
gavo leidimų.

Apie šį jo nusikėlimo pla

DEL VIENO CENTO 
TEISMAN

WASHINGTON, liepos 27. 
— Kalifornijoje vykdomos 
pirkimo 3 centų taksos (mo- 
kestys). C. Leon de Arian 
vienoj parduotuvėj pirko po
pierinį luobelį už 15 c. ir tu
rėjo užmokėti vienų centų 
pirkimo taksų.

BRITANIJOJ IR VĖL 
PRADĖTI BOMBŲ 
SPROGDINIMAI
LONDONAS, liepos 27. — 

Čia ir kituose miestuose ir 
vėl pradėta bambų sprogdini
mas.

Čia pereitų naktį bombos
Jis randa, kad tuo būdu susprogdintos King Cross ir 

parduotuvininkas surenka Į ictoria geležinkelių stotyse, 
daugiau 6 c. taksų ir tas yra Vienas asmuo žuvo ir dau- 
neteisėta. Šio neteisėtumo ne
paiso valstybės teismai. Tad
de Arian tuo reikalu kreipės 
į šalies vyriausiųjį teismų.

AIRIŲ VYRIAUSYBE 
SMERKIA BOMBININKUS

DUBLINAS, liepos 27. — 
Airijos vyriausybė formaliai

nų patyrė Hitlerio organiza- paskelbė, kad ji smelkia tuos 
airius, kurie užsiima bombų 
sprogdinimais Britanijos mie
stuose.

cijos vaikėzai ir viena jų gru
pė laukuose su akmenimis ne 

pareiškiama, kad jei bus da- to|i nan|ų už[Mo|- WoWo vai.

giau kaip 20 sužeista.
Liverpooly taip pat sus

progdintos kelios bombos.
Šiandien rytų Londone su

mobilizuota 16,000 policistų 
sugauti bombininkus, kurie, 
britų manymu, yra airiai res
publikonai.

Policija saugoja visus vie
šuosius namus ir valdines į- 
staigas, tiltus ir geležinkelių 
stotis.

romą nauja sutartis, tai vis
kas bus atliekama vien japo- 
nij sąlygomis, atsižvelgus A-
zijos Rytuose naujosios san- 

siskaityti su žindma devynių tvarkos.

kų. Vaikų vaduoti nubėgo tė
vas su motina. Prie gaujos 
vaikėzų prisijungė smogikai 
ir visus tris akmenimis nu
žudė.

Vyriausybė nusprendė im
tis griežtųjų priemonių prieš 
airius respublikonus, kurių 
organizacija kaltinama tais 
bombų sprogdinimais.

ANGLIJA PATARIA 
LENKIJAI PASIMESTI 
SU AUKSO STANDARDU
RYGA, liepos 27. — Lenkija 

kovo mėnesį į Londonu pa
siuntė finansine misiją tartis 
su Anglija kredito ir pasko
los reikalais. Lenkija pareida
vo gauti 100 milijonų dol. 
kredito ir 100 milijonų dol. 
pinigais — auksu. Lenkų mi
sijos pirmininkas pulk. Koc 
ketvirtų kartų parvyko į Var
šuvą pasitarti su savo vyriau
sybe. Prieš jo parvykimų spau 
doje pranešta, kad Anglija 
Lenkijai pripažįsta apie 40 
milijonų dol. kreditų, bet pas
kola šį kartų atsakoma. Pulk. 
Koc apie tai painformuos sa
vo vyriausybę.

Varšuvoje aiškinama, kad 
kreditas Lenkijai yra svarbus 
dalykas, bet paskola yra toli 
reikšmingesnė. Atsargų mobi
lizacija ir pasirengimas karau 
Lenkijos finansinę struktūrų 
taip Įlaužė, kad yra gyvas rei 
kalas imtis tuojau stiprinti 
zloto valiutų su aukso pasko
la.

Deja, Anglija šį kartų pas- 
Soolos, ypač auksu, nenori pri
pažinti. Anglija pataria Len--
-kijai pačiai išsisukti iš finan
sinės krizės sumažinus savo 
zloto valiutos vertę, tai yra, 
panaikinus savo valiutai au

kso standardų. Jei ji nenori to 
daryti, tai jos vyriausyl>ė ko
kiu nors būdu turi sumažinti 
išlaidas įvedus visiškai naujų 
finansinę santvarkų. Pagaliau 
Anglija pataria Lenkijai į 
Varšuvą parsikviesti iš Lon
dono finansinį specialistą ir 
jam pavesti sutvarkyti valsty 
bės .finansus.

Kai dėl Dancigo išldlo kri
zė, Lenkijoje sidabriniai pini
gai išnyko iš apyvartos. Vy
riausybė neseniai išleido nau
jų sidabrinių monetų vertės 
12 milijonų dol. Ir šios mone
tos palaipsniui mažėja. Tau
pomose įstaigose indėliai taip 
pat žymiai nupuolę.

Lenkų kariniai vadai tvirti
na, kad Anglijos atsisakymas 
duoti stambių paskolų palau
žia Lenkijos karines pajėgas, 
^ariuomenės šešios divizijos 
neturi reikalingų ginklų, nes 
lenkų ginklų ir amunicijos 
pramonė be paskolos negali 
praplėsti darbų.

Paskutiniais laikais Lenki
ją atlankė britų gen. Ironside. 
Čia spėjama, kad jis nesusiža- 
vejo lenkų karinėmis pajėgo
mis. Nes jam grižus į Londo
ną, derybos dėl paskolos stai
ga iškrypo blogon pusėn.

SENATE PAŽYMĖTA, 
VIEŠOSIOS SKOLOS 
PERLAUŽIA RIBAS
WASTTINGTON, liepos 27.

— Senate svarstant šalies 
administracijos naujų išlaidų 
sumanymų iškelta aikštėn, 
(kad vyriausybė peržengia na
cionalinių skolų apribavimo 
statutų. Statutu nustatyta na 
čionaiinių skolų didumas 45 
bilijonai dol. Paskutiniais gi 
administracijos išlaidų suma
nymais ta riba peržengiama. 
Nurodyta, kad senatas turi 
apie tai rimtai pagalvoti.

Taip pat nurodyta, kad 
praeitais septyneriais metais 
gerovei gražinti bilijonai do
lerių išleista. Tuo būdu naci
onalinės skolos daugiau kaip 
padvigubintos ir gerovė neat
šokta.

Sako, administracija išpo- 
puliarizavo išlaidas taip, kad 
jau didžiausių mokesnių ne
pakanka padengti bėgamąs

ias išlaidas ir palūkanas už 
užtrauktas skolas.

GUBERN. HORNERIS AT
VYKO I HIGHLAND 

PARKĄ

Gubernatorius Ilorneris at
vyko į Highland Parka, ne-

VALSTYBES AUTORITE
TAI TIRS ŽMOGŽU

DYSTES

BENTON, III., liepos 27. 
— Paskutiniais laikais čia į- 
vyko trys vienos paskui kitas 
žmogžudystės ir kaltininkai 
nesusekami. Valstybės autori-toli Chicagos, vasaroti porų

mėnesių Micbigan ežero pa-(tetai nusprendė ištirti šį ne- 
krantėse. paprastą įvykį.

NACIAI KAPOJA GALVAS 
ŠNIPAMS

BERLYNAS, liepos 27. — 
Nacių teismo nuosprendžiu 
šiandien nukirsta galva ap
kaltintam šnipui Fridrikui 
Lopata, 21 m. amž., kurs iš- 
davinėjęs vokiečių karines 
paslaptis svetimos vaLstybės 
agentams.

MIRĖ MOGILEVO ARKI
VYSKUPAS ROPPAS

POZNANIUS, liepos 27. — 
Čia mirė Mogilevo arkivysku
pas ir visos Rusijos katalikų 
bažnyčių (metropolitas Edvar
das von der Roppas, buvęs 
(kokį laiką Vilniaus vyskupu 
prieš pasaulinį karą.

TEISINGUMO DEPARTA
MENTAS APELIUOJA

WASHINGTON, liepos 27. 
— Teisingumo departamen
tas nusprendė apeliuoti į vy
riausiąjį teismą dėl Medikų

Šiemet Vokietijoj jau 24' draugijos, kurią Columbia fe-

| Armonr & Co. skerdyklas, Chicagoj, 
atvyko federalinis taikiitojas

šnipai galvų nukirtimu nuda- 
goti.

deralinis teismas išėmė iš an- 
titrustinio įstatymo.

Iš Washingtono darbo de
partamento Chicagon atvyko 
J. L. Connor taikinti čia Ar- 
mouro & Co. skerdyklų dar
bininkus su kompanija, kad 
suturėti darbininkus nuo strei 
ko.

Prieš tai National Labor 
Relations Board įsakė Ar- 
mour & Co. dalinio fabriko, 
31 gat. ir Archer avė., darbi
ninkų vadams per 15 dienų į-

vykdyti darbininkų balsavi
mus, kad jie pasisakytų, ko
kiai organizacijai nori pri
klausyti.

Kompanija atsisalko turėti 
bet kokias derybas su CIO 
gutnas darbininkų nenori pri 
gumas darbininkų nenoripri 
klausyti CIO.

Reikia palaukti darbininkų 
pasisakymo, .

BRITANIJOS KARO SKO
LŲ KLAUSIMAS

LONDONAS, liepos 26. — 
Buvęs namų sekretorius irko- 
misionierius Palestinai lordas

STALINAS Iš BOLŠEVIKŲ 
ATIMA POŽYMIUS

RYGA, liepos 27. — Žinio
mis iš Maskvos, diktatoriaus 
Stalino įsakymu iš 79 sovietų

Samuel ragina vyriausybę, .civilinių ir karinių viršininkų
kad ji dabar rimtai pagalvotų 
apie karo skolų mokėjimą A- 
merikai.

Anot jo, naujai paskirto tori 
tų ambasadoriaus J. A. Vals
tybėms pareiga karo skolų 
klausimą išspręsti.

atimti požymiai (dekoracijos) 
ir jų pavardės paskelbtos lai
kraščiuose. Spėjama, kad jie 
gal ir areštuoti.

Pažymėta, kad jie neverti 
nešioti požymių.

GABSINKITĖS “DRAUGE”
REMKTTE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

LIETUVOJE YRA 
5,000 KALINIĮĮ
KAUNAS. — Lietuvos ka

lėjimuose atlieka bausmes a- 
pie 5,000 kalinių. Jų tarpe y- 
ra 3624 kriminaliniai nusikal
tėliai. Iš bendro nusikaltimų 
skaičiaus 1568 yra recidivis- 
tai, 62 kaliniai bausti po 4 
kartus, 32 po 3 kart. ir 615 po 
2 kartus.

Nubaustieji atlieka baus
mes Kauno, Panevėžio, Mari
jampolės, Ukmergės ir Telšių 
kalėjimuose, Alytaus, Vilka
viškio, Mažeikių ir Raseinių 
arešto namuose. Priverčiamo
jo darbo stovykloje atlieka 
bausmę tik nubaustieji admi
nistraciniu būdu.

Kalėjimus ir arešto namus 
aptarnauja apie 900 tarnau
tojų. 50% visų kalinių dirba 
įvairius darbus. Jie apdirba 
viso 821 ha žemės bei durpy
nų, o kiti dirba kalėjimų dirb
tuvėse. Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjimas turi didelę spau 
stuvę ir keletą kitų dirbtuvių.

