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SOVIETAI ATSISAKO JUNGTISISU SANTARVE
Kaip visa laika, taip ir si karta 
issisukineja, nepasitiki “nnoSintninii"

Molotovas reikalauja 
‘daugiau stipresnės’ sutarties

LONDONAS, geg. 31. — 
Kusi,L s bolševikai šiandien di 

dėlę statinę šalto vandens iš
liejo ant įkaitusių jų britų ir 
prancūzų diplomatų galvų.

Britanija su Prancūzija, no 
rėdamos patraukti sov. Rusi
ją i antiagresyvinę (antihitle
rinę) sąjungų, kad sudarius 
trilypį paktą prieš Hitlerio žy 
gins, paskutinėmis dienomis 
pripažino visas sovietų paduo 
tas sąlygas ir apie tai prane
šė Maskvai. Tenai gi pareikš
ta, kad- naujas užs. reikalų ko 
misaras Molotovas gegužės 
31 d. (šiandien) apie tai kal
bėsiąs Stalino sušauktam 
“parlamente”. Londone ir Pa 
ryžiuje nekantriai laukta Mo
lotovo kalbos. Džiūgauta, kad 
santan’ė laimėsianti Maskvą.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą skaudžiai apsirikta. M0| 
lotovas kalbėjo ir atsisakė dė, 
tis su santarve (Britanija ir 
Prancūzija) prieš Hitlerį. 

Komisaras Molotovas sta

liai išsisukinėja. Kai kuriais i 
atvejais net pačią britų vy
riausybę kritikuoja, kad ji no 
rinti dar kartą maldinti Hit

lerį.
Molotovas pareiškė, kad so 

vietai nepasitiki britų ir pran 
cūzų nuoširdumu. Jis paduo
da naujus reikalavimus. Sako 
trilypė sutartis turi būti stip
ri ir daroma italų vokiečių pa 
vyzdžiu. Turi būti karinė su
tartis ir pagaliau ji nieko ben 
d ra negali turėti su T. Sąjun
ga.

Komisaras Molotovas pa- j 
reiškia, kad santarvė ne visas 
soviete} sąlygas pripažįsta. 
Santarvė nemini Pabaltijo vai 
stybių, kurias Maskva pasi-
šauna “globoti”.

Stebėtojui pareiškia, kad
jei ir po šios Molotovo kolkas 
britų ir prancūzų diplomatai 
neatgaus sveikos sąvokos apie 
sovietų niekam netinkamumą,
tai jie pasiliks nepagydomi Ii-• • , *- • •gontai.

Alissuori Pacific prekinis traukinys tięĮs Grav Creek nušoko nuo bėgių užvažiavęs ant 
lietaus paplauto pylymo. Iš traukinio 43 vagonų 23 apvirto. Žuvo garvežio inžinierius ir 
kūrento jas. j (Acme telephoto).

Dėl valstybių ginklavimosi 
varguomenei gresia didėlis

ŽENEVA, įgeg. 31. — Tarp 
tautinio darbo biuro direkto
rius J. G. Wmantas išleido 
metinį savo raportą apie dar

kai). Darbininkai pigiai apmo 
kami ir iš jų išsiunkiami pas
kutiniai centai. Kai valstybės 
galvatrūkčiais ginkluojasi, tai

bininkų stovį pasauly, o ypač ir žemės ukiu ir pačiais ūki-
Europoje. ninkais vyriausybės neturi lai

Raporte tarp kita ko jis pa- k0 rūpintis. Visose šalyse rei

Neprikhnsomas Pabattijas lenkams 
yra svarini; tai mylės reikalas

VARŠUVA. — - “Dziennik 
Powszecliny” svarstė Lenki
jos poziciją prie Baltijos jū
ros. Laikraštis sako, kad Dan
cigo klausimas yra Vokietijos 
taikingumo bandymas. Jos už
mačios Dancige yra suvaržy
tos.

Bandymas sulaužyti Lenki- 
jos teises sutiktų griežtą at
sakymą, dar griežtesnį nei 
kovo mėnesį.

FRANCO PASIŽADA 
BOTI NUOŠALIAI NUO 
SUIRUČIŲ EUROPOJE
MEDINA DEL C AM PO, 

Ispanija, geg. 31. — Čia įvy
ko frankistų laimėjimo iškil 
mės. Keliolika tūkstančių fa- 
langistų moterų turėjo vaikš
tynes. Atsilankė gen. Franco. 
Jis kalbėdamas pareiškė, kad 
jo vadaujama Ispanija pasi
ryžusi ramybėje gyventi ir 
nieku būdu nesikišti į suiru
tes Europoje.

Jis sakė pageidaująs, kad 
Ispanija būtų tvirtovė taikos 
išlaikymui, 1x4 ne pasinė
rimui į Europos nesutikimus. 
Kiekvienas karas į savo tar
pą patraukia silpnesnes šalis. 
Tas neįvyksta su stipriomis. 
Tad reikalinga, kad Ispanija 
visados būtų stipri ir ramy
bėje pasiliktų.

Iškilmės pradėtos Mišiomis. 
Pamaldų laiku pašventinti fa 
langistų ir nacionalistų papar 
čiai (vėliavos).

TRYS GENEROLAI KAN
DIDATAI į MEKSIKOS 

PREZIDENTUS

MEXICO CITY, geg. 31. — 
Kandidatais į Meksikos pre
zidentus pasiskelbę trys gene 
rolai; Manuel Avita Camacho, 
Joaąuin Amaro ir Andrew Al 
mazan.

Pirmasis yra kairiųjų gai
valų, sėbras, o pastarieji du 
yra socialistų ir komunistų 
priešai.

ALASKOJ VERŽIAS 
UGNIAKALNIS

PERRYVILLE, Alaska, 
geg. 31. — Už 15 mylių nuo 
čia prakiuro Veni Aminovo 
kalno ugniakalnis.

Jo veržimasis užvakar su
kėlė žemės drebėjimą. Visos 
apylinkės panardytos pelenuo 
3e ir sieros tirštuose dūmuo
se, kurie temdo saulės šviesą.

raiškia, kad kelinti mataLEu
ropoję taika išlaikoma gink
luotomis jėgomis. Tai “įsų2įin 
klavimo taika’-’. <Šios taikos 
išlaikymui išleidžiamos milži
niškos sumos. Didelėmis mo-

škiasi maisto produktų trūku
mai. O kur jų yra, tai varguo 
menei neįperkami.

Dėl šio įtempto stovio žino
vai numato, kari netolimoj a-

kesnimis spaudžiami turtingie teityje varguomenė atsidurs į 
ji ir varguomenė (darbinin-1 didelio bado sūkurį.

VENGRIJOJ NACIAI 
STIPRĖJA

BUDAPEŠTAS, geg. 31. — 
.Vengrijoj įvykusių rinkimų da 
viniais, nacių įtaka šalyje žy
miai stiprėja. Vyriausybė kai 
tina Vokietijos nacių agentų 
propagandą.

MOKYKLOJE SPROGI
MAS; 40 VAIKŲ SUŽEISTA

AKRON, O., geg. 31. — 
Barberton priemiestyje pra
džios mokykloje įvyko sprogi 
mas. Dviejų aukštų medinės 
mokyklos viena siena išvers
ta. Iki 40 vaikų sužeista.

Po sprogimo kilo gaisras, 
bet nė vienas vaikų nuo ug
nies nenukentėjo.

HITLERIO SARGYBA 
ARKIVYSKUPO 
RŪMUS UŽGROBĖ
VIENA, ge<g. 31. — Hitle

rio rinktinosios sargybos juod 
nmarškiniai kariai Salzburge 
užigįrobė arkivyskupo S. Waitz 
rūmus (rezidenciją) pareiškę, 
kad rūmai suvalstybinti ir juo 
se įsigyvena jie, juodamarški- 
niai.

Arkivyskupui nesant .namie, 
šie hitlerininkai įsilaužė į rū
mus ir išnešė laukan visus 
baldus ir kitus daiktus. Grį
žęs arkivyskupas turėjo ap
sistoti kitur.

Prieš keletą, mėnesių nacių 
gaujos RukėJė riaušes rūmų 
priešakyje dėl arkivyskupo ne 
palankumo naciams. Po to lie 
pta ganytojui išsikraustyti iš 
rūmų. Arkivyskupas apeliavo 
pas Hitlerį. Bet negavo atsa
kymo.

Kaip žinoma, rūmai iš se
nų senovės yra bažnytinė sa
vastis. Bet naciai to nepaiso.

MAŽAS ATLYGINIMAS 
IR IŠEIKVOJIMAS

Lawndale National banko 
tarnautojas (telleris) J. P. 
Fiolka, 31 m. amž., patrauk
tas teisman už 2,750 dol. išei
kvojimą. Teihme išsiaiškino, 
kad bankas tarnautojui mo
kėjo 90 dol. į mėnesį Tarnau
tojas yra vedęs, turi tris ma
žus vaikus.

Federalinis teisėjas J. P. 
Barnes pareiškė, kad gauda
mas 90 dol. per mėnesį atly
ginimo vyras juk negali išlai
kyti šeimynos. Tai toli nepa
kankamas atlyginimas. Ir ban 
kai daro klaidą, jei pigiai ap
mokamus tarnautojus leidžia 
tvarkyti fondus.

