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Prezid. Rooseveltas pasirašė Hatcho bilių
Vyriausybes tarnautojams uždrausta 
aktualiai kištis i šalies politika

Prezidentas vertina bilių 
ir dar pataria jį praplėsti

AVASHINGTON, rugp. 2. 
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pasirašė kongreso 
pravesti), Hatcho bilių ir tuo 
(klausiniu kongresui (pasiuntė 
pranešimą.

Prezidentas įvertina bilių, 
bet nurodo, kad kongresas ki
toje sesijoje plačiau išaiškin
tų kai kurias 'biliaus dalis ir 
patį bilių praplėstų.

Šiuo bilium federaliniams 
tarnautojams uždrausta aktu
aliai ‘kištis j šalies politiką, 
būtent, dėtis prie federalinių 
fondų, žadėti kam nors poli
tinius darbus už federalinių 
kandidatų rėmimą, raginti, 
arba ,priversti balsuoti už ku 
riuos nors kandidatus, politi

niams žygiams panaudota sa
vo autoritetus ir tt.

Prezidentas pranešimu kon 
gresui nurodo, (kad ryšium su 
šio biliaus vykdymu bus iš
keliama šimtai įvairiausių 
klausimų, kuriuos kongresas 
turi numatyti ir išaiškinti.

Ir pataria, kad šis bilius 
kokiu nors būdu būtų prap
lėstas ir apimtų visų atskirų 
valstybių, apskričių ir mieš
ti) tarnautojus, kurie . šian
dien nevaržomai aktualiai da 
lyvauja politikoje.

Pripažįstama, ikad su šio 
biliaus (įstatymo) pagalba 
ateityje bus kiek nors apšva
rinta politinė veikla, ypač 
per šalies politines kampani
jas.

Dėka šių trijų kongreso atstovų energingo pasidarbavimo kongreso žemesnieji rūmai at
metė administracijos paskolų bilių. Šie atstovai yra (iš kairės); Carl Mapes, Joseph Martin 
ir Jesse Wolcott. (Arame telephoto).

Britu prairai karine misija negali 
pasirinkti, kaip jai vykti į Maskva

LIETUVOJE ĮVEDAMA 
GYVENTOJŲ JUDĖJIMO 
REGISTRACIJA

KAUNAS. — Lietuvoje i- Gyventojų registravimas pra 
veliamas gyventojų judėjimui vartus ir įstaigoms, nes poli- 
(kilnojimuisi) registruoti įs- cijai, savivaldybės įstaigoms

PARYŽIUS, rugp. 2. —
Britų ir prancūzų karinės mi
sijos išvykimas į Maskvą su
siduria su kliūtimis. Nežino
ma, kokiais keliais misija turi 
vykti. Tuo reikalu gal bus at
siklaustas Hitleris.

Kaip žinoma, misija vyksta 
į Maskvą ten tartis, kaip sėk
mingiau nugalėti Vokietijų res 
kilus karui. Tad klausimas, 
ar Vokietija nesipriešins misi

jai per Vokietiją vykti gele
žinkeliu. Pagarba igd misijos 
nariams taip pat svarbus da
lykas. Sustojusius Berlyne, ar 
kur kitur misijos karininkus 
naciai gal nefnorės pagerbti.

tatymas. Registravimasis pa
lies asmenis nuo 17 m. amž., 
ty. nuo to paties amžiaus, ku
rio sulaukus numatytas as
mens dokumentij išsiėmimas. 
Numatyta, kad, pakeitus gy
venamąją vietą, registravi
masis apims ne tik įsiregistra 
vinių naujoje, bet ir išsiregis- 
t ravimą senoje gyvenamoji*

Jei tas klausimas nebus se- vietoje, nes netikslu butų rei- 
kmingai išaiškintas, misija tuj^alauti įsiregistruoti, nenusta 
ės pasirinkti du kelius į Jla-!ta"‘ «’iregistravimo reikalin-

skvą: vykti lėktuvais, 
garlaiviu.

arba

MURPHY ATSISAKO PA
DĖTI STREIKININKAMS
AVASHINGTON, rugp. 2. 

— Clevelando Fislier Bodv 
fabriko streikuojantieji CIO 
unijos darbininkai po įvyku-

PADŽIAUTAS KITAS VY
RIAUSYBES BILIUS

AVASHTNGTON, rugp. 2. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai šiandien padžiovė dar 
vieną šalies administracijos

sios kovos su policija pirma- išlaidų sumanymą, namų sta- 
.dienį kreipėsi Čia pas teisin- tybos subsidijavimo 800 mili- 
gumo departamento sekreto- jonų dolerių bilių. 
rių Murpby prašydami tuojau Demokratų vadai, numaty-
imtis akcijos prięš Clevelando 
policiją, kuri beginklius dar
bininkus užpuolusi.

Sekr. Murphy atsisakė vei
kti. Jis nurodė CIO unijai su 
skundais kreiptis pas federa- 
linį distrikto prokurorą Cleve- 
lande.

darni biliaus atmetimo pavo
jų, neištraukė jo iš komiteto 
ir paliko kitai sesijai.

CIO ĖMĖSI ORGANIZUO
TI STATYBOS DARBI

NINKUS

AVASHINGTON, rugp. 2. —
Ikišiol statybos pramonėje do 
minavo Amerikos Darbo fede 
racija. Dabar šios pramonės 
darbininkus pradėjo organi
zuoti CIO origanizatoriai.

NACIAI UŽGROBĖ DAR
VIENĄ VIENUOLYNĄ

VIENA, Austrija, rugp. 2. 
— Naciai užgrobė cistersų vie 
nuolynų Stanise, arti Italijos 
pasienio — pietų link 
Innsbruko.

nuo

gurno.
Kadangi, mažamečiai šios 

prievolės savaimingai negali 
atlikti, tad jų registravimu į- 
statymo projekte pavedama 
rūpintis jų tėvams bei globė
jams. Mažamečių registravi
mas yra neišvengiamai reika
lingas. Tatai daryti, nors ir 
netiesioginiai, verčia ir kiti 
jau veikių įstatymai. Vienų 
tokios rūšies nuostatų galima 
.paminėti pradžios mokslo įs
tatymą.

Gyventojų judėjimo regis
travimas patarnaus ir statis
tikai, nes įgalins gauti reikia
mus duomenis apie gyventojų 
^pasiskirstymą vietomis bei gy 
venamųjų vietų pasikeitimus. 
Juo labiau, kad Baltijos vals
tybės tarptautinio pobūdžio 
susitarimu jau yra įsipareigo 

(josios teikti tam tikrus šios 
srities statistinius duomenis.

juk visuomet svarbu asmens 
gyvenamosios vietos tikslingu 
mas.

Ir pačių gyventojų patogu
mui yra gyvas'reikalas turėti 
asmenų gyvenamųjų vietų re
gistravimą, kad būtų įmano
ma reikiamus asmenis surasti. 

(Tam tikslui numatyta steigti 
adresų biuras. Ligi šiol adre
sų biurų gyvavimas buvo tik
rai nenormalus, nes neturėta 
jokių įstatyminių nuostatų.

Nesistematinga adresų biu
rų būklė vertė vietos gyvento 
jus net ir per spaudą kelti

BERLYNO BANKŲ IR 
ĮMONIŲ TARNAUTOJAI 
Į LAUKŲ DARBUS
BERLYNAS, rugp. 2. —

Vokietijoje prasidėjo piūtis. 
Nacių autoritetai visus mies
tuose vyrus ir moteris priva
lomai siunčia į ūkio darbus — 
javų valymui. Toks yra fiure 
rio nusistatymas ir noras.

Bankų, apdraudos kompa
nijų ir įvairių įmonių tarnau
tojai ir tarnautojos įpareigoti 
mažiausia vieną savaitės die
ną dirbti ūkiuose, kur trumpa 
darbininkų įgreitesniam javų 
nuvalymui, yisi turi dirbti 

(nuo saulėtekio iki saulėleidžio. 
Už tų jų darbą juos turi ap
mokėti bankai ir kompanijos.

KROATAI ŠAUKIAS 
LAISVES; GRASINA 
PATYS IŠSILAISVINTI

ZAGREBAS, Kroatija, Ju-ijai santvarkai, turi įsikišti 
'goslavija, rugp. 2. — Kroatų jkas svetimas ir patvarkyti šią 

■ valstybę.
Mačekas randa, kad Jugos

lavijos kariuomenės vadai — 
serbų generolai, labiausia prie 
šinasi kroatų autonomijai. 
Šiandien kariuomenėje nėra 
nė vieno kroato generolo — 
visi serbai. Kroatija gi įgi
jusi autonomiją, kariuomenėje 
turėtų apie 30 nuošimčių kro
atų generolų. Daugybė serbų 
generolų turėtų išeiti iš tar
nybos.

Jugoslavija yra trijų tautų 
— serbų, kroatų ir slovėnų,

sąjūdžio vadas dr. Vlad'ko Ma 
•"čekas pareiškia, kad Kroatija 
Niaukiasi laisvės — visuotinos 
sau autonomijos. Jei Jugosla
vijos vyriausybė ir toliau ati
dėlios šį klausimą, kroatai be 
jos malonės patys išsilaisvins.

Mačekas atvirai sako, kad 
Kroatija atskils nuo Jugosla
vijos, jei Belgrado serbai vai 
ilovai priešinsis autonomijai. 
Atskilusi Kroatija, rasi, pasi
duos yokietijos globai.

Anot Mačeko, jei serbai ne
nori, ar negali patvarkyti Ju
goslavijos ir priešinasi nauja-' karalystė.

DANCIGAS KOVOJA
SU LENKIJA
DĖL PREKYBOS
VARŠUVA, rugp. 2. — 

Taip Dancigo ir Lenkijos už
virė ekonominė kova.

Neseniai Lenkija suvaržė iš 
Dancigo silkių įvežimą į Len
kiją, prieš porą dienų paskel
bė, kad už įvežamą oleomar- 
gariną bus imami muitai.

Dancigas pasijuto, kad tie 
lenkų varžymai daro miestui 
didelius nuostolius. Tad Dan
cigo senatas Lenkiją painfor
mavo, kad jei tie prekybos 
varžymai nebus atšaukti, Dan 
eigas atlapai atidarys RytųTuri dar parūpinti ir maistą.

Bankų, kompanijų į įmonių Prūsijai sieną laisvam impor- 
reikaUngumą" vedė-iai (direktoriai) podraug (tui — be jokio muito, 
pageidavimus su tarnautoJais ūkių Lenkai nepageidauja maty-

...... . . . j. ! darbams. Kai kurie mėgino ti to Dancigo žygio, nes atla-atjaučiant, i gyventojų jude- . . , , , .... . . . I protestuoti, kad tuo būdu pa- pa siena reikštų Dancigo po-umui registruoti įstatymo pro!’ . Z  ....................... 7. 5jekt, ir įnertas nuostatas, su- kerta,na8 » autorlte,a3- Betjhtm, anatjungun, su Ryt,ne 
jų protestai atmesti. Prūsija.

Nėra žinoma, kokių priemo-

adresų biurų 
Šituos realius

darąs pagrindą adresų biurų 
reikalus tinkamai tvarkyti.

Gyventojų judėjimo regis
travimą vykdant, bus veda
mos namų bei svečių knygos,

BOLŠEVIKAI UŽTRAUKIA 
PASKOLĄ

MASKVA, rugp. 2. — So- 
gyventojų registravimo lape-[v*e^ vyriausybė paskelbė 6 
liai ir sąrašai bilijonų rublių vidaus paskolą

biių imsis Lenkija, jei Danci
gas vykdys grasinimus.

Kongresui atmetus paskėlė išlaide 
bilių WPA darbininkai atleidžiami

Kaimuose registravimosi 
tvarka bus paprastesnė, negu 
miestuose. Kaimuose tebus 
vedami tik gyventojų sąrašai. 
O vietoves, kur bus ypatinges 
nė registravimo tvarka, pagal 
reikalą, nustatys ir skelbs tai 
syklėmis vidaus reikalų minis 
tras.

Numatytos baudos už nusižen 
gimus šiam įstatymui ir pagal 
jį išleistoms taisyklėms. Nusi
žengusieji bus liaudžiaini aps
kričių viršininkų administraci 
ne tvarka. Nubaustieji per 7 
dienas galės skųstis vidaus 
reikalų ministrui.

pramonės plėtimui ir šalies 
apsaugai. Paskola 20-iai metų 
su 4 nuoš. palūkanų.

