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Šventasis Tėvas rūpinasi pasaulio ramybe
Popiežius Pijus XI! ~ Romos vyskupas,
savo žinion paėmė šv. Jono Lat. bazilika

POPIEŽIUS MELDŽIAS
DEL RUSIJOS LIKIMO

VATIKANAS, geg. 18. —
Vatikano dienraštis “Oss. Ro
mano” atspaudino Šventojo
Tėvo Pijaus X1T laišką Rusi
jos reikale.

Ceremonijose dalyvavo visi
Romoje esantieji kardinolai

Popiežius meldžia Dievo
ROMA, geg. lj. — Šventa-, lio katalikus per gegulės mėteikti įkvėpimo Rusijos valdy
sis Tėvas Pijus XII šiandien nesj savo maldas aukoti tai
tojams, kad jie paliautų ve
^Vatikano bažnytinių dignita- kos išmeldimui.
dę bedievybės propagandą, pa
ceremonijoms
ą lydimas nuvyko j Šv. Jono Pasibaigus
liautų persekioję krikščionis
Laterano baziliką ir po iškil Popiežius iš bazilikos balkono
ir leistų jiems be jokių kliū
mingi} pamaldų šiuos didelius minioms suteikė apaštališką
čių eiti savo krikščioniškas
istorinius Dievo namus paė laiminimą.
priedermes.
mė savu žinion.
Teisingai tarius, šioj bazili
Šventasis Tėvas pontifikavo Mišias prie popiežinio al koj įvyko Pijaus XTJ ingretoriaus. Bažnytinės ceremoni sas. Šv. Jono bazilika skaito
jos tęsėsi apie keturias va si Romos vyskupijos katedra,
landas. Dalvvavo visi Romo- o popiežius Pijus XTT — Roje'esantieji'kardinolai, "daug.™*
Tad Jo gvontenybė
šiandien,
šioje katedro
AVASHINGTON, geg. 18. —
vyskupų ir prelatų. Pati ba
Žinomo' Floridos perkaso su
zilika, nepaprastai ruiminga, je užėmė vyskupo sostą.
manymas buvo šalies admi
buvo pilna tikinčiųjų. Prieša Kadangi Romos vyskupija
yra
visų
kitų
pasaulio
vysku

nistracijos naujosios santvar
kio aikštėje buvo suplūdusios
pijų
priešakyje,
tad
ir
jos
ka

kos programoje. Skersai Flo
tūkstantinės minios ir dalys
tedra
— Šv. Jono Laterano
ridos iškyšulį norėta išvesti
italų kariuomenės.
bazilika, skaitosi visų pasau
kanalą, kad pagreitinti lai
Popiežiui reiškus noro, cere lio bažnyčių motina.
Anglijos karaliaus Jurgio-VI sveikinimui ir pagarbai Kvebeko provincijos parlamento rūmuose kanadiečiai parūpino vams iš Atlantiko susisiekimą
monijų metu choras giedojo
Senovėje šis popiežių ingre sostus karaliui ir karalienei. Atvaizde matomas karalius su karaliene tuose sostuose.
(Acme telepboto).
su Meksikos įlanka. Anais me
himną į Švč..P. Mariją. Tai sas įvykdavo- su įspūdingiau
tais jau buvo pradėti darbai
buvo malda, kad Dievo Moti siomis procesijomis iš Vatika
ir išleista keletas milijonų do
nos užtarymu Galingasis Die no į Romos vyskupijos kated
lerių. Viso perkaso išvedimui
vas apsaugotų pasaulį nuo rą. Paskiau palaipsniui proce
ir įrengimui buvo reikalinga
■karo ir užtikrintų žmonijai sijų eigos keitėsi, liet bažny
nuo 200 iki 300 milijonų dol.
pastovią taiką. Jo Šventenv- tinės ceremonijos ir jų visas
Paskutiniais keleliais me
bė seniau ragino viso pašau- pobūdis pasiliko.
Lenkai
pažymi,
kad
karas
būtų
BERLYNAS, geg. 18. —
SPRINGFIELD, Ilk, geg.
tais šis klausimas kongrese
Vokietijos oficialiniuose sluo 18. — Chicagos parkų distrikžalingas abiems valstybėms buvo keliamas ir vis atidėko
tas. Vakar pagaliau senatas
ksniuose didėja viltis ir įsiti to viršininkai daug dirba, kad
VARŠUVA, geg. 18. — O- sas, kurs per savo organą
dauguma balsų visą šį suma
kinimas, kad vokiečiai bė gin leigislatūra pripažinti) parkų
ficialus dienraštis Gazeta Pol prieš tai taip pat reiškė vii
nymą pašarvojo jį atmesda
klo atgaus Dancigo miestą ir reikalams daugiau
išlaidų,
ska šiandien ilgoku rašiniu ties, kad Vokietija be karo mas. Pripažinta, kad tas per
koridoriaus dalis.
Sakoma, nei biudžetu nustatyta. 1939
pareiškė vilties, kad tarp Len atsieks taiką su Lenkija.
kasas tinkamas tik valstybės
tas bus atsiekta arba Lenki metams jie reikalauja 10,500,JERUZALĖ, geg. 18. —
kijos ir Vokietijos įtempti san
Gazeta Polska sako, kad fondij eikvojimui.
jos spaudimu, arba diploma 000 dod. vietoje 7,000,000 dol.,
Šiandien vakare čia žydų jau KANADOS KARDINOLAS
tykiai yra laikini ir kad neto- gražiuoju taikintis yra daug
tiniais pasitarimais.
o 1940 ir 1941 metams po 11,nimas susikirto su policija. SUSIEJO SU KARALIUM
limoj ateityje abi valstybės Į galimumų. Ir tas abiems tau-. Sumanymą atmesti respub000,000 dol. Kaip kur kitur,
Daugiau kaip 100 žydų sužeis
Vokietija tikisi tai visa lai
nesusipratimus išlygins be toms atneštų daug naudos, i likanams senatoriams padėjo
taip ir legislatūroje jie turi
QIJEBEC,
Kanada,
geg.
18.
ta. Teko ir policijai.
ginklų panaudojimo — be ka nes būtų grąžinti glaudūs san ir demokratai.
mėti su Prancūzijos ir Brita
pritarėjų.
—
Atvykusį
čia
Anglijos
ka
Rooseveltas
ro. Pažymi, kad karas abiems tykiai. Karinis konfliktas bū Prezidentas
Įvairiose Palestinos dalyse
nijos pagalba. Sako, tos vals
ralių
Jurgį
VI
vienas
pirmu

tvirtino,
kad
perkaso
išvedi
Jie argumentuoja, kad jei pusėms būtų žalingas ir abi tų tik nelaimė ,ne vien vokiežydai demonstruoja, vykdo
tybės pradeda įsisąmoninti,
riaušes, protestuoja prieš Bri tinių pasitiko Jo Emin. kar kad Vokietija su Italija apsi legislatūra neleis parkams di pusės turėtų tik skaudžiai nu-Įčiams ir lenkams, bet ir visai mas reikalingas šalies gerovei
grąžinti.
dinti išlaidų, tai, girdi, apie kentėti.
| Europai.
taniją.
dinolas Villenueve, Quebeco
rūpinusios neperlaužiamomis 25,000 darbininkų neteks dar Lenkų oficiozui šį taikingą j Žiniomis iš Berlyno, naciai
(Kvebeko) arkivyskupas.
tvirtovėmis ir jos neturės pa bo ir miestas turės didinti mo įkvėpimą pastūmėjo nacių pro .“patenkinti” Lenkijos drau- ATVEŽĖ PRANCŪZAMS
JERUZALĖ, geg. 18. —
siryžimo pakilti karan dėl len kestis sukelti fondą jų šelpi pagandos ministras Goebbel- ginguoju nusistatymu.
NACIŲ PLANUS
Palestinoje žydai sukėlė visuo
BRITAI BALSAVIMAIS
kų interesų žinodamos, kad mui.
iną streiką. Tai protestas ATSAKO VYRIAUSYBEI
PARYŽIUS, geg. 18. - Į
neigjalės Vokietijos apsupti ir
VOKIETIJOJE
VYKDO

Tiesa
gi
yra
ta;
Chicagos
ries britų vyriausybę dėl jos
Prancūziją atskrido iš Vokie
karą laimėti.
MAS
GYVENTOJŲ
SU

gyventojai
ir
parkų
išlaidas
LONDONAS,
geg.
18.
—
nuosprendžio šį kraštą pakei
tijos kariuomenės pabėgęs la
RAŠYMAS
ir Šelpimo fondą turi padeng
sti arabų nepriklausomąja Britų vyriausybė jau pajunta
kūnas lt. H. Rotbery. Jis at
CHICAGIETIS LAKŪNAS ti savo mokesčiais. SkirtuBELGRADAS,
geg.
lj.
valstybe su žydų mažuma.
BERLYNAS,
geg.
18.
vežė
prancūzams kai kurių
gyventojų reakciją prieš jos
DINGĘS
mas tik tome, kad bedarbių prieS keleriug metng gudary. Vokietijoje prasidėjo gyven Vokietijos tvirtovių planus.
Žydų apgyventuose Pales pastangomis įvestą privalomą
šelpimas toli pigiau atsieitą ta Balkanų valstybių — Ju tojų surašymas • (cenzas). A- Jis nori įstoti į prancūą užsie
Anądien iš Amerikos lėktu
tinos centruose žydai kelia jį kareiviavimą (konskripciuž numatytas parkams išlai goslavijos, Rumunijos, Turki pie 70,000 enumeratorių dir nių legijoną.
protesto demonstracijas ir ją). Per įvykusius čia ir Bir- vu Išskridęs į Švediją chica- das.
• 1 T jos ir Graikijos, sąjunga (san ba.
riaušes. Čia ir kai kuriose vie minghame priedinius rinki gietis lakūnas Cb. Backman
tarvė) tikslu blokuoti Italijos
Surašomųjų žmonių pažy JAVŲ VALYMO PUNKTAI
tose susprogdinta keletas bom mus britai pasisakė prieš vy dingo šiauriniam Atlantiko.
LIETUVA
TURĖS STAN Vokietijos plėtimąsi ima pu mima kilmė, religija, užsiėmi
riausybę, balsuodami už opo Apie jo likimą jokių žinių ne
bų.
KAUNAS, (Elta). — Per
DARTINIUS VEŽIMUS
siau
skilti
ir,
matyt,
artimiau
mas,
o
nevokiečiai
verčiami
zicinius
kandidatus.
turima
Britų karinė policija visur
nai Lietuvoje įsteigta 79 nau
siuoju
laiku
visiškai
suirs.
pasisakyti,
kuriai
šaliai
jie
ėmėsi smarkiau veikti prieš
KAUNAS, (Elta). - Mi
ji javą valymo punktai ir da
“
linkę
”
priklausyti.
Suraši

Tas
įvyksta
dėl
to,
kad
mi

išjudusius žydus. Tel Avive
nistrų Taryba priėmė ūkio
bar iš viso veikia 32L tokie
keliolika žydų pašauta. Visur
porinio vežimo standartą, pa- nėtos valstybės pasiskirsto į nėjami ir žmonią turtai.
punktai. Punktus steigia že
viena
kitai
priešingus
blokus.
---------------------žydai registruoja jaunimą ko
gial kurį visoje Lietuvos teri
mės ūkio kooperatyvai, savi
Jugoslavija
dedasi
su:
Italija
MILICIJA
KOVOJA
SU
vai su britais ir arabais. Žy
torijoje ūkio poriniai vežimai
valdybės, jaunųjų ūkininkų ra
ir
Vokietija,
Turkija
su
BriANGLIAKASIAIS
dai šūkauja: “Kovoti iki lai
(ratai) turės būti dirbdinami
teJiai ir atskiri ūkininkai. Že
Unija,
kitos
su
kitomis
valsHARLAN,
Ky.,
geg.
18.
mėjimo!” Tegyvuoja žydų MADRIDAS, Ispanija, geg. Franco su savo generolais, vienodai ir būtinai geležinė
mės ūkio rūmai steigėjams
Streikuojančių angliakasių pi- duoda 50 proc. mašinų vertės
valstybė!” “Šalin Chamber- 18. — Frankistų (nacionalis- j vyriausybės nariais, tautos va mis ašimis. Tki šiol ūkininkai tybėmis.
tų) vyriausybė čia rytoj tu- dais ir diplomatais priims pa dirbdavosi ratus kaip ir ko Visos apgaili nelaimingą są kietininkai šiandien vienos ka- pašalpų.
lainas ir Halifaxas!”
rėš dideleR istorines ir žavin- radą.
kius kas išmanė, taip kad že jungos likimą. Bet teisinasi, syklos apylinkėse apsišaudė
LONDONAS, geg. 18. — Ži-'gas iškilmes, kurios bus dauBolševikų nugalėjimo šven maičių, aukštaičių ir dzūkų kad kiekviena jų verčiama rū-. su milicininkais. Apie 50 šūniomis iš Vokietijos, Praboje, giausia (karinio pobūdžio.
tė negalėjo anksčiau įvykti, vežimai buvo įvairiai skirtin pintis savo ateitimi ir dėtis vių iš abiejų pusių paleista.
CHICAGO SRITIS. — šian
Čekijoje, suimta keli žymieji Bus minimas raudonųjų nes svarbesniųjų gatvių išva gi.
su stambesniomis valstybė- Sakoma, niekas nesužeistas.
dien
debesuota ir šilčiau.
čekai, kurie, esą, sankalbiavę (bolševikų) nugalėjimas. Mil lymas užtruko.
Kai kuriose kasyklose su
Už naujų standartinių veži mis,
Iškilmės prasidės iškilmin mų pasidirbdinimą bus duostreiklaužiais vykdomi dar Saulė teka 5:24, leidžiasi
nužudyti Hitlerį. Suimtieji iš žiniškam parade dalyvaus a8.07.
pie 150,000 kariuomenės. Gen. gomis Mišiomis atviram ore. damos pašalpos ir paskolos GARSINKITĖS “DRAUGE” bai.
vežti į -Vokietiją.

