DRAUGAS

DRAUGAS
Fhund

LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROVE,
2334 So. Oaklry Avė., Chicago, lllluola
Telefenaa CANal 7790

The Mtmuanian Daily

PUBIJSHED BT MARIAN GUIJ.D, INC.,
3334 So. Oakley Avė., Ctitcago, lUlnota
T»|eph»ne CANal 7790
The niost Influentl&l
In Anerlca.

Uthu&nlan

Vtentntfilts tautines Ir tikybines minties
lietuvių dienraštis Amerikoje.

Daily
THE

VOL XXIII

LITHUANIAN

DAILY

FRIEND

Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Gegužčs-May 25 d., 1939 m.

3c a Copy

No. 123

Kaina 3c

Nuskendusiam nardančiam laive 27 žuvę
Vadam darbas sėkmingai vykdomas;
vakar 24 vyrai išgelbėta iš laivo

SESERYS MOKYTOJOS
50 vaikų išvadavo'

Šv. Kornelijaus parapijos
mokyklos antrojo
skyriaus
kambaryje lubos staiga pradė
jo braškėti. Nujausta nelaimė.

Nuskendusiam laive buvo
59 įgulos nariai ir kiti
Neužilgo atplaukė nardan
čių laivų vadavimo laivas
“Falcon” ir tuojau prasidėjo
vadavimo darbas. Įleisti apie
240 pėdų gilumon narai ap
žiūrėjo dugne laivo pozicijų.
Po to Įleista vadinama “var
pu” prieitaisa ir su. šios paPORTSMOUTH, N. H. geg. galba pirmiausia išvaduota
24. — Pranešta, kad nusken (ištraukta) 7 vyrai. Paskiau
dusiam nardančiam laive bu tuo būdu išvaduota dar 8. Taip
vo viso 59 vyrai įgulos ir keli i bus išvaduoti visi gyvieji,
pašaliniai, Tš jų 32 išlikę gy-Į Vadavimo procedūra yra ilvi, o 27 žovę„ vandeniui užlie
Nes įleistų jūros dugnan
jus laivo dalis, kur jie nelai varpų” reikia glaudžiai su
jungti su nuskendusio laivo
mės metu buvo.
Pasineriant laivui Įgula ne vienu išėjimu. Kai vyrai suli
pajėgė uždaryti vieno klapa- pa j “varpų”, reikia vėl atnoi (antvožo), pro kurį plump sargiai atjungti. Tai narų dar
telėjo vanduo, užliejo inžinų bas. Jūros gelmėse yra dide
dalį ir laivas neteko jėgų iš lis vandens spaudimas. Tad
narai tik trumpų laikų gali
kilti į vandens paviršų.
Nelaimė po vienos valandos! išbūti vandenyje. Vienus pasusekta. Iš nuskendusio laivo keičia (kiti.
išleistas į paviršių metalinis Išvaduotieji yra sveiki, tik
lukštas, kuriame buvo telefono nusikamavę. Nuskendusiam lai
aparatas, viela sujungtas su ve nepaprastai šalta.
Tarp išvaduotų yra ir vie
nuskendusiu laivu.
Kitas nardantis laivas tai nas chicagietis, Įeit. J. C. Niatrado ir tuojau tuo telefonu chols, kurio tėvai gyvena Nor
susisiekė su jūros dugne laivo mal Rarke.
įgula.
• į^I Į .nelaimės vietų jūroje suNeužilgo dėl jūros bangų plaukę eilė įvairių rūšių lai
vandens paviršuje laivas su vų. Karo laivas “Brooklyn”
telefono aparatu staiga pakry parengtas rūpintis sužeistai
po ir nutraukė tų telefoninę siais, jei tokie būtų.
vielų.
Čia reiškiama viltis, kad vi
Po to reikėjo atnaujinti su si gyvieji bus laimingai išva
sisiekimus kitomis priemonė duoti. Žuvusieji bus išimti tik
mis. Kas ir padaryta.
laivų iškėlus.

PORTSMOUTH, N. II., geg.
24. — Šiandien dar 9 vyrai
daugiau išvaduota iš “Squalus”. Tokiu būdu jau 24 iš
vaduoti. Sakoma, artimiausiu
laiku bus išvaduoti ir kiti iš
likę gyvi.

Chicagieciai tori pasiniošti prie
didesniu mokesčiu bedarbiams šelpti
SPRINOFIELD, Ilk, geg.
24. — Gubernatorius Ilorneris priešinasi Chicagos bedar
biams šelpti skirti didesnes
sumas iš valstybes iždo nei
biudžetu nustatyta. Sako, Chicagor miestas patsai tegul rū
pinasi.
1
Čia atvykęs Chicagsos majo
ras Kelly tad susimetė iš legislatūros gauti leidimų didin
ti Cbicagai mokesčius (tak
sas). Atnaujinamas sumany

mas skirti taksas už parduo
damų įvairių rūšių tabakų, už
svaigiuosius gėrimus ir paga
liau padvigubinti vadinamas
“pauperizmo” taksas, kurių
rata šiandien yra 30 centų už
kiekvienų įkainotų nekilnoja
mos savasties 100 dolerių.
Per du ateinančius metus
Chicagos bedarbių šelpimui
valstybės biudžetu skiriama
72 milijonai dok, o majo-ras
reikalauja 120 milijonų dok

NACIU TRANSPORTAI
PAIMS VOKIEČIUS
Iš ISPANIJOS

Kaip vokiečiai, taip italai
Ispanijai palieka daug savo
ginklų ir žymiųjų dalį artile
rijos. Sakoma, Ispanijos vy
riausybė už tai turės kiek nors
atlyginti.

VIGO, Ispanija, geg. 24. —
Čia atplaukė penki .Vokietijos
PRANCŪZAI STATYS
transportiniai Jaivai, kuriais NAUJĄ KELEIVINI LAIVĄ
iš Ispanijos bus grųžinta Vo
PARYŽIUS, geg. 24, _
kietijon apie 6,000 vokiečiu lai (Vietoje sudegusio keleivinio
reivių, dalyvavusių ispanų ka laivo “Paris” prancūzų vy
re gen. Franco pusėje.
riausybė nusprendė pastatyti
Birželio mėnesį, kaip suži naujų laivų vardu ‘Bretagne’,
nota, italų kariuomenė bus iš Sako, būsiųs “Normandie”
laivo duplikatas.
traukta iš Ispanijos.

Kipras Petrauskas įstoja i Šauliu S ga;
paduotam pareiškime jis sako:
Lemiamą Lietuvai valandą
pasiryžtu duoti savo gyvybę

Seserys mokytojos akimir
(“Eltos” žinios iš Lietuvos)
koj visus vaikus išvedė į ko
KAUNAS. 11—V. — Kip KAUNAS. 11—V. — mridorių ir po to su trenksmu
įgriuvo tinkas su stambiais ras Petrauskas padavė pareis sioms Europos vyrų krepšinio
kimų įstoti į Saulių Sųjungos pirmenybėms, kurios vyksta
sunkiais metaliniais lotais.
eiles. Pareiškime K. Petraus- gegužės 21—28 d. Kaune, da
Ugniagesiai salto, kad
kas rašo,: “Dirbsiu šaulių ei lyvauja šios valstybės: Pran
vaikai būtų buvę kambaryje lėse, kiek mano jėgos leis, ma cūzija, Italija, Lenkija, Latvi
Laivas “Falcon”, kurs iš nuskendusio ^ardančio laivo U
• būf ,
žuvusiųjų no tėvynės labui ir garbei, o ja, Estija ir Vengrija. Tokiu
“Sąualus” vaduoja išlikusius gyvus įgulos n<nus. Sis laivas
lemiamai valandai atėjus esu būdu su Lietuva jau yra 7
vadavimui turi specialius įtaisymus.
(Acmfe telepboto).
ir sužeistųjų.
pasiryžęs paaukoti savo gy- tikri dalyviai. Šveicarija suti
I
ko dalyvauti, bet prašo apmo
'vybę”.
kėti kelionės išlaidas. Portu
KAUNAS. 11—V. — Daili- galai dėl tolimos kelionės atsi
• ninkas Petras Rimša išvyksta sakė dalyvauti.
į Šveicarijų spausdinti naujų
Šaulių Sųjungos 20 metų su KAUNAS. 11—‘V. — Gegu
kaktuvėms paminėti medalį. žės 10 d. prisiekė tautai ir
Į Varšuvą nuvyko naujas
Vėliau P. Rimša Italijoje iš valstybei apie 1,200 Švietimo
sov. Rusijos ambasadorius
/bronzos liedins savo kūrinius: ministerijos tarnautojų. Švie
DANCIGAS, geg. 24. — į Tai į) pat atvyko naujas so- j Karo dievaitę, Lietuvos mo- timo ministras Bistras savo
Dancigo nacių autoritetai Var vietų Rusijos ambasadorius, 'kyklų ir keletu bareljefų. At- prakaltoje, be kitko, pasakė,
Siuvai pasiuntė naujų griežtojo Aiškinama, kad tuo būdu Len Siedintoji iš bronzos Lietuvos kad jei valdininkai duos gerų
protesto notų.
kijos santykiai su Maskva da- mokykla bus persiųsta Pitts- pavyzdį ir po savo tiesioginio
Šiandien rytų Lenkijos pa rosi glaudesni.
burgbo universitetui, kur yra darbo, tai tas daug prisidės
sieny lenkai apšaudė važiavu Savo rėžtu lenkai daug dir- įrengtas lietuvių kambarys,
prie geresnio auklėjimo.
sį vokietį šoferį, bet šis išliko
sveikas. Tai naujo protesto ba valstybės saugumui. Kon KAUNAS. 11—V. — Nuo KAUNAS. 11—V. — Kausoliduoja savo karines ir
«• dip- gegužės 9 d. ‘Lietuvos Aidasno pašto moterų šaulių būrys
Leit. 0. F. Naquin, nusken
lomatines pozicijas. Tuo būdu pradėjo eiti per dienų 3 kar- ,“Juraitė” paaukojo Ginklų
dusio nardančio laivo “SquaVARŠUVA, geg. 24. - Pa nori įtikinti nacius, kad jie tus. Iki .šiol ‘Lietuvos Aidas’ Fondui 1,000 Lt. Pilietis,Albitirta, kad čia tyliai lankosi nebijo jų grasinimų ir pasiren turėjo dvi laidas: rytmetinę nas Jankūnas Motinos Dienos
lus” viršininkas.
(Acme)
britų karinė misija.
gę gintis, jei būtų puolami.
ir popietinę, nuo šiol turi ir ir Šeimos Savaitės proga vievakarinę.
.toje dovanos savo motinai pa
NACIAI užgrobė kata
---------------------[aukojo Ginklų Fondui 75 Lt.
likų MOKYKLĄ
KAUNAS. 11—V. — Trum (Vilniečiai taip pat gausiai aupųjų
bangų radijo siųstuvas koja Ginklų Fondui. Šiomis
VIENA, geg. 24. — Kreuznuo gegužės 15 d. dirbs ii- dienomis atsiuntė Juozas Jaburge naciai užgrobė katalikų
giau. Be dabartinės progra- sutis 150 Lt, Antanas KaziuLONDONAS, geg. 24. — Šv. Rupprechto misijonierinę
BERLYNAS, geg. 24. — mos jis dar perduos ir 21:50 nas — 100 Lt, M. Masiulytė —•
Oficiali Britanija ir visi bri mokyklų.
75 Lt ir K. P. — 45 Lt.
vai. informacines žinias.
tai nepaprastai patenkinti ka
Savo šio žygio priežastį jie Hitleris sukvietė į Berlynu
raliaus vizitu Amerikoje ir J. paduoda: girdi, mokykla nehi savo karinius vadus ir su jais
KAUNAS. 11—V. — Šiais
A. Valstybių nuolankumu mo gieniškai buvus užlaikoma ir turėjo ilgus pasitarimus. Sa KAUNAS. 11-jV. — Iš
narchai. Vietos spauda daug tenai vykdyta antinacinė pro koma, jis jiems aiškino pasi spaudos turizmo draugijos su metais visos Lietuvos pradžios
rašytom Vokietijos su Italija redaguotas anglų kalba infor mokyklos turėjo turto už 41,rašo, kaip karalius Kanadoje paganda.
karinės sutarties reikšmingu macinis leidinys apie Lietuvų 314,704 Lt: nekilnojamojo tur
visur gausingų minių drau
mų ir nurodė, kaip tinkamiau “Visit Litbuania”. Leidinyje to (žemės ir namų) — už 33,gingai, svetingai ir entuzijasNEW Y0RK, gęfc 24
būtų galima abiems valsty yra Lietuvos istorinė apžval 489,053 Lt ir kilnojamojo tur
tiškai pasitinkamas ir sveiki- XT i j •
7, .
_
„
, . Nuskendusio nardančio laivo bėms kariniai kooperuoti.
ga ir krašto miestų bei vasar to (inventoriaus, knygų ir mo
namas. Daug rašoma, kaip ,,o
, ,,
,
, ,
., .
„
,
Sąualus” vardas yra lotykslo priemonių) — už 7,825,prezidentas Rooseveltas ren-1 ...
„
.
.y,.
Paskutinio pasaulinio karo viečių aprašymas. Leidinys
. .
...
..
,
niskas žodis ir reiškia — di
651 Lt.
: f
giasi svetingai priimti kara- ,
viena priežasčių buvo Brita gausiai iliustruotas.
,lių su ,karaliene
,•
nBaltuose
n
oRū <lele Juro» auvisnijos ir Vokietijos karo laivy