ŽUVO 3 BRITAI LAKŪNAI
LONDONAS, rugp. 2. — 

Arti Tzissiemnuth susidaužė 
du kariniai lėktuvai ikrito 
į Šiaurės jūrą. Žuvo trys la
kūnai.

Kongresui atmetus prez. 
Roosevelto paskolų ir išlaidų 
bilių, anądien sulaikyti nuo at 
leidimo AVPA darbininkai da
bar atleidžiami iš įvairių vyk
domų projektų. Illinoiso val
stybėje apie 54,000 darbinin
kų, kurie be pertraukos išdir

bę mažiausia 18 mėnesių, bus 
atleista.

Nepravedus minėto biliaus, 
projektų vykdymui likę maži 
fondai. Kalbama, kad eilės 
projektų vykdymas gal ir vi
siškai bus nutrauktas.

POLICISTAS NUŽUDĖ 
SMUKLININKĄ

Girtas policistas AValter 
Ford iš North avė. nuovados 
smuklėje, 4148 Division gat., 
nužudė smuklininkų M. AVują, 
59 m. amž.

SKERDYKLOSE CIO 
SUBRUZDIMAS YRA 
KOMUNISTŲ ŽYGIS
Packinghouse Workers’ Or 

ganizing Committee (CIO u- 
nija) ir toliau grasina streiku 
Armour & Co. skerdykloms’ B •
Cbicagoj ir kituose miestuose, 
jei kompanija nesutiks su šios 
unijos vadais tartis.

Chicago Darbo federacijos 
viršininkai pareiškia, kad Ar- 
mouro & Co. skerdyklose triu 
kšmauja daugiausia komunis- 
tai, kurie yra minėto komiteto 
priešakyje ir kursto darbinin
kus streikuoti.

Darbo federacijos viršinin
kai sako, kad tas sąjūdis nėra 
ekonominis, bet politinis. Ko
munistams juk negalvoję dar
bininkų buitis. Jiems rūpi po
litinis triukšmas.

KONGRESE SUMANY
MAS TYRTI CIO

AVASHINGTON, rugp. 2. —
Kongreso žemesniųjų rūmų 
.atstovas Clare Hoffman, resp.

VIENŲ VIENAS APIPLĖŠĖ 
BANKĄ

AUBURN, Ind., rugp. 2. — 
Vienų vienas plėšikas vakar 
čia apiplėšė Aubum State 
banką. Paspruko su 5,700 do
lerių.

Vyriausybė ragina bolševi-,įš Micbigan, įteikė rūmams 
kus atsisakyti nuo palūkanų

PRAHA, rugp. 2. — Visi 
čekai bedarbiai tarp 15 ir 60 
m. amž. privalomai pašaukti

SUŠAUDYTAS BUVĘS 
GPU VIRŠININKAS 
NIKOLAIJEŽOVAS

'sumanymą tyrti CIO organi- darbui į žemės ūkius. 
Racijos veiklą.

50,000 DOL TYRTI DAR
BO BOARDĄ

AVASHINGTON, rugp. 2. — 
Kongreso žemesnieji rūmai

TOKIO, rugp. 2. — Žinio- paskyrė 50,000 dol. išlaidų
mis iš Varšuvos, sov. Rusijoj 
mirties bausmė įvykdyta bu
vusiam čekos viršininkui Ni- 
kalojui Ježovui.

Ježovas buvo areštuotas ha 
landžio mėnesį ir kaltinamas 
|contrevoliuciniais užsimoji
mais.

Kaip žinoma, Ježovo pas 
tangomis anais metais buvo 
suimti vyriausieji sovietų ka
riuomenės vadai generolai ir 
nužudyti.

tyrti darbo boardą. Bet rūmų 
fiirmininkas dar nepaskyrė ko 
tnisijos iš penkių atstovų.

UNIJOS VADAS NU
TEISTAS

“Painters District Council, 
Loeal 14,” biznio agentas G. 
Henneman, 36 m. amž., už ne 
šiojimąsi užslėpto ginklo teis
mo nubaustas vienerius me
tus kalėti ir 300 dol. bauda. 
Apeliuoja.

KAUNAS. Per pirmuosius 
šių metų šešis mėnesius pie
no perdirbimo bendrovės pri
statė eksportui 6,738,660 kg. 
sviesto, Per tą patį laiką 19- 
38 metais buvo pristatyta 6,- 
170,135 kg sviesto. Vadinasi, 
per šių metų pirmą pusmetį 
sviesto eksportuota daugiau 
kaip praėjusiais metais 568,- 
525 kg arba 9,21%.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; vi
dutinė temperatūra.

Saulė teka 5:45, leidžiasi 
8:07.
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Kun. Jonas Švagždys

šv. Rtko par., Montello, Mass., žmonės 
gražiai minėjo savo klebono gerb. kun. Jo
no Švagždžio 20 metų klebonavimo toj pa
rapijoj sukaktį. Ta proga surengtam ban- 
kiete iškelta kun. švagždžio darbų nuopel
nai parapijoj ir mūsų visuomenėj.

Nors Mcntello miestas yra toli nuo Chi- 
cagos, tačiau ir mums, chicagiečiams, kun. 
Jono švagždžio vardas nėra svetimas. Mes 
apie jį girdėjome ne tik kaipo pavyzdingą 
kunigą ir gerą kleboną, bet ir kaipo visuo
menės veikėją, kuris per daugelį metų va
dovauja Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjun
gai. Jis yra jos pirmininkas.

Jei toji sąjunga išsilaikė ir jei ji pajė
gia išleisti du kartu į savaitę tikrai gerą 
ir rimtą laikraštį “Darbininką“, tai nema
žas yra kun. Švagždžio nuopelnas, šiai są
jungai ir jos laikraščiui jis dirba su dide
liu atsidavimu. Jis dirba ne vienas. Savo 
taktu, kiblia asmenybe, nepaprastai gražia 
iškalba jis sugeba ir kitus į darbą įtraukti 
ir paraginti.

Gerb. kun. Švagždys darbuojasi ne vien 
LDS. Jis įeina ir į kitų mūsų idėjinių or
ganizacijų veiklą. Keliais atvejais yra bu
vęs mūsų veikimo centro — Federacijos 
valdybos nariu ir net jos pirmininku. Lie
tuvių R. K. Susivienijime taip pat darbuo
jasi, dalyvaudamas jo seimuose, padėdamas 
jo vadovaujančioj parapijoj veikiančiai kuo
pai.

Kun. švagždys yra vienas iš tų, kuris sto
vi Amerikos lietuvių katalikų organizuoto
sios visuomenės priešakyje, nes giliai yra 
įsitikinęs., kad tik organizuotai veikdami te
galėsime išlaikyti tikėjimo ir tautybės ide
alus.

Kun. švagždžio vardas mums žinomas yra 
ir iš tų laikų, kuomet dirbome ir kovojome 
už Lietuvos nepriklausomybę. Jį matėm vei
kiant Amerikos Lietuvių Taryboj ir Tau 
tos Fonde.

Tad. ne be reikalo monteliečiai didžiuo
jasi savo klebonu.

Didžiuojasi juo ir visa mūsų visuomenė.
Ilgiausių metų!

Apie Misijonierių Veiklą Kinijoj
“Al. L.” rašomu, kud vienas Kinijos mi

si joninius tėvas jėzuitas Cornelius Pineau, 
atsiuntė iš Sučavo laišką anglų katalikų 
luikrtlsčiui “The Universe’’, kuriame papa
sakoja šitokių įdomių dalykų:

Karas pastūmėjo kinų mases į 'mūsų ran- 
’kas. Kimus sako: unisijonieriai neišvažiavo 
į savo tėvynę, bet pasiliko savo vietose var
gti vargų kartu su visais, rūpinasi bena
miais ir vargstančiais.

Japonams užėjus visos mokyklos buvo už
darytos; tik misijonierių laikomos mokyk
los išsilaikė, nepaisydamos jokių sunkumų. 
Alisijos kiek galėdamos padėjo skurstantie
ms; vienoje nedidelėje misijoje dešimtį mė
nesių išgyveno 300 Šantungo pabėgėlių. Vie
name iš Sučavo laikraščių buvo įdėtas ši- 
tokskinų atsiliepimas — padėka:

“Alės neturėjome pastogės, ir tėvas Olė
tas plačiai atidarė mumis savo duris. Jis ap
saugojo mūsų gyvybę ir mūsų skurdų turtą. 
Jo mokyklos davė mokslą mūsų vaikams. 
Dabar jis pasamdė automobilį, 'kad parga
bentų mus į namus. Tūkstantį kartų ačiū 
už tokį gerumą ir taurumą. Katalikų Baž
nyčia yra gailestinga’’.

Toliau tasai misijonierius rašo:
Dabartinė proga muins vienintelė. Iš visų 

šalies kampų pas mus ateina patys geriau
sieji mokiniai ir prašo, kad atidarytume mo
kyklas; daugumas iš jų patys pasiprašo ap
krikštijimui. Pas mus yra atėję daugelis u- 
niversitetus baigusių žmonių, gydytojų, ad
vokatų, mokytojų, ir 'pasiprašę priimami į 
Katalikų Bažnyčią. Gi Kinijoje valstiečiai 
eis tenai, 'kur eis inteligentai. Katalikų Baž
nyčiai Kinijoje ateitis atrodo būsianti nepa
prastai šviesi.

Žvejonė gausi, bet tinklai per silpni. Išti
si kaimai prašosi apkrikštijami; tų kaimų 
negalima palikti Ibe mokyklų. O tam reikia 
žmonių, misijonierių, darbininkų... .

Keletą Ištraukų Iš Įvairių Laikraščių Apie 
Vytauto Didžiojo Universiteto Chorą

Choras turi laitai gražią slią intonaciją. Dinaminiu 
bied-žiagą; jo skambesys iš-Į žvilgsniu jis labai pajėgus.
lygintas, yra jau įdėtas di
delis darbas jo sukultūrini
mui, intonacija švari, ypač 
aiškia dikcija.

"Lietuvos Aidas“

Toks susidainavimas, toks 
kaitrus tempas, tokia jaunat
vė ir žavus noras dainuoti re
tai kur sutinkamas.

“Svenka Dagbladet“

Stockboliną aplankęs lietu
vių studentų mišrus choras 
padarė labai gero įspūdžio. 
Geri balsai, balsai gerai iš
tobulinti ir ypatingai darnūs 
patsai dainavimo būdas.

“ Stokholmą Tidningen’’

Dirigentui Konradui Kave- 
ckui turi būti pripažinta vi
sokeriopa garbė už tai, kad 
jo choro jauni daininifkai pa
sirodė tiek išlavintais bal
sais, o visi niuansai tokie tu
rtingi. Visas choras nepapra
stai jautrus ir disciplinuotas 
ir, kas svarbiausia, kad visi 
dainuoja tikru dainininkų at
sidėjimu ir nuotaikingumu.

“Sočiai demokrate11“

Kauno V. D. U-to choras 
susilaukė ypatingo pasiseki
mo. “Le Temps"’

Studentų choras puikiai su

repetuotas, susigiedojęs, tu
rįs gerą balsų skabėsį ir ti'k-

Pasisekimas jo buvo visai už
tarnautas. “Lietuvos Žinios’’

Universiteto choro dainavi
mas užsitarnauja didžiausio 
pagyrimo... Pirmiausia choro 
skambesys reiškiasi šviežiais, 
gražiais ir išprusintais bal
sais. Iš septyniasdešimts jau
nų akademikų choro laukėme 
griausmingo .skambesio. Bet 
universiteto choras duoda pi 
rmenybę mezzo-voce ir tuo 
pasiekia plastiškų ir niuan
suotų skambėsiu linijų. Cho 
ro išsiprosinitnas reiškiasi ir 
intonacijos švarumu.

Dainininkai daina to minti
nai, temperamentingai vedami 
Konrado Kavecko, jo sugesti-

VAŽIUOSIM Į TURGŲ...

Važiuosim į turgų žalmargę parduoti.
Žalmargė paseno, pradėjo šluboti;
Neduoda ji pivtų> nei vieno lašelio,
Neatveš dėl mūsų nei margo veršelio.

Žalmargę pardavę į sankrovų eisim.
Ten šilko skarelę mes Jonei nupirksim,

Rožytei saldainių ir balto pyrago 
O Vincui dūdc'ę padirbtą iš rago.

Nupirksim ir drobės dėl motinos rūbų 
Ir druskos smulkiosios dėl šūdinio grybų 
Ką dygsta beržyne prie mylimo šilo.
Kur priešai tėvynės nuo gaisro suskilo.

