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LATVIJA IR
Vokietijos patenkinimui šia savaite 
su ja pasirašo nepuolimo sutarti

Nesusidės su veikiančiomis 
prieš Vokietiją valstybėmis

uja susi VOKIET

RYGA, geg. 28. — Latvija 
ir Estija baigė derybas su 
Vokietija nepuolimo sutarties 
reikale.

Čia įvyko Latvijos ir Esti
jos užsienių reikalų ministrų, 
Munterso ir Seltero, pasitari
mai. Kalbama, kad padaryta 
sutartis setkančią savaitę bus 
pasirašyta.

l’o pasitarimų ministrai pa
reiškė, kad sutartis bus pasi
rašyta Vokietijos patenkini
mui ir laikytis griežtojo ne
utralumo, ko pati Vokietija

ipageidauja.
Sako, kitos didžiosios vals

tybės Pabaltijį kvietė su jo
mis susidėti prieš Vokietiją. 
Bet Pabaltijis rado, kad jis 
gali sėkmingiau išlaikyti ne
utralumą nepuolimo sutarti
mis su Vokietija. Susidėjus 
su kitomis valstybėmis neut
ralumui būtų pavojaus ir Vo
kietija nebūtų patertkinta ir 
nenumaldinta.

Pagaliau reikia atsiminti, 
kad Pabaltijas yra Vokietijai 
gretimas.

Prarajoje siekiama panaikinti 
1901 m. prieshaznytinits įstatymus

PARYŽIUS, geg. 28. —
Prancūzijoje kilo sąjūdis pa
naikinti 1901 ir 1904 metais 
išleistus priešbažnytinius įsta
tymus.

Šis sąjūdis pagaliau ima įsi: 
galėti ir tarpe pačių parlamen 
to atstovų. Kalbama, kad jau 
apie trys šimtai parlamento 
narių palinkę prie tų įstatymų 
atšaukimo. Prancūzijos parla
mento žemuose rūmuose yra 
GI8 narių. Sumanymui praves
ti reikia daugumos.

Planuojamu sumanymu iš 
pradžių norima į šalį grąžinti 
religinius ordinus ir kongre
gacijas. . •

VIENAS GRĮŽO, KITAS 
IŠSKRIDO

NEW YORK, geg. 28. - 
Grįžus iš Europos 'paštiniam 
lėktuvui Yankee Clipper, tuo
jau į Europą per Azorų salas 
su paštu išskrido kitas_ At
lantic Clipper.

NACIAI NESUSIMES
PRIEŠ DANCIGĄ
ANKSČIAU RUDENS -
VARŠUVA, geg. 27. - Na

cių partijos susirinkime Dan
cige Artliur Greiseris, Danci
go senato .prezidentas, anot 
gautų žinių, pareiškė, kad 
Dancigo inkorporavimas Vo
kietijon prieš rudenį nenuma
tomas.

Jis sako, kad ikį to laiko,•• .»* '•*>»
lenkų pozicija Dancige bus 
susilpninta boikotu jų įmonių 
ir visų reikalų.

Anot jo, Dancige prieš len
kus bus imtasi tokių pat prie 
manių, kaip prieš žydus, kai 
Šie buvo priversti išsinešdinti 
iš Dancigo.

BERLYNAS, geg. 28. __ 
Birželio 1 d. čia atvyksta Ju
goslavijos regentas princas 
Paulius.

Kaunas. i 5—v. — Jau

pasirašyta sutartis su rango
vais pastatyti transatlanti
niams vyrams Dariui ir Girė- 
mui paminklą Vytauto Kalno 
ąžuolyne. Paminklas būsiąs 
baigtas 1040 metų birželio 1 d.

Vaizduojamas McCanno nardančio “varpo” vidaus įrengimas. Šiuo “varpu” iš nusken
dusio laivo “Sąualus” išvaduota 33 įgulos nariai. Dabar šis -“varpas” naudojamas minėtą|

Ims savaite, ar dvi iškelti nuskendusi 
nardanti laiva su 26 žuvusiaisiais

Apie 60 narų sutraukta 
dirbti dienomis ir naktimis

PORTSMOUTH, N. IT., geg. j 
28. — Karo laivyno vadovy- | 
bė sukvietė daugiau kaip 60 j 
specialistų narų ir skubotai 
imasi darbo iškelti į paviršų 
nuskendusį nardantį laivą 
“Sąualus” 240 pėdų Atlanti- 
ko gilumoje.

Tai nepaprastai milžiniškas 
darbas. Bet to nepaisoma. Bus ' 
dirbama dienomis ir naktimis, j 
Laivyno viršininkai pareis- Į 
kia, kad laivą iškelti ims gal

vieną savaitę, gal dvi, ar il
giau. Bet tikslas bus atsiek
tas.

Pirmasis darbas prie nus
kendusio laivo prikabinti ke
lis milžiniškus pontonus. Kai 
tas bus atlikta, iš nuskendu
sio laivo dalies reiks išpum
puoti vandenį. Po to išpum
puoti vandenį iš pontonų, ku
rie bus apie 130 pėdų gulumo- 
je. Oro prileisti pontonai ims 
kilti ir kels nuskendusį laivą.

laivą iškelti į vandens paviršių.

Rytoj tais pagerbti
toroTtttMciaii MFC (BiKKJU

Rytoj, geg. 30 d., yra šalies 
šventė — Kapų Puošimo die
na.

Visur kapuose bus pagerbti 
kare žuyusieji ir kiti mirusie
ji pamaldomis, kapų papuo
šimais ir kitomis patriotinė
mis iškilmėmis.

Šv. Kazimiero kapuose, Chi- 
cagoj, įvyks gedulo pamaldos 
už mirusiųjų sielas.

KĄ MAJORAS SAKĖ PER 
RADIJĄ

Penktadienio vakarą Chica- 
gos majoras Kelly kalbėjo 
per radiją. Tarp kitko sakė:

Demokratija tarpsta, jei 
mes dirbame vieningai. Be 
vieningumo nieko negalima 
atsiekti nei sau, nei savo vai 
kams. Deja, daug žmonių de
dasi su “chroniškais priešgi- 
niais”, kuriems netinka vis
kas, kas tik nesuderinama su 
jų užgaidomis.

BUS BEATIFIKUOTA 
EMILIA 0E VIALAR

PARYŽIUM — Katalikiš 
kas dienrašti “Jjft Croix
rašo, kad garbingoji Emilia 
de Vialar, šv. Juozapo Apreiš 
kimo seserų kongregacijos įs 
teigėją, bus beatifikuota bir
želio 18 d.

JI

VYSKUPO BEATIFIKCIJA 
UŽGIRTA

VATIKANAS. — Šventojo

Nereikia įrodyme, kad sovietai 
aegali dėtis blokan prieš Hitlerį

28. — j giai jie norėtų grįžti atgal įBERLYNAS,
(Aeme telephoto).| Nacių vyriausybės sluoksniuo-1 teroru valdomą valstybę.

VOKIETIJOJE PLINTA 
OPOZICIJA PRIEŠ 
FIURERI HITLERĮ
NEW YORK. — Amerikie

čių taryba prieš nacių propa
gandą savo laikraštėly pra
neša, kad visoj Vokietijoj vi
su smarkumu plinta opozici
ja prieš , diktatorių Hitlerį. 
Reikalaujama jį pašalinti iš 
vadovybės Vokietijoje. 

Neseniai netoli Duesseldor-
Tėvo Pijaus XII akyvaizdoje an^ vienos sienos iš po na-

a . kties pasirodė milžiniškomisskaitytas dekretas, kuriuo pn 
pažinti stebuklai ryšium su

raidėmis iškaba:

i se kalbama, kad jei sovietų
Rusija susidėtų su prancūzais 
ir britais prieš Vokietiją, tuo
met Ispanija ir Japonija pri
sijungtų prie Italijos Vokieti
jos karinės sąjungos.

Nei naciai, nei svetimų ša
lių diplomatai čia netiki, kad 
bolševikai dėtflsi su Britani
ja ir Prancūzija į antihitleri
nį bloką. Yra žinoma, kad bol
ševikai kariniu žvilgiu yra 
bejėgiai. Sovietai turi daug 
kariuomenės, bet neturi vadų. 
Su kuria nors stambesne val
stybe jie negali kariauti. Jie 
negali savo kariuomenės nu
kelti, arba lakūnus siųsti į 
svetimas teritorijas, nes var-

Bet didžiausias šiurpas-rau
donuosius sugriebia jirtms dir
stelėjus į galingąjį jų priešą 
Tolimuosiuose Rytuose. Tas 
priešas, tai japonai. Jie seniai 
ieško progos bolševikus iš
trenkti iš Tolimųjų Rytų iki 
Baikalo ežero, arba ir toliau.

Maskva bijo japonų. Tad 
bolševikai su britais ir pran
cūzais nedrįsta nutraukti 
glaudžių ryšių, bet nuo bloko 
kiek galėdami išsisukinėja.

Tokios nuomonės yra beša
liški stebėtojai. Tai žino Lon
donas ir Paryžius. Bet pasita
rimus vykdo Hitlerio žygių 
sulaikymui.

< _ . , _ ,. “Pasalinti Hitlerj, kurs
vyskupo Justino de Jacobis,1 , . . _ rr-., .; t ............ ’ 'mus veda nelaimėn. Hitlerispirmojo Abisinnos apastanš- , ...
r J ji yra karaa> mes norime tai

kos”.
Antibitlerizmas šiemet smar 

kiai praplito, ko pirmiau ne
būta. Ir tai tarp visų luomų, 
tarpe pačių nacių, kuriems di 
ktatūra iki gyvojo kaulo įsiė
dė.

Pirmiau ir pats Hitleris bu
vo daugiau sukalbamesnis, ja 
me nematyta išdidumo ir pa
sipūtimo. Jis nebuvo įsigali- 
jęs. Šiandien kitaip. Jis apsi
meta rimtybe ir į vokiečius at 
siliepia “įmano žmonės”, ly
giai kaip kaizeris.

Gestapo (slaptosios polici 
jos) viršininkas Hitmmleris su 
120,000 agentų energingai ko 
voja su šia opozicija. Vykdo
mi masiniai areštavimai A- 
reštuotieji brukami į kalėji
mus ir į koncentracijų stovy
klas. Bet tas mažai ką pade
da. Opozicija plinta ir stiprė
ja.

Vokietijos visuomenė be
veik nieko nežino apie šį są
jūdį prieš Hitlerį. Tik retkar 
temis ji painformuojama iš 
slaptų radijo stočių.

ko vikaro, beatifi'kavimo rei
kalu.

STATYS TRIS NAUJUS 
NARDANČIUS LAIVUS

WASHINGTON, geg. 27. —
Nepaisant šiomis dienomis į- 
vyikusios Atlantike tragedi
jos, karo laivyno departamen 
tas nusprendė statyti tris nau 
jus nardančius laivus nusken
dusio “Sąualus” didumo.

