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Lietuva su Vokietija padarė nauią sutarti
Vokietija Lietuvai pastatys nauja
uosta ir skirs zonas Klaipėdos uoste

Gen. Franco meldžia Dieve pagalbos
ispanu tauta vesti i pilnąją laisve

Pasitarimai vykę nuotaikioj
dvasioj, pareiškia naciai
BERLYNAS, geg. 21. —
Lietuva su Vokietija padarė
priedinę ekonominę sutartį,
kurią pasirašė Lietuvos užs.
reikalų ministras J. Urbšys ir
Vokietijos užs. reikalų minis
tras Ribben,tropas.
Vokietija pasiryžta Lietuvai
pastatyti naują uostą už poros
mylių pietų link nuo Klaipė
dos ir pripažįsta dvi laisvas
zonas Klaipėdos prieplaukoje.

Vokiečių išleistam kdmuni'kate pažymima, kad “preky
bos derybos buvo vedamos
draugingoje dvasioje ir atsi
žvelgiant kito kontraktuoto
bendrininko ekonominių inte
resų. ’ ’

Sutartis padaryta dviems
metams. Prie jo prisegta
“klvringo” sutarimas ir tvar
ka pasienio trafikai.

Goebbeisas numato “konfliktą”, jei
naciu reikalavimai bus neigiami
O Mussolini pareiškia, kad
ašis apvaldys visą Europą
BERLYNAS, geg. 21. —
Propagandos ministras Goebbelsas kalbėjo nacių susirinki
me Koelne (Cologne) mieste.
Jis pareiškė, kad jei artimoje
ateityje vadinamos demokrati
nės valstybės neleis Vokietijai
lygiai naudotis pasaulio gery
bėmis, jei bus neigiami Vokie
tijos reikalavimai Dancigo ir
koridoriaus klausimais, iškils
“konfliktas”.
Be kitko Vokietija reikalau
ja kolonijų tgjrąžinimo. Vokie
čiai žino, sakė ministras, kad
jie yra nuskriausti pasaulio
paskirstyme ir pasaulis turi
žinoti, kad toks stovis negali
ilgam tęstis. Ir jei dėl te iš
kils rimti nesusipratimai# Vo
kietija nebus atsakinga. 80 mi
lijonų vokiečių tauta, gyvenan
ti pačioje Europos širdyje, ne
gali būti be kolonijų.
Vokietija, anot jo, neatsie
kusi tų tikslų negali būti rami
ir negali pasižadėti ramiai gy
venti. .

Kardinolas jam įteikė
brangų nugalėjimo kardą

Rytmečio atspindžiai Lietuvos kariuomenės Vasaros kareivinių rajone. (VDV)
------------------------------------------- ■■ .
---------------------------

Vyksta Romon

Amerikos marijonų provinCITNEO, Italija, geg. 21.— leijos trys nariai — d. g. kun.
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Gausingam
nacių
J. Jakaitis, MIC., kun. dr. J.
čia ministras pirmininkas Mu Navickas, MIC., ir kun. J.
ssolini įspėjo Prancūziją ir Jančius, MIC., vyks į Romą
Britaniją. Jis sakė, kad nauja' atstovauti Amerikos marijonų
italų vokiečių karinė sąjunga, provinciją generalinėje kapitu
kurios sutartis rytoj Berlyne loje liepos mėnesį. Šioje kapi
bus pasirašyta, pakils veikti, tuloje bus renkami generolas
kad užtikrinti taiką Europai, ir provincijolai šešeriems me
jei vadintinos demokratinės tams.
valstybės trukdys nacių fašis
tų vystymuisi.
TARP BULGARIJOS IR
Girdi, kaip tik sutartis bus RUMUNIJOS ĮTEMPIMAS
pasirašyta, 150 milijonų gy
DIDĖJA
ventojų susijungs blokan, ku SOFIJA, geg. 20. — Prieš
rio niekas pasauly negalės pa kokį laiką rumunai Dobrudlaužti. Šitas blokas apvaldys žoje (buvusioje Bulgarijos
visą Europą, šaukė Mussolini. provincijoje) nužudė 20 bul
garų. Nuo tada prasidėjo bul

STREIKUOJANTIEMS AN garų su rumunais nesusipra
GLIAKASIAMS PARŪPI timai ir kasdien jie rimtėja.
.. „
NAMA MAISTO
Bulgarijoje vyksta de>mons-

HARLAN, Ky., geg. 20. — tracijos prieš Rumuniją.
Pagaliau šalies vyriausybė Rumunija aiškinasi, kad nu
susidomi čia vykdomu anglia žudyti bulgarai buvę banditai.
kasių streiku ir kai kuriose
kasyklose darbų vedimu su NACIAI BRITANIJOJ TU
RI DAUG ŠALININKŲ
streiklaužiais.
Teisingumo departamentas LONDONAS, geg. 20. —
iš Wasbingtono čia prisiuntė Aiškėja, kad Britanijoje Vodn savo valdininkus ištirti fl<įetijos naciai tarpe pačių bri
dalykų stovį. Be to, šalies vy tų turi daug šalininkų, kurie
riausvbes pastangomis jau spūdžio, vyriausybę maldinti
parūpinama maisto streikuo- Hitlerį ir pačiai Vokietijai
MADRIDAS. — Pasipikti jantioms angliakasiams.
pripažinti reikalaujamų kon
nęs raudonųjų gaujų įvykdy
cesijų.
tomis kalinių skerdynėmis HARLANO ANGLIAKASIAI
čia Modelo (kalėjime 193G m.
ŠAUKIAS PREZIDENTO
rugpiūčio mėnesį anarchistas
PAGALBOS
Melchioras Rodriguezas per
HARLAN, Ky., geg. 21. —
visą karą pasiaukojo žygiams
vaduoti kalinius nuo kraujo Harlano apskrities streikuoją
išalkusiųjų komunistų ir so angliakasiai kreipės pas pre
zidentą Rooseveltą su skundu,
BERLYNAS, geg. 21. —
cialistų.
kad Kentucky 'milicija varžo Vokietija turi ekonomines de
Tais pačiais metais gruod jiems civilinę laisvę.
rybas su Ispanijos vyriausy
žio 8 d. Rodriguezas per še
be Madride. Nacių ekonominę
šias valandas įkalbėjo į suplū- tų vyriausybės žemės ūkio mi komisiją Rudaro dvylika asme
dusią raudonųjų gaują Alca- nisteris.
nų. Komisijos priešakyje yra
la de Henares žudyti 1,552
Kitose vietose jam taip pat dr. Helmuth Wobltat, kurs nekalinių. Ir jam pasisekė tuo pavyko daug kalinių apsau-1 seniai padarė vokiečių prekybūdu kalinius apsaugoti nuo goti nuo raudonųjų šėlimo, tboa sutartį su Rumunija.
skerdynių. Šių kalinių tarpe
Spėjama, nacionalistai ne-Į Patirta, kad bus padaryta ebuvo ir Raimundo Fernandez užmirš šio anarchisto pašiau- konominė ir finansinė sutartis,
CueSta, dabartinės nacionalis- kojimo ir nuopelnų.
IVokietija pasiryš Ispanijai

KARO METU ISPANIJOJ
ANARCHISTAS VADAVO
ĮKALINTUOSIUS

Santarai ipazino sonetu sąlygas;
saugos ir petuvns nepriklsusomybe
PARYŽIUS, | geg. 21. —
Pranešta, prancfczai su britais
pripažinę sov. Rusijos stato
mas sąlygas sudaryti Britani
jos Prancūzijos sov. Rusijos
antiagresyvinį bloką, nukrei
ptą prieš diktatorines valsty
bes. Sakoma, apie tai praneš
ta Maskvai ir galutinis susi
tarimas įvyksiąs Ženevoje,
kur rytoj susirenka T. Sąjun
gos taryba.

Dabar turės paaiškėti, ar
sov. Rusija tikrai nori prisi
dėti prie minėto bloko, nes
britai su praniūzais pripaži
no Maskvos sąlygas.
Maskvos viena sąlygų buvo,
kad blokas 'pasiryžtų globoti
ne tik Lenkiją ir Rumuniją,
bet ir Lietuvą. Britai ir pran
cūzai visą laiką priešinosi
imti savo globon Lietuvą.
Sovietai spyrėsi ir laimėjo.

NAUJI DIEO KOMITETO
SKELBIAMI STAIGMENYS

FILIPINUOSE JŪRON
GRIMSTA SALA

WASHINGTON, geg. 21.—
Kongresinis Dieo komitetas
prieš porą dieni} paskelbė su
sekęs planuojamą J. A. Valskampaniją prieš žydus.
J
j* r
j
Dabar jis skelbia susekęs,
kad dešiniųjų su kairiaisiais
koalicija sankalbiavus su
griauti šalies vyriausybę.

MANILA, geg. 20. — Verde sala, už 100 mylių nuo Manilos pietų link, grimsta jū
ron. Gyventojai skubotai nu
sikelia į gretimas salas.

ŽEMĖS ĮDUBIMAI
SULAIKOMI

Kasant požeminiam gele
žinkeliui urvus State gatvės
apačia vietomis pradėjo slink
ti žemės, kai kur pasidarė di
deli įgriuvimai. Duobės užpil
tos ir sakoma viskas bus tvar
koje.

Nacini Ispanijai statys tvirtoves,
ties plentus ir geležinkelius

Verde yra apie 9 ketvirti
nių mylių didumo ir turėjusi
apie 4,000 gyventojų. Iš čia
vyksta geologinė ekspedicija
apžiūrėti salą.
SNIEGYNAS UŽMUŠĖ 11
ASMENŲ

ROMA, geg. 20. — Domodossola apylinkėje audros lai
ku nuo kalno nusirito sniegy
nas ir užvertė pašiurę, kur
buvo pasislėpę keliolika dar
bininkų. 11 žuvo ir 5 sužeista.
SPROGUS VANDENS KATI
LUI ŽUVO VIENUOLĖ

MADRIDAS, geg. 21. — jVmo simbolį.
Ispanijos išvaduotojas nuo
Prieš tai vidunaktį gen.
krikščionybės priešų
gen. Franco kalbėjo per radiją. Jis
Francesco Franco Las Salesas pareiškė, kad Ispanija pasibažnyčioje klūpodamas pas rengusi ekonominiai susiartinaltorių, apsuptas vyriausybės | ti su kitomis Europos valstyaukštųjų valdininkų ir šešio bėmis. Tačiau nieku būdu ne
likos ispanų vyskupų, meldė pasiduos ekonominiam spau
Dievo pagalbos ispanų tautą dimui.
laimingai vesti į pilnąją lais “Mes sieksime didžiosios
Ispanijos ir pirmoje vietoje
vę.
Ispanijos primas kardinolas statysime savigarbą,” pareiš
G omą y Tomas per padėko- kė raudonųjų nugalėtojas.
nės pamaldas gen. Francui į- “Nepakęsime nė • mažiausio
teikė brangiais akmenėliais kėsinimosi prieš mūsų sovef
papuoštą kardą, kaip nugalė- renumą.

ČEKO--SLOVAKŲ
KONGRESAS
PRANCŪZIJOJE
PARYŽIUS. — Čia įvyko
Prancūzijoje gyvenančių če
koslovakų (40,000) kongre
sas. Kongresą, tarp kitų, svei
kino ir buvęs Čekoslovakijos
prezidentas Benešąs. Čekoslo
vakijos ministras Paryžiuje
padarė platų pranešimą. Savo
kalboje Osuskys ragino savo
tėvynę mylėti dar labiau, nes
ji dabar yra nelaiminga. To
liau Osuskys pareiškė karštą
padėką Prancūzijai, Didžia
jai Britanijai, Jungtinėms
Valstybėms ir Sovietų Sąjun
gai už tai, kad jos nepripaži
no Čekoslovakijos prijungi
mo. Osuskys pranešė, kad va
dovaujantieji čekoslovakų po
litikai dabar studijuoja provi
zorinės Čekoslovakijos vyriau
sybės sudarymo reikalą. Bai
gdamas savo kalbą Osus
kys pareiškė, kad visi čekoslovak'ai, kur jie begyveną,
karui ištikus stos savanoriais
į kariuomenę. “Mes, čekai ir
slovakai, kurie šiandien gina
me savo tėvynės reikalus, pa
reiškė Osuskys, tvirtai tikime,
ikad ateis nauji laikai Viduri
nės Europos tautoms. Pergy
venti sunkumai ir nelaimės
užgrūdina mūsų valią ir padi
dina 'mūsų tikėjimą į pergalę
idėjų, kurios gražins Europos
žmogui jo vertingumą, jo dva
sinės kūrybos galią”.