Dancigas Varšuvai pasiuntė nauja
protesto; kukai stiprina pozicijas

BRITŲ DIPLOMATIJA
DIRBA Už ROOSEVELTO
REVIZITU LONDONE

HITLERIS NUSPRENDĖ
SKUBOTAI DIDINTI
KARO LAIVYNĄ

muose.
Į tai atsižvelgus, britų dip
lomatai rimitai ima darbuotis
už prezidento Roosevelto revi
zitų karaliui Londone ateinan
čiais metais.

■ ĮR■

Jei planas, būtų įvykdytas,
Britanija jaustųsi atsiekusi
milžiniškų politinį laimėjimų
— glaudesnius santykius su
Šiaurine Amerika

PARLAMENTAS PRIPA
ITALIJA KOLEKTUOS
nų rivalizacija. Iš Hitlerio po
ŽINO PALESTINOS
SKOIAS
elgio aiškėja, kad ir šį kartų
PLANĄ
ta rivalizacija bus pakartota.
ROMA, geg. 24. — Patirta,
Jo nuosprendžiu Vokietija i- Italijos vyrinusybė pasirengu LONDONAS, geg. 24. —
masi dirbdinti daugiau įvai si iš Ispanijos kolektuoti sko
Parlamentas 268 balsais prieš
rių rūšių karo laivų.
las, kurių yra iki pusės bili 179 pripažino Chamberlaino
dolerių. Italija neskolino
Kaip žinoma, Hitleris išsi jono
,
..............
, .
.... vyriausybės planų Palestinos
žadėjo Vokietijos ikaro laivy Tsparujai pinigų, bet pristatė i J
tinkins ir mnnirim
'patvarkymui. Kaip žinoma,
no sutarties su Britanija. Šia ginklus ir municijų
Sakoma, Italija pasitenkins žydai atkakliai kovoja prieš šį
sutartimi buvo nustatyta, kad
Vokietijos laivyno
tonažas gaunama iš Ispanijos žaliava, planų, nes juo nustatomas ten
turėjo būti 35 nuošimčiais ma tinkama ginklams ir munici- arabų dominavimas.
•_ f
žesnis už Britanijos laivyno jai.
tonažų.
KAUNAS, (Elta). - Eu
Panaikinus sutartį, Vokieti STATOMAS KELTUVAS ropos vyrų trečiosioms krep
ja bandys Britanijų pasivyti KAUNAS, (Elta). — Kau šinio pirmenybėms, kurios įjsiginklavime jūroje.
ne šalia geležinio tilto nuo vyks gegužės 21-28 d. Kaune,
Čiurlionies gatvės į Aleksotu jau baigiama statyti didžiulė
statomas elektrinis keltuvas, halė, kurioje, bus 3,500 sėdi
kuriuo per Nemunų vienu sy mų ir 6,000 stovimų vietų.
CHICAGO SRITIS. — šian kiu bus galima perkelti 250 Halė pasiliks Lietuvos sporto
dien debesuotumas ir šilčiau. žmonių arba 12 vežimų. Kel reikalams. Ji pastatyta Vy
Saulė teka 5:20, leidžiasi tuvas baigiamas statyti gegu tauto kalne arti Kūno Kultū
8:13.
žės 15-16 d.
ros Rūmų ir Sporto stadionų.
. i—L
‘II

I PRAMOGĄ PAKVIESTI
IR DARBININKŲ VADAI

AVASIIINGTON, geg. 24. —
Į rengiamas čia Anglijos ka
raliaus pagarbai britų amba
sados “garden party” pramo
gų tarp šimtų kitų pakviesti
ir organizuotų darbininkų va
dai: Am. Darbo federacijos
prezidentas Green ir CIO pre
zidentas Lewis.

Nuskendusio nardančio lai
vo “Sąualus” keturi karinin
kai. Iš kairės (viršuje): Įeit.
W. Doyle, ir vėl. J. Pattersan; (apačioje): Įeit. R. Robertson ir Įeit J. C, Nichols.
(Acme).
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Advartlalug In "DRAUGAS” brinsa baat raaulta.

no arkidiecezijoj, lietuviams yra parodęs
daug malonaus palankumo. Dėl to, reikia
laukti, kad ir New Yorko lietuvių (Aušros
Vartų) parapijos reikalai bus tinkamai su
tvarkyti ir ji netrukus susilauks lietuvio
klebono. Tų parapijų įsteigė lietuviai. Jie ir
bažnyčių pastatė. Joj daug metų klebonavokun. J. Šeštokas.

Ketvirtadienis, geg. 25, 1939

Kaip Mikai Visa Valdymo Laika
Lietnoj Kovojo Si Kataliko Bažnyčia
(Pabaiga)

ldininkai nevengė klebonijos,
dažnai
mėgdavo tenai užsuk
Tokia valdžios politika de
“DRAUGAS"
moralizuojančiai paveikė vi ti žinodami, būsiu tenai tin
Melną kasdien Uakyrua narna rUaalua.
l
Piety Amerikos Lietuviai
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valalybSae.
suomenę, lietuvius sukiršino kamai priimti; užtat mažes
Metama — $6.80; Pusei Metu — $*.60; Trim* m*neniesiems
valdininkams
duotas
iSsnria — $2.06; Vienam mSuealul — .76a Kitose vaivienus prieš kitus. Panašaus
Grįžęs iš Pietų Amerikos gerb. kun. Jo
jtybtee prenumerata: Metama — $7.06; Pusei mėty
slaptas įsakymas vengti 'kle
— $4.66. Pavienis autu. lo.
nas Jakaitis, Amerikos Marijonų Provincijo tipo, bet skirtingų principų bonijos, nedėtis prie Katali Po Svietą Pasidairius
“Motere yra panaszi in
dvi
esamos
organizacijos
na

las,
pasakojo
apie
nelengvų
to
krašto
mūsų
Bendradarblaiue ir koreaponduutanis rastų negretlhu.
Bostono cicilistų tėvas Mai- vandeni
;Dirstelek gilei o
kų Akcijos. Tarnautojai tu
jei neprašoma tat padaryti ir uupruuuučiaina tam tiks
tūraliai
turėjo
revalizuoti
vie
tautiečių
gyvenimų.
Ten
lietuviai
skursta
lui palto ženklų. Redakcija paailaiko aau teis* tai
rėjo viršininkų klausyti, ven- ,kis savo popiery parašė, kad Pa81Bkandysi .
syti ir trumpinti visus prisiųstus ralius ir ypad ko
ir medžiaginiu ir ypač dvasiniu atžvilgiu. na prieš kitų. Visuomenė ski
respondencijas sulyg savo nuožiūros
Korespondentų
“Motere yra panaszi in auprašo rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja
Skaudu konstatuoti faktų, kad Pietų Ame rstosi į du liogerius — kata- ge kunigų draugystės, uoles jam labai patinkanti žalia
mašlnšlej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
nieji
juos
skundė.
Įtraukti
i
spalva.
Ištlumočijo
ir
dėl
ko
tomobiliu
— Noringai sutinka
giant polemikos ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
rikos lietuvių tarpe laisvamanybė ir bedievy lilkij ir tautininku. Kadangi
pondencijos laikraštin nededamos
bė yra gana giliai įleidusi savo šaknis. Be tautininkų organizacijoms pri Katalikiškųjų Akcijų valdini- patinkanti. Esu, kadangi jis ant keliu pasažieriu”.
dieviški laikraščiai, kurių ten leidžiama ga klauso daugelis katalikų, tai nkų, mokytojų buvo neįmano paeina iš monkės, dėl to ir
Skelbimų kainos prisiunčiamo* pareikalavus.
“Motere yra panaszi in
Entered as Second-Clasa Mauer March $1, 1816, at
na daug, nuodija žmonių širdis. Dėl to daug nepriklausantieji prie organi nia. Jeigu katras per neatsar- maloni jam žalia spalva. Mat, parka nes in jos szirdi veda
Chicago, Illinois Under the Act oi March I. 1878.
esu suirusių šeimų, daug saužudysčių ir ki zacijų žiūrėjo į jas abejingai, gumų prisidėdavo prie katal. j monkės per milijonus metų
deszimts bromu”.
tokių blogumų.
organizacijos
ir
rodė
joje
veigyveno
miškuose,
dėl
to
ir
jų
i būtent kaipo visai normalų
Motery Apaštalavimas
“Motere yra panaszi in gi
Tokiose sųlygose, be abejojimo, sunku yra ir nekenksmingų dalykų. Tuo klumų, toks buvo putniau į- akys priprato prie žalios spal
tara nes bile kokis asilas at
spėjamas, vėliau, jeigu, “ne vos.
Kad gerai susiorganizavusios ir visuome veikti ir misijcnieriams. Tėvai Marijonai, apr tarpu tos valdžios veiklos būsisėda
prie jos ir barszkina’u
pasitaisydavo”,
atstatomas Valug tų cicilistų tėvo fige
niniam darbui gerai pasifengusios moterys sigyvenę Argentinoje, turės nugalėti labai ' ta ne normalios įr savo parių, balšavikai būtų išsivystę
daug gali nuveikti katalikybės skleidimui ir daug sunkumų ir visokiausių kliūčių. Bet „^5^ kenksmingos. Neno-' nuo vietos.
1‘rof. Pakštas prieš keleris
Kaip kitose valstybėse, taip iš labsterią, lw jie labai mėg. I|1(.tag sif|16
taikos pasaulyje palaikymui, aišku iš Bel jie nepaiso vargo. Nebijo ir sunkaus darbo. ,rma|i) nes ^t^ų „uaistaLietuvos
Ryžtumas
ir
pasišventimas
viską
nugalės.
kHo
8
natu
,.
alau
s
gijos ir Anglijos jaunų mergaičių gražaus
ir Lietuvoj mokama mokes ata raudoną spalvą. Bet, kaip laikrodį
pirmyn
Pietų
Amerikos
lietuvių
būvis
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apaštalavimo pavyzdžių.
visuomenės nusistatymo, bet čiai nuo pajamų. Keistas ir žinome, ir balšavikai laiko
Olandijoj, kaip rašo “XX Amž.”, veikia žvilgiu pasitaisys. Tėvų Marijonų užsimo iš vyriausybės politikos ir jos įdomus metodas, kurio laikė sau už onorų, kad paeina iš
Prof. Jankauskas “L. A.”
tam
darbui,
nėra
abejonės,
ateis
į
pagalbų
įdomi ir reikšminga jaunų mergaičių orga
N r. 180 dabar siūlo pasukti
i idėjų intensyvios propagan- si tautininkai tuos mokesčius monkės.
nizacija, pasivadinusi Gralio vardu ir užda ir šio krašto lietuviai ir pati Lietuvos vi dos. Kenksminga tuomi, kad, renkant iš kunigų. Reikalau
Lietuvos laikrodį vienų va
viniu pasirinkusi apaštalavimų. Jos pavyz suomene.
nors tautiškas susipratimas jama, kad metų pradžioj val Mahanojaus Saule apie mo landų pirmyn. (Mirga-Mardžiu tokia pat organizacija sukurta ir Angli
Tikimasi, kad gerb. Provincijolas ir raštu per jų veiklų pakilo, bet lie džiai būtų pateiktos smulk teris figeriuoja šitaip:
ga-)
joje; tos Gralio organizacijos šūkis — Die ir gyvu žodžiu atpasakos savo įgytus įspū
vas visų pirmiausia, — o tikslas — tarnauti džius, iš kurių daugiau paaiškės, kaip gy tuvio sielai padarė nemažai meniškai žinios visų pajamų,
talikiškos. “Kodėl!” Paklaų- ntrolę. Tuomet paaiškės, kaip
taikai. Priemonės, kuriomis šitoji mergaičių vena mūsų broliai Pietų Amerikoj ir kokių žalos įnešdama į jų dishar be kitų, kiek gauta aukų Mi
monijų ir neramumų. Sutau šioms, 'kiek dovanų pinigais, šit nustebę matydami daug jiems rūpėjo labiau lietuvia
organizacija siekia savo tikslų, daugeliui at pagalbų mes jiems galėtume suteikti.
rinti lietuviai dabar nežino, ar natūra kalėdojant. Už tas katalikiškųjų mokyklų J. Va ms svetimos, iš kitur atneštos
rodys keistos, tačiau jos atitinka angių gal
kų aukščiau statyti: Dievų, visas pajamas reikalaujama lstybėse ir kituose kraštuose. idėjos, negu lietuvių tauta,
vosenų.
g I IMal lAft
Gralio narės platina brošiūras bei atsišau
ar tautų, 'kiti gi, nepaisant •mokesčiai. Kiek man žinoma, Dėl to, kad katalikybė nesu kailio tokia. Tikrumoj jie ne
kimus, kuriuos meta į laiškams dėžutes, pri
principų, nei abstraktiškų sų- nuo aukų ir dovanų mokesčio derinama su tautininkų nusi kentė katalikiškosios Lietu
vos, bet mėgo matyti laisva
dėtioj a telefonų būdelėse, autobusuose ant
vokų, praktikoj ir dvasioj A- iš kunigų niekur nereikalau statymu ir siekiais.
maniškų, ultratautiškų Lietu
suolų, traukiniuose, laukiamosiose salėse ir
bsoliuto idėjų žemiau stato jama, jei bent bolševikijoj ir
Katalikai
Lietuvoj
subruz