Benešąs Čekijoj laikomas “tfidvyriu”, 
o Hadas teo čeku nepakeaciamas

PARYŽIUS, geg. 28. — Pa- Prancūzija privertė jį pasiduo. 
sprukę iš Bohemijos ir Morą- Į ti Vokietijai. Hacbas gi, girdi,

MORGENTHAU PRIEŠ
MOKESTIS UŽ PELNĄ 

IR PAJAMAS

TVASHINGTON, geg. 28.— 
Iždo departamento sekreto
rius Morgenthau išleido pa-, 
reiškimą kongresui, pateikda
mas kai kurių naudingų ša
liai ekonominių nurodymų.

Jis pataria panaikinti mo
kestis už pelno perviršį, su
mažinti mokestis už pajamas 
ir įvykdyti kitas mokesčių 
lengvatas, kad būtų galima 
veikiau subalansuoti valsty
bės biudžetą.

Matyt, administracija jau 
nepajėgia ilgiau laikytis di
delio išlaidumo pozicijoje.

vijos čekai pasakoja, kad bu
vęs Čekoslovakijos preziden
tas Benešąs tarp čekų patrijo- 
tų yra didžiai įvertinamas, o 
buvęs prezidentas Hachas — 
smerkiamas.

Čekai pareiškia, kad Bene
šąs prezidentaudamas neturėjo 
pasiryžimo pasiduoti Vokieti
jai. Jo pastangomis buvo su
mobilizuota kariuomenė ginti 
respubliką. Bet Anglija su

patsai nuvyko į Berlyną ir 
respubliką padavė Vokietijai.

Anot čekų bėglių, šiandieni
nėje Bohemijoje ir Moravijoje 
vokiečių kariuomenė čekams y- 
ra žmoniška. Datlg kareivių 
stačiai apgaili čekų likimą. 
Bet slaptoji nacių policija yra 
nepaprastai pas&linga ir če
kams brutali. Ji stelbia ma
žiausią. čekų patrijotinę ki
birkštį. , .

IŠVADUOTAS IŠ 
KASYKLOS

SHENANDOAH, Pa., geg. 
28. — Pašlaitėje vienos ang
lių kasyklos urve užgriautas 
angliakasys Robert Galligan, 
38/tn. amž. Apie pusantros pa
ros ėmė urvą išvalyti ir jį iš
vaduoti.

HYDE PARK, N. Y., geg. 
27. — Prez. Rooseveltas par
vyko savo tėviškėje praleisti

GARSINKITĖS “DRAUGE” Kapų Puošimo šventę.

MILŽINIŠKAS LĖKTUVAS 
CHICAGOJ

Chicagon atskrido ir mies- 
to airporte išbus United Air 
Lines milžiniškas “Douglas 
DC-4” keturiais motorais nau 
jas keleivinis lėktuvas, kurs 
gali vežti 42 asmenis ir paštą.

Lėktuvas išbandomas. Jei 
pasirodys praktingas, bus sta 
tomą jų daugiau ir 1941 me
tais su jais bus pradėta tar
nyba.

Šis lėktuvas yra tris kar
tus didesnis už šiandieni
nius šios linijos naudojamus 
dviem motorais “Douglas” 
lėktuvus.

Naujas oro milžinas miesto 
airporte išbus iki ketvirtadie 
nio. Tą dieną leisis į New 
Yortcą.

REMKTTE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

7 ORAS
CHICAGO SRTTTS. — Šia

ndien iš dalies debesmota; 
šiauriniai vėjai.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 
8:16.
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Bendradarbiams ir korespondentams raOtų negrątina, 
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam tiki- 
lul pašto ženklu. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti ir trumpinti visus pruwijat.ua raštus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros Korespondentu 
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąją 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumu- Pasenusios kores
pondencijos laikraštln nededamoa
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Gražūs Papročiai

Kad šio krašto žmonės pagarboje laiko 
mirusiųjų kapus, aišku iš ryt dienos šven
tės, kuri specialiai skiriama kapų papuoši
mui ir mirusiųjų atminties pagerbimui. Be 
to, čia retai kur atrasi apleistas kapines. 
Paprastai jos yra gražiai aptvertos, beveik 
prie kiekvieno kapo pastatytas didesnis ar 
mažesnis paminklas.

Gražus ir girtinas paprotys — gerai už
laikyti kapines, puošti atskirus kapus. Taip 
daryti yra ir patrijotiška ir krikščioniška.

Svarbu yra puošti mirusiųjų kapus, bet 
dar svarbiau atminti jų sielas, melstis už jas. 
Dėl to tikrai gražų paprotį įvedė Chicagos 
lietuvių parapijos, kurios savo įsteigtose ir 
užlaikomose Šv. Kazimiero kapinėse Kapų 
Puošimo Dienoj kasmet surengia gedulingas 
pamaldas, kurių metu tikintieji turi progos 
pasimelsti už sielas tų, kurie yra palaidoti 
šiose kapinėse arba bendrai už visų miru
siųjų sielas.

Kitas gražus paprotys įvesta, tai daroma 
kapinėse rinkliava našlių ir našlaičių šelpi
mui.

Ne vienas iš palaidotųjų šv. Kazimiero 
kapinėse prieš savo mirtį rūpinosi, kas, jam 
mirus, atsitiks su jo našle žmona, ar su vai
kais, nes mirė jokio turto nepalikęs? Tokių, 
be abejonės, yra daug. Ateiti į pagalbą, var
ge paliktiems reikalauja krikščioniškosios 
artimo meilės dėsniai. Reikia, tad, tikėtis, 
kad visi, kas tik lankysis Šv. Kazimiero 
kapinėse rytoj, centu kitu parems Labdarių 
Sąjungos vedamą šelpimo darbą.

Remkime Prieglaudos Statymą
Rytoj, būtent Kapų Puošimo Dienoj, Vy

tauto darže, žinoma, Chicagos, bus didelis 
piknikas. Jis yra rengiamas Lietuvių R. K. 
Labdarių Sąjungos. Visas pelnas skiriamas 
tikrai kilniam ir reikalingam tikslui — lie
tuvių senelių prieglaudos statymui. Tikimasi, 
kad į pikniką suvažiuos gausinga mūsų tau
tiečių minia, kad po daug ar maž paremti 
gražų 'labdarių sąjungos užsimojimą, kuris 
taip greit bus realizuotas, kaip greit bus 
sukelta statybai reikalinga pinigų suma.
• Prieglaudai statyti planai jau yra daro
mi. Ji bus statoma Chicagoje prie lietuvių 
Šv. Kryžiaus ligoninės. Prieglaudą tvarkys 
šv. Kazimiero Seserys, šiuo tarpu yra ve
damas vajus, kad greičiau surinkti prieglau
dai statyti pinigų. Atvykę rytoj į labdarių 
pikniką ir smagiai pasilinksminsime ir kil
nų tikslą paremsime.

Privatinių Mokyklų Naudingumas
Katalikai, kiek tik gali stengiasi turėti 

savo privačių mokyklų, kur jaunimas būtų 
auklėjamas grynai religinėje dvasioje. To
kias mokyklas dažniausiai steigia vienuoli
jos arba katalikiškos organizacijos. Deja, ne 
visur tekios mokyklos yra valstybės palai
komos. Vokietijoje šiuo metu visos privati
nės mokyklos naikinamos. Acheno vyskupas 
Juozapas Hermanas nurodo, kodėl katalikai 
privatines mokyklas labai vertina ir kodėl 
kai kuriose valstybėse jes naikinamos: i. 
Privatinėse katalikiškose mokyklose dažniau
siai geriau paruošiamas jaunimas gyvenimui 
ir moksliniai ir doroviniai. 2. Baigę privati
nes mokyklas turi gyvenime daugiau inicia
tyvos ir platesnį akiratį. 3. Privatinių mo
kyklų mokiniai turi savo nuomonę ir su
pranta, kas gyvenime yra principinio ir kas 
ne. Tuo tarpu valstybinės mokyklos dažniau
siai yra įtakoje valdančios srovės ir moki
niuose išdirbamos tik tos srovės pažiūros, 
tad mokiniai išleidžiami be platesnio gyve-

SENIAI LAUKTAS GIESMYNAS

Apie Gen. Raštikio Kelionę
Išlydint gen. Rašti/kį į Varšuvą vizituoti 

Lenkijos' kariuomenės vadą, p. Servus “XX 
Aniž.” padarė* tokią pastabą:

“Tiesa, gen. St. Raštikis išvyko į Lenkiją 
tik kaip kariuomenės vadas. Jis reprezen
tuoja Lietuvos kariuomenę. Kariuomenės at
stovai dabar patraukia dėmesį net labiau 
nei diplomatai. Tokia jau apskritai visuome
ninė atmosfera. Opinija labiau mėgsta kalio 
'mundurą nekaip diplomato fraką. Tačiau 
Lietuvos visuomenė savo kariuomenės vadą 
išleido, jausdama, (kad jis gali reprezentuoti 
daugiau nei save ir kariuomenę. Su kariuo
menės vardu dabar yra susijęs didelis tau
tos pasitikėjimas laisvę išsaugoti; su kariuo
menės vado vardu visuomenės sąmonėje sie
jamas vieningos dvasios tautoje atgimimas, j 
Su jo istoriniais radijo žodžiais jungiama

Ko nežavi bažnytinė muzi
kai Kas nesidžiaugiu išgir 
dęs bažnyčioje tokią puikią 
mūsą poeto Antano Strazde 
lio giesmę “Pulkim ant ke 
lių” t Nenoromis liiiksta ke 
liai, pakyla maldingumas, už 
simiršta dienos rūpesčiai, ieš 
koma ir randama kažin kas 
gražiau, aukščiau, kilniau. Ii 
jei Amerikos lietuvių katali 
ką bažnyčiose nebūtą gražių 
jų giesmių, jei nebūtų giedu 
ma puikioji “Pulkim ant ke 
lių”, kurią ir leukai iš lietu 
vių pasisavino, kurią giedą 
Lenkijos bažnyčiose, tai ir A 
merikos lietuvių jaunimas ne 
siveržtų gal taip į lietuvių 
bažnytinius chorus, į pačia:

konsoliduotosios vyriausybės susidarymo pra-1 bažnyčias. Didelis nuopelnai 
džia. Kada visuomenė daugiausia vilčių bei p1 didelis darbas mūsų lietu 
pasitikėjimo yra sudėjusi konkrečiai į šitą Į muzikų, ypač vargoninin
vadą, tai netenka abejoti, kad morališkai 
jis turi nuoširdų mandatą svečiuose prezen- 
tuotis visos tautos vardu.