Pereitais metais Teisingu
mo ministerija kalinių išlai
kymui išleido 4,669,870 Lt. 
Kalėjimuose numatoma įvesti 
visą eilę reformų. Norima li
kviduoti keletą arešto namų 
ir paruošti naujas kalėjimų 
režimo taisykles.

Kaune artimiausiu laiku 
bus pradėtas statyti specialus 
kriminalinių nusikaltėlių ka

lėjimas. Jo statybos darbai, 
kaip numatoma, atseis 4,200,- 
000 Lt.

PLEČIAMAS MOKYKLŲ 
TINKLAS

UKMERGE. — Ukmergės 
Apskrities Savivaldybė kiek
vienais metais pastato po ke
lias naujas pradžios mokyk
las. Be baigiamos įrengti mo
dernios mokyklos Želvoje, ku 
ri nuo ateinančių mokslo me
tų pradžios pradės veikti, ap
skrities savivaldybė yra pasi
rengusi pradėti statyti mūri
nes dviejų komplektų pra
džios mokyklas Užunevė’žyje 
ir Vičiūnuose. Taip pat šias 
metais pastatys ūkio trobe
sius prie Bartkūnų ir Kurkle- 
lių mokyklų ir atremontuos 
zVinkšnabraščio pradžios mo
kyklą.

Visi darbai bus atiduoti iš 
varžytinių, kurios įvyks lie
pos 11 d.

GRAŽYBES KURSAI MO
TERIMS BERLYNE

BERLYNAS, liepos 27. — 
Čia naciai steigia nemokamus 
gražybės kursus, moterims, y- 
pač sukakusioms 40 m. amž.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir vėsiau.
Saulė teka 5:37, leidžiasi 

8:14.
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Tie visi darbai ir rūpesčiai žymiai susil-p 
nino kun. Navicko sveikatą. Bet jis tuo 
nesiskundė. Ir tas faktas, kad jis apsiėmė 
ant savo pečių nešti dar vieną sunkią naš
tą — vadovauti visai TT. Marijoną Provin
cijai Amerikoj, aiškiai rodo, kad vienuolija 
ir mūsą išeivijos reikalai jam yra branges
ni už viską. Nieko nepaisydamas jisai dirba 
ir dirbs.

Naujoji (Provincijolo) našta, jam nebus 
nepakeliama, nes jam teks dirbti daugumo 
je jau su savo auklėtiniais, t. y. tais, kuni 
gaiš, kurie yra užbaigę j|> vadovaujamą 
kolegiją.

Dieve, jam padėk!

J. V-lius

Knrstm Naująsias Lietums Upė
“Naujoji Romuva” Ir Jos Vaidmuo

4*

Skelbimų kainos prisiunčiamo* pareikalavo* 
Kntered as Seoond-Class Matter Maroh Ii, 1818, at

Chioago, Illinois Under to* Aot of Maroh 1. 187*.

AMERIKOS MARIJONŲ 
PROVINCIJOLAS

Apie gerb. kun. dr. Joną Navicką, nau
jąjį Tėvu Marijonu Provincijolą Amerikoj, 
berods, nedaug tereikia pasakoti mūsą skai
tytojams. Apie jį visi gerai žinome. Pažį
stame jį iš jo naudingu išeivijai darbą.

Kun. dr. J. Navickas mūsą visuomenei yra 
gerai žinomas ir kaipo gabus rašytojas, ir 
kaipo veikėjas, ir kaipo didis kultūros dar
bininkas, ir kaipo vienas ir žymiausias Lie- 
tuvią Kolegijos Amerikoj steigėjas, ir kai
po tos kolegijos rektorius, išbuvęs šioj gar
bingoj ir atsakomingoj vietoj nuo 1926 m, 
ligi šią laiką.

Su Amerikos lietuviu visuomene jis labai 
artimai yra susigyvenęs, nes jos tarps uoliai 
darbuojasi nuo 1913 metą (nuo atvykimo 
į šį kraštą). Per 26 metus jis čia švietė mū
są liaudį savo gražiais raštais laikraščiuose, 
parašė ir išleido keletą vertingu knygą, dir
bo įvairiose mūsą idėjinėse organizacijose; 
A. L. R. K. Federacijoj, L. Vyčiuose, Moks 
leivią Susivienijime ir kitose. Be to, savo 
laiku gana daug važinėjo su misijomis.

Bet ypač gražiai gerb. kun. J. Navickas 
pasižymėjo, kaipo mūsą jaunuomenės auklė
tojas, ir kaipo Marianapolio Kolegijos di
rektorius, ir lietuvią kataliką studentijos ir 
profesionalą organizatorius ir palaikytojas.

Visuose kun. Navicko darbuose.- raštuose, 
kalbose, pamoksluose reiškiasi tauri lietu
viškumo dvasia. Jam vadovaujant, ačiū Die
vui, jau esame susilaukę nemažą skaičių vi
suomenės veikėju, kurie, sekdami jo gražius 
pavyzdžius, darbuojasi visuomeninėj lietu
vią dirvoj. Kaipo jaunimo auklėtojas ir ko
legijos vedėjas kun. dr. Navickas nelengvai 
yra pamainomas.

Reikia neužmiršti, kad 1926 m. įsteigtoji 
lietuvią kolegija Hinsdale, III., iš nieko tu
rėjo prasidėti. Menkos patalpos, stoka mo
kytoją, laboratoriją, knygyno darbą žymiai 
trukdė. Tačiau to darbo nesulaikė. Energin
gas ir savo pareigoms atsidavęs kolegijos di
rektorius triuškino kliūtis vieną po kitai. 
Įstaiga išaugo ir po penkerią metą reikėjo 
ieškoti erdvesnių patalpą, tinkamesnių dar
bui sąlygą.

1931 metais kolegiją perkėlus į Thompson, 
Genui., direktoriui kun. dr. Navickui rūpes
čiai nesumažėjo, bet padidėjo. Nors įsigyta 
vieta ir didelė ir graži, tačiau reikėjo ją 
prirengti, kad ji būtą mokyklai tinkama, 
čia jo įdėta daug darbo, padėta daug svei
katos.

Kadangi direktoriaus didžiausią rūpesčių 
buvo turėti ir vidurinę mokyklą (High 
Schcol) ir keturių metu kolegiją, reikėjo 
daug kliūčių nugalėti, nepaprastai daug dar
bo pakelti. Ir šia proga džiugu pabrėžti fak 
tą. kad ir čia kun. Navickui pavyko nuga
lėti visus sunkumus, šiandien Marianapolio 
vidurinė mokykla ir kolegija yra akredi
tuotos. Vadinas, Marianapolio Kolegijos di
plomai turi valstybinio auteriteto vertę.

Gerb. kun, Navicko vadovaujamai kole
gija patiesė pagrindus ir Marijoną Kunigu 
Seminarijai. Jei ne kolegija, tosios semina 
rijos, aišku, nebūtą buvę. Gal ir pačią TT. 
Marijoną Amerikoj nebūtą likę, jei ne kole 
gija. Ji sulaikė juo3 nuo išsikėlimo į Lie
tuvą. Taigi, ir šiuo atžvilgiu mūsą visuorae 
nei labai daug pasitarnauta.

Be visu kitų darbą ir nuopelną, kun. Na
vickui tenka dėkoti ir už įsteigimą labai 
naudingos organizacijos — Liet. R. K. Stu
dentą ir Profesijonalą Sąjungos ir jos laik
raščio ‘'Studentų žodžio”. Nemažas nuopel

Komunistų Veikla
San Francisco mieste eina išklausinėji

mai įvairią liudininką apie Harry Bridges 
veikią Amerikos komunistų partijoj.

Harry Bridges yra ateivis, kuri nerimą 
išdeportuoti už jo veiklą prieš šio krašto 
tvarką.

Tikrai įdomiai liudijo Merriel P. Bacon, 
kuris į komunistų partiją buvęs įstojęs tuo 
tiksiu, kad sekti jos veikimą.

Jis suradęs skandalingą dalyką.
Anot jo liūdymo, komunistai Pacifiko pa

kraščiuose užgyrę vagystes, kad išauginti 
partijos fondą, planavę žmogžudystes, kad 
savo tikslą atsiekti ir taip pat darę planus 
kruvinai revoliucijai.

Tikrai įdomu.
Tačiau tos žinios visuomenės perdaug ne 

nustebina.
Kas no fino komunistų tikslų ir priemonių, 

kuriomis jie tų tikslą siekia.
Juk visai panašiai jie įsistiprino Rusijoj. 

Jie ten plėšė bažnyčią turtus, tūkstančiais 
žmonių išžudė, kol valdžią paėmė į savo 
rankas.

Panašių būdu komunistai siekė užkariauti 
ir Ispaniją.

Dėl to mažai kas teabejoja, kad ir Ame
rikoj tokiais pat žiauriais keliais eidami, 
kruvinos revoliucijos pagalba komunistai no 
ri nugriauti demokratinę tvarką ir įsteigti 
tokią žiaurią diktatūrą, kokia šiandien yra 
Sovietą Rusijoj.

Ar Bacono liūdymą apie komunistą veik
lą šiame krašte kas pripažins, ar ne, fak
tas pasiliks faktu, kad šio krašto komunis
tą veikimo metodai nėra skirtingi nuo Ru
sijos, Ispanijos ir kitą kraštų komunistą 
veikimo metodą.

APŽVALGA

Nėra Žadėto “Rojaus”
“V-bės” bendradarbis V. Sirvydas rašo:

“Santykiai tarp mūsų komunistų Ameri
koje ir lietuvių Sovietijoje, rodos, turėtų bftr 
ti tiek šilti, iš ten turėtų plaukti tiek daug 
pranešimų ir žinių (mat, ten “naujas pa
saulis”), 'kad kairiųjų laikraščiai būtų pilni 
vaizdų, parodančių kaip vystosi tas naujas 
gyvenimas, kuris, sakoma, palikęs įspūdžio 
mūsų rašytojams Cvirkai ir Liudui Girai’.
Bet... tokių raštų nerasime nei su telesko
pu, nei su mikroskopu. Tai keistas reišk i- 'sprendi m o būdo. Bet ji kitaip

(Tęsinys)

1935 m. katalikiškų ir tau
tiškų organizacijų atstovai 
turėjo keletą posėdžių dėl be
ndro veikimo gairių nustaty
mo. Pirmam posėdy buvo sva
rstoma lietuvių jaunudmenės 
ugdymas ir jos organizavi
mas, antram — lietuvių jau
nuomenės misija ir trečias — 
tautinės vienybės koncepcija. 
Per šiuos posėdžius opūs klau 
simai buvo sprendžiama gana 
nuoširdžiai. Čia nebuvo siū
lyta susijungti visom organi
zacijom, bet kaip tik buvo 
skatinama rasti tarpusavio 
bendradarbiavimo galimumus. 
Buvo pasikalbėta atvirai ir 
nuoširdžiai, susipažinta ir iš
klausyta įvairiausios nuomo
nės. Pasirodė, kad atskirų or
ganizacijų vadai nėra toki 
baisūs, kaip vienam kitam at-, 
rodė, bet draugiški, sukalba
mi žmonės. Buvo prieita prie 
bendros tautinės vienybės ko
ncepcijos, nors nebuvo susi
tarta, ar reikia kartu jungti 
ir valstybinę vienybę. Visų 
pirma rei’kalingas psichologi
nis lietuvių persilaužimas, rei 
kalinga dvasinė revoliucija. 
J. E. Respublikos Preziden
tas A. Smetona ir J. E. Ar- 
'kivyskupas Metropolitas J. 
Skvireckas šiems pasikalbėji
mams pritarė ir laukė kon
krečių išvadų.