Anglai
Apie
Pabaltijo
Valstybes
t.t. Per dvi savaites buvo paskleista 250,000
tautybės. Prie tokio nusista tikriausiai tų metodų tauti do kurti Katalikų Universi vę.
atsišaukimų, kurių turinys nuolatos keičiasi.
Reikia pažymėti vienų ir
Vilniaus “Aidas” paduoda, kad anglų tymo ne inažoj dalyje prisi ninkai 'pasiskolino iš Mask
tetų, jau padarė viešų įžen tai svarbų dalykų, būtent, kad
Pirmojo atsišaukimo tema buvo.- “Taika laikraštis “Daily Telegraph and Morning
dėjo tautininkų veikla. Vie vos. Be to, nei kunigų pateik gimo aktų. Tautininkų vyriau
namuose — įžanga į visuotinę taikų”. Tek Post” vedamajame str. rašo apie trijų Pa
nam Lietuvos karininkui man toms žinioms, nei jų žodžiams sybė užgniaužė jį dar jam ne beveik visų tautininkų valdy
ste gi rašoma:
baltijo kraštų — Estijos, Latvijos ir Lietu
nepasitikėdavo ir dažnai uo- gimus. Ir tyla. Negirdėti? mo laikų vyriausybėj veikė
“Jūs norite, kad Europoje būtų taika,- bet vos — naujus galimumus burtis savo nepri pareiškus, kad aukščiau stadvi galais: ostentacinė — foar jūs pajėgiate išlaikyti taikų davo šeimos klausomybei ginti. Straipsnyje nurodoma, tau Dievo ir Bažnyčios reika- dėsnių mokesčių inspektorių viešų nusiskundimų, nors ka7
rmalinė^valdžia ir slaptoji —
židinyje? Jeigu taip, tai’jūs daug priside kad ligi šiol tiktai Estija ir Latvija galėju lus už tautos reikalus, nuste jiems pajamios buvo skiria^ talikai tokiu valdžios elgesiu
užnugarinė. Pirmoji moderadate prie visos Europos taikos sustiprinimo. sios glaudžiai bendradarbiauti ir sukurti Pa bęs į mane pažiūrėjo ir tarė: mos savo nuožiūra ir nuotai be galo įsižeidė. Tylėjo, nes
vo savo veiklų, kad neįžeidus
Mes duodame jums patarimų, kurį prašome baltijo valstybių Antantę. Lietuvai netolimo *“tai tu esi bolševikas?” Ka ka — trigubai daugiau, negu uždrausta buvo tuo reikalu
perduoti kitiems, kuriems jis bus toks pat je praeityje kliudė jos ginčai su Lenkija dėt dangi tai buvo 'mano draugas tikrumoj būdavo ir nuo pa viešai prabilti, bent 'kų para padorumo, ar nenutolus per
daug nuo sveikų principų, kad
naudingas, kaip ir jums: prižadėkite per as Vilniaus ir su Vokietija dėl Klaipėdos. Da ir tikintis katalikas, tai tarė daugintos sumos kunigai ver šyti.
numaldžius įširdusius pilie
tuonias artimiausias dienas nedejuoti, nesi bar sųlygos pasikeitė. Lenkija ir Lietuva su tuos žodžius ne piktai, aš gi čiami buvo mokėti mokesčius.
Kodėl gi tautininkų vyriau čius, kad pagaliau krašto va
skųsti nei oru, nei darbu, nei maistu, nei darė glaudžius santykius, o Klaipėdos klau neužsigavau; tačiau tas rodo, Toks valdininkų metodas ne
kitais žmonėmis”. Jeigu jus tat išlaikysite, simas likviduotas tuo, kad Vokietija užėmė kaip tautininkų propaganda rodo simpatijos, nei pagarbos sybė leidžia įvairioms krašto ldymų ilgiausiai pratęsus. An
jūs turėsite visų savaitę taikos”. Kitoje la Klaipėdų.
paveikė lietuvių sielų katali kunigams — Bažnyčios atsto mažumoms turėti savo moky trieji be atodairos suko vei
pelio pusėje rašoma: “Jums tai siunčia gru
klas, reiškiama svetimtaučia kimo ratų į savo katalikybei
kybės ir Bažnyčios nenaudai. vams.
Visos
trys
valstybės,
sako
tas
dienraštis,
pė asmenų, kurie tiki, kad yra Dievas, ku
Daugelis lietuvių eina į baž Lietuva daug turėjo “Sau ms girtina tolerancija, kodėl priešingų pusę ir tie veikė
ris sutvėrė visus daiktus, kuris sutvėrė mus turi savo susitarimus neutralumo klausimu,
jos nėra katalikams? Aišku energingiausia. Dėl to ne vie
bet neutralumo paskelbimas nėra pakanka nyčių, Šv. Sakramentų, bet lės”, “Žiburio” ir kitų kata
pačius ir kuris mus myli
'kunigui skelbiant iš sakyklos likų draugijų vedamų prad ji katalikybėje mato sau di nam buvo labai neaišku, ka
Kitame atsišaukime kalbama apie baimę. ma priemonė valstybių nepriklausomybei iš
saugoti. Visi tie trys kraštai, galėtų, rodos, Bažnyčios mokslo principus žios ir aukštesniųjų mokyk desnį pavojų, pavojingesnį me dalykas, ir sunku orien
Atsišaukime skaitome:
priešų, negu svetimoj tauty tuotis Lietuvos vyriausybės
“Jūs bijote ateities? Bijote karo, nedar pritarti tam pareiškimui, kurį padarė Esti pradeda abejoti ir savęs klau lų. Tautininkų valdžia sistebėj. Atrodytų, lyg būtų pa politikoj. Stovi valdžios prie
bo, kitų žmonių, ligos, mirties? Taip, baimė jos vyriausias kariuomenės vadas generolas sia, kam čia patikėti: kunigui, matingai jas darė, darė, iki
rodoksas. Tautininkai — ta šakyje ne vienas katalikas ir
visada yra, ir tai suprantama: žmogus bijo Laidoneris, būtent: “Mes atmušime ginklais ar mokytojui ir valdininkams. visų neuždarė ir 'pavertė jas
■padorus žmogus, o, žiūrėk, jo
tada, kai užmiršta pasitikėti Dievu. Jeigu kiekvienų pasikėsinimų prieš mūsų teritori Kiti ateina paklausyti tuo valdiškomis. Minėtos mokyk riamieji patriotai svetimoms
mes pasitikėtume Dievu, niekada nieko nebi jos neliečiamybę taip pat smarkiai, kaip vien tikslu, kad (patikrinus, los, jeigu ne visai, tai didžia tautoms labiau simpatizuoja, politinė veikla nesuderinama
kad kovojome už nepriklausomybę”.
jotume”.
ar nepasakys kunigas kų prie dalimi buvo išlaikomos drau negu saviesiems. (Lietuvos gy su* katalikų principais.
Sitų atsišaukimų išlaidas apmoka Gralio
Latvijos užsienių reikalų ministras Mun- šingo tautininkų doktrinai.
gijų lėšomis. Kokiais gį su ventojų katalikai sudaro apie
Apsvarsčius visų Lietuvoj
ISO
nuoš.).
Tas
paradoksas,
narės. Dėl to joms neretai tenka atsisakyti teras taip jiut pareiškė, kad paskutinieji įvy
Tautininkas, gal, pasakys, metimais jos panaikintos? (Ii
tautininkų valdžios veiklų, td
nuo vieno kito malonumo, o kai kada ir nuo kiai Europoje suvienijo ir sujungė visus Lat tas visai natūralu. Žmogus tuo, kad jos katalikiškos. Gy- liks suprantamu, kai pamaty nka padaryti viena tinkama
reikalingo dalyko centų kitų nutraukti. Gra vijos gyventojus taikai ir laisvei ginti.
bręsta, bręsta jo protas, sy vuoja Lietuvoj neblogai ru si tikrųj į Lietuvos tautininkų išvada: tautininkai visų val
lio narės neužmiršta ir dar vieno labai svar
Lietuvoje tas pats — tai paliudija suda kiu ir kritika. Taip, tas natu- sų, lenkų, vokiečių, žydų mo- veidų, įsigilinsi į jų vidų ir dymo laikų kovojo su Kata
baus dalyko — maldos: jos kasdien mel rymas stiprios autoritetinės vyriausybės, sa
ralu, bet tautininkų akcija kyklos, tik nepakenčiamos ka- padarysi rimtų jų veiklos ko- likų Bažnyčia.
Meškuitis
džiasi, kad jų žygis būtų sėkmingas.
ko dienraštis: “Paskelbti pertvabkymai, ku nu'kreipė kritiškąjį lietuvio
Būt tikrai gera, naudinga ir išganinga, jei rių tikslas yra sustiprintoji krašto apsauga,
protavimų priešingon tikėji
ir visų kitų kraštų katalikės mergaitės ir įvedama griežta ekonomija ir piliečių subormoterys panašiu būdu veiktų. Jcs daug pa dinacija valstybės interesams. Ministrų ka- mui 'pusėn.
. . Šiandien lietuvis
sitarnautų Bažnyčiai ir aplamai visai žmo bilietas kviečia gyventojus moraliai susimo- kart" t,k|s>' klt« kart’ net'bilizuoti”.
kį«, praktiktoojųs katalikas ir
nijai.
sykiu pajuokiųs Bažnyčios ti
Taip pat būt ne pro šalį, jei į šį olandieEstijoje ir Latvijoje jau seniai įvestas vi kybines praktikas — tai lietu
čių katalikių gražų pavyzdį atkreiptų savo
sų tautinių jėgų koncentravimas ir padaryti
vio savas psichologinis reiški
dėmesį ir lietuvaitės. Mūsų sodalietės, vytės,
svarbūs kariški 'pasiruošimai. Dabar sudaro
Moterų Sųjungos narės ir kitos galėtų daug
nys, kurio mes nerandam ki
mi apsigynimo fondai, didinamos išlaidos ka
nuveikti, jei veiktų planingiau ir sistematinriuomenių reikalams, kariuomenė moderni tuose kraštuose. Jeigu šian
giau. šiais laikais moterims ir mergaitėms
zuojama, karinės prievolės terminai prail dien matom lietuvių tarpe mi
yra ypač rekalinga daugiau domėtis visuome
ginami. Latvijoje ir Estijoje įvestos tam tik nties ir elgesio palaidumų, de
niniu gyvenimu ir daugiau apaštalauti.
ros priešlėktuvinės apsaugos priemonės, pa juojam dėlei stokos solidarurūpinta stambios žaliavos if maisto atsargos. mo, jeigu dažnai aštrioj for
Naujas Arkivyskupas
moj iki muštynių pasireiškia
Diplomatijos atžvilgiu Pabaltijo valstybės
J. E. vyskupas Pranciškus Spellman, bu taip pat neatsiliko. Santykiai su Estija yra skirtingų nusistatymų anta
gonizmas, pastebiama Lietu
vęs Bostono arkivyskupijos sufraganas, jau paremti nepuolimo sutartimis.
užėmė New Yorko arkivyskupo vietų. Nėra
Aišku yra, kad Rusija negalės tylėti, jei voj demoralizuojantieji pra
abejonės, kad naujasis arkivyskupas netru Vokietija imtų veržtis į rytus prie Baltųjų dai, nemaža dalimi kaltė kri
kus bus pakeltas į kardinolus.
jūrų — Rusija turės ginti Pabaltijį, kurs nta ant tautininkų valdžios.
Brooklyno uoste nuleisti į vandenį pontonai ir nuplukdyti į tų vietų, kur nuskendo subAukštesnieji
tautininkų
vaArkiv. Spellman, besidarbuodamas Bosto- yra natūralūs Rusijos barjeras.
marinas Sųualus su 62 vyrų įgula. Jie naudojami kėlimui laivų į viršų. (Aęo'.e telepkoto)
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Pakvietimas