Šv. Bazilijo dominikonių
vienuolių namų rūsyje, 1850
PAŠTAS ORU PER
W. Garfield bulv. suspro
ATLANTIKĄ
go šildomąjam vandeniui kubi
NEW YORK, geg. 20. —
las. Žuvo vienuolė Anna Kliara, 68 m. amž. Ji dar gyva bu Pan American Airways šian
vo nuvežta į Šv. Kryžiaus li dien pradėjo jūriniais lėktu
vais vežioti paštą tarp Ame
goninę, kur ir mirė.
rikos -ir Europos per AtlantiSo. Chicagoj gaisro su ką.

KRITIKUOJAMA WPA
POLITIKIERINĖ
VEIKLA CHICAGOJE
WASHINGTON, geg. 20. —
Tiriąs Works Progress Administration (WPA) vykdomus
viešuosius darbus t kongreso
žemųjų rūmų komitetas ir
Chieagoje randa WPA viso
kių negirtinų žygių. *
Štai pora pavyzdžių:
Šalies vyriausybės fondais
apmokami WPA darbininkai
Chicagoj griauja senus na
mus. Tuo būdu atimamas dar
bas nuo privačių kompanijų
ir miestui sudaromas pelnas
pardavus sugriautų namų me
džiagos dalis.
Numatytų griauti narnų sa
vininkams WPA nurodo grio
vimo naudingumą, nes darbas
atliekamas nemokamai ir sa
vininkams sumažinami mies
tiniai mokesčiai. Namus su
griovus mokesčiai (taksos)
mokami tik už tuščius žemės
sklypus.
Dėl vyriausybės fondų mažėjiimo iš WPA tūkstančiai
eilinių darbininkų paleidžia
ma iš darbo, bet darbų vedė
jai paliekami savo vietose ir
jiems atlyginimas , nemažina
mas.
Yra ir daug kitų nepaken
čiamų politikierinių žygių ry
šium su WPA veikla.
Stebėtojai

teisingai

sako:

Visuomenė supažindinama su
WPA veikla. Tasgi yra svar
bus dalykas.

CIOEROJ SUIMTAS
GYDYTOJAS

tiesti pleaitų tinklą ir reikalin
Ciceroj suimtas gydytojas
gus geležinkelius, taip pat pa
dr. S. A. Dowiat, 31 m. amž.
statyti tvirtoves. Ispanija už
Įtariamas gydyme pašautųjų
tai 'Vokietijai atsimokės įvai
plėšikų žudikų.
rių rūšių žaliava ir maistu ir
iš vokiečių pirks reikalingus
gaminius.
Kalbama, kad sutartis bus
CHICAGO SRITIS. — U
pasirašyta Berlyne, atvykus naikinto grūdų sandėlio griu Yankee Clipper 42 tonų sv©
čia generolui Franco. Be to, vėsiuose rastas dar vienas žu rio lėktuvas išskrido «u ke dalies debesuota ir vėsiau.
Saulė teka 5:23, leidžiasi
gen. Franco atlankysiąs ir I- vusiojo lavonas. Tai J. Vedi- liais tonais laiškų. Kol kas
8:10.
keleiviai neimami
tallją.
gho, 45 m. amž, ,
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrųllna.
Jei nepraAotna lai padaryti ir ne prisiunčiama tam tiks
lui palto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinu visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulyc savo nuožldroa
Korespondentų
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (Jei gailina rašomąją
mašlnšlej paliekam didelius tarpus pataisymams, ven
giant

polemikos

pondencijos

ir asmeniškumų.
lalkraštln nededamoa

Pasenusios

kores

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bntered as Seuond-Claas Matter March II, 1*14, at

Cblcago, Illinois Under the Aot ot March S. 1171.

Kultūra Ir Religija
Dr. V. Jungferis yra pasakęs: ‘ Kultūra ir
religija yra tokie pat stiprūs ir savarankiš
ki veiksniai tautų gyvenime, kaip ir kraujo
ryšiai”.

Pirmadienis, geg. 22 d., 1939

išsižadėti sostinės Vilniaus, o vokiečiai —
sese
W
irgi be šūvio vienatinį uosti} Klaipėdų”.
I -•
Tarp diktatūrų esama skirtumų. Toks Muy*
t
ssolini pajėgęs konsoliduoti šalį, sužavėti
Kada šiandien pragariškos Taip, niekis moterystė, niemases, susilaikydamas, tačiau, nuo kovos neapykantos širdys dūmais įjkis vaikas, bet viso šeimos
su Bažnyčia. Lietuvoje diktatūra buvus ki- padanges paleidžia amžiais gyvenimo antras — šunys.
tokia:
kurtas brangenybes, kada paIr tas vyksta, deja, ne vie
“Lietuvoje gi diktatūrų veda viena iš trankų šūvių sustabdyti nega- loje šeimoje ir ne vienoje Asmulkiausių partijų, kuri kai kuriuose rinjokios valstybių konferen- merikoje. Ne. Berlyne yra du
kimuose į seimų vieno atstovo neprava- «ijos, kada nuo blogo žmonių šimtai tūkstančių (200,000)
rydavo. Ir šalį ta partija valdė ne aukš- neatbaido net didžiausios bau kūdikių, o šunų... du šimtai
tais principais, ne partijos pasiaukojimu smės... — daugelis rinitų žino- keturiasdešimt tūkstančių. Va
ir dideliu darbingumu valdininkų, bet 'pa- nių jau ima ieškoti to viso dinasi, Berlyne keturiomis de
didintos policijos šautuvais. Lietuvos tau- i gilesnių įpriežasčių.
šimtimis tūkstančių šunų yra
tininkai parsitraukė sėkmingųjų diktatu-Į jų įegko vįsur, tik ne ten, daugiau, negu vaikų.
rų formas, bet nepasisavino jų pasiauko kur
tikrai g,Qdi 1Smeta.
Paryžiuje yra šuninis kos
ŠA#??;:
jimo, didelio ryžtingumo ir nepaprasto dar nia milijonai švietimui, moky metikos institutas (šunų prie
bingumo pasilikdami iš Rusijos parsivež
kloms, spaudai. Gulama visu žiūros įstaiga), kur dirba da
tąjį valdininkų sulepšėjimų, išdidumų, pa
svoriu ant tautiško aulklėji ug gydytojų, dantistų, frizuo
reigose apsileidimų, ir savo elgesiu minias
'nio...
O nematoma ar nenori toji}, masažisčių... Ten pat
atstumdami nuo dėjimosi prie vykdymo
ma matyti, kad viso blogio, yra puikiausi šunims kapai,
skambiai išrašytų šūkių”.
viso sodomiško ir gomoriško su gražiais pasivaikščiojimo
Pagaliau, ‘^rys’; pažymėjęs, kad no- istvil.ki,110i viso'žiaurumo, ko- takais, paminklais su “'miru
gus yra protinga būtybė, kuri vien materia-<
kio nesti net gyvulių tarpe., sio” šuns... paveiksiu. Dažnai
liniais sumetimais ilgai negali gyvuoti, sako:
prie šių kajaj sustoja gražus
šaknys yra‘šeimoje.
‘‘Galima žmogus paversti automatu bet
Maža įtakos padarys iki au auto ir mylimam mopsiukui
neilgam, nes jis natūraliai siekia prie lais kščiausio laipsnio iškeltas au išlepinta bevaikė dama palie
vės, prie gėrio ir grožio idealo. Todelei klėjimas, nieko nepadės tobu ka kvepiančių gėlių puokšte
sveikiname naujai susidariusių Lietuvoje liausi ir griežčiausi įstatymai. lę...
kryptį — silpninti diktatūrų, o leisti pi
Nieko. Jei šeima nebus šven Šaknys supuvo — griūna
liečio, individualybei daugiau 'pareikšti”.
Libano kedrai!
Luksisiniu traukiniu Anglijos karalius Jurgis VI lanko
Dėl to laikraštis nuoširdžiai džiaugiasi ta.
Iš
tikrųjų,
kas
gali
šeimai
Kanadą
ir stebi jos pramonę, kultūrų ir t.t. (Acme telephoto)
Kai
šaknys
esti
supuvusios/
naujųja vieningo darbo vyriausybe, nes esu
vilties, kad valdžios legališkunias bus atsta tada griūna tvirčiausi ąžuo priduoti patvarumo, pasiuu
tytais ir krašto gerovės kėlimu bus įtraukti lai, didžiausi Libano kedrai. kavinio, šilimos..., kai iš ten Edward J. Flynn, U. S. Commissioner General
Kai žmonijos šaknys — šei religija, viso ko šaltinis, yra
susirūpinti ir piliečiai. ,
Žodis Lietuvos Paviljono Pasaulinėj Paro
mos — esti supuvusios, tada išstumta!
Keikia pripažinti, kad šiame “Š-rio” ra
doj, New York, Atidarymo, Gegužės 14 d.,
Pasaulio išganymas prieš
griūna amžiais stovėję kara
šinyje daug tiesos pasakyta.
Proga.
.—I.***' -

Kai šaknys Esti Supurusios...

“P. G.” bendradarbis p. M-a, šių mintį
labiau praplėsdamas, sako;
Tauta be kultūros yra mirusi. Jos kultū
ra, skirtinga nuo kitų tautų kultūros, rodo
jos gyvybę. Kultūra turi savo šaknis tau
tiškoje sąmonėje, kuri išoriai pasireiškia
tautine kūryba, bet savita kūryba. Bet tai
dar nereiškia, kad kiekviena tauta savo kul
tūra atsirubežiuoja nuo kitų kultūrų kinų
siena. Ne. Žmogaus siela iš esmės yra pa
naši į kito žmogaus sielų.
lių sostai, iš istorijos lapų di du tūkstančių metų įvyko šv.
Tauta — tai žmonių bendruomenė, todėl
ngsta galingosios valstybės, ir Šeimynos dėka, šiandien pa
Mr. Commissioner, Ladies
Įdomi Statistika
kultūra, kaip dvasinė išvada, iš esmės ne
jų nuo tos pražūties neapsau saulio išgelbėjimas iš dabar and Gentlemen:
gali priešintis kitai kultūrai, tik skirtumas
“Dirva” įdėjo rašinį apie AVyoming klonį go nei skaitlingos kariuome tinių baisybių įvyks per šve lt is a great pleasure to
yra specifiniuose atspalviuose, kurie gali bū
ntas šeimas.
(Wilkes Barre, Pa., apylinkes), kuriame pa nės, nei aukšta kultūra...
welcome Lithuania into the
ti mažesni ir didesni, kas priklauso nuo geo
duoda statistikos žinių. Lietuvių turto tam
Kito kelio nėra.
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daugumoje
ne
šventėja,
ir
do“
Bendrai
imant
AVyoming
Klonyje
Lie

Nedorovingoje
šeimoje
net
And perliaps you will pardon
rinio išsivystymo.
tuvių
bažnyčių
yra
11,
jų
tarpe
keturios
rovėja,
bet
pūva,
nudorovėja.
gerų
geriausi
mokykloje
gir