Kati mūsų pastogė nuo mokslo neliktų, 
Nupirksim ir knygų vėliausiai spausdintų; 
Juk Vincas ir Jonė ir Rožė 'mažytė 
Alokykloj išmoko gražiui paskaityti.

Važiuosim į turgų, kur tarsis žemaičiai,
Kas reikia daryti, kai puola “Sąrančiai“
Ant mūsų javų ir miškų augalotų,
Ant mūsų dirvonų su meile vagotų.
30-7-39 Eglės Šaka

pasitaiko. Kai kurie evange
likų dvasininkai, prisidengia
mi tikybiniais sumetimais,

škas mostas vis naujai nu- bando patraukti evangelikus 
teikdavo chorą. Česke Slovo’ j painus surengimus ir ciu 

‘ ‘ šeimyniškai ’ ’ pasidarbuoti 
ne valstybės naudai.

Dažnai atakuojami ir evan
gelikai lietuviai, kuriems į- 
kalbinėjama vokietybė ir 
svetima ideologija.

Tikybinį vaikų auklėjimą e- 
vangelikai kunigai kai kur 
perleidžia privatiems asme
nims, kuriems, tur būt, ma
žiausiai rūpi

Universiteto choro dainavi
mas davė progos pajausti au
kštą lietuvišką vokalinę kul
tūrą. Aštuoniasdešimts jaunų 
dainininkų ir dainininkių pa
rodė pavyzdingą techniką ir 
taurumą. Jų dainavimas yra 
aiškus, lygus, be to, dinamiš
ko skambesio, švarios intona
cijos, šviežus ir su išraiška.

Universiteto choro siela y- 
ra jo jaunas dirigentas Kon- *^a^al- Nedovanotina, kad kai

evangebški rei-

Gėrisi Amerikos Tvarka
‘L. Ž.

radas Kaveckas, jo gabumai 
stato chorą į gražiausią švie
są. ‘ • Narcdni Osvobozeni ’'

Iš vokiečiu mažumos veiklos budu
(E.) — Jau esame minėję 

t apie tam tikrus neigiamus rei
škinius, paskutiniuoju laiku

rašo, kad nors Jungtinės Valsty- pastebimus vokiečių mažumos
bės ir gana daug pergyveno ir ekonominių 
ir 'kitokių sukrėtimų, tačiau išlaikė savo de
mokratišką santvarką. Toliau laikraštis sa
ko:

Brangindami savo laisvę, amerikiečiai su
pranta ir kitų laisvės troškimą. Jungt. Val
stybės niekur nėra parodžiusios imperialis
tinių troškimų, noro pavergti kitus. Priešin
gai, jos užsistoja už kiekvieną tautę. Juk ir 
Tautų apsisprendimo teisė, 'kuria pasinaudo-

veikloje. Kiekvienai mažumai 
mūsų konstitucija neatima 
teisės tvarkyti savo kultūri
nius reikalus, bet šita

kultūrinė veikla negali išeiti 
iš bendrųjų valstybės intere
sų ribos.

Tuo tarpu kai kurie vokiečių 
mažumos sluoksniai, graibsty
dami svetimos ideologijos pu-damos iš po Didž. karo griuvėsių, susikūrė 

sau valstybes visa eilė tautų, buvo ameri- čiamus vėjus, šitą dėsnį ban- 
kiečių proklamuota. Patys amerikiečiai du- do apeiti. Iš vienos pusės jie 
vė laisvę Filipinams, o pačiame jų viduje tuo nusideda savo krašto tvar
iame įvairių tautų mišiny, nėra jokio pri- kai, iš kitos gi kompromituo-

šie neišvengia nusipelnytos 
griežtos bausmės, nors “Deu
tsche Nachrichten iuer Li
tauen’’, savotišku būdu skel
bdamas apie tas baudas, lyg 
ir norėtų juos paimti savo 
globosi, kaip nuskriaustuo
sius.

Kitas nelegalios veiklos pa
sireiškimas vokiečių tarpe 
yra

apėjimas susirinkimų nuos
tatų.

Neseniai skaitėme apie Kė
dainių apskr. viršininko skir
tas pabaudas keliame vokie
čių vadovams už nelegalų su
sirinkimą parapijos salėje.
Tokių susirinkimų ir 'kitur kią nenormalumai

kuriose pasienio vietose pana 
šioje veikloje pasireiškia ir 
šeimos nariai, kai kurių lie
tuvių, kurie ypatingai dėl sa
vo užimamų vietų ne tik ste
bina, liet ir demoralizuoja ki
tus lietuvius, ypač evangeli
kus. Apskritai imant, 

vokiečių mažumos tam tik
ruose sluoksniuose yra pas
tebimas palinkimas į įvairių 
maskuotą veikimą, kuris tik 
naivius vokiečių mažumos 
naris gali guosti, kad esąs 
nepastebimas.
Lietuva niekuomet savo ma

žumų nėra skriaudusi. Ji jo
kiu atžvilgiu jų neišskiria iš 
joms priklausančių teisių. 
Tačiau valstybė podraug

iš mažumų turi ne tik teisę, 
bet ir pareigą reikalauti vi
siško lojalumo

Todėl reikia tikėtis, kad ir 
vokiečių mažumoje besireia-

iš mažumų turi ne tik tei 
bet ir pareigą reikalauti vi
siško lojalumo

Todėl reikia tikėtis, kad ir 
vokiečių mažumoje besireiš- 
kią nenormalumai
tėra tik apgailėtinas atskirų 
jos vadų nenusivokimas, ką 
darą.

“Deutsche Nachrichten ulei 
Litauen“ vokiečių nusižengė
liams dedamomis bausmėmis 
gali didžiuotis. Tai jo savo. 
tiško lojalumo supratimo da
lykas. Bet..' ' ,

lietuvių visuomenei šita vei
kia yra papiktinąs reiškinys
ir ji turi pugrindo laukti, kad 
tos veiklos iniciatoriai susi
pras ir nedrums valstybingu
mo pajautimo vokiečių ma
žumoje, o taip pat vokiečių 
mažumos santykių su lietu
viškąja visuomene. Kultūri
nė vokiečių veikla priešingu 
atveju būtų sukompromituo
ta. V. Širvintas

Peršovė Galvą
•Šiomis dienomis į Alvito 

valse., Uosių kaimo gyv. šaulį 
J. Šulinską, buvusį savam bu
te, 7 vai. rytą, pro langą bu
vo paleistas šūvis, kuris jam 
kliuvo į galvą; tačiau be di
delio pavojaus gyvybei. Pa
aiškėjo, kad šauta iš jo pa 
ties šautuvo. Šovime įtarta 
jo 38 m. amž. žmona Ona, 
kuri pasodinta į kalėjimą.

Jau išėjo iš spaudos graži A. L. R. K. 
Moterų Sąjungos istorijos knyga. Ji išleis
ta sąjungos sidabrinio jubiliejaus proga. 
Knyga gausiai iliustruota. Joj randame ne 
tik sąjungos, kaipo tekios, bet ir jos kuopų 
istoriją. Plačiau apie ją parašysime kita 
proga.

• tf. •
t

Šią vasarą amerikiečiai susilaukė iš Lie
tuvos daug žymių svečių. Jų atsilankymą 
reiktų išnaudoti mūsų tautiškos veiklos su
stiprinimui. Kolonijų veikėjai turėtų pasi
rūpinti užkviesti svečius su paskaitomis ir 
prakalbomis.

• jyt •
Vytauto Didžiojo Universiteto studentų 

choras į Chicagą atvyks rugsėjo 20 d. Jam 
koncertas čia rengiamas sekmadienį, rugsė
jo 25 d. Orchestra Hali. Gerai, kad paimta 
pakankamai didelė salė, nes jaučiame, kad 
tūkstančiai chicagiečių vyks į koncertą, kad 
pasiklausyti garsaus Lietuvos choro. Be a- 
bejonės, jį nėrės girdėti ir kitataučiai.

Naujojo Amerikos Marijonų provincijolo 
gerb. kun. dr. Jono Navicko giminaitis Va 
šingtone Senatorių fbeisbolininkų) metikas 
Juozas Kra.kauskas vertas pagyrimo, kad 
nemaino lietuviškos, nors ilgos ir sunkokai 
amerikonams ištariamos, pavardės. Jis įro-

verstino niveliavimo. Kiekvienos tautos žmo
nės turi teisę išlaikyti savo etinius skirtu
mus, savo kalbą, papročius ir t.t. Tai yra jajį 
pavyzdys visam pasauliui, kaip gali tautos 
sugyventi.

Šią Didžiosios Respublikos šventę mums

ja vokiečių mažumą, kuri juk, 
i neabejojame, nėra visa. nelo-

Vienas labai žalingų mūsų 
valstybei pasireiškimų, išei-

malonu minėti dar ir dėl to, kad ten yra nančių iš vokiečių tarpo, yra
visas trečdalis mūsų tautos, ten jie surado 
savo naująją tėvyne. Daugumas jų ten nu
vyko bemoksliai, beturčiai, persekioti. Ten 
jų daugumas gavo ir turto, ir mokslo ir kul
tūros. Amerika neskirstė savo gyventojų į 
jokius lucinus, į jokias religijas ir tautas. 
Visi jai buvo ir tebėra lygūs. Ta teise nau
dojosi ir tebesinaudoja ten visas trečdalis 
mūsų tautiečių. Nenuostabu, kad jie taip yra 
Jungt. Valstybes, savo antrąją tėvynę, pa
milę, jas taip brangina.

Taip pat niekuomet negalima užmiršti, 
kiek daug Jungt. Valstybės ir jų gyvento
jai, tiek mūsų tautiečiai, tiek kitų tautybių, 
padėjo Lietuvai smukiausiais mūsų vaisty
tai laikais, 1918—1921 m. Kiek buvo gauta 
aukų, kiek visokeriopos kitos paramos! Už 
tai lietuvių tauta tai Didž. Respublikai vi
suomet bus dėkinga. Reikia tik stengtis, ikrnl 
mūsų saitai su Jungt. Valstybėmis nuolat 
tvirtėtų. Lr 'pečio* J. V. tam yra palankios, 
ką rodo ir jų pasiuntinio ir įgalioto minis- 
terio Lietuvai jm.Jkyrinias.

dė. kad pavardės lietuviškumas jokiu būdu 
nekliudo atsiekti tikslą, pasižymėti, į vi
suomenės priekį prasimušti.

gundymai, nukreipti į mūsų 
pasienių sričių lauko darbi
ninkus.

Tose srityse, agentų suvilioti 
darbininkai, paskutiniuoju lai
ku ėjo nelegaliai į Vokietiją, 
tikėdamiesi ten geny uždarbių 
ir kitų patogumų. Tačiau pa
sirodė, kad šita “laimė“ ne
buvo tokia patraukli vietoje, 
kaip ję vaizdavo agentai Lie
tuvoje. Šiandien Šakių, Vilka
viškio, Tauragės ir kitose Vo
kietijos pasienio srityse

mūsų darbininkai jau žymia 
dalimi yra sugrįžę iš anapus 
sienos, nusivylę “lengvąja’’ 
duona b visomis žadėtomis 
gėrybėmis.

Tai pamoka, tkuri turi atgrą- 
syti visus lengvatikius. Nenuo 
stabu, kad suviliotieji, gėry
bių atsikandę, šiandien agen
tus valdžios organams išda
vinėje. Ir sveikintina, kad
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AŠTUNTASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
VIENUOLYNO RĖMĖJŲ SEIMAS 

PITTSBURGE
Kviečiame visus: rėmėjus, 

draugus bei 'geradarius į šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų seklių, kuris bus š. m, 
rugsėjo mėn. 17 dienų, Šv. 
Pranciškaus vienuolyne, Pitts 
burgh, Pa.

Iš visų buvusių seimų, šis 
bus įdomiausias ir nepapras
tas. Kaip gerai žinote, mūsų 
seselės labai daug pasidar-

P. Daužvardis, Lietuvos kon
sulas. Chicagoje, seimo metu.

dies daugiau. Čia ,patogumų, gamtos grožybėmis ir pridu-Į West End
prabangų pilna, bet širdies, 
idealidmo maža. Biznis ir do
leris, tai mūsų dievai. Prie- 
teliš'kumas, draugiškumai ir 
doleriu matuojama. Lietuvis

ria, kad tenai yra katalikų' 
bažnyčia ir (kad jos šv. Mi
šių sekmadieniais neapleisiu. 
Labai gerai, 'mergaitės, taip 
ir reikia, nes kaip sakoma,

Lieipos 30 d. parapijos ant
ras išvažiavimas gana gerai 
pavyko. Nors lietus dviem at
vejais kaip iš viedro pylė, bet

Šiose iškilmėse taip pat da- su Amerika apsiprato, bet nuo bažnyčios nėra atostogų
lyvaus ir prelatas M. Krušas.