“N. Romuva” organizuoja 
tautą kaip tik darniam ir 
kolektyviam veikimui. Ji ne
nori skaldyti į dešiniuosius 
ir kairiuosius, poziciją ir o- 
poziciją. “N.» Romuva” nori 
sukurti lietuvišlką visuomenę, 
laisvą nuo liberalistinės ir 
materijai istinės epochos prie
tarų. Ji žengia naujais ke
liais į naujo gyvenimo ryto 
jų. Ji neskelbia partijos ko
vos, bet tik nori jas palenkti 
prie tarnavimo tautinei didy
bei. Čia ji dažnai susilaukia 
priešingų nusistatymų; “Nau 
joji Romuva” daug katu ne
patinka ir todėl, kad ji ne
nori gilinti įvykusių konflik
tų, kad ieško taikaus esamų 
mūsų politinio ir visuomeni
nio gyveninio problemų iš-

nys, ir stiprina kritingų protų nuožiūrą, kad 
Sovietijoje nėra viskas taip gerai, 'kaip pro
paganda mums piešia.

“Cvii'ka ir Liudas Gira rusų darbininkų 
pilkojo gyvenimo ndmatė, todėl įdomus laiš
kas Šukienės, rašytas geg. 14. Ji gyvena 
Minske ir dirha Baltgudžių Mokslo akade
mijoje. Jos vyras Juozas Šukys (Sakalaus
kas) seniau buvo pramintas “socialistų tė
vu” Amerikoje. Jis dabar užvaizdą valdiš
ko, 900 kambarių, namo Minske.

“Nors Šukienė saiko jiems gera “gyventi 
darbininkų tėvynėje”, bet iš laiško paaiški 
šie faktai: abu yra seni žmonės (Šukys virš 
(50 metų), bet abu tnri dirbti pragyvenimui. 
Abu jau nesveiki: Šukys turi širdies ligą, 
Šukienė akių, bet nei vieno valdžia nepa
leidžia gydytis į K rimo po ii ei o namus, apie 
kuriuos mūsų propagandinė spauda kai ka
da parašo. Abu padavė prašymą pensijai ir 
atleidimui nuo darbo”.

Privilegijos- - Pikta Sėkla
Šiuo vardu privilegijas jmvadino Lietuvos 

katalikų dienraštis “XX Amžius”, kuris ra
šo:

_____

kGrybinio renesanso”, 1931, 
Nr. 14).

III
Dar neseniai prisikėlė mū

sų tauta, kad realizuotų savo 
tautinę didybę. Dar nedaug 
laiko, kaip alsuojame sava
rankiškai. Ir mūsų tautai vis 
reikia veržtis gigant’škais 
šuoliais pirmyn, kurti naujas 
vertybes: “Beveik dar nieko 
pastovaus neturime. Viskas 
rei'kia kurti, statyti ir refor
muoti. Reikia kurti valstybę, 
jos fortną, politines tradici
jas ir įsąmoninti politinės e- 
tikos principus. Turime kurti 
literatūrą, ne vien saviems, 
reikalams, bet kuria galėtu
me imponuoti pasauliui. Ku
rti savo tautinį teatrą, savo 
dailę, savo muziką. Stiprinti 
universitetą, reformuoti savo 
mokyklas. Griauti nėra ko, 
nes beveik visose srityse siau
čia tyrlaukių vėjai (J. Ke- 
liuotis, “Ko siekia ‘Naujoji 
Romuva’ ”, 1931, Nr. 48).

Paprastai kiekviena tauta 
stengiasi žmonijos lobyną pra 
turtinti savo originalumo pra
dais. Mūsų tauta turi sukur
ti galingą savo tautinę civi
lizaciją. Kultūrinio gyvenimo 
vertenybėmis užimponuoti pa 
šaulį. Ir tai būtų dideli lai
dai mūsų Nepriklausomybės 
išlaikymui: “Iš karo griuvė
sių prisikėlėm savarankiškam 
politiniam gyvenimui. Bet 
viei politinė nepriklausomybė 
mus didžiais nepadarys. Did
žiąja gyvybe sua-pindėsime tik 
laimėję kultūrinį savarankiš
kumą, tik savąja, tautine gai
da suskambėję tautą gyveni
mo harmonijoj... Juk mes bu
vome netekę ir politinės ne-

elgtis negali, nes jos, kaip 
katalikiško žurnalo, uždavi
nys skelbti taikos ir meilės 
evengeliją, o dėl Tėvynės mei
lės neleisti tautai pakrikti į 
absoliučiai savy uždams ato
mus, bet ją organizuoti, telk
ti prie didžiųjų tautinės ci
vilizacijos idealų meilės (J. 
Keliuotis, “Prie dvasinio ir
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Don Fendler, 12 metų amžiaus, iš Sherman, Me., išėję# 
iš namų paklydo Katanlin kalnuose. Po astuonių dienų ieš
kojimo išvargusį, išhadėjusį jį rado vienos 'kalnuose stovyk
los savininkas. (Acme telephoto)

sofilai, germanofilai ir polo
nofilai visą laiką mums įro
dinėja, kad mes esame nedi
delė, vargšė ir nekultūringa 
tauta, kuri savo jėgomis nie
ko vertingo negalinti padary
ti; kad tik svetimtaučiai mu
ms sukursią lietuvišką menų 
(baletą, dramą, operą ir dai
lę) ir pakelsią 'mūsų universi
teto mokslingumą, kad mes 
nedrįstume savomis kojomis 
vaikščioti, nes tuojau mus 
klaiki praraja prarysianti. 
Jaunąją Lietuvą, girdi, rei
kia svetimiems parduoti iš

jonių. Genijalumo ir heroiz
mo dvasia yra mūsų krašte, 
tad būkime drąsia, laisva ir 
originalia tauta (J. Keliuo- 
tis, “Jaunosios Lietuvos gai
rės”).

Kas daugiausia niekina ir 
netiki mūsų tautinės didybės 
realizavimui? Daugiausia tie, 
kurie mokslus ėjo rusų mo
kyklose, sava dvasią maitino 
rusiško nihilizmo ir kitais 
specialiais nuodais. Rusų re
voliucija juos atgrūdo į Lie
tuvą. Čia jie užėmė mūsų ir 
administratyviniam ir politi-

varžytinių, nes tik šie gali niam ir visuomeniniam gyve-
kurti šviesesnę ateitį (J. Ke- 
liuotis, “Dariui ir Girėnui 
žuvus”, 1933, Nr. 134-5).

Mes perdaug pasiduodant 
svetimtaučių manijai. Jie mus

■priklausomybės daugiausia1 ‘apakinu. Mes nemokam pažin-
i, kas yra imis mus brangu,vien todėl, kad nebuvome su-rį . , . ....

. .. . . ... Certmga. Argi ne Herderis sukūrę savo tautines civilizaci- »T . ,.
jos (“Kova dėl tautinės kul
tūros,” J. Keliuotis, 1932, 19 
nr.).

Lietuviai per daug savimi 
nepeši tiki. Paprastai mėgsta
ma savų žmonių negerbti, ne
branginti ir neįvertinti. Mat 
toks lietuvio būda® — kas 
sava nebrangu. Mes mokam 
branginti tik svetimtaučius, 
mes juos laiko-m mokslo žmo
nėmis. Mes tautos genijui ne
norim tikėti,, mes laužome 
jam sparnus. Dariaus ir Gi
rėno mirtis mūsų tautą pade
gė nauja ugnimi. Jie jautė 
ir'matė mūsų tautiečiuose sto
ką drąsos, pasitikėjimo sa
vim, Jie pasiryžo atnešti he
roizmo ir įpilti į mūsų tautos 
sąmonę entuziazmo. “Juk ru-

Lessingu iškėlė mūsų liau
dies dainas ir mus sužavėjo 
jomis? 0 Čiurlionis mūsų ge
nijum tik tada pasidarė, kai 
rusai pripažino jo- genijalu- 
mą. Panašiai su poetu Baltru
šaičiu ir kitais. Laikas lietu
viams suprasti ir įvertinti 

s savo brangenybes. Laikas iš;
girstį tautos dvasių ’kainant: 
“Lietuva — lietuviams. Pa
sitikėkime savimi jr savo tau
tiečiais. Telkime visas lietu-

nime atsakingas vietas. Nors 
ir pramoko lietuviškai, bet 
jų galvosena pasiliko rusiška. 
-Jie nori ir mūsų jaunuomenę 
išmaudyti nihilizmo bangose. 
Jie stengiasi viską griauti, 
niekinti, varžyti kiekvieną 
lietuviškai nusiteikusią inici- 
jatyvą. Jie nemoka džiaugtis 
darbščiausių mūsų tautos sū
nų kūrybos žygiais. Ir iš ti
kro jiems: “Lietuviška lite
ratūra neįdomi, maitinasi dvi- 
ličiais Rygos romanais -ir in- 
ternacijonalinio skurdo gelto
nąja spauda. Lietuvos kūry
biniam genijui jie netiki. To
dėl jie mano, kad tik svetim
taučiai gali būti dideliais žmo 
nėmis. Kad tik rusai gali ugi 
dyti mūsų teatrą ir sukurti!

vių kūrybines jėgas savo tau- tautinį baletą. Jie proteguo
tos genijui iškelti ir roalizuo ja svetimuosius ir skriaudžia 
ti. Kol mūsų tarpe bus tokių, savuosius. Steigia Sovietų Ru 
kurie vis dar tikės, kad tik sijos Tautų Kultūrai Tirti
svetimieji atneš ■mums kultū
rų ir garbę, tol daug mūsų

Drąugiją, kai dar neturime 
jokios organizacijos mūsų

“Privilegijos — pikto sėkla. Jos sėja 
nesantarmę, griauna pasitikėjimą, demo
ralizuoja net tuos, kurie jomis naudojasi. 
Kas visuomenės gyvenime nepajėgia išsi
laikyti lygiose sąlygose, to neišlaikys ne 
parama kitų sąskaita”.
Nurodydamas vieną privilegijos pavyzdį, 

“XX Am.” rašo:
“Mūsų spauda iki šio laiko buvo rei

kalinga bent moralinės paramos; jos tira
žas nekilo taip, kad spauda būtų galėjusi 
pasidžiaugti rojaus dienomis. Spaudos 
žmonės vis dar priklauso prie tų, kurie 
daugiausia minta idėjomis, Imtys savo pa-

didvyrių žus jauni, baigs sa-l tautinei kūrybai tirti ir jai 
vo gyvenimų tragingai, nere- ugdyti” (J. Keliuotis, “Ko- 
alizavę visų savo didžių sva- va dėl tautinės kultūros , 

1932, Nr. 19).
žiūrėti, kaip tam tikros pakraipos žmo
nės, išnaudodami savo padėtį, vienus laik
raščius ir žurnalus brukdavo, o už kitų 
skaitymą šnairuodavo, kone antivalstybi
niais gaivalai laikydavo. Susidarė fakti
nė privilegija, nors jį aiškiai prieštaravo 
pagrindiniams konstitucijos nuostatams”. 
Pagaliau, apie privilegijomis besinaudojan

tį dienraštį:

Meilė yra atsargi, nužemin
ta ir teisi, neminkšta, neleng
va, neieškanti tuštybių, blai
vi, nesutepta, ištesėjanti, ra
mi, o visus jausmus sargiai 
užlaiko.

siaukojimo vaisiais. Dėl to ypačiai skaudu riopa valdžios pašalpa.