Kaip kultūra, taip ir religija yra tauto*
the fact that we, as Ainerigana gražios ir turtingos. Jų vertė siekia dėti pamokinimai (maža tetu Tai vyksta dėl nedoros spau cans, take sonie 'pride in viewesminė savybė. Nėra tautos be religijos. Sie
pusę milijono dolerių.
ri reikšmės. Priešingai dar dos, kuri iškelia šėkuos visas ing the exhibit which so fitla pajūri rn žmogaus instinktyviai siekia die
Namų surasta pagal pavardes jL123, ir blogiau. Nėra juk pavojinges- 'padugnes aikštėn ir užkrečia tingly portrays the achievevybės; jinai iš prigimties yra religinga; tik
.
95
ūkiai, prie to pridėjus bos $1,220,245.
da,ykOj kaįp gražfis
išimtys gali būti areligihgos. Bet tautos arcjomis sveikąsias. Pūva šeima, ■ments of Lithuanian nationKitokia
turtas
paviršutiniai
spėjama
sie
ligingos niekas nei praeityje, nei dabartyje
džiai, kuriuos lydi blogi šei kai ypatingu būdu globojami hood. For it was our Presikia
apie
50,000
dolerių.
nėra atradęs.
mos pavyzdkiai. O šiandien persiskyrusieji, kai pro pirš dent Wilson who insisted tliat
Religija ir kultūra stipriai veikia tautų
Automobilius vairuojančių lietuvių yra gražius mokyklų, draugijų., tus žiūrima į viešus susimetė- nations who had preserved
gyvenimų. Prof. V. Jungferis sako, kad tarp
2121, imant jų automobilių vertę po $100, žodžius lydi blogi šeimos pa lius...
their cultures be fornied into
kultūros ir religijos yra kraujo ryšiai Visai
pasidaro $212,000.
Turėkime' drąsos į žaizdas statės enjoying their own navyzdžiai. Savo namų šeimos,
teisingai. Kultūra be religijos yra tuščias
Lietuvių apie 80 nuoš. dirba 'kietos an kine matytos šeimos, geltono pažiūrėti. Jos slepiamos vis- tional rule. So we find a hisžodis. Kultūra priklauso nuo tautos sielos;
glies kasyklose, visi priversti priklausyti je spaudoje skaitytos šeimos. tiek neišgys. Tik ims dar la toric hond with the reconstio sielų įsivaizduoti be religijos negalima. To
į U. M. W. of A. (angliakasių unijų). Kol
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nį kapinėse, šalta, tuščia ir... kurs tik vienas tegali šeimas fication of a cause oūr gogiau pasakius, remiasi religija.
muštų lietuvių mainų darbininkų:
Neseniai laikraščiuose skai iš puvėsių ir jas sudorovinti, vernment espoused.
“Kuomet pravesta kietos anglies ka tėme iš Amerikos teismo sa yra Kristaus atneštoji religi
Lithuania, of course, has
sykloms darbininkų sužiūrėjimo įstatymai, lės. I teismų įeina ponas su ja ir dorovė. Pagydžius šei
been a nation since centuries
visi kietos anglies kasyklose sužeidžiami ponia, vedini trimis šunimis. mų — viso gyvenimo pamatą,
ir užmušami darbininkai turi būti pažy Mat, juodu nutarė persiskir tuo pačiu pagys ir visas val before the discovery of Ame
rica. ller people have preser
mėti ir sulyg jų tautybės. Iš tų skaitlinių ti. Ėmė dalytis turtų. Dole
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visuomeninis
ir
do

Apie Diktatūras
ved the fol'kways, here so chapasirodo kad Luzernės apskrityje užregis rius pasidalija pusiau. Vienin
rovinis gyvenimas.
rmingly represented in the
truota lietuvių užmuštų tarp 1981 iki 1938 telė dukrelė ir sunkumų ne
“Švyturyje”, Argentinos lietuvių katali
K.
N.
Skurkis,
MIC.
.f*
S.
”
)
wedding smile, that they
metų 832 darbininkai. Skaitlinės būtų dar

APŽVALGA

kų laikraštyje, įdėtas įdomus straipsnis apie
diktatūras. Straipsnio autorius, gana vyku
siai apibudinęs Rusijos, Vokietijos ir Itali
jos diktatūras, rašo:
“Lietuva 'per pastaruosius trylikų me
tų irgi yra valdoma vienos partijos, bū
tent tautininkų diktatūros, kuri nelegaliai
paėmus šalies valdymų, priešingai įstaty
mams panaikino Lietuvos Valstybės Stei
giamojo Seimo Konstitucijų, ir valdo šalį
tautininkų partijos vadų nurodymais. Prieš
trejetų' metų diktatoriai neva leido rinkti
šeinių, bet patys pastatę kandidatus... Ne
va leido rinkti prezidentų, bet patys pa
statė tik vienų kandidatų, ir tai savo par
tijos vadų...”
Laikraštis toliau rašo, kad Lietuvai dik
tatūra atnešė ne vienų, bet visų eilę nelai
mių:

“Šalies viduje išnyko gyvingumas, nu
slopinta privatė iniciajatyva, išvystytas
valdininkų luotno sauvaliavimas, patrijotinių organizacijų slopinimas, nutraukti san
tykiai su popiežiumi (kuriuos net ne ka
talikiški kraštai palaiko), iššauktas ūki
ninkų bruzdėjimas, priveista begalės val
džios šnipų, sukelta minios apatija prie
savos valdžios. Nusilpnėjus Lietuvai vidu
..je,, su jos atsparumu imta visai nesiskaityti užsienyje, ir lenkai be šūvio privertė

sudarė — abu sutiko jų ati
didesnės jeigu visi lietuviai būtų buvę už duoti j prieglaudų. Tai menk
rašyti lietuviais”.
niekis. Dalybos vyko gerui.
Priėjo eilė šunims. Nelaimė!
Italų Spaudos Pranašavimai
Ir šiaip bando ir taip — ir
“L. Ž.” paduoda, kad “Ręsto dėl Carli- nieks neišeina. Abu nenori iš
no-”, pašiepdamas britų nutarimų įsivesti pri sižadėti šunų arba jų mažiau
valomųjų karo tarnybų, rašo, kad karo prie turėti. Visas tas sunkus klau
volė Anglijoje italams mažai rūpi. Tai yra simas atsidūrė teisman. Tei
prisipažinimas prie begalinės baimės. Karo sėjas visaip bandė — šunų
prievolės įvedimas rodo ne jėgų, bet silpny dalybos nė iš vietos. Paga
bę. Iš paskutinių dienų įvykių Italija ir
liau, netekęs kantrybės, teisė
Vokietija padarė vieninteles galimas išva
jas griebiasi saliamoniškos gu
das ir toliau žengs pirmyn. Italai reikalauja
Tuniso, Džibučio ir Sueco, būdami įsitikinę, : drybės. Susodina juodu abe
kad prancūzų “niekados” jiems atneš taip jose teisino salės pusėse, o
pat ir itališkųjų Korsiką ir dviejų pasaulių šunis pas save: pas katrų adidvyrių lopšį Nicų. Vokietija gaus tai, kas teis, to ir bus. Prasidėjo šau
jai priklauso Europoje, taip pat savo kolo kimo, maldavimo procedūra.
nijas užjūriuose. Draugiškosios valstybės pa Abu šaukia) kad net seilės ty
matys savo siekimus netrukus apsivainikuo ška. Sūnys į abu pasižiūri ir,
jant ir plutokratijos, netekusios prestižo, pa nežinodami pas katrų eiti, vi-

matys išsisklaidant dūmais savo galybę ir si ant grindų atsigula. Teisė
turtus.
jų išmušė net šaltas prakai
tas: mano, kad dabar byla tai
Lietuvos pavilijonas New Yorko Pasauli tikrai neišsprendžiama. Bet
nėj parodoj atidarytas. Be abejonės daug lie... ,4 , . _
...
tuvių jį lankys. Reiktų stengtis taip susitvar- netlketa ,aime “ abie^ rankyti, kad nuvykus į parodų apie rugsėjo mėn. A08 pakyla
abu, kaip vie-

Į 10 d., kuomet įvyks Lietuvių Diena.

Inas, taria. “Taikomės”,

nation there is none, perliaps,
that has so tenacious’y pre
served its identity, while taking its rigbtful place in Ame
rican life, as the Lithuanian.
In many of our cities there
are Lithuanian clubs which
have taught their neighbors
mucli about cooperation and
mutual assistance. They liave
given us splendid examples
of truv delnocracy by helping
eacli otlier, rich and poor,
through cooperative finance
and cooperative bying.

Thus the šame ąualities
tliat have heiped your country prosper once more as an
independent statė have likewise heiped your people on
our shores to achieve an honored place amor.g Americans.
In friendship and adtniration, we congratulate vou on
what vou have succeeded in
doing in your o\vn land. And
we thank Lithuania for her
splendid exhibit. Through it
you have further contributed
brought with tliem to the Bui not only to the understam
Už Melavimą Teisme tie out of their dim ethnolo- ing of the cultural weal1
gical past. Under the reign of tliat lies deep in all people,
3 Metai Kalėjimo
the great kero Vytautas, Li-j būt also to the peace and unA. Panemunės Lakalniškių
thuanians have kno\vn the derstanding between the nak. gyventojas Zigmas Diške
glo-ry of ruling a great sec- tions of the worhl. By such
vičius už 'kaimyno sumušimų
tion of Central Europe. They i expressions as these — exApygardos Teismo buvo nu
have also knovvn and surviveitl pressions of the lieauty tliat
baustas dvejais metais kalė
the sorrovvs of living under | belongs so intimately to the
jimo. Teismo posėdyje jo liu
the oppressions of foreignj many peoples tliat make irp
dytojas Vincas Jankūnas pri
rule. And during the past two the totai of civilizations —’
siekęs įrodinėjo, kad kaimynų
decades they have succeded' the world is inade immtasusumušęs ne Diškevičius, bet
i in ribuilding their statehood rably richer.
kažin kuris Dainelis. Tačiau
in the faee of discouraging
Again I thank your counttoks teigimas nepasitvirtino.
odds. So that today Lithua- ry, and in the name of tlie
Buvo patikimai nustatyta,
nia stands again as a fullUnited States Government, I
kad tikrai Diškevičius pada
fledged country, culturally inhid Lithuania a cordial welrė nusikaltimų. Jis ir nubaus
•tact, ready to defend her in- comel
tas.
stitutions with the valor that
Paskui iškelta byla už me
has made her past a gloriuos
lavimų teisme. Kauno Apy i
Aukso Grūdeliai
one.
gardos Teismas penktadienį
In thin countrv, as vou! Kas
“'"P8
nm”‘teisė Diškevičių už kurstymų
k„ow,
tūere
are
"many
th'ou!
T
?'*ne
’
0
meluoti ir Jankūnų už mela
1 nieko pikto neprisileidžia.
vimų teisme. Abu nubaudė po sands of good citizens of Lith
trejus metus sunkiųjų darbų uanian origin. And aanong Kas myli, gerovei tarnauja
kalėjimo ir, paskelbus spren the many nationulities that daug protų nevisai subrendugo to make up the American I džiuoja, neieško garbės.
dimų, suėmė,

•ir

Pirmadienis,

22 d., 1939
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KODĖL EX-LAX YRA
AMERIKOJE MĖGSTAMAS
LIUOSUOTOJAS?

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
Keturdešimtės Atlaidai ren»ia Moterų Sąjungos Susi-

Ankstyvas Žaibas
BIJUTIŠKIS. — Šiemet per
anksti pradėjo griaustinis tra
nkytis. Balandžio 26 d. Čimbarų kaime užėjęs mažas de
besėlis su perkūnija trenkė
į Kuncevičiaus klojimą jį už
degdamas. Iki žmonės subė
go jau smarkiai degė. Spėjo
tik iš tvarto gyvulius išvary
ti. Sudegė kuliamoji mašina,
visi pakinktai ir tvartas. Trau
kiant mašiną iš degančių šiau
dų, pluokštas užkrito ant gal
vos ir Kuncevičiui apdegė ga
lva ir kaklas. Gaisras padarė
nemažus nuostolius.