Atvažiuokite visi, kas tilk 
galit, ir tuo parodykime sa
vo dėkingumą seselėms. Įver
tinkime jų sunkią darbuotę 
mūsų tautos labui. Pagerbki
me garbingus svečius, nes, be 
abejonės, jie daug mums nau-

bavo tautiečiams ne vien ti- dingų žinių patieks. Kilnios

vargiai ją pamilo. Kas pri
mena Lietuvą, tas jam malo
nu. Jei atvyko šion šalin j>o 
dvidešimt metų amžiaus, tai, 
paprastai, jis čia neprigyja, 
jaučiasi “svetimas’’ iki gra
bo lentos. Ilgesio graužiamas, 

1 aplinkybių surakintas, žengia 
karstau svetimoj šalyj, bran-

Kas atostogaudamas apleid
žia šv. Mišias sekmadieniais, 
tas paprastai grįšta namo su 
vargęs dvasiškai ir kūniškai.
Imkite pavyzdį iš tų dviejų 
mergaičių Benaudoję.

i^bos atžvilgiu, bet taip pat 
tautybės. Lietuvos valdžia, 

sekdama seselių darbuotę ir 
matydama jų pasiryžimus į- 
kvėpti jaunajai kartai tėvy
nės meilę, matė reikalo pas
katinti jas prie didesnių pas
tangų ir todėl apdovanojo Di
džiai Gerbiamą Motinėlę M. 
Aloyzą Gedimino ordinu. Šį 
ordiną jai iškilmingai įteiks

dvasios žmonės visuomet įdo
mauja garbingų asmenų pa- 
akstinimu, nes jiems rūpi 
Dievo garbė ir tėvynės meilė.

Seimai yra kilnios idėjos 
darbas. Jūsų atsilankymas

gios savo tėviškės nepama
tęs.

Tačiau grįžkime prie biz
nio. Amerikoj be biznio, kai]) 
salifuie be stiklo. Mūsų pa
rapijos piknikas rugp. 13 d. 
tvarkosi kuo puikiausiai. Ko-

Bet grįžkime prie vasaro- mitetas nuoširdžiai darbuoja- 
Antanas Kruša su žino- si. Gražuolių nerinksime, nei

na svečiavosi porą dienų De
troite, Rumbauskai su duk
terimis ir žentais, J. Bučaispridės vieną plytelę prie to

•milžiniško pastato, ant kurioI su savo žmona maudosi Erie 
mūsų ateitis yra paremta ir ežere. Nagreekiai išvyko vi- 
ant kurio žmonijos gerovė pa-: Sai savaitei į Bentleyville, 
statyta. Rengėjas pa., 0 kiti ištraukė į kitas

puses. Rašus šiuos žiodžius ga-
LAIŠKAS ŠV. PRANCIŠKAUS i vo atvirutę nuo Ilelen Čeka- 

VIENUOLYNO ■ nauskiūtės, mūsų sodaliečių
1 pirmininkės, ir nuo Ilelen

deimantų neduosime, kaip ža
dama kituose piknikuose. Mū
sų visos mergaitės yra gra
žios ir gali būti karalaitėmis. 
Jokių sensacijų nežadame, bet 
už tai žemaitiško kugelio ir 
lašinuočių bus sočiai. Pikni
kuose žiūrėkime visuomeniš
kos naudos ir būkime atsar- 

((

dalyvių į Amšiejaus fanną 
gana skaitlingai suvažiavo. 
Šis išvažiavimas aiškiai įro- 

^do, kad vietiniai, pilnai už
jausdami vargą parapijos, no
riai dalyvauja visokiuose pa
rengimuose. Tarp dalyvių nia 
tesi kun. J. Misius su savo 
būreliu northsaidiečių. Taip
gi matėsi dalyvių iš Brad- 
dock ir kitų tolimesnių apy
linkės kolonijų. Tad, nors ne
labai patogus buvo oras, bet' 
dalyviai linksminosi ir gėrė
josi. ' *

kolonijų jaunimu Lietuvių 
Dienoje. Pittsburgho ir apy
linkės biznieriai, ruošdami 
metinį išvažiavimą, rugp. 20 
d., vienbalsiai sutarė 75 nuo
šimtį uždarbio skirti choris
tams Šv. Vincento ir Žengi
mo į Dangų parapijų. Gali
ma pilnai biznierius pavadin
ti geraširdžiais, nes nusista
tę suteikti choristams progą

Į Prigimimas žiūri į žino- 
| gaus paviršių, o malonė vi izi 
i j vidų. Prigimimas tankiai 
apsigauna, o malonė Dievuje 
turi viltį ir nesuklysta.

Mirė Senas Town of 
Lake Gyventojas

Juozapas Preikšis, kuris gy
veno po num. 455(5 S. Mnrsh- 
field Avė., po 2 savaičių li
gos mirė vakar ryte Cook A>p- 
skrities ligoninėje. Velionis 
išgy veno Town of Lake kolo-

Pittsburglu, atstovauti Lie nij0-’e l'er vil* 33
tuvių Dienoje.

Vietiniai rengiasi dalyvauti 
biznierių išvažiavime, rugp. 
20 d., Countrv Club ūkyje.

Vietinis

Tėvai jau 'kelius metus at
gal mirė ir randasi pabijoti 
Šv. Kazimiero kapinėse. Se
suo, Ona Zalauga, prieš 10 
metų išvyko gyventi Califor- 
n i joji*.

Jei kas žino jos antrašą, 
sos Lietuvos, bet pirmenybė prašome pranešti jai apie bro- 

Amšiejaus fannoje šiemet! bus teikiama Pažaislio vals- lio mirtį įdant jinai galėtų

club’s

Didžiai gerbiamieji:

Turime garbės įkviesti Jus 
į Aštuntąjį šv. Pranciškaus 
Seserų Rėmėjų metinį seimą, 
kuris įvyks šv. Pranciškaus 
vienuolyne, Pittsburgh, Pa., 
š. m. rugsėjo mėn. 17 dieną.

10:30 vai. iškilmingos šv. 
Mišios, bus atlaikytos rėmė
jų, geradarių ir gerbiamų 
svečių intencija.

12 vai. pietūs.
1 vai. mandatų priėmimas.
2 vai. seimo atidarymas.

Malonėkite atvykti į seimą 
patys ir savo draugus bei 
drauges pakviesti. Turime la
bai daug ir svarbių klausi
mu svarstyti. Tarp kitko — 
vienuolyno didinimo reikalą. 
Todėl, prašome ateiti mums 
į talką ir savo dalyvavimu 
bei auka mums padėti.
Šv. Pranciškaus Rėmėjų 
privilegijos:

1. Šv. Mišios ir šv. Komu
nija už gyvus ir mirusius rė
mėjus kiekvieną mėnesį.

2. Rėmėjų atsiminimas ma- 
loje kiekvieną dieną.
13. Atkalbėti du rąžančius

savaitėje rėmėjų intencija.
4. Trylika antradienių no- 

vena į šv. Antaną kartą me
tuose.

5. Paaukojimas šv. Komu
nijos paskirtomis dienomis. 
Amžiniems nariams.-

Prie minėtų maldų seserys 
paaukoja:

1. Šv. Mišias Uždūšinėje.
2. šv. Mišias ir šv. Komu-

gus su one man 
Nepamirškite rugp. 13 d. I.ie-

daugiau stalų ir viskas tvar
kiau priruošta išvažiavimams.

Paskutinis šių metų para
pijos išvažiavimas įvyks ru
gsėjo 3 d., Montour parke.

Vietos cboristai-ės darbuo
jasi pardavinėdami tikietu- 
kus, kad tiktai pasisektų su
daryti fondą nuvykimui į.

įčiaus gyventojoms. Audimo pasirūpinti jo turtu ir lanlo- 
— mezgino kursus organizuos tuvėmis, arba prašome pra- 
Žemės Ūkio Rūmai. Kursuo- nešti laid. direktoriui J. F. 
se mokytis reikės pusantrų Eudeikiui, 4(505 S. Ilermitage 
metų. Avė., tel. Yards 1741.

PIRKIT NAUJAUSI

MAPpy

nija .eserų metinių rekohk yjnj. neį gj George’s, Ber- Į tuvių Countrv Club, Willock, New Yorką ir dalyvauti rug-J 
cijų me u. |......Ą1. Bepmū(įos 'pa. • < 4} Sėjo 10 d., su kitų Amerikosmuda. Abi gėrisi

Jei šiais metais į Šv. Pran
ciškaus vienuolyno seimą dėl 
įvairių priežasčių negalėsite 
atvažiuoti, tai nuoširdžiai pra 
šame savo skirtą seimui au-l (R) — Pereitų metų rudo
ką, linkėjimus bei patarimus!11! nameliai buvo pradėti sta-

Petrašiūnai pasipuošė gražiais mis
atsiųsti šiuo adresu: Šv. Pra
nciškaus vienuolynas, R. D. 
9 South Ilills, Pittsburgh, Pa.

Nuoširdžiai dėkingos,
šv. Pranciškaus Seserys

North Side
Nortli sai d iečiai naudojasi

vasaros atostogomis. Jei ku
ris negali, ar neturi ko toliau 
važiuoti, tai šeštadieniais ir 
sekmadieniais vyksta pas vie
tinius ūkininkus ir ten links
mai tyrame ore praleidžia 
dieną - kita. Taip, antai, pas 
Mikalauską ir Ubartą, kurie 
turi gražius ūkius apie 30 my
lių nuo Pittsburgho, kas šeš
tadienis arba sekmadienis su
važiuoja po 5-10 automobilių 
ir daugiausia iš North Side. ! 
Galima įsivaizduoti, kokius j 
gerus laikus jie ten turi: pi e-į 
no ir sviesto valgyk kiek no
ri, obelių ir visc'kių daržo
vių pilni kampai. Yra tikras 
malonumas iš miesto dūmų 
ištrūkus, pamatyti žalius lau
kus, vištų, žąsų ir ančių, ka
lakutų, gyvulių. Nejučiomis 
prisimena gimt. kraštas Lie
tuvos sodžius - kaimas ir li
kusieji tenai savieji. Svajonė
se žmogus paskęsti. Ten 
togumų gal ir mažai, bet

tyti. Buvo atlikta mūro ir 
dangos darbai. Šiais metais 
darbas buvo vykdomas nuo 
pat pavasario ir kasdien dir
bo apie 30—50 darbininkų. 
Galutinai narnai bus įrengti 
liigi ru'gpiūčio 1 dienos.

Namai dviejų aukštų su 
pusrūsiu ir salka. Juose bus 
įkurdinta 8 klasių mokykla 
su atskira darbo ir sporto sa
lo, kinoteatro salė su 300 sė

dimų vietų, sveikatos cen
tras, valsčiaus savivaldybės 
įstaiga, kurios patalpose bus 
ir smulkaus kredito draugi
jos būstas.

Rūmai įrengti labai mo
derniai. Atskiri kambariai su 
tvarkyti taip, kad, pavyz
džiui, didžioji salė, kurioje 
susirinkimai, paskaitas, vai
dinimai, visiškai atskirta nuo 
mokyklos klasių. Šiai salei y- 
ra įrengta atskirai rūbinė ir

Be to, šiuose namuose, su- erdvus vestilmlis. Salėje bus 
nuolatinis kinoteatras.

Mokyklos klasės erdvios ir 
šviesios koridoriuose įtaisyti 
fontanėliai atsigerti ir atski
rai prausyklos.

Audimo — mezgimo amato 
galės mokytis merginos iš vi-

sitarus su Žemės Ūkio Rū
mais, yra įrengta speciali ku
linarijos klasė ir audimo-mez- 
gitino kursams darbo salė. 
Taip pat dar įrengti ir du 
hutai, kurių vienas bus išnuo- 
jamas, o antras paskirtas rū
mų administratoriui.

h

//

h

Raitoji policija sargyboje prie Eisber Body Cj., Clevelan l, Osio. Po įvykusių kruvinų 
muštynių streikuojančių darbininkų su polici ja, nustatyta zonos, kurių pikietuotnjai neturi 

v. i teisės pereiti, taip pat nustatyta, ki/cs skaiči us streikuojančių 'kurioj vietoj gnli dirbtuvę 
fUr'' pikietuoti. Tai darolna, kad nepasikartotų muštynės. (Acme telcphoto

Chrysler, Chevrolet ir Plymoeth

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 1S- 
tobullntl. nužemintos kainos, lengvi lžmokSjlmal.