Distrikto prokuroro pava
duotojas Ward įsikišo, kad 
atlyginimo didumas neturi nie 
ko bendra su kriminaliniu 
darbu.

Teisėjas atšovė, kad tas tu
ri daug sąryšio. Ir pranešė, 
kad už savaitės paskelbsiąs, 
nuosprendį.

ISPANIJA NACIAMS
ATSIMOKA VAISIAIS,
MAISTO PRODUKTAIS
BERLYNAS, geg. 31. - Is

panija jau pradėjo mokėti 
“karo skolas” Vokietijai. Mo 
ka ne pinigais, bet maisto pro 
dūktais ir vaisiais, kurių ispa 
nai turi didelį derlių.

Šiomis dienomis iš Ispani- 
jospriŠTųsf a Vokietijon dide
lė kiekybė apelsinų (orend- 
žių), kurhj vokiečiai seniai 
neturėję ir nematę. Ir paken
čiamai pigūs. Žinovai tvirti
na, kad apelsinai Vokietijos 
miestuose šiandien yra piges
ni nei Amerikoje.

Kiti iš Ispanijos importuo
ti vaisiai taip pat nebrangūs. 
Bet sviestas ir kiaušiniai tik
rai brangūs ir įsigijimas su
varžytas.

Berlyne didžiuliuose vieš
bučiuose maisto pakankamai. 
Bet parduotuvėse maisto par
davimas suvaržytas ir mote
rys turi stovėti eilėmis iki 
gausiant progos ką nors nusi 
pirkti.

ŽYDAS SUSIŽEIDĖ IR
JŠOKO PRIEPLAUKON

HAVANA, Kuba, geg. 31. 
— Tarp neįleidžiamų Kubon 
kelių šimtų žydų bėglių, atvy
kusių iš Europos St. Louis 
laivū, Maxas Loewe, advoka
tas iš Hamburgo, persipjovė 
rankos riešus ir iš laivo prie- 
plaukon įšoko.

Išvaduotas ir paimtas į li
goninę.

SVARTOMAS T0WN- 
SENDO BILIUS

AVASRINGTON, geg. 31. —
Kongreso žemieji rūmai pra
dėjo svarstyti Townscndo pen 
sijų bilių.

LENKAI AREŠTAVO VO
KIETI KORIDORIUJE

DANCIGAS, geig. 31. —
Lenkų policija koridoriaus 
traukiny areštavo vokietį iš 
Dancigo vyįkfctontį. Priežastis 
nežinoma

SU LĖKTUVU ŽUVO DU 
LENKAI GRAFAI

LUBLINAS, geg. 31. — 
Vos spėjęs pakilti oran nu
krito ir sulūžo lėktuvas, ku
riuo bandė skristi grafai St. 
Zamoiskis ir J. Tiškevičius. 
Abudu žuvo.

STUDENTAI PAŠAUKTI 
I ŪKIUS

BERLYNAS, geg. 31. — 
25,000 vyrų studentų ir mo
terų studenčių nacių autorite 
tai pašaukė tarnybai — atei
nančią vasarą dirbti žemės fl- 
kiuose.

TURISTINIS JUDĖJIMAS 
LIETUVOJE

KAUNAS, (Elta). - Šį 
pavasarį turistinis judėjimas 
prasideda gana anksti. Kauną 
jau kasdieną aplanko po ke
letą ekskursijų. Gegužės 21-24 
dienomis jau užsirašė 70 suo
mių ekskursija ir dvi latvių 
ekskursijos po 100 žmonių. 
Skelbiasi atvykti ir didokas 
lenkų skaičius. Iš Lietuvos 
daug ekskursijų rengiasi Se
kminėms vykti į Vilnių.

Lenkijos interesai Vislos 
žiotyse yra tokie dideli, jog 
bandymas juos paliesti auto
matiškai sukels visas Lenki
jos turimas jėgas. Išlaikyti ir 
sustiprinti Lenkijos įtaką 
prie Baltijos yra vienas pa
grindinių valstybinės politi
kos principų. Kas norėtų len
kus iš ten išstumti, tas paliu
dytų, kad tyko prieš Lenki
jos nepriklausomybę ir sava
rankiškumą. Lenkija turi bu
dėti, kad santykiai prie Bal
tijos jūros nesusiklotų prie
šingai jos ateities valstybi-

PAVOGTA 77 VERTINGI 
BALANDŽIAI

Josepb Scbwartzui iš užlai- 
i komo balandyno, 1426 So. 
į Drake avė., pavogta 77 lenk
tyniniai balandžiai vertės 1,- 
500 dol. Tarp jų yra vienas 
prizinis vertės 750 dol.

Vagiliai paliko tik jauni
klius balandžius, kurių nėra 
kas galėtų maitinti ir vargiai 
jie išliks gyvi.

Schwartz pareiškia, kad jei 
pavogti balandžiai nebus už
mušti ir iškepti, jie vėliau, ar 
anksčiau grįš namo.

Įniams ir ekonominiakns intere 
sams.

Lenkijai ne vis tiek, ar jos 
kaimynai šiaurėje bus sava
rankiški, visiškai suvereninė 
Lietuva, Latvija ir Estija, ar 
koks protektorius.

Straipsnyje dar cituojami 
savaitraščio “Przekroj” žo
džiai, kuriais pasakojama, kad 
Lenkijos nepriklausomybės 
sąlygų pažeidimas įvyktų ir 
tada, kai būtų kėsinamasi 
prieš kitų kaimyninių valsty
bių nepriklausomybę ar kad 
ir mažiausia jų neliečiamybę, 
o visų pirmiausia prieš Pa
baltijo tautas, kurias Londo
no nutarimai turėtų ginti 
taip pat griežtai, kaip ir savo 
sienas.

Lailkraštis baigia išvada, 
kad Lenkija jau per daug se
niai nusileido Dancige. Ji pa
darė tai dėl šventos ramybės; 
bet nuolaidos turi ribas; len
kų tauta jau nebeleis atimti 
sau elementarinių Lenkijos 
teisių Dancige.

ITALAI PASIJUTO * 
ĮŽEISTI ATSTOVO 
BULLITTO KALBA

ROMA, geg. 31 — • Italų 
spauda puola Prancūzijos mi 
nistro pirmininko Daladierio 
ir J. A. Valstybių ambasado
riaus Prancūzijai Bullitto sa
kytas kalbas sekmadienį pa
gerbiant žuvusiuosius kare.

Vienas ir kitas

BIRŽELIO 4 — GINKLŲ 
ĮTEIKIMO DIENA

UKMERGĖJE
UKMERGE. — Birželio 4 d. 

Ukmergės šaulių rinktinė ren 
gia didelę šventę, kurios metu 
bus pašventinta ir įteikta rin
ktinei vėliava. Ta proga Gin
klų vajaus komitetas apdova 
nos šaulius ginklais.

DIDELIS JUDĖJIMAS 
NEMUNU

PAŠVENTYS. — Nors tarp
Vokietijos ir Lietuvos Nemu
nu judėjimas dar nėra sut
varkytas, bet su atskirais lei
dimais tiek Lietuvos tiek Vo 
kietijos muitinės praleidžia. 
Pažymėtina, kad dabar Nemu 
nu daug praplaukia garlaivių 
ir baidokų.

LONDONAS, geg. 30. —
Patirta, britų vyriausybė ruo
šia slaptą taikos notą Hitle
riui.

REMKTTE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

kalbėdami 
terminą 

kai kurioms valstybėms. Ita
lai pasijuto įžeisti, nors Itali
jos vardas neminėtas. Jie sa
ko, kad Italija nėra kare ir i- 
talus vadinti priešais esąs j- 
žeidimas.

Anot italų, šios įžeidžiąn- 
čio8 frazeologijos laikosi Da- 
ladieras ir RooseveJtas.

DUBINGIAI LAUKIA 
SVEČIŲ

UKMERGE. — Dėl reto 
gamtos grožio ir didingos pra 
eities Dubingiai yra gausiai 
lankomi turistų. Kiek laiko 
turizmui plėstis trukdė stoka 
reikalingų patalpų, bet dabar 
tas klausimas jau tinkamai 
sutvarkytas, nes praeitais ma 
tais apskrities savivaldybė pa 
statė ten patogią ir modernią 
vasarinę. ’

ORAS
CTUCAOO SRTTTS. — Nu

matoma giedra ir šilta; vaka
re gali būti lietaus su perkū
nijomis.

Saulė teka 5:16, leidžia
si 8:19.

panaudojo “priešų”

i
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Lietuva Europos Krepšinio 
Meisteris

Kaune įvyko tarptautinės krepšinio (bas- 
ket biūi) rungtynės ui Europos pirmenybes 
— čempšjcnatų. Rungtynės ėjo nuo gegužes 
mėn. 21 d. iki 28 d. Iš gautų pranešimų ga
lima numanyti, kad kova buvo didelė. Ta
čiau Lietuvos krepšininkai sėkmingai apgy
nė savo garbę ir vėl sukirsdami stiprias, rung
tynėse dalyvavusias rinktines ir likdami Eu
ropos meisteriais — čempijonais.