Vyrai mėgsta Kx-Lax dėlto, kad
Į vienyiiio ir Darbininikų kuojis gerai veikla Ir Juo gali pasitikėti.
HARTFORD, CONN.
Jis (Midaru savu.
®v* pas. Prografma prasidės 8 vai.
Trejybės parapijos keturde vakare. Tikslas baliaus sukel
Moterims patinka Ex-Lax dėlto, kad
jis švelniai veikia... nesijaudina jau
šimtės atlaidai praėjo. Gali ti pinigų, kad nuvažiuoti j
trios sistemos.
ma sakyti, kad šiais metais,' Conn valstybės trylipį išvaValkams patinka Ex-Lax dėlto, kad
j| lengva Imti. Jis yra taip gardus,
kaip ir kitais, pasižymėjo
Cliffside Grove, New
kaip geriausias čokoladas.
žmonių gausiu atsilankymu, ir,Haven. Komisija nuoširdžiai
Artimiausiame reikale bandyk Ex-Lax
— gaunamas visose aptlekose detu'kunigų skaitlingu dalyvavi- kviečia lietuvius, ypač jauni
tėse po 10c Ir po 25c.
mu. Visus pamokslus sakė;,nQ? atsilankyti,
SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
mėgiamas pamokslininkas ku-1 Vyrų klubas buvo suruoATSISAKYKIT J| PAKEIČIANČIU!
nigas Jonas Balkūnas iš Ma-|gęS metinę vakarienę, į kurią
Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax!
Įsidėmėkit raides "E-X-L-A-X ant
spetli, L. T. Sesutės Francis- Į atsilankė arti 300 vyrų. Tai
dėžutės Ir ant kiekvienos plyteles.
Kad gautumėt geras pasekmes,
kietės labai gražiai išpuošė |)UVO gegužės 4 d., parapijos
reikalaukit tikro Ex-Lax!
Vietinis
mūsų bažnytėlę. Dalyvavo šie Į salėj. Vakaro vedėju buvo
svečiai kunigai: Balkūnas, A-’kun. Kripas. Kalbėjo kun. AMompliis, Tenn., kasmet ruošiama vatos šventė (cotton festival), kuriai renkasi ir “val
Jei du darbuojas vienas
bromaitis, M. S., Pauliukonis, nibotas, buvę pirmininkai: Ma dovai” — karalius su karaliene. Šiame atvaizde Memphis miesto majoras tiems “valdo THE ORICINAL CHOCOLATED LUUTIVE
antram pritardamu, tikrai ką
MIC., Švedas, MIC., Valan- jas Kripas, Kazys Šimkus, Jo vams” po vainikavimo iškilmių, įteikia miesto raktus. (Acme teleplioto)
nors gero nuveiks.
tiejus, Pankus, Aaskelis, Ka- nas Kablikas ir Leonas Ma
rkauskas, Kazlauskas, Karlo- 5iotas taipgi varg> j. Balsis,
Kodėl pats lietuvis savo
Radio Programas
^as, Gradeckas, Ražaitis, Ka- g^anauskas, J. Mončiūnas,
muziką sukūręs
GIESMYNAS
Pailgint as
ružiškis (iš Cleveland, O.), Hartfordo majoro raštininkas
Negali atlikt tolygiai kaip
Įsigykite Naujų Giesmyną.. Jame
Kaip žinoma New City Fur- rasite Visiems Metams Bažnyčios
Bakšys, Gauronskas, Ambo- Buckelev ir dabartinis pirm.
svetimas koksai mooras?
Giesmes.
niture Mart, leisdavo radio
Giesmes Ir muziką patvarkė
tas ir Kripas. Be to, dar bu- Kasmonaitis. Klūbas taipgi
A! trūksta mums daug, o
Ant. S. Pocius.
aukos
bus
tuojau
išsiųstos
per
Gelbėkime
Pabėgėlius
vo atvykę Hartfordan į Ku kvietė kaipo vakarienės sve
programą kas antradienį iš
labiausiai gi šito,
Išleido C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Lietuvos
konsulatą.
nigų Vienybės Centro susirin čius mūsų besketbolininkus ir
stoties WSBC, 1210 kil., nuo
Kad sukūrę kūrinį ieškome
Knygos kaina — 50 centai, pri
Kaip žinome, vokiečiams
dedant 10 centų persiuntimui.
Šias prakalbas ir aukų rin 8:30 i'ki 9:00 v. v.
kimą šie kunigai: Vaitekūnas, besketbolininkes. Kalbėjo ka
kito
Klaipėdą užimant, daug tūk
kimą rengia Lietuvių Biznie
Juras, Strakauskas.
Kuris neva šviežiau tinka stančių lietuvių su šeimyno
pitonas Pianas Klimas.
Dabar publikai reikalaujant
LIETUVIŠKAS
rių ir Profesijonalų Sąryšio
Oras buvo gražus.
miau išreikš
mis turėjo bėgti, palikdami
MIŠOLĖLIS
tam tikslui paskirta komisija populiarus programas pailgin
Tą,
kad
mūsų
ainių
ainiai
savo
namus,
ūkius
ir
kitokį
Parapijos
mokyklos
vaiku

Šlovinkim
Viešpatį.
švč. Motinos Marijos
(susirinkimo geg. 4 d.) iš šių tas, ir dabar bus transiliuojakarčiai
sukeiks!
čiai iš aukštesnių skyrių su
turtą, vien dėl to, Ikad buvo
Mišios ir Mišparai. Lietuviškai
Statulos apvainikavimas
narių: J. B. Tribulo, dr. G. mas nuo 8 ilki 9 v. v. per tą Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
Dėl
to,
kad
mūsų
taip
gar

ištikimi lietuviai ir per tai
darė mokyklos beną iš 47 mu
niams ir Šventėms, i.r kitos Mal
Gudzės, P. Staniškio, K. Dal- pačią stotį.
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
Tai įvyko mūsų bažnytėlė zikantų. Po dviejų savaičių
bingai pradėta
jiems gręsė persekiojimai. Da
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
buko, A. Tvaranavičio, P. Pū
liauskas. Stipriais odos viršais,
je gegužės 14, 3 vai. popiet. darlx> jau griežia polkutes,
Svetinių tapo išnaudota, iš- bar tie pabėgėliai Lietuvoje,
kaina — 3.75. Reikalaukite iš:
ko ir J. Lazdausko.
Diena buvo graži ir bažny maršus, valcus. “Look out,
tęsėta!
neturėdami lėšų naujam gy
DRAUGAS PU B. CO.
Jei negalėsite prakalbose ■ IIIIVI PAIN IN IIW MINUTK
čion susirinko daug žmonių. Kazimierietės akademikės!”
Ar čia ne puikybė. Tingi venime, su ašaromis kreipia
2334 So. Oakley Avė.,
To relieve the torturing pain of RheumaKaraliene tos dienos buvo A- Aną vakarą tas benas mus
Neuritb, Neur&lgia or Lumbago, in a
nystė mūsų griekai,
si į mus, amerikiečius, pini-1 dalyvauti, malonėkite savo au tlara.
Chicagc, Illinois
few rainutes, sėt the Doctor's formule
ką, kad ir mažą, priduoti bile NURITO.
Dependable—no opiates. no nardelė Manikaitė. Marijos Vai- 1>jau palinksmino savo muzika.
Kad iš įkvėpimo audros iš ginęs pagalbos.
eotlca. Does tbe worlc ųalckly—muat relieve
«ont pain, to your satisfaction in a few
kelių Sodalicija, vadovystėje
minutes or money back at Druggists. Don’t
eina niekai?!
Kaip matome spaudoje, ki kuriam iš pažymėtų komisi sufTer.
Ūse NURITO on t kis guarautee today.
Jeigu dvejuos kariaujate
jos
narių.
Ištieskime
savo
duo
Agnės Kasinonaitytės, smar
Kiti džiaugias, didžiuojas. tų kolonijų lietuviai, be skir
Gegužės 15 d. vakare The
prieš bendrą priešą, pagelbėkiai veikia ir tą dieną per Contented Program (CarnaOt, Sauerweinas
tumo pažiūrų, skubiai ir gau snią ranką likusiems be nieko
Fr. Pūkas GARSINKITFS “DRAUGE” kitę vienas kitą
pamaldas prisirašė 14 naujų tion Milk Program) Marek
Nelietuvis, bet kokias pa siai tam tikslui aukoja. Ir pabėgėliams.
narių. Vietiniai laikraščiai nu Weber su orkestrą ir dainirašė lietuviškas dainas!
mes išklausykime nuskriaus
f
trauikė apeigų vaizdus.
Didžiuojas jisai už mus lie tųjų maldavimo. Tuo svarbiu
uinkais-ėmis išpildė gražią lie
tuvišką programą.
tuvio gimimu
tikslu, birželio 7 d., 7:30 vai.
Motinų Diena Hartforde
Ir veržiasi iki padangių jo vakare, įvyks prakalbos, Lie
Bažnyčioje per antrąsias šv. Scena bu¥O Kmme Raudon
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
tuvių Tautinėje svetainėje,
krūtinė himnu:
Mišias Moterų Sąjungos kuo dvary, Nemune, Maironio na
...Lietuviais mes esam gi 928 E. Moyamensing Avė.
pa su Marijos Vaikelių Soda me, Karo Muziejuje, Našlai
ŠALTIMIERO
Kviečiamas Lietuvos konsulai
mę... O, lietuviai,
licija taip pat jų tėveliai su čių sode, Laisvės alėjoj ir ka
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)
Dovanoju jums, bet lai nors ir 'kiti žymūs kalbėtojai, ku
kitais šeimynos nariais ėjo vinėj. Orkestrą puikiausiai
rie paaiškins reikalo svarbu
jūsų vaikai
Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.
prie Dievo stalo. Kun. Am- griežė, o dainininkai svetim
mą.
Būna
jau
'kitoki!
botas pasakė pritaikintą pa taučiai lietuviškai dainavo. Ir
Gerbiamieji, supraskime da '
Ar jie gali?
mokslą.
dar lietuviais mes esam gi
lyką. Juk žinome, kad mūsų
O mūsų šalį
Vakare para p. salėj Moterų mę! Lietuviškoji krūtinė al
NAMŲ STATYMO
Didvyrių Vytautų, Basana brolių nešelps lenkai, rusai
Sąjungos kp. ir Marijos Vai savo iš džiaugsmo ir surpryar vokiečiai. Pavieniais pavičių, Maironių
KONTRAKTORIUS
kelių Sodalicija apvainikavo zo. Beklausydamas ir iška
Didint galima tik perdaug aukokime vienos dienos užREAL ĖSTATE
tą dieną gražia programa, už liau šias eilutes:
W. Gibson Carey, Jr., iš
nepuikauk netingėk iš to- darbį. Taipgi draugijos praINSURANCE AND LOANS
Lietuviai! Kada to svetimo
kandžiu ir šokiais. Salė buvo
somos paskirti stambesnę au New York, naujas Amerikos
kių
raugo
pilna žmonių.
Statau visokios rąiies naujus namus ant
Bus tas kas matos jaunam ką tam tikslui. Už aukas bus Jungtinių Valstybiij Cbamber
lengvą mėnesinių išmokėjimą. Darau vi
Bus
mums
galas?
Taigi, Hartfordo lietuviai
sokį taisymo darbą be jokio cash jmokėišduodami pakvitavimai ir of Convmerce
prezidentas,
man sapnuose...
jimo ant lengvą mėnesinią iimokėjimą.
Motinų Dieną tinkamai ap
Visuomet mūsų garbė išau Lietuvis kūrėjas, ištesėto- aukojusių vardai bus paskel-1 Prieš jį prezidentu buvo Geo(Iigaunu geriausj atlyginimą ii Fire In
vaikščiojo.
surance Oompaniją dėl taisymo apdegu
bti
spaudoje.
Visos
surinktos
rge
II.
Davis
iš
Kansas
City.
jas
darbuose
visuose!
go
sią namą). Darau paskolas ant nanją ir
Kuomet lietuvis vasalas
Žinutės
Plytaitis
seną namą, ant lengvą mėnesinią iimo
kėjimą nuo & iki 20 metą. Reikale kreip
Gegužės 20 d., parapijos sa Turi plot kitiems jo muzi
kitės prie:
Raginu visus lietuvius sių
ką griežiant.
lėj bus balius su šokiais, kurį
sti laiškus adresuojant “The
JOHN PAKEL
Contented Horur” c-o Station
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
WMAT MrtKES YOO
WEAF arba WTIC, New
Imat vv/ty,
York arba Hartford. Pagirki
y<7OR
OMOC3
HURT Yoo?*
te tą programą, nes ne tik
mums, lietuviams, jisai branKLAUSYKITE
| gus, bet ir kitiems, nes jie
; kiekvieną sykį aplanko at
IT fllrtT Ttf 5HOE&
skirą tautą ir jas apdainuo
VVMflT HORYtf. IT5
RADIO PROGRAMO
ja. Tas daug gelbsti tarpusa
ne reer,'
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL/iš stoties WSBC
viniams susipratimams.
— 1210 kilocycles.

EX-LAX

PHIU, PA., LIETUVIU KRONIKA

RHEUMATISM

KLAUSYKITĖS

KIDS

New City Fnture Mart

:

4' rj
V (

Gerb. klebonas kun. Ambotas buvo nuvykęs į New York
Lietuvos paviljono atidarymą.
“MinstreT BHow”, kurį bu
vo surengęs parapijos jauni
mas, vad. varg. J. Balsiui pa
sisekė ir atsilankė pilniausia
salė. Ačiū visiems ir visoms,
kuris bent kaip parėmė tą
vakarą parapijos naudai.