SENATAS ATMETĖ
FLORIDOS PERKASO
SUMANYMĄ

VOKIETIJA TIKISI
DANCIGU LAIMĖTI
BE GINKLO

KAIP POLITIKIERIAI
ARGUMENTUOJA
UŽ LLAIDUMA

Lenkija pasisako turinti vilties
grazneja susitaikinti su Vokietija

Palestinoje žydai isjido prieš britas;
vyksta riaušes; yra sužeistojo

t

SKALDOSI BALKANŲ
VALSTYBIĮI SĄJUNGA

Ispanijos nacionalistai šiandien
Madride mini bolševiko mgalejima
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munizmo, fašizmo, nacizmo) iš kitur. Tai
buvo didelis jų laimėjimas.
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LIETUVOS UGNHkGESYBOS REIKALU

Baltijos valstybių, tiesa, pozicija yra ki
tokia, negu Skandinavijos krašto. Jų geo
grafiška padėtis yra tokia, kad atsitikime
karo tarp didelių jos kaimynų, tikrai sun
ku būtų išlaikyti neutralumų. Bet vis dėlto,
kaip mes nekartų jau rašėme, ir Baltijos
valstybėms neutralus laikymasis yra sau
giausias.

Šiuo laikotarpiu Lietuvoje suprato Lietuvos svarbius rei
taip kaip ir kitose Europos kalus. Lietuvai padėjo kovovalstybėse uoliai rriuiamas ti už nepriklausomybę ir viso
ginklavimosi fondas. Prie šių kiais kritingais laikais stoveaukų ir Amerikos lietuviai jo prie jos. Finansiniai ir mo“D R A U G A S”
prisideda: organizacijos ir pa raliui yra labui daug {jadėję.
ISelna kasdien Uakyrus aaeTnaiUenlus.
vieniai asmenis. Bet, mums Tiems kurie seka visuomemPRENUMERATOS KAINA; J. Amerikos valsiyUSet>
neateina į mintį antras svar- nį Lietuvos gyvenimų, apie
Metama — $o.«u; Pusei Metų — $l.bu; Trims inSue
•lama — $2.00; Vienam mOnealul — .760. Kitose vai
bus su tuo surištas reikalas tai aiškinti plačiau nereikastybtee prenumerata: Metams — $7.00į Pusei melų
go kate, juodas seteris, krati
— $4.00. Pavienis num. su.
hūtent ugniagesybų. Gink-l lingu, nes pilnai su šiuo rei- Po Svietą Pasidairius nė ir letenų galai ba.ti. AtJ.nesouiepepuu u|«t*M]||et autpuepuvi.
klants kaip praneša iš Lietu-! kalu susipažinę.
lr aš, ir jūs, mislijome, kad
kur yra katė ar
-00404 eoieįiumted
ucuiijltiaamBB a, BW4tiu«iou tu>^
■u»a aLU«uiA»Į«(»u aiman* aiųiapip ,uu4ouuu i«ltfu|(t>u.
vos atėjusi spauda, jau su- Siūlyčiau, kad ugniagesyboc.
(tuvių tarpe yra la^ya,na'; sulaikę, yra prašomi už atlya,uuao»ua UUIIIBS
a, tuuuiua, l»A,Ba oyoau
lljuoyuuUiaiu^i Muautftuim
SAĮiia
| ĮuuapuuUBareikalu
būtų
visai
vietoj,
kad
rinkta
apie
trys
milijonai
li

nių. No-er, nėra Jei kuris 'a-Į ginimą pranešti adresu: Vai
Naujas Triukšmas SLA
-04 /«U4 4, Bll|jfB4 Bll«Bll|a|4U BllBĮA I4UIUIUII44 4, I1AB
B|V1 *B|«l UUa U4,U||BUU
ll|4UO«> U |( BU |ll|
dinasi
laisvamaniu, tai save sių 18, b. 1.”
organizacijos
savo
susirinkitų.
**411 uiei euie|^uii|a|4UdU 4| UAJBpBU |« tfuiug Saudu |v,
Išrodo,
kad
SLA
kyla
naujas
triukšmas.
teu|£&iseu nisfea euieiuepuoua<MO4 ai auieiųiepuapuau
Čia noriu nors trumpai su mose pakeltų šį (klausimų ir dumiu stato ir kitus bliofuo
Ir kai kas sako, Lietus a toTai matome iš “Naujienose” įdėtos žinios,
pasitarus,
padiskusavus
ga.
ja. Kad laisvamanių lietuvių Ii atsilikus nuo Amerikos ir
gerbiamais
skaitytojais
pasi

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
kuri taip skamba:
Entered as Seoond-Clasa Matter March II, 101$, at
būtų galima suorganizuoti toj tarpe nėra, tai pasako mums1
didmiesčių ponijos,
“Tautininkų kontroliuojama S. L. A. dalinti mintimi apie ugniage
Chicano, Illinois Under the Act ot March I. 1170.
7 apskričio valdyba, kuri jau skundė SLA. sybų. Ugniagesyba yra visa srity dirbti atatinkamų orga vienas Čikagos daktaras, kurs
taip pat laiko save užpaten
Lietuvoj dabar visi tarnau
Pildomųjų Tarybų, kad ji norinti “eikvo sada reikalinga dėl apsaugo- nizacijų čia Amerikoje.
Kova Prieš Nepadorumus
Dabai- studijų reikalu lan tuotu laisvamaniu. Jis vienoj ju tėvynei žmonės prisiekdi
ti” organizacijos iždų, keldama centro ras- jimo nuo gaisrų nekariniu lai
tinę į Pittsburghų (kaip nutarė visuoti- ku ir laike karo. Atsitikime, kantis Amerikoje kap. A. Pe balšavikų popieroj rašo, kad nami tarnauti tėvynei. Didi
šio krašto protestantai ir religingieji žy
nas balsavimas), nutarė paduoti naujų sku jei šiandien ar kada vėliau truškevičius jei kas į jį dėl “Amerikos laisvamaniai mel nieji tarnautojai tėvynei ti
dai jungiasi prie organizuotų katalikų jėgų
ndų prieš Pild. Tarybų ir tuo tikslu pasi kiltų Europoje karas, tai jis informacijų apie ugniagesybų džia taikos”. Kas meldžia, net pasirašyti po priesaikos
kovai pneš nepadorių, šlykščių literatūrų.
samdyti advokatų.
nebūtų toks kaip kad buvo kreipsis, manau sutiks pain meldžiasi nežiūrint kuip, į kų tekstu tarnauti tėvynei. Da
Los Angeles, Cal., miesto katalikų, pro
Dabar
ta
skundikų
klika
ketina
veikti
praeitas pasaulinis karas. Jis formuoti plačiau apie šių vei ir ko, jau nėra laisvamanis. bar tarnautojai tėvynei tikrai
testantų ir žydų vadai, remdami arkivys
atvirai,
nes
ji
tikisi,
kad
“
per
politikų
”
būtų daug žiauresnis ir gal klų, kaipo šios srities specia Dar daugiau tasai daktaras tarnaus tėvynei, nes iki šiol
kupo Oantwell atsišaukimų ir prašymų pa
ji
pakreips
savo
pusėn
naujųjį
Pennsylva

būt daugiausiai tektų kariau listas, jo adresas yra: Capt. pasako. Esu, jei jis būtų dik tarnautojai netarnavo tėvynei.
šalinti iš laikraščių parduotuvių zumaiud
nijos
Apdraudos
Komisionierių,
p.
Tag(magazines), kurie yra kenksmingi visuo
ti ore iš orlaivių. Čia ir susi A. Petruškevičius, c-o Mr. J. tatorius, tai visus laisvama
gartų.
Gręsia
pavojus,
kad
SLA
bus
įvel

MaJianojaus Saulė išdrūkamenei ir pavojingi jaunimui, pranešė, kad
darys svarbiausia problema Boley, 129 W. 88th St., Now nius priverstų m t poteriauti
tas į bylas teismuose ir dideles išlaidas”.
jie tų arkivyskupo žygį rems savo solidariu
tūlai knyg palaikei ir Šliupo vojo Vargo Duktės straipsnį,
netik kad gintis nuo priešo, York, N. Y.
apskrities
(Wilkes
Barre,
Pa.
apylin

SLA
darbu. Tokia pat vieninga akcija prieš ne
popierai
“Laisvamanis”. kuriame autorė ragina lietu
bet kartu ir kaip apsisaugoti.
kių)
valdyba
gavusi
laiškų
iš
Penn.
valsty

Ar
nebūtų
praktiškas
šio
padorių literatūrų pradedama San Francisco
Anglijoje pavyzdžiui šiuo lai darbo įvertinimas, būtent nu- Pats Šliupas irgi yni bliofe- vius neužmiršti savo kalbos.
bės
apdraudos
departamento,
kuriame
pra