Iš eilės antras čempijonato laimėjimas ro
do didelę Lietuvos jaunimo pažangų sporto 
srityje. Tuo mums tenka džiaugtis ir didžiuo
tis, nes sportas daug kuo prisideda prie auk
lėjimo jaunuolių stipriais ne tik kūno, bet 
ir dvasios atžvilgiu. Ir kadangi sportas šiais 
laikais visuose pasaulio kraštuose įgija vis 
daugiau populiarumo, Lietuvos krepšininkų 
laimėjimai daug prisideda ir prie išgarsi
nimo mūsų tautos vardo. Pačiam lietuvių 
jaunimui, ne tik Lietuvoj, bet ir jos išeivi
joj, duoda daugiau akstino lavintis, kilti, 
siekti vis naujų laimėjimų, sukelia jame dau
giau tautinio jausmo ir pasididžiavimo.

Sužinoję apie Lietuvos krepšininkų laimė
jimus, mūsų, amerikiečiu. lietuvių, sportinin
kai taip pat gali geraF^austis, nes jie savo 
atsilankymais Lietuvoje yra padarę nema
žai įtakos, užkrėtę Lietuvos sportininkus a- 
merikeniškų ryžtingumu ir kovingumu.

Taigi, bendradarbiavimas, koks yra užsi- 
mezgęs prieš keletu metų tarp Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių sportininkų, išeina į nau
dų ir Lietuvos ir Amerikos lietuvių jauni
mui. Dėl to, reikia tikėtis, kad tas glaudus 
bendradarbiavimas eis ir toliau.

LIETUVOS GINĖJAI LAUKIA 
$100.000

Lietuvos žtaonės jau sūdė-1 man šauliams per šaulių Są- 

jo apsigynimo reikalams virš jungos suvažiavimų Kaune.

Rugsėjo 8 <fc, per Tautos šve- 
ntę, bus didelis ginkhj įtei
kimas kariuomenei. Provinci
jos ginklų įteikimo dienos bus 
organizuojamos nuo gegužės 
iki rugsėjo mėn.

“Komitetas yra numatęs 
visiems didesniems aukoto
jams įteikti diplomus per gin
klų įteikimo dienas. Diplo
mus numatyta duoti miestuo
se aukojusiems nemažiau 50 
lt., ūkininkams — 10 lt. O 
tiems, kurie aukojo vestuvi
nius žiedus, numatyta įteikti 
plieninius žiedus su tam tik
rais įrašais”.

Iš aukščiau pasakyto seka, 
kad du milijonai Lietuvos lie
tuvių yra pasiryžę sukelti Tė-

dviejų milijonų litų —• maž
daug po litų nuo kiekvieno.
Tai pavyzdingas ir patrrjotiš-

Laikai Mainosi

Dabartinę Lietuvos valaus politikos pa
dėtį gyvai svarsto ir Lietuvos jaunimo spau
da. Studentų Neolituanų organas *• Akade-i^“^ reiškinys. Jeigu toks pat
mikas” tautininkų vadams daro tokį prie- duotui-umas pasirodytų Ame- 
kaištų: rikoje, tai amerikiečiai lietu-

“ Būkime atviri: mes kalboms jau nebe-.*^ bent ™^1'
tikime. Netikime todėl, kad jos beveik ion^ dolerių. Juk Aiųprikos 

kiekvienų kartų mus apvilia, kad jose iš
keltos mintys nė mažiausia dalimi nebūna 
realizuotos. Atsimename, daug gražių ir 
skambių rezoliucijų buvo priimta ir vie
šai paskelbta. Šiandien jas galėtume žodis 
žodin pakartoti, priimti ir vėl pai&elbti, 
nes anais kartais jos tik tuščiai nuskam
bėjo ir dingo. Matyt, norėta kalbotnis 
ir nutarimais sukurti vertybes. Gaila, la- lenKvai „jį juotį 
bai gaila”, (pusi. 125).
Dėl šio tautininkų studentų nusiskundimo 

“L. Ž.” daro tokių pastabų, kad netolimoj 
praeity tas pats “Akademikas” nepaprastai 
žavėjosi tautininkų rezoliucijomis, kai kieno 
pasakytomis mintimis. Netautininkiškai gal
vojančius “A-kas’ ir jam artima spauda pa
mazgomis apipildavusi.

Visai teisingai dabartinį laikotarpį Lietu
voje vertina ateitininkų organas “Studentų 
Dienos”:

lietuviui doleris yra daug ma 
žesnis negu Lietuvos lietuviui 
litas. Amerikos lietuvis dole
rį ir greičiau uždirba ir grei
čiau praleidžia. Iš to aišku, 
kad jeigu vidutinis Lietuvos 
lietuvis duoda dešimtinę, tai 
Amerikos vidutinis lietuvis

riPę.
Amerikos lietuviai daug y- 

ra Lietuvai davę ir dar daug 
duos,. Amerikos lietuvių duos-
nunių Lietuva žino ir kiek- vynes Gynimo reikalams tris
viename tautos bendrame rei
kale jų paraknos laukia. Ry
šium su Lietuvos stiprinimo 
vajum, to vajaus vedėjas at
sargos leitenantas J. Venclo
vas, štai kaip spaudas atsto
vam pareiškė: “Ginklų Fon
das ir visuomenė.

“Ginklų Vajus Lietuvoje 
jau davė Ginklų Fondui du 
milijonus šimtų tūkstančių lt. 
Ši suma nėra galutinė. Ginklų 
Vajus pratęstas iki rugsėjo 
8 d. Į Ginklų Vajaus atsišau
kimus atsiliepė ir užsienio lie
tuviai, iš korių laukiama nuo 
300,000 iki 500,000 litų.

“Aukoms krašto saugumui 
ypač jautrūs pasirodė platieji

“Kai kas bando įrodinėti, kad jie per 
dvyliką metų skleidę vieningumų, ir jų no
ras buvęs matyti vieningų lietuvių tautą.
Tačiau vienybė neatėjo tol, kol buvo pa
sitenkinama tik vienybės deklaracija, kol 
vienybei įvykdyti nebuvo (padaryta kon
kretaus žygio. Skelbtoji “vienybė” netu
rėjo turinio, kuris būtų brangus visiems 
lietuviams, kuris spinduliuotų 'meile, visus 
mus žavėtų, skatintų ir trauktų. Vardan 
jos tauta kentė suskaldydama į “sūnus” ir 
“posūnius”.
Žodžiu, tautininkų partijos vienybės idė

ja, kurių jie skelbė per dvyliką metų buvo
klaidinga. Jie neieškojo susitarimo, bet po- visuomenės sluoksniai.

licinėmis. priemonėmis vertė, 'kad visi jiems, 
tautininkams, pritartų, nors ir klaidingų po
litikų vestų.

milijonus litų; kad iš užsieny 
je gyvenančio milijono lietu
vių laukiama bent pusę mili 
jono litų — apie 100,000 doL;
kad kiekvienas aukotojas, ku
ris aukos nemažiau dešimties 
($10) dolerių — gaus specia
lų diplomą.

Amerikos lietuviai, sujudė
kime ir savo lietuviškų parei 
gų atlikime. Aukokime Lietu
vos gynimui ir lietuvybės sti
prinimui. G. Oemberietis

Tai Buvo Lietuvių Diena
Praėjusį antradienį galima vadinti ne tik 

kapų puošimo diena, bet ir lietuvių diena 
Chicagoje.

Į Šv. Kazimiero kapines, kur buvo gedu
lingos pamaldos už mirusiųjų sielas, suva
žiavo rekordinis lietuvių skaičius ne tik iš 
Chicagos, bet ir iš plačių apylinkių. Chicagos 
lietuvių katalikų kapines tų dienų aplankė 
virš dvidešimtį tūkstančių žmonių. Gražų į- 
spūdį darė iškilmingos pamaldos su turinin
gais pamokslais, žaviu vargonininkų giedo
jimu, tikrai marga ir gausinga minia. Pa
vyzdinga kapinėse tvarka, daugybė didingų 
ir brangių paminklų, gražus atskirų kapų 
papuošimas, nesuskaitoma daugybė žydinčių 
gėlių ir medelių kėlė kiekvieno lietuvio šir
dyje savotiškų pasididžiavimų, kad turime 
tokių įstaigų ir tuo pačiu kartu sužadino 
dėkingumo jausmų tiems, kurie flv. Kazi
miero kapines įsteigė.

Paminėtinas yra ir Lietuvių R. K. Lab
darių Sąjungos piknikas, kuris įvyko Vy
tauto darže gegužės mėn. 30 d. po pietų. 
Piknike buvo tikrai daug žmonių, kurie sa
vo atsiiankymu ir moraliai ir medžiaginiai 
parėmė kilnų labdarių sąjungos užsimojimų 
— pastatyti lietuvių seneliams prieglaudų. 
Turėdama tokių visuomenės paramų, sąjun
ga drąsiai gali eiti prie savo užsibrėžto tik
slo.