Patiekus lietuviams gen. Raštikio vizitas 
gali būti teigiamai vertinamas ir kaip di
desnis valstybinis aktyvumas santykiuose su 
užsieniais. Teigiamai vertintinos pastangos 
išeiti iš per didelės stagnacijos. Jis sutampa 
su Lietuvos vyriausybės pastangomis išeiti iš 
sustingimo viduje, užmegzti glaudesnius ry
šius betarpiškai su visuomene. Kiek jau gra
žių vaisių šitos pastangos davė viduje, ne
mato tik nedidelės tautos dalelė. Ima tad 
noras tikėti, kad ir su kaimynais šitie vizitai 
sudarys bendro pasitikėjimo atmosferą, ku
rioje paskui galima bus ne tik vienam kitą 
suprasti, bet ir bent kai kuriuos klausimus, 
seniai susipainiojusius, patenkinamai atnar- 
plioti.

Antra, esa'ma daugiau vilties, kad ir kiti 
užsigulėję tarptautinio masto klausimai bus 
aktyviau išspręsti ir į normalias vėžes įsta
tyti”.

“L. Aidas” Tris Kartus J Dienų
Kaune leidžiamas 1917 metais Vilniuje į- 

steigtas dienraštis “Lietuvos Aidas” iki 
šiol buvo leidžiamas kasdien du kartus — 
rytą ir vidudienį. Dabar nuo gegužės 9 die
nos “Lietuvos Aidas” pradėjo eiti kasdien 
(išskiriant šventadienius) tris karius. Ryti
nis ir vakarinis daugiausia skiriamas žinio
ms, vidūdienio — daugiau teikia įvarių 
straipsnių.

“Lietuvos Aidas” savo triskartinį pasi
rodymą pamatuoja šitaip:

“Smarkiai pagyvėjo Lietuvos gyventojų 
susidomėjimas tarptautiniais ir vidaus įvy
kiais, išplito ir jų kultūriniai interesai. Lie
tuvos gyventojui, turėdami gana gausią ry
tinę ir popietinę spaudą, pradėjo pasigesti 
laikraščių, išeinančių vakarais.

Lietuvos spaudai, stovinčiai valstybingu
mo ir tautiškū.no tarnyboj rūpi, kad ir Lie
tuvos gyventojams nestigtų teisingos ir tiks
lios informacijos, kad visai nebeliktų dirvos 
visokiems gandams ir prasimanymams, da-

kų, kurie visa širdimi dirbo 
gražiai bažnytinei muzikai, 
giesmei, chorams.

Jautrus poetas ir muzikas 
kompozitorius kun. J. Žydą- 
navičius, per ilgus metus tar
naudamas Dievui ir Amster
damo parapijos lietuviams, ge 
rai suprato muzikos reikšmę 
bažnyčioje ir jausdamas tru
kumą lietuviškos giesmės ba
žnyčioje, pats yra nemažai su
kūręs ir giesmių (žodžių) ir 
melodijų, kurios ne vienoje 
bažnyčioje, abejose pusėse A- 
tlanto, yra giedamos. Galima 
tik džiaugtis gražiu šio sene- 

1 lio darbu ir būti jam dėkin
giems.

Ligi šiol tačiau bent Ame
rikos lietuvių parapijų chorų 
vedėjai neturėjo tinkamo, po- 
puieraus giesmyno, kuriame 
būtų sukrautos visos reika
lingiausios ir dažniausiai gie- *
damos giesmės. Tik štai nese-..Inr

niai tenka man paimti į ran
kas žiuomo Chicagos lietuviui 
muziko Antano S. Pociaus]
"Giesmynas'*, gražiai išleistu, 
205 puslapių knyga. Tiesiog 
(msidžiaugti reikia paėmus ją 
į rankas. Nereikės dabar nei 
vargonininkams, nei giedoria- 
ms dairytis įvairiuose lape
liuose, kaip ligi šiol buvo, bet 
vienoje vietoje turės visas rei
kalingiausias giesmes, nes 
pats knygos autorius, kaip 
ilgametis vargonininkas, ge
riausiai žinojo, kokias gies
mes reikėjo surinkti į jo Gie
smyną.

Kaip ir derėjo, kaip ir ga
lima buvo laukti, A. S. Po
cius savo Giesmyną pradėjo 
jau mano minėta “Pulkim 
ant kelių”, toliau eina 3 Ad
vento giesmės, 10 populeriš- 
kiausių Kalėdų giesmių, 9 Ga-, 
vėnios giesmės, 5 Velykų gie
smės, 2 skirtos Sekminių šve
ntėms, 24 giesmės lietuvių ir 
anglų ‘kalbose prie Švenčiau
siojo Sakramento, 4 į Šv. Tre
jybę, 7 giesmės į Šv. Jėzaus 
Širdį, į Šv. Panelę atspaus
dinta 15 giesmių lietuviškų 
ir 3 lotyniškos, 7 giesmės ski
rtos įvairiems šventiesiems, 
Graudūs Verksniai, įvairūs 
giedojimai, kaip Litanijos, se
kmadienio mišparų tėkštai, at
sakymai šv.’ Mišių metu ir vi
sa eilė kiti}. Maldų tekstai pri 
dėti tik prie Graudžių Verks
mų ir Litanijų. Visų giesmių 
gaidos aiškiai, švariai atspau
sdintos, vienam arba dviem 
balsam giedoti.

Visiems bažnytinio giedoji
mo menininkams, muzikams 
ir dainininkams, patartina iš 
leidėjų, iš Chicagos L. R. K. 
Vargonininkų provincijos išsi
rašyti. V. Uždavinys *

PARAMA
Lietuvos paviljonas New 

Yorko Pas. Parodoj atidary
tas sekmadienį, gegužės 14 d. 
Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
min. P. Žadeikis, gen. pavil
jono komis. M. Avietėnaitė, 
gen. kons. J. Budrys, Liet. 
gen. konsulas Kanadoj Grant- 
Suttie, įprof. Coldwell, paro
dos pirm. Grover Whalen, 
Fed. kotai. E. Flynn, Pabal- 
tės valst. ir organizacijų at
stovai ir keletas tūkstančių 
publikos. Programoj buvo ka
lbos, liaudies dainelių ir be

rautiems žalą mūsų kraštui ir kartais ke- |nŲ muzikos. Atidarymo iškli
bantiems žmonėse netikrumo jausmą. Tad ; mes, nors kuklios, praėjo la- 
atsirado būtiniausias reikalas leisti vakarinį bai gražiai. Po iškilmių pub- 
laikraštį”, i K 4 lika apžiūrėjo paviljoną, ku

rio gražiu sutvarkymu visi 
gėrėjosi.Olandų katalikų dienraštis “M&asbode” 

praneša, kad paskutiniu laiku Vokietijoje, 
Reino krašte, valdininkai lanko pradžios ir 
kitos rūšies mokyklas, pašalindami iš jų 
kryžius. Be to, įsakyta prieš ir po pajuokų 
nekalbėti jokios maldos. Šitas vokiečių val
džios žygis iššaukė katalikų tėvų rimtą pa
sipriešinimą: kai (kuriose vietose buvo su
rengtos protesto demonstracijos ir tėvai ne
beleido į mokyklą savo vaikų. Dar kitur 
kaimo jaunimas mokyklose pasirodė prie 
krūtinės prisisegęs kryžius. Kol kas šitie 
katalikų persekiojimai tęsiami, bet tikima
si, kad organizuotam katalikų pasipriešini
mui Hitleris turės nusileisti.

nimo akiračio. Amerikoje, Portugalijoje, 0 
landi joje, eaą privatinė* katalikų mokyklos 
labai vertinamo*, nes jo* įnešančios daugiau 
sveikintinos iniciatyvos ir naujų laimėjimų 
dvasios ugdyme. Reikia manyti, kad naujoji 
vyriausybė ir Lietuvoje pripažins privatinių 
gimnazijų naudingumą ir jas rems.

Lietuvos paviljonas j visus 
lankytojus, o ypač mūsų jau
nimą, kuždės paslaptinga jė
ga, kaip jauna valstybė di
džiu 'pasiryžimu kuria atoitį, 
atiduodama savo duoklę ben 
drai žmonijos kultūrai. Tas 
pakels mūsų tautos vertę prieš 
kitus, tas sustiprins mūsų pa
čių nuotaiką ir savimi pasi
tikėjimą. Tačiau, kad iš šio 
Lietuvos dalyvavimo parodoj 
būtų ko daugiausia naudos, 
mes turime organizuotai ir 
nuoširdžiai padirbėti.

Speciali mūsų pasirodymo 
diena bus sekmadienį, rugsė
jo 10 d., kuri parodos vadp- 
vybės yra pavadinta Lietuvių 
Diena, šiai dienai remti susi-

DIENAI
kūręs lietuvių komitetas, kurs 
yra numatęs suruošti Lietu
vos paviljone Dariaus - Girė
no dieną liepos 17 d. ir prof. 
K. Pakšto paskaitą birželio 
pradžioje. Tačiau didžioji ir 
svarbiausioji mūsų iškilmč — 
Lietuvių Diena. Jos progra
ma jau nustatyta ir jai inten
syviai ruošiasi chorai, benai, 
tautišką šokių šokėjai. Iš į- 
vairių kolonijų gaunami už
klausimai ir pranešimai, iš ko 
susidaro vaizdas, kad Lietu
vių Diena bus visų Amerikos 
lietuvių didžioji demonstraci
ja, Pavyzdžiui, iš Philadelphb 
jos, Pa. jau užregistruota 10 
autobusų, iš Wate’,burio — 30 
autobusų. Iš Chicagos, tur būt. 
susidarys speciali e): ao ursi,ja, 
su kuria atvyks ir apie 300 
jų ri.liktinių choristų. Iš viso, 
Lietuvių Dienos programoj 
dainuos per 3000 choristų, ku- 

I rių pasiruošimu rūpinasi spec. 
muzikų komisija su komp. Ži- • 
levičium priešaky Tiesa, dai
nų programos iškilmingumą 
pagyvins Metropolitan artis
tės Onos Katkaus kaitės solo; 
ji sudainuos “Karvelėli“ su 
Chicagos rinktųjų choru. At
vykusi iŠ Lietuvos p-lė M. Ba
ronaitė rengia jaunimą tau
tiškų šokių programai.

Ryšium su tokios milžiniš
kos programos rengimu yra 
nemaža išlaidų, kurioms pa
dengti reikalinga visos Ame
rikos lietuvių parama. Užtai

Į

Pirmadienis, geg. 29 <1., 192.9

Lieut. Oliver F. Naąuin, iš Alexandria, La. komendantas 
nuskendusio submarino Sulinius, kuris paskiausia iškeltas iš 
jūros dugno. Kaip ir priklauso vatini, kada visi gyvieji įgu
los nariai buvo. išgelbėti, ir jis lipo į gelbėjmo priemonę. .