Kino artistas Douglas Fairbamks, Jr., susituokęs su Maty REMKITE IR PLATINKE
i KATALIKIŠKA SPAUDĄ
Lee Hartford. (Acme telephoto)

k* b

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

DRAUGAS

4

Pirmadienis, geg. 22 d., 193!)

I

FAC TS

Ry Bob Dart

YOU NEVER KNEW!h'

/You CAM 3UY A WIFE ON THE INSTALLMENT
Pi. AN IN LIBEOIA, V^HERE 7JIDOW3 AEAH
BANANA LEAV6S FOR A WCEK AND
ENGAGEO GIROS HAVE TO MIOOK AT _
LTHEIR FIANCEE'S HOME FOR TWO
MONTHS IN ORDER TO LEAR N HIS
TASTES, CHARACTER, AND GET .
acq<jainted W|TH HIS FAMluy...,

Doctor Kukuj i

W

yoSHIDA, A JARM4ESE
PHySIClAN, EATS NOTMING
EACH DAV CXCEPT 3 POUNDS OR
MORE OF SPINACM.. VVITMIN
THE LASTSIK YEAR3,THE GOOO
DOCTOR HAS CONSUMED 8,280
POUNDS OP
SPINACH/

o, gal, kus ir stipresnio. Kas
norės, galės ir pašokti, nes
Ims muzika.
Visus 'kviečiame dalyvauti.
A. P nė

TeL Pullman 7236
R«a. Pullman 0263

DR. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3146.

THE END OF
FOURTEENTH CEKITURZ, THE
POINT5 OF SMOES PPOJECTED
_ 12 INCHB5 BEYOND THlFvVEAREP'!
FOCrr./ THE LONGBB
THE'TURNUP", THE
FASHlONAOOe YDŲ WeRE.(V/

LIETUVIAI DAKTARAI

10758 S. Michigan Avė.
Chieago, llhnoia
OFISO VALANDOJ.
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniai* 9-12

VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmatlieniuis: 2 iki 4 ir 7 iki 9 Ofiso teL CANal 2345
Šventadieniais: 11 iki 12
Rez. teL CANal 0402.

DR. V. A. ŠIMKUS
aae

lietuvi- jos kaimynai, vokietis ir len
IŠ PASAULINES PARODOS CHICAGOS 1226 50th Avė.,* Beetlioven i valandos brodkestinti
•
Konservatorijoje, 3132 So. škų dainų bei muzikų.
kas, nuo amžių drasko jos
KOMITETO SUSIRINKIMO
Halsted St., Ann Skrickas, i Kaip knyga nėra pilna be kampelius, bet, 'kaip praeitis

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

DR. F. G. WIMSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko

2158 VV. Cermak Road

3343 So. Halsted Street

Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL vakare
Trečiadieniais pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS

2305 So. Leavitt Street

DR. CHARLES SEGAL

DANTISTAS
Toliau nutarta, kad Finan- 2419 W. Marąuette Rd., Es-l viršelių, taip programa nebū-! lietuvio
sielų nenuslopino,
su komisija, padedant Muzi- telle Yencbius, 3052 W. 63 rd | tų buvus galima, jeigu Va- taip ir ateity lietuvis nepasi- 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nežus
*' Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir
Laikinoji Raštininkė nagaitis nebūtų paruošęs gai duos ir nežus.
kos komisijai, rengtų pramo- St.
4729 So. Ashland Avė.
Penktadieniais
2-troa lnboa
dų bei orkestracijos stoties
gas padėti choristams vykti
Valando8:
10
’
12
r
>
te
>
26
>
™
P
M
Albina A PrSlriena
CH1CAGO,
ILL.
FcsKiene 314? § Halsted St> Chieago
orkestrai. Tad ir tenka svei
j Pasaulinę Parodų dalyvauti
Telefonas MIDway 2880
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir
kinti šiuos du patrijotus, ku
Lietuvių Dienoje. Dr. J. Poš Carnation Contented
Šeštadieniais
OFISO VALANDOS:
Valandos: 3—8 P. M.
ka įnešė surengti milžiniškų ' Lietuviškos Programos rie sėkmingai darbuojasi savo Šauniai Ruošiamos
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
Komiteto pirmininkas, kovai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
sritysę: Petras Daužvardis, Prie Pramogos
mpoz. A. S. Pocius, atidarė liSvaŽiavimJi .SU inuzikale Pro‘; Pasiklausius
•kaipo gabus konsulas, ugnin
•
v,
, , Ivrama. Įnešimas užgirtas. Pi- Į
Telefonas HEMlock 6280
Tikietai jau išplatinti po
susirinkimų ir pranese kad į
*
T
I Kiekvienų pirmadienio vagas kalbėtojas bei rašytojas, visas Cbicagos kolonijas įvy
,
1,1- ii i»- op i kniko 'Komitetų sudaro: dr.
kovo 11 d. ir balandžio 26 d.
e
J. Poška, pirm., padedant Mu 'karų radio stotis WMAQ per- o Ant. Vanagaitis kaipo sėk
(BEIKARAUSKAS)
kstančios Moterų Sujungus GYDYTOJAS
įvyko valdybos susirinkimai,
IR CHIRURGAS
zikos, Spaudos ir Finansų ko- i duoda “Carnation Contented mingas kompozitorius, muzi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Cbicagos apskr. ‘‘card ir bukuriuose buvo išrinktos seka
6900
So.
Halsted
Street
misijoms.
Hour” programų. Daugelis, kos, radio valandų leidėjas
2415 W. Marąuette Rd.
nco party”, trečiadienį, geg.
nčios komisijos: Spaudos ko
TELEFONAI:
gal, ir lietuvių jos klausėsi, bei lietuvybės skleidėjas.
Ofiso
valandos:
24 d., 8 vai. vakare, Gimimo Ofiso — Wentworth 1612
misija: V. Rėkus, lg. SakaBaigiant svarstymus, Liet. bet niekam neatėjo mintis,
10—12 vaL ryto
Res. — Yards 3955
2
—
4
ir
6—8 vai. vakaro
Ne
vienų,
gal,
sugraudino
Panelės
Šv.
parap.
svet.
Įža

las, A. Vaivada ir I. Lu'ko- 'konsulas Cbicagoje, P. Dauž- kad kada bus girdima pla
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2
iki
4
popiet
7
iki
9
vakare
šiūtė. Finansų komisija: J. vardis, pranešė, kad Lietuvių čiam pasauly iš šios National klausant svetimtaučių linkė nga 25 centai. Kviečiami ir
Susitarius
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
jimų,
kad
mūsų
maža
tautelė
vyrai.
pagal
sutartį
Brazaitis, K. Sriubienė ir Pi- paviljono rėmėjams bus įteikBreadcasting stoties ir lietu
Jau nupirktos dovanos kie
variūnienė. Raportas priim-lti diplomai, k. t. draugijos, viška muzika, dainos bei bus gyvuotų dar sėkmingiau per
ateinančius 20 metų, negu per kvienam staliukui vienodos,
tas. Komitetas užgyrė minė- kurios aukos po $25.00, o pa minimi Lietuvos miestai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
praeitus 20 nepriklausomybės sunešta daug ‘‘door prizes”.
tas komisijas
vieniai asmenys po $10.00.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
Jei pereitų pirmadienį iš metų. Ir kas gali įspėti ? Nors Bus taipgi kavos ir pyrago,
Ekskursijų komitetas, kurį
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
Susirinkimas baigtas 10 v.
Tek YARds 0994
svetimtaučių lūpų ska'mbėjo
Rea. TeL FLAza 2400
sudaro komp. X. S. Pocius ir vakare
Valandos: 1—3 ir 7—8
lopšinė bei kitos dainos; jei
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien
išskyrus Scredų
NAUJAUSI
IR
GERIAUSI
Vaidyla, pranešė, kad susi
Pasaulinės Parodos Lietu orkestrą griežė lietuviškus šo
Seredoiuis ir Nedčl. pagal sutartį Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dienų
rašinėja su įvairiomis gelžke- vių Dienos ženklelių galima
kius bei muzika, tai didžiau
lių kompanijomis ir numato-'įsį.gytį pas: (muz. C. Stepona- sia dėka priklauso Lietuvos
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ma didelė nuolaida važiuoja- vičių, 4142 Archer avė., E.
.
.
,
.
konsului Cbicagoj Petrui V.
TeL YARds 5921
. ,:
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
Ofiso TeL Canal 6122
Res.: KENwood 5107
.itiems j Pasaulinę Parodų, šaknys, 1222 W. Roosevelt Daužvardžiui, kurio prašymu!
Res. 8342 So. Marshfield Ava.
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
i o to pranešta, kad 1 asauli- Kd., B. Baldwin, o 400 S. U- Carnation valanda leido pusę
Res. TeL Beverly 1868
Barskis
Furniture
House,
Ine.
nės Parodos Lietuvių Dienos nion avė., U. Rakštis, 1900
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE lt»O4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKIŲ GYDYTOJAS
ženkleliai bus pardavinėjami S. Halsted St., M. Vaidyla,
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
DANTISTAS
po 25 centus. Nutarta, kad 814 W. 33rd St., V. Byans756 West 35th Street
kiltas 20-tas nuošimtis eitų •kas, 281 Loanstead Rd., F.
2201 W. Cermak Rd.
Tel CANal 5969
per pus pardavėjui ir komi Platkauskas, 4321 S. RockVALANDOS:
PIRKIT NAUJAUSI
tetui.
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
well St., John Kulis, 3259 S.
6 iki 8 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Red. L. Šimutis įnešė, kad Halsted St., E. Grigaitis, 3800
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2155 West Cermak Road
pagal sutartį
būtų sudarytas Didžiulio Cho S. Hermitage Avė., John Nau
OFISO VALANDOS:
SPECIALISTAS
o komisija. Įnešimas priim jalis, 4144 AVallington Avė.,
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Res. 6958 So. Talman Ava.
OPTOMETRICALLY AKIŲ
ir pagal sutari Į
Res. TeL GROvehiU 0617
LIETUVIS
tas. Muzikos komisijon orga L. R. K. Choro Sųjunga, J.
Office
TeL
HEMlock
4848
Su virš 20 metų praktikavimo
TeL Calumet 6974
nizuoti tokį chorų išrinkta: Stanaitis, 8857 S. Houston av.,
Mano Garantavimai
OFISO VALANDOS:
.omp. A. Pocius, V. Byans- K. Sriubienė, 1315 50tb Avė.,
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
Palengvins akių įtempimų, kas es
priežastimi gaivos skaudėjimo,
madienius ir trečiadieniai
aenė ir J. Brazaitis.
Cicero,, III., A. Valančius, tisvaigimo,
akių įtempimo, nervuotuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gegužės 8 d., Sandaros salėj, įvyko Pasaulinės Parodos
Ckicagos Komiteto susirinkimas. Neatsilankius nutarimų
rast. A. Vaivadai, I. Luko
šiūtė pakviesta jo vieton.

DR. P. J. BEINAR

DR. A. J. MANIKAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURICE KAHN

RAKANDAI

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. WALTER J. PHILLIPS

Chrysler ar Plymouth

DR. VAITUSH, OPT.

DR. A. J. BERTASH

DR. J. J. SIMONAITIS

mo, skaudamų akių karšti, atitaiso
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das.
Specialfi atyda atkreipiama ]
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

IT’S EASYfo make

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
Nedalioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

CURLS

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

DR. A. P. STULGA

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai iš- Į
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokšjlmai,
teisingas patarnavimas.

2423 W. Marąuette Road

3259 S. Halsted Street

BALZEKAS MOTOR SALES

DR. SIRIKUL’IS

“U WILL LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chieago, UI., Phone Virginia 1515 Į
Turime daugybę vartotų automobilių vSliauslos mados, nuo 816.001
Ir augščlau.

Telefonas YARds 1373

PHYSICLAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal sutartį,
Namų Tol PROipect 1980

Tol OANal 6122.

IK W "AUTOMATIC”

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TAT NO. J.IM.MJ

SUBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.

SIMPLY...CurlAs Yow Comb
Away with your curlers . . . away

Patogus Susisiekimas

with your curling gadgetsl Here’s

L

CmCAOO, ILL.

iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie 111-tos

ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.