Anot autores, o gal, Saulės
mieste ir kitur.
ku atydžiai rengiasi nuo ap- pirkti ugniagesybos srity rei- ris. Save vadinasi laisvama
nešama,
kad
departamentas
draudžia
kelti
Tenka tik džiaugtis, kad katalikų hierar
cezerio kada, cariški Rusijos.
SLA centrų į Pittsburghų. Korespondenci :iS“Ug“-imOn"UO."?Zdin?U^"
instrumentų, kurių niu, leidžia Laisvamanį, o kai Žandarai mūsų tėvus ir pro
chijos pradėtų stiprų vajų prieš šlykštybes
joj, kurių esame gavę iš SLA 7-to apskri jų ir kitų. Tas darbas rodosi kaip minėjau pirma, Lietuvo ženijos — tai šliubų bažny
spaudoje paremia ir nekataiikai. Tai yra
tėvius už lietuviškų spaudų va
ties, tarp kitko, rašoma:
pavestas ugniagesiams. Jie į- je juos reikalinga pirkti iš už čioj ėmė.
svarbu.
“Atsakymų p. Bagočiui Komisionierius sirengia specialiai pritaikin
Laisvamanių lietuvių un pe, ’frė į Siberijų, o vienok lietu
Nepadorūs spaudos leidiniai neturi rasti
sienio. Kad ir mažų ant grei
viams iš lietuviškų krūtinių
p. Taggart davė raštu, kurio kopijų per tus įrankius gesinti gaisrus ir
pasirodo nėra. Yra tik žmo
vietos Amerikos gyvenime. Jie demoralizuo
tųjų
dovanėlę
pavyzdžiui
filsiuntė ir SLA 7-tam apskričiui, kurios nuo taipgi teikti pirmų pagalbų
nių.. pas kuriuos neviskas skambėjo šie dainos žodžiai;
ja ne tik jaunimų, bet visų visuomenę. Sa
moms
rodyti
aparatų
ar
pan.
“Neinveiksi, sūnau, sziaures,
rašų jungiame prie šio pareiškimo. Kaip laike (karo, njuo nuodingų du
okei.
koma, kad virš šimtas nepadorių leidinių,
Minėtas
aparatas
yra
labai
Mūsų szirdys tvirtos,
patys SLA nariai matys iš p. Taggart jų ir kit.
žurnalų spausdinama New Yorko apylinkė
Vienoj Lietuvos popieroj į- Senei yra iszmegintos,
praktiškas įrankis duodant
laiško, Pennsylvanijos Apdraudos Komisi
se. Tie erotiški leidiniai turį apie penkiolionierius draudžia SLA centrų 'kelti į Pitts Lietuva nuo to irgi neatsi paskaitas apie ugniagesybų, dėta toks pagarsinimas “Din- Senei keptos visztos”.
kų milijonų skaitytojų. Tai parodo, kad ligburghų ir įsako jį kelti į Luzerne apskritį, lieka, kiek jai išgalės leidžia tas paskaitas paįvairinti pap
šiol į tai nedaug dėmesio tebuvo kreipiama,
kuriame SLA čarteris išimtas, o jeigu no- stengiasi progresuoti, įsireng rastai naudojama filmos. To būsime, bet laisva: gyvensi- geriau, bet niekas tuo netiki:
mažai kas tebuvo veikiama, kad sulaikyti
,
ri
kitaip, tai kėlimo centro kiautinių, turi ti, kad atsitikime galėtų su kių dovanėlę nuo amerikiečių me”.
nei ūkininkai, nei darbininnepadorių epidemijų, plitimų.'' Kanadiečiai
pravesti pagal teismo- nuosprendį ir įsta teikti savo gyventojams pir manau apsimtų parvešti ir ka
Kai
vokiečiai
čia
užėjo,
tai
kai, nei lietuviai, nei vokieanksčiau susiprato. Ten yra draudžiama tie
tymų reikalavimų, kad tik didžiuma Penn mų pagelbų. Bet tam reika pitonas Petruškevičius, kuris visų savaitę negalėjome gauti čiai ir net patys vokiečių valšlykštūs žurnalai pardavinėti.
sylvanijos valstybėje gyvuojančių kuopų linga nepalyginamai didelės į Lietuvų grįš liepos 1 d. Vė eukraus. Dabar jau atvežė iš dininkai tuo nesidžiaugia.
Reikia tikėtis, kad pradėta vieninga akci
tegali nutarti centro perkėlimų į kit sumos pinigų, nes visoki apa liau jei susidarys šioj srityj Vokietijos, bet jis dvigubai
Mieste ir visame krašte ne
ja sukels šio krašto žmonių viešų opinijų
apskritį.
>
prieš nepadorių literatūrų ir sustabdys jos
ratai reikalinga i'mportuoti iš veikimo aparatas, bus galima brangesnis, negu seniau buvo <maža kariuomenės. Aplink
Taip pat Komisionierius p. Taggart rei
plitimų.
Mūsų prekybos laivai da Klaipėdą kasami didžiuliai akalauja, kad p. Bagočius savo atsilanky užsienių. Šios srities studi atatinkamai paremti ugniage
Nėra abejonės, kad prie šio labai reika
bar plaukioja iš Liepojos uo pkasai, statomos 'patrankos,
mo pas 'komisionierių visų reikalų ir De joms siunčia į užsienius savo sybos progresų Lietuvoj.
lingo sųjudžio noriai dėsis tėvai, kuriems
partamento nusistatymų paskelbtų oficia- geriausiai patyrusius specia Jei kas turite kitokių pasiū sto. Nors ir davė vokiečiai Atrodo, kad ir mūsų naujieji
turi rūpėti, kad jų vaikų mintys nebūtų
liame SLA organe Tėvynėje, kad visi SLA listus, kurių vienas dabar lan lymų, prašoma pasireikšti per mums laisvų zonų Klaipėdoje, valdovai 'kažin ’ko neramūs...
nuodijamos visokiomis šlykštynėmis, spaus
nariai žinotų Departamento nusistatymų kosi Amerikoje ir lanko spe- spaudų ir tokiu būdų gal būt bet tuo tarpu nesinaudojame. Bijo ko nors. Manau, kad ladinamomis pigiuose leidiniuose. Pirmoje vie
SLA centro kėlimo reikalu. Tačiau iki šiollcialius kursus ugniagesybos prieisime prie atatinkamos di Liepoja džiaugiasi o Klaipė- blausiai bijo pačių gyventotoje jie turi žiūrėti, kad jų namuose nebū
jų, kurie prisimins visuomet
šis p. Taggart reikalavknas neišpildytas srity būtent kapt. A. Petruš- skusijos ir vėliau prie naudin da pyksta.
tų tos rūšies literatūros ir akylai tėmyti, kų
ir SLA nariams nepranešta Departamento Ikevičius.
go Lietuvai darbo.
Namų savininkai Klaipėdo- Sražaus aukso laiku8> kai čia
jų vaikai skaito.
nuosprendis, nors pas Komisionierių lan
Amerikos
lietuviai
visada
VI.
Mučinskas
je ir kituose miestuose tie- buvo Hetuvninkų valdžia,
Nors čia kalba eina daugiausia apie parkėsi ir Tėvynės redaktorius p. Jurgelionis
siog iš proto kraustosi, kad Visoje Europoje dabar dannograliškris leidinius, tačiau prie jų reikia
kartu su p. Bagočium”.
LAIŠKAS
NUO
KLAIPĖDOS
ŪKININKO
visi butai tušti ir pagal voninukiasi. Visi rankas nupridėti visų laisvamanišKųjų ir bedieviškųjų
Turint tai galvoj, apskrities valdyba nuta
spaudų, kuri, kad atsiekti savo tikslų, sten
Klai'pėdos užėmimas įvyko kiškų patvarkymų nevalia sa- ^idę, sunku pradėti bet kurusi pasamdyti advokatų ir legaliu keliu su Vienam Amerikos lietuviui,
giasi sugriauti žmonėse dorovę iš pačių pa
“H^esnis darbas. Visui
stabdyti bereikalingų SLA pinigų mėtymų. pernai buvusiam Lietuvoje ir kovo 23 dienų. Viskas ėjo ga vo namų butus išnuomuoti
grindų. To siekia ir mūsiškiai komunistai
Tokie dalykai organizacijai į sveikatų nei Klaipėdoje, kur jis aplankė na tvarkingai. Tik žydų sina kam nori ir kaip nori. Taigi la«kiama perkūnioa...”
ir socialistai per savo leidžiamus laikraš
na.
lietuvį klaipėdietį ū'kinin'kų. gogos tos dienos rytų jau vi visas gyvenimas peraližuotas, Taip rašo lietuvis ūkininčius.
su juo susipažino ir susidrau sos buvo išdaužytos: knygos, visi nuleidę galvas. Nors čia kas iš K,aiPėd<» 'krašto.
Long I.s
Giria Lietuvaites
gavo, tasai klaipėdietis tai>p kaklai, žvakidės, langai ir du ir tikinama, 'kad ateityje bus
Protingas Nusistatymas
Bronė Ivaškiūtė, diskusuodama “Moterų rašo (sapsdinamos tik ištrau rys viskas gulėjo gatvėse. Per
Skandinavijos valstybės: Švedija, Danija Dirvoj” anglų kalbos mūsų laikraščiuose kos) :
keletu dienų niekas nematė
ir Norvegija sutarė laikytis bendro fronto klausimų, tarp ko kito, rašo:
me nei vieno žydo. Dar ir da
“Mielas Tautieti, dar nėra
dabartiniame Europos krizyje ir nusistatė
“Alės, moterys, — tai ne vyrai, nesmau- mėtų, kaip mes matėmės, o bar Klaipėdoje visos žydų
nesidėti nei prie Berlyno - Romos ašies nei
giame savo tautos, bet jai gyvybės duo
krautuvės uždarytos, uzanttiek pergyventa, tiek įvykių
prie anglų prancūzų bloko. Ir viena ir kita
dame. Pereitų vasarų teko man klausyti
sjiauduotos.
•pusė stengėsi iš visų savo jėgų palenkti jas
paskaitos vienos amerikietės, važinėjusios mūsų gyvenime, kad atrodo
Visos lietuviškos mokyklos
prie savęs, bet nepavyko nei vieniems nei
po Pabaltijo valstybes: Lietuvą, loatvijų, visas amžius praėjo nuo Takitiems.
Estiją ir kitas. Kalbėdama apie Lietuvų mstos gražaus atsilankymo, ir vaikų darželiai užantspauTų valstybių vyriausybės, gavusios Hitle
kaip ji išaukštino Lietuvos moteris! Ji sa Vytauto Didžiojo gimnazijos duoti, nežinia kada jas ati
rio pasiūlymų pasirašyti nepuolimo sutartį,
kė, kad lietuvių tauta yra ir bus amžiais gražiuose rūmuose, kuriuose darys ir ar atidarys. Didelė
nesikarščiavo, bet ramiai apsvarstė propo
skolinga savo moterims už išlaikytnų kal mudu lankomės, kur Tamsta dalis lietuvių mokytojų pabė
zicijų ir, nieko nelaukdamcs, Vokietijos dik
bos priesjiaudos metais. Kalbėjo ir apie skaitei gražius žodžius “ir go į Didžiųjų Lietuvų.
tatoriui pranešė, kad joms nėra jokio rei
kitų šalių moterų veiklų, bet, sakė, prie šviesa ir tiesa mūs žingsnius
Visų nuotaika prislėgta.
kalo ir išrokavimo mainyti savo pirmykščių
Lietuvos moterų neprisilygins nei vienos telydi”, — dabar susigrūdę Nesijaučia gerai niekas. Savo
linijų. Jos ir toliau laikysis griežto neutra
šalies moterys”.
vokiečių 'kareiviai, mokykla ūkyje turėjau 'keletą darbi
lumo.
Be to, ši “M. D.” bendradarbė stipriai išvaikyta, šviesos židinys pa ninkų iš Žemaitijos. Jų čia vi
Toks nusistatymas yTa vyriškas, nesuke- pabrėžia Moterų Sąjungos tikslų, priminda
verstas kareivinėmis... Radi si stambesnieji ūkininkai tu
liųs baimės, be reikalo neprovokucjųs ir pa ma, kad jos uždavinys — misija yra gelbėti
sitikįs, kad jų nusistatymas bus gerbiamas nuo ištautėjimo, palaikyti savo kalbų, o ne jo stoties bokštuose, kuriuos rėjo, bet dabar ir darbinin
palie'ka mūsų
pastatė Lietuvos vyriausybė kai palengva
ateity, kaip buvo gerbiamas praeityje. Ir smaugti jų.
— plevėsuoja nebe mūsų, bet laukininkus. Vakar iŠ mano j
pasaulio opinija yra su jomis.
Kaip žinoma, Skandinavijos valstybės neTenka sužinoti, kad Vilniaus Miesto Sto- vokiečių vėliava, su svasti ūkio du darbininkai išvyko.
įsivėlė ir į Pasaulinį Karų. Jos puikiai iš ramtija yra davusi leidinių leisti naujų lie ka. Iš stoties jau nebagirdi- Klausiau jų, kodėl jie vyksta,
Vakar vakare gavome telegrama žinių iš Hartford, Conn ,
laikė neutralumo linijų. Dėl to jos nepatyrė tuvių jaunimui skiriamų savaitinį laikraštį me lietuviškos kalbos ir dai- juk aš algų 'mokėsiu neblogų, kad didžiai gerb. knn. Jonas Atnbotas, to miesto lietuvių pa r.
karo baisenybių ir, be to, pajėgė išlaikyti “Jaunimo Kelių”. Jo redaktoriumi būsiąs nos, o vien tik vokiškų agi-1 galės pas mane gyventi, bet organizatorius ir klebonas, Jo ftvųotenybėt> Popiežiaus Pijau/
demokratybę, neįsileisdamos jckių izmų fko- Augustinas Burokas.
į jie atsakė: “geriau alkani XII pakeltas prelatūron. Sveikiname I
tacijų.
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BninGjN
.Juo vikresnės ar atsakantesj vtau atsiekti ar tai ypatiškoji
nes darbui vienatos, tuo leng-Įar visuomenės gerovė