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WII4j I.IKE US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, Ali-, Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vilią urnos madoa. 
Ir aiigfiAlau.

nuo $16 to

’V-

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiies naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash imokė-
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Iėgannu geriansj atlyginimą iŠ Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikalo kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

*KIDS’m

po yoo ymink 

Lovea

A

AUGUSTUS/
TU* KIDS CALL

HIM *AU6IE'-HE ' 
SAYS YOU CAN 
CALL HIM ANY- 
THING , BŪT LATE 
FER BREAKFAST.

H,
A NATURAL BORN’ 
LEADER OF AAEN..Į 
FIRST IN EVERY- 
THING , EKCEPT

GOIN' TO 
BED.

PINI
HE TOLO HIS 

TEACHER HE't) 
RATHER ŠIT AT 
THE FOOT OF

THE CLASS 
;ause ITS NEI 
XTH' RAtMATOJ

’TUFFY'I 
M'LEAH
THE FLY IN 

NAPPYS OINTMENT..
HE AND

By Irv Tirman
And so,
Y/ITH THE

'4

NAPPY.
ARE

ENEMIES OF 
-------1 STANDING.

COOBER
lis FOLKS VVANTED 

TO GO TO HOT 
‘SPRINGS, SO

COOBER SETTHElRl 
BED ON FIRE.

OGLETHORP
A AAENTAL GIANT“ 
AND NAPPY'S

GENERAL, 
ADVI5ER

SETTING 
OF THE SUN 
WE FINO 
NAPPY AND 
THE BOYS 
LAYING 

PLANS FOR 
A NEMSFAPER 
SOONTO BE

AS 
S

« _*s

I 6OC55 50. 
OSOSe VYHEN 
Pop SAIP Yotd 
AOOKED hke 
Tm' W55lN’ unk I 
5/5'5Aip Yt>n 
CANT ALLUS 
vIopce a man 
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Žemaičiu Kalvarijos Istorija
Kiekviena tautu turi savo

garsiu ir brangiu vietų. Kie-
• * • • Ikvienas tautietis su pagarba 

mini jų vardus, džiaugiasi, 
.jei gali jas ap'ankyti ir 
savo akimis pamatyti.

M es lietuviai dažnai keliau
jame j užsieni, į svetinius 
kraštus, gėrimės jų giežiau

Kristaus l’lalkinio prie stul
po, Erškėčiais vainikai lino, 
Nukryžiavimo ir Palaidojimo. 
Vienam kunigui liepė para- 

visaj šyli maldas ir giesmes, ku
rias ligi šiol žmonės giedu,
Kalvarijos kalnus vaikščioda
mi.

Kad prisiminimas Kristaus 
gamta, o tuo tarpu pamiršta- J Kančios einantiems Kryžiaus
nie, kad' ir mūsų brangioje 
tėvynėje yra taip pat labai 
gražių, brangių ir reikšmin-

...............ultūriniu ir is-
eiu vietų. Mes 

per maža tepažįstame garsiu
osius savo krašto vietas; tas 
vietas, iš kurių yra 'kadaise 
ėję arba dar ir dabar tebeei
na visų Lietuvą šildantieji ir 
gaivinantieji šviesos spindu
liai.

Viena žymiausių Lietuvoje

o'J *'-"8 
turiniu atžvil

kelius būtų dar gyvesnis ir 
širdingesnis, vyskupus j>asi- 
rūpino gauti iš Liublino do
mininkonų šv. Kryžiaus me
džio relikvijų, tai yra, dalelę 
to Kryžiaus, ant kurio mirė 
mūsų Atpirkėjas. Įdėjęs jų į 
gražų brangų relikvijorių, pa
aukojo Kalvarijos bažnyčiai. 
Tų šv. Relikvijų per didžiuo
sius atlaidus ar per didžiųjų 
Kalvarijų iškilmingoje proce
sijoje kunigai po baldaikimu

religiniu atžvilgiu vietų yra, neša po kalnus.
be abejo, Žemaičių Kalvarija.

Žemaičių Kalvarija yra ga
rsi dėl Kryžiaus Kelių, ku
rie su savo koplyčiomis ant 
kalnų ir su jose esančiais pa
veikslais gyvai stato į akis 
Kristaus kančių; įdomi yra 
dėl didingos gražiai išpuoštos 
bažnyčios su jos puikiais al
toriais, su jos įimtais pilio
riais ir aukštais skliautais; 
daug kam brangi yra dėl ste
buklingo Švenčiausios Mari
jos Panos paveikslo, esančio 
didžiajame altoriuje.

Žemaičių Kalvarija garsi y- 
ra iš senų laikų. Jau trys ši
mtai metų sukako, kaip į jų

Žemaičių Kalvarijos Bažnyčia
Žemaičių Kalvarijoje dabar 

yra puiki didelė mūrinė baž
nyčia. Ji yra jau ketvirta iš 
eilės. Pirma bažnyčia, pašvę
sta šv. Jono Krikštytojo var
du, buvo ant dabar vadina
mo šv. Jono kalno už Vardu
vos upelio. Antrų pastatė1 vy
skupas Jurgis Tiškevičius me 
dinę, kaip ir pirmųjų, toje 
vietoje, kur dabar yra vie
nuolyno sodas ir pavedė jų 
vienuoliams domininkonams, 
įsakydamas jiems, kad lan 
kautiems Kryžiaus kelius kal
nuose jie apsakinėtų karčių 
Atpirkėjo kančių ir 'mirtį. Kai

daugybė maldininkų eina me-'ta paseno, vyskupas Antanas 
lstis ir ieškoti paguodos sa- j Tiškevičius 1750 pastatė nau- 
vo sielai. Pradžių jai davė j jų didesnę medinę, išgražino 
pamaldus ir veiklus Žemaičių ' jų 24 altoriais ir pašventino, 
vyskupas Jurgis Tiškevičius.
Tas rūpestingas sielų gany
tojas žinodamas, kad Viešpa
ties Jėzaus Kristaus kančios 
prisiminimas greičiau gali 
uždegti žmonių širdis Dievo 
meile, popiežiui Urbonui VU 1 
leidžiant, panorėjo įsteigti 
Garduose (kaip tada ta vie- 
a buvo vadinama) Kryžiaus 

kelius arba Kalvarijų.
Dėl to nuvažiavęs į Gardų 

sodžių, pats vyskupas pasky
rė kalnus ir vietas, kuriose 
ketino statyti stacijų 'koply
čias; suskaitė žingsnius nuo 
vietos ligi vietos, kad tiek jų 
būtų, kiek patsai Išganyto
jas savo kančios laiku buvo 
ėjęs. Kai koplyčios buvo pa-

Važiuokite Su Mumis Į Dienraščio “DRAUGO” Didelį

30 Metu Jubiliejaus 
PIKNIKĄ

Darbo Dienoje, Rugs.-Sept., 4 d., 1939
Vytauto Parke, 115th ir Crawford

aukštinti iki 23 sieksnių, vie
toje sudegusių lubų buvo iš 
plytų sugaubti gražūs skliau
tai, altoriai pastatyti mūri
niai, asla išgrįsta baltomis ir 
juodomis cemento plytomis, 
stogas apdengtas geležine ska 
rda, vidus gražiai ištapytas. 
Taip atnaujinta bažnyčia su 
trimis jos navomis, kurių vi
durinė, aukščiau langų eilę, 
su dviem eilėm piliorių, aukš
tai laikančių gražius skliau
tus, su dvylika gražių alto
rių, kurių didžiajame yra ste
buklingasis Švenčiausios Ma
rijos Panos paveikslas, su jos 
iškilmingu ramiu rimtumu, y- 
ra viena iš gražiausių ir di
džiausių Lietuvoje.

Šiemet bažnyčia iš vidaus 
ir iš oro naujai perdažyta. 
Stebuklingasis Dievo 
Motinos paveikslas

lingųjį Paveikslų vis labiau kandidatų 'pagaliau 1889 LIETUVIAI DAKTARAI
plėtėsi ir vis 
ėouė lankyti 
ieškojo tos 
“Nusidėjėlių

daugiau žmonių 
Kalvarijų. Visi 
stebuklingosios 

Užtarytojos” į-

išvežė ir paskutinius dar 
vus likusius.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tai. Ynrds 3146.

VALANDOS: Nuo 11 iki 12 į
2 iki A ir 7 iki fl 

Pirmadieuiais: 2 iki 4 Ir 7 iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street 

TeL OANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Res. TeL Canal 0402____________

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

Tel. Canal 2345 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ.
TeL Hemlock 7270 

Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7 
Trečiadieniais jpagal sutartį.

1ŪHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4/29 Su- Ashland Avė. 

2-troe labo.
CHICAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

ŪR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-8 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chlcago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos] 3—3 P. M.

TE L. YARDS 5557

DR, FRANK G, KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street 

(Kampas Wood Si )
OFTSO VALAND08:

2—4 ir 7- 8:30 Vakar*

OR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611

Res. — V arda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 )>opiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

ikūrus Telšių vyskupijai,
Ekscelencija Telšių vys-

.. . . . i, . s»umUs Justinas štaugaitis Ž.
Motina nevienų jau pagelbėjo i ... .. . , „e VJ Kalvarijų su jos bažnyčia ir

nevienam nušluostė asa- Kryžiaus Keliais pavedė vie
nuoliams Kunigams Marijo
nams. Marijonai atnaujino 
'kalnų koplyčias, kurias be-' 
veik jau visas reikėjo taisyti.

Bet ypač. pažymėtina tas, 
kad Žemaičių Kalvarijoje pra 
dėta daryti vieši 'pasiaukoji
mai Švč. P. Marijai.

Marijų mylintieji lietuviai, 
norėdami, kad Lietuva tikrai' 
būtų Marijos žemė, aukoja 
Marijai patys- save, savo šei
mas, kaimus, parapijas.

vairių pagalbų, nes toji gera

įr
ras. Ėmė darytis stebūklų. Jų 
tikrumui ištirti dvasinė val
džia paskyrė komisijų, kurio
je buvo kun. Mikalojus Blač- 
kauskas ir kun. Mik. Paus- 
tricijus. abu Žemaičių vysku
pijos, vienas kactošas, antras 
'kanauninkas. Juodu, atvykę į 
Ž. Kalvarijų 3 gegužės 1643 
m., išklausė liudininkų, ma
čiusių įvykusius stebuklus, e- 
sant prie to daugeliui kuni
gų ir tarp jų kun. Jonui Čer
niauskui, apaštališkam nota- 
rijui, ir daugeliui žymių pa
saulinių asmenų, surašė pro-

Didžiajame altoriuje yrab^01*- k,uriu0 re",d""losi 
stebuklingas švenčiausios Ma81"6 valJžl“ l|l pavelksbj pa- 

skelbė stebuklingu.

i ir
Tos bažnyčios vietoje dabar 
yra maža medinė koplytėlė, ° 
po kuria yra palaidotas vys
kupas Jurgis Tiškevičius, vy
skupo Antano Tiškevičiaus 
parvežtas iš Karaliaučiaus.

Tai bažnyčiai dar gerai te
besant, domininkonai, turėda
mi šiek tiek pinigų, užsigeidė 
gražesnių ir mūrinių Dievo 
namų. Dėl to 1783 padėjo pa
matų naujai. Bet, pinigams 
greit užsibaigus, .domininko
nai pamatė, kad nestengs i>a- 
statyti savo lėšomis. Tada 
jų vyriausybė atsiuntė į Ž. 
Kalvarijų iškalbingų, veiklų 
kun. Vaitkevičių. Tas visoje 
Žemaičių vyskupijoje sakė 
bažnyčiose pamokslus ir rin
ko bažnyčiai statyti aukas, 

žemaičiams padedant, 
buvo baigta statyti

O1
rijos Panos paveikslas, prieš 
kurį per didžiuosius Kalvari
jos atlaidus maldininkai ka
rštomis maldomis prašo Dan
gaus Karalienę paguodos sie
lai ir pagalbos savo kūno rei
kalams.

‘b
M.

Jo

Perorganizuotas 
Lietuvos Linų 
Eksportas

Telefonas HBMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryte 
2—4 ir 6—8 vai. vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari ua

statytos, pats jas šventino, 
eidamas takais ir barstyda-! Taip, 
inas tam tyčia parvežtų iš 1823 'm.
Jeruzalės šventų žemę. Paga
liau 1639 iš popiežiaus Urbo- m. iš senosios buvo perkelti 
no VIII išmeldė atlaidus šio-, į naujųjų altoriai ir imta lai
tus koplyčioms: . Paskutinės . kyti pamaldos.