(Acme teleplioto) ’

Tūkstantį Akių Turi Naktis
Nors tūkstantį saulių—akių ir turi naktis,

O dienai tik žiba viena;
Bet žemę užlieja tamsos galinga vilnis,

Kai gesta saulužės liepsna.
Nors tūkstantį dvasios akių ir turi mintis,

O širdžiai tarnauja viena;
Gyvenimo vairą ir viltį nešas mirtis,

Kai meilei nebaušta diena.
Francis William Bourdillon Laisvai vertė Egles Šaka

P. P. Liet. Dienos Komitetas 
ir kreipiasi į Amerikos lietu
vius, visas organizacijas, pra
šydamas prisidėti prie šios 
didžios šventės pasisekimo. Be 
rėmėjų specialių ženklelių, kui 
rie jau seniai platinami, yra 
išleista Lietuvių Dienos gar
bės Globėjų ir Rėmėjų diplo
mai, ‘kurie duoda'mi už suteik
tą paramą Lietuvių Dienai. 
Komitetas su pasigėrėjimu 
praneša, kad darbą parėmė 
ir tapo Globėjais: ministeris 
P. Žadeikis $25.00), adv. Zu
zana Šalnienė ($25.00), Broo- 
klyno Moterų Vienybė ($65) 
ir S. L. A. centras ($100.00). 
Rėmėjais: L. Nonnantaitė iš 
Chicago ($10.00) ir savaitraš
tis “Amerika” ($25.00).

Už paramą širdinga-: ’ietu- 
viškas ačiū! Tikime, kad ko
miteto darbai susilauks dides
nio pritarimo ir parum.o? iš

visų Amerikos ir Kanados lie 
tuvių.

Šia proga prašytume besi
kuriančių ir susikūrusių ko
lonijų komitetų neatidėliojant 
pranešti apie savo veiklą ir 
kiekvienu reikalu kreiptis Į: 
Worlils Fair Lilhuanian Co- 
nnnittee, 16 W. 75th St., New 
York City.

Kazys P. Vilniškis

Aukso Grūdeliai
Dviem sparnais žmogus pa

sikelia nuo žiemės, būtent tei- 
1suniu ir širdies grynumu.

Nėjoks geras darbas nebus 
Jtau sunkiu, jei viduj būsi lino 
sas nuo netikusių pageidimų.

Jei nieko kito netrokšti ir 
neieškai, kaip Dievo valios ir 
artymo naudos, tuomet turė
si vidurinę laisvę.

Amerikos civilinės aviacijos istorijoj jauniausiu keleiviu 
bus ši« keleivis, esantis .šiame krepšyje. Tai uštuonių valan
dų amžiaus Herridksų iš York, .Pa., kūdikis, kuris gimė su 
plyšiu veide. Tuojau paimtas į lėktuvą ir užvakar atgaben
tas į St. Louis pas žymų ehorurgą-plastiką. šiame atvaizde 
matome slaugę ir patarnautoją lėktuvuose išnešant kūdikį 
iš lėktuvo. (Acme telephoto)

pruwijat.ua
tauti%25c5%25a1k%25c5%25ab.no


Pinnadięnis, geg. 29 d.. 1939 ŪHSTTPgB

Aikštė
Lietuvos Tėvynės 
Priešai

Neseniai įkaičiau ‘Drauge’, 
“kad tas yra tėvynės priešas, 
kuris ginklu puls šalį. Taip, 
tiesa. Bet reik atmint, kad 
priešai šalies yra du: išlauki
niai ir vidujiniai.

Kurie priešai yra pavojin
gesni? Vidujiniai priešai 10 
sykių yra pavojingesni, negu 
išlaukiniai. Su išlaukiniu prie 
šu, svetima šalim, kilus kon
fliktui — karas, po karo, vėl 
normalūs santykiai ir sugy
venimas, kaip ir pirm karo, 
ekonominiai ir kultūriniai. 
Bet su vidujiniu priešu nie
kuomet nebus sugyvenama. 
Namų vagies negalima nuda- 
boti. Svetimų vagį greičiau 
sugausi, negu savąjį, t. y. vi
dujinį priešų. Vidujinis prie
šas visuomet knisasi po val
stybės pamatais, o kuomet pa
matus suardo, valstybė griū
va.

Paimkim kad ir Čekoslova
kiją. Matant, kaip ant delno, 
kad, kuomet jos vidujiniai 
priešai griovė valstybės pa
matus, valdžia to nepastebė
jo, ar nenorėjo pastebėt, pav., 
kaip Helmanas vizituodavo 
Hitlerį ir nuo jo parveždavo 
vis nauji) reikalavimų. Taip 
žlugo ir Austrija. Kas nužu
dė gerų tėvynainį Dolfusų? 
Nugi tos pačios Austrijos vi
dujiniai priešai. Ir, galų gale, 
kaip jau buvo gerai valsty
bės pamatai sugriauti, valsty
bė griuvo ir per amžius ver-

Dabar imkim mūsų tėvynę 
Lietuvą. Kas yra jos viduji 
niai ir išlaukiniai priešai? Iš
laukiniai yra lenkai ir Hitle
ris su savo baubais, o viduji
niai visokie voldemarininkai, 
viduje respublikos gyvenan
tieji vokiečiai ir Lietuvos len
kai. Pastarieji, ar tik nebus 
aršiausi vidujiniai priešai, nes 
šimtų sykių, ar daugiau, ar
šesni, už lenkus gyvenančius 
Lenkijoje. Kas laiko Vilniaus 
užgrobimų Lietuvos lenkai. 
Jeigu ne lietuviški lenkai, Le
nkija jau gal, būtų gražinus 
lietuviams Vilnių.

Ir reik pažymėti, kad Lie
tuvos valstybės 'pamatai labai 
smarkiai buvo pagraušti. Dau 
giausia blogo padarė gyvuliu 
daktaras Neumanas. Jis turė
jo būt sušaudytas.

Ant laimės dabar suorgani
zuota nauja vyriausybė ir 
Lietuva atsistojo ant naujų 
kojų. Ir jeigu bus vieninga, 
viešpataus.

Vidaus priešus, duokim sau, 
vokiečius, gyvenančius Lietu
voj ir visokiais būdais norin
čius prisijungti prie Vokieti
jos, neatidėliojant reik nusa-

Submarinų vadavimo laivas vardu Falcon, kurio įgulos vyrams ir ekspertams narams 
didelėmis pastangomis, be jokio poilsio pasise kė išgelbėti iš nuskendusio submarino Squa- 
lus išlikę gyvi 33 įgulos nariai. Dabar to laivo narų pagalba bus keliamas į viršų ir 
pats submarinas. (Acme teleplioto)

mes ūkio ministras prof. dr. 
Krikščiūnas savo kalboje pa
brėžė, kad Lietuvai netekus 

vint jį nuo nuosavybės ir iš- ^Klaipėdos krašto kilo eilė ū-

DIDELI VISUOMENĖS SUSIRINKIMAI 
ŠIAULIUOSE

Atvykę Ministrai Padarę Svarbių Pranešimų
KAUNAS, 15-V. (Elta). — savaites buvo iš bankų išėju- 

Gegužės 14 d. Šiauliuose įvy- si, Lietuvos Bankas pakėlė 
ko gausus visuomenės susirin- diskonto nuošimtį ir kiti ban
kiniai, į kurį atsilankė žemės kai ir kredito įstaigos pada- 
ūkio ir švietimo ministrai. Že- rys tų patį. Atsakydamas į

kšnoje, Tauragės Naumiesty
je, Sudarge, Kudirkos Nau
miestyje, Vištytyje, Kapčia
miestyje, Merkinėje, Perlojo
je, Pivašiūnuose, Žųsliuose, 
•Jonavoje, Kėdainiuose, Baiso
galoje ir Lupiuose.

Dievo yra dalykas tau pa
dėti ir nuo visokio sumišimo 
išgelbėti.

siųsti pas Hitlerį. O jei grįžtų, 
taikint mirties bausmę. Taip 
reik pasielgt su Lietuvos len
kais, o ypač su saviškiais vol- 
demarininkais.

Bile valstybė, kad ir ma
žiausia, kurioje neva viduji
nių priešų, yra nepalaužiama.

Lai Dievas saugoja Lietu
vą nuo vidujinių priešų, o iš- 

P.
gaus Vokietijos imperijai. Ir
kitur, kur tik bus duodama laukiniai nebus baisūs. A 
valia vidujiniams priešams, 
valstybė grius. GARSINKITE^ “DRAUGE”
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kinių sunkumų, kuriuos paša
linti reikalingos griežtos bei 
energingos priemonės. Dėl to 
imtasi didžiausio taupumo ir, 
kur tik galima, sumažintos 
iždo išlaidos. Vyriausybė nu
sistačiusi nuo liepos 1 d. iki 
metų pabaigos įvesti nepapra
sto meto mokesčius, kurie ta
čiau palies daugiausia tik pre 
kybininkus, pramonininkus ir 
laisvųjų profesijų žmones. Pa
kelti muitai prabangos daly
kams, be kurių galima apsiei
ti. Šiomis priemonėmis tiki
masi biudžetų subalansuoti 
normaliai. Surinkti į bankus 
indėliams, kurių nors nedide-

paklausimų, žemės ūkio mi
nistras pareiškė, kad peržiū
rimos kultūrinių ūkių reika
lais sutartys su dvarininkais 
ir kur jos nevykdomos, tai 
kelios iš jų jau nutrauktos, o 
dėl kai kurių dar laukiamas 
teismo sprendimas. Šių ūkių 
tikslas buvo padėti skleisti 
žemės ūkio kultūrų kafrme, o 
jeigu jie išnaudojami tik pri
vatiems interesams, tai tos 
žemės turės būti padalintos 
bežemiams ir mažažemiams. 
Vyriausybė nagrinėja ir že
mės ūkio darbininkų, vieške
lių taisymo, linų prekybos ra
dikalias reformas, darbo prie
voles, numatoma išleisti 'pre
kybai tvarkyti įstatymų ir 
kitus aktualius reikalus ir 
artimiausioje ateityje numato

mokyklas lanko 18,190 moki
nių, Biržų — 11,607, Kretin
gos — 14,718, Marijampolės
— 15,829, Mažeikių — 9,772, 
Panevėžio — 19,889, Raseinių
— 15,945, Rokiškio — 10,664, 
Seinų — 6,906, Šakių — 13,504, 
Šiaulių — 27,384, Tauragės — 
17,386, Telšių — 12,361, Tra
kų — 12,589, Ukmergės — 
16,267, Utenos — 14,866, Vil
kaviškio — 10,333 ir Zarasų
— 6,285.