• * • i
Vokietijos naciai ris griežčiau prarieda per

sekioti katalikus, kurie, reikia pripažinti, la
bai drąsiai gina savo šventas teises ir, nėra 
abejonės, jie, ar anksčiau ar vėliau, laimės. 
Hitleris savo prieškrikščioniškais darbais Vo
kietijai teikia meškos patarnavimų.

Vietoj Pastaba
Pro f. kan. Kemėšis jautriai rašo “XX Am

žiaus” dienraštyje, nurodydamas, kad Lie
tuvos vidaus didysis priešas nr. 1 yra ne
blaivūs papročiai, girtuokliavimas, kurs kas
met praryja apie 100 milijonų litų. Baisi tai 
suma, bet dar baisesnės svaigalų pasekmės 
tautai sveikatingumo ir doroviniu atžvilgiais.

“Amerika” prie to prideda tokių pastabų:

“Ir išeivijos lietuviai negali pasigirti blai

vumu. Paskutiniu laiku taip įėjo į madą ruo
šimas pusiau privatinių puotų įvairioms su
kaktims minėti, kuriose smarkiai smagina-

UŽ LAISVĘ
Visur krašte pasklydo gandas,
Kad priešas rengias pulti mus;
Kad jo pulkai arti jau randas;
Kad jie terios miestus, kaimus.

Todėl tauta skausme dūsavo...
Savų likimas, ateitis 
Šalies vadų jausmus užgavo, 
Gyvent ipo jungu — pražūtis!

Tad lietuvių tėvynės meilė
Ir dvasioj jų tvirti sūnūs
Paskelbė priešui savo galę
Ir ėmė į rankas ginklus.

Kai lietuviai į kovų traukė, 
Narsumų teikė jiems laukai. 
“Kovoj laimėkit!” — girios šaukė, 
Daina atsakė joms pulkai:

“Mums nugalėt tų priešų senų
“Padės dangus, audra, tiesa.
“Ir vėl regėsim linksmų dieną
“Ir vėl žibės dėl mūs šviesa.

“Rami paliks trioba, bakūžė; 
“Neverks akis, negels širdis; 
“Lankys visus lygi dalužė — 
“Pranyks krašte skausmų vilnis.

“Pavėsį medžių vėl lankysim;
“Po tyliai kalbančia šaka,
“Laisvi, būryj savų, kvėpuosim 
“Dvelkimų gėlių iš laukų.

* ‘Tvirtumų semsim savo dvasiai 
“Iš giriąs ąžuolų didžių,
“O prisisėmę mes jo gausiai 
“Padėkų tarsim iš širdžių,

“Kad duodate jėgas krūtinei,
“Kovoj, darbe, taikos laike
“Tiesoj gyventi vis tėvynei
“Ir išlaimėt audros laike”.

Pirmiau negu tas karas dėjos, 
Gamta kariavo jau rimtai: 
Dangus ir žemė ašarojo 
Ir upių liejosi krantai.

Viduj dienos saulužė temo,
Kad priešui kelių suklaidint; 1
Kad jis nuo savo žygio pirmo 
Pailstų žmonės mus naikint.

Tikrai dar mūšio nepradėjus 
Jau plynės rijo juos nasrais,
O kų jiems bedarys rytojus,
Kai lies juos lietuviai kardais? 

Taigi prie seno, liūdno šilo,
Kur staugė alkani vilkai,
Už laisvę mūsų karas kilo 
Ir'kovėsi Šaulių pulkai. »•«

Kurie nekrito^ nesitraukė,
O metė žingsnį vis pirmyn; 
Šūviu, kardu jie priešų plakė 
Ir rito galvas jų žemyn.

Kentėjo priešas, triobos degė,
Dangus paraudo nuo ugnies.
Gal tas, kurs kovų mums surengė, 
Daugiau jau lietuvių nelies.

Ant lauko Lietuvos garbingo 
Žėrėjo saulės spinduliai.
Per dienų jį mylėję dingo 
Bet švies ant jo rytoj vėliai. 

Rami naktis tėvynę migdė,
Ilsėti teko jai seniai.
Viltis motulių širdis pildė 
Jog grįš gyvi sūnūs namo.

Tiesa, daugumas jų nekrito, 
Sugrįžo kupini džiaugsmų.
Dėl jų rytojus šiltas švito 
Ir buvo jiems gyvent smagu.

Kur broliškumas, meilė pynės 
Laisvoj tėvynėj dėl visų;
Kur pasakos, kaip priešų gynės 
Iš lūpų liejos tanp savų.

Bet nevisus ši laimė lankė,
Kitus nusinešė mirtis 
Ir jų sugrįštant nesulaukė 
Nei motės, nei brangi širdis.

Dėl šių tauta kapus supylė ,
Tarp girios ąžuolų ramių 
Ir užrašų prie jų iškėlė:
“Kapai už laisvę žuvusių”.

Kas Naujo Lietuvoje
“Eltod" Pranešimai

KAUNAS, 15-V. — Minis
trų Tarybos patvirtintu mū
rinės statybos įstatymu, pra
dėta visu spartumu ruošti kva 
lifikuotų amatinirikų. Specia- 
linio Mokslo Departamentas 
baigia ruošti specialių žemes
niųjų amatų mokyklų statu
tus ir programas. Naujosios 
amatų mokyklos bus 3 sky
riai: mūrininkų, dailidžių ir 
krosnininkų. Departamentas 
nusistatęs taip pat išplėsti že- 
mesniųsias metalininkų moky
klas, kurios paruoštų pakan
kamų skaičių kaimai trūksta
mų kalvių ir šaltkalvių. Nuo 
spalių 1 d. steigiamos dvi že
mesniosios amatų mokyklos 
Kaišiadoryse ir Raseiniuose. 
Taip pat Departamentas yra 
numatęs prie amatų mokyk
lų ruošti suaugusiems amati
ninkams kursus, kuriuose mo
kslo programa bus einama 
vakarais. Švietimo Ministeri
ja yra nusistačiusi rasti bū
dų, kad įvairias amatų mo
kyklas galėtų lankyti (kuo di
desnis moterų skaičius, ku
rios, išėjusios atnatinirtkėmis 

beveik visur buvo gražiai pra-1 galėtų savarankiškai gyventi.
vestas. Štai Kauno pradinėse i ---- ------
mokyklose vaikučiai suauko-( KAUNAS 15-V. — Centra- 
jo 6,000 lt. Aukojo ir mažu- linio Statistikos Biuro duo
imų mokyklų mokiniai. Daug; meniniis, natūralinis gyvento- 
mokinių parašė gražius, jau-1 jų judėjimas sausio - kovo 
dūlančius ir ipatrijotinius lai- mėn. buvo toks.
skus kariuomenės vadui, k«u Per kovo mėn. visoje val- 
riūomenei ir šauliams. stybėje (be Klaipėdos krašto)

“ Daugumas valdininkų taip buvo 290 jungtuvių (1938 m.

Nors dar duomenys nepil
ni, tačiau dabar jau apytik
riai galima pasakyti, kad da
rbininkai iki šiol suaukojo 
130,000 lt., ūkininkai — 260,- 
000 lt., pradžios mokyklų mo
kiniai — 30,000 lt., gimnazijų, 
progimnazijų ir kitų mokyklų 
moksleiviai — 42,000, valdi
ninkai — apie 355,000 lt. .ka
rtu čia įeina ir mūsų kariai), 
prekybininkai ir pramoninin
kai Kaune apie 117,000 lt. 
Studentai per SELL (Suomi
jos, Estijos, Latvijos, Lietu
vos) konfejrencijų Kaune ma
no apginkluoti vienų kariuo
menės dalinį šautuvais ir len
gvaisiais kulkosvaidžiais. Jaumasi stipriausiais svaigalais, kad svarbios 

visuomeninio pobūdžio pramogos turi visai jtūrį surinkę 9,000 lt. iš pro- 
nukentėti. Šie negirtini papročiai žudo tau-,fesorįų jr studentų.
tinį atsparumą. žaloja lietuvių būdą, silpni-- ..vieningai aukoja ir visi 
na darbingo,ną, mažina hetuy,, pastangas' rfai Karininkai ; *ari. 
Visuomenintos pare.goms atlikti . 'a[ _

Čekų Padėtis
“Aidas” rašo, kad okupavus vokiečiams 

Čekiją, joje pradėjo viešpatauti petys hitle
rininkai, išstumdami iš visų vietų čekus. 
Dabar vėl pranešama, kad okupacinė vokie
čių valdžia vis daugiau siunčia č^ių darbi
ninkų į Vokietijos gilumų. Iki šiol jau iš
vežta apie 20 tūkstančių darbininkų su šei
momis, o iki liepos mėn. pabaigos esą nu
matyta išvežti dar 30 tūkstančių. Išvežant 
darbininkus, Čekijoje vis daugiau sustoja 
fabrikų ir užsidaro daug įmonių. Iš tokių 
fabrikų vokiečiai ima geriausias mašinas ir 
veža į Vokietijb» gilumų.

Tuo būdu sistematingai Čekija yra alina
ma ir vedama prie visiško bankroto visose 
gyvenimo srityse.

' ję ilgesniu aukos mokesčiu.
Kareiviai taip pat neatsilie
ka.