Šios bažnyčios stogas buvo 
gontinis ir lubos medinės, 
1896 m. kilo Žemaičių Kal
varijoje gaisras. Vėjas dega
nčias kibirkštis užnešė ant 
bažnyčios stogo ir ji sudegė. 
Kas galima buvo išneSti iš 
jos, buvo išgelbėta nuo ug
nies; švenč. Sakramentas, šv. 
Kryžiaus Relikvija, stebukli
ngasis Švč. Punos Marijos 
puveikslus ir kita. Žuvo ug
nyje buvusia zokristijoje do
mininkonų knygynas su kny
gomis, įvairiais rankraščiais 
ir dokumentais.

Bažnyčių buvo atnaujinta. 
Žemaičiai vėl jai sumetė lė
šas. Atstatant buvo įvesta pa
gerinimų : bokštai buvo pa-

To stebuklingo paveikslo is
torija yra šiokia. Domininko
nams Kalvarijoje įsikūrus, 
vienas jų Petras Pagačevskis, 
savo valdžiai liepiant, iške
liavo į Rymų, aukštųjų moks
lų eiti. Ryme jis apsigyveno 
pas domininkonus buvusiume 
jų ligonbutyje, kuriame bu
vo pakabintas Švenč Marijos 
Panos su Kūdikėliu Jėzum pa 
veikslas, vieno domininkono 
ant drobės nutapytas. Petras 
naktimis prieš tų paveikslų 
dažnai melsdavosi ir kartais 
apie Kūdikėlio ir Švenčiau
sios Motinos gulvų^ išvysdavo 
dangiškų šviesybę. Vienų ka
rtų vienas vienuolyno brolis

nauja didinga bažnyčia. 1824'Romualdas staiga ir sunkiai 
susirgo. Tada Petras, užsižie
bęs žvakę prieš tų paveikslų, 
ėnnė karštai melstis už brolį,

Apie tų P. 
prikabinta dau 
rinių širdžių, rankų, kojų.Hmų 
Žmonės, kurie per P. Marijos 
užtarymų buvo čia atgavę 
sveikatų ar kokių kitų malo.- 
nę, tais votais reiškė savo pa
dėkų Dievui.

Žemaičių Kalvarija ir da
bar gausiai žmonių dar lan
koma. Čia ne vienų 
džia ir skausmo ašaras nu
šluosto Stebuklingoji Dievo 
Motina.

Domininkonai Ž. Kalvarijų-» 
je nuo 1644 m. laikė mokyk
lų, 1803 m. įkūrė progimna
zijų, kuri vėliau buvo pavers
ta į gimnazijų. Rusų valdžia 
po sukilimo, spausdama ka
talikus 1836 m. jų uždarė, Do
mininkonus ėmė spausti, drau 
sdama jiems priimti naujų

paveikslų 
votų: sidab-

KAUNAS. (E) - Vyriau
sybei įteiktas memorandumas 

eksporto sutvarkymu 
klausimu, kurį pasirašė ats. 
gen. Čaplikas, ats. pik. Žu
kas, dim. Štencelis ir dipl. ko
mersantas d r. Kaškelis. Lig-

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Arcker Ats.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredą 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Rez. TeL PLAza 3200 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vafc 
Nedėliomis nuo 16 iki 12 vai. dieng

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

f

Vakarienės, Alyvų Darželio, ,

Sweeps away surfact deposits. 
brealts up dūli, ūgly teeth film
likę IHagiC. You'd never brtleve how fm» 
the NEW Ltatrrlnr Tooth Panto rimtis 
an<l ĮMilI.hrs tooth. Ils now, mlraclo-cloa is- 
liiK Ingmllnnt, Lu.tcr-Poam <lrtrrge.it. 
n lilsks away ūgly surracodrposlts in a JIITy.

Thclnutant hruah and sallva touch amnz- 
Ing Liintor-Eoara dct/Tgent, lt nurgrs Into 
n roamof tlny. arti ve hiihblea, whlchRwerps 
Into and cloans plts and crarks to mitinto 
ei rn wator may not cntcr them . . . Icavos 
your wholo inoutli tlngling wlth llfo . . . 
atarta your teeth aparkllng wlth now luatrr.

Oot tho blg 25/ tulie. or hrttrr štili, tho 
douhle-kite Ii* tube containlng uiore than 

pntind at any drug oountrr. Lainbert 
l'liiu uiucal Co.. St. Luula. Mo.

thi NliVreiMULA
LISTERINE TOOTH PAŠTE 

UJSTER-FOAM f

prašydamas jam sveikatos. 
Marija išklausė savo tarno 
maldos ir ligonis atsikėlė svei 
'kas. Tokį stebuklų patyręs, 
Petras, grįždamas į Žemai
čius, išsiprašė iš domininko
nų dovanoti jam tų paveikslų, 
parsivežė jį į Ž. Kalvarijų; 
ir pavedė jį vienuolyno vyre
sniajam. Tasai laikė tų bra
ngių dovanų savo kambary
je ir nekartų regėdavo tame 
Paveiks/e tokių put šviesybę, 
kaip ir Petras.

Tam vyresniajam mirus, u- 
žėmė jo vietų Petras. Tas iš
kilmingoje procesijoje nunešė 
tų paveikslų bažnyčion ir pa
dėjo didžiajame altoriuje. 
Nuo tada garsas apie Stebuk-

šiolinė “Linų EksĮMirto” 
bendrovė, kuri buvo išimtinai 
svetimtaučių rankose, peror- 

paguo- ganizuota taip, kad į valdyba 
įėjo visi aukščiau pasirašu- 

<sieji asmenys ir kad per tre
jus ateinančius metus į Lie
tuvių rankas pereitų 51% vi
so bendrovės kapitalo. Lietu
vių grupė bendrovėje iš kar
to užimsiant! vadovaujamų 
rolę, turėdama daugumos tei
sę.

Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Maishfield 
Rea. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Avė.

TeL YARds 5921
K£Nwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39
756 West 35th Street

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofise veLi 2—4 ir 4—8 p. a.

Remkite Savuosius 
Biznierius

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

Ree. 6958 80. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vek. 
Ketv. ir Nedėliomis susi tanu 

2423 W. Marquette Road

Reaideaoija
8989 So. Olaremont Ava.

V&landoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

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

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

JlMANO DAUKANTO#

ederalSavings
|AND LOAN AUOCIATION 

or CHICAGO

2202 West Cermak Road 
Chlcago, 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.

DR. STRIKUL’IS
PNYSIOLAN and SURGEON

4045 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS]

Neo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. lak. 
Nedėliomia ĮMgal ra tartį.

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL FROspect 1980

Tel OANal 8122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfomia Avė. 

Telefonas REPuhlic 7868
i
, Office Plione Res and Office
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 24 pp. ir 7-9 vek. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KO WAR SKA S) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chlcago 
Trečia<_niais ir Sekmkadieaiais 

pagal sutarti.

Tai OANal 0267
Ree. TeL PROapect

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Arteaian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefoaas Lafayatu 8660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais i| 
Panktadieaiais

4631 South Ashland Avė.
TeL Tardė 0994

Trečiadiėniaia h

Iš dvejopo pikto visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sųžinė labai daug gali 
nukęsti, ir labai linksmą yrą 
prispaudimuose^

lrtrrge.it


Ketvirtadienis, rugp. 3, 1939 PKTTTPTB n

Iš Lietuvos miestu ir kainui
Lietuvis Pasaulinių 
Vaikų Literatūros 
Kūrėjų Tarpe

KADNAS (E) — Viena di
džiųjų Jungtinių Amerikos 
Valstybių knygų leidyklų, 
ltow, l’eterson and Company, 
neseniai išleido knygų: “Best 
sliort stoties for boys and 
girls”. Knyga graži pažiūrėti, 
puikiai atspausdinta, 312 pu
slapių didumo. Joje sudėta a- 
pia trisdešimt geriausių pa
saulinių vaikų literatūros kū- 
rėjų-rašytojų — daugiausia 

įčių anglo-saksų — apysa
kaičių, Jų tarpe randame ir 
mūsų rašytojo Stepo Zobars- 
ko apysakaitę “Dalgio muzi
ka’’ (angliškai skamba “The 
music ol‘ the scythes”). Į A- 
merikos padangę ji pateko 
per “American Junior Red 
Cross News”, Amerikos Rau
donojo kryžiaus leidžiamų 
vaikams žurnalų kuriame 
“Dalgio muzika” buvo iš
spausdinta praėjusių metų ge 
gūžės mėn. Lietuviškoji apys
kaita iliustruota.

Mūrinė Statyba 
Kaimuose

S. Kalvarijos apylinkėse 
matyti vis daugiau mūrinių 
trobesių, 'kuriais pakeičiami 
seni mediniai. Didesnėse so
dybose mūrinių trobesių — 
gyvenamų namų yra net 2-jų 
aukštų. Be gyvenamų* namų 
statomi ir mūriniai tvartai. 
Be to, labai daug trobesių 
matosi dengtų skarda, čerpė
mis ir kt. nedegama medžia
ga. Ypač, tokių gražių trobe
sių matyti tarp Kalvarijos ir 
Krosnos — Pakirsnių, Taba- 
rauskų /r kt. kaimuose.

Lietuvoje Vasaroja 
Apie 200 Užsieniečių

Daug kas manė, kad, Lie
tuvai netekus Klaipėdos kra
što, j mūsų pajūrį užsienie
čiai beveidi neatvyks. Tačiau 
toks galvojimas 'klaidingas. 
Jau nuo gegužės mėn. prad
žios j Lietuvę pradėjo va
žiuoti užsienio turistui, kurių 
tarpe buvo ir tokių, kurie mū
sų krašte pasiliko ilgiau. Šiuo 
laiku Lietuvoje vasaroja a- 
pie 200 užsieniečių. Bene dau
giausiai jų yra Palangoje, 
Birštone, Kulautuvoje ir kt. 
vasarvietėse. Kai kurie užsie
niečiai Lietuvoje pasiliks iki 
rugpiūčio mėn. pabaigos. Jie 
labai patenkinti Lietuvos pa
jūriu ir kt. vasarvietėmis.

Bičių Kerštas •

MARIJAMPOLĖ. — šio
mis dienomis vienas apylin
kės ūkininkas įsigeidė pftko- 
pinėti bites. Nemokėdamas ir 
neįpratęs su bitėmis apsieiti, 
jas smarkiai įerzino. įpyktį
sios pradėjo gelti ne tik ko
pinėtoji}, bet viskų — kas tik 
gyvas papuolė: gyvulius, pau
kščius, šunis ir 'kt. Keliolika 
paukščių nuo smarkaus sugė- 
limo nugaišo.

Taip pat bekopi nė jaut me
dų bitės smarkiai sugėlė vie
nų marijampolietį K., kuris 
vos išliko gyvas.

Audros Išvertė 
Keliasdešimtis 
Storų Eglių

Ties Laukuva, ties l)ievi- 
eio ežeru yra gražus to pa
ties pavadinimo kalnas, ap
augęs storomis eglėmis. Šio
mis dienomis praūžusi smar
ki audra su šaknimis išvertė

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

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

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

1.90

Štai ką gaunate:
Traukinio bilietą j abi pu
ses, Chicago-N. T., pirmos 
klasės, air-condltloned trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.

Transportaclją nuo stoties J 
viešbuti New Yorke.

Dvi naktis ir tris dienas
viešbutyje.

Du bilietus J Pasaulinę Pa
rodą.
Aplankymą New Y-orko įvai
renybių.
Aplankymą Kockefeller Ccn- 
ter ObservaUon Tower. 
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Pails, kada grjžlte namo. 
Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 15 dienų, nuo dienos 
ĮSvykimo Iš Chicagos.

Pilnas informacijas apie ekskursiją teikia:

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

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

Dr. Francis Townsend, iš kurio išėjo federalės pensijos 
senatvėj sumanymas, meškerioja atostogaudamas savo gim
tinėj, netoli Fairbury, III. iš vienos ir kitos pusės jo jau
nystės ir .mokslo draugai. (Acme telephoto)

kelias dešimtis storų, senų 
eglių. Griūdamos eglės nulau
žė greta esančių medžių ša
kas ir mažesnius medžius. 
Vietos žmonės pasakoja, kad 
jau seniai tokios audros čia 
būta.

Vedami Požeminiai 
Elektros Kabeliai

ŠIAULIAI. — Šiuo laiku 
Šiaulių mieste pradėta vesti 
požeminiai elektros kabeliai. 
Požeminių elektros 'kabelių 
pravedinias miesto savivaldy- Į 
bei kainuos keliasdešimt tūk
stančių litų.