Niekuomet neatsiduok visiš- 
“ Pagaliau tas pats dienraštis iki šio kam tinginiavimui, bet ar skni 

laiko naudojasi stambiu valstybės subsi- tyk, ar rašyk, ar melskis, ar 
dija”. mąstyk, ar dirbk ką nors ben
Tasai privilegijas turį* dienraštis, tai drai naudai.
Lietuvos Aidas”, kuris naudojasi visoke-

GARS1NK1TES “DRAUGE’

___
_______________
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PHILA, PA., LIETUVIU KRONIKA
įvykęs Išvažiavimas
PHILADELPHTA, PA. — 
kmadienj, liepos 16 d., Lie
piu Verslininku ir Profe- 
Inalų Sąryšis surengė pik
tą pas Mi'kolaitj, Lietuvių 
pnos Pasaulinėje Parodoje.
|w Yorke, naudai. Kalbėjo 

M. J. Vinikas apie puikiai 
įgtą Lietuvos paviljoną ir 

|e artėjančią Lietuvių Die- 
rugsėjo 10, j kurią už- 

ietė lietuvius kuo skaitlin- 
įusiai dalyvauti. Aiškino a- 

gražią ir turiningą lietu- 
programą, kuri bus iš- 

^ta toje istorinėje dieno
ki reikalui prašė pri pi

re su pinigine parama,
bijant Lietuvių Dienos že- po $100., sekančios

Bruožis, Vincas Zelinskas, T. 
RopuNkis ir Simas Sajaus
kas.

Pikniko pelnas ir už išpar
duotus ženklelius toje dieno
je, virš šimtas dol. pasiųstas 
Lietuvių Dienos Pasaulinėje 
Parodoje valdybai.

Valio pbiladelpbiečiai! Va
lio Lietuvių Diena! F. P. 

Seselių Naudai piknikas

Sekmadienį, rugp. 6 d. }- 
vyks antras šią vasarą sese
rų Kazimieriečių naudai pik
nikas gražioje Juozapo Mari
jos viloje, Newtown, Pa. Šia
me piknike bus laimėjimas 
dovanų pinigais šiaip: pirma 
dovana — $30., sekančios dvi 

ri po

LIETUVIAI PIETŲ AMERIKOJ
Tėvai Marijonai 
Apsigyvena

skiriamos pašalpos. Savo skai 
tytojus perdavė “A. L. Bal
sui”. Apie šio įvykio smulk-

■ ■■''-t •• S vC?-

■: >

Demokratų ir respublikonų partijų vadui: James Farley 
(kairėj) ir John llamilton. Abu vienu laivu plaukia į Eu
ropą. (Acme telepboto)

žadėjo spaudos išlaikymą pa
rginti.

mergaičių mokykloje. Reiškia 
per 12 mokslo metų mokiniai 

elį (guzikėlį) aukojant 25 $5. ir sekančios 10 po $2. Vi- kasdieną girdi lietuvišką tai
so $100. Nuvy*kę į pikniką pa-Į syklingą kalbą.
mėginkime savo giliuk}, o, i Viešoje mokyklose, kaip 
gal, ir laimėsime. Jei nelai-Į žinome, tas brangus lietuviš- 
mėteime, tai nedaug pralaijkai jaunutei sielai mokslas 
mesime, nes laimėjimo bilie- visai nedėstomas. Todėl ir ne

Itus lėšų fondui. Antras ka
lio K. P. Vilniškis apie Da- 

ir Girėną, kurie žuvo še- 
|metai atgal, ir savo nar- 

žvgiu išgarsino lietuvius 
Jetuvą po platųjį pasau- dvvai, kad lietuvių vaikai ir 

didžiausius mokslus pabaigę 
visai nemoka lietuviškai kal

tas tik 10, arba 3 už 25c.
Kas yra lankęs seselių pik- 

o to Brooklyno šokikų jau i nikus, tas jau gerai žino, ko- 
lių grupė, pasirengę Lie- kia puiki ten yra vieta ir bėti, ir net apie Lietuvą at- 
os tautiniais drabužiais, j kaip gražiai ir skoningai vis- siliepia kartais su panieka, 
ovystėj muz. Prano Dul- kas būna prirengta. Įvairių Apverktinas ir skaudus bu- 

labai gražiai pašoko ke- gėrimų, skaniausių užkandžių, vusių gerų lietuvių tėvų ap- 
lietuviškų šokių. Buvo geriausia muzika, malonus pa sileidimas. Taigi, prie pro-

ildvti šie šokiai: Sukčius, į tarnavimas ir t.t. Gi, 
hkelis, Kepurinė, Mikita ir biausia, gerbiamieji lietuviai, 
flelis. šokiuose dalyvavo tai kad pelnas tų piknikų ei- 

svečiai brooklvniečiai: Ma na švietimui lietuviško jau-
Neverauskas, Ona Sarkus,

Lrv Tamašauskas, Helen 
Įpulskis, Josephine Kisie- 
pskas, Nellie Barauskas,

nimo. Seselių Kazimieriečių 
mokinamose mokyklose mūsų 
vaikai, be kitų dalykų, mo
kinami lietuvių kalbos ir Lie-

svar-' gos, savo skaitlingu atsilan
kymu, paremkime seselių Ka- 
zimieriečių amžiną pasišven
timą ir pastangas mokinimui 
lietuvių vaikų šiame krašte.

F. P.

lie Pankauskas, Nellie Li- tuvos istorijos, kaip pradžios
Širdies ramybę turi tasai, 

kurs neveizi nė į pagyrą, nė į
ika ir vaikinai: Vincas mokyklose, taip ir aukštoje papeikimą.

jūj^GAtifirz

A
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IŠGABENO J DARBO 
STOVYKLĄ

KAUNAS. — Tš Kauno tre 
miami į Darbo stovyklą šie 
Kauno prid.niesčių gyvent.: 
Šiinukonis Bronius, gyv. Šan
čiuose, Siūlų g. 36., Aleksiū- 
nas Adomas, gyv. A. l’ane- 
mūnėje, Kalnų g. 3 nr.. to 
paties Aleksifino brolis, Ra
kauskas Jonas, gyv. Rokelių 
k., A. Panemunės valse, šie 
keturi asmenys ištremiami i 
Darbo stovyklą dvylikai mė
nesių, o Rokelių k. gyvento
jai Juozas ir Jonas Rinkevi
čius tremiami šešiems mėne
siams. Visi šie asmens tremia 
mi Dorbo stovyklon už Gero
sios rimties ardvmą.

Nelaikyk save šiek-tiek pa. 
kilusiu dorybėse, kol už visus 
žemesniu savęs statyti nepra 
dėsi.

Teko išgirsti, kad Tėvai 
Marijonai faktinai sutvarkė 
visus reikalus liečiančius jų 
apsigyvenimą Argentinoje. 
Pirma, vietinė valdžia davė 
abiem tėvam leidimus gyven
ti Argentinoje. Antra, Ame-i 
likos Jungtinių Valstybių Ma 
rijonų Tarybos Suvažiavimas 
(bi rželio 17-19 d.) vienbalsiai 
nutarė įsteigti Marijonų Vie
nuolijos namą Argentinoje. 
Be to, jau ruošiaimas naujas 
numatytas kunigas į pagal
bą, dabar esantiems tėvams 
šitoje šalyje, lietuvius kuo 
geriausiai aptarnauti. Vadi
nasi, truputis po trupučio da
lykų stovis gerėja. (“Šv.”)

Spaudos Apaštalai
Pereitą šeštadienį, liepos 2 

d., pas Tėvus Marijonus įvy
ko spaudos susirinkimas. Ka
lbi] tema buvo Švyturys, jo 
išlaikymas, pagerinimas ir t.t. 
Dalyvavo sekantieji: 'kun. A. 
Andriušis, I. Padvalskis, B. 
Juodis, A. Galokvoščius, J. 
Deksnys, A. Paršelis, J. Ali
šauskas, A. Matulionis, J. Kri 
viekas, J. Miliauskas, A. Ši
mkus, J. Jukna, P. Sakalaus
kas ir K. Misiūnas. Susirin
kusieji, patvirtindami savo 
žodžius darbu, sudėjo $28. Į 
administracijos valdybą iš
rinkta: P. Sakalauskas, J. K^i 
viekas, A. Galakvoščius, J. 
Ališauskas ir I. Padvalskis. 
Visi aukščiau minėti asmenys 
yra įgalioti rinkti prenume
ratas ir šiaip visokiais būdais

/S S/TOS VISŲ-ZVAIGZDZIŲ KOMBINACIJOS
Chesterfield’s Tikra Kombinacija 
pasaulio geriausių cigareto tabakų sutei
kia rūkytojams to, ko jie pageidauja, to
dėl, kad JIE YRA LENGVESNI —JIE 
GERESNIO SKONIO.

Pabandykite Chesterfields. 

Matykite sau kokio malonumo yra tikrai 
patenkinančiame cigarete. Jūs sutiksite, 
kad nėr panašaus Chesterfield’s nenuko- 
pijuojamui sumaišymui dėl DAUGIAU 
RŪKYMO MALONUMO

MILVYN DOUOLAS Ir 
JOAN BLONDILL

Likvidavosi “Išvien”

’ ’ ' , menas neteko sužinoti. Tiesa,
' kalbų (kaip ir visuomet) yra, 

nuo jų

Kurį laiką ėjęs “Išvien” 
mūsų (kolonijoje, sustojo eiti. 
Mat jis skaudžiai buvo pa
žeistas, .kai nustojo DULK

bet mes susilaikysime 
komentavimo. ("Šv.”)

O ARS 1N KI TĘS “ 1)R AUG E ’ ‘

CROSLEY
SHELVADOR

Elektrinis šaldytuvas sutaupys jums pinigus 
ant maisto.

LENGVA ĮSIGYTI, LENGVA IŠMOKĖTI

$89.50
»

★ Dėl Daugiau Malonumo kratomuose 
paveiksluose matykite vi»ų-žvaigždiių

kombinacijg
MELVYN DOUGLAS ir JOAN BLONDELŲ 

paveiksle
’GOOD GIRLS GO TO PARIS'

COLUMSIA FICTURES COIFORATION’S 
bėgantis pasekmingas perstatymas.

★ Dėl Daugiau Malonumo rūkyme, gė
rėkitės CHESTERFIELD’S linksma 
kombinacija pasaulio geriausių ciga

reto tabakų.

vsfeMf
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Copyright 19)9. Liccrrr « Mvrm Tobacco Co.