“Mokyklose Ginklų Vajus

Lietuvos liaudininkų laikraštis “Lietuvos 
žinios” šį mėnesį mini 30 metų jubiliejų. 
Vadinas, tas laikraštis yra tokio pat am
žiaus kaip ir mūsų “Draugas”. Skirtumas 
yra tik toks, kad “Draugas” ėjo per tris
dešimtį metų nesustodamas, o “Liet Žinios” 
su pertraukomis.

pat gražiai savo šventų parei
gų atliko ir pagal išgales au
kojo Ginklų Fondui. j 1937 m. — 5,907), mirė 3,955

“Šiemet nebenumatyta or-Į asmenys (1938 m. — 2,747, 
ganizuoti kariuomenės ir vi- Į1937 m. — 3,176) ir priaugo
suomenės dienos, bet ginklų 
įteikimo dienas. Artimiausiu 
laiku kariams ir šauliams į- 
teiks ginklus Šančių ir Kauno

I •(

Geg. 25, 1939 Eglės Saka

gimimai 22,5 nuoš. ir natūra-1 Aukso Grūdeliai

ir 1937 m. po 784), gimė 3,- 
651 kūdikis (1938 m. — 3,519,

— 304 arfm. (1938 m. — 772, 
1937 m. — 2,731). Palyginti 
su praėjusių dvejų metų to 
pat mėnesio vidurkiu, padi-

visuomenė. Birželio 25 d. bu* dėjo: mirimai 33,6 nuoš.; su- 
pirmas masinis ginklų įteiki- mažėjo: jungtuvės 51,5 nuofi.,

linis prieauglis 117,4 nuoš. Iš 
viso per pirmuosius 3 mėne
sius buvo 6,369 jungtuvės 
(1938 m. — 7,215, 1937 m. — 
5,653), gimė 12,875 kūdikiai 
(1938 m. — 13,201, 1937 m. 
— 14339), mirė 11,008 asm. 
(1938 m. — 8,043, 1937 m. — 
9,954) ir priaugo 1,867 asm. 
(1938 m. — 5,158, 1937 m. —

Kaipo geležis įmesta ugnin 
apsivalo nuo rūdžių ir ima ži 
bėti, teip ir žmogus visiškai 
Dievop atsigrįždamas nusiva
lo nuo nedorybių ir nauju 
žmogumi persimaino.

Negalime perdaug savimi 
užsitikėti, nes tankiai mums 
trūksta malonės ir pažinimo.

4385). Palyginti su praėju- tas didesnę turės ramybę. Tas 
šių dvejų metų tų pat mėme-'yra pergalėtojas savęs ir pa-
sių vidurkiu, padidėjo: miri
mai 223 nuoš.; sumažėjo: ju
ngtuvės 1 nuoš., gimimai 8,2 
nuoš. ir natūralinis prieauglis 

62,8 nuofi.

šaulio viešpats, Kristaus drau 
gas ir dangaus tėvainys.

Nėra tokio mažo ir netiku
sio sutvėrimo, kurs Dievo gė
rybės tau neprimintų.
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LIETUVIŲ DIENA APVAIZDOS 
KALNELYJE

Šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjai ir apylinkės lietuviai 
skaitlingai buvo susirinkę vie 
nuolyne gegužės 19 d., kad ap
tarti Lietuvių Dienos, kuri į- 
vyks liepos 4 dienų, progra
mų. Kiekvienas dalyvis entu
ziazmu ir nuoširdumu pritarė 
ir žadėjo ne tik žodžiu, bet ir 
darbu prisidėti.

Pitsburgiečiai lietuviai yra
patriotai, myli savo tėvynę ir giečiai lau'kia, rūpinas ir ren 
todėl viskas, kas lietuviška, j giasi prie metinės dienos, 
jiems malonu. Nuo pat vie
nuolyno pradžios, Lietuvių 
Diena, Dievo Apvaizdos kal-

rengtų žimones tam darbui at
likti tarp mūsų mažyčių, jau
nimo ir, kartais, augusių. * 

Dievo Apvaizdos Kalnelis 
turi daug panašumo į Lietu
vą, Gamta graži, oras malo
nus, paukšteliai čiulba, kaip 
ir Lietuvoj, o kalneliai labai 
panašūs į Žemaitijos aukštu
mas. Paklauskite ten buvusių. 
Nenuostabu, kad visi pitsbur-

nelyje, seserų naudai rengia
ma ir kiekvienų kartų išeina 
didesniu pasisekimu. Pasiro
do, gerieji tautiečiai lau'kia 
tos dienos ir deda pastangų 
dalyvauti joje ne vien, kad 
seserys pelnytų, bet kad ir 
patys galėtų pasilinksminti, 
pasidžiaugti su savo draugais 
pasikalbėti apie savo praeitį 
ir dabartį.

Yra kilnios dvasios žmonių, 
kuriems rūpi Dievo didesnė 
garbė, tautos palaikymas ir 
meilė. Kiekvienas protaujan
tis žmogus supranta, kad tik 
Bažnyčia ir mokykla gali pa
siekt tų tikslų. Kadangi mo
kyklos be tam tikrų auklėto
jų ('seserų) negali atsiekt to 
tikslo, būtinai reikia palaiky 
ti vienuolynus, kad jie pri-

Kitų savaitę bus laikrašty
je ir iškilos programa.

Rengėjas

Šv. Kazimiero Parapija
Praeitų sekmadienį įvyko 

Adomo sodo atidarymas ir 
kapų taisymas. Žmonių daly
vavo gana skaitlingai, nors iš 
ryto ir dienos metu lietus ta
rpais užeidavo. Pasirodo, dau
gelis sklypų savininkų yra su
sidomėję kapinių švara ir gra 
žumu ir deda visas pastangas 
kad jas palaikyti tvarkoje. 
Bet reikia apgailestauti, kad 
kai kurie ne tik kad nepapuo- 
šia ir neišvalo savo sklypo, 
bet dar jį priteršia apsodin
dami įvairiais kelmynais. Bet 
tai tik keletas. Bendrai mūsų 
kapinės yra vienos gražiau
sių visoje apylinkėje. Adomo 
sodas šiemet irgi 'kur kas gra-

Wilbur Shaw iš Indianapolis, Ind., po laim ėjimo automobilių lenktynių Indianapaolis, 
Ind., gegužės 30 d., vėsinamas vandeniu. Bend ras jo automobilio greitis siekė 115.035 my
lias. 1937 metais jis taip pat buvo laimėjęs tos rūšies lenktynes. (Acme telephoto)

žiau atrodo — daug padaryta 
pagerinimų ir patogumų pik- 
nikaujantiems. Už tat visi 
gražiai pasilinksmino atidary
mo dienoje.

Apie “Decoration Day” pa 
maldas ant kapinių ir pikni
kų su programa Adomo sode 
ateinančių savaitę plačiau pa
rašysime.

Geg. 24 d. luoman moterys
tės įstojo Stasys Tumas su 
Stela Oshnock. Liudytojai bu
vo: Jonas Tumas ir Bertha 
Tumas. Te laimina juos gera
sis Dievulis,

West End
Mokytojos sesutės rūpestin

gai ruošia vaikučius prie pir
mos šv. Komunijos, kuri įvylcs 
birželio 4 d.

Gegužės 29 d. įvyko laido
tuvės a. a. Jono Bartulio. Ve: 
lionis buvo vienas seniausių 
čionykščių gyventojų. Palai
dotas Šv. Marijos kapinėse. 
Lai gerasai Dievulis suteikia 
jam amžinų atilsį.

Anglijos karaliui vizituojant Britų Kolu/mbijų, Vancouver 
mieste suruošta didelės iškilmės. Šiame atvaizde išsirikiavus 
paradui karališkoji gvardija, pro kurių praeina karalius 
Jurgis.VI. (Acme telephoto)

Homestead
Šiais laikais pas mus vis 

kas tyku, kaip išmirę — jo
kio veikimo nesigirdėti. Kle
bonas su gana skaitlingu pa
mpi jonų būreliu dalyvavo pa
maldose už mirusius Šv. Ka
zimiero kapinėse per “Deco- 
ration Day”. Taipgi kai ku
rie atsilankė ir į parapijos pi
knikų Adomo sode. Nors la
bai būti} buvę malonu ir man 
ten dalyvauti, bet nepastovus 
oras ‘‘ramatizmų” gazdino,

tat visų dienų sėdėjau namie. 
Girdėjau, ir anų metų pats 
mačiau, kad Šv. Kazimiero pa 
rapijos kapinės yra labai gra
žios ir tvarkios atžvilgiu pa
vyzdingos. Tat lietuviai ne tik 
Šv. Kazimiero parapijos, bet 
ir visos apylinkės ten laido
jami. Ilsisi jose keletas ir iš 
mūsų parapijos. Dėdė

Kas turi tikrų ir tobulų 
meilę, nėjokiam daikte savęs 
paties neieško, bet visuose 
daiktuose tik Dievo garbės 
trokšta.

Stoka išauklėjimo, tinginys
tė, bailumas, išnaudojimas — 
tai svarbiausieji pasisekimo 
priešai.