Redakcijos Atsakymai
Draugei (Brigliton Park) 

Dėkui už atsiųstų žinių, bet j 
“Drauge” jau buvo apie tai 
rašyta. Prašom parašyti po'1 
įvykio, 'kaip ten viskas gra
žiai buvo. Mielai įdėsime ir 
iš anksto už tai dėkojame.

Visiems mūsų bendradar
biams. Rašant bet kų — strai
psnį, korespondencijų, prane
šimų — dienraščiui, prašomi 
rašyti aiškiai ir ypač ne.su- 
glaudžiant eilučių. Kurie ra
šo typewriteriu, būtinai pra
šomi rašyti “double space”.

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE

Read How 
S be Found 

Biessed Relief

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patvari 
JLnt. 8. Poclua

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

Knygos kaina — SO centai, pri
dedant 10 centą persiuntimui.

LIETUVIŠKAS 
MISOLELIS 

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir Ix>tynlškat, visiems Kckmadla- 
nlams ir šventėms, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
icidlmaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais, 
kaina — 1.75. Reikalaukite M:

DRAUGAS P U B. 0 0.
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

ANTANAS F. AMBROSE

T
ADOLFIN A (DBLLA) BRO'vVN

V 1<O lu«tta& MlkUbtiJ

&lirė rugp. 1, 1939, 4:50 v. 
vaaare, suiuukus 3u ui. amz.

(jimua Cincaguju. 
i aiiko uiauuamu nuliūdimu:

vyrą Joną, 2 suims: ituymond 
ir itluiiaid, motiną Antaniną, 
po tu\uia Miknų, ievą Augus- 
uną, uiolj Kazimierą, suacrj 
Duinice liuuuK, švogur, Aiuert 
ir jų šuimaa, uouviunęį Kvą 
Brown, 3 Svogūnus: Aiidrew, 
iloourt ir Josupn ir jų geimus, 
švogurkas Alargarut ir Lvuiyn, 
uuuę Kazimierą AliKlij ir jo 
šeimą, dėdę Amaną J užimą, jo 
moterį Auoltiną ir jų šeinius 
Bostonu, pusorolius, pusBuseres 
ir kitus Kiminus, Lietuvoje pa
liko 2 audus: Juozapą Mikuli 
ir Steponą Vanagą ir jų Sei
mas, lutą Ceciliją Kaunuskienę 
ir jos šulmą ir kitas giminus.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 1410 So. 49th 
Court, Ciceroju.

LuiUolmės įvyks SuStad., rug
piūčio 5 d. iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėta j Hv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą, l’o pamaldų bus nu
lydėta į Hv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamu visus 
gimines, draugus-ges ir pazįs- 
tanius-us dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnui, Moti
na, Tėvas, K šuo. Brolis, Uoš
vienė, šuijci lai, šiogei kos, Dū
liui, l’utsbroiai, Pusseserės Ir 
Giminūs.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Butkus, tel. Cicero 2100.

Mirė rugpiūčio 1 d., 1939 
metus amžiaus.

Gimęs Lietuvoje,
Ambrož.iškės kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Bernice, i>o tėvais Vi- 
leikiutė, sūnų Kayiuoiul, 2 dukteris: Genevieve ir Bernice, uoš
vienę Vincentų Yilcikicpię, švogerį Bronį Vileikį ir jų šeimas, 
švogerį Albertų Jakubauskų ir jo šeinių, giminaičius Ignacų ir 
Vladislovų Valantiejus ir jų šeinius. Lietuvoje paliko seserį Ju
zefų ir kitas gimines.

Priklausė prie S. L. A. 36 kuojios ir Marųuette Park 
Namų Savininkų draugijos, kuriuos buvo pirmininkas.

Kūnas pašarvotas randasi namuose |>o numeriu 6800 South 
Artesiau Avenue, telefonus llcmloek 2383.

Laidotuvės įvyks Subutoje, rugpiūčio 5 dienų, 1939.
Iš namų 8:00 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės 

Švenčiausios parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po paniuktų bus nulydėtus į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Uošvis, švogeriai ir jtj šei
mos ir visi kiti Giminės.

4:20 vul. popiet, sulaukęs 49 

Raseinių apskrityje, Kražių parapijoje,

Gaisras Andrejave
Liepos 12 d. Andrejavo 

'miestelyje (Kretingos apsk.) 
sudegė katalikų parapijos špi
tolė. Gaisras padarė apie 27,- 

j 0<>0 lt. nuostolių. Namas ne- 
Į apdraustas. Buvo pavojaus, 
l kad gaisras gali išsiplėsti, bet 
gaisrininkams pavyko jį lai
ku lokalizuoti.

Laidotuvių direktorius * S. P. Mažeika, tel. YAlvds 1138.

Tiesia Kelius liy išsiunčiant
Viena VU 11 Elta. — Ha- > b"v<> aPž*ar«' gydytoj')- 

vasas praneša, kad apie 100 Išsiųstiesiems už darbą 1110- 
įvairių laisvų profesijų Aus
trijos žydų yra išsiųsta į

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avi.LAFAYKTTB MM

GMea Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankletams — IsUdotovCma — 

puošimams

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MU MORGIČiy

INSURED

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki 15000.00 pei 
Federal Savings and Loun Insurance Corp., po United States 
Government priežiūra.

Į-%Išmokėjom Už y
Padėtus Pinigus ,

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

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

Pirmadieniais, Ketvirta-

Museles wtre so sore
she could hariily touch 1
them. Uscd Bandini Wizsrd Oil Liniment and 
found wooderful relief. Try it today if jom 
museles are stifT, sore, achy. Rub it on thorougb- 
ly. Feel i ta prompt warmin< action case psm; 
bnng aoothinc relief. Pleasant odor. Will not 
atain. Moneybaclc guarantee at all drug atarės.

HAMLINS
WIZARD OIL

LINIMENT
For MUSCUIAR KHCS in<i PAtNS 

RHEUMATIC PAIN —LUMBAGO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

kaina nuo 13 iki 20 markių į 
savaitę.

JULIJONAS RIMDŽIUS
Pnrsiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 30 d., 1930 m., 1:15
valandą popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Buckų kal
ine, Žagarės parapijoje.

Amerikoje išg\ veno 30 mct. 
l'allko dideliame nuliūdime: 

moterį Barborą, po tėvais ftim- 
kytė, 4 sūnus: Julijoną, An
taną, Kayniond ir Arthur, 5 
metų, dukterę Ilolores, brolį 
Joną, 2 pusbrolius, itipskį ir 
Rimdžių, Svogerką ir švogerį 
Petronėlę ir Pranciškų Kuein, 
švogerį Antaną Šimkų, myli
mą giminaitį kun.-vienuolį Ci- 
bulskį, jo motiną Cibulskienę 
ir jų šeimą ir kitas gimines ir 
draugus. Lietuvoje paliko tėvą 
Tadeušą, brolj Leoną, 2 se
seris: Adolfiną ir Domicėlę ir
gimines.

V e 1 i o n i o priklausė prie 
Raudonos Rožės kliūbo ir Ci- 
ceros Kareivių draugijos. Bu
vo taipgi direktorius šv. An
tano parapijos spulkoje.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, 1343 8. 4Sth Court, 
Cicero.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, rugp. 4 d., 9:30 vai. ryto. 
iš namų į šv, Antano parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Julijono Itiindžtaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris,
Sanai. Duktė*, Brolis. švoger- 
ka, Slogeliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius Chas. Syrewicze, 
tel. Cicero 294.

:,r

KLAUSYKITE

New Cit, Furniture Mat
RADIO PROGRAMO

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

Progiame dalyvauja St. Lonie-Lonie Komediška GrupS,\ 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

>■ , «■■■- .......... - 4*

LAIDOTUViy DIREKTORIAI
BARIAI CHIOAGOS, CICERO S LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C patarnavimas HmDULHribL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Manas M.Ptillįi?
1.1. Zola

John F. Eudeikis v. Hto
P. I. Ridikas
Mhm, B. Paikis
Lactiamricz ir Simai
1. Liiileiiaiis
S. P. Mažeika

8BHIAUBIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮBTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfleld Avenue 
___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

VZ IZ* A T koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite niftsų Lietuvių nulio programų Antradienio Ir 
■eitadlcnlo vakarais, 7:00 valandą, U WUU* Stoties (1400 K.1 

P. ftALTTMIERAfl

3307 Ižtn&nioa Aro. 
Phonę YAKdg 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 S. We8tern Avenue 
Tek LAFaytte 8024 

3354 So. Halsted Sfi. 
Telefonas YABds 1419
6834 So. VVeatern Ava. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 St 
Phone PUUman 1270

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanioa Avenue 
Phone YABds 1138-1139

t
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VAŽIUOKIME SU PARAPIJINIŲ 
CHORŲ JAUNIMU

Šeštadieny, rugp. 5 d., jau 
nuo vi ludienio visi keliai ves 
j gražųjį Vytauto purką, į 
Chieago parapijiniu chorų une 
tinj piknikų.

Ten suplauks gražiausias 
mūsų jaunimas: skaistaveid
žiai berneliai - bijūnėliai, gra
žuolės mergelės - lelijėlės. () 
kur .jaunimas, ten ir linksmu
mas. Sūkury smagių šokių, 
klegės gyvos, daug ateičiai 
žadančios kalbos ir skambės 
maloni lietuvių daina. Tuo
met įvairių kolonijų .jauni
mas turės auksinę progą su
eiti į artimesnę ipažintį; ten 
tikrai sutiksime savo draugus!

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Parapijos vidurvasarinis 
piknikas įvyks ateinantį sek
madienį, rugp. G d., Vytauto 
parke. .Jau baigiama rengtis 
prie šitos didžiosios par. pra
mogos. Aštuoniolikieeiai lau
kia Skaitlingų svečių. Ne tik 
iš plačiosios Čikagos, bet net 
iš AVaukegano žada atvykti 
svečių. Gerb. (kun. V. Urba, 
kuris darbavosi vaukeganie- 
čių tarpe, pakvietė juos su 
savo beisbolininkų komanda. 
Ašt uoni oi i k i erių sport ininkai 
turės progos susiremti su vau- 
keganiečiais. Bus įdomios ru
ngtynės. Ir daug kitų įdomy
bių bus mūsų piknike.

Šv. Onos novena iškilmin
gai baigta. Dalyvavo gerb. 
prof. kun. J. Vaitkevičius, 
kun. J. Švedas ir du semina
rijos studentai, kurie atliko 
iškilmingą procesijų. Novena 
visais žvilgsniais pavyko. Gc-

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažų Išlaidų

namas;

ES

Pastutyslme namus ir vidų Į- 
rengslme ant jūsų lotų. Vi
si darbininkai unistal Ir už
tikrinti.

K. KAFKA, Prez.

CITY WRKG. t LUMEER C«.

rwi '-L

ii

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

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Narnol Savo Darbo! Savo Gyvenimo TaupasI

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

Kainuoja $3.46 į mėnesį per 10 mėnesių
Metinė ‘'Policy” išmokama per 10 lengvą išmokėjimą

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fldelity Būdu

CUTHBCRT FLAUMTV ANO BROTHtg 
WHo AFtMT THC AnTRMoOH IH THC 
MiDove or -rse RoApvvATv/Htuc 
IfloGT A hiluon automo©il*» fasscp CJiTrtlH A MALF \N<M oe TMCK.totuRHCP

rtOAt AAFtVf

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO, ILLINOIS
Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be Jokių prievolių, prašau Jflnų agento Išaiškinti man 
Illlnotn Financial Renponalblllty I>w. AM taipgi gausiu 
"Card Casc" be Jokios prievolės.
ATEIKITE..................... DIENA................. LAIKAS................
VARDAS ..................... ............................................................................
ADRESAS ...............................................................................................
TEL........................................ KARO ROSIS..................................

ir pažįstamus; ten skaniais 
gėrimais galėsime pavilginti 
išdžiūvusią gerklužę ir troš
kulį nuraminti.

Chicagos provincijos para
pijiniai chorai yra daug nu
sipelnę lietuvių visuomenei. 
Giesme ir daina jie nekartų 
yra puošę bažnytines ir tau
tines iškilmes.

Kad paraginus jaunimą dar 
uolesniam bažnyčios ir tėvy
nės darbui ir kad palaikius 
juose lietuvybės kibirkštėlę, 
važiuokime šeštadieny į Vy
tauto j>arkų į jų linksmą iš
važiavimą. A.

rb. kun. P. Malinauskas, MIC 
vedė novenos pamaldas ir 
pasakė visą eilę gražių pamo
kslų, už ką aštuoniolikieeiai 
jam nuoširdžią padėką reiš
kia.