Besteni

ir aukščiau.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

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

Pas Budriką rasite Rcfrigcratorius visų žinomų 
išdirbyščių sustatytus viena prie kito.

.Žymus radio programas Juozo Budriko leidžiamas iš sto
ties WCFL., 970 k., nedėlios vakarais 9 valandą.

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MįĮ MORGIČIŲ

INSURED

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

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vak. 
dieniais ir šeštadieniais iki 8:0V vak.

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

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųMee nanjns namas ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be Jokio casb Jmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Iigannn geriansj atlyginimų ii Tire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306 

■ V

Pirmadieniais, Ketvirta-
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DETROITO LtETUVŲ ŽINIOS
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Kvietimas Į Bendrę 
Piknikę

Detroito lietuviai katalikai 
susidomėjo bendru veikimu. 
Pradžiai Katalikų Veikimo 
centras rengia pirmų piknikų 
susipažinimui ir bendrai dar
buotei. Piknikas bus liepos 
30 d., Liberty Palik.

Veikimo Centras kviečia 
kiekvienų dalyvauti, ypač ka
talikų dr-jos turėtų kuo skait 
lingiausiai dalyvauti, nes nuo 
šio pikniko priklausys toli
mesnis veikimas. Kam rūpi 
palaikymas vienybės tarpe de- 
troitiečių katalikų ir kad to
ji vienybė taptų galybe, da
lyvaukime šiame piknike. Dė
ka kai kurių geradarių, pik
nikas bus šaunus. Daugelis ir 
biznierių rengiasi piknike da
lyvauti.

Visi, o visi, į Katalikų Vei
kimo Centro piknikų.

Rengėjai

Svarbus Susirinkimas
liugp. 1 d., įvyks labui sva

rbus D. L. Katalikų Veikimo 
Centro, ekstra, susirinkimas, 
Šv. Antano parap. mokykloj, 
7:30 vai. vakare. Susirinki
me bus apkalbėta, kaip ge
riau prisirengus prie koncer
to Vytauto D. universiteto 
chorui. Prašomu, visų katali
kų vadų, dr-jų atstovų, visų

ciceros lietuvių naujenos
pų Šv. Antano parapijoje 
1927 m. Daug širdies yra įdė
jusi į 64 kuoj>o<$ veikimų. Y- 
ra ilgametė kp. pirmininkė ir
visų parengimų komisijose da . _ . . . . . . v
lyvuuja ir darbuojasi. [Vestuvių Vestuves ‘“‘P >>[ tuk™ bumo zmu

j v. ... Ine8 lr tun daug draugų.
Depresijos laiku kuopa bu-j 30 bio mėnesio linksmas j Jaunieji Antanus ir Aldo-30 d. šio mėnesio linksmas

vo misi -pnėjusi. Tada Ona ši- ^•kmudivnis. 2:30 popiet Šv.! na veHtuvių mėnesį praleis
monienė perėmė pirmininkys- Antano bažnyčia išpuošta,
tę į savo rankas. Jos imsi- minios žmonių viduj ir lauke 
šventimu 64 kuoĮ»a sustiprė- su nekantrumu lauks utva-
jo ir išaugo. žiuojant jaunųjų. AMona Cu 

kraitė ir Antanas L. Miliaus-

Kanadoj, Bamff Lake Luise 
Canadian ltockies. Grįžę ap
sigyvens gražiam jaunojo tė-

Ona Šimonienė (Matulai- ži

Jau dešimts metų, kaip oe-j kaSj j su bQ,.iu |M|„lov,, 
kmingai uinuinuVkairia. Žod-1. • . . • ..

L1ETUV1AI DAKTARAI

vų apart mente.
Abu jaunieji yra buvę Lie

tuvoj su tėvais.
Linkiu jiems daug laimei

ir pasisekimo gyvenime.
K. P. Deveiki!

, , ... .te), Moterų Sąjungos 64 kuo-darbuotojų ir meno mėgėjų' . ., , .. v. . . ,? -pos organizatore,dalyvauti šiame susirinkime.
Įsirašė į Moterų Sųjungų 

26 kp., Cleveland, Ohio, 1918 
m., ir apie porų metų ėjo nu
tarimų raštininkės ųiareigas,TRUMPAI APIE VISKĄ

(Jauta laiškas iš Laukuvos, ^alba\osi 6-to seimo rengimo
Lietuvoj, kad varg. kompozi
torius Stasys ir žmona Zina 
Jurgučiai džiaugias susilau
kę sūnelio, kurį pakrikštijo 
Aloyzo vardu. Laimingai au
gti jaunam lietuviukui.

komisijoj ir bendrai visam 
sujungus veikime.

k'imligai z-AMi-1» • . , »»•. •° 1 •’ žengs prie Auksciausio Ma-
žiu, energinga M. Sų-gos «4 kstoto sml6ti vk„,as kitull, 
kuopos veikėja.

Atvykus iš Lietuvos 1913 
m. (su tėveliais) tuojau įsi
rašė į Šv. Kazimiero parap. 
cnorų; persikėlus gyventi į 
Clevelandų įsirašė L. Vyčių 
25 kp.-* choran ir parapijos 
choran, kur per 8 metus vei
kė. Yra vaidinusi daug vei-

ištikimybės priesaikų.
Per šliūbų varg. Mondeikai 

vadovaujant giedos Šv. Gri
galiaus choras ir solistė Gie
draitienė. Šliūbų duos pats 
klebonas kun. Vaičūnas.

Po šliūbo visi tranas { Co- 
mmunity Hali, 1820 S. 51st

1922 niekis atvažiavo į De-pbalų Vyčių vakaruose. 1922 Avc-> 'lly1’ kur,/laly™"S
troit ir čia persikėlė į M. S. Į»«• atvykus į Detroitu ir čia ......... . ....... ..........
54 kuopų, kurioje per 4 metus!dalyvavo Šv. Jurgio parapi-

Kun. B. Ivanauskas, kuris 
primicijas čia laikė ir kuriam 
sųjungietės bankietų buvo su
rengusios, gavo iš Cleveland 
vyskupo pranešimų, kad pa
skirtas į Akron, Ohio, lietu
vių parapijų. Pereitų savaitę 
jau išvažiavo į paskirtų vie- 
ą.

Petronėlė Jurgutytė, kuri 
, praeitų metų atvylko iš Lie
tuvos į Šv. Pranciškaus vie
nuolynų, kviečia visus gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti 
jos įvilktuvėse rugp. 13 d., 
2 vai. popiet, Šv.. Pranciš
kaus vienuolyne, Pittsburgh, 
Pa. Kurie mano važiuot, pa
tartina duoti žinių vienuoly
nui iš anksto dėl sutvarkymo 
nakvynių.

Detroito katalikai linki ,
kun. B. Ivanauskui sekiniu- r* rugpiūčiu
gal darbuotis Bažnyčios ir 7- 8> 9 11 10 tlieDon1'6, Wor- 

, . cester, Mass.„autos naudai.

apie 600 svečių. Šokiams gros 
George Victor orkestrą.

Muzikalę programų pildys 
Margučio choras. Dainininkės 
patarnaus prie stalų.

Ne veltui antgalvis vestu
vių vestuvės. Tai tikrai to
kių vestuvių čia niekas ne
pamena. Už tų visų kreditas 
priklauso Miliauskams ir Cu- 

lėdamos į vakarų atvykti, pri E. Paurazienei geriausio pa- krams, kaipo seniems vietos 
siuntė savo linkėjimus: vie- sisekimo, skirstėsi į namus. ' gyventojams ir turtingiausia- 
na telegrama, kita telefonu
Taigi, žinant kiek 64 kp. tu

darbavosi įvairiuose parengi
muose, o daugiausiai prie vai
dinimo scenos veikalų.

Persikėlus į West Side ir 
čia susipažihus su vei

jos chore ir priklausė prie L. 
Vyčių 79 kp.

Moterų Sųjungos 64 kuopa, 
įvertindama jos darbuotę, li
nki geros sveikatos, kad ir

nėmis moterimis, suorganiza- toliau sėkmingai darbuotus, 
vo Moterų Sų jungos 64 kuo- M. Sų ges 64 kp. rast.

Ofi. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAM

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-8. 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeitadieni&ie 
Valandos: 3—8 P. M.

TEL YARDS 6557

DR. FRANK C. KW1NN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1758 YVest 47th Street 

(Kampas Wooa St)
OFISO VALANDOS:

8—4 ir 7—8:30 Vakare 
•r P«xrel Hatarti

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

PRANEŠIMAS 
Dr. V. A. Šimkus šiuom

laiku atostogauja ir sugrįi 
tik rugpiūėio-August mėn. 
d., 1939.

LIETUVIAI DAKTARAI
Rez. TeL Canal 0402

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAD

TeL Oanal 2345 
Ofiso V ui. 2—4 ir 7-

6558 3. WESTERN A5 
TeL Hemlock 7270

Oliso Vai. 11—1 ir 5—7 
Trečiadieniais x>agal sutartį.

ITcharles segal
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
4/29 80. Asmand Avė.

2-troe lobo* 
CH1CAGO, 1LL.

Telefo*aa MLDway 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 ▼.

Viena iš jų ins iš lietuvių. Kaip Miliaus-

ri narių ir žinant kiek atsila-
į rikė į vakarų, pats faktas už

z-, v .... . 'save kalba, kad E. Paurazie-Gražus skaičius savanorių , . ...... ... ,, . . .. . T j ne turi diuziukna 64 kp. na-54 kp. sųjungiecių rengiasi. ... , . ‘ .. , . , 1, . , . .... ... nų, taip pat ir paties klebo-dalyvaut jubiliejiniame Mote- ,no pritarimų, savo kandida-
turai į centro pirmininkes. 

Pavalgius ir pasišnekučia
vus visos dalyvės, linkėdamos

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RAD1O PROGRAMŲ IŠ STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

OR. P. J. BEINAR
(BE1NARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611

Res. — Varde S955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 jMipict 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Telefonai HHMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS LR CH1RURG/

2415 W. Marquette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vaL vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadu
Susitari na

! Per atostogas Marianapolio 
lzidoiius Nenis svečiuojasi Kolegijos studentas Stasys

pas gimines ir ta proga at- 
anko senus draugus. 1. Ne- 

ais prieš 13 metų gyveno De
troite ir darbavosi su jauni
nu. Vedęs patrijotę lietuvai- 
ę persikėlė į Gary, lnd., ir 

.en, kiek gali, darbuojasi. I. 
Nenienė yra veikli Moterų Są
jungos darbuotoja.

Beplys kas trečiadienio va
karų mokina lietuvių kalbos 
paskirtuose sųjungiecių na
muose. Nemažas Skaičius 54 
kp. sųjungiecių naudojas pro
ga. Padėka priklauso pirm. 
54 kp. Onai Kratavičienei už 
pastangas tokiam naudingam 
tikslui. O. Y., 54 kp. koresp.

DR. A. J. MAN1KAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRguia 1116 4070 Archer Are.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredų 
Serednmis ir Nedčl. pagal sutarti

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CH1RURGJ

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

" Rez. TeL PLAza 320b
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v« 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. die

Ateinančių savaitę vyks į 
Chicagų S. Klapatauskas at
lankyti vienuolę Šv. Kazimie 
ro vienuolyne ir C. Grybas, 
moksleivis, L. Vyčių 102 kp. 
veiklus narys, kuris pasiryžęs 
arčiau susipažinti su Vyčiu 
centru ir Chicagų pamatyti, 
baimingos kelionės.