Šiuo įmetu Lietuvoje taip 
pat veikia 146 vaikų darže
liai (1938 metais veikė 119). 
Iš jų lietuviškų — 108, žydiš
kų — 32, lenkiškų — 5 ir vo
kiškų — 1. Visuose vaikų da
rželiuose yra 5,404 vaikai 
(1938 m. buvo 4,730) berniu
kų — 2,527 ir mergaičių —j 
2,877. Lietuviškuose darže- 1 
liuose yra 4,272 vaikai, žydiš
kuose — 940, lenkiškuose — 
192 ir vokiškuose — 10. Pas
kutiniu laiku Lietuvos “Vai
ko” Draugija įsteigė naujus 
vaikų darželius Šventojoje, 
Kretingoje, Gargžduose, Švė-

1,700 Tarnautojų 
Iškilminga Priesaika

KAUNAS (Elta). — Gegu
žės 7 d. įvyko 1,700 Susisie
kimo Ministerijos tarnautojų 
iškilminga priesaika. Susisie
kimo ministras inž. Germanas 
savo kalboje pabrėžė, kad val
dininkija, kurioje susitelkusi 
dauguma inteligentijos ir ku
ri sudaro valstybinio darbo 
kolektyvų, turi būti atspari 
visiems tiems veiksmams, ku
rie gali pakenkti Tautai ir 
Valstybei ir mažinti to kolek
tyvo darbingumų. Gen. sekre
torius inž. Jankevičius, pa
sveikindamas prisiekusiuosius 
palinkėjo, kad sustiprinę savo 
sielų iškilminga priesaika bei 
pasižadėjimu visad būtume 
taurūs savo Tėvų žemės sū
nūs ir dukros, kad mus visus 
jungtų tarpusavės pagarbos, 
vieningo darbo ir darnaus su
siklausymo idealas ir kad mū
sų protas būtų sukauptas ir 
širdys uždegtos visad ryžtin
gai dirbti ir aukotis Lietuvai 
— Tėvynei.

GUTS-BURNS-SCALDS
■hould be ąuickly treated to prevent had after- 
effecta as well as relieve pain. llse OI L-of-SALT. 
Wonderful too for sere, tired feet. At your 
druggist's—money bade if not salisfied. For 
free sample wrile Mosso Lalx>ratories, 2 lSSouth 
Veavitt Street. Chicago. -»

CĮUICK RELIEF FOR FEEf
GARSINKIME DRAUGE
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VAIKŲ SKAIČIUS LIETUVOS 
PRADŽIOS MOKYKLOSE

KAUNAS (Elta). — Šiais 
mokslo metais pradžios mo
kyklas lanko 292,545 moki
niai: berniukų — 142,113, ar
ba 48,6 procentai. Mokinių 
skaičius per metus padidėjo 
8,722. Tūkstančiui gyventojų

tomi: lietuvių — 260,574 ar
ba 89,08 proc., žydų — 17,942 
arba 6,1 proc., rusų — 8,693 
arba 2,98 proc., lenkų — 17,- 
953 arba 0,67 proc., vokiečių 
— 1,917, arba 0,66 proc., lat
vių 976, arba 0,33 proc., gudų

JsIfjykitP Naują Giesmyną. Jame 
rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes ir muziką patvarkė 
Ant. S. Pocius.

Išleido C. U R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — 60 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

tenka 120,8 mokinių. I ir II ir kitų tautybių — 490, arba 
eilės miestų mokyklas lanko 0,18 proc., Tikybos atžvilgiu: 
44,799 'mokiniai ir kitų mies- katalikų — 257,027, žydų —
tų, miestelių ir kaimų moky
klas — 247,746. Gimtosios ka
lbos atžvilgiu mokiniai skirs-

17,946, evangelikų — 8,422, 
sentikių — 5,389, pravoslavų 
— 3,141 ir kitų tikybų — 620. 
Alytaus apskrities pradžios

LIETUVIŠKAS
MIŠOLĖLIS

šlovinkim Viešpatį.
MISIos Ir Mišparai, I.letuvISkal

Ir Ix>tynlSkal, visiems Sekmadie
niams Ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. ParaSė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virSais, 
kaina — S.75. Reikalaukite IS:

DRAUGAS PU B. C O. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

ELEKTRINĖS
LEDAUNĖS

Visų žinomų geriausių iš- 
dirbysčių parduodamos už 
numažintas kainas. Pirkda
mi iš Budriko Krautuvės 
sutaupysite iki #50

Namams rakandai — Par- 
lor Setai, Rūdijos čia yra 
didelis pasirinkimas ir že
mesnės kainos negu kitur.

JOS. F. SUDRIK, INC.
FURNITURE HOUSE 

3409-11 So. Halsted St
Tei. Yards 3088

Pasiklausykite gražaus ra- 
dio programo iš stoties 
WCFL — 970 k. nedėlios 
vakare kaip 9-tų valandų.

Night and Morning
Dėl aklų pa vargus1 ų nuo Hanlėa, , 
Vėgo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargti* 
slas akis.
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems. 
Visose Vaistinėse.

MURINĘ CO M PANY^filf

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšies naujas namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio casb įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriausi atlyginimų iš Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Pitone: Calumet 2520-1

G. A. SUKYS, SUKYS - DOOOY - ANTONISEN, ta.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL.

Perkėlėm raštinę j savo namą. Raštinė modemiškai įrengta ir patar
navimas bus geresnis.

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį iki 5:30 valandų vakaro.

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos 
dėžutes. įApd raudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavernus ir t. t. Patarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikriname kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į 
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakaeijas galite nusipirkt traveler’s checks.

GRANO OPENING MAY 27th
O. A. SUKYS, Preiidentas, SUKY8-D00DYANT0NISEN, Ine.

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

Z KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

J*

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų ObicagoJ. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį nšvardino NECTAR. gis Alos yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas
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DIDELES SAULIŲ SĄJUNGOS TRAKŲ 
RINKTINES IŠKILMES

KAUNAS, 15-V’. (Kitu) —■nei kariuomenės vadas pusa- 
Gegužės 14 d. Kaišiadoryse ; kė kalbą, skatindamas šaulius 
įvyko didelės iškilnus. Trakų dar daugiau dirbti, dar dau- 
žaulių rinktinė minėjo savo ginu branginti savo tėvynę, 
sulkuktuves, j kurias apšilau- dar tvirčiau laikyti ginklus
kė kariuomenės vadus geli. St. 
Raštikis, Šaulių Sąjungos va
das pik. Saladžius ir kt. Po

tose, kariuomenės vudas pri- siskaitoniu iš Klaipėdos kra-
siminė ano meto partizanus ir 
palinkėjo, kad šaulių taq>e vi-

kelios privatinės. Renkama 
statistinė medžiaga, kiek iššte likusių lietuvių kapitalų, 

pramonės ir prekybos įmonių, 
sada viešpatautų pakilusi ir Kaip atrodo, Lietuvos reika-
putriotiška pirmųjų savanorių la’ms bus pastatytos naujos 'kos turi nuolatos didėjantį 
ir partizanų dvasia. “Nors gy prieplaukos tose vietose, ku- pasisekimą. 1926 m. jos tetu- 
veuume ir neru»mius laikus, riose Klaipėdos uostus bus vėjo 8,027 abonentus, o per- 
bet jokiu būdu neturime nu- išplėstas. Darbui Lietuvos uo-'nai — 18,203 abonentus. Vie- 
siminti. Kaip tik atvirkščiai sto zonai pastatyti būsią ne-Į šųjų valstybinių bibliotekų

iau ryžtis ir aukotis už savo — tokie lui'kai turi sukelti trūkus pradėti, bet kol jie bus skaityklas aplankė 1926 m..—

viso Lietuvoje yra bibliotekų. 
Viešosios valstybinės bibliote-

namus iš viešųjų valstybinių 
bibliotekų puinita 1930 m. — 
280,720 knygų, o ipernui — jau 
457,307 knygų.

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

savo rankose ir dar
b* 
r y žt lu

1 tautos ir valstybės reikalus.
pamaldų Kaišiadorių aikštė- į Kalbėdamas apie tuos laikus, 
je išsirikiavusiems Kuišiado- kada jis pats, Lietuvai besi- 
rių rinktinės šaulių daliniams, ■ kuriant 1919 m., kovojo Žąs-
ginmazijos auklėtiniams ir 
gausiui susirinkusiai visuome-

lių, Žiežmarių, Vievio ir ki
tose šios šaulių rinktinės vie-

mumyse pasiryžimo dirbti, au- baigti, galį praeiti visi metai1 274,296 skaitytojai, o 1938 m. 
kotis ir gintis. Mūsų mažoje laiko. Iki to laiko Lietuvos1— jau 476,246 skaitytojai. į
tautoje neturėtų būti vietos laivams būsianti paskirtu ati-__________________________
nesantaikos ar susiskaldymo ' tinkama vieta sename uoste J
kirminui, nes jis mus ne sti- Svarbiausia, lieka tai, kad y-

Tel. Y arda 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

TeL Pullman 7236 
Bei. Pullman 0263

DR. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

10758 S. Mlchlgan Avė.
Chicago, llliuois 

OFISO VALANDOfc.
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

Peoples Krautuve
TURI PERDAUK PREKIŲ

STAKO SUMAŽINIMO

Išpardavimas
EINA VISU SMAGUMU

VISKA3 BUS SKUBIAI PARDUOTA

printų, bet silpnintų, o dabar 
Lietuva turį būti stipri, vie
ninga ir pasiryžusi. Daug dir
bkime, bet dar daugiau tikė
kime dėl savo laisvos ir ne-t
priklausomos ateities, ir tada 
ta ateitis turės būti ir bus 
gera, laisva ir nepriklauso
ma. Tik vis pirmyn, šauliai. 
Pirmyn už garbę ir tėvynę”.

ra numatyta sudaryti specia
lią laisvai uusto zonai mišrią 
technišką komisiją, kuri nuo
lat posėdžiaus ir reikalą iš
tirs vietoje.

KAUNAS, 15-V. — Šiuo 
metu Lietuvoje yra 125 viešo
sios valstybinės bibliotdkos ir

Pranešimas
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
Dr. Maurice Kahn nori pra

nešti, kad jo namų telefonas, 
nuo birželio 1 -mos dienos 1446 So. 49th Court, Cicero
(June lst) bus permainytas į Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
PLA2a 3200. Ofiso telefonas Penktadieniais

x . .Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.pasilieka taip kaip yra. i
_________________ į3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais,

Ofiso tel. CANal 2346 
Rez. teL CANal 0402.

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavitt Street

50%Sučėdymai Siekia Iki

- DYKAI —
Puikios ir Brangios Dovanos dėl Jaunavedžių ir visų 

kitų Kostumerių.