North Side

Nors bedarbė tebesiaučia ir 
vargo - vargelio sočiai ran
dasi žmonių tarpe, tačiau, pa
vasariui pražydus visoj savo 
grožėj, kiekvieno ūpas — nuo
taika gerėja. Svajonės, ilge
siai varsto krūtinę. Gamta vi
lioja į laukus, toliau nuo did
miesčio ūžesio ir dūmų. Sek
madieniui atėjus, o net ir 
šiaip vakarais, kas tik gali, 
traukia į laukus, pakvėpuoti 
tyru oru, pasigrožėti galinta, 
pasiklausyti paukštelių čiul
besio, giružės ošimo ir upelio 
čiurlenimo. Gražiosios gamtos 
prieglobstyje, žmogus pasiju
nti ne kaipo arčiau Dievo, tų 
visų grožybių ir gamtos ste
buklų tvėrėjo.

Dangun Žengimo parapijos 
visos draugijos kartu su pa
rapijos 'komitetu ir klebonu 
rengia didžiulį išvažiavimų bi
rželio 4 d. į Lietuvių Country
Club ir visų kolonijų lietuvių linguma.

nuoširdžiai kviečia į tų north- 
saidiečių piknikų. Prašome vi 
sus atlankyti birželio 4 d. gra
žųjį lietuvių kalnelį ir pare
mti Nortli Side lietuvių ka
talikų pastangas.

Geg. 28 d. 3 valandų po pie
tų bažnyčioj įvyko Marijos 
vainikavimo iškilmės taip va
dinamos “May crowning”. Ge 
gūžės karalaite buvo sodalie- 
čių pirmininkė Helen Čeka- 
nauskiūtė, kuri savo užduotį 
atliko 'kuo geriausiai. Abelnai 
visos mergaitės stebino kiek
vienų savo tvarkingų eisenų 
ir gražiu sutartinu giedojimu. 
Pamokslų pasakė kun. Fran- i 
eis McCarter iš Bentleyville, 
Pa.

Geg. 28 d. vakare įvyko 
“card party” lietuvių svetai
nėj seserų naudai. Mažas bu
vo būrelis, bet jaukus ir tva
rkingas. Vakaro dalyviai aiš
kiai galėjo suprasti nuosavios 
parankesnės svetainės reika-

Felikso Samulio sušelpiami 
kortavimo vakaras gana ge
rai pavyko. Keraitis ir Sau
lis parūpino gražių dovanų ir 
labai daug pasidarbavo ruoš
dami šį vakarų.

Komitetas parapijos jau 
pradeda ruoštis piknikui, 'ku
ris įvyks birželio 25 d., Mon- 
tour Park, parapijos labui.

Piknikai ir pramogos sma
giau būtų ruošti, kad tiktai 
darbai pagerėtų. Vietinis

Pitone: Calumet 2520-1

G. A. SUKYS, SUKYS - DOOOY - ANTONISEN, Ine.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Perkėlom raštinę į 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. iApdraudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavemus ir t. t. Patamaujam 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 
Lietuvų ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

O. A. SUKYS, Presidentas, SUKYSDOODYANTONTSEN, Ine.

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

Tat yra sertausl Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi ISmokSJlmai, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
»u will i.iKE us”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
Turime daugybe vartotų automobilių valiausios mados,
Ir augSCIau.

nuo $16.00

Kaip Sumažinti

JŪSŲ NUOSAVYBĖS 
PERVEDIMO 
NUOSTOLIUS

J ūa negalite visiškai Išvengti nuosavybės 
vertės puolimo pervedimo laiku. Bet Jūs

Kalite daryti žygius, kad Juos sumažinti 
Iki minimumo. Ar Jūs esate planavę per
vesti savo nuosavybę tokiu būdu, kad 

Jos vertė mažiausiai nukentėtų?
Nuo Jūsų nuosavybės pilnos vertės bus 

atimta skolos, taksai, mokesčiai Ir admi
nistravimo Išlaidos. Dažnai šie sudaro 25c£ 
vertės. nuosavybės. Vienok, šiaip ar taip, 
didelę nuostolių dalj galima išvengti.

Imkite, pavyzdžiui, paprastą atsitikimą, 
kuriame reikia nuosavybę parduoti, kad 
sukelti pinigų. Turtas parduotas privers
tinu būdu paprastai atneša daug mažiau 
kaip Jo tikroji vertė. Atsargus planavi
mas iš anksto dar gali padaryti tai. kad 
gana daug pinigų galima Išgelbėti per ši 
nupuolimą.

Gal Jūs Ir Jūsų advokatas norėtumėt ap
kalbėti savo nuosavybės planą su mumis. 
IŠ mūsų ilgo patyrimo administravime Chl- 
engos nuosavybių, mes be abejonės gali
me nurodyti būdus kaip galėtumėt suma
žinti Jūsų nuosavybės pervedimo nuosto
lius. Mes mielu noru apkalbėsime dalykus 
be Jokių Jums susirišimų.

TRUST DIVISION

CIIICAGO TITLE & TRUST COMPANY
69 West Washington Street 

Chicago

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgannu geriansį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

J?

J-

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padaryt* CThicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį ušvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (vholesale) kainomis pristato i alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greit* ir teisingą patar
navimų.

2423 West 64th St Tel. Hetnlock 6240

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROORAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties AVSBC 
— 1210 kilocycies.

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

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas
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Dangaus Ir Žemės 
Karaliaus Puota

ROCHESTKR, N. Y. — Ge
gužės 21 — 23 dienomis lie
tuvių Šv. Jurgio bažnyčioje 
buvo dangaus ir žemės Kara
liaus puota, surengta visiems 
tikintiesiems. Tai 40 vai. at
laidai.

Žilagalvis, kaip žydinti o- 
belis, senelis kun. Skripka iš 
Binghamton, N. Y., įžangos 
pamoksle pasakė, kad senuo
se laikuose persų ir romėnų pavaldinių linksmus šūkavi- 
karaliai, kad parodyti savo mai, gi mums čionai taikiniu- 
galybę pavaldiniams, rengda-

mokslininko pakvietimas žmo 
nes lankytis j atlaidus.

Antrų dienų vakare pamok
slų sakė kun. A. Petraitis iš 
Woreester, Mass. Paskutinį 
vakarų pamokslų šukė iškal
bingasis kun. Strimaitis iš Al- 
bany, N. Y. Dalyvavo ir kun. 
Orvydas SelienectaJy, N. J. 
Žmonės į pamaldas lankėsi 
gausiai.

Persų ir romėnų karalių iš
kilmes anuo met puošė auk
so blizgesys, jų dvariškių ir

vo iškilmingiausias puotas. 
Persijos karaliai kiekvienam 
puotos dalyviui valgio mietu 
ant stalo padėdavo paauksuo
tų duonos kepalėlį. O Ilomos 
žiaurusis Neronas tirpinto že
mčiūgo pildavo į vynų ir juo 
vaišindavo svečius. Ir bile vie 
no iš svečių, kad ir sunkiau 
šių prašymų, išklausydavo su
teikdamas gausybes malonių, 
pi šioje puotoje dangaus ir 
Žemės Karalius ne paauksuo 
tos duonos, ne žemčiūgais mai 
syto vyno duoda, bet tikrų 
savo Kūnų ir Kraujų. Kad 
būti vertais tos puotos daly
viais, reikia išpažinties atgai
la nukrėsti kasdieninio gyve
nimo silpnybių dulkes nuo sa

kavo švelnusis gamtos gražu
mėlis, žydinčių sodų žiedą 
šventoriuj spindėjo, pušelių o- 
šimas susijungęs su žmonių 
širdžių kilniais jausmais pynė 
Dievulio garbei vainikų. 
Įsteigtas Federacijos skyr.

Gegužės 24 d. parapijos sve 
tainėje galutinai buvo baig
tas tvarkyti vietos lietuvių 
katalikiškų draugijų atstovų 
susirinkime Katalikų Federa
cijos skyrius. Susirinkimų ati
darė kun. J. Bakšys, paaiški
nęs tikslų ir naudingumų pri
gulėti prie centro, kvietė iš
sirinkti valdybų. Dalyvavo at
stovai nuo S. L. R. K. 103 kp. 
(kaipo šio reikalo užmanyto- 
jos) Šv. Petro ir Pauliaus, Šv. 
Jurgio, Š. Marijos moterų dr-

DU AUGA S

Stengkieg kantriai kitų pra 
sižengirnus bei negales nukęs
ti, nes ir tu jų nemažai turi. 
o kiti tur jas kęsti.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 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 IK CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Kas met gegužės 30 d. (Decoration Day) Indianapolis, Ind., įvyksta 500 mylių automo
bilių lenktynės ir kas met nepraeina be nelai mių. Ir šiemet susidūrus dviem automobiliams 
vienas ant vietos sudegė, kaip matome šiam atvaizde, o jo vairuotojas Floyd Robertas (de
šinėj) iš Van Nuys, Calif., smarkiai apdegęs už valandos mirė. Velionis praeitais metais 
buvo laimėjęs lenktynes. (Adme telephoto)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

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

Penktadieniais
Vaiandoe: 1U-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S- Halsted SL, Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

LIETUVIAI DAKTARAI

leL Pulhnan 7236 
aš*. Pullman 0263

DR. A. W. JACUBS
DANTISTAS

10758 S. Mlchlgan Avė.
Chicago, Illinois 

OFISO VALANDOS,.
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 0-12

Ofiso teL CANal 2345 
Res. teL CANal 0402.