Petronėlė Ambrasienė, Mo
terų Sųjungos 64 k p. narė, iš
važiavo į Woreester, Mass., 
atostogų pas brolį ir žada už-

Lojaliskumo Vakarėlis
Liepos 22 d., P. E. Molienės 

namuose susirinko 18 Mot. 
Sų-gos 64 k p. narių ir 4 iš 
Mot. Sų-gos 54 kp.; be to, 
dvi viešnios. Susirinkusios 
laukė atvykstant centro pirm. 
Elzbietos Paurazienės, kurių 
turėjo nežinomai atvešti jos 
sesutė M. Stankienė.

Sulaukus viešnios, susėsta 
•prie kauliukais lošimo. Bai
gus lošti į vakarėlį atsitanikė

trukti, kad pamačius nors ir gerh. kleh. kun. Boreišis,
pradžių Moterų Sųjungos ju 
niliejmio seimo.

Laimingos kelionės 
puses. *

i

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

ant 1-mų Morgičių
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmakėjimais. 

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

2202 West Cermak Road 
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

• Iki $5,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 

Washington, D. C.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARE
TeL YARds 5921 
Rm.: KHNvvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

Ofieo vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8
756 YVest 35th Street

Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Marahfield Ava.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE L RLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Offica TeL HEMIock 4848

DR. X J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residencijos TeL BEVerly 824

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofieo vaLi 2—4 ir 8—8 p. m.

Resideaeijs
MS9 So. Cl&remont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal Batai tį.

Tel OANal 0257
Res. TeL PI

DR. P. Z. ZA1ATI
GYDYTOJAS IR CHIRU 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian A 
VALANDOS: H v. ryto iki 3 pop

6 iki 9 vakare
DR. STRim'lS

PHYSI01AN and SURGBOS

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak, 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office TsL YARds 4787 
Namą TsL PROspoct IBM

TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZELTS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

kuris valandėlę pasišnokučia- 
vęs su vakaro dalyvėmis, ir 
su garbės viešnia turėjo ap
leisti namus, nes buvo pa
kviestas į L. Vyčių vakarų. 

P. M. Kisielienei pakvie- 
buvo tus, linkėjimus viešniai sudė

jo: D. Kratavičienė, O. Jur- 
gutienė, K- Miknienė, M. Ka- 
sevičienė, M. Stankienė, V. 
Stepulionienė ir namų šeimi
ninkė E. Molienė. Ant galo 
E. l’aurazienė dėkojo gerb. 
klebonui už atsilankymų. Taip 
pat sakė, kad labai nustebin
ta tnom, kas buvo rašyta lai
kraščiuose 64 kp. vardu. 

Dar dvi 64 kp. narė*, nega-

abi

' Pereitų sekmadienį 
atvykęs būrelis vyčių iš Day- 
ton, Ohio, ir čia, su mūsų vy
čiais, turėjo draugiškų pasi
matymų bei pasilinksminimų. 
Sekančurm numery bus pla
tesnis avra«ynias-

Tenka patirti, 'kad pas mus 
kas kart vis daugėja lietuvių 
biznierių. Sveikintinas reiški
nys, k . Koresp.

Mrs. Joseph Pellikan alias 
Rusina Stannich, patekus į 
St. Joseph, Mieli., kalėjimų 
už suktybės. Ji buvo ištekė
jus už 70 metų amžiaus se
nio Joseph Broką iš New Bu- 
ffalo, Mich., tikslu išgauti 
$3,700, kuriuos senis turėjo 
susitaupęs, Išeina į aikštę, 
'kad tais pačiais tikslais ji 
anksčiau buvo ištekėjus už 
'kelių tokių senių. Išviliojus 
pinigus pabėgdavo ir ieško
davo kitų tokio amžiaus se
nių - besmegenių. (Acme te- 

jlephoto)

PIRKIT NAUJAUSI

Ctaysler, Ckvnkt Ir (tymMtli

Tai yra šeriami Ir sratlansl automobiliai Amerikoj, modernllkal U- J 
tobulinti, nužemintos kainos, lenuvl UmokgJImal.

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS- MOTOR SALES
"t W1L.Ij LIKK UH”

4030 S. Archer Avė., Chicago. JJL, Phone Virginia 1515 j
Turima daugybe vartotų a-itomoblllrj valiausios ...anos, nuo |16 »0 
ir aurMiau.

Tai OANal 8182.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Caltfornia Avė. 

Telefonas RBPublic 7868

Office Phone Res and Office
PROspset 1028 2359 S. Lsavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0708

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago 
i TrečiadC. liais ir Bekmkadisiuais

pagal sutarti.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Aver 
Telefonas Lafayette MhO

Antradieaiais, Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avi
TaL Tardė ovut 

isaiais, Trejiad ianiais 1»

Iš dvejopo pikio visuomi 
maže.mį reikia pasiskirti.

Gera sųžinė labai daug ga 
nukęsti, ir. labai linksma yi 
prispaudimuose.



Penktadienis, liepoa 28, 1939

Pagerbtas Išvykstantis 
Iš Chicagos Dr. Blozis

Chicagos lietuviai kurie da
ktaru Jurgį Bložį skaitė kaip 
savo šeimos narį nenoriai iš
leidžia jį, saike dr. Antanas 
J. Gussenas kalbėdamas Blo- 
žio išleistuvių vakarienėj pe
reito trečiadienio vakare, Sy- 
renes salėj, Brigbton Parke.

Daktaro Gusseno sentimen
tų pakartojo ir visi kiti kal
bėtojai susirinkę pagerbti da
ktarų Bložį, kuris, po dvyli
kos metų sėkmingos prakti
kos ir uolios visuomeniškos 
veiklos Cbieagoj, šiomis die
nomis persikelia nuolatiniam 
apsigyvenimui mažesnin mie
stelin, Dayton, Ohio.

Išleistuvėse dalyvavo su
virs 50 iš Dr. Bložio artimų
jų draugų bei bendradarbių. 
Kalbėjo, apart dr. Gusseno, 
Domini kas Pivaronas, Jurgis 
Nekrošius, Mrs. J. Kulis, Ig
nas Sakalas,' adv. C. P. Kai 
ir dr. Adomas Juška. I

Pažymėtina “Draugo” red.Į 
Igno Sakalo kalba, kurioj jis!

iškėlė dr. Bložio nuopelnus 
lietuvybei savo -permananti- 
niu bendradarbiavimu lietu
viškoj spaudoj iš žmonių svei 
katos srities.
Daktaro nuopelnai spaudoj

“Daktaro Bložio nuopelnus 
lietuvių spaudai niekada per- 
aukštai neiškelsime. Jis žmo
gus apdovanotas ypatingai 
gabia ir lanksčia plunksna 
neleido* jai poilsio turėti. Ne
žinau kito lietuvio profesio
nalo kurs būtų tiek rašęs. Aš 
galiu drąsiai tvirtinti, kad 
jei dr. Bložis būtų pasirinkęs 
savo profesija žurnaliamą tai 
jis būtų -turėjęs nei kiek ne- 
nienkesnį pasisekimų kaip 
kad turėjo dentisterijoj”. — 
kalbėjo Sakalas.

Vakarienės ceremonijų mei
stru buvo dr. Steponas Bie- 
žis, artimas Bložio draugas 
su kuriuo jis laikė savo ofi
sų kartu per dvylika metų. 
“Tik kada žmonėms prisiei
na persiskirti tai pamato ko 
tuo persiskyrimu netenka”, 
sakė dr. Biežis. Su dr. Bložių 
kartu dirbau per dvylika me-

JUST KIDS—Havin* Yuh Pictnre Took.

tų ir per tų laikų turėjau pro
gos įsitikinti, kad jis yra 
žmogus aukštų savybių. Nuo
širdus draugas, nuoširdus ir 
atsidavęs lietuvis, profesijai 
pasišventęs medikas — tai 
daktaras Bložis. Aš jo išvy- 
'kitnų giliai upgailestauju”.

Išgėrus dr. ir Mrs. Bložių 
adresu toustų kalbėjo ir pa
tys išleistuvių kaltininkai. Pi
rmiausia ponia Bložienė, ty
kiu, susijaudinusiu balsu dė
kojo draugams ir artimiems 
už jų draugiškumų ir atsimi
nimų.

Bložis kuklus kaip ir visados
Dr. Bložis savo kalboj pri

siminė visus su (kuriais jam 
teko dirbti per savo gyveni
mų Cbieagoj. Jis, kaip ir vi
sados, kukliai stengėsi panei
gti esųs vertu tų visų kom
plimentų kuriuos jam suteikė 
vakaro kalbėtojai. “Jei kų ir 
dariau tai dariau vien dėl to, 
kad tikėjau tai esant mano 
pareiga” — buvo jo žodžiai.

Išvykstantis daktaras su
silaukė ir prisiminimo dova
nų: Dr. Biežis vakarienės da
lyvių vardu įteikė amžinosios 
plunksnos setų, D. Pivaronas 
Chicagos Lietuvių Golfininkų 
Klubo (kurio vienu iš steigė 
jų buvo dr. Bložis) vardu į 
teikė brangių odinę, golfo bė
gę, Mrs. Kulis apdovanojo 
ponių Bložienę dideliu gėlių 
bukietu ir Juozas Poška, ‘J.’ 
redaktorius perdavė per ‘J’ 
redakcijų New City Furnitūra 
Mart, 1652 W. 47th St., lie
tuviškos baldų firmos įduotų 
midget radio aparatų.

Dr. Bložio dentisterijos o- 
fisų 2201 West Cermak Rd. 
perėmė jaunas, bet jau spėjęs 
pasižymėti dr. Stasys Jakubs, 
lietuvis. P-

Veima West, neseniai pabėgusi iš Oliio valstybinio kalė
jimo, policijos sugauta net Dalias, Texas. Matyt, geras paukš
telis, kad ir kalėjime pudruojasi (vietoj veidrodėlio, naudo
jasi blešinaites vandeniui gerti dugnu) ir cigaretus rūko. 
Į kalėjimų nuteista visam amžiui už vyro nužudymų. ,Adme 
telephoto)

VIENŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

RADIO
RADIO NAUJIENA

Visi Chicagos lietuviai jau 
seniui klausosi įdomių New

rokai prijuokins. Visas N. C. 
P. M., gerų baldų krautuvės, 
radio artistų štabas patieks 
muzikos, lietuviškų dainų ir 
dramos. j

Programa tęsis tris valan-
City Fumitim, Mart, garų daa Vakure (la,yvaus sve{iai 
baldų krautuvės, radio prog
ramų. Ateinančio antradienio

— mūsų laikraščių redakto
riai, žadėjo atvykti teisėjas 
J. T. Zūris su žhnoma ir žy
musis Amerikos sportininkas 

Syreaa Cafe, 4270 S. Areher _ netuviSj Juozaii PlataR. Po

vakare, rugpiūčio 1 d., ši pro
grama bus transliuojama iš

Avė. Išgirsite radio progra
mų, pamatysite ir susipažin
site su visomis radio žvaigž- 

i dėmia.' San'kliu Luis ir Igna- 
cėlis, šaunūs juokdariai, ge-

Urba F*lower Shoppk 
4180 Archer Avi,

Hmm ĖOFA'

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jam* 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesme*.