Šis vienas iš puikiausių 
Breakfast setų vertas $35., 
parsiduoda
“ž......... . $1

1939 pavasario mados, 
Kidney Style Parlor Setas, 
reguliariai vertas $119.00, 
Išpardavimo kaina

.......  $69-50

KAUNAS, 15-V. Iš Berly
no pranešama, kad derybos 
su Vokietija numatomuos bai
gti apie gegužės 19 d. Preky
bos, mažojo pasienio susisie
kimo ir veterinarijos komisi
jos savo darbą jau baigė. Nu
matyta, kad Vokietijai teks a- 
pie 30 proc. visų Lietuvos pre 
kių. Sutartis galios dvejiems 
metams. Mažasis pasienio su
sisiekimas bus tvarkomas se
naisiais dėsniais, tik bus pri
taikintus prie naujų sienų. Nu 
matomas tarp Lietuvos ir Vo
kietijos dvejopas atsiskaity
mas: bus atidarytos trys są
skaitos; būtent viena, kuri ta
rnaus bendro pobūdžio atsi
skaitymui, kita, kuri yra ski
rta atsiskaitymui iš Klaipė
dos uosto, o per trečią bus at-

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

INSUREO

Trečiadieniais 
šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

ir

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

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

DR. P. J. BEINAR
ll!El.\AllAlSkAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street

Išmokė jom Už 
Padėtus Pinigus 4%

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

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

J

AKIŲ GYDYTOJAS

Šis 1939 pavasarinio ma 
dos Virtuvei gesinis pečius 
setui verti $75., parsiduoda
tik ......... $39.50

Šis pilnas lovos įrengimas, 
graži lova, Springsinis mat
racas, Garantuoti coil lo
vai Springsai, viskas verta 
$30.00, parsiduoda tik

........  $17.98
$6.00 vertės 9x12 naujos mados klijankės po $3.49 
$15.00 vertės garantuoti matracui po .... $6-95 
$8.00 vertės garantuoti coil lovom springsai $349 
1939 metų mados midget radios po .. $6.95
$60.00 vertės labai gražūs parlor setai .. $29.50
$5.00 vertės plieninės naujos mados lovos . 
$6.00 45-kių svarų vatiniai matracai po ... 
$20.00 vertės tvirtai padaryti 5-kių dalių 

breakl’ast setai .......................................

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKTŲ 
LIETUVIS

Suvlrš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudkjimo, I 
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karStį, atitaiso 
trumparegystę ir tolircgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
dus. Speciali atyda atkreipiama J 
mokyklos vatkua. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vaL vak. 
NedSlioJ pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YARda 1878$2.95 
$3.49 

$9.95
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

Didelė nuolaida už senus baidus į mainus ant naujų.

rURNITURE
AN UFACTURING COMPA.NY®

4179-83 Archer Avenue
Kampas Richmond gatvės

JT

%

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

6 A LT I M I E R O
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITIRE” SINCE 1UO4

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

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Yards 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet . 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredą 

Seredomis ir Ncdėl. pagal sutartį

Telefonas HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vaL vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitariąs

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Rez. TeL PLAza 2400
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėlionris nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

Ofiso TeL C anai 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė. 

į Res. Tel. Beverly 1868

DR. GEORGE I. BL0Ž1S
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

TeL YARda 5921
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35tn Street

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi lšniokSjimal, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ U8”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
Turime daugybą vartotų automobilių vSllausios mados, nuo $16.00 
Ir augfičlau.

iRes. 6958 So. Talrnan Avė. 
iRes. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 1 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STDLGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

DR. SI RIKUL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YARda 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerly 8244

VAŽIUOJANT Į SV. KAZIMIERO KAPINES 
arba Į PIKNIKĄ, VYTAUTO Darže, VARTOKIT

SUBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Gatvckarių prie 111-tos 

ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.
U2SISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS 

ARBA KITIEMS REIKALAMS.

TELEFONUOKIT GARAD2IŲ, WORTH, ILL.
Tel. WORTH 88>W 2

JM BUDUS, Pm, -------------------------------------- jnt FHOTAKIB, SUr. Ii 1M

Tel OANal 6123.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868
Offiee Phone Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KO WAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 VV. 63rd St
iiais ir Sek
pagal sutartį.

Chicago
Trečiadieniais ir Sckmkadieniaia

TeL LATayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue 
OFISO VALANDOS:

10 vėl. ryto iki 9 vaL vakare
iaie iv TračisdimieiS

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. tu. 

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėlionris pagal sutartį.

Tel CANal 0257
Bes. TeL PROspect 6659

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TeL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3630 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė. 
TeL Yards 0994

ia
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Patrijotizmo Vedami Susiorganizavo
Amerikos lietuvių tarpe ir į Šių gražių mintį iškėlė ir 

vėl naujas dalykas. Štai, A- visomis išgalėmis pagelbėjo 
menkos lietuviu žymiausieji jamuiolia'ius-ėms sudaryti klū- 
sjhuliniukai, kurie buvo du bų pirmasis Chicagos lietuvių 
kartus siųsti į Lietuvy, ĮKitri-
jotizmo vedami, susiorganiza
vo į Amerikos Lietuvių Olim
pijos Klubų, kuriam priklau
so, kaip virš minėjau, tik

teisėjas J. T. Zuris ir politi
kierius Al. Kumskis. Pasta
rasis ir pirmininkauja klubui. 
Į klubų pakviesti ir vienas,

tie kitas garbės rėmėjai.
sportininkai, kurie buvo šių- ylai> du,,ar Us k,Qba< ;pa. 
sti į Imtuvų, pirnmjon Liy- ^jšovė surengti šokių vakarų. 
tu\os taulinėn olimpijadon ii fasunulyta orkestru tokia, ko- 
kelis metus piieš lai. Ai čia (Jliieagos lietuviai dar
į tuos jaunuolius neatsiliepia ,n-ra (urėjęt jį kainuoja tū'k- 
jų tėvelių gimtosios tėvynės
meilės dvasia Ar ėia ne pa- 
trijotizmas.• Kada tik jie su
sirenka, nieko kito iš jų ne
išgirsi, kaip tik apie įgytus
Lietuvoje įspūdžius, apie gra
žiųjų Lietuvos gamta, lietu
vaičių rūtų darželius, raibo
sios gegutės 'kukavimų ir 1.1. 
Suėję Į krūvų atnaujina gra
žius prisiminimus iš praleis
to Lietuvoje laiko ir apie lie
tuvių vaišingumų.

stantį dolerių, bet, dėka tei
sėjui J. T. Zūriui ir Al. Kūni
ški ui, toji orkestrą yra gauta 
labai pigiai. Orkestrus vedėjas 
yra Emil Flindt. Be to, pa
kviestas sensacingas radio dai 
nininkas Bob Crosby. Šokin
us paimta M. J. Flynn’s sve
tainė, 3236 W. 63rd St. Va
karus bus birželio 23 d. Tikie- 
tų kaina tik 33c. Jaunime, įsi
dėmėk ! Lietuvyus

KARIUOMENĖS VADO PAREIŠKIMAS 
VARŠUVOJE

Grovcr Cleveland Bergdoll, turtingas amerikietis, Amer. Jungt. Valstybėms įstojus į pa
saulinį karų, pajutęs, kad bus pašauktas į kariuomenę, jj-abėgo į užsienį. Pastaruoju lui- 
•ku gyveno Vokietijoj. Kvietė atvykti ir žmonų, tačiau toji nesutiko. Už pasislėpimų nuo 
karinės prievolės jam gręsė penkių metų kalė jimas. Dubar grįžo į Amerikų ir, išlipus iš 
laivo New YoiJk, tuojau detektyvų sulaikytas. Esu, pareiškęs norų atsėdėti penkis metus 
kalėjime. (Acine teleplioto) , __ _|T_. __ __ _

==
5

KAUNAS (Elta). — Lietu
vos kariuomenės vadas brig. 
geli. St. Raštikis, viešėdamas 
Varšuvoje, priėmė lietuvių ir 
lenkų spaudos atstovus, ku
riems, be kito ko, pareiškė, 
kad jmsikalbėjimai, kuriuos

stybėmis. Tačiau, prisilaiky-

leis išspręsti daug dalykų,!^ 
kurių išsprendimas kitose sų- 
lygose būtų neįmantAiias”.

dama neutralumo, Lietuva y- I , .J i vokietintos

KAUNAS. 12—.V. — Staty 
bos kolonijoje Klaipėdoje su

CBS LIETUVIU NAUJIENOS
—

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant M. Karužiškia

Gegužes 29 Diena
Jam bemųstant, Blankver- j 

na sakė, kad jo Mylimojo Es
mė yra neišjudinanm, tame, 
kad Jis supranta ir yra nesu
prantamas; ir nesimainantis 
tame, kad Jis yra amžinas; ir 
nesugadinamas tame, kad Jo 
Galybė, Jo Valia, Jo Žinoji
mas, Jo Dorybė, Jo Tobulybė, 
Jo Teisingumas yra amžini.

Numylėtinis sakė Mylima
jam: “Daugeliu būdų Tu a- 
teini į mano širdį, ir Save ap- 
reiški mano akims. Ir dauge
liu vardų aš Tave vadinu. 
Bet meilė, kuria Tu mane gai 
vini ir marini, yra viena ir 
tiktai viena.

T

A.t.
PIJUS OALECKAS

Mirė geg. 27 <1.. 1939 m.. 2:- 
20 vai. r) to, sulaukę** pusės 
amžiaus.

Giiuęs Lietuvoje, Vilkaviškio 
apskrityje, Pajavonio parapijo
je, liausi įlinki) kaime.