DR. F. G. W1NSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavitt Street

vo širdžių, kad, kartais, Jis,' jos. Yra vilties kad ir Šv. lta- 
lyg anas karalius, nepaklaus- Jžančiaus moterų draugijos ir 
tų mūsų: **Prietelia.u ko čion Šv. Cecilijos choro atstovus 
utėjai neapsivilkęs iškilmės

Lietuvos Generalinio 
Konsulato Aukų 
Pakvitavimas Nr. 7 
Klaipėdos Pabėgėliams

Nutley, N. J. lietuviai per 
Jonų Paukštaitį — $7.00.

Lowell, Mass. SLA 173 kp. 
per L. Petkevičių — $10.00.

Wilkes - Barre, Pa. Prog
resyviųjų Lietuvių Klūbas per 
Jonų Andrinšį — $25.00.

rūbais?”

Malonus tai buvo gerb. pa-

ELEKTRINES 
LEŪAUNES,

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

f

Namams ra'kandai — Par- 
lor Setai, Radijos čia yra 
didelis pasirinkimas ir že
mesnės kainos negu kitur.

JOS. F. BUDRIK, INC.
FURNITURE HOUSE 

3409-11 So. Halsted St
Tel. Yards 3088

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

v

dar prisius. Skyriaus valdy- 
bon išrinkta pirm. P. Norke- 
liūnas, 1006 CĮlifford Avė.; 
rašt. Ant. Žiemys, 21 Dudley 
St.; iždininku P. Grybaitis.

Nutarta kreiptis prie visų 
draugijų prašant aukų Lietu
vos ginklų fondui, ir rengti 
tam tikslui bendrų vietos lie- 
tuvhj išvažiavimų.

Tat, gerb. vietos lietuviai 
dabar jūsų eilė paremti mū
sų užmanymus ir veikimų. O, 
be abejonės, visi sujungta pa
jėga nuveiksim kų naudingo 
tėvynei. Ant Žiemys

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT,
SFECTAMSTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Hartford, Conn. V. V. S.
Skyrius per Antanų Mažotų
— $25.00.

Rochester, N. Y. draugijos: 
D. L. K. Gedimino draugija 
$$25.00, L. D. ir Politinis Klū 
bas $10.00, L. S. ir Dukterų 
draugija $10.00 — $45.00.

Wilkes . Barre, Pa. S. L. A. 
115 kuopa — $5.00.

J. Dvareckis iš Worcester, 
Mass. — $4.00.
Apsigynimo Fondui

Hartford, Conn. V. V. S. 
Skyrius per Antanų Možotų
— $25.00.

j J. Dvareckas iš Wonces- 
I ter, Mass. vienam šautuvui pi-

Ku rkti — $21.00.

DR. P. J. BEINAR
IBEINAKALSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

2 tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas lQDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Sweeps away sorface deposits ... 
breaks up dūli, ūgly tootb f hm
likę UMglC. You'd never beUove how fist 
the NEW Usūrine Tooth Pašte closns 
and poUshes teeth. Its nfew. miracie-clea įs- 
ing Ingredient, Luster-Foam deterge.it. 
whlsks away ūgly aurfaco deposits ln a jiffy.

Thelnstant brush and saliva touch mit
ini bustcr-Koain dou-rgeat, it surges Into 
a fuam of tlny. acti ve bubbles. which swceps 
Into and cieatis pita and eraeks so minute 
evon water may not enter thera . . . leaves 
your whole mouth tingling with life . . . 
starta your teeth sparkliog with new luster.

Get the big 25< tube, or better štili, tho 
doublo-siae 4Ot tube eontaining moru than 
W pound at any drug counter. Lambert 
Pharuiacal Co., S t. Louis. Mo.

THlNEMf FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
' supcrcharged with

B'LUSTER-FOAM'St * » « • » nwo\\W\\\

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Les. — Y arda 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: I—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredą 

Seredoinis ir Nedčl. pagal sutartį

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd. 
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto 
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

James Erwin Campbell, ko- 
•nianderis Owensboro, K y., Už
sienio Karų veteranų posto, 
kongresinio Dies komiteto pa
šauktas į Wa.<hingtonų liudy
ti kilusiuose ganduose apie 
nuvertimų dabartinės Ameri
kos Jung. Valstybių vyriau
sybės ir įsteigimų sovietų.

(Acme telephoto)

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

6ALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

Suvlri 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvina akių Įtempimą, kas es
ti p rietant Imi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
trumparegystę Ur toliregyatę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama ] 
mokyklos valkus Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vaL vak. 
NedSlioj pagal sutart).

Daugely atsltikbmų akys atitaiso
mos be akiniu. Kainos ptgioe kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonai YARdi 1373

Pranešimas
Dr. Maurięe Kahn nori pra

nešti, kad jo namų telefonas 
nuo birželio l-mos dienos 
(June lst) bus permainytas į 
PLAza 3200. Ofiso telefonas 
pasilieka taip kaip yra.

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČiy

ISSuRED

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

•T Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus 4%

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

GHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATIDN
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1#04

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

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

SUBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Suaisiekimaa iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie 111-tos 

ir Sacraznento Avenue, už tiktai 10 centų.

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

ARBA KITIEMS REIKALAMS.

TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.
Tel. WORTH 88-W 2

JU BETtmS, Pr», ......... .............m FBOTAEU, fckl. Ii B4.

Ofiso TeL Canal 6122 
Bes. 8342 So. Marshfield Avė.
Kės. TeL Beveriy 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal aatartį

Kės. 6958 So. Talman Avė.
Kės. TeL GKOvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIKUKGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedčliomis susi tarus 

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKULlS
FHYSICIAN and SUKGEOH

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL rak.
Nedėliomia pagal aatartį. 

Office TeL YAKde 4787 
Mamų TeL PKOapect 1930

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPnblic 7868
Office Pitone Res and Office
PROgpect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWAKSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chlcago
Trečiadieniais ir Sckuikadieniaia 

pagal aatartį.

TaL LAFaorette 1016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAfl

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro

Tel YAKde 5921 
Kea.: K£Nwood 5107

DR. A. J. BERTASH .
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

TeL OANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryta iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadieniai

DR. A. P. STULGA
*■ DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CH1CAGO, ILL.

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL RE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. 

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava

Vaiandoe 9—19 A. M.
Nedaliomis pagal aatartį.

Tel OANal 0257
Rea TeL PROspect 6669

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryta iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TeL YARds 2246

DR. C. Z. YEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 4“th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal aatartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonai Lafayette 3656 

Antradieniais, Ketvirtadieniam ii 
Penktadieniais

4031 South Ashland Avė.
TaL Yards 0994 1 t

deterge.it
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NEPERDAUGIAUSIAI BELIKO LAIKO
Neperdaugiausiai jau beliko tų yra ir Chicagoje. Šio ko- 

laiko iki New Yorko Pasauli- niiteto vyriausias tikslas yra
nėj Parodoj Lietuvių Dienos. 
Ji bus 10 d. rugsėjo, šių me
tų. Prie jos ypač Rytinių val
stijų lietuviai jau visu smar
kumu rengiasi.

Kaip žinoma, ir Lietuva y- 
ra prisirengusi oficialiai da
lyvauti toje parodoje ir pa
rodyti, kų ji yra davusi pa
saulio progresui. Pastatytas 
labai gražus Lietuvos pavil
jonas, atvesta iš Lietuvos ga
minių. Lietuvių pasirodyme 
toje parodoje nemažų svarbų 
turės ir Amerikos lietuviai su 
savo chorais, benais, eiseno 
mis bei tautiškais šokiais. k

Kad viskų tinkamai prire
ngus, yra susitveręs Centrali- 
nis Lietuvių Dienos Kdmite- 
tas New Yorke, gi kituose di
desniuose lietuvių centruose 
suorganizuoti pagelbiniai ko
mitetai. Vienas tokių komite-

Pirmoji Šv. Komunija
BR1DGKP0RT. — Šv. Jur

gio parap. bažnyčioje, geg. 28 
d. pralotui M. L. Krušui su 
būriu ministrantų lydint baž
nyčioje, pritaikintas giesmes 
grojant vargonais ir orkes
trą, vad. prof. muz. A. Po
ciui, viet. vargom, pirmų syk 
artinosi prie Dievo stalo gra
žus būrys bernaičių ir mer
gaičių, rūpestingai priruoštų 
mokytojų sesučių Kazimierie- 
čių ir viet. dvasios vadų. Mi-

suorganizuoti didelę grupę 
dainininkų ir suruošti didelę 
ekskursijų į Lietuvių Dienų.
Tas bus galima lengvai atlik
ti, nes apie tų laikų įvyks net
keliolikos mūs, organizacijų ParapijOS karnivalas -prasi 
seimai, į kuriuos važiuos da-j<J5s 9 d birželio ir |fsis 
ug žmonių. Kodėl tad neva

įsi Emil Ftindt orkestrą ir da
lyvaus radio žvr/gžJė Bob 
Crosby. Patartina jaunimui į- 
sigyti tikietus iš anksto, nes 
jų atspausdinta tik tam tik
ras skaičius, kiek gali svetai
nė sutalpinti, t. y. apie as
tuoni šimtui.