Giesmes Ir muziką patvartė 
Ant. 8. Pocius.

Išleido O. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

programos galėsite pasišokti 
prie geros radio orkestros.

. Kviesly*

GAKSINK1TĖS “DRAUGE”

DONT BE GREY
Dao*t tslerate grey hair. Grey hab 
■akės yon look old and feel old. 
Try tfae 'Medam* Ifethod for Cok 
erta* Hair . .. C L AI R O L. YouU 
appredate tba ątdek. pleaaant trc*> 
Bent. No hl.achiag reųulred ta 
aoftan Che hair when yon «M 
CLA1ROL. YoaTR leve the i
aa yoar hair — beautifnl, natoraU 
looking color that defiee detecūon. 
See yoaraclf aa jrou woold likę ta 
to. Saa your hairdresser today e» 
.Bod tfeb coupon NOW.į

Hataraūy

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

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

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses $QQ.9O 
tiktai ........... .................... ............................. VO =

Štai ką gaunate:
Traukinto Miletą Į abi pu
ses. Chlcago-N. T., pirmos 
klasės, alr-conditloned trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.

Traneportarlją nuo stoties 1 
vleflbut] New Yorke.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir trle dienas

8. Du bilietus J Pasaulinę Pa
rodą.

8. Aplankymą New Yorko Įvai
renybių.

7. Aplankymą Rockefeller Cen- 
ter ObservaUon Tower.

8. Privilegiją aplankyti Niaga
ra Faile, kada grĮžIte namo.

I. Privilegija pasilikti N®w 
Yorke 15 dienų, nuo dienos 
Išvykimo lš Chicagos.

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia:

“D R A U G A S”
2334 S. Oakfey Avė. Tel. Canal 7790

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

Skaitlingas 
Išvažiavimas Marijos 
Kalneliuose Liepos 23

Minėtų dienų buvo visur 
piknikų: Vytauto darže, prie- 
Dariaus - 'Girėno paminklo, 
Birutės darže ir kitur. Nepai
sant . to, į Marijos Kalnelius 
suvažiavo skaitlingai lietuvių 
iš Chicagos ir apylinkės. Ma
tėsi kunigų ir profesijonalų.

Marijonų ūkis yra gerai ži
nomas kaipo pavyzdingai ve
damas ir visi ten važiuoja ne 
ti'k piknikų dienomis, bet ir 
kitais nedėldieniais ir papra- 
stomis dienomis.

Bet yra dar lietuvių, Chi- 
'cagoj gyvenančių daug me
tų, o nežinančių, kaip suras
ti Marijonų Kalnelius.

Liepos 23 d., Marijos Kal
neliuose pirmų kartų lankėsi 
Stanislovas Bitaut su žmona 
ir juodu gėrėjosi ta vieta; a- 
plankė seminarijos koplyčių 

Ir visus pastatus.
Bi tautai daug hu"ėo girdė

ję apie šių įstaigų, bet netu
rėjo progos atlankyti jų ir 
ten pasigrožėti. Bet ateity, 

į jau žinos kaip nuvažiuoti, pa
tys nuvažiuos ir kitiems pst-

f rodys.
Sutikom piknike Jonų Žvi

rblį iš MeIrose Park, kuris 
yra dažnas svečias pas Mari
jonus. Retai kada jo ten nc- 
užtinki, net paprastomis die
nomis nuvažiuoja.

J. Žvirblis yra “Draugo” 
platintojas ir Marijonų rėmė
jas. J, A, Vilkinius

ADELĖS MATUZA1TĖS
Jau praslinko vienas metas, 

kai musų a. a. Adelė persi
skyrė su mumis, bet jos dar
bai ir veikimas visados yra 
musų atmintyje.

Neužmiršime tavęs vaikeli, 
nore toje šaltoje žemelėje gu
li. Dievas pašaukė prie Savęs 
ir tavo tėvelio. Pankai mus, 
tavo gimines ir draugus, nu
liūdusius. Aš žinau, kad ne
praeis jie tavo kapo nesukal
bėję amžinų atilsį už tavo sko
lų-

Ta pačia proga noriu padė
koti šv. Mišių Ir gėlių auko
tojams ir Adelei saulutei už 
jos gražių giedojimą, kun. An- 
dnlšKni už labai gražų pamok
slą, ir Adelės draugėms ir 
grabneAėnie. širdingai tariu a- 
ėiū visiems, kurie prisidėjo prie 
paskutinio patarnavimo.

Dar sykį, motina užprašo ge
raširdžius atsilankyti ant šv. 
Mišių, 'šeštadienį, liepos 29 d., 
Aušros Vartų' parapijos bažny
čioje, 6 ir 9 vai. ryto.

Nuliūdę: Molina, Brolis, Se
serys Ir Giminės.

A. i A
.MYKOLAS. DITKUS.

Mirė liepos 24 d., 19341 m., 9 
vai. \ak., sulaukęs puses auiz.

Gimęs Lietuvoj, Suvalkų ap
skrityje, Goigavlskcs parapijo
je, Pakalnisaių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Rozaliją, po tėvais But- 
kiute, sūnų Anonsą, dukterį Al
biną Rimkus, žentą Joną, dvi a- 
nūkes: Joun ir Regina, švogerį 
ir švogerką I’etrą ir Prancišką 
Mockaičius ir jų šeimą, brolio 
dukterį Marijoną McCarthy ir 
kuas gimines. Lietuvoje paliko 
brolį Antaną ir jo šeimyną.

Priklausė prie Keistučio ir 
Chicagos Lietuvių draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano Pet
kaus koplyčioje, 1410 South 49- 
th Court, Clceroje.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
liepos 29 d. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Antano 
parap. bažnyčią, kurtoje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, l’o pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šėosc laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duk
tė, Anūkės, ši ogi ris, švogerką, 
Broko Duktė Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109.

M

LIETUVIŠKAS
MIS0LĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršais, 
kaina — 8.76. Reikalaukite lš:

DRAUGAS PUB. C C. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

inkš psrfše* oanUnsdoe k rtd 4 fesj 
\ assa •»* Mesta Mfar that canl ha sagOf 
H. . . a >1—4 tba* aotF ClatrM eonai—.

Į JOAM OAflt, OAltOt, tas.
U> V-tMAfe, M—rYerfc. M. V. !

rr r

KLAUSYKITE

Nev City Finritn Iterl
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles,

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Kosnediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

MALDAKNYGES
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.............................75e
Jūras Mano Pagelba, didelėmis raidėmis.............. $2.50

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

tar :jg.' ■.■f — .............................. - ... ------------ - . — 

LAIDOTUVIŲ
k ’*

1 o-
• 8/

9 F DIREKTORIAI
NARIAI CHIOAGOS, CICZROS LIETUVIŲ v 

LAIDOTUVIŲ DIRKETORIŲ ASOCIACIJOS

1 lt DIII A U PC patarnavimasHHID ULHn bE DIENĄ IR NAKTĮ
f\ v V A T koplyčios visose L/ I A n I MIESTO DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

UlmE Cmlmlftew0nn ■ i hiiuBiKis
nauusiA n didcaųsia uhHMMmo imkim.

AMBULAMCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Vio Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South FairfieM Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

V V" A T koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Kleuflyklte mSeg Ldetevlą 
Irihedlenlo vakarei*. 1:00 H WiriP atoOve (T4OO K.1 

P. AAI/ITMTERAft

S. R. Mažėja
Aitams H.Phillip?
lI.Zolp
AJbert V. Pettns 
P. I. Rite
Moty B. Petkus 
Lachawicz ir Simai

I iiiIamioiik*J. Lituevictus

9319 Litnaniea Avenue 
Phoue YABde 1139-1138

3307 Latu&niea Avė. 
Phonę YARds 4908

1646 Weet 46th Street 
Phone YABde 0781-0782

4704 S. Westera Avenue 
Tel. LAPayottę 8024 
8854 So. H&lsted St 
Telefonas YARds 1419
6834 So. Weetern Ava. 
GROvehiU 0142 v
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 Weet 23rd Plaoe 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULiman 1270

4348 So. California Avu» 
Phone LAFayette 357a



Penktadienis, liepos 28, 1939

V.
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SS. Petro ir Povilo Parapijos Didelis Piknikas
j. • t • i k, d 1939 m Vytauto Darže, 115 gatvė, arti Pulaski Rd. 

Sekmadieni, Liepos-July 30 d., 19 dar nebuvo. Grieš l’hil Paliner’s Orkestru.
laimėjimams. Nauji žaidimai kokių piknikuose a*>AHAHJ0S KUNIGAI IK KOMITETAS

Visus nuoširdžiai kviečia —

Porcinkulio Atlaidai
Porcirikulio didieji atlaidai 

Visų Šventųjų • bažnyčioj pra
sidės rugp. 1 d., 12 valandų 
dienų, o baigsis rugp. 2 d. 
vidurnakty. Už kiekvienų ba
žnyčios atlankymų ir pasimel
dimų švento Tėvo intencija, 
gaunami visuotini atlaidai. 
Atlankvmas bažnyčios gali 
būti ir trumpas, bile tik žmo
gus sukalbės šv. Tėvo inten
cija 6 poterius ir padarys in-l 
tencijų kam atlaidus nori pe
lnyti. Tokiu būdu per vienų 
dienų žmogus gali keliolika 
visuotinų atlaidų nupelnyti. 
Visų Šventųjų bažnyčioj šiuos 
atlaidus gali pelnyti ne tik 
tretininkai, bet visi žmonės, 
kurie atliks išpažintį ir pri
ims Šv. Sakramentų.

Išpažintys bus klausomos 
rugp. 1 d. ryte ir vakare ir 
trečiadieny nuo G ryto iki vi
durdienio. Mišparai bus lai
komi antradienio ir trečiadie
nio vakarais 7:30. Šv. Mišios 
bus laikomos trečiadieny: 
5:30, 6:30, 8 vai. ir suma su 
pamokslu 9 vai. Atlaidai bai
gsis pamokslu ir procesija.

Šiais atlaidais turėtų nau
dotis visi katalikai, nes yra 
bažnyčios apdovanoti labai 
didelėmis malonėmis.

Šiais atlaidais naudotis 
kviečiu visus geros valios 
žmones.

Kun. J. Paškauskas, kleb.

Patylomis, Bet 
Smarkiai Rengiasi

Rengiant kuriai draugijai 
piknikų, vakarų ir kitokių 
pramogų, paprastai, garsina
si per laikraštį iki nuobodu
mo. Bet, štai, spaudoje dar 
nematėm, kad rugpiūčio 5 d1., 
Vytauto parke rengia pikni
kų Lietuvių R. K. Parapijų 
Chorų Sųjungos Chicago aps
kritis. Chorų atstovų suvažia
vime, kuris įvyko liepos 25 
d., Aušros Vartų parapijos 
salėj, pasirodė, kad visose pa 
rapijose veikiama didesniam 
pikniko pasisekimui. Komisi
jai vadovauja energingas Cho 
rų Sųjungoj veikėjas, Cicero, 
Šv. Antano parapijos varg. 
A. Mondeika.