Arčiau Su Savais
Biznieriais
Pereinant su kalendoriais
1940 m., tenka arčiau susipa
žinti su lietuviais biznieriais
ir jų bizniais, bei užsiėmimais.

bus įdomu visiems pasiklau- Šv. Kazimiero Parapija
I syti.
Sekmadienį, geg. 28 d., vi
Kaip kas mot, taip ir šiepo prakalbų jr koncerto įGalma sakyti, lietuviai yra
met,
Decoration Day , ge- vaįrQS žaislai iki vakaro1. Tat si važiuojame į Šv. Kazimie
pralenkę kitų tautų biznierius,
gūžės 30 d., Šv. Kazimiero ipragoma nepraleisti šios pro- ro kapines ir vežamės visus
kaip South Sįde, Homestead
R. K. bažnyčios kapinėse ir gQg, pamatyti gražias kapi- mokyklos vaikus. Ten pir
ir kitose vietose, č'ia 'kai ku
Adomo sode įvyksta metinės (nes> išgirsti įspūdingas pama- miausiai ant kapinių moky
riuos suminėsiu.
iskilmės, į kurias (visi Pitts- j(]as> pamokslą, prakalbas ir sime vaikus, kaip pataisyti ir
Ad. Marč.ulaitis, vienintelis
papuošti kapus, o paskui ei
burgho ir apylinkės lietuviai į į
lietuvis graborius, lietuviams
kviečiami. Tos dienos tvarka
Nuo Grove station <.kapi sime į Adomo sodų, nes įvyks
patarnauja nuo širdies viso
tokia: 11 vai. ryto (EDST) ni„ trokelis>. visu8 nuve5
atidarymas su įvairiais
kiuose reikaluose. Atsitikime
ant kapiniu. Paselfs Šv?. Oroį kapinil, Prie progoS| jei pamargini,nais, kuriuos ren.
mirties, patartina kreiptis
tnie pamaldos uii mirusius im- .^
amžinam poil.lgia "'a’11 vargl K“’,s Baz’rSl
prie jo, o bus suteiktas sąži
ndrai. o vpac siose kapinėse sjuj įsigyti kapinėse loto, lai Komitetas žadėjo vaikams
ningas patarnavimas.
palaidotus. Pamokslu sakvsf galima tą ims padaryti. Ton “užtrytyti” įvairių žaislų.
K. Stravinskas tik vienas
nuims visiems gerai žinoma» bus pats klebonas ir, gal, vien Taip paskelbta bažnyčioje,
lietuvis “čeverykų” (shoes)
garsus milijonierius Tėvas J. j kits komitetų tuoj po užkan- taip skelbia ir komitetas. Man
rodos, kad tai labai gražus
pardavėjas. Užlaiko geriau
Vaitkevičius, TėVų Marijonų: džio ir prakalbų.
sumanymas vaikus nuo pat
sios rūšies, kaip “Nūn Bush”
seminarijos rektorius, HinsKapinių Valdyba
ir kitokius.
jaunystės pratinti, ir mokyti,
dale, Tll. Tai bus labai malo
Lietuviams iš Homestead ir
kapus papuošti ir kad kapi
nu išgirsti šį pamokslą. Po
Pittsburgiečiy Auka
kitų vietų geriausia kreiptis
nėse ilsinčius reikia atlanky
•pamaldų paminklų pašventi
Masiniame susirinkime, ku ti už juos pasimelsti. Iš pakaip pas Ad. Marčulaitį, taip
nimai. Paskui Adomo sode už
ris buvo sušauktas Klaipėdos šalies nugirdau, kad klebonas
ir pas K. Stravinskų.
kandžiai, Šv. Kazimiero cho
Tokio tipo, kaip šiame atvaizde matome, nuskendo submarinas Sąualus su 62 vyrų įreikalais, aukų buvo surink su Volteriuku tenai trauks
S. Simonavičius užlaido di
ro programa, vadovaujant
gula. Šis yra submarinas Seal. (Acme telephoto)
„Į g
ta $31.83. Atėmus išlaidas, ku judamus paveikslus, kad pas
delę moderniškų “bučernę”,
nraz. Bazini, prakalbos. Kal
rių pasidarė $6.00, liko $25.- kui galima būtų pamatyti,
sijudins ir pradės kų nors vei Felikso Samulio sušelpimui visuomet pilnų kostumerių.
bės mūsų jaunas energingas
83. Pinigai pasiųsta į Tautos 'kaip vaikučiai kapus puošė, Homestead
kti. Negi jau visų. vasara taip draugai šauniai darbuojasi Nuo kumpių net sienos links
adv. Ed. Schultz. Jis ypatin
Fondų, kuris veikia prie A. piknikavo, žaidė, kaip juos
Praeitų
sekmadienį
pas
mus
sudėję rankas ir sėdės. Gal ruošdami kortavimo vakarų, ta. Lietuviams patarnauja
gai palies jaunimo klausimų.
L. R. K. Federacijos. Visiems komitetas vaišino, kai'p var- įvyko pirmoji vaikų šv. Ko patylomis rengiasi per “De- kuris įvyks gegužės 28 d., “with a smile”.
Kad jaunimas geriau galėtų
pasinaudoti jo kalba, kalbės aukotojams nuoširdžiai ačiū. gonininkas su jais koncerta- munija. Iš viso buvo 27 ber- coration” važiuoti į Šv. Ka- 3:30 popiet, mokyklos svetai Solio dalyje Martinams, Ši
nkūnas, Kaulakis, Gutauckas,
J. J. Grebliūnas ' vo. Tai bus įdomiausis įvykis. naičių ir mergaičių. Buvo be- |Zįinįero parapijos kapines pa- nėje.
angliškai ir lietuviškai. Tai
Tokio dar niekad nebuvo. Bus galo įspūdingas reginys. Pri- maidoins už mirusius, o pas Gegužės 23 d. įvyko vestu Savickas ir daug kitų. Patar
malonu po daug net metų pa-Įsiminė ir man, senam, brangi kui 'papiknikauti Adonio sode. vės Kazimiero Seniūno su E- tina lietuviams užeit pas juos.
Automatinis Elektrinis
Homestead, mano sostinėj,
matyti, kaip kas buvo veikia pirmosios Komunijos šv. diec Būtų neblogiausiai susipažin lena Gudeliene. Abu žymūs
ma. Tat visi turime važiuoti, na. Jos ir iki mirties neuž ti su southsaidiečiais. Aš su ir stambūs parapijos rėmėjai. lietuviai biznieriai (kai kurio
kad pakliūtume į judamuosius miršiu. Tai buvo laimingiau savo “ralinatizmu” turbūt sė Linkime sveikatos ir Dievo se srityse užima pirmas vie
tas, kaip Katilius, Grebliūnas,
paveikslus. Taip pat girdė sia gyvenime diena. Tik tas dėsiu namie. Mano dienos jau palaimos moterystės ryšyje.
dabar
yra
skirtumas,
kad
ta

jau, kad ir “Decoration Day”
atgyventos...
Vietinis Norbutas, Savolskiai, Pakros
da
nesupratau
tos
dienos
bra

nis, Puskunigis, Jurgaitis,
bus visų pamaldų traukiami
judami paveikslai, taip pat ir ngumų. Dabar prisiminus, tik
Praeitų savaitę mačiau pas Daug daro, kas daug myli. Naujokas, Chubis, Giedris,
jvisų įvykių Adomo sode. Bū ašaros nurieda ir iš gilumos mūsų klebonų lankėsi svečias. Daug daro, kurs gerai atlieka.
(Tęsinys 4 pų&l.)
tinai turime stengtis ten būti širdies atsidūsti žmogus... nei Pasakoja, kad klebono dar
žodžio netaręs tik galvų pa mokyklos laikų draugas kun.
abiejose dienose.
e
r'
linguoji ir... Vaikučius labai Idzi<kas iš Grindstone, Pa.
Nigbt and Morning
Praeitų sekmadienį pas mus gražiai prirengė mūsų seserys
Dėdė
Dėl aklų pavargusių nuo Saulės,
įvyko vainikavimas Panelės mokytojos Pranciškietės. Taip
Vė*o ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murino: Palengvina nuvarau*
Švč., sodaliečių “Marijos Vai pat visi vaikučiai buvo įra
akis.
*
E Ve s slas
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems
kelių” metinės iškilmės, per šyti į šv. Rožančiaus brolijų West End
Visose Vaistinėse.
kurias įsirašė gana skaitlin ir škapflierius.
Gegužės 18 d., Šv. Vincen i Wrife for free Boolc MURINĘ COMPANYch^aoo |
gas būrelis nauji) narių. Vai
to moterų klubas turėjo drau I **A World of Comforl for Yoor lyot”
Anų
dien
Zosė
Aueiūtė
iš
nikavimo karalaite buvo Ma
giškų vakarėlį, kurį suruošė
gdalena Kepleriūtė. Jai asis Rochester, N. Y., atlankė ser Spolevičienė ir Locaitienė.
tavo Julė Aleliūnaitė. Visa gantį brolį Juopų, kurs ką tik Klūbietės linksminosi iki vė
NAMŲ STATYMO
sodaliečių procesija ir bažny grįžo iš įvairių ligoninių. Nors laus laiko.
čioje visos ceremonijos buvo sunkiai serga, bet tuo tarpu
KONTRAKTORIUS
nufilmuotos. Bus graži atmin atrodo bent kiek geresnis. Gal
Gegužės 21 d., Sodalietės
REAL ESTATE
tis. Paveikslus, klebonas sa dabar, išaušus pavasariui, at ėjo bendrai prie šv. Komuni
INSURANCE AND LOANS
kė, vėliau galima bus pama gijus visai gamtai, ir ligo jos.
Statau visokios rųiies nanjns namas ant
niams bus sveikiau ir grei
tyti.
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash (mokė
čiau pagys. Linkėtina šiam
Šv. Vincento draugija laikė jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
Pirmadienį pas mus lankėsi jaunam vyrukui kuo veikiau mėnesinį susirinkimų, kuria (Išgaunu geriansį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
J. E. vysk. Boyle ir suteikė siai pagyti.
me nutarė draugijų likviduo sių namų). Daran paskolas ant naujų ir
Sutvirtinimo Sakramentų a
ti, nes randasi vos 14 narių. senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
pie 100 asmenų, didelių ir ma Geg. 21 d. įvairios draugi Gaila dr-jų likviduoti, nes kėjimų
kitės prie:
žų. Bažnyčioje apeigos buvo jos laikė mėnesinius susirin praeityje netiktai šelipė na
JOHN PAKEL
labai gražios ir įspūdingos. kimus, bet neteko* patirti, kų rius ligoje, bet taipgi laikei
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
Visiems ilgai pasiliks attmin- naujo nubalsavo. Rodos, kad gerų knygynų ir kiekvienas
Ptk. ir mūsų choras anų dien mi narys galėjo skaityti knygas,
tyje.
Greitai ir lengvai
tingavo. Mažum, šiaip taip iš-j laikraštį ir šviestis
įtaisomas virtuvėje,

KARŠTO VANDENS
PATARNAVIMAS

Dabar Už 2emą Kaina!

maudynėje, ar skiepe
• Jūs gaunate pakankamai
karšto vandenio dėl visų
reikalavimų tuojau ... au
tomatiškai ... kada turite
elektrinį karšito vandenio
patarnavimų. Dėl pilnų in
formacijų apie Automatiškų
Elektrinį Vandens šildymų,
aplankykite jūsų artimiausiųjį elektros prietaisių dealerį, arba rakandų, hardwar« ar department krau
tuvę. Taipgi galite atsišauk
ti į bilę kurių Commonwealth Edison Kompanijos
apielinkėe arba didmiesčio
krautuvę.