REZIDENCIJA

6631 S. CaHfornia Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. J. J. KOWAR

ods. It’» the naw "Automatic” Rolo-

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

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

curl, with a regular comb at one end

2403 W. 63rd SL, Chieago

and a magte disappearing comb at

U2SISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

the other. You simply curl a* you

TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.

comb . .. with one end you comb,

ly and with beauty thop perfection.

i

Tel. WORTH 88-W 2
JIM BBTINIS, Fm., -------------------------------------- JIU FHOTAZI8, BUt. Ii IU.

Trečiadieniais ir Sekmkadiemais
pagal sutartį.
TeL LATayette 8016

DL C. J. SYEMCISKAS
DEHT1STAS

4300 So. Fahrfield Avenue
for off TyM*

Cwfs, (Unytoas, •««.

*

FOR SAKI AT YOUR LOCAl F. W. W00tW0CTH C0. STOM

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.

8939 So. Claremont Avė. <
Valandos 9-10 A. M.

Nedėliomia pagal sutartį.
Tai CANal 0267
Res. TeL PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Arteaian Avė.
VALAM DOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare

Offiee Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TaL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

the lašt word in easy curling m«th-

with the other you curl easily, quick

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL BEVerly 8244

1 Office TeL YAEds 4787

wWi the

TRAPI MA»K

DANTŲ GYDYTOJAS

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 9 vaL vakaro
Bskiradianiais ir Trečiadieniais
Es<ai

DR. C. L VEZH1S
DANTISTAS

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

DR. V. L SEOUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafsyetto 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avt.
TaL Yards 0994
Trečiadmoinii ii

Pirmadienis, geg. 23 d., 1933
Mišias iv. aukojo už sielų
a. a. Juozapo Garucko

A.A. JUOZAPĄ GARUCKĄ PALAIDOJUS

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

Gegužės 15 <t ruiminga 6v. vo stiprinamas šv. Sakrame
J. M. pralotas M. L. Kru
Jurgio bažnyčia pilna žmo ntais, ir ligoje rūpestingai
Iš angliško vertė
šas, Šv. Kazimiero Seserys,
nių. Visi altoriai elektra ap globojamas mylimų dukterų.
Kun. Ant. M. Karužiškia
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų
šviesti. Cįraudūs vargonų bal Artinantis mirčiai viskų gra
centro valdyba, I. ir A. Nau Gegužės 22 Diena
sai akompanavo luidotuvių! žiai patvarkė ir vaikus susi
sėdai, France® Burba, Rudžių
giesmes varg. K. Sabonio, A. rinkusius prie mirties patalo
“Atsimink, o Sūnau, kiek
šeima, Marijona Brenzaitė, L.
Pociaus ir Šv. Jurgio para 'palaimino ir užmerkė akis.
daug yra tų, kurie sveikina
Gottowt, Antosė Krotkaitė,
pijos mokyklos vaikučių. Au A. a. Juozapas Garuckas
Mūsų Panelę, ir kaip palai
Abromavičių šeima, L. Norkų
kštai ant katafalio iškeltas gimė šv. Juozapo dienoje, mi
minti yra tie, kurie yra jos
šeima, kun. M. Švarlys, S.
karstas — tai a. a. Juozapo rė Marijos mėnesyje. Jo vi
mylimi ir atmenami, jos ku
Sblepowicz, Švarlių šeima, W.
Garucko. Penkerius Mišios šv. sas gyvenimas ir darbai bu
ri turi tokį kilnų atminimų
J. Stankūnas, B. Garuckas,
laikomos vienu kartu prie vi vo pasiaukojimo darbai savo
Adolph Garuckas (sūnūs), A. ir tokių gailestingų valių”.
sų altorių. Prie didžiojo al globėjams. Nors ilgų amžių
Narsutis, Gudų šeima, Darbi Ražančiaus dr-ja, P. Ridikai,
toriaus Mišios šv. su aisista. gyveno, bet dienos jo gyveni
ninkai Loose Wiles Co., C. ir Grinių šeima, Jurgis Garuc
Susirinkusiųjų
bažnyčioje mo buvo pilnos. Jisai buvo
B. Astrauskai, J. Urbonų šei kas (sūnus), Ona Sekleckieveik visų veidai ašaroti. — vienas pirmųjų Šv. Jurgio pa
ma, Labdarių 5 kp., Zalato nė, F. ir A. Juškai, Irwin šei
protarpiais girdisi duslus ver rapijoj. Nebuvo darbo, gero
rių šeima, O. ir E. Longo, AR ma, Adelė Valančiūnaitė, J.
ksimas likusių našlaičių — du sumanymo, kurio jisai nebū
D 2 sk., Tretininkų dr-ja, A- Barčių šeima, P. Knabarkščių
kterų, sūnų.
tų rėmęs. Jisai padėjo a. a.
paštalystės Maldos, Amžinojo
(Tęsinys 6 pusi.)
“Jisai buvo teisus...” pra kun. A. Staniukynui eiti per
A. a. Juozapas Garuckas
deda šiais žodžiais pamokslų žmones steigiant Šv. Kazimie
kun. II. Vaičūnas, Cicero kle ro vienuolynų.
Nežiūrint jojo didelių nuo kijos, kurie velionį pažinojo
bonas, ir iškalbingai atpasa Gelbėjo a. a. kun. F. Ku pelnų tautai ir Bažnyčiai ji ir gerbė gyvą esant: gerb. ku
koja velionio pavyzdingų gy dirkai jo misijai kolektuojant sai buvo kuklus, visiems nuo nigai Šv. Jurgio parap. kun.
a. a a
venimų ir mirtį.
Marijonų kongregacijai. Pade laidus, tylus ir lėtas, bet kur S. Petrauskas ir kun. P. Ga
PRANCIŠKA
Angliškai į jaunimų pra jo kun. Dvaranauskui labda- reikėjo už teisybę stoti jisai šlūnas ir svečiai kunigui kle
MATULEVIČIENĖ
VINCAS S. NAUSĖDA
busta kun. S. Petrauskas, Šv. riams dirbant, ėjo Labdarių | buvo drąsus kaip liūtas. Jei bonai: kun. I. Albavičius, kun.
(3415 No. Seeley Avė. Tel.
Jurgio parap. klebono pava
Mirė gcg. 21, 1939, 1:25 vai,
Blttersweet 8926)
5 kp. pirmininko pareigas per gu jisai įsitikino apie žmo H. Vaičūnas, kun. B. Urba,
popiet, sulaukęs 60 metu amž.
duotojas, vaizdžiai statyda
Gimė
Lietuvoje,
Tauragės
Mirė Geg. 21, 1939, 2:59 vai.
arti 10 metų. Jo mylima duk gaus vertę ir teisingumų, ne kun. M. Švarlys, kun. Morkū
Apskr., I’ajūrės parap. Vališsulaukus 74 metų amž.
mas velionį pavyzdžiu jauna tė Katriutė Garudkaitė, kuri' žiūrint kiek į jį kas bandytų nas (marijonas) ir kun. C.
kių kaimo. Amerikoje išgyveno
Gimė Lietuvoje, Suvalkų Rė
40 metų.
dyta) j.
jai kartai.
Paliko
dideliame
nubudime
pasekė tėvelio pėdomis, kai paveikt, jisai drąsiai stojo už Juozaitis (augustijonas), Ro-

Vienų Metų Mirties
Sukaktuvės

ONA GENDVILIENĖ
Jau sukako vieni metai, kai
negailestinga įnirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą moterį Ir
motiuą Oną Gendvilienę.

Netekome savo mylimos ge
gužės 24 d., 1938 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jos
niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia
jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias už jos sielą gegužės 23
d., šv. Antano parapijos baž
nyčioje, 8:00 vai. ryto.
Kviečiame
visus
gimines,
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamal
dose.

Nuliūdę:

Vyras,

Duktė, Seserys
ir Giminės.

A. i A.

moterį Rozaliją, po tėvais Gal-

dauskaitę, 3 dukteris:: FeliciGraudžios ir įspūdingos lai po visuomenininke, ėjo 5 'kp. tų žmogaus garbę. Negarbin ckfordo lietuvių klebonas.
tą Plančiūnienę, Prancišką. Re
dotuvių ceremonijos baigiasi. raštininkės 'pareigas. Tėvui ir goj karionėj Šv. Jurgio kai
meikienę, Valeriją Wheeler; 3
Velionies karstą nešė Brižentus: Albiną,
Nicholas ir
Arti šimtas automobilių lydi duktei veikiant nuoširdžiai, kurių “parapijonų” prieš a.
Richard, 1 anūką, 2 sūnus:
dgeporto “oldtaimeriai” biz
Vincentą ir Stasį, brolį Antaną,
velionį į Šv. Kazimiero kapi daug amžinų narių pritrauk a. dekanų Kriaučiūnų, Juoza
brolienę Emiliją ir daug kitų
nieriai ir veikėjai: Petraus
giminių. Lietuvoje motiną Ma
nes. Prie kapo susirenka vėl ta kuopon ir daug sukelta pa pas Garuckas stovėjo kaip
rijoną, 3 brolius ir 2 seseris.
kas, Knaber, J. Baltutis, B.
Kūnas pašarvotas 164 5 Wavisi giminės, draugai, pažįsta ramos labdarių organizacijai. mūras už dekanų iki paskuti
bansla Avė. Tel. Armitage 8321
Kilevičia, J. Pocius ir JuneLaidotuvės įvyks Trečiadienį,
mi atiduoti velioniui paskuti Karo metu a. a. Juozapas Ga nių dienų. Už tai ir jam mi
gcg. 24, 1939, iš namų 9:00
vičia.
vai. ryto bus atlydėtas J šv.
nį patarnavimų. Kun. I. Al ruckas buvo vienas veikliau rus, susirinko minios atiduot
Mykolo parap. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
bavičius, Dievo Apvaizdos pa sių darbuotojų Tautos Fondo paskutinį patarnavimų ir pa Visa likusi šeimynėlė giliai
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
rap. klebonas, didžiai patsai 32 sk. prie Šv. Jurgio parap. garbų. Šimtai žmonių lankė dėkinga visiems kurie prisipines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
susijaudinęs iššaukia seno lie Sunku būtų jo darbus išskai- a. a. Juozapo Garucko šerine- dėjo prie jų tėvelio paskutigimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti laidotuvėse.
tuvių darbuotojo - veterano tliuoti ir visus aprašyti. Sva- nis. Į laidotuves mylimos du- n^° patarnavimo, ypač dėkoja
Nuliūdę Moteris, Sfinai, Duk
terys, Broliai, Brolienė, Žen
— pavyzdingo kataliko ir lie-, rbu tik pažymėt, kad jo pa- kterys, ypač jo brangioji du už gausingas Mišių šv. aukas
tai, Anūkas ir visi giminės.
tuvio nuopelnus. Tai buvo stangomis buvo Amerikon at- ktė Katriutė, kuri visų amžį visoms ir visiems
vienas įspūdingiausių pamok kviestas ir a. a. kun. A. Kau
pašventė savo tėveliui, mylė
slų ir pasiliks visų atminty pas, Garuckų kaimynas. Ra
jO
je. Baigias dvasiškių maldos, mygalos sbažnyčios reikalams, jo, globojo jį, kartu su sesu
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
vargonininkų giesmės įr kars keliasdešimt metų atgal, Ga te Pranute ir palaidojo iškil
tas pradėjo leistis žaliumy- rucko pastangomis sukolek- mingiausiai. Laido«tuvių me
nais papuošton duobėn... Din tuota ir pasiųsta suvirs $1,100. tu dalyvavo daugelis dvasišgo jau ir iš akių — girdisi
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA
tik klyksmas dukterų — deja
GART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
vimas sūnų, prietelių... Pava
AMBULANCE
KELNER—PRUZIN
sario saulutė šviečia lyg mig
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTĮ
Phone 9000
620 W. 16th Are.
lotai pro medžių lapus... Nuo
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
stolio jausmas auga, nyku,
4605-07 So. Hermitage Avė.
graudu visiems, kurie pažino
4447 South Salrfield Avenue
jo ir gerbė a. a. Juozapą Ga
LEONARDAS E2ERSKIS
Tel. LAFAYETTE 0727
ruckų.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Veikėjas - Lietuvis-Katalikas

A. a. Juozapas Garuckas
mirė gegužės 11 d., sulaukęs
77 metų amžiaus. Jo paskuti
nė liga buvo ilga ir skaudi,
bet ir didžiausius skausmus
kantriai kentėjo. Nuolat bu-

ANTANAS BUDRECKIS
Mirė Geg. 20, 1939, 8 vai. vak.
sulaukęs 68 metų amž. Gyveno
6516 So. Laflin St., Chicago.
Gimė
Lietuvoje,
Raseinių
Apskr., Kražių parap. Ameri
koje išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Augustiną.
po tėvais
Litkaitę, sūnų Antaną, marčią
Marią, dukterį Josephiną Kur
ti, žentą Andrių, vieną anūkę
Ir du anukus.
5
pusbrolius:
Petrą Ir Mykolą Zubertus, Pet
rą ir Antaną Budreckus
Ir
Petrą Vaitkų, tris puseseres —
Petronėlę Bukauskienę, Gend.ritą Brušklenę Ir Eleną Kanu šienienę ir Jų šeimas ir daug
kitų giminių.
Kūnas pašarvotas John F.
Eudeikio koplyčioje, 4605 Bo.
Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks Trečiadienį.
Gegužės 24 d., 1930, Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtas
į Sv. Kryžiaus par. bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą.
Po
pamaldų bus nulydėtas 1 šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-*:s tr pažys
tamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę MoU-ris, Sūnus, Mar
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PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Y AT

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St

TeL YARDS 1278

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programo Antradienio Ir
gcčtadtcnto vakarais, 7:00 valandą, Iš WHIP stoties (1480 K.).