Amerikoje išgyveno 28 met
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Petronėlę, po tėvais Ba- 
iiuuaitė, 2 dukteris; Onų Ir 
žentų Kazimierų. Lekerauskua, 
ir Helen, 2 sūnus: Jonų ir Ka
zimierų, 2 anūkes: Virglnių ir 
Joannų Lekerauskus, 2 bro
lius: Vincentų, brolienę Uršu
lę, Stanislovų, brolienę Mag- 
daleuų, švogerj Vincentų Ba
liu luj (Brazilijoj) ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Pliillips koplyčioj*), 2307 lutu 
anica Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
geg. 31 d. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje JvyKs gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentas, sūnui, Anūkės, Broliai, 
Brolienės, šiogeriMi ir Giminės.

t-aidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips tel. Y arda 4908.

la pasiryžusi ginti ilki pušku 
Giliosios savo nepriklausomy
bę ir atstumti, 'prireikus, su 
ginklu rankoje kiekviena pa
sikėsinimų prieš jų. “Su pa- 

jis turėjo su Lenkijos respub- sitenkininiu konstatuoju, kad 
likos prezidentu, Lenkijos ėia radau visiškų mūsų poli- 
niaršalu, ministru pirmininku, Į tikos supratimų. Mūsų tarp- 
užsienių reikalų ministru ir j valstybinių santykių jiormali- 
kitais lenkų vyriausybės . ir'zacija pasistūmėjo šiais me- 
kariuomeiiės atstovais, įtiki- tais žymiai į priekį. Neabe- 
no jį dar kartų dėl Lenkijos Į joju, kad tie santykiai tarp 
simpatijų nuoširdumo Lietu
vos atžvilgiu. Atgimusi Lie
tuva dėl savo dabartinių su
lygo turi tenkintis neutralu
mo politika, kurių ji nuo ke
lių metų pasiryžusi veda kar
tu su kitomis Pabaltijo val-

abiejų valstybių įgaus kas-1 elistr< 
'kart draugingesnę formų ir
kad netrukus prieisime santy
kius, pagrįstus visišku abi
pusišku pasitikėjimu. O pa-

visos lietuviškų 
vardų gatvės. Daukanto gatvė 
pavadinta Blumenstrasse, Duo 
nelaiėio gatvė — Fliederisra- 
sse, Mikšio g. — Tulpenstra- 
sse, SaueiAveino g. — Liliens- 
tras.se ir Šerno gatvė — Da- 
lienstrasse. Anksčiau suvokie
tintos šios gatvės; Preziden
to Smetonos Alėja į Adolf 
Ilitler Strasse, Liepojos gat
vė į Hermanu Goering Str., 
Dariaus ir Girėno g. — Boy-

Šv. Antano Mokyklos 
Piknikas

Gegužės 23 d. mokyklos vai 
kučiai turėjo išvažiavimų į 
Lincoln park. Dalyvavo visi 
mokyklos vaikučiai. Rūpestin
gasis ir mūs visų mylimas 
Tėvelis Vaičiūnas aprūpino vi
sus skyrius įvairiausiom do
vanom ir pats, nors nelabai 
sveilkas, visų dienų su mumis 
sykiu žaidė. Alės už tai esame 
labai Jums, Tėveli, dėkingi 
ir tikrai įvertiname Jūsų tė

viškų širdį. Mes žinome, kad 
Jums, Tėveli, tie dalykai kai
navo ir pinigo ir energijos, 
nes pats paskutinis parkų ap
leidai žiūrėdamas, kad visi 
po dienos liriksmumo laimin
gai grįžturiie namo. Mes mel- 
sim Dievulio Jums sveikatė
lės ir užaugę stengsimės Jums 
atsilyginti. Ačiū ir Tėveliams 
Jonui ir Stanislovui taipgi ir 
Seselėms mokytojams.

Alidoras Jančauskas
4713 W. 12 PI.

A » ?
ANTANAS

BRAŽINSKAS
4612 So. Paulina St.

Mirė geg. 28. 1939 m., 7:45
vai. ryte. sulaukęs 50 m. aini.

Gimė Lietuvoje. Kretingos 
Apskr., Kartinos parap., šal- 
tugų Rainio. Amerikoje išgyve
no 2 9 melus.

Paliko dideliame nuliūdime 
brol) Feliksų ir jo šeimų, 2 pu
sbrolius: Steponų Bražinskų,
Stanislovų ltudį, pusserį Ste- 
fanijų Seseleškienę ir jų šei
mas, ir daug kitų giminių ir 
draugų. Lietuvoje 3 seseris, ir 
2 brolius.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
geg. 21 d. iš J. F. Kudeikio 
koplyčios, 8:00 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus- mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Broliai, Pusbroliai, 
Puseserės, Seserys ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
.Eudeikis, Tel. Yards 1741.

t
a. a a

KAZIMIERAS
BUTKUS

453U So. Paulina St.

Mirė geg. 28, 1939, 9:20 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Raseinių 
Apskr., Kauno Itėd., Viduklės 
kaimo. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Juozapų, brolį Pranciškų. 
Butkų, Scranlon, Pa. ir jo šei
mynų ir daug kitų giminių ir 
draugų. Lietuvoje motinų.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
llerinilago Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirta- 
dienj, Blrtelio 1 d. iš J. F. 
Eudeikio koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus par. bažnyčių, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. 1*0 pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
taiuus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Miltinu, Sūnus, Bro
lis Ir Gilulnės.

ši tikėjimo atmosfera mums dėsi.

Nelaikyk save šiek-tiek pa
kilusiu dory bėse, kol už visus 
žemesniu savęs statyti nepra

RADIO
Peoples radio programas, sma
gios dainos, graži muzika, į- 
domios žinios ir pranešimai

Primintina radio klausyto
jams užsistutyti savo radio 
ant Stoties \V.G.E.S. rytoj, 
antradienį, 7tų vai. vakare ir 
pasiklausyti gražaus ir įdo
maus programo, kurį regulia
riai kas antradienį leidžia, 
Peoples namam reikmenų 
krautuvė. Kaip visuomet, taip 
ir šiandien dalyvaus žymios 
dainininkai, dainininkai ir 
muzikai. Dalyvaus taipgi ir 
•kalbėtojui, kurie visi yra ge
rai prisirengę išpildyti šį pro
grama. Prie to, visuomenei 
bus įdomu išgirst apie l’eoples 
Krautuvės dideles prekių 
vertybes. Mat šiomis dienomis
Peoples Krautuvėje einu stako 
sumažinimo išjrardavimas ir 
visiems yru proga viso kuo 
dėl namų prisipirkti už labai 
sumažintas kainas.

Rcp.

OARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
K E L N E R — P R U Z I N

Geriausia Fataroavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. , Tel. YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

r\ V7 1Y A T koplyčios visose L/ X XV. X Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių ratilo programo Antradienio Ir 
fieštoMlienio vakarais, 7:00 valandą, Iš WHIP stotim (1480 K.)

Pranešėjas P. ŠALTIMIERA8

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. YAltds 1741.

Jei negali visuomet save 
patį ištyrinėti, tai nors ypa
tingose valandose tai daryk, 
mažiausiai kartų dienoje, rytų 
arba vakare.

Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avė. 

a*iwm UTAvarma m<m
CUUea MylinUrma — VestuvZ5oM —■ 

Baakletanu — IsildotniBu — 
Pspoožlnuunt

LAIDOTUViy DIREKTORIAI
RASIAI OHIOAaOB, 010RB0S LIETUVI? 
LAIDOTUVIŲ DIB1KT0BIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C patarnavimas 
H RIDU L H H u l dieną ir naktį

r\ V V A T koplyčios visose 1 K 1 suėsto dalyse

flataias M. Pfcillips 3307 Lito&nio* Av«. 
Phone YABds 4908

LI. Znlp 4846 We«t 46th Street 
Phone YAfid. 0781-0782

Altat V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Tei. LAFiyette 8024

P. f Ridikas 3354 So. Halsted SL 
Telefonai YARd* 1419

Artlrony B. Petkus
6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

NEURITIS
ftillIVK FAIN IN EEW MINUTES

To r«dicvc the torluring mln of Ncuritb, 
lUviimnli *m. Netiri Iria or I.umLagn in a 
fcw minutes, get the Doctor’a formula 
NITRITO. Depcndnble- no opiaies, no nar- 
cotlca. D«*ea the uork quickly m imt rvltevo 
wornt pnin, to your natiafnetion in a fcyr 
minutes or money bark at Dru^gUti. Don’t 
auff«r. NUMITO on Uit guarantee today.

I
Turėk gerų sųžinę, o visuo

met turėsi džiaugsmų.

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North Western Avė.

Telefonas SEELEY 6103
Chicago, Illinois

Skyrių randai! skersai noo Holy Sepnlchre Kaplalt), 6900 Wect lllth Btreef

a B B 2314 We»t 23rd Place

LataiczirSunaiUUUIIUHIU!. » VUIIUI J.hone pŲLlman 1270

4348 So. California Ąm.
Phone LAFa

luomi
yetfe 3572

S. P. Mažeika 3319 Litnaniea Avenue 
Phone YASJs 1138-1139

/

tras.se
tras.se


t
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RENGIA LABDARINGOJI SĄJUNGA

ANTRADIENĮ, GEGUŽĖS-MAY 30 D., 1939
Prasidės Tuojau Po Pamaldų Šv. Kazimiero Kapinėse

Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road

J kapines važiuojantieji galite palikti savo automobilius Vytauto parke nuo 
pat ryto. Už tų. “parkininių” nebus reikalaujama atlyginimo. Pasinaudokite. 
Piknike bus gera muzika ir geriausias patarnavimas.

Visus kviečia
RENGIMO KOMISIJA

KAPŲ PUOŠIMO DIENA
Rytoj kapų lankymo, puo

šimo dienoje žmonės vyksta į 
kapines papuošti savųjįj ka
pus ir pasimelsti už miru
sius. Yra gražus religinis pa
protys lankyti mirusių kapus 
ir melstis už sielas skaistyk
loje.

Cbicagos ir apylinkės lietu
vių katalikų rytoj minios su
plauks j Šv. Kazimiero kapi
nes, kur 10 vai. bus už miru
sius iškilmingos pamaldos: 
bus giedama egzekvijos, šv. 
Mišios, pamokslas ir procesi
ja. Bus pašventinami kryžiai 
ir paminklai.

Kapų lankymo diena, tai 
gailestingumo diena. Tų die
nų kapinėse yra daroma lie
tuvių labdarybės reikalams 
rinkliava. Moterys ir mergai
tės teikia gėlės ženklelį ir pri
ima aukų. Laike šv. Mišių y- 
ra daroma kolekta. Visos au
kos ir kolekta skiriama lab
darybei arba gailestingiems 
darbams.

Tų pačių dienų Vytauto pa
rke ruošiamas Labdarių Są
jungos piknikas. Pasibaigus 
kapinėse pamaldoms, visi ei
na į Vytauto Parkų, kad pa
remti labdarybę.

Kadangi prie kapinių šuva-XII
žiuoja taip daug, kad nėra kur 
pasistatyti automobilių, tai, 
kviesdami patariame tiesiai 
važiuoti į Vytauto parkų ir 
ten palikti automobilių. Ne
reikės Vytauto Parke nė už į- 
važiavimų nė už automohi- 
liaus pastatymų mokėti.

Atvažiavusiems į kapines.

NEW CITY FURNITURE MART
— rengia —

Fritz Kubn, Ameri'kos vokiečių nacių bundo (organizaci
jos) New Yorke vadas, kuris prieš porų dienų suimtas. Kal
tinamas išeikvojimu organizacijos fondo. Po to, tur būt, bė- 
go iš New York, nes policija sugavo jau Pennsylvania val
stybėj. Didelis Hitlerio garbintojas. (Acme telephoto)

2rą Metinį Pikniką
Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue

Sekmad., Birželio-June 4, 1939
$1,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00

Km nor uMrecervuotl vietą ant buzų prašomi kreiptis J New City Furnitūra Mart, 
1*52 W. 47th St.. Iš anksto. Su kiekvienu buso tlkletu gausite Įžangos ttkietą dykai.

Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.

Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų. 
Klausykite mūsų programo: Antradieniais Iš stoties WSBC, 1210 kl)., 8:00 iki • v. ▼.

^SSe^buick
AGENTŪRAf

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių | 
Prienamomis Kainomis.