Kalendorių Reikale

KLAUSYKITE

Šiuomi pranešu gerb. Pitts
burgho ir apylinkės biznie
riams, *kad kalendorių biznį
pervedžiau sp.vo geram drau
gui, Antanui Zaliaduoniui, ku
ris jau daug .metų kaip gy
vena Homestead, Pa. Todėlgi
/jam bus daug patogiau kaip
Pittsburgho, taip ir apylinkės
miestelių biznierius aprūpin
ti kalendoriais, bei noveltys.
A. Zaliaduonis yra rimtas,
teisingas ir draugiškas žmo- (
gus, pilnai juo galima pasi- į
tikėti.
Matas Šimonis
Reikia

išmokti

save

patį

LEO NORKUS, Ir.
DISTR1BUTOR
OF

AMBROSIA & NECTAR

Ne* City

Mart

Frniita

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komedifika Grupe,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

B E E R S
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padaryt* Obicagoj. Visi gėris ir mėgsta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, karį ušv&rdino NECTAR. Šia Alna yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.
Urmo (vrhotesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greit* ir teisingą patar
navimą.

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Telephone Canal 5233

daugelyje daik persilaužti, jei

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

nori užlaikyti su kitais ramy

2423 West 64th St.

Tel. Hemlock 6240

S. T. FABI0NAS, Savininkas

bę ir santaiką.

£

. .AjU.

.

*—

. .i-

4

Ketvirtadienis, geg. 29, 1939

DRAŪOAB

Jei negali visuomet save LIETUVIAI DAKTARAI
patį ištyrinėti, tai nors ypa
TeL Pullman 7236
tingose valandose tai daryk, ±U«. Pnlltnan 0263
mažiausiai kartų dienoje, rytų
arba vakare.

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮI MORGIČiy

DR. A. W. J ACOBS

Kiekvienos ypatoc padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per
Federal Sav.ng. aud Loan Insurance Corp. po United States
Government priežiūra.

Išniokėjom Už
Padėtus Pinigus

DANTISTAS

LIETUVIAI DAKTARAI

4%

Chicago, Illinois
Tai. Yards 3146.
OFISO VALANDOJ.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12; 9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 Ofiso teL CANsl 2345
Šventadieniais: 11 iki 12
Bes. teL CANsl 0402.

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

CHICAGO SAYINGS & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Westem Avė.

DR. V. A. ŠIMKUS

Phone GRO. 0306

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Kaipo Toksai. “Drangas Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos
Katotdnškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akini os pritaiko

2158 W. Cermak Road
VsL: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS

2305 So. Leavttt Street

1446 So. 49th Court, Cicero

FOR DEUCIOUS
SNACKS...

DR. F. G. WINSKUNAS

3343 So. Halsted Street

DANTISTAS

AKIŲ GYDYTOJAS

Vieta (už penkių mailių nuo Portsmouth, N. 11.), kur nuskendo submarinas Sąualus su
62 vyrų įgula. Šiame atvaizde matome pirmuosius atplaukusius į pagalbų laivus: garinį
botų laivams vilkti ir submarinų Scuhpin. (Aeme teleplioto)

10758 S. Michigan Avė.

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
' Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4/29 So. Ashland Avė.
2-tros lubos
CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDvvay 2880

krūmų lekioti. Šių valandų,
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais
čia
jie
džiūgauja,
žaidžia,
sa-1
OFISO VALANDOS:
marškų, kiti jau pasipuošę
Valandos: 3—8 P. M.
Nno
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
Tarp plačios apylinkės daugražiais, žaliais lapais atrodo vo balsais klykauja, kaip kly
vaL
po
pietų
ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
SPECIALISTAS
gelio kalnų, kalnelių, įvairiųlink8mūs h. puognŪ8) kaip puo j kauja žaidžiantieji vaikai. Ten,
OPTOMETRICALLY AKIU
LIETUVIS
Telefonas HEMlock 6280
laufkų, taup mažesnių, ar dide-žnia. fttrodo
patenkintos Itoliau ūž rūmT? tarP m^ių
Suvlrš 20 metą praktikavimo
snių medžių kuopelių kalne-fyto nau^ suknJę įsivilku šakų regiami bent maža dali
Mano Carantavlmaa
(BEINAKAUSKAS)
lis, ant to kalnelio namelis — sios ponios; kiti jau žydi, piU’mi ūkio trobesiai. Dvelkia
Palengvins akių įtempimų, kas es
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
ti
priežastimi galvos skaudėjimo,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tai mano namai, kur tenka
KRAFT
malonus,
švelnus
vėjelis
ne
svaigimo,
akių
įtempimo,
nervuotu6900
So.
Halsted
Street
nais plaučiais kvėpuoja, savo
mo, skaudama akių karkti, atitaiso
2415 W. Marquette Rd.
man*gyventi, mųstyti, stebėti
CHEESE SPREADS
trumparegystę ir tollregystę. Priren
TELEFONAI:
gaivumu ir grožiu vilioja tūk tik kad negadindamas links
Ofiso
valandos:
gia
teisingai
akinius
Visuose
atsili

Ofiso
—
Wentworth
1612
• Just bring out Severai varigamtos Reiškiniai. Gražus pa stančius bitelių ir kitų' vabz mos nuotaikos, bet tai nuo
kimuose egzaminavimas daromas su
10—12 vaL ryto
Res.
—
Yards
3955
eties of Kraft Chsese Spreads
elektra, parodančia mažiausias klai
saulis, puiki jo išvaizda. Žiū džių, vilioja ir žmogaus akį. taikai priduodavo gaivumo.
2
—
4
ir
6—8 vaL vakaro
and crackera . . . and company
OFISO VALANDOS:
das.
Speciali atyda atkreipiama 1
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
refreahmenta
are
att
ready!
mokyklos
valkua
Kreivos
akys
ati

2
iki
4
popiet
7
iki
9
vakare
riu iš mano gyvenamojo taš
Lengva alsuoti, džiugu žiū
Susitari us
taisomos.
Tbese Spreads are grand for
Vaisių sodas platus, sulygi
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
ko. Į kurių pusę nežiūrėsi, vi
aandwiches, appetizers and
rėti.
pagal
sutartį
Valandos:
nuo
10
iki
8
vai.
vak.
nant su kitais medžiais žemas
aalada, too. Notioa the smart
Nedtlioj pagal sutarti.
sur puošnūs vaizdai. Iš trijų
new circle-dot design ou tha
dabar gausiai apsikrovęs bal Spėkit, ko'ksai tai laikas ap
Daugely atsitikimų akys atitaiso
Swankyswig glaasea Kraft
pusių įvairių vaizdų laukai,
mos be akinių. Kainos pigios kaip
tais 'kaip sniegas žiedais. Oras rašomas ?
Spreads oome ta.
"*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pirmtaku.
taip laukai, kadangi gyvenu
—
Pavasario
rytas.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
šildomas maloniais saulės spi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
laukuose. Čia vyrauja gamtos
Kokia
vieta?
Telefonas YARda 1373
nduliais ir visas erdvėje dvel
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
TeL YARda 0994
gyvybė. Paukšteliai be bai kia džiaugsmu, nauja gyvy — Juozapo Marijos Vila.
Rea.
Tel PLAza 2400
Valandos: 1—3 ir 7—8
mės, kaip savo namuose, link be. Į kų nepažiūrėsi, ko ne
Pr. V.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien išskyrus Seredų
NAUJAUSI IR GERIAUSI
smai gieda, čiulba rytais, va klausi, visi sako — gyvenk ir
Seredoinis ir Nedėl. pagal sutartį Nedėlioniis nuo 10 iki 12 vai. dienų
karais, nepertraukia tavo cho norėk gyventi, nes pasaulis
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ro nei pusdienyje; sau lizdus gražus ir gyvas.
krauna krūmuose, ar medžiuo
TeL YARda 5921
Ofiso TeL Canal 6122
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
KENvood 5107
Žiūriu
į
pietus.
Toli
mato

se arti namų pa'miršdanii, kad
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Res. TeL Beverly 1868
kartais čia atsilanko žiaurus mi laukai. Ten už kalnų ir
Barskis Furnitune House, Ine.
priešas - katinas, pasitikėda miškų jie tesihaigia. Po lau
“THE HOME OF FINE FUKNITURE” SlNCE 1004
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kus
išmėtytos
ūkio
sodybos
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
mi pilnai vietos gyventojais.
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
DANTISTAS
756 Vvest 35tn Street
Dažnai atsilanko zuikelis, ar j tai vienoj, tai kitoj vietoj bal2201 W. Cermak Rd.
TeL CANal 5969
kitas kokis žvėrelis čia ras-'tuoja, ar marguliuoja medžių |
VALANDOS:
tlami prieglaudų ir patogių tarpe. Laukų spalva nevieno
GIESMYNAS
’
PIRKIT NAUJAUSI
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
.-augumui vietų pakrūmiuose, da. Vieni žali, kiti dar žales
6 iki 8 vakare
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Visiems Metams Bažnyčios
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
ar daržuose. Ketai užtat toj nį. Tarp jų matyti pilki ruo rasite
Giesmes.
pagal
BUtartį
2155
West Cermak Road
Giesmes ir mnzlką patvarkė
vietoj atsilanko triukšmingas žai — sėjai dirbamos žemės. Ant.
OFISO VALANDOS:
S. Pocius.
C. L. R. K. Vargoninin
1 — 4 ir 6^0 — 8:30 vakare
Rea. 6958 So. Talman Avė.
pasaulis su ūžiančiomis ma Laiks nuo lai'ko skiria gyvo kųIšleido
Provincija.
ir pagal sutarti
Res.
TeL
GROvehill
0617
Knygos
kaina
—
50
centai,
pri