Re®. 4543 South Paulina Street

Pranešėjas P. ftALTIMIERAS

Amerikoje išgyveno 57 m.
Paliko dideliame nuliūdime
5 sūnus — Vincentą, Joną,
Juozapą, Albiną ir Mykolą 2
dukteris — Oną Sabai Price
ir Katariną Sabai.
Kūnas pašarvota Luchawicz
koplyčioje, 2314 W. 23rd Pi.
Laidotuvės įvyks Trečiadienį,
Geg. 24, iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėta į Aušros Var
tų parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta J Šv. Kazimiero ka

pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, d.raugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę
Sfinai,
Dukterys,
D raugai-ges ir Pažystami.

Laidotuvių Direktorius Lachawlcz ir Sūnal. Tel. Canal
2515.

Nuliūdę;

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avė.

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Avė.

n

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyrių randui ikonai nao Holy Bopnlchra Kaptelų, W00

ti, Dukšė, žentas. Pusbroliai.
Pusenerys ir įbuig kitų giminių.

Laidotuvių Direktorius John
F. Eudeikis, Tel. YARds 1741.

f

WmI llltk Btraei

Laidotuvių direktorius John
E. Egan. Telefonas GROveliill
0090.

PbOM LAFAYETTB MM

—•—
GSBukletams
m Mylintiems
— Vestuvfcns —
— Laidotuvėms —
Papuošimarm

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
Kaipo Toksai, “Draugas*7 Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICERO8 LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A N P C patarnavimas
HmDULHIibL dieną ir naktį
L/ I I\ n 1

PAMINKLUS

Mirė gegužės 20 d., 1939 m.,
1:00 valandą popiet, sulaukęs
25 metų amžiaus.
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
tėvą Petrą, motiną Veroniką,
po tėvais Kukšenaitė, brolį Jo
ną ir seserį Oną, dėdę Alek
sandrą Norkų, tetą Jennie Alkimavleienę ir dėdę Liudviką
Norkų ir daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas 6842 So.
Taliuan Avenue.
Laidotuvės įvyks trečiadienį,
gegužės 24 d. Iš namų 8:30
valandą ryto bus atlydėtas į
Gimimo Panelės švenčiausios
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
N uoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Tėvas, Brolis, Sesuo, Dėdės,
Teta ir Giminės.

n v V A T

PIRKITE

PETRAS NORKUS

Mažeika
flūtaiias M. Ptillūis
L1. Zolp
AM V. Petkus
P. i. Ridikas
Antkony B. Petkus
lackamricz ir Senai
). lieleviėiiis

koplyčios visose
MESTO DALYSE
3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1130
3307 lituanica Avė.
Phone YARds 4906
1646 Weet 46th Street
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. HaJsted St

Telefonas YARds 1419
6834 So. Western Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 Weet 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąve.
Phone LAFayette 3572

I
Pirmadienis, geg. 22 d., 1939

D»3CTTGXS

Aplink mus
Praėjusios savaitės pabai
goj susitikome su dr. Juliu
Bielsikiu iš Los Angeles. Ka
lbėjomės Kalifornijos lietuvių
reikalais. Pasirodo, kati jų ten
nemažai gyvenama. Yra gana
gerai pasiturinčių. Turi ir or
ganizacijų, 'kurios, kiek lei
džia sųlvgos, veikia. Didelis
trūkumas, tai neturėjimas ce
ntro — parapijos. Ji ten, Los
Angeles mieste, labai reika
linga. Ji tikrai būtų galima įsteigti, jei tik kas sistematingai padirbėtų.
Dr. J. Bielskis mūsų visuo
menei yra gerai žinomas. Pa
saulinio Karo metu buvo ve
dėju Amerikos Lietuvių Ta
rybos įsteigto informacijos
biuro Vašingtone. Buvo pa
siųstas drauge su kun. V. Bartuška Lietuvon ištirti karo
nukentėjusių šeilpimo reika
lų. Daug darbavosi Lietuvos
nepriklausomybės
reikalais.
Buvo pirmuoju Lietuvos ko
nsulu New Yorke. Nemažai yra rašęs anglų spaudoj apie
Lietuvę, o lietuvių laikraš
čiuose įvairiais visuomenės
klausimais. Su prakalbomis yra apvažiavęs visas Amerikos
lietuvių kolonijas. Dabar uži
ma žymių vietų Prudential apdraudos kompanijoj.

nio pasisekimo. Be to, A. Ka
zlauskas yra uolus mūsų vi
suomenėje veikėjas ir gerų
darbų rėmėjas.
Urugvajaus “Tiesa” rašo:
“Kun. A. Tamoliūnas šį m.
balandžio 11 d. visai išvažiuo
ja iš Urugvajaus sugrįždamas
į šiaurės Amerikų”. Pasak
tos žinios, jis jau turėtų ‘būti
grįžęs. Reiškia, to krašto lie
tuviai katalikai ir vėl paliko
be dvasios vado.
Mills Music Co., New York
City, išleido naujų, populerų
muzikos kūrinį “I Whisper
Goodnigbt”. Tai tekstas ir
muzika jauno lietuvio kompo
zitoriaus Juozo Sabaičio, var
gonininko Saldžiausios Širdies
Jėzaus 'parapijos, New Philadelpbia, Pa.
Pasidarbavimu plačiai žino
mo muziko - kompozitoriaus
ir vedėjo Pottsville B’ederal
Band Mykolo Slovitskio, ku
ris 1938 metais yra parašęs
ir išleidęs populerų kūrinį
“Once in a While”, muz. J.
Sabaičio kūrinys užgirtas ir
atspausdintas.
Ant veikalo viršelio yra du
vardai: “Joe Lawson” ir ‘Mi
chael Edwards’. Tai yra “nome de pi ūme” Juozo Sabai
čio ir Mykolo Slovitskio. Pa
sitarimu, pasisekimui dainos,
darbas pavestas “Michael Edwards” vardan.

CLASSSFSED

Gegužės 26 d., 9 valandų
vakare (dienos šviesos taupy
mo laiku) iš radio stoties WE
AF (New York) bus girdimas
tas kūrinys “coast to coast”.
Jį išpildys Abe Lyman ir jo
orkestrą plačiai žinomoj pro
gramoj “AValtz Time with
Abe Lyman”.
J.

REIKALINGA MERGINA
Reikalinga mergina nuolatiniam namų darbui. Geras namas. Turi pasl-i
likti vakarais. Atsišaukite telefonu:
Dcarhoni 4553 arba asmeniškai J
is»i No. LaSalie Stri-et. (.Restorane).

Darius - Girėno Posto
Susirinkimas
Dariaus-Girėno posto 271
susirinkimas įvyks gegužės 22
d., 7:30 vai. vakare, 2417 W.
43 St. Svarbu kiekvienam na
riui dalyvauti, nes yra daug
klausimų svarstymui, k. a.
kapų diena, du piknikai, eks
kursija į Milwaukee, namo
pradėjimas statyti ir kiti. Po
visam bus vaišės. Kviečia vi
sus Valdyba.
P. S. Rezervuokite birželio
25 d. Legijonieriai, jų šeimos,
draugai, prieteliai ir biznie
riai turės ekskursijų laivu
“Grand Rapids” į Milwaukee.
Ant laivo bus “floor show” 1
».
’
graži programa, muzika, o
Dariaus - Girėno Drum and
Bugle Corps būrys apie 50,
kurie visus linksmins. Gi Milwaukee Blatz bravoro alus ir
užkandis dykai. Be to, busais
ekskursantai bus apvežioti ir
aprodyta gražiausios Milwaukee miesto vietos. Vėliau
(t Drauge” bus pranešta, kur
galima tikietų įsigyti. Už ko
misijų — pirm. Wm. Kareiva

Kaip žinome, prieš kelias dienas lėktuvu išskridęs į Švedijų dingo chicagietis lakūnas Charles Bacliman. Čia jo merPina’ Letitia Lfcutz, nepaprastai susirūpinus laukiau apie jį
žinių. (Adme telepboto)
/

sųžiningų meisterį. Džiugu,
kad turime lietuvį specialis
tų, kuris puikiai atlieka savo
darbų ir nėra reikalo kreiptis
į svetimtaučius.

MOVING IR
EXPRESSING
MATYKITE MUS PIRMTAUSTA
DEL ZEMI.T KAINŲ

JOE MOCKUS
2358 So. Leavitt Street

PARDAVTMUI BIZNIS
Parduodu duonos kepimo biznj su
namais. arba vien tik blznj. Biznis
išdirbtas per 35 metus.
Priežastis
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauja mano išdirbimo praktikų,
(patentų) mielai sutiksiu perleisti ir
PARDAVI.MI'1 BCNGALOW
išmokinti. Savininko ir biznio įstai
6 dideli kambariai: ekstra kamba gos antrašas: 2863 So. Emernld Arys pastogėje: miegojimui porėtus: vemic. Clileago, Illinois.
didelis beismontas; 30x150 pėdų lo
tas; 2-karų garadžlus; karštu vande
PARDAVIMU BIZNIS
niu apšildomas; visi screens ir wea- Gėlių biznis, išdirbtas per 18 metų.
ther strips; ąžuoliniai aptaisymai ir Priežastis pardavimo — ilga. Par
grindys. Kaina tiktai $0,350.00 cash duosiu pigiai. Atsišaukite: 4149 W.
ar Išmokėjimais.
2445 West Mar- 26th__ Street, telef. I.aumlale 7045.
ų-uette Rond (67lh St.) Telefonas
KEPublic 4066.
PIRMOS RfftlES JUODŽEMIS
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
PARDAVIMUI
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25e; 5 bušeliai $1.00; 15
Parsiduoda krauėlų šapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes šj bušeliu $2.50.
menes) savininkas išvažiuoja. 1836 Stanley Gavcu.s. 110 So. Ridgeland
Avė., Worth, III., tel. Oak I.avvn
South Raeine Avė.. Clileago, III.
193.1-1.
PAIEŠKOJIMAS
PARDAVTMUI
Paieškau Aleksandro Lapinsko. Jau
septyni metai kai apie JJ nieko ne Pardavimui bučemė ir grosernB; pil
žinau. Turiu labai svarbų reikalų. na elektrikinė refrtgeraclja; gera vie
Aleksandrai, pats atsišauk; ar Jei kas ta: nėra kompetlcljos.
Atsišaukite Telefonu Hemloek 0237
apie J| žinote, ar jis gyvas ar miręs,
malonėkite pranešti. Vt. tai būsiu la
PARDAVIMUI BUNGALOVV
bai dėkinga Marcele Lapinskas, 2080
5-kambarlų bungalow;
fumactf
Canalnort Avenue, Clileago, III.
apšildomas: uždaryti porėtai: garadžius; 30x125 lotas; Savininkas ap
RENDON
Pilnai (rengtas tavernas Ir beer gar- leidžia miestų. Parduos už labai pi
giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
den; 17 kambariai ir 4-ka.rų garavietos: 3252 S. Snringfleld Avė.
džius; daržas piknikams ir šokiams
paviiionas; randasi labai gražioj vie
PARDAVIMUI PIGIAI
toj prie vandens. Daro gerų biznj.
Randasi prie didelio kelio (hlgh- Gaslnls pečius, 3 šmotų parlor se
way). Automobiliais ir gatvekarlals tas, knmodės. lova ir rašomas staChicagos prie- '•
Telefonnokite PROspect 2267.
galima privažiuoti.
mle8tyje, arti Rlverdale. Pigi ren- į
PARDAVIMUI
da, tik $100.00 j mėnesi atsakan- i
2-fletų namas parsiduoda pigiai.
čiam žmogui.
Šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
Charles Umleh (Umlkas)
barius, viskas naujausios mados.
2500 W. 63rtl St., Chicago. III.
1628 8. 47th Oonrt. Cicero. Illinois.
Telefonas PROspect 6025
PARDAVIMUI PEČIUS
$65.00 vertės, A.B.C. dviejų degin
tojų aliejinis pečius. Vartotas tik 2
žiemas. Parsiduoda už tiktai $30.00.
Duosiu dykai du 55 galionų alie
jui bačkas, su kranais. 2331 South
St. lonls Aveniie. Clileago. Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj. 1 apačioj; fumacu apšildomas"
garadžlus. Atsišaukite: 3421 South
Sprtngfidd Avė.
Tel. Lawndale —
6291.