Praeitą pirmadienį gerb. 
kleb. kun. T. Albavičius šven
tė savo globėjo dieną. Para
pijiečiai nuoširdžiai pasimel
dė prie šv. Ignoto savo kle
bono intencija. Ta diena skai- 
tlingai atsilankė Chicagos ir 
apylinkių kunigai lietuviai ir 
pasauliečiai veikėjai pasvei
kinti solenizantą ir palinkėti 
jam gausių Dievo malonių. 
Gauta daug sveikinimų laiš
kų iš Amerikos ir Lietuvos. 
Didžiausias solenizantui “sur- 
pryzas” buvo sveikinimo lai
škas iš Romos su parašais J. 
E. Vyskupo P. Būčio, kun. J. 
J. Jakaičio, kun. J. Navicko, 
kun. P. Andziulio, kun. J. Va
škevičiaus, kun. V. Drauge
lio, kun. J. Jančiaus ir kun. 

d r. K. Rėklaičio.

Pastatysime ant 
Jūsų loto ui..

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti. 
Ir apžiūrėti garažą ant mūsų 
loto be jokių prievolių.

2301 Ko. Crawfor«l Avė. 
Telefonas l4iwndale 3010 

Open Sumlays

Nacionalis Aero 
Klubas Progresuoja

NORTH SIDE. — Įsirašius 
į šį klubą daugeliui North 
Side jaunimo, taip «pat rėmė
jų iš senesniųjų, klubas pra
dėjo žengti pirmyn didesniais 
žingsniais. Štai, netrukus klū 
bas bus įsigijęs žemės sklypų, 
kur manoma steigti lėktuva
ms stotis. Vadinasi, klūabs į- 
sigys aerodromą. Tai bus di
delis dalykas Amerikos lie
tuvių gyvenime. Be to, klu
bas rengiasi įsteigti lakūnų 
mokyklų, kurios instrukto
rium galės būti kvalifikuotas 
lakūnas, klūbo narys, Juoza
pas Krivis-Krivickas.'

Dabar fklūbas yra visą sa
vo veiklą nukreipęs į pasiun
timų New Yorkan Pasaulinėj 
Parodoj Lietuvių Dieną klū
bo instruktorio lakūno Kri-

klūbo pirmininko Al.111? arbūzt> (water melon) praV1O ir
Rauskino, kurie žada savo 
lėšomis skristi, ir sykiu nu
vesti Lietuvos šaulių Sąjun
gos aviacijos būriui nuo klū
bo širdingus sveikinimus ir 
dovaną. Tai mano atlikti per 
Lietuvos valdžios įgaliotinį, 
Avietėnaitę. Kadangi šis į 
New Yorką skridimas pirmas 
atsitikimas tarp Chicagos lie
tuvių, kad padrąsinus jaunuo 
liūs, k 1 ūbas nutarė rengti jie
ms išleistuvių puotą Šv. My
kolo parap. svetainėje, į ku
rią pakviestas ir jau žadėjo 
dalyvauti ir gerb. konsulas P. 
Daužvardis. Taigi mes, north- 
saidiečiai, ir visi lietuviai, 
nuoširdžiai paremkime klūbo 
pastangas, atsilankykime į 
vakaro ir kitokiais būdais 
prisidėkime prie klūbo veiki
mo. Lietuvytis

Pirmos Dovans 
Prie Rato

BRTDGEPORT. — Šios ko
lonijos “Draugo” skaityto
jai ir rėmėjai jau kalba ir 
tariasi apie tai, kaip pasidar
buos “Draugo” jubiliejinia
me piknike Darbo Dienoje, 
rugsėjo 4 d. Iš bridgeportie- 
čių “Draugo” piknike nieko 
netruks: nei dovanų, nei da
rbininkų, nei šiaip jau pikni- 
kierių.

Kadangi tas piknikas bus

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKCJIMAI8

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1004

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

paraifi
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais virbeliais. 
Kaina 11.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHINa 00.

2334 South Oakley Avenne Chieago, Illinois

Anton Papas, 55 metų am
žiaus, Chieago kriminalio tei
smo nubaustas 99 metų į ka
lėjimą. Jis vienoj vaisių krau 
tuvėj, Bervyne, tarnavo par
davėju. Atsitiko taip, kad ge
gužės 30 d. sustojo prie krau
tuvės linksma važiavusi au
tomobiliu jaunimo kompani
ja nusipirkti vaisių. Vienie
ms peiikant vaisių, kiti pasiė-

dėjo jį mėtyti viens į kitą 
lyg išpūstą bolę. Muriel Ca
mpbell, 18 metų amž. mergai
tei, išmetus iš rankų arbūzas 
sudužo. Pamatęs tai Pappas 
pagrobė revolverį ir paleido 
šūvį, nuo kurio mergaitė kri
to ant. vietos. Nuteistasis, sa
koma, turėjęs pakrikusius ne
rvus ir gydęsis prieš porą 
metų. (Acme teleplioto)

paminėjimui “Draugo” 30 
metų gyvavimo sukaktuves, 
tai Ignacas Radavičius, visų 
gerų darbų uolus rėmėjas, 
“Draugo” piknikui pažadėjo 
paaukoti 30 butelių degtinės. 
Tie buteliai bus išleisti prie 
rato.

Pikniko komisijos narys

SKELBK ITES “DRAUGE”

■ PPieiBNT
Ui* only «n« l«v«l <«•- 
tpoonful to a eup of

flour tor m««t ractpai.

BAKING 
P0WDERi

Samepricetoday 
as48years ago
25°unces f°r 254
M.nuf.ctur.4 ky kaltiną p«w4«r 
«paciaK,t« «Im mak. naikina būt 
babing nawjer—u n 4. r lunaraiaian I 
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MILUONS OF POUMDS HAVt BElN 

USEl) BY OUR GOVERNMENT
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C1CER0S LIETUVIŲ NAUJIENOS j
■——H" . ■ ?

Tokių Vestuvių 
Nėra Buvę

CICERO. — Šioje koloni
joje lietuvių tarpe turbūt nė
ra buvę tokio didingo šliūbo 
ir tokių šaunių vestuvių, kaip 
kad buvo praėjusį seikmadie- 
nį. šv. Antano bažnyčia buvo 
tam reikalui gražiai papuoš
ta. Šliūbas įvyko 2.-30 vai. 
popiet. Žiūrovų buvo ne tik 
ciceriečių minios, o ir iš ki
tų lietuvių kolonijų.

Tas viskas taip dėjosi dėl
to, kad vedė gerai žinomų p- 
nų Miliauskų sūnus Antanas. 
Jisai vedė plačiai žinomų bi
znierių Cukrų dukterį Aldo
ną iš Dievo Apvaizdos par. 
Abu jaunavedžiai yra popule- 
rūs ne vien savo kolonijoje, 
o ir visoj Chicagoj. Jų tėvai 
taipgi plačiai žinomi visoje 
Chieago je.

Vestuvių pokylis įvyko Co- 
nununity salėj. Buvo daug 
viešnių ir svečių iš visų Clii-

Standard H

$1.60

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IX BONO 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos..

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKĖS 

TAVERNOJ 

15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTID STREET
Phone Boulevard 0014

TURTAS VIRŠ-------------
ATSARGOS KAPITALAS
Dabar mokam 3!/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

cagos ir apylinkių kolonijų. 
Vaišės buvo tiesiog karališ
kos.

Honeymoon praleisti jauna
vedžiai išvyko į Kanadą ir 
ten lankysis tokiose vietose, 
kur niekas iš lietuvių nėra 
buvęs. Rap.

šį Vakarę Renkasi 
Marijonų Rėmėjai

CICERO. — Šį vakarą 7:30 
vai. į parapijos mokyklos ka
mbarį susirinks Marijonų Rė- 
mėjų Draugijos 21 skyriaus 
nariai, narės ir “Laivo” skai 
tytojai, kad pasidalinti įspū
džiais Lietuvių Dienos išva
žiavimo, kuris įvyko liepos 
23 d., Marijos Kalneliuose ir 
pasižymėjo nepaprastu sjek-Į 
mingumu. Išgirsite raportą iš 
skyriaus darbuotės, o gal ir 
iš viso išvažiavimo. Būkite 
taip malonūs skaitlingai da
lyvauti susirinkime. Valdyba

Niekuomet neatsiduok visiš
kam tinginiavimui, bet ar skai

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746 
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybine 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūrų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dslmidai, Savininkai.

$3,500,000.00 
- $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

tyk, ar rašyk, ar melskis, ar 
mąstyk, ar dirbk ką nors ben 
tas didesnę turės ramybę. Tas 
yra pergalėtęjas savęs ir pa
saulio viešpats, Kristaus drau 
gas ir dangaus tėvainys.

Meilė nori aukštyn pasikel
ti ir žemais daiktais pavergti 
nesiduoda.

PERSIKĖLĖ I NAUJĄ 
VIETĄ

A. Petkus, laikrodininkas, 
perkėlė savo biznio vietą iš 
2456 West 69tli St., į 2502 
West 69th St. P-nas Petkus 
užlaiko deimantų, laikrodžių 
ir kitokių brangenybių ir turi 
daug metų patyrimo. Laikro
džių taisymas yra jo specia
lybė. Reikale, naudokitės p^ 
Petkaus patyrimu. Rap.

Listen to and Advertise over

MUMDECH’S YUGOSUV RADIO
Folk Songs and Music
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chieago — Har. 3006

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAI 

Pirkite ŠĮ namą. Viena renda išmo
kės jums namą; o ant antros galė
site patys gyventi dykai. Dviejų 
lietų namas po 6 kambarius; pir
mas fletas apšildomas; garadžius; 
gera transportaclja: arti mokyklų, 
bažnyčių, parkės, bulvaro ir kitų pa
togumų. Cash tereikia Įmokėti tik 
$500.00. Pilna kaina $3000.00

Taipgi 5 kambarių medinis cot- 
tage su plotu žemės. Arti 6S-čios 
gatvės. Parsiduoda pigiai Ir ant Iš
mokėjimų. Užtikriname teisingų pa
tarnavimų. Clias. Vmlrh (Kazys Ur- 
nikns). 2500 West 63rd Street, tel. 
PROspect AO25. 

PARDAVIMUI NAMAS
Parduosiu nebrangiai 2 fletų medi
ni namą. Naujai apkaltas asbestos 
poplera. atrodo kaip mflrinis. Ap
šildomas furnaee heat. Yra tuščias 
lotas ir garadžius prie šalies. Vis
kas,, geramę stovyje. Atsišaukite: 
14.16 Ro. 4Ath Court, Cicero, UI.

PAIFAKAU PUSININKO 
Paleškau partnerio prisidėti su 
$2500.00. Turiu puikių vieta Flori
doj; orange sodas ir rezortas, vertas 
$15,000.00. Esu pavienis. Atslšauki- 
te: S. Jonaitis. 1448 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI BIZNIS
Orose.rnė Ir delicatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — liga. Atsi
šaukite: 2438 W. 59th St., telefonas 
PRO<p<‘ct 1240.

PARDAVIMUI NAMAS
2‘aukštų mflrinis namas Brigepor- 
te: 6 ir 5 kambariai. Kaina $2.500;' 
$1.000.00 cash. balansas $15.00 J 
mėnesi. Savininkas: 3236 So. Hals- 
te<l Street, telefonas CAl.nniot 4113.

PARDAVIMUI
Pardavimui pilnai Įrengtas fotografo 
studlo. Turime parduoti Iš priežas
ties mirties. Atsišaukite. 6823 South 
Westem Avcimic. Chieago. UI.

PIRMOS R C SIES JUODŽEMIS 
— g'ėlynoma Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c: 6 bušeliai $1.00: II 
bušeliu $2.50.
Stanley Gavcns. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, III., tel. Oak Lawa 
19SJ-1.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Vlalema

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

Tel. Victory 9670

Kunigai turėtų įsigyti I
Vyskupo Petro PranciS- į 
kaus Bučio, M.I.C. para-J 
šytą

PAMOKSLŲ
Kaina #1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chieago, III.
400 puslapių knygą.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chieago - Tel. PORtsmouth 9022 Poeahontaa Mine Rnn (Rereened), Tonas 17.25) 
Rmiilkesnlųjų — Tonas >7.00; Petroleum Oar- 
bon Ookn, perkant 5 ton. ar daugiau, Ton. $7.25.

tolsa Taa skatra.