šinomis, ar kitais kokiais sa ji tvora, ar jie dalinami vie dedant 10 centų persiuntimui.
Office TeL HEMlock 4848
ZeL Calumet 6974
vo išmislais. Kaip visoj apy tų tinklais. Čia pat ir ganyk
OFISO VALANDOS:
9 ryta iki 8 vakare išskiriant sek
linkėj, taip ir čia medžiai ir la, taip kad ne tik didieji gy-'
LIETUVIŠKAS
madienius ir trečiadienius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
medeliai susimeta į didesnius, vuliai, bet ir mažieji aiškiai
MISOLiLIS
ar mažesnius būrelius. Gražūs akimi atskiriami vienas nuo
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Šlovinkim Viešpatį.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
kito.
Daugspalvės
karvės
da

gi jie ir malonūs. Vieni jų
Miftios ir Mišparai, Ltetuvtškal
DANTŲ GYDYTOJAS
ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
2423 W. Marųuette Road
bar
ramiai
guli
ir
ilsisi
po
skubo sarmatos paimti dėlei
fal yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai Iš
niams ir Šventėms, ir kitos Mal
3259 S. Halsted Street
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokšjlmal,
ir Giesmės. Antras pataisytas
CHICAGO, ILL.
pasivėlavimo užsimesti bent skubaus rasotos žolės rovimo. dos
.
teisingas patarnavimas.
leidimas. ParaSė Kan. Ad. Saba
liauskas.
Stipriais
odos
virtais,
Į rytus taip pat laukai. Me kaina — 3.75. Reikalaukite Iš:
Ofiso TeL mitginia 0036
BALZEKAS MOTOR SALES
Rsaidencijos
TeL BHVerly 8244
džiai pavieniais išsidraikę, ar
“U WILL LIKĘ U8”
Pittsburgho Žinios
PHYSIOIAN and 8URGEON
susispietę į būrelius. Tarp jų DRAUGAS PUB. OO.
4030 S. Archer Avė., Chicago, I1L, Phone Virginia 1515
4845 So. Ashland Avenue
(Tęsinys iš 3 pusi-)
Turime daugybe vartotų automoblUų vBliauslos mados, nuo $16.00
2334
So.
Oakley
Avė.,
ūkio sodybos. Iš šiaurės pu
OFISO VALANDOS:
ir
4157 Archer Avenue
Chicago, IUinois
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak.
Stulginskas, Petraitis ir Bra- sės skersai einančios alėjos
Ofise vaL: 2—4 ir 6—6 p. m.
Nedėliomis pagal sutarti.
dideli platūs medžiai, kuriuo
zauskiūtė.
Offiee TeL YARda 4787
Rezidencija
Namų TaL PROspect 1930
N. Side biznierius teks ap se paukšteliai mėgsta slaps
8939 So. Claremont Ava.
Valandos 9—10 A. M.
Tel OAMal 6122.
lankyti vėliaus, taipgi ir Es- tytis, ar dideliais būriais te
Nedėliomis pagal satartį.
plen, bei MeKees Kocks, kur nai atsilankyti ir kurie sve
Tai OANll 0257
Paleckis gražiai savo biznį va čiams kaitroj pasukus į dvarų !
Rea. TeL PROspect 6659
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
duoda malonų pavėsį. Už alė
ro.
VAŽIUOJANT Į SV. KAZIMIERO KAPINES
2201 W. Cermak Road
jos vėl laukai, ganyklos. Iš
Šie visi biznieriai darbuo
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
arba
Į
PIKNIKĄ,
VYTAUTO
Darže,
VARTOKIT
vakarų pusės gražaus Į>arko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jasi ir romia kaip tikybinius,
REZIDENCIJA
vaizdas. Po langais pievelė,
1821 So. Halsted Street
6631 S. Cahfornia Avė.
taip ir tautinius bei kultūri
Rezidencija
6600 So. Artenian Avė.
kurioje mėgsta bėgioti ir skra
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
nius lietuvių reikalus.
joti “robin” paukšteliai. Prie
6 iki 9 vakare
Office Phone
Ree aid Offiee
Patogus
Susisiekimas
iki
pat
vartų,
nuo
Gatvekarių
prie
111-tos
PROspect 1028
2359 S. Lsavitt St TeL YARda 2246
Pas kitus dar nebuvau, bet šais už kelių metrų nuo pie
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706
ir
Sacramento
Avenue,
už
tiktai
10
oentų.
manau greit pasimatyti. Apie velės mūsų dvaro aukštas,
tvirtas rūmas, viršum jis pa
juos parašyti.
DANTISTAS
Mano pageidavimas, kad puoštas kryžiumi; atrodo, lyg
(KOtVARHKAS)
4645 So. Ashland Avė.
Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
visi lietuviai biznieriai šioje būtų visos apylinkės viešpats.
arti 47th Street
VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
U2SISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
. apylinkėje įsigytų per mane Į kairę slėnis apaugęs dailia
2403 W. 63rd St, Chicago
Seredoj pagal sutartį
Trečiadieniais ir 8ekmkadieniaia
ARBA KITIEMS REIKALAMS.
puikiausių kalendorių 1940 m. žole, krūmais ir visokeriopais
pagal sutartį.
jais apdovanotų savo kostu- iš tolimų 'kraštų importuotais
TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.
merius ir sykiu garsintų savo medžiais. Tų medžių ir krū
TeL LAFayette 8016
DANTISTAS
Tel. WORTH 88-W 2
mų lapų įvairumas, taip pat
biznius.
4143 South Archer Avenue
Galima kreiptis šiuo dresu: jų spalvų sarmonija džiugina
Telefonas Lafsyette 8650
•m. tinau,
jm fiotasis, s«i. u im.
DRNTISTAS
Antradieniais,
Ketvirtadieniais ir
A. Žaladonis, 311 East 13th akį ir širdį. Patys paukšte
Penktadieniais
4300 So. Falrfleld Avenue
Avė., Homestead, Pa., arba te- liai, atrodo, suprantu vietos
4631 South Ashland Avė.
OFISO VALANDOS!
10 vaL ryto iki B vaL vakaru
lefonuojant Homestead 6041- gražumų, užtat mėgsta tenai
TaL Yards 0994

KOKIA ČIA APRAŠOMA VIETA

DR. VAITUSH, OPT.

DR. P. J. BEINAR

DR. A. J. MANIKAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURICE KAHN

RAKANDAI

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. MALTER J. PHILLIPS

Chrysler ar Plymouth

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKO

DR. T. DUNDULIS

DR. S. BIEŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

SIIBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.

DR. J. J. KOWAR

DR. C. L VEZEL’IS

DR. V. E. SUSKI

DU. C. J. SVENCISKAS
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Ketvirtadienis, geg. 25, 1939
jime ar neapkentime?” “My
lėjime”, jis atsa'kė, “nes aš
neapkenčiau tiktai su tikslu,
kad galėčiau mylėti”.

SPORTAS

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Lietuvių Golfininkų Sųjun
gos valdybos susirinkime, 5
Iš ARD Priešseiminio telegramais sveikinimų. Mer d. gegužės, išduota atskaita
gaičių dėmesį kreipė aut sta iš “bunco ir card party” va
Centro Susirinkimo
PADĖKONĖ
liuko gražios mergaitės pa karėlio. Pasirodė, vakarėlis
Nežiūrint, kad tų dienų, ge veikslas ir šalę graži gėlė su pavyko visai gerai; klubas lai
gužės 21, oras keitėsi, ARD kortele. Tik kortelę 'perskai mėjo apie $30.00.
Toliau valdyba nutarė su
centran susivažiavo gražus čiusius jos nusišypsojo, nes
MARIJONA BAGOCIRNĖ
šaukti
visuotinų sų-gos narių
skaičius atstovų iš skyrių. Su pasirodė paveikslas Alberto
kurt mij»ė gegužės 10 d., ir ta
po palaidota gegužės 2 3 d., o
silaukėm net viešnių — at seserėčios Valerijos Sriubai- susirinkimų 23 d. gegužės,
dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilus ir ne
stovių iš Indiana Harbor su tės, o ant kortelės buvo lin “Margučio” svetainėj 8 vai.
galėdama atidėkoti tiems, ku
Šiame susirinkime
rte suteikė jai paskutinį pa
Lapinskiene, ARD sk. pirmi kėjimai nuo dėdės Mato, Kot- vakare.
tarnavimą Ir palydėjo ją. j
ninke, priešakyje.
rinos ir Valerijos Sriubų. Kie buvo atlikta keletas svarbių
tą
neišvengiamą
amžinybės
vietą.
Išdalintos narys
Visi ARD skyriai rengiasi kvienas suprato, jog, negalė reikalų.
Mes. atmindami ir apgailėda
mi tą jus prasi&alinimą iš uiūrpriė 20-tojo ARD seimo, kurs dami asnieniai dalyvauti puo- tės kortelės ir išduota smulk
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. kleb. preL
meniška atskaita iš buvusio
įvyks gegužės 28 d. Kol kas,! toj, atsiuntė sveikinimus.
M. b. Krušui ir kun. Petraus
kui ir Uasiunui, kurie atlaikė
vakarėlio.
Taipgi
aptarta
įvisa laikoma paslaptyje. Bet... .
,.
įspūdingas pamaldas už
jos
r
,
Albertas pavyzdingas jausielą. Taipgi dėkojame prel.
vairūs
reikalai
apie
ateinantį
eina . gandai,
kad kai kurie ,nikaitis.
..... rn •
.
, . .
Krušui už pasakymą pamoks
.
Tris metus lanke De
lo.
r
“
llandicap
”
tunianientų,
ku

skyriai sveikins seimų su si Paul universitetų. Gavęs tin
Dėkojame šv. Mišių ir gėlių
aukotojams.
ris
bus
Gleneagles
aikštėje,
’mtine. Taip ir reikia. Ir džiu kamų darbų savo profesijai
Dėkojamo graboriui S. P
Mažeikai, kuris savo geru ir
28 d. gegužės. Prasidės punk
gu matant didelį nuoširdumų
mandagiu patarnavimu garbin
dabar tęsia mokslų vakarais.
Anglijos karalius Jurgis VI ir karalienė Elzbieta iškilmingai sutinkami Quebec uoste.
gai nulydėjo ją į amžinastį, o
tualiai 1 vai. 'popiet. Vakare
rėmėjų darbuotėj.
mums palengvino perkęati nu
Kaip 'moksle, taip ir darbe valgysime drėgnų vakarienę, Dešinėj Kanados ministrų pirmininkas Mackenze King. (Acme telephoto)
liūdimą ir rūpesėius.
ARD tik tam ir susiorga- turi pasisekimo. Vienų metų
Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus mū
o išlošusieji džiaugsimės pri- ’
nizavus kad remti Šv. Kazisų nuliūdimo valandoje ir pa
bėgyje darbe net tris syk
žais. Svečiai, kurie neloš gor Tinginiavai Darbymečiu,
galios, dėkojame visiems daly
miero akademijų ir vienuoly
PALAIMINTO
RAMONO
vavusiems
laidotuvėse
žmo
paaukštintas. Dabar užima
fo, galės lošti pynoklį ir bus Tinginiauk Ir Nedarbo Sezonu
nėms; o tau Marijona, lai Die
LULL KASDIENINES
nų.
vas suteikia amžiną atilsį.
atsakomingų vietų. Malonu apvainikuoti prizais.
MINTYS
Nuliūdę lieka: Dukterys, sū
Pareikšta užuojauta Gamepažymėti, kad jis didžiuojas
nus, (iettuo, Brolis, G'minčs Ir
Prie viešųjų darbų nepriims darbininkų, kurie
Iš angliško vertė
Klūbo
valdyba
prašo,
kad
Pažįsta1**!.
kų šeimynėlei mirus jų tėve
Kun. Ant. M. Karužiškia
esųs lietuviuvasarų
nesiims
rimtesnio
darbo
visi
nariai
dalyvautų
susirinliui, ARD amžinam nariui,
Jaunimo vardu, linkiu il-kime ir atsivestų naujų narių,
Juozapui Garuok ui.
KAUNAS (Elta). — Vi vykdomų viešųjų ir kitų da Gegužės 25 Diena
Kastutė
nes
dideliame
būrelyje
atsiraginusių
metų.
t
Gerb. Motina Maria prane
daus reikalų ministras išsiun rbų nepriimti tokių darbinin
“
Žiūrėk,
o
Viltie,
kaip
Die