REIKALINGA MERGINA
Mergina, tarp 18 ir 25 metų am
žiaus, nuolatiniam namų darbui. Ge
ri namai. Pasilikti vakarais.
Alsišaukite: 4316 West Lcxington, tel.
Van Burcn 5322.

PARDAVIMUI NAMAS
4004 So. Maplewood Avė., geras 2
fletų medinis namas: 5 Ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrabelsmontas: 30 pėdų lotas: kaina tiktai —
$4200.00. Galite apžiūrėti namų iš
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rlnck. 3711 West
63rd Stw»et.

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

Standard Club

Kun. Adomas Jeskevičius,
švelni Degtinė—100 Proof
MIC., “Draugo” adm. ir kun.
Incorporated
BOTTLED IN BOND
Pranas Skrodenis, MIC., KeTel. Prospect 0745-0746
Nėra Geresnės Degtinės
LIETUVIS VARGONŲ
nošos lietuvių parap. klebo
nž Tokią Kainą
Kholesale Only
A.
A.
JUOZAPĄ
GARUCKĄ
TIK $1.00 PT.
MEISTERIS
nas, šiandien mini kunigys
5931-33 So. Ashland Avė.
PALAIDOJUS
4-5 Kvortos....
tės sukaktuves. Jiedu įsišve
Balandžio 18 d. Tauragėj,
(Tęsinys
iš
5
pusi.)
Reikalaukit
ntino 1932 »m. gegužės mėn.
R. Kat. bažnyčioje buvo pri
* ci'iij
Pas mus galima gauti tikrai
SAVO APYLINKĖS
s,?"'
22 d. t. ty. prieš septynerius šeima, T. Crawick šeima, Se ėmimas naujų vargonų. Pneu Lietuviškų Importuotų Valstybinę
TAVERNOJ
I*
Degtinę.
metus.
. suo M. Clemencia (kazimierie matinius moderniškus vargo
Mes ir Visi Mūsų Darbininkai
DR1NKSAS
nus su dviem manualais ir Esame Lietuviai, -Pp. F. ir M.
Dzlmidal, Savininkai.
Išradėjas Antanas Kazlaus tė), dvasinių gėlių puokštę.
pedalais pastatė vargomeisteMUTUAL LIQUOR COMPANY
kas sudarė naujus planus la Kai kurie tų asmenų užsakė
Distributoriai
ris p. Stanislovas Ygaris. To
biau išplėsti savo biznį. Šio po kelias Mišias šv. Visų Mi
4707 S. HALSTED STREET
paties meisterio yra dar pas
JŪS GALITE GAUTI
Plione Boulevard 0014
mis dienomis daug ir sunkiai šių šv. aukų paaukota už vetatyti
vargonai
Darbėnuose.
dirba. Jo išradimas taupyti lionies sielų virš penkiasde
Turiu pažymėti, kad darbas
kuru, žymiai daugiau išuau- šimt.
Klausykite
(3.00.
Taipgi gminnte nrtl«tlškq
Gyvų gėlių vainikais papuo yra atliktas sųžiningai ir re už
plaukų HutalKjinų, apkirpimu Ir iluundojant namų apšildymui ne
PALENDACH’S TRAVEL
komenduoju jį kaipo gerų ir poo.
tik liepsnų pečiuose, bet ir šė karstų vailkai ir anūkai,
BUREAU
dūmus, susilaukia vis geres- taipgi J. Vaišvila, Jr., Loose
Folklore
Radio
Program
Skoliname pinigus ant pirmų
Wiles Co., ir Armour Office morglčlų.
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.
Prieinamos išlygos. Dėl
platesnių Informacijų kreipkitės ):
darbininkai.
LIETUVIŠKA
Elek,trinės Ledaunės, Skal
CHAS. ZEKAS
A. a. Juozapas Garuckas
RŪBŲ
KRAUTUVE
biamos Mašinos, Gasiniai buvo katalikų spaudos apaš
4708 So. Westem Avė.,
VISKAS DEL VYRU
Tel. Lafayette 6404
Pečiai, Dulkių Valytuvai, — talas, rėmė visus laikraščius,
BUDRI KO KRAUTUVĖJ buvo nuolatinis “Draugo”
yra didelis pasirinkimas ir skaitytojas. Gaudavo laikraš
ISRENDUOJAME DARŽĄ
Permanent garbenėjimas yra mū
pigiausios kainos.
čių ir iš Lietuvos. Visiems, PIKNIKAMS IR KITIEMS
sų biznis ir mes jame esame tik
rai išsilavinę. Mes suprantame
kurie jį pažinojo, paliko bra
PARENGIMAMS
visas jūsų plaukų problemas.
ngių atmintį.
Jūs galite visados tikėti, kad pas
Oną gausite tikrai puikų ir gerų
Retėja eilės panašių jaftn WILLO-WEST
permanent.
PAUL LEASAS
veteranų — brangūs jie žmo GERMAN CHURCH R0AD
(Vyriškų Rūbų Krautuve)
ONA’S BEAUTY SHOP
IR WILL0W SPRINGS
nės. Jų rūpesčiu turime šian
1820 West 47th Street
ROAD
3427 So. Halsted Street
die parapijas, įstaigas, lai k- t
Telefonas LAFayette 8038
Tel. Boulevard 0937
raščius. Jaunajai kartai tik WILL0W SPRINGS, ILL.
reiktų palaikyti tai, Ikų. vete
p-nas Butchaa, sav.
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
ranai nuveikė, o jie nuveikė
didžiausius darbus.
A. a. Juozapas Garuckas
laimingas buvo turėdamas
taip mylinčias dukteris Kot
urnų ir Franutę. Nežinau ant
ros šeimynos, kur tėvelis, nors
NEW CITY FURNITURE MART
turtų nepaliko ir neturėjo, bet
— rengia —
taip buvo mylimas ir globoja
mas dukterų. Jų uždarbiu bu
vo teikiami jam visi patogu
Dėl ‘June Brides’ čia par mai, jo valia joms buvo šven
Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue
duodame geriausius rakan ta. Gyvam ir ligoje priežiūra
Sekmad., Birželio-June 4, 1939
dus. Pilnas pasirinkimas.
rūpestingiausia, taip kad jo
$1,500.00 — DOVANOMIS - $1,500.00
senatvė Tami buvo ir liuosa
Kas nor užsirezervuoti vietų ant buzų prašomi kreiptis Į New City Fumltnre Mni-t,
1(52 W. 47th 8t., iš anksto. Su kiekvienų buso tlkletu gausite įžangos tikietų dykaJ.
nuo rūpesčių. Jų gailestis jam
Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
mirus — tiesiog širdį verian
FURNITURE HOUSE
dės ir juokdariai.
tis. Lai Dievas suramina tų
3409-11 So. Halsted St
Taipgi, New City rinks populiariausią mergaitę iš Liet. Vyčių kuopą.
kilnių šeimynėlę.

S

15C

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

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

Tel. Victory 9670

Tarta, virš
(3.100.006.M

Reserva. viri
$225,000.00

2rą Metinį Pikniką

JOS. F. BUDRIK, INC.

W-C-F-L. 970 k. nedėlios vakare
kaip 9 vai. Chicngos laiku leidžia
me gražų lietuviškų programų.

O a. a. mūsų brangaus ve

Klausykite mūsų programo: Antradieniais ii stoties WSBC, 1210 kl]., 8:00 Iki 9 v. v.

tel.

PROnerl

RENDON KAMBARIAI
Didelis miegamas kambarys Ir vir
tuvė: su šiluma, šviesa ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač iel abu
dirba. Marouette Parke. Atsišaukite
Telefonu- Renublle 6835.

PARDAVIMUI
Turime parduot! viena 8 pėdų refrlgeruotų poreeiėntnę pa.rodvmo dėžę.
Taipgi vienų 6x3 “walk-in" šaldy
tuvą.
KASTNER REFRTGERATTON
SALES.
4234 W. 26th St.. Chicago.
PARDAVTMUT NAMAS
Brlghton Parke; 2 fietal po 4 kamb.
Gerame stovytę. $2.800.00, Maža su
ma Įmokėti, balansas $25.00 Į mėnesj. Atsišaukite:
JOE STARMAH.
4503 So. Talmnn Avė.
1-mas aukštas

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Comer Archer and
Sacramcnto Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai
pinigai
apdrausti iki
$5,000.00

ISmokėjom
Už padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq
Morgičių
Safety Deposit Dežntes Galima
Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

4%

STANDARD FEDERAt SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION
of CIIICAGO
JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCH1NSKA8, See.

REIKALINGAS PARDAVĖJAS
Reikalingas degtinės pardavėjas. Tu
ri turėti gerų sekimų. Geras atlygi
nimas. Atsišaukite:
MUTUAL LIQUOR CO.,
4707 So. Halsted St. Chicago

GERAS IR PIGUS
2 fl. po 5 kamb. mflrinlns namas.
11 metų senumo. South West Stdėje,
prie R3rd St. gatveknrlų linijos. įlen
da $100.00 Į mėnles).
Kaina tiktai
6.950.00. Kas norite užsidirbti ar pi
giai isigvtl gera namų. rašykite grei
tai. Box No. VJ140, Draugas. 2334
Sonh Onkley Avenue. Chicago. BĮ.
PARDAVIMUI NAMAS
Marųuette Parke, 6 kamb. medinis
namas; fumacu apšildomas: parslduoda pigiai. 6833 South Camųibell
Avė., tel. PROspect 3444.
REIKALINGA DARBININKE,
Palešknu senutės prižiūrėti kitų se
nutę, Mokestis nenerdldeits. Atslšauklte: 6456 So. Whipple Street.

VASAROTOJAMS ATYDA
Tjjbai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras pr)važiavlmas su automobilium ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chieagos. Kelias 83 |r 45. Peter Ber
notas. Box 77. Sllver Td»ke, Wis.

PARDAVIMUI NAMAS
4 kambarių eottage; 50 pėdų lotas,
pulkus kiemas;
2-karų garadžlus.
Kaina tiktai $2,500.00. Atsišaukite:
2331 South St. Louis Av nue.

Daug daro, kas daug myli.
Daug daro, kurs gerai atlieka.

ti_^UICK
AGENTŪRA
Turime pardavimui visokią modelių vartotą automobilių |
Prienamomis Kainomis.

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

terano Juozapo Garucko sie

Domininkas Kuraitis, Savininkas

lai lai Viešpats suteikia am

Telefonas VICtory 1696

žinų laimę danguje.

R.

J

6268.

REIKALINGAS PARDAVĖJAS
ReikallDgas komeroijlnės refrlgeracljos pardavėjas. Gera proga. Ne
reikia turėti patyrimo. Komišlnas Ir
gąsdinąs. Atsišaukite telefonu:
Lawndale 2295

ON A’S PERM ANENT

Tei. Yards 3088

CLASSIFIED