Chorų Sųjungos Chicago a-

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. i *1*

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina >1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHINO CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

pskrities piknikas prasidės 
popiet. Piknike bus visa ko, 
kas, paprastai, esti kituose 
piknikuose ir, priedui, dar 
chorų liaudies dainos, kurio
mis skambės visa apylinkė. 
Šokiams grieš gera orkestrą.

Visi Chicagos ir apylinkės 
lietuviai prašomi paremti 
Chorų Sųjungos Chicagos ap
skritį. Gautas pelnas bus su
naudotas kėlimui lietuviškos 
dainos išeivių tarpe. Rap.

Iškilmingai Paminėta 
Dariaus-Girėno Šešeriu 
Metų Žuvimo Sukaktis

Liepos 23 d., į Marąuette 
Park, prie Dariaus - Girėno 
paminklo, susirinko skaitlin
gos minios žmonių paminėti 
šešerhj metų sukaktį nuo tra
giško jų žuvimo. Sukakčiai 
minėti suruošta graži prog
rama. Iškilmes papuošė Da
riaus ir Girėno vardo Ameri
kos Legijono lietuvių posto 
benas, “firing squad” ir Ci- 
ceros Lietuvių Kareivių drau 
gijos uniformos įkyrius.

Po programos legijomieria- Į 
ms besikalbant, kur sustoti 
poilsiui, veiklus posto narys 
J. Leskis pasiūlė sustoti pas 
jo giminaitį S. Lansberg, ku
ris užlaiko tavernų ir valgyk
lų adresu 1435 W. 47 St. Pa
siūlymas priimtas ir tikrai 
Lansberg šauniai legijonie- 
rius pavaišino. Ne tik pavai
šino, bet dar $30 paaukojo 
Dariaus ir Girėno posto sta
tomam namui. Ten pat legijo- 
nieriai susipažino ir su jau
nesniu jo broliu John Lands- 
berg, turinčiu tavernų adresu 
4522 Gross 'Avė., kuris taip 
pat namo statymo fondui pa
aukojo $25. Namo statymo 
komitetas, posto komand&ris 
W. Sebastian ir visas Dariaus 
ir Girėno lietuvių legijonierių 

I postas nuoširdžiai dėkoja au
kotojams. Beje, atsisveiikina- 

i nt, S. Landšberg pareiškė, 
kad dar ne viskas. Reikale, 
dar pagelbėsiųvs varyti pir
myn kilnų darbų.

Tikrai patrijotingi žmonės.
Frank Krasauskis

Remkite Savuosius 
Biznierius

Leslie Cooke, Western Golf Ass’n preziden 
tas įteikia pereinamųjų dovanų Byron Nelso
nui, naujam tos sųjungos golfo čempijonui. Pu 
ota įvyko Medinab Country Club rūmuose, 
Chicagoj. (Acuie telephoto)

Gražiai Pasidarbavo 
Liepos 23 Dieną 
Marijos Kalneliuose

BRIDGEPORT. — Liepos 
23 d. Marijonų Rėmėjų Drau
gijos išvažiavime bridgepor- 
tiečiai labai gražiai pasidar
bavo. Darbus buvo užėmę į- 
vairiuose skyriuose:

Prie saldainių ir kitų darbų 
darbavosi: O. Kazlauskaitė, 
F. Šimaitienė, J. Mačeikienė, 
Jakaitienė ir U. Gudienė.

Būdoje: J. Dimša, Budre- 
vičius, Budrevičienė ir Sek- 
leckienė.

Prie dovanų knygučių pla
tinimo J. Šaltėnienė, kuri iŠ» 
tikrųjų daug gabios energijos 
parodė.

Reikia pasakyti, kad ir vi
rtuvę bridgeportietės šeimi
ninkės, vadovybėj p-nios Vai
švilienės, gabiai atliko ir gau 
singus svetelius mandagiai pa 
vaišino. Tokių šeimininkių, 
kaip p-nia Vaišvilienė, mažai 
tegalima rasti visoje Chica. 
goję, nes tokioj karštoj die

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IftMOKftJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
‘THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE l#O4

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

-1

l $$$...........) **^.>.****4l

noj, ir tokių daugybę žmonių 
patenkinti, tai jau ne bile kas 
gali. Čia reikia kantrybės ir 
didelio pasiaukojimo. Pas p- 
nių Vaišvilienę to netrūksta.

Gaila, kad neteko sužinoti 
vardų ir jos pagelbininkių, 
bet vardu p-nios Vaišvilienės 
visoms nuoširdžiausiai dėko
jame, ir visiems tiems, kurie 
tik darbavosi. J. K.

Kas tikros ir amžinos gar
bės ieško, tas laikinės nežiūri.

Standard Club

si.coa

Švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokių Kainų 

TIK >1.00 PT.
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
15c. pRinksas

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlcvard 0014

Redakcijos Laiškai
Bendradarbiams

Frank Krasauskui. Ačiū už 
dažnų rašinėjimų žinučių iš 
lietuvių legijonierių veiklos. 
Tiktai prašome, rašant type- 
writeriu, nepamiršti rašyti 
“double space”. Tas redak
cijai sutaupo daug brangaus 
laiko.

RŪTOS DARŽO ĮKŪRĖJAI 

Rūtos Daržo 10 Metą Sukaktuvių Proga
rengia —

PIKNIKĄ___________________________ c.'

SEKMADIENĮ, LIEPOS-JULY 30 D., 1939 M.
Rūtos Darže, 2323 West 23rd Place

Pradžia 5 valandų popiet

Visi atsilankusieji turės progą laimėti vienų iš 
gražių dovanų, kurios bus leidžiamos ant serijos ti- 
kietų. Tikietai tiktai po 10 centų.

Bus gera muzika ir daug kitų įvairumų. 

Kviečia visus,
RENGĖJAI

TURTAS VIRŠ--------------

ATSARGOS KAPITALAS

STANDARD

Per 30 metų niekados nelšmo- 
kėjom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno Indėliai 
apdrausti Iki $5,000. — Vedu
siai porai Iki $15,000. Po U. S. 
Government priežiūra. Dinž.IAU- 
SIA LIETUVIŲ FEDERAD^ SA
VINOS įstaiga CHICAGOJ.

FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASS’N OF CHICAGO

4102 S. ARCHER AVĖ.

Automobilių Savininkai
$10,000 Public Llabllity $5,000 Property Damage 

APDRAUDA
Nepraraskito Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Tanpaa!

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

Kamuoja #3.46 į menesį per 10 menesių
Metinė “Policy” iimokama per 10 lengvų išmokėjimų 

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidellty Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLINOIS
Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be Jokių prievolių, praMau Jūsų agento Ifial.Mkintl man 
Iillnolfl Financial Reaponalbillty Uw, AM talpai gauaiu 
“Card Caae" be Jokloa prievoles.
ATEIKITE...................... DIENA.................. LAIKAS.................
VARDAS .....................................................................................................
ADRESAS ..................................................................................................
TEL.................. . ..................... KARO R08IS.....................................

Egles Šakai. Eilėraštį įdė
sime. Prašome ir toliau nepa
miršti mūsų.

Onai Jurgutienei. Kelionės 
įspūdžių po Micbigan valsty
bę nesuspėjom įdėti į šio pe
nktadienio numerį. Nepasens 
iki kito penktadienio. Ačiū 
už dažnų bendradarbiavimų 
mūsų dienraštyje.

03,300,000.00 

- 0250,000.00

Justin Mnckietvlch, Pres.

PRANEŠIMAS
NORTII SIDE. — Šv. Ro

žančiaus draugystė laikys sa
vo susirinikimų šį vakarų 7:30 
vai., Šv. Mykolo parap. sve
tainėje. Visos narės kviečia
mos atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

V. D. pirm.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Patarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Whoiesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviškų. Importuotų Valstybine 
Degtinę.

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

CLASSIFIED
PARDAVIMUI ŪKIS

Pardavimui 20 akerų ūkis su nau
jais burtininkais ir gyvuliais. 28 my
lios nuo Chicagos. j piet vakarus, ant 
Kean Avė. Priverstas grjžti j savo 
bizni, todėl parduosiu pigiai. RaSv- 
kite: Tony Z.nhela, Route 1, Bot 72, 
Frankfort. Illinois.

PARDAVIMUI RAKANDAI
Pardavimui rakandai ifi parlor. dl- 
ning, ir miegamų kambarių. Pama
tykite nuo 2 iki 7 valandos. 7OSB 
South Artesdan Avė.. Chicago.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukStų mūrinis namas Brlge-por- 
te; 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2.500; 
$1.000.00 easb. balansas $15.00 J 
mėnesį. Savininkas: 3‘?30 So. Hals- 
ted Street, telefonas CAIatmrtt 4118.

RENDON KRAUTUVE 
Gera vWa dėl delleatessen’o arba 
plaukų kirpyklos. Renda pigi, 3555 
South Ronore Street. Saukite savi
ninką: DRF.vel 1038.

PARDAVIMUI
Pardavimui pilna, (rengtas fotografo 
studio. Turime parduoti IS priežas
ties mirties. AtslSsnkite 0823 South 
Weste»-n Avcunic. Chicago. 111.

PA.RDAVTMUI nXCERIAI
Pardavimui pigiai — pilnas setas 
buėernės flgčerln. Parduoslti visus 
svkiu arba atskirai. AtsiSauklte: 
John’s Mft.efcet. 2845 We«t 83rd St., 
teteSesiss T’VtOsrv'et 4191

RENDON KAMBARYS 
Rendon kamharys, Brlgbtnn Parke; 
prie mažos Šeimynos. Visi patogu
mai. Dė| platesnių infArmoeUų, Sau
kite; T.AFayette 0858. 2900 West
3<tth "Plseo. Chtes.*m.

PAIESKAU DARBO 
PaieSkau bile kokio darbo. Esu pa- 
tvrusi namu rnoSuoje. restorane, o- 
flse: esu gabi dramatistė. moku sin
ti. Ir megzti, dirbti rafioma maši
nėle. Dirbsiu ant dienos, savaitės, 
arba. nuolat,nlsi. Anostazlia Freltl- 
kaiftė, o-n Drangas 2334 So. Oakley 
Avė . Chloaon. Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS 
S-kambarlų mūrinis namas, ekstra 
kambarys pastogėle; 2 lotai. 2 ka
ru garadžius. Tikrai pulki vieta. 
Viena IS geriausių apiellnklų. Par
duosiu pigiai, nes (žvaliuoju IS A- 
merikos. Ats,Saukite: 8830 So. Ar- 
tetisn Avenue.

PIRMOS RftftTFS JUODŽEMIS 
— gėiynoms Ir žolynams. Parduoda
me buSeiiais ar vežimais.

1 buSells 25c; 6 buSellal $1.00; II 
buSeiių $2.50.
Stanley Gavėno. 110 So. Rldgeland 
Avė.. Worth, III., tel. Oak Izwa 
103J-1.

REMKTTE, PLATTNKTTE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
Poeahontas Mine Rtm (Sereened), Tonas $7.25; 
Smulkesniųjų — Tonas $7.OO; Petroleum Oar- 
bon doke, perkant 5 ton. ar daugiau, Ton. $7.2$.

Tu akatra.

 J aei*.
_______________________________