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS 'Į
-......... —

Padarykite Jūsų Kambarius
Daug Gražesnius Nuomuotojams

DIDELĖS IŠKILMĖS DETROITE

Jau Trečią Kunigą Duoda Šv. Antano Parapija
Gražiai giedojo
Muzikas Juozas Blažys, šv.^
Antano parapijos vargonininkas, turi gražiai išlavintu cho
rų. Kai tas choras užgiedojo:
“Veni Creator”, tai, tarsi,
bažnyčia sudrebėjo. Gi žmo
nės paskendo maldoje į šv.
Dvasių. Choro giesmes paįvai
Ačiū klebono uolumui
Pašaukimas į dvasinį luo rino Valakas solo. Vargoni
mų yra Dievo malonė. Pirmo ninkas J. Blažys jam pritarė
je vietoje reikia pasakyti a- vargonais.
Asista
čiū Dievui.
Jaunam kunigui asistavo
Bet antroje vietoje ačiū pri
klauso uoliam klebonui, kun. šie kunigai. Arkikunigas bu
Daugelis skaitytojų stebisi, kokiu būdu “Draugas” taip greit pagauna atvaizdus svarTg. Boreišiui. Savo kukliu ir vo kun. Vilkutaitis iš Cleveland,
Ohio.
Diakonu
kun.
Juo
biausių
įvykių, ar tai jie būtų Amerikoj, ar Europoj, ar kituose pasaulio kraštuose. Įvykis
pavyzdingu gyvenimu jis pa
braukė žmones ne tik prie zas .Tusevičius iš Omahos, Ne-! buvo užvakar, o šiandie jau matome “Drauge” jo atvaizdų. Jei įvykis esti Chicagoj, tai
Dievo geresniame krikščioniš braška, subdiakonu mokyklos atvaizA matome ant rytojaus. O, štai, kokiu būdu. Po kiekvieno atvaizdo parašu matome
pažymėta “Acme telephoto”. Reiškia, tie atvaizdai siunčiami ne paštu, bet radio ir telefonu.
kame gyvenime, bet jis pa draugas kun. B. Ivanausko. Pavyzdžiui, šiame atvaizde matote Acme telephoto skyrių Quebece, Kanadoj, kuris visus
traukia daugelį į dvasinį luo Iškalbingai pamokslų pasakė atvaizdus iš Anglijos karaliaus viešėjimo siunčia vadinamu telephoto į Acme centrus: Chimą.
kun. Jonas Vaitekūnas iš Pro cago, New York ir kituose miestuose. Dešinėj operatorius Quebece laiko atdarų “long disIš anksto priruošta
vidence, R. I. Taip pat daly tance” telefono linijų į Chicago, o kairėj kitas operatorius specialiu tnechanizmu siunčia tik
Nesu buvęs kitų kunigų pri vavo iškilmėse kun. dr. J. Na kų nutrauktų atvaizdų. Iš gauto paveikslo Chicagoj tuojau padaroma matricos ir tų pa
micijose Detroite, bet kun. vickas iš Thompson, Conn., čių valandų išsiunčiamos įvairiems laikraščiams, sykiu ir “Draugui”. “Draugas” savo
spaustuvėj irgi turi specialų mašinų, kuri per pusvalandį iš matricos padaro klišę (cut) ir
Balio Ivanausko teko būti. kun. Masevičius, vietinis, ir tuojau deda į laikraščio formas. Reikia pažymėti, kad tie atvaizdai, kaip kitiems (anglų)
Toms iškilmėms viskas buvo kiti kunigai. Kun. Ig. Borei- laikraščiams, taip ir “Draugui” brangiai kainuoja. Tačiau administracija to nepaiso, nes
priruošta iš anksto. Seselės šis prižiūrėjo tvarkos, kuri nori savo skaitytojams paduoti naujausias ži-nias ne tik žodžius, bet ir atvaizdais.
Praneiškietės buvo ištaisiu buvo labai pavyzdinga.
Murikalė programos dalis
kūžė samanota” ir dar viena, pasveikinus naujo levito. Pisios labai gražiai bažnyčių. Bankietas svetainėje
Muzikalę programos dalį į Bet, kas svarbiausia, tas pats rmadienyje tuojaus po šv. MiAltoriai tiesiog skendo gėlė
Kiek girdėjau, vakarienė
priruošė
D. ir O. Bakšaitės. (dainininkas dainavo tas pa šių visi vaikučiai susirinko
se. Vaikučiai apsirėdę baltais buvo pagaminta sųjungiečių,
rūbais lydėjo primieijantų. su vadovystėj Šimonienės ir pa Pirmiausiai mergaičių būre čias dainas, kai kunigui T. Bo viename mokyklos kambaryje
kitais kunigais iš seselių na ties Šimonio, didelio Detroito lis giedojo “Avė Maria”. Jo reišiui buvo suruoštas ban ir nuoširdžiai pasveikino nau
mo į bažnyčių. Šv. Antano veikėjo. Vakarienė buvo labai ms pritarė akordijonu M. Ru- kietas po pirmų šv. Mišių dvi- jų dvasios vadų. Ten buvo
dainų, kalbų, juokų ir dova
draugijos nariai stovėjo sar skaniai padaryta. Valgiai bu kšenaitė. J. Vendelskis labai dešimts metų atgal.
Dovanos
gražiai
pagrojo
gitarų
“
Hononėlė iš mažyčių nekaltų šir
gyboje, kunigams einant į ba vo pirmos rūšies ir žmogus
žnyčių. Kai naujas levitas pri galėjo valgyti kiek tik norė lulu mėnulį”. Paskui išėjo be
Paskui prasidėjo dovanos. delių.
su sutonomis ir kam
siartino prie altoriaus atna jo. Žmonės gyrė valgius ir sa rniukai
„ . .
v. .
Jos buvo gausingos ir skaitžinoma,
Žinoma,
kad tai nebuvo ir
ir gražiai padainavo k.
_ T. *
.
šauti šv. Mišias, visi žmonės kė, kad tokių skanių valgių Ii. zomis zu*
i
s lingos. Dovanas davė Lietu- vaikučiam?
i am s be naudos. Po tru
v. .
.
.
*
suėjo į bažnyčių. Bažnyčioje jau seniai turėjo. Žmonių va !kun Cizausko “Gimtinę sa- vos vyčiai,
sųjungietės, Šv. mpo ir gražaus programo jie
nebuvo ne tik kur atsisėsti, karienėje buvo taip daug, kad
„ .
, .
v. . , . Antano draugija ir kiti. Kai gavo laisvų laikų nuo pamo
gražiai dai- '
,
j.j
bet nebuvo vietos ir stovėti. iš karto negalima buvo paso TaipH pat ,labai
,
; . , .
kurios dovanos buvo dideles, kų.
Ten buvęs
Daugelis žmonių net buvo dinti prie stalo visų. Reikėjo navo p. Valukas tris dainas: Bet mano nuomone didžiau
“Močiute mano”, “Kur baantrų kartų sodinti.
lauke.
sia dovana buvo kun. J. VaiKun. B. Ivanausko sesuo
i tekūno, kuris pažadėjo duoti yra vienuolė Pranciškietė, ku
i jaunam levitui, jei jis po tri- ri irgi dalyvavo brolio primi
jjų metų netaps klebonu. Ži- cijose. Bažnyčioj pirmus suo, noma, jis pažadėjo duoti be ]us buvo užėmę giminės, kuEKONOMIŠKOS SAVAITINĖS KELIONĖS
skolos.
rių gana daug suvažiavo ir
Detroito lietuviai, ypač Šv.
Antano parapija, turi kuo
pasididžiuoti. Parapija dar
jauna, o jau yra davusi tris
kunigus iš savo parapijiečių.
Kiek išėjo mergaičių j vienuo
lynų, tikrai nežinau, bet, tur
būt, daug.
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ee America Travel Association of Chicago, į kurių įeina
i geriau žinomos keliavimo agentūros šio miesto, siūlo di
džiausių keliavimo bargenų į New Yorkų.
Už mažų kainų $38-90
Kelione | abi puses,
New York Central trau

alr-condltioned
kiniuose.

2. Transportaciją f vieSbuty New Yo>rke.

gaunate:

5. Du bilietus j Pasaulinę Parodą.

6. Bilietą Į
tion Tower.

Rockefeller Center Observa-

S. 2 naktis Ir 3 dienas permiegoti pui
kiame viešbutyje; 2 žmonės , kambarf.

7. Privilegija pasilikti New Yorke kaip Il
gai norite, be ne ilgiau kaip 16 dienų
nuo dienos lftvykimo tft Chicagos.

4. Aplankymas. Grey Line Busais, New
Yorko Jvairenyblų.

8. Privilegija aplankyti Niagara Failą, be
jokios ekstra kainos.

Pastaba:

VIEŠBUČIAI, NE KAMBARIAI

Būsite apgyvendinti puikiuose, gerai
žinomuose viešbučiuose rezidencijinčje
apielinkėje, tarp Central Park ir Riverside Drive. Visi kambariai yra di
deli, švarūs ir patogūs.
Norime pabrėžti taipgi apie traukinių greitumą: tik 17 valandų su New

York Central traukiniais. Specialiai air
ponditioned karai bus prikabinti prie

gnrsaus Commodore Vandcrbilt allPullman traukinio, kuris išeina iš LaSalle Street stoties 3:05 vai. popiet,
Dayligbt Saving Time.

Dėl Informacijų ir Rezervacijų Kreipkitės į:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Tel. CANal 7790
2334 S. Oakley Avė.
NLVY YORK

-------------- ~ iš kit,J miestų-

Kalbos

T>abai gražiai kalbėjo kun.
<lr. Navickas, Mariana,polio I «»«• 14 d- PirmWi Mi5ios
Kolegijos rektorins. Ilgesnėje ’
Mo,m’ S«™K"s 64 ^P, kalboje ii, davė dane nnokir- ’™v0 ^aSytos. Visos narės
džin patarimo ir sudėjo ,avoįf’° Prie
P”‘: karkins linkėjimus. Trumpai. I™*"’™ «««">>’• SjĮjnngieįkalbėjo knn. Juozas Jnsevi-1tfs kas m,>t
“""t
’ «us.

kun. J.

Vaitekūnas ir eina bendrai ’’ri" 5v- Konnl-

kiti. Programos vedėju buvo nijos. Gražus paprotys.
•knn. Tg. Boreišis. Jis labai pa
Geg. 28 d. įvyks pirmas Šv.
įvairino visą programa savo
Antano parap. piknikas Beeeh
gražiais anekdotais.
Nut Grove. Kun. Boreišis ir
Profesijonalai bankiete
komitetas kviečia visus daly
Be kunigų buvo matyti ir vauti.
Koresp.
profesijonalų bankiete. Buvo
nuoširdus lietuvis, teisėjas U- KAUNE STATOMA 30 DI
vickas su žmona, gydytojas
DELIŲ NAMŲ
Jonikaitis ir kiti, kurių visų
Praeitų savaitę Kaune pra
man neteko garbės pažinti.
dėjo
statyti apie 30 didelių
Po vakarienės ir programos
buvo šokiai iki vėlesniam lai namų. Septyni namai stato
mi Žaliakalny, keturi Šan
kui prie geros muzikos.
čiuose, o visi kiti miesto cen
Vaikučių sveikinimai tre. Prie sakytų namų staty
Šv. Antano mokyklos vai bos dirba apie 2000 darbinin
kučiai taip pat nepasiliko ne- kų.
*m
f

KLAUSYKITĖS -

Central

\ SYSTEM ✓

NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THI WATIR HVlt ROUTE

•

•

• YOU CAN SlliP

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

B

... su Nauju

SERVEL
GAS1N1U
ŠALDYTUVU
dabar už naujas
ŽEMAS KAINAS!

• Daug, daug Chicagos apartmentinių namų savininkai

padaro nuomuotojus linksmesnius — kambarius gražės-

nius kada įtaiso Serrvel Gasinius Refrigeratorius.

Tykumas ga-sinių refrigeratorių yra viena ypatybė, kuri
visuomet patenkina nuomuotojus. Bet tykumas yra tilt

vienas iš daugumo naudingi} ypatybių gasinio refrigera

toriaus. Apart žemos užlaikymo kainos, ištikimo patarna
vimo metas po meto, nuolatinis šaltis ir saugus valgių

užlaikymas

padeda šį refrigeratorių į savotiškų klase!