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

Domininkas Kuraitis, Savininkas 

Telefonas VlCtory 1696

ir ištroškusiems ar išalkusie- 
ms patariame nepirkti prie 
pašalinių, 'kurie {Mikeliuose pa 
rdavinėja, bet pirkti prie sa
vųjų, prie labdarių būdų, ku
rios esti viduje, kapinių so
delyje. Tuo pačiu paremsite 
labdarybę ir prisidėsite prie 
labdaringi; darbų.

Ypač šiais metais, kuomet 
vajus jau pradėtas kelti fon
dų Seneliams Prieglaudos na
mo statymui, tai prašome vi
sus prisidėti išgalima auka ir 
kviečiame atvykti į labdarių 
piknikų ir paremti gailestin
gus darbus, arba prisidėkite 
kuo galite, kad greičiau būtų 
(pastatytas Senelių Prieglau
dos namas.

Kun. A. M. Linkus

Pranešimas
Šiuomi pranešame gerb. 

Cliieagos dvasiškijai, vargo
nininkams ir lietuviams kata
likams, kad, kaip kas met, 
taip ir šiemet, kapinių lanky
mo ir puošimo dienų (Decora- 
tion Day) gegužės (May) 30 
d., 1939 m., 10-tų valandų ry
te, šv. Kazimiero kapinėse 
bus laikomos pamaldos, bū
tent: egzekvijos, šv. Mišios, 
sakomi pamokslai ir procesi
ja už sielas, kurių kūnai pa
laidoti Šv. Kazimiero kapinė
se bei visas mirusiųjų sielas. 
Todėl nuoširdžiai kviečiame 
visus lietuvius katalikus kuo 
skaitlingiausiai susirinkti ir 
dalyvauti pamaldose. Ypač 
primename visiems ir visoms,

kad per pamaldas ramiai ir 
derančiai, vietoj vaikščioti po 
kapines, išklausyti šv. Mišių 
bei pasimelsti už savo miru
siųjų sielas.

Šv. Kazimiero L. R. K.
Kapinių Valdyba

Visi Politikos Klubai 
Rengiasi Prie Bendro 
Pikniko

Jau penkti 'metai, kaip Chi- 
cagos politikos klubai ben
drai surengia piknikų. Šiais 
metais toks piknikas įvyks 
gana anksti, nes norima su
jungti kampanijų “Judicial 
Elections”, kurie įvyks bir
želio 5 d.

Kadangi lietuviai turi vie
nų vietų valdžioje, tad nutar
ta tų dienų pavadinti “John 
T. Zuris Day”. Piknikas į- 
vyks Ryans Woods, prie 87th 
ir Western Avė., birželio 4-tų, 
sekmadienį. Kadangi privažia 
vimas patogus ir galima nu
važiuoti gatvėkariais, numa
toma daug publikos. Įėjimas 

i nemokamas.

Lietuvių Demokratų Lyga, 
kuri susideda iš 12 klubų, lai
kė susirinkimų geg. 18 d., 

16912 So. Western Avė. Sus-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN GHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, n,L 

p-nas Butchas, sav.

man atsilankė 50 delegatų ir 
nutarta teikti paramų šiame 
piknike.

Klūbai dalyvauju Šiame pa
rengime yra: 7-to Wardo, 9- 
to Wardo, 10-to Wardo, 11-to 
Wardo, 12-to Wardo, 13-to 
Wardo, 15-to Wardo, Engle- 
wood, ir 21-tno Wardo, Nortb 
Side ir Huniboldt Park Klū
bai. J. L. J.

Aukos Lietuvos 
Reikalams

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje gavo ir šiuo skelbia se- 

! karnas aukas:
Chicago, UI.; Klaipėdos 
paabėgėliams šelpti:

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

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

I

JŪS OZLITB GAUTI

ONA’S PERMANENT
oi *3.00. Talpai raunate artlatllką 
plauki, tutal.yme, apkirpimą Ir .ham-

Fermanent 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 
permauent.

ONA’S BEAUTY SHOP 
1820 West 47th Street 

Telefonas LAFayette 8038

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

( S. L. A. 63 (kuopa, per pirm. 
P. J. Kučinskų — $10.00.

S. L. A. 238 kuopa, per se- 
kret. J. Povilaitį — $13.00.

Iš kuopos iždo aukota $10, 
jos narių suaukota po $1.00: 
J. Povilaitis, Pr. Puleikis, D. 
Dauskurdienė.

Zarasiškių klubas, per R. 
'Pusi į — $10.00.
Apsigynimo Fondui:

Dr. P. Atkočiūnas — $25.00.
St. Valančius surinko ir 

Konsulatui pridavė $12.00. 
Tų sumų sudėjo: po $2.00: S. 
Valančius, J. Mikšis, V. A. 
S., po $1.00: J. Selickas, R. 
Ivanauskienė, J. Ivanauskas, 
J. Vaišvila, J. Kasteckas, A. 
Valančienė.

Standard Club

15c

Švelni Degtinė—100 Proof 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokių Kaina

TIK $1.00 PT. $
4-5 Kvortos.... 

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

1,60

DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR OOMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

Detroit, Mich.:

Povilas Molis — $5.00. 
Fitchburg, Mass.:

V. Bulauskas — $6.00.
Viso — $81.00.
Visos aukos tuojau pakvi

tuojamos ir į atitinkamus fo-

Mažų Išlaidų
N AM A

Pamatykit 
š) namą 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
mūsų vietosi

Pastatysime namus ir vidų |- 
rengsime ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistai ir užtikrinti. 
I7.OI.IOTĄ GARAŽU g 
2 karams pastatysime J 
ant Jūsų loto “

už.................................
Unljistų statytas

Kviečiame jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porčlai i,r 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRECKING. & LBR. CO. 
2301 S. Crawford, Lawndale 3010

Open Sundays 
K. KAFKA, prez.

Tartas virt Rezervo* viri 
1226.(XX).(X)

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0401

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00
Išmokėjom 
Už padėtus

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų

Morgičių
Safety Deposit Dežntes Galima 

Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki 
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nno 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

ot chicaoo
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKA8, 8eo.

ndus pervedamos. Už visai 
au'kas visiems aukotojams ir 
rinkėjams nuoširdžiai dėkoja

Lietuvos Konsulatas,

100 East Bellevue Place 
Chicago, Illinois

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CLASS8FIED
PARDAVIMUI

5 kambarių bungulovv. $750.00 įmo
kėti. $27.00 j mėneęi HOLC. Labai 
gerame stovyje. 50 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busų. Savi
ninkas; #353 S. 55th Court., Cicero, 
Illinois.

RENDON STORAS 
Tinkamas dėl visokio biznio. Užpa
kalyje yra keturi kambariai gyveni
mui. Gera vieta bizniui. Renda ne
brangi. 3562 S. Halsted St. Savinin
kas gyvena: 3251 8. Emerald Avė.

PARDAVIMUI BUNGALOW
6 dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje: miegojimui porčlus; 
didelis beismontas; 30x150 pėdų lo- 
tas; 2-ka.rų garadžius; karštu vande
niu apšildomas; visi screens ir wea- 
ther strips; ąžuoliniai aptaisymal į| 
grindys. Kaina tiktai $6.350.00 ca^“ 
ar išmokėjimais. 2445 West MaJ 
ųruette Road (67th St.) Telefonas 
RE Public 4666.

PARDAVIJiiI
Parsiduoda kraučių ša pa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes šj 
menes) savininkas išvažiuoja. 1830 
South Raeine Avė., Chicago, TU.

PARDAVIMUI BIZNIS
Parduodu duonos kepimo bizn) su 
namais, arba vien tik bizn). Riznls 
išdirbtas per 35 metus. Priežastis 
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauja mano išdirbimo praktiką 
(patentą) mielai sutiksiu perleisti ir 
išmokinti. Savininko ir biznio i-tal- 
gos antrašas: 28(13 So. Emernid A- 
vemie. Chicago, Illinois.

PARDAVIMIT RIZNTS
Gėlių biznis, išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — ilga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 414# W. 
26th Street, telef. Lavrndale 7045.

PIRMOS R T SIES JUODŽEMIS
— gėiynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušeliu 82.50.
Stanley Gaveus. 110 So. Rldgeland 
Avė.. \Yorth, UI., tel. Oak Iatm 
193.1-1.

PARDAVIMUI RUNGALOVV
5-kambarių bungalow; furnacU 

apšildomas; uždaryti porčlai; gn ra
džiu*; 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi

giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
virtos: 3252 S. Sprlngfleld Avė.

PARDAVIMUI NAMAS 
«• Mūrinis namas; 4 kambarini vir
šuj. 1 apačioj; fumaeu apšildomas;1 
garadžius. Atsišaukite: 3421 South 
Sprlngfleld Avė. Tel. lAvmdale — 
62#1.

VASAROTOJAMS ATYDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su autonio- 
blllum ar traukiniu. 62 mylios nno 
Chieagos. Kelias 83 ir 45. Peter Ber
notas. Box 77, SHver Td»ke, Wls.

PARDAVIMUI NAMAS
4 kambarių cottage; 50 pčdų lotas, 
puikus kletiias; 2-karų garadžius. 
Kaina tiktai $2.500.00. Atsišaukite: 
2331 South St. Louls Avime.

PARDAVIMIT
Pilnos mieros piano akordionas, 120 
basų. Geros išdirbystės. mažai varto
tas. Parsiduoda už pusę kainos. At
sišaukite telefonu; REPiibilc 0545.

SKOLINAME PINIGUS
Skoliname pinigus ant morgičių ir 
ant kitokių savo vertės popierių. 
Parduodame forklozuotus namus pi
giai. Turime visokių gerų narni) vi
sur. Apdraudž.iame viską. Perkamo 
ar parduodame namus ir apmokame 
cash. Teisingas patarnavimas, Chas. 
l'mlch (Finikas), 2500 IVest 63rd 
St„ telefonas Prospect 6025.

PARDAVIMUI
4 fletų moderniškas mūrinis na

mas. arti Marquette Parko, H.O.L.C. 
morgtčius. Rendų neša $ 150.00 , inj 
nes). Kaina tik $13,600. Jmc 
$6.500. 7207 S. Frnncisco Avė., 
PROspect 3140.

PARDAVIMUI
3 aukštų mūrinis namas — krautu
vė ir pragyvenimui kambariai. I)u 
po 5 kambarius su voniom, ir du po
4 kambarius. Gera vieta tavernui ir 
.restoranui. laibai pigiai. Savininkas: 
2513 S. Halsted St., Chicago. III.

< 1 AM )AL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontas Mine Rnn, (Screened) Tonas $7.00 
Petroleum Carbon Coke, perkant S tonns ar 
daugiau, Tonas $7.25. Šios kainos tik iki Liep. 1

Kales T»» ekstra.

A"'