------------ nda naujų įvairių minčių ir tinėjo apskričių valdyboms ir kų, kurie gali eiti dirbti že
šė susirinkusioms, kad per
4.
A
open liouse akademijoj, geg. REMKITE IR PLATINKE sveikų patarimų klūbo gero miesto burmistrams aplinkra mės ūkio darbų,, o nuo atei vas yra sutvėręs didelius ir
ANTANAS AUGAITIS
J. S. V. štį darbininkų žemės ūkyje nančio nedarbo sezono pra daug ir įvairius ir gražius ir
17 d., atsilankė net 1000 mer KATALIKIŠKA SPAUDA vei.
Mirė
geg. 22 d., 1939, 1:60
dorus, ir gerus daiktus: ange
gaičių. Mat, tų dienų laikyta
vai. pupiet, sulaukęs pusės am
trūkumo ir viešųjų darbų rei džios savivaldybės įpareigoja
žiaus.
lus, dangų, saulę, mėnulį, žvai
Gero žmogaus garbė yra ge
ir kvotimai, kad laimėjus AR
Gimęs Lietuvoj, Tauragės ap
Irba Flovver Shoppe kalu; aplinkraštyj nurodoma, mos priimti į viešuosius dar gždes, žemę, jūras, žmones,
skrityje, Tauragės vaisė., KulD teikiamas “scliolarsliips”. ros sųžinės liudijimas.
4180 Archer Avi.
miestuose, miesteliuose ir kai bus tik tokius bedarbius, ku
šas kaime.
gyvulius, paukščius, žuvis,
Amerikoje išgyveno 42 met
Pbone LtAFAYETTH MM
Skaitytas kvietimas į pri Jeigu dvejuos kariaujate
muose pasitaiko nemažai to rie įrodys, kad vasaros metu
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį J Ulijoną, po tėvais Mamicijas kun. Juozo Reikaus, prieš bendrų priešų, pągelbė- |OClea Mylintiems — VestnvCma — kių darbininkų, kurie vasa dirbo žemės ūkio ar kitus da augalus, nauges ir kitus dai
llauskaitę, 2 sūnūs: Antaną ir
BanUetams — LaldotavBma —
ktus. Todėl, kadangi šie viršBronislovą, dukterį Eleną, pus
kurios įvyks birželio 4 d. Šv. kite vienas kitų.
I ros metu nesiima jokio rim rbus ipas ūkininkus ir tokius,
brolį Antaną Nausėdą ir gimi
minėti
daiktai
yra
taip
skait

nes. Lietuvoje paliko tėvą Pe
Antano bažnyčioje, Cicero.
tesnio darbo* (kurio galėtų 'kurie dėl šeimos būklės ar dėl
trą. 3 brolius: Vincą, Petrą ir
lingi, taip kilnūs ir taip di
Juozapą ir seserį Oną.
Kadangi kun. Juozo Rei
gauti pas vietos ūkininkus. kitų rimtų priežasčių prie že
Kūnas pašarvotas koplyčioje
deli,
tat,
o
Viltie,
išpuola
tau
kaus mamytė, Ona Reikauskie
1735 \Vabansia Avenue.
Dėl to minNtras prašo savi- mės ūkio darbų negali išvyk
ATMINIMAS
'pasitikėti ir turėti viltį Geru
Laidotuvės įvyks penktadienį,
nė, yra ilgametė ARD darbuo-.
Gedulingos šventos Mišios už Nikodemo ir Izido
gegužės 26 d. Iš koplyčios 8:30
valdybes prie vasaros metu ti.
me, Didume, Amžinybėje ir
vai. ryto bus atlydėtas į Šv.
toja ir centro vice pirm., kvie,
riaus Overlingių sielas bus atlaikytos Šv. Jurgio pa
Mykolo parapijos bažnyčią, ku
Galybėje, dėl didelių palai- į rioje įvyks gedulingos pamal
timas nuoširdžiai priimtas. Rė
rapijos bažnyčioje, gegužės 26 d., 8:30 vai. ryto.
dos už velionio sielą. Po pamal
minimų ir malonių”.
ir
dų bus nulydėtas į šv. Kazi
Kviečiame visus gimines, kaimynus ir pažįstamus
mėjos dalyvaus “*in cdtpore”i
miero kapines.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
dalyvauti šiose pamaldose.
ceremonijose ir bankiete. Svei
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįsTa
pačia
proga
norime
priminti,
kad
Overlingių
šei

kiname mūsų centro vice pir-:
tamus-as dalyvauti šiose lai
O jeigu yra kur neramumas
mynos paminklo pašventinimas įvyks Vainikų Dienoje,
dotuvėse.
min. sulaukusių išsipildymo
ir priespauda, tų greičiau iš
geg. 30 d., Šv. Kazimiero kapinėse. Overlingių Šeima.
Nuliūdę: Moteris, Sūriai, Duk
savo svajonių — sūnų įsišven
tė, Tėvas, Broliai, Sesuo, Pus
tiria pikta sąžinė.
brolis Ir Ginunės.
tinant į kunigus.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
Laid. direktorius Lachawicz
“Kuriame dalyke tu randi
OART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Tartasi apie pirmųjį ARD
ir Sūnai. tel. Ganai 2515.
AMBULANCE
didesnį malonumų — ar mylėKELNER—PRUZIN
išvažiavimų prie Marquette
Geriauaiaa Patarnavimai — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTĮ
Pk., rugpiūčio 20 d. Nutarta
Phone 9000
620 W. I5th Avė.
tų piknikėlį rengti su bran
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
giomis dovan. — už 10c. Komi
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South SafrHeld Avenue
sija užgirta mūsų “invincibLEONARDAS
les” F. Burba, K. GaruckaiTel. LAFAYETTE 0727_______
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tė, Mariutė Stankus.
TA V Y A T k°Ply8°8 visose
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Ieva Rudienė, atstovė ARD
KARIAI CHICAGOS, CIOEROS LIETUVIŲ
Chicagos dalyse
į Federacijų patiekė įdomų
KOPLYČIA DYKAI
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
pranešimų. Jau kelinti metai
2025 W. 51st St
TcL YARDS 1278
Klausykite mūsų Lietuvių nulio programo Antradienio ir
mūsų atstovės — 1. Rudienė
patarnavimas
ftfžtadlenlo vakarais, 7:00 valandą, Iš VVHIP stoties (1480 K.)
įr E. Paulienė — gražiai at
t
iul dieną ir naktį
Res. 4543 South Paulina Street
Pranešėjas P. ŠAI.TEHILRAS
stovauja rėmėjas Feder. Ch.
KOPLYČIOS VISOSE
apskr.
MIESTO DALYSE
Kad pažymėjus 20 ARD sei
mų ir tolimesnei atminčiai,
bus traukiami paveikslai de
3319 Lituanioa Avenue
legačių - delegatų taip pirmoj
Phone YARds 1138-1139
ARD sesijoj, kaip ir antroj.
3307 Utn&nioa Avė.
Laukiame skaitlingo atsilan
Phone
YARds 4908
kymo draugijų atstovų, prieATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
telių ir rėmėjų į 20 seimų.
1648 VVest 46th Street
PARODYMĄ
Sesutės laukia savo prietePhone YARds 0781-0782
n
lių ir rengia labai įspūdingų
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
F
4704 S. Westem Avenne
programų ir vaišes seimo da
h? i
Tek LAFayette 8024
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
lyviams. Tad iki pasimatymo
ARD istoriniam seime — ge
3354 So. Halated SL
MEDŽIAGA
gužės 28 d.
R.
Telefonas YARds 1419
____ J?

t

B

John F. Eudeikis

A

LAIDOJUVIŲ

L

« * nDIREKTORIAI

11 P

AURIU A įl p C

HI IDULHI

DYKAI

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

J

Graži Puota Pas
Sriubus
NORTH SIDE. — Geg. 21
d. Jonas ir Inocentą Sriuba*
surengė puotų pagerbimui sū
naus Alberto, 21 metų gimta
dienio proga. Puotoj dalyva
vo virš 30 jaunimo. Vaišinan
tis pareikšta daug linkėjimų
įr suteikta dovanų. Gavo net

J

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Westev»n Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6109
Skyriai randui įkartai nuo Holy Sepolchra Kapinių, M00

’

llltk Stract

S. P. Mažeika
flntaeas M. PMlįs
1.1. Zola
AJbert V. Petkus
P. I. Ridikas
flnthany B. Petkus
LachawiK ir Senai
I. linlenties

6834 So. Western Ava.
GROvchill 0142
1410 S. 49th Court
CICero2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Phone PULlnaan 1270

4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572

PBETTPTB

RetvWa(ITen\?, 'geg. 75, 1935

—

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ North Sidės Žinutės
DRAUGIJOS 20 SEIMAS
Šv. Misijų baiga įvyko pra
Laikas bėga, it koks trau
kinys. ARD nei nepajuto, kaip
prabėgo visa 'penkta dalis ši
mtmečio — 20 mietų ir, štai,
gegužės 28 d. laikysime jau
20-tų iš eilės mietinį seimų.
Seimas prasidės 9:30 va
landų šv. Mišiomis, kurios bus
laikomos Š. K. A. Rėmėjų in
tencija, Šv. Kazimiero vienuo
lyno koplyčioje. Po pamaldų
10:30 valandų prasidės 1-mas
posėdis Marijos Gimimo pa
rapijos salėje, prie 68 g-vės
ir Washtenaw avė. Seimo da
lyviams pietūs 12:30 vai. vie
nuolyno salėje. 2-ras posėdis
vėl Marijos 'Gimimo parapijos
salėje 2 vai. popiet. Seimui
užsibaigus — palaiminimas
Šv. Sakramentu vienuolyno
koplyčioje. Po palaiminimo,
vakarienė su programa vie
nuolyno salėje.

Pasitikime, kad sumaniais
patarimais ir auka paremsite
šį rėmėjų seimų. Lauksime vi
sų.
Kad antrų 20 metų dauge
lis mūsų nesulauksime, tai
visi žinome. Jaunos pradėjo
me visuomenei darbuotis. Gra
žiausius jaunystės metelius pa
šventėm darbui. Tuomi džiau
giamės ir jaučiame moralio
pasitenkinimo. Bet toli gražu
mūsų darbas neužbaigtas. Sta
tybos Fondų reikia auginti.
Seselėms naujas patalpas bū
davot, nes visa 1000 mergai
čių prašosi Šv. Kazimiero akademijon... Tad rėmėjos-ai
visų ARD skyrių prašomi da
lyvauti ARD 20-tame seime.
Bendrai pasitart, bendrai planuot ir su gerb. visuomenės
pagalba ir Dievo palaima, be
ndrai darbus vykinti. Rėmėja

Mažų

ėjusį sekmadienį 7:30 vai. va
kare. Ištisų savaitę rytais ir
vakarais lankėsi didelis skai
čius žmonių ir naudojosi Die
vo malonėmis; su didžiausiu
atsidėjimu klausėsi turiningi]
misijonierio Kidykio pamoks
lų, kurie nevienam nusilpnėjusiatn šv. tikėjime padėjo su
rasti tikrąjį tiesos kelių.

Panmtyklt
š| liauni
šiandien
10 r. iki t
po plct ant
mūsų vielosi

Pastatysime namus Ir vidų ,Jūsų lolų. Visi tluitlIKIlIlIl.
Itininkai iinijistai ir užtikrinti.
IZOI.1OTA G.\R.\*>

migsimc cnt

2 karams pastatysimo
unt jūsų loto
už.................................