. . . Įtaisykite Servel Gasinius Refrigeratorius į jūsų

apartmentus. Už naują že.
S KITOKS KADANGI

mą kainą jis yra investmen

JIS ŠALIM) RE JUDAN
ČIŲ I»A1JV
JIS AMŽINAI TYKUS
JO UŽLAIKYMAS .MA
ŽIAU KAINUOJA
DUODA DAUGIAU ME
TŲ PATARNAVIMO

tas, kuris moka didelius divi

dendus nuomotojo

patenki

nimu ir sumažinto re'frigera-

torio užlaikymo kaina.

Dėl Pilnų Informacijų:
ŠAUKIT WABASH 6000 APARTMENT HOUSE DIVISION
MOOHN COOKMY. . CONSTANT MOT WATM .. SH.CNT MMIGMATION . . OAS HtATINO

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
e m O n l

w A B

A

5 h

6000

1URML Night and Morning
»<roR /our

e Ve s
j YVrite
I “A W«ld

oi

for Free Book
Comfort for To«r t»o»"

Dėl aklą pavargusią noo Sanlėa,
Vėgo ar Dulkią, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargu*
slas akis.
Saugus Kūdikiam* Ir Suaugusiems
Visose Vaistinėse.

MURINĘ COMPANY

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rųšies naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio caah įmokėjimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgannn gerinusį atlyginimų iš Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

KLAUSYKITE

New City Funiture Mart
RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycies.

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

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas

■ ----- -

— --- —’

Penktadienis, geg. 19 d., 1939

DHSTTSZS
Jei tik kiekvienas savųjį ar
tinku gelbėtų,. vi&ųsias prie
dermes ir doros reikalavimus
atliktų — nepritruktų spėkų
nei vienam doros keliu žengti
pirmyn.

IŠKILMINGAI APVAIKŠČIOTA METINĖ
PARAPIJOS ŠVENTĖ
ROCHESTER, N. Y. — Ba
landžio 23 d. iškilmingai bu
vo apvaikščiota parapijos glo
bėMo Šv. Jurgio šventė. Sumų
prieš įstatyty Šv. Sakramenty laiiiė 'kun. Pranas J. Va
liukas, o gražų pamokslų apie šventyjj pasakė klebonas
kun. Jonas M. Bakšys.

Motinų Diena

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel Pullman 7236
ties. Pullman 0263

DR. A. W. JACOBS

Gegužės 14 <1. sodalietės su J
DANTISTAS
savo
motinėlėmis pripildė
veik pusę bažnyčios per pir- 1
10758 S. Mlchigan Avė.
LIETUVIAI DAKTARAI
Chicago, Illinois
masias Mišias šv., kurias lai- ‘
OFISO VALANDOJ.
Tel. Yards 3146.
kė pats klebonas, ir visos be- .
9 12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
VA1ANDOS: Nuo 11 iki 12:
mirai ėjo prie Dievo Stalo. Į
2 iki 4 ir 7 iki 0
Ofiso teL CANal 2346
Klebonas savo ilgame, tai die- j
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki
Rez. teL CANal 0402.
Šventadieniais: 11 iki 12
nai prirengtame,
pamoksle !
Po sumos buvo labai graži gražiai nupiešė motinos svar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
procesija, kurioj pirmų sykį bų, jos kančias ir meilę savo
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
dalyvavo Šv. Jurgio dr-jos vaikeliams, privesda'mas pa
2158 VV. Cermak Road
ir akinius pritaiko
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vukaae
vėliava su garbės sargyba. vyzdžius iš gyvenimo. Nebuvo
3343 So. Halsted Street
Trečiadieniais pagal sutartį
Minėtoji draugija pamaldose žmogaus bažnyčioje, kurio a2305 So. Leavitt Street
dalyvavo “in corpore”. Po kyse per pamokslų nebuvo apiet ir vakare dr-ja turėjo šarų, prisiminus savo gyva- •
savo metinį pasilinksminimų. sias ir mirusias motinėles. SuDANTISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sikambinus varpeliui prie ko- į
Pirmoji Komunija
1446 So. 49th Court, Cicero
4729 So. Ashland Avė.
munijos, pasidarė vaiztlus, ku
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
ir
2-tros lubos
Gegužės 7 d. mūsų bažny
Penktadieniais
rio negalima pamiršti, kada
CHICAGO, ILL.
Valandos: 10-12 ryto, 2-6, 7-9 P. M.
čioje įvyko pirmoji vaikų ko
Telefonu
MIDway 2880
sujudo dukrelės su savo mo
3147 S- Halsted St, Chicago
munija. Pirmų sykį į savo
Pirmadieniais,
Trečiadieniais
ir
tinėlėmis, o paskui ir visa ba- <
OFISO VALANDOS:
širdis priėmė Išganytojų ir
Šeštadieniais
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ii
žnyčia, eiti prie Dievo Stalo, I
Valandos: 3—8 P. M.
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
mažyčių Mylėtojų 2 mergai
pasistiprinti Dangiškuoju mai
tės ir 7 berniukai. Klebonas
Telefonu HEMlock 6286
stu ir pasimelsti už savo mo
Atvykę į Kanadų Anglijos karalius Jurgis VI ir karalienė iškilmingai pasitinkami
laikė šv. Mišias ir pasakė vai
tinėles. Kaip buvo skaudu ši
(Acme telephoto)
kučiams gražų pamokslų apie
(BE1NAIIAUSKAS)
rdyje prisiminus, kad daug
pirmosios komunijos reikšmę.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
yra dukrelių ir sūnų, kurie čia. Visi turėtų tuomi nau kad Dievas laimintų ir glo gon išeiviai lietuviai darbini
6900 So. Halsted Street
Sodaliečių šventė
2415 VV. Marquette Rd.
atsiskyrę nuo Dievo ir baž dotis.
botų tų Marijos žemę ir kad nkai su tikslu šelpti savo na
TELEFONAI:
Ofiso
valandos:
Gegužės 7 d., per sumų so- nyčios, apleidę savo 'motinė
Jo Bažnyčiai būtų suteikta rius ligos, nedarbo ir nelai Ofiso — Wentworth 1612
10—12 vak ryto
Paskutinį vakarų iškilmin
daliėtės šventė savo metinę les. Kiek šiame pasaulyje ra
Ree. — Yards 3956
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
pilna laisvė, kad būtų užmeg- mės atveju, tačiau draugijos
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
šventę. Procesijoj
dalyvavo ndasi tokių nelaimingų mo ga užbaiga su procesija.
7 iki 9 vakare
sti santykiai su Šventuoju veikimas turėjo didelės reikš 2 iki 4 popiet
Susitari us
“inl corpore”. Naujos soda tinų. Kiek ir lietuvių motinų
Pirmadienio ir antradienio Sostu ir tas kraštas vėl būtų mės ir visai lietuvių tautai, Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
lietės sudėjo įžadus. Buvo la neturi tų dienų džiaugsmo sa rytais šv. Mišios prasidės katalikiškas kraštas, vertas paruošiant kelių į nepriklau
bai gražus reginys, kaip; vi vo širdyje matydamos, kad 5:30 vai. Bus ‘daug svečių ku
somybę. šiandien draugija ga
Marijos žemės vardo.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sos jaunos merginos ėjo prie jįj vaikeliai eina blogu keliu. nigų su dvasine pagalba ir
Vyturys rbingai tebeneša savo vėliavų. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
Dievo stalo. Apvainikavusios Motina verkia, bet jos verks visiems bus proga atlikti iš
Sukakties iškilmes draugija
VIRgima 1116
4070 Archer Avė.
TeL YARds 0994
Svč. Marijos stovylų, priėmė mo niekas negirdi. Dažnai pažintį. Išpažinčių bus klau
atšventė balandžio 29 d. Da
Rez. Tel. PLAza 2400
Rygos
Lietuvių
Valandos:
1
—
3
ir
7
—
8
savo Išganytojų į širdis, pasi vaikai apleistos savo motinos soma sekmadienio ir pirma
bartinę draugijos valdybų su
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien išskyrus Seredų
stiprino Dangiškųja Duona.
dienio
vakarais
po
pamaldų,
Savišalpos
Draugijai
neprisimena net mirties va
daro: pirm. J. Mataitis, vice- Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
Kova prieš šlykščiųjų spaudų landoje. 'Gaila tų motinėlių. o piradienio ir antradienio ry 45 Metai
pirin. — St. Burlevičius, sekr.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Bet, gal, Dieviškoji Motina | tais prieš paskutines Mišias,
Gegužės 7 d., per visas Mi
—
L.
Maziliauskas,
kasinin

KAUNAS (Elta). — Ry
Tek YARds 5921
per užtarymų savo Sūnaus su-l kurios bus rytais 8 vai.
Ofiso Tek Canal 6122
šias šv. kun. Pranas J. Va
Res.: KENveod 5107
kas
—
K.
Kliševieius,
kon

gos
lietuvių
pašalpos
draugi

i Res. 8342 So. Marshfield Avė.
teiks ir joms tų laimę, kad ir
Tenelieka lietuvio kataliko,
liukas skaitė vyskupo laiškų
ĮRes. Tek Beverly 1866
trolierius
—
J.
Mataitis,
na

ja,
įkurta
1894
m.,
šiomis
die

jų vaikeliai prisimins jas ne kuris nepasinaudotų tomis
raginantį kovoti prieš šlykš
tiktai Motinų Dienoje, bet ir Dievo malonėmis. Ypatingai nomis atšventė savo 45 metų riai — K. Zaborskis ir J. ČaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
čiųjų spaudų ir tos spaudos
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
per visas jų gyvenimo dienas. šiais 'metais per atlaidus rei sukaktį. Jų įsteigė nevykę Ry pas.
DANTISTAS
platintojus. Vyskupas ragino
756 VVest 35th Street
Dievo Malonių laikas
kia prisiminti mūsų brangi
padaryti įžadus netiktai nere
2201 W. Cermak Rd.
TeL OANal 5969
Iškilmiingi 40 vai. atlaidai tėvynė Lietuva, kad Dievas
PIRKIT NAUJAUSI
mti tokios spaudos, bet nere
VALANDOS:
mūsų parapijoje prasideda jų saugotų ir globotų šiais
mti ir tų vertelgų, kurie to
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
sekmadienį, gegužės 21 d., per neramiais ir pavojų laikais,
6 iki 8 vakare
I
kių spaudų platina. Visi da
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
sumų 10:30 vai. ryto iškilmi
2155 VVest Cermak Road
lyviai padarė įžadus. Toji ko
pagal sutartį
nga procesija. Parapijos ku
OFISO VALANDOS:
va yra vedama iniciatyva Šv.
1 — 4 ir 6:39 — 8:30 vakare
nigai nuoširdžiai kviečia vi
Res. 6958 So. Talman Avet
Vardo Jėzaus draugijos, ku
ir pagal sutartį
IRes. Tek GROvehill 0617
sus tikinčiuosius kuo skaitli
KFPICIENT
Office
TeL
HEMlock
4848
rios nariai eina per vertelgas
Tek Calumet 6974
Ute oaly oae level tosngiausiai dalyvauti pradžioje
OFISO, VALANDOS:
tikrindami ir jie neplatina tos
ipoenful to e tup e( lifted
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
to brangaus laiko ir per visas
~ flour fer mest redpes.
spaudos. Vertelgos, kurie ne
madienius ir trečiadienius
pamaldas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nustos pardavinėję ir platinę
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Tie atlaidai, yra tai didžiau
tos spaudos, gali nesitikėti
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai Iš
DANTŲ GYDYTOJAS
katalikų paramos šioje diece sias Dievo malonių laikas, ko
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi Išmokėjimai,
2423 VV. Marųuette Road
•
teisingas
patarnavimas.
3259
Su Halsted Street
Sameprtcetoday
kį gali teikti Motina Bažnyzijoje.

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. WINSKDNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. J. BEINAR

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURICE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

DR. A. J. BERTASM

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. WALTER J. PHILLIPS

•Chrysler ar Plymouth

DR. J. J. SIMONAITIS

If/tBAKING
HVPOWDERj
as48yearsaįo

BALZEKAS MOTOR SALES

25 ounces fcr254
Muiuf.clurcš b» balun,
speciali...

“U WIliL LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515

n«wW«r

whn m.k. nMkinf ku.

Turime daugybę vartotų automobilių všllaustos mados, nuo 415.00 |
ir augščiau.

kakin, p.wj.r —und.r aup.nn.iMi ,

į

ei «ip«rt

DR. A. P. STULGA

ch.mi.t. .1 n.tlpn.l I
Mputalatn.

CHICAGO, LLL.

DR. STRKliLlS
PHYS1CIAN and SURGEON

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. !
Nedėliomis pagal sutartį,
Office Tek YARds 4787
Namų Tek PROspect 1630

MILLIONSOF °0'JNDSH\VE BLcN
vStO BY OCR GOVERNMENT

Tel OANal 6128.

DR. S. BIEŽIS
VAŽIUOJANT Į ŠV. KAZIMIERO KAPINES
arba Į PIKNIKĄ, VYTAUTO Darže, VARTOKIT

SUBURBAN TRANSU SYSTEM, K.
Patogus Susisiekimas i’ki pat bartų, nuo Gatvekarių prie 111-tos
ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6631 S. California Avė.

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

UŽSISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

2403 W. 63rd St, Chicago

Tel. WORTH 88-W 2
JIM BETINIS, Pres.,

Robert M. Burgunder, Jr., kolegijos studentas ir sūnus
buvusio Seattle, Wash., prokuroro. Policijos suimtas ir kal
tinamas nužudyme dviejų automobilių pardavėjų Phoenix
mieste, Arizonoj. (Acme tele^hoto^
__

JIM PHOTAKIS, Sekr. ir Iid.

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Aver
Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p.
Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį.

——to—»s—■ ■

■■

Tel OANal 0257
Res. Tek PROspect 6669

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Office Phone
Res and Office
PROspect 1026
2669 S. Leavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.

Ofiso Tek VIRginia 0036
Rezidencijos Tek BEVerly 8244

Trečiadieniais ir Sckmkadieniais
pagal sutartį.
TeL LATayette 8016

Oi C. J. SVENCISKAS
DBNTISTA8

4300 So. Fairfleld Avenue

DR. C. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

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

Oi V. L SIEDLINSKI •
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3669
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

OFI8O VALANDOS:

4631 South Ashland Avė.

10 v»k ryto iki 9 v*L vakaro
TNdtadmuua

T«L Yasds 0904

Payal

ii

~

J

T

-

Penktadienis, gcg. 10 d., 1939

rJ?=

BRintJjES

ARD 20 Seimas
Gegužės 28 d.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Dalyvaukime Marijonų Serga Izidorius
Nausėda
Rėmėjų Išvažiavime
MARQUETTE PARK. —
Sekmadienį, gegužės 21 d.,
Marijonų Rėmėjų Draugijps
5 skyrius rengiasi prie išva
žiavimo į miškus Liepos dar
že, 182-ros gatvės ir Kean av.,
Jnstice Park, III., į kurį ti
kisi sulaukti daug svečių iš
visos Chicagos, ne vieu tik
Marijonų rėmėjų, bet ir šiaip
žmonių.

Vienas pirmųjų Chicagos
visuomenės veikėjų ir buvu
sių biznierių, Izidorius Nau
sėda, jau kelinta savaitė kaip
nesijaučia gerai. Užpuolė jį
“flu” o po to ir kitos kom
plikacijos.

Apie Izidorių Nausėdų ne
daug rašoma laikraščiuos, bet
jisai yra vienas rimčiausių
lietuvių Bridgeporto koloni
joj. Jisai 'buvo pirmas, kurs
iškėlė sumanymų organizuoti
lietuviams kapines ir buvo
vienas trijų, kurie toms ka
pinėms (Šv. Kazimiero) ir
vietų surado (kiti du Vincas
Milaševičius ir S. Marcinke
vičius jau mirę). Buvo jisai
taipgi Susiv. L. R. K. centro
pirm. ir narys daugelio pašnipinių draugijų, kuriose vis
valdyboje vietų užėmė. Dos
nus rėmėjas tautos reikalų,
šimtais aukavęs Tautos Fon
dui — visur rėmė kilnius rei
kalus, kuomet turėjo ištek
liaus. Penkiems vaikams da
vė brangų privačių mokyklų
mokslų, o ar visi jo vaikai
jam už tai dėkingi, tai kitas
klausimas...

Vienas gražiausių pavasa
rio įvykių katalikų visuome
nės darbuotėj — tai metinis
ARD ir jų prietelių bei visų
rėmėjų ir pritarėjų šv. Kazi
miero vienuolyno ir Šv. Kazi
miero akademijos seimas.
Šiemet jau rengiamės prie
20 iš eilės seimo, kurs įvyks
gegužės 28 d.
Seiman kviečiami visi ARD
amžinieji nariai ir garbės na
riai — be mandatų. Taipgi
kviečiame mūsų <eentralinių
organizacijų ir visuomenės
veikėjų atstovus.
Apie ARD seimus nėr ko
daug rašyti. Kas juose daly
vauja, žino, kad ARD seimai
tai gražiausieji, tvarkingiau•sieji ir gyviausieji iš visų or
ganizacijų. Jie nesitęsia po
kelias dienas — į kelias va
landas sugebama padaryti ir
metų darbuotės apžvalgų ir
išklausyti raportų, sveikinimų bei naudingų rezoliucijų
ir taipgi sukelti tūkstančius
dolerių paramai vienuolyno ir
akademijos.

Išvažiavimui turi paėmę di
delį Jono Jankausko trokų,
adresu 6815 So. Maplewood
(kuris stovės prie bažnyčios ir
išvažiuos lygiai 12:30 vai. po
pietų. Jonas Jankauskas yra
geras biznierius, norintiems
patarnauti, pristato anglis ir
perkelia (muvina) iš vienų
namų į kitus. Reikale neuž
mirškite atsikreipti prie jo.
Kas norite važiuoti troku,
prašomi būti skirtu laiku prie
bažnyčios. Kelionė į ten ir
atgal tik 25 centai. Įžangos į
Štai, jau ARD 20 seimas iš
daržų nėra. Naudokitės pro
eilės. Padarykime jį tikrai is
ga, įvairių linksmybių netruks
toriniu ir gausingomis auko
— dainuosime, šoksime ir už
mis ir skaitlingu jame daly
kandžiausime.
PanevėžiečitĮ
vavimu.
R.
choras, vadov. bizn. R. Andreliūnui ir p-niai Vilimienei,
Šį Vakarę Renkamės
šį kartų parodys visų galybę.
Šių dienų “veikėjams” mū MARQUETTE PARK. —
Bet, teko nugirsti, (kad ir
sų pionierių pasiaukojimas Marijonų Kolegijos Rėmėjų 5
p-nai Zizai kų tai organiz,uogal net nesuprantamas ir juos skyrius laikys susirinkimų pe
ja, nejaugi chorų, žingeidu,
bandoma net ir užmiršti, bet nktadienį, gegužės 19 d., pa
o gal kų kitų. Pažiūrėsime.
be jų neturėtume nei tų įstai- rapijos svetainėje, 8 vai. va
Biznieriai Prosevičiai, ku.
gų, nei organizacijų, kurias kare. Po pamaldų yisi nariai
ne užlaiko bucernę ir groser-1.. ,.
ir narės kviečiami laiku susi
_
.
, šiandie turime,
nę kampas 71-inos ir Wa!flrinkti. Turime svarbių reika
tenaw Avė. organizuoja visus
lų svarstyti ir viskų sutvar
savo skaitlingus koetumerius Stoka išauklėjimo, tinginys kyti išvažiavimui, kuris įvyks
ir žada visus nustebinti.
tė, bailumas, išnaudojimas — ateinantį sekmadienį, Liepos
Bet, aš manau, kad p-nai tai svarbiausieji pasisekimo darže, prie Kean Avė. ir 82
Raubūnai visus aplenks, nes priešai.
gatvės.
Valdyba
Viktoras R-aubūnas turi ga
lybes draugi) po visų ChicaOART, IND. LAIDOTUVIŲ DIBEETOfilAI
gų, o jam padės jo maloni
KELNER- PRUZIN
žmona Veronika, tai jau bus
Geriaoiūui Patarnavimu — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. I5th Avė.
karšta visiems, kaip tai —
p-nams Zizams, Vilimams, Ba
gdonams ir kitiems.
TIRED, WORN OUT,

NO AMBITION
.JTO W

many
-Tl women are
just dragging tbemselves around, all
tired out with periodic weakness and
nain? They ahould
know that Lydia
E. Pmkham’s Tahlets relieve periodic pains ana discomfort. Small size only 29 ceots,
Mrs. Dorsie W<lliams of Danville,
Illinois, says, “I had no ambition
and was terribly nervoua. Your Tablets helped my periods and built me
up.” Try thcm next month.

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

r
j

Išvyko Į Misijas, Po
TOVVN OF LAKE. — Ži Misijų Į Primicijas

Grįžo

Į Jaunimą
BRIGHTON PARK. — Šv.
Vardo draugija kviečia visus
į pasilinksminimo vakarų, ge
gužės 20 d., naujoj ir gražioj
Cameo Ballroom, prie Archer
ir Whipple Streets.
Čia turėsite progos išgirsti
geriausių orkestrų (Hal Munro Orchestra), kuri du metus
griežė Medinah klube, ir I van
Hol restorante. Po šio vaka
ro orkestrą grieš Stevens vie
šbuty. Komisija susideda iš:
pirm. N. Troy ir F. Kisselius,
F. Kilkus, Leo Baranauskas,
J. Daines, J. AVitken, J. Lindžius, Wm. Kulikauskas ir
Leo Zaukas.

noma veikėja Julijona StuGegužės 18 d. kun. Vincen
gienė jau grįžo iš Šv. Kry tas Andriuška, Aušros Vartų
žiaus ligoninės po sunkios o- parap. vikaras (Chicagoje) ir
peracijos.
“Kristaus Karaliaus Laivo”
redaktorius, išvyko į Newark,
Linkime Stugienei greit vi
N. J., Šv. Trejybės parap.,
siškai sustiprėti ir grįsti į vi
Rap. kur klebonauja gerb. kun. Ke
suomenės veikimų.
lmelis, duoti 'misijas; po mi
sijų vyksta į savo brolio, kun.
Pramoga Gražiam
Jurgio Andriuškos primicijas,
Tikslui
grįš birželio 2 dienų.

Laimingos kelionės, geriau
BRIGHTON PARK. — A.
Laurinienė su mamytės pa sių ■sėkmių misijose, ir pri
galba rengia “bunco” seselės micijose, ir laimingai grįžti.
J. K.
Imeldinos naudai, gegužės 19
d., Laurinų namuose, 4520 S.
Daryk visupirmu tai, kas
Whipple, 7 vai. vak. Visus
didžiausiai pritinka šiai valan
Pradžia 8:30 valandų. Įža kviečia atsilankyti.
dai, potam ateis eilė likusiems
nga 40c.
T. Z., Jr.
Sesele Inieldina yra duitre- , ,
t, T
.....
darbams
le r. Laurinskienes ir sesute
GARSINKITES “DRAUGE” Laurinienes.
Rap.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE

TeL YARDS 1278

Tel. LAFAYETTE 0727___________

Klausykite mūsų Lietuvių radlo programo Antradienio Ir
Šeštadienio vakarais, 7:OO valandą, Iš WHIP stoties (1480 K.)

Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ
G

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTfiS — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE
KRAFT *
CHEESE SPREADS
• Just hring out arveral varirtim of Kraft Ckerne Spreada
and crackera... and eoaapany
refreahmenta are all readyl
Tbeae Spteada are grand fcr
aandvrlAiea, appetlzers and
•alada, too. Notice the ainart
new cirrle-dot destgn cm the
Swankyawig glaaaea Kraft
Spreads come in.
9

GSlee Mylintiems — Veetnvfaae —•.
Rank tetams — IsUdotavtos —

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House,

Ine.

"THE HOME OP FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 W. 47th St.

LAIDOTUVIŲ

Phone Yards 5069

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyrių randui tkeraal nuo Holy Bepulchre Kapinių, 8900

lllth Street

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, 0ICER08 LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D II I A II P r

AfflDULAnbt
D V V A I
D I R A 1

FGR DELICIOUS
SNACKS ...