Unijistų statytas

Retėja mūsų kolonijos vei
kėjų eilės, štai, jau keli me
tai kaip serga didelis drau
gijų darbuotojas ir parap. rė
mėjas F. Valkūnas. Dabar ri
mtai susirgo daug veikius vi
same lietuviškame judėjime
V. Mačekonis. O mirtis jau iš
plėšė iš mūsų tarpo žymųjį
veikėjų Vincentų Nausėdų. .
Anglijos karaliui Jurgiui VI ir karalienei Elzbietai atlankius Kanados indėnų rezervaSergantiems linkime pasvei cįją netoli Fort William, jauna indėnė įteikia karalienei gėlių. (Acme telephoto)
kti, o išsiskyrusiems prašome
Dievo amžinos laimės dangu Susižiedavo
.Kazimiero Akad. Rėmėjų 8 Linksmas išėjimas dažnai
sk.
gimdo liūdnų sugrįžimų, o
je.
MARQUETTE PARK. —
linksmos išvakarės aptemdina
Z. Janavičius pereitų vasa rytmečio džiaugsmų.
Liepos 4 - Vyčių Diena
Akademijos Rėmėjų
Susižiedavo Žanas Jonavičius
Geg. 28 d. įvyksta pava
rų buvo aplankęs Lietuvą.
Draugijos Veikla
Liepos 4 dienų galime pa sarinis parap. išvažiavimas į su Maryte Svenciskaite. Ves
tuvės įvyks birž. 10 d., Gimi Linkime Žanui ir Marytei Turėk gerų sąžinę, o visuo
vadinti
jaunimo
švente.
Tų
Jeffersono miškus. Tai mė mo P. Šv. bažnyčioj, 10 vai. daug laimės ir geriausio pa met turėsi džiaugsmų.
ROSELAND. — Šv. Kazi
dienų
visos
Chicagos
ir
apy

giamiausia northsaidiečių vie ryto.
miero Akademijos Rėmėjų 4
sisekimo naujame gyvenime.
Gera sąžinė labai daug gali
linkės
jaunimas
suvažiuoja
skyr. laikė susirinkimų geg.
ta. Visų dienų skambės lietu
M. Svenciskaitė jau kelinti
B. A. nukęsti, ir labai linksma yra
14 d. Svarstyta daug apie a- Vytauto parkan ir pasilinks viškos dainos ir muzika. Or
prispaudimuose.
metai kaip raštininkauja Šv.
teinantį Rėmėjų Dr-jos seimų, mina su visais savo draugais. ganizuojasi Zanavykų ir Dzū
GARSINKITE^ “DRAUGE”
Šiemet ši diena bus įdo kų imišrūs chorai, kurie links
kuris įvyks geg. 2l8 d. Išrink
tos delegatės. Svarbiausia, nu mesnė už visas kitas. Komi mins visus atsilankiusius. NoUNIVERSAL
tarta, ir jau išdalinta, laimė sija yra suruošusi puikių pro rthsaidieciai, nepasilikte na
RESTAURANT
jimo knygutės narėms parda gramų visai dienai. Nuo pat mie, visi važiuokite į pavasa
švelni Degtinė—100 Proof
Moderniausia ir Pato
ryto prasidės veikimas ir tę rio gamtų.
Inoorporated
vinėti.
BOTTLED
IN
BOND
giausia Valgykla
sis iki vėlybo vakaro.
Tel. Prospect 0745-0746
Nėra Geresnės Degtinės
Reikia pažymėti, kad RoseBridgeporte
Vakare įvyks dovanų dali
už Tokią Kaina
Wholesale Only
lande rėmėjos yra labai veik
Jau
artinasi
parapijos
nau

TIK $1.00 PT. $j gg
nimas. Pirmutinė dovana —
750 W. 31st Street
5931-33 So. Ashland Avė.
lios ir pasišventusios. Taigi
dai
rengiamas
karnivalas.
Pra
4-5 Kvortos....
naujas 1939 (metų Plymouth,
A. A. NORKUS, sav.
ir subruzdo jos darbuotis, kad
Reikalaukit
.
,
.
. antra — naujas 1939 metų sidės birželio 9 d. ir tęsis iki
Tel. Victory 9670
Pas mus galima gauti tikrai
SAVO APYLINKĖS
kuo daugiausia parduoti kny-Į,r . ,
...
. -•
v.
Motorola radijo, trecia — 18 d. birželio. Visos šios ko Lietuvišką Importuotą. Valstybinę
TAVERNOJ
Degtinę.
gučių
$25.00 pinigais.
B. lonijos veikiančios draugijos
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Kaipo pirmininkė, šiuomi
pakviestos pasidarbuoti kar- Esame
DRINKSAS
RrtprrM .Iri
Lietuviai. Pp. P. Ir M.
Turtą. Tirt
Dslmldal, SavYnlnkat.
$3.100.SOS.SS
UtS.I
atsišaukiu į nares prašydama
nivale,
išrinkti
darbinirikus.
Kuo daugiau tu pakeli ta
MUTUAL LIQU0R COMPANY
grųžinti man pirm seimo pi vo atmintį ir supratimų link Jei kuri draugija dar nėra,
Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET
nigus už parduotas knygutes. Dievo, tuo labiau Jį mylėsi išrinkusi darbininkų, turėtų
JŪS GALITE GAUTI
Phone Boulevard 0014
tai padaryti artymiausioje aPirmininkė ir Jo bijosi.
teityje. Valdybos turi tuo rei
kalu pasidarbuoti. Lietuvytis ai 93.M. Taipgi gaunate artistiikg
Klausykite
f?
t

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

15C

ONA’S PERMANENT

plaukų Mitalu?mų,

TAUPIOS

SAVAITINĖS

apkirpimu Ir aliam-

KELIONĖS

i New Yorko PASAULINE PARODA 1939

MOVING IR
EXPRE8SIN0

1 Kiekviena Penktadieni1

MATYKITE MU8 PIRMIAUSIA
DEL ŽEMŲ KAINŲ

Rengiamos See America Trave! Associatioii

PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU
Folklore
Radio
ProgTam
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

JOE MOCKUS
2358 So. Leavitt Street

Chicogo

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DftL VYKŲ

IEKVIENĄ penktadienį, pradedant gegužės 26 d.,
K 3:05
vai. jiopiet, D.8.T., ekskursijos įSvyksta iš

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

3 Dienų Vakacijos New Yorke

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

Tikrai smagios 3 dienos ir 2 naktys New Yorke. Transportacija iš
stoties, puikūs kambariai viename iš 25 gražių West Side viešbučių,
pamatymas įvairenybių, aplankymas Roekefeller Centcr Observation
Tower, ir 2 bilietai Pasaulinei Parodai; visą tai gaunate už tiktai

Telefonas LAFayette 8038

p-nas Butchas, sav.

4%

Safety Deposit Dežntea Galima
Pasirenduoti

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų KraatnvS)

3427 So. Halsted Street
Tel. Roulevanl 0937

Ofiso Valandos; nno 9 ryto iki
5 vak. Reredom nuo 9 iki 12 die
ną, Bubatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

ot

Tikietas Geras Dėl 15 Dienų

chicago

JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKA8, Bee.

Galite pasilikti Nevr Yorke ilgiau, jei norite, (prie tos progos ga
lėsite grįžtant pamatyti Niagara Falls, vieną iš gražiausių vandenpuolių Amerikoje!), nes jūsų tikietas yra geras dėl penkioliką (15)
dienų, neskaitant dieną
I
tams liuosybė grįžti paišvykimo. Taigi čia ir yI
vieniams atskirai ar grura palikta ekskursijonis|
pėmis.

NEW CITY FURNITURE

Kviečiame jus atsilankyti pirm
negru pradėsite statyti, ir npžiflrėti garažą ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Vždari porčiai ir
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.
C*ty

ViRKG.

& LBR. CO
La*ndail 30-l

K. KAFKA, prez.

CLASSIFIED
m:\DON STORAS

Tinkamas dėl visokio biznio. Užpa
kalyje yra ket-uri kambariai gyveni
mui. Gera vieta bizniui. Renda ne
brangi. 3502 S. Halsted St. Savinin
kas gyvena: 3251 S. Emerald Avė.
PARDAVTMITT

BUMCAIiOV

6 dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje: miegojimui porėtus;
didelis beismontas; 30x150 pėdu lo
tas; 2-karų garadžius; karštu vande
niu apšildomas: visi screens ir weather strlps; ąžuoliniai aptaisvmal Ir
grindys. Kaina tiktai $6.350.00 cash
ar išmokėjimais.
2445 West Mar.
miette R na <1 (A7th St.) Telefonas
REPublie 4666.
PARDAVIMUI

Parsiduoda kraučlų ša pa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes šj
mėnesi savininkas išvažiuoja. 1830
South Raetne Avė.. Cbleago, III.
PARDAVIMUI

PEČIUS

$65.00 vertės, A.R.C. dviejų degin
toju allellnis pečius. Vartotas tik 2
žiemas. Parsiduoda už tiktai $30 00.
Duosiu dykai du 55 galionų alietui bačkas, su kranais. 2331 South
SI. Trfuiis Avenue. Chicago. Rllnols.
PARDAVIMUI BIZNIS

Parduodu duonos keDlmo bizni su
namais, arba vien tik bizni. Biznis
Išdirbtas per 35 metus.
Priežastis
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauta mano Išdlrblmo prakilką
(■patentai mielai sutiksiu perleisti ir
Išmokinti. Savininko ir biznio įstai
gos antrašas: 2803 So. Emerald Avftmę. Cbleago. Illinois.
PARDAVIMUI BIZNIS

Gėlių biznis, išdirbtas per 18 metų.
Priežastis pardavimo — liga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 4149 W.
26th Street, telef. T.av-ndale 7045.

PIRMOS RCšIES JUODŽEMIS
— gv’dynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15
bušeli,, $2.50.
Stanley Gavelis 110 So. Rldgcland
Avė.. Worth, m., tel. Oak I.awn
193.1-1.
PARDAVIMUI

Pardavimui bučernS Ir grosernš: pil
na elektrlklnė refrigeraclja; gera vle- ta; nPra kompetlcljos.
Atsišaukite Telefonu Hemloek 0257
PARDAVIMUI

RUNGAUOW

R-kambarlų bungalow;
furnacd
apšildomas: uždaryti porčiai: gara
džius: 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi
giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S Sn-lngfleld Avė.
PARDAVIMUI NAMAS
Mllrlnls namas: 4 knmbarlsl vir
šuj. 1 apačlol; furnacu apšildoma.?
garadžius. Atsišaukite: 3421 South
Sorlngtleld Avė.
Tel. IjiwTMlalc —
6291.
VASAROTOJAMS ATYDA

PARDAVIMUI NAMAS
4 kambarių cottage; 50 pėdų lotas,
pulkus kletiius;
2-karų garadžius.
Kaina tiktai $2.500.00. Atsišaukite:
233t Souih St, Ix>nls Avi niie,
PARDAVIMUI

Piln-os mleros piano akordlonas, 120
basų. Geros l.šdlrbystės, mažai varto
tas. Parsiduoda už pusę kainos. At
sišaukite telefonu; REPublie 0545.

AGENTŪRA

Birutės Darže — 79th ir Archer Avenue

Sekmad., Birželio-June 4, 1939

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
Prienamomis Kainomis.

31,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00

b

Kaa nor ulglreccrvuotl vietą ant buaų prašomi kreipti. ) New City Furnlture Mnrt,
1951 W. 47th 8t.. Iš anksto. 8u kiekvienu buao tlkletu gausite Įžangos tlkletą dykai.

MILDA AUTO SALES

Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.

NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THE WATEK LEVU. ROVTE • • YOU CAN SIMP

Klausykite mūsų

: Antradieniais

Ii

806 W. 31st Street, Chicago, Illinois

stoties WSBC, 1310 ki]., 8:00 Iki 8 v. v.

Domininkas Kuraitis, Savininkas

r

Telefonas VICtory 1696
J

<

laibai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie upčs — netoli nuo mieste
llo. Geras privažiavimas su automoj
blllum ar traukiniu. 62 mvllos nu
Cblcagos. Kelias 8 3 Ir 4 5. Pefer Ber
notas. Rox 77. Sllvcr Tjake, Wis.

MART

2rą Metinį Pikniką

“DRAUGAS” TRAVEL AGENCY
2334 So. Oakley Avė.
Tel. Canal 7790

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

*133

— rengia —

ri važiuoti, pasirūpinti su
rezervacijomis.
Gavimui
kainų vaikams ir kitų in
formacijų, kreipkitės j:

Kadangi ekskursijos šią
savaitę jau pradeda
vykti į Pasaulinę Parodą,
tai prašome tų, kurie no

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

Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgičių

WILL0W SPRINGS, ILL.

$38.90

(North Kast Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Išmokėjom
Už padėtus
pinigus

Vermanent garbenėjimag yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
rai išsilavinę. Mes suprantame
visas jūsų
plaukų problemas.
Jūs galite visados tikėti, kad pas
Oną gausite tikrai puikų ir gerą
permanent.

ONA’S BEAUTY SHOP
1820 West 47th Street

4192 S. ARCTTER AVENUE
Phone LAFAYETTE 0461

LIETUVIŠKA

LaSalle Street Stoties, patogiuose air-eonditioned New York Cen
tral traukiniuose, į New Yorko Pasaulinę Parodą. Keleiviai valgys
pietus ir pusryčius traukinyje ir atvyks į Grand Central Terminai
— New Yorko vidurmiestyje 17 valandų vėliau, t. y. 9:05 v. ryto.

Išlaidų

NAMAS