Phooe LAFAYKTT® MM

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

Res. 4543 South Paulina Street

PIRKITE

Urba Flovver Shopfe
4180 Archer Avė.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

tP

Mim

po tėvais Deguėlutė
Mirų gcg. 16 d., 1939 m.,
8:45 vai. vakare, sulaukus pu
sės amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Marijampo
lės apskrityje, Antanavo vai.,
TarputlSkės kaime.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą. Juozapą, dukterj Marce
lę, žentą James Metlicką, sūnų
Joną, marčią Jeaa, anūką Robert, 4 brolius, 2 seseris ir
daug kitą giminią ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas koplyčio
je 17315 Wabansia Avenue, tel.
Spauldlng 1463 arba Armltage
6719.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
gegužės 20 d.
Iš koplyčios
8:30 valandą ryto bus atlydė
ta į Šv. Mykolo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę; Vyra*. Dulttiė, žen
tas. Kūnus, Marti ir Giminės.
Laidotuvių
direktorius
—
Lachawicz ir Kūnai, telefonas
CANal 2515.

DIENĄ IR NAKTĮ

r\ VZ V' A T koplyčios visose
Chicagos dalyse

KOPLYČIA DYKAI

MAGDALENA
KILIKEVIČIENĖ

NAUJAUSI IR GERIAUSI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

vertė

“Kų tu reiški meilei” sa
kė Mylimasis. Ir Numylėtinis
atsakė: ‘‘Tai nešioti ant 'besiilgstančios Numylėtinio Šir
dies Mylimojo išvaizdų ir žo
džius. Tai išsiilgimas Numy
lėtinio širdyje, su troškimu ir
ašaromis ’

Nežiūrint nacionalės gvardijos patruliavimo anglių kasyklų Kentucky valstybėj, vienok
įvyksta kruvinos muštynės tarp grįžusių (be C. 1. O. autorizavimo) darban darbininkų ir
streikuojančių pikietininkų. Šiame atvaizde matome vienas tokių muštynių. (Acme telepli.)

LEONARDAS E2ERSK1S

2025 W. 51st St

Iš angliško

Kun. Ant. M. KaruiiiUe

l Liulevicins
S. P. Mažeika
Antanas M. Pkilluis
LI. Znlp

Albert V. Petkus
P. J. Ridikas
Antliony B. Petitus
Ladiawicz ir Sanai

PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

4348 So. California Ava.
Phone LAFayette 3572
3319 Litnaniea Avenne
Phone YAJBde 1138-1139

3307 Litnaniea Are.
Phone YARds 4906
1646 West 46th Street
Phone YABds 0781-0782
4704 S. Weetern Avenne
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Haleted St.
Telefonas YARda 1419
6834 So. Western Ava.
GROvchill 0142
1410 S. 49th Court
ClCero 210?
2314 West 23rd Plaoe
Phone CANal 25J5
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Phone PULlm&n 1270

I

PKStrcraB

=s

Chicagas Sęjungietės Gražiai Minėjo Savo
Metinę Šventę

norų ir tampresnio snsiorganizavimo.

Geg. 14 d., Motinos Dieno-, rdo nepamenu) buvo įpintos
je, Brighton Parke, Cliicagos motinėlėms skirtos eilutės. Gi
gęjungietės šventė metinę Sve M. S. 20 kp. sų-giečių choras,
ntę. Bendroji dvasinė puota vadovaujant Elenai Dari) k i ūjvyko Šv. Pan. Nekalto Pra tei, padainavo keletu apie
sidėjimo bažnyčioj.
močiutes dainelių. Chorui kai
Mokyklos kambary susigru I kurioms dainelėms pritarė ir
pavusios lygiai 9 vai. gražio-1 visos sųjungietės.

Brolių Marijonų vedamam
ūky N. P. Šv. Marijos Sese
lių paramai surengto išvažia
vimo proga lankėsi žurnalis
tas Vincas Uždavinys. Jis tik
rai akylai apžiūrėjo ūkį, išsitklausinėjo, užsirašė ir savo
įspūdžius papasakojo per “Mčio” radio valandų. Taip pat
kalbėjo ir apie Marijonų Se
minarijų, trumpai atpasako
damas jos įsisteigimo istori
jų. Jį labai sužavėjęs faktas,
kad tos seminarijos klierikai,
davę garbės žodį kalbėti lie
tuviškai nuo šeštos valandos
ryto iki šeštos valandos va
karo, duotųjį garbės žodį pui
kiai išlaiko.

je eisenoje s4jungieWs suėjo I

E|(.na yertelkaitt paskaitė

bažnyčion. Per šv. Mišias in gr>Jl) vaizdelį apie motinSlę.
corpore visos priėmė šv. Ko uodžiu, šventės minėjimas
munijų.
* ’ f praėjo gražiu sų-čių pasirody
Pritaikintų tai dienai sųju- mu. Gaila tik, kad ne visos
ngietėms gražų pamokslų pa kuopos matė reikalo imti joj
sakė gerb. kleb. kun. A. Bri- dalyvumų. Ši brangi diena ro
šlka. Po pamaldų parap. su dosi turėjo rūpėti kiekvienai
lėj įvyko bendri pusryčiai (geisąiongietei Bet) to,. gražu>
riau sakant pietūs), kuriuos dar sųjungietės nėra išaugu
pagamino vietinės sųjungie- sios iš savo nerangumo, apsitės, vadovaujant M. Paukš-' leį^įmo>
Yra sugrįžusi iŠ Lietuvos
tienei ir Valantinienei.
Per pusryčius pasidalinta Norime patraukti didesnį į Cecilija Klimaitė, kuri ten išlinkėjimais, sveikinimais ir iš į save dėmesį kitų moterų, bet, gyveno metus laiko. Ji gyvepildyta dainų programėlis. Pi- pasitaikius progai, nemokame Į no dr. Al. Račkaus ūkyje ne
rmiausia kun. A. Briška svei duoti gražių pavyzdžių, gau- toli Kauno. Cecilija yra Kotrynos Bačkienės sesers duk
kino visas ir linkėjo Moterų singu viešu pasirodymu.
Geg.
24
d.,
trečiadienio
va

tė. Ji pasakojo, kad jai LieSąjungai geriausių sėkmių.
, , .
. \T
kare,
M.
S.
Chic.
apskritis
tuva labai patikusi. Norėtų
Toliau, vadovaujant apskr.
pirm. K. Sriubienei, buvo pa Marųuette Park kolonijoj, Gi kad' ir ilgesnį laikų ten galė
kviestos kalbėti: centro vice mimo Pan. Šv. parap. svetai tų pagyventi. Račkai keletai
pirm. ir vietinės M. S. 20 kp. nėj, rengia įvairumų vakarų. J mėnesių buvo išvažiavę į užpirm. K. Statkienė, “Moterų Bus kortų, “bunco”, lošimas 'sienį drauge su kun. dek. F.
Dirvos” red. S. Sakalienė, III. dainuos moterų chorai, bus Kapočiumi, Pusikėjimo baž
nyčios rektorium. Daugiausia
valstybės direktorė ir 21 kp. muzikos ir kiti įvairumai.
Te . ..
.
;laiko praleidę Italijoj. K. Rapirm. J. Čepulienė, Ch. apskr.
Komnsija, energingos V.
, • ,
.
vice pirm. ir 67 kp. narė A. Trust vadovybėj. A. Poškie čkienė, kaip buvo žadėjusi,
Poškienė, 2 kp. B. Jakaitie- nė, K. Sriubienė, M. Petrai- šiemet į Ameriką neatvažiuonė, M. šnipšienė, A. Patrick,
Q Butkien5 nuo5irdžiai <*«»«.
55 kp. ir apskr. ižd. M. Pet- darbuojasi vakaro pasiseki
raitienė.
mui. Apskritis kviečia kaip Premijuojamos

penktadienis, geg. 19 d., 1939

JUMS NEREIKALINGA
TURĖTI VIDURIU
UŽKIETĖJIMO!
PAKIGELRfcKIT ŠIUO PAPRASTU,
UET MALONIU BCD1J1
V Inai nereikalinga kęsti nuolat nuo
viduriu utkletėjlmo — nuo Kulvos
skaudėjimo, nuovargio, arba kitokių
b6dų, kurios atsiranda iš priežas
ties vidurių "netvarkos''.
Milijonai Amonių surado, kad Jie
galt gauti veiklią. Ir pasitikimą pagelbą nuo vidurių užkietėjimo pa
imant vieną ar dvi Ex-I.ax plyteles!
Sis garsus Uuosuotojas yra tikrai
malonus paimti — turi gardaus šo
kolado skonj. Ex-Iax yra veiklus Ir
švelnus. Jis visiškai Išvalo Jūsų vidu
rius Ir nesukrečla Jūsų virškinimo
sistemos.
Ex-Lax yra Amerikoje labiausia par
duodamas šeimos liuosuotojas. Jis yr& lygiai taip geras valkams, kaip Ir
suaugusiems. 10 c. ir 25 c. dėžutės yra pus Jūsų vaistininkus.

RAUGOKITfcS PAMtODSIOJIMVi
ATSIKAKYKIT JJ PAKEIČIANČIŲ!
Gaminama tik vienas tikras Ex-Ui!
įsidėmėkit raides "E-X-L-A-X ant
dėžutės Ir ant kiekvienos plyteles.
Kad gautumėt geras pasekmes,
reikalaukit tikro Ex-Lax! i

EX-LAX
TNE ORIOINAL CNOMLATED LJUUTIVE

lių sodinti ir visų uždarbį su
savo santaupomis paaukavo
Ginklų Fondui. Ginklų įteiki
mo iškilmėse kalbėtojai vieningai pareiškė, kad krauju
atgautų nepriklausomybę uio
kėsime garbingai išlaikyti.
Ginklų Fondo vajus tęsis iki
rugsėjo 8 d.

Aukso Grūdeliai

DAUJFNAI. — Neseniai,
per Velykas Onos Vadopalienės kieme, prie patvarte, įdu
bo apvali 6 metrų pločio ir 12
metrų gilumo stati Aluobė. Da
bar po truputį pradeda griūti.
Geologai (žemės klodų tyri
nėtojai) aiškina, kad tose įdubimo vietose giliai vanduo
išplovė gipso sluoksnius, ir
dėl to viršutiniai žemės sluo
ksniai įdubo. Jie žemė būtų įdubusi tvarte, galėjo įvykti
nelaimė.

Staadard CH

Tel. Prospoet 0745-0746

Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT. $| gg

Tarpais dviejų jaunų mer sųjungietes, taip svečius skai Gausios Šeimos
Wholesale Only
gaičių Kvietkytės (kitos va- tlingai dalyvauti.
S. S.
KAUNAS (Elta). — Per
5931-33 So. Ashland Avė.
4-5 Kvortos....
šeimos savaitę, kuri įvyksta
Reikalaukit
gegužės 7—14 d., premijuoPas mus galima gauti tikrai
SAVO APYLINKĖS
Importuotą Valstybinę
Šios savaitės antradienį Lie noję, (kad šiuo tarpu apylin- jamo® gausios šeimos Lietu- Lietuvišką
Degtinę.
TAVERNOJ
$
tuvių Katalikų Studentų Są kėj yra kun. dr. Navickas tos voie- I savaitės ruošimo koMes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. P. Ir M.
DRINKSAS
jungos jaunutė kuopa Chica- kolegijos rektorius, planavo, miteto atsišaukimų jau atsi Dzlmldai, Savininkai.
MUTUAL LIQU0R COMPANY
goj laikė savo susirinkimų. kad arba visiems in corpore liepė 500 šeimų, turinčių po
Distributoriai
Susirinkimas, tiesa, nebuvo nuvažiuoti į Hinsdale, III., 10 ir daugiau vaikų. Daugiau
4707 S. HALSTED STREET
gausingas, bet, sakomai, ne kad jį pasveikinti, arba su šia gausingų šeimų rasta Kre
Phone Boulevard 0014
JŪS GALITE GAUTI
tingos,
Šiaulių,
Mažeikių
ir
J
kiekybėje glūdi pasisekimas, šaukti ekstra susirinkimų ir
bet 'kokybėje. Iš dalyvavusių pakviesti brangų svečių. Stu-' Vilkaviškio apskričiuose. KoKlausykite
susirinkime veidų buvo gali dentai gerb. kun. dr. Navicko l m^etas 200 šeimų skiria pre- ■i 63.06. Taipgi gannate artistišką
PALENDACH’S TRAVEL
plauką Mitalayiaą, apkirpimą Ir ihamma išskaityti ryžtingumas di asmenį brangina, nes jis yra kainos.
BUREAU
rbti ir savo ir kitų gerovei. didelis jaunimo bičiulis, auk- mijas ir rūpinasi, kad visos
Folklore
Radio
Program
Nutarė susirinkimus šaukti lėtojas ir Liet. Kat. Studen- gausios šeimos Lietuvoje bū
EVERY 8UNDAY FROM 1-2 P M.
kas antrų 'mėnesio ketvirta tų Sąjungos organizatorius.
tų atleistos nuo žemės, darbo
LIETUVIŠKA
dienį, laikyti susirinkimuose
-pajamų ir kitų mokesčių ir
RŪBŲ KRAUTUVE
paskaitėles, vasaros metu su Pasitarę kuopos reikalais, kad gautų papiginimus, va
VISKAS DĖL VYRŲ
rengti kokių pramogų, priimti studentai turėjo ir linksmų žiuojant geležinkeliais. Kau
į kuopų ir mergaites studen valandėlę: sustoję prie piano ne neturtingų gausių šeimų
tes.
Smagiai traukė lietuviškas ir naudai kelioms dienoms ka
angliškas daineles. Jų tarpe vinėse pakeliamos 10 proc. Pcrmanent garbenėjimas yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
Katalikų studentų kuopai yra neblogų balsų. Sistemarai išsilavinę. Mes suprantame
visas jūsų plaukų problemas.
vadovauja: kun. V. Andriuš- tingiau pasimokinę ir pasi Gausiai Aukoja
Jūs galite visados tikėti, kad pas
!ka, stud. Jonas Stoškus ir L. praktikavę, galėtų sudaryti
Oną gausite tikrai puikų ir gerą
PAUL LEASAS
permanent.
Šimutis, Jr. Komisijų paskai gerų kvartetų, o gal ir chore-1 Ginklų Fondui
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)
toms susirinkimuose tvarky lį. Savo tarpe turi ir tokių,
KAUNAS (Elta). — Lie ONA’S BEAVTY SHOP
3427 So. Halsted Street
1820 West 47th Street
ti sudarė — J. Stoškus, B. kurie galėtų muzikos ir dai tuvos patrijotinio ūpo paki
TeHfOnaa LATayette 8038
Tel. Doulevard 0037
Čėsna ir kun. Andriuška. V. nos meno daliai vadovauti. limų vaizduoja gausingi paJ Šimutis, kuopos iždininkas, Čia reikia tik daugiau gerų
džiaugėsi, kad nariai pradė
jo mokėti savo duokles. Tuo
4būdu kuopa galės legalizuo
tis sąjungos centre, kuris yra Marianapolio Kolegijoj,
NEW CITY FURNITURE MART
Thompson, Conn.
, — rengia —

CLASSIFIED

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

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

Tel. Victory 9670

Tbere la no eaaicr. more delightful. oe
•ffectlvą way of keaping dandruff under
onntrol than wlth IJaterine Antlarpdc,
famoua for more than 26 y^n aa a mouth
waah and gargle. Juat rub lt ln and folloar
witb prolonged maaaage.
Llaterine Antlaeptic getą rld of dandrud
hrcauae lt kilia the genu tbat cauam dan
druff—the queer little bottle-ahaped baoteria (Pityroaporum ovale) that aurrounds
the balr and oovera the ecalp.
Don't vaate Ūme tritb remediee that
merely attack aymptoma. Uoe IJaterlna
Antlaeptic. the pro ved treatment that getą
at the cauae. The ooly treatment we know
of that la backed by ten yeara of i
and a cllnlcal reoord of aueo
in the
great majority of caaea.
Lambert Pharmacal Oo., A. Louit. Mo.

LISTERINE
• DANDRUFF

Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue

Sekmad., Birželio-*June 4,

1939

11,600.00 — DOVANOMIS — >1,500.00
Kas nor užslreservuotl vietą ant busų prašomi kreiptis | New City Pnmlture Mnrt,
1852 W. 47th 8t. Iš anksto. Su kiekvienu buao tlktetu gausite Įžangos tlkletą dykai.

Šokiams gTos New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
WSBO. 1310 kll., S:20 iki 0 V. V.

PARDAVIMUI BUNGALOW
5-kambarlų bungalow;
furnacu
apšildomas; uždaryti porėtai; gara
džius; 30x125 lotas; Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi
giai. — tiktai $4100. Savininkas ant

Parsiduoda kraučlų šapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes S)
mėnesį savininkas Išvažiuoja. 18.30
South Ratine Avė., Cliicago, III.

vietos: 3252 8. Sprlngfleld Avė.

PAIEŠKOJIMAS
PaieSkau Aleksandro Ijipinsko. Jau
septyni metui kai apie JJ nieko ne
žinau. Turiu labai svarbų reikalą.
Aleksandrai, pats atsišauk: ar Jei kas
apie j) žinote, ar jis gyvas ar miręs,
malonėkite pranešti. I'ž tai būsiu la
bai dėkinga Marcele v.»p!nskas, 2080
Canalnort Avenuc, Chlcago. III.
i

PARDAVIAU! PIGIAI
Gaslnls pečius, 3 Šmotų parlor se
tas. komodės, lova ir raSomas sta

lelis

Telefonnoklle PROspect 2207.
PARnAVTMTTI

2-fletų namas parsiduoda pigiai.
"litu vandeniu šildomas, po 5 ksm-

* barius, viskas naujausios madoa
' 1828 8. 47th Conrt. Cicero. Illinois.

RENDON
Pilnai Įrengtas tavernas ir beer garPARDAVIMUI NAMAS
den; 17 kambariai Ir 4-kajų gara
Mūrinis namas; 4 kambariai vir
džius; daržas piknikams ir šokiams
pavillonas; randasi labai gražioj vie šuj. i apačioj; furnacu apšildomas?
toj prie vandens. Daro gerą blzn). garadžius. Atsišaukite: S421 South
Randasi prie didelio kelio (hlgh- Sprlngfleld Avė. Tel. Lavrndale —
wav). Automobiliais ir gatvekariats 8291.
galima privažiuoti.
Cblcagos prie
PARDAVIMUI NAMAS
miestyje, arti Rlverdale. Pigi renda, tik $100.00 J mėnesį atsakan 4004 So. Maplewood Avė., geras 2
fletų medinis namas; 6 ir 6 kamba
čiam žmogui.
riai. Mūrinis pamatas: yrabelsmonCharles Umleh (ITmlkas)
tas: 30 p8<lų lotas: kaina tiktai —
2500 W. 63rd St., Chlcago. m.
14200.00. Galite apžiūrėti namą iš
Telefonas PROspect 0025
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rtnck, 3711 West
03rd Street, tel. PROspect 0268.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD
WILL0W SPRINGS, ILL.

p-nas Butchas, sav.

Turtne virt

$3.i<mi,noe.ee

Reaervaa virt
$325,000.00

RENDON KAMBARIAI
Didelis miegamas kambarys ir vir
tuvė; su šiluma, šviesa ir Kasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač Jei abu
dirba. Marquette Parke. Atsišaukite
Telefonu: Rennbllc 0835.

PARDAVIMUI
Turime parduoti vieną 8 pėdų refrigeruotą porcelėninę parodymo dėžę.
Taipgi vieną 6x8 "walk-In” šaldy
tuvą.
KASTNER REFRIGERATION

SALES.

4234 W. 28th St., Chlcago.

PARDAVIMUI NAMAS
Brighton Parke; 2 fletai po 4 kamb.
Gerame stovyje. $2,800.00. Maža su
ma Įmokėti, balansas $25.00 J mėnesĮ. Atsišaukite:
JOE STARMAH.
4503 So. Talman Avė.
l-mas aukštas

REIKALINGAS PARDAVftJAS
Reikalingas komercijinės refrlgeracljos pardavėjas. Gera proga. Ne
reikia turėti patyrimo. Komišinas ir
gasolinas. Atsišaukite telefonu:

I,awndale. 2295

REIKAIJNGAS PARDAVĖJAS
Reikalingas degtinės pardavėjas. Tu
ri turėti gerą sekimą. Geras atlygi
nimas. Atsišaukite:
MUTUAL LIQDOR CO.,

4707 So. Halsted St. Chlcago

ONA’S PERMANENT

2rą Metinį Pikniką

PARDAVIMUI
Pardavimui bučernC ir groseroS; pil
na elektriklnė refrigeracija; gera vie
ta; nBra kompetlcljos
Atslšnnklte Telefonu Hemlocfc 0257

PARDAVIMUI

15C

CHnfcs pr»M LMtrint AntU»ptla
raaehat and kiUt dandruff farm

REPublk- 4666.

REIKALINGA MERGINA
Reikalinga mergina nuolatiniam na
mų darbui. Geras namas. Turi pasi
likti vakarais. Atsišaukite telefonu:
DearlMim 455.3 arlta asmeniškai I
ISO No. 1-a.Salle Street. (.Restorane).

Aplink mus

Susirinkimo dalyviai, kurių
tarpe buvo keletas baigusių
Marianapolio Kolegijų, suži-

ther strlps; ąžuoliniai aptaisymal ir
grindys. Kaina tiktai $6,350.00 cash
ar išmokėjimais,
2415 West Mar(pietu* Road (#71 h St.) Telefonas

ATSIVĖRĖ ŽEMĖ

2358 So. Leavitt Street

Ineorporatcd

PIRMOS RCAIES JUODŽEMIS
— gVIynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15
bušeliu $2.50.
Stanley Gatcus. 110 So. Rblgelaml
Avė., Wortli, III., t<4. Oak Ijihii
I93J-1.

Kasdieną privalome atnau
PARDAVIMU BINGALOW
kambariai; ekstra kamba
jinti savo prižada ir skatinti 6rysdideli
pastogėje; miegojimui porėius:
didelis beismontas; 30x150 pėdų losave
prie .stropumo, kaipo kad tas;
.
.
2-kaxų garadžius; karštu vandešiandien tik būtume atsivertę.' nlu apšildomus; visi screens ir wea-

vyzdžiai iš kaimo, kaip ūki
Stengkies kantriai kitų pra
ninkai ir jaunimas aukoja Gi
nklų Fondui Pav., tik dvi’sižengimus bei negales nukęs...
~
.
neturtingos Patamulšelių ir ti, nes ir tu jų nemažai turi,
Vainatrakio seniūnijos suau- o kiti tur jas kęsti.
kavo 1,000 litų ir už juos nu
pirko Panemunės šauliams gi
MOVTNG IR
nklų. Raželių pradžios moky
EXPRESSING
klos mokiniai liuoslaikiu po MATYKITE MUS PIRMIAUSIA
DEL ŽEMU KAINŲ
pamokų ėjo į miškus medeJOE MOCKUS

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

CLASSIFIED

Mūsų choras kas sekmadie
nis gražiai pagieda, vargonai
Nesikišk į svetimus reikajus, nesimaišyk į vyresniųjų
veiksmų.

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00
Kmokėjom
Už padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų

4%

Safety

Morgiėių
Deposit Dėžutei Galima
Pasirendnoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
nų, Subatom nno 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASS06IATI0N
of CniCAGO
JU8TIN MACKIEWICH
Pramdent
HELEN KUCHINSKA8, Seo.

GERAS IR PIGUS
2 fl. po 5 kamb. mūrlnins namas.
11 metų senumo. South West Ridėję,
prie 63rd St. gatvekarių linijos. Renda $100.00 j mėnesi.
Kaina tiktai
6.950.00. Kas norite užsidirbti ar pi
giai Jslgyti gerą namą. rašykite grei
tai. Rox No. VJ140, Draugas. 2334
Sonh Oakley Avenue, Chlcago, UI.

PARDAVIMUI NAMAS
Marąuette Parke, 6 kamb. medinis
namas; furnacu apšildomas; parsi
duoda pigiai. 8833 South Canąpbell
Avė., tel. PROspect 3444.

.REIKALINGA DARBINI N K P,
Paieška u senutės prižiūrėti kitą se
nutę. Mokestis neperdidells. Atsišau
kite: 6456 So. Whlpple Street.

Daug daro, kas daug myli.
Daug daro, kurs gerai atlieka.
Jeigu dvejuos kariaujate
prieš bendrų priešų, pągelbėkite vienas kitų.
Skoliname pinigus ant pirmų
morgtčlų. Prieinamos išlygos. Dėl
platesnių informacijų kreipkitės J:

CHAS. ZKKAS
4708 So. Western Avė.,
TeL Lafayette 6404

AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
Prienamomis Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
Domininkas Kuraitis, Savininkas

Telefonas VIOtory 1696