žiuoti sykiu. Bus daug pigiau 
ir linksmesnė kelionė. Todėl, 
kurie rengiatės važiuoti arba 
į seimų, arba į Lietuvių Die
nų užsiregistruokit pas komi
teto valdybų ir važiuokite sy
kiu. Važiuokite su didele lie
tuvių ekskursija. Tomis die
nomis New Yorke bus dide
lis žmonių suplūdimas ir nu
važiavus automobiliais bus 
daug vargo. Komitetas tu rei
kalu darbuojasi, prašo visų 
važiuoti sykiu su choru, le- 
gijonieriais, sportininkais ir 
ik. Nebus jokio rūpesčio.

Lietuvytis

North Sidės Žinutės
Praėjusį sekmadienį įvyko 

mūsų parapijos pirmas pava
sarinis išvažiavimas, Jeffer- 
sono miškuose. Privažiavo pi
lni miškai lietuvių. Matėsi ir 
kitų srovių lietuvių išvažia
vimas, bet mūsų parapijonų 
tikrai buvo daug. Ir būt labai 
linksmai praleista diena, jei 
ne staiga užėjęs labai šaltas 
oras, po to lietus, kuris ir 
privertė visus važiuoti į par. 
svetainę. Čia atsinaujino iš-

šias šv. laikė ir pritaikintų važiavimas baliaus formoje: 
pamokslų pasakė pats ipralo-Įšokta, linksmintasi ir vaišin-

dešimtį .dienų. Komitetas vi
su smarkumu rengiasi. Kvie
čiami visi parapijonai lanky
tis karnivale.

Tik kų praėjo Šv. Petronė
lės diena ir ta proga Petro
nėlės Kulienės artimiausios 
draugės ir draugai, jai ne- j 
žinant, suruošė pagerbtuves ir i 
įteikė dovanų'. Vakarėly da
lyvavo ir svečių iš So. Chica- 
go ir West Side. P. Kulienė 
visada ir visur dedas prie 
gerų darbų ir prie viso lie
tuviško veikimo.

PHTTTgas

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
U cuigli&ko vertė 

Kun. Ant M. KArniiiUa

Birželio 1 Diena

“Mūsų kasdieninė duona, o 
Viešpatie, yra Tavo brangiau
sias ir garbingiausias Kūnas 
ant altoriaus aukojamas. Ta
vo Kūnas yra danguose, ta
čiau Jis randasi tarp mūsų 
čia žemiau šioje Aukoje, kurį 
mes matome per Tavo didelio 
maloningumo, išminties, galy
bės, nusižeminimo, pasigailė
jimo ir valios dirbimų”.

Daugelis ir parapijonų tąsi.
ėjo prie šv, Komunijos. Ko
munijų dalino trys kunigai.

Įspūdis buvo tikrai jaudi
nantis. Apie procesijos gra-

Labai daug North Side jau
nimo rengiasi vykti į rengia
mus Lietuvių Olimpikos klū- 

žumų ir jos rūpestingų pri-!^° šokius, kuriems grieš gar- 
ruošimų netenka plačiau aiš-

Nacionalis Lietuvių Aero 
klubas perkėlė savo centro ra
štinę į North Side. Klebonas 
leido susirinkimus laikyti pa
rapijos svetainėje ketvirta
dienių vakarais už tokių pat 
nuomų, kaip ir kitoms drau
gijoms, organizacijoms. Klu
bas pradeda didesnį veikimų 
ir ta proga jau įsirašė net ke
li nauji veiklūs jaunuoliai-ės. 
Tikimasi klubų išauginti.

Lietuvytis

Šakių Apskr.
Klubo Piknikas

Šakių apskričio klūbo pik
nikas įvyks sekmad., birželio 
4 d., Dainelio darže. Bus ge
ra muzika, (grieš liptuviškns 
ir amerikoniškus šokius). 
Kviečiame atvykti visus zana
vykus, suvalskinius, žemai
čius, aukštaičius ir dzūkus.

“Drauge” buvo įdėtas atvaizdas Thomas Smith, kuris ma
žu lėktuvu pasiryžo perskristi Atlantu. Šiame atvaizde ma
tome jo tėvus, kurie gyvena Clarksburg, W. Va., laukian
čius vienokios ar kitokios apie savo sūnų žinios. (Acme tele- 
photo) 1

Jei tavo širdis būtų teisi, 
tuomet visoks sutvėrimas tau 
būtų gyvenimo veidrodžiu 

'šventos išminties knyga.
ir

A > A
ADOMAS JANONIS

(gyv. 4861 S. Juslia* Street)

Mirė geg. 28, 1939 ta., su. 
laukęs pusės amžiaus.

Ulmęs Lietuvoje, Panevėžį® 
apskrityje, Ramygalos parapi
joje, Garučkų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 mėty.
Paliko dideliame nuliūdime:

3 sūnus: Joną, Edvardą ir Eu
gene; 2 dukteris: Stella ir E- 
llzabeth; 2 žentus; Krank Kar
inamu, ir Robert Verginek; 2 
anūkus; marčią Virglnią Jano
nis; švogerį Louis Schnelder; 
seserį Agotą: švogerį Pranciš

ką Gleizinis ir ją Seimas ir 
daug kitą giminią.

Kūnus pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
birželio 2 d. Iš J. K. Eudelkio 
koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
atlydėtas į Sv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų nulydėtas
į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tainua-aa dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys,
Anūkai, Zeniai, Marti, Svoge- 
riai ir Giminės.

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

kinti. Jį jau žinoma visiems 
lietuviams katalikams. J. Š.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

jCtoriatuiaa Patarnavimai — Moteris patamanja 
Pilone 9000 620 W. I5tb Avė.

NEURITIS
KILIIVI PAIN IN PIW MINUTIS

To relieve the torturing pain of Neuritis, 
Rheumatiam, Nmralgia or Lumbago in a 
fcw minutes, «rt the DoCtor's formilla 
NURITO. Dėpendable—no opiates. no nar- 
cotica. Does the work ąuicldy—mušt relieve 
eruet pain. to your' satisiartion in a few 
minutes or money bark at Druggist's. Don’t 
sufler. Ūse NURITO on this guarantee today.

^Scratching
//uiRKIIIVI ITCHIMC SKIM OoztA/y

Evon the moet stubbom Itchlng of edema, 
MntchSK. pimpis®, at hlclc's foot, rashen and 
other mtemally caused nkln erupttons, 
guickly yields to pure. coollng. antiscptlc, 
fiquld D.D.D. PancatmoM. Clear. greaso- 
less and statnlcss—drlcs fast, Ils gentie 
oūt the iHltatlro1- Otope the moet
intenaJ^hing ln a hurry. A 35c trtal bot- į 
tie. at all dmg Stores, praves it—or yonr 
money back. Aak for D.D.D. PaucaimoN.

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metama Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patvarkė 
Ant. 8. Pocius.

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

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centą persiuntimui.

LIETUVI&KAS
MIŠ0LĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms. Ir kitos Mal
dos Ir Otesmės. Antras pataisytas 
leidimas Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. štiprlale odos vlršals, 
kaina — 3.75. Reikalaukite iš:

DRAUGAS PUB. C 0.
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

bus įvairi: šokiai, žaidimai, 
i vaidinimas ir dovanos.

Dienų po išvažiavimo bus 
rinkamai Cook apskr. teisėjų. 
Norime raginti piliečius vėl 
balsuoti už demokratus, nes 
jie davė mums pradžių poli-

Visus Uzkviecia
Demokratų išvažiavimas 
Birželio 4 dienų

I
Lietuvių Demokratų League 

Cook County metinį piknikų
rengia Ryan’s AVoods, prie 87 į tiko j ir iš tos partijos tiki- 
gatvės ir Western Avė. Įėji- [mės dar daugiau darbų gau- 
mas nemokamas. Programa į ti lietuviams. Didžiuma dabar 
-------------------------------------- tinių kandidatų lankysis tam
Turėsime progos susipažinti 
su visais šakiečiais ir links
mai laikų praleisti. Pradžia 

' 11 vai, ryto. Įžanga netinka
ma. Važiuoti reikia Kean av. 
iki 87 į vakarus iki daržo.

išvažiavime. Tat norime, kad 
lietuviai gražiai ir skaitlingai 
pasirodytų. Pradžia 11 valan
dų ryto. Dėdė Kaltukas

REMKITE, PLATINKITE 

Kengimo komisija KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

KAZIMIERAS
NORWAINIS

MlrS geg. 30. 1939, 1:80 vai.
popiet, numukęs 2 3 metų auiž.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Antaniną, po tėvais 
Kairaitė, tėvą Kazimierą, 2 se
seris: Stanislavą ir Oną, sese
rėčią Sblrley, mylimą sužiedo- 
tinę Mabel D-rover, dėdę Jo
ną Norwainį ir jo šeimą, tetą 
Karoliną Norwainienę ir jos 
šeimą, giminaičius; Prancišką 
Zaleckį ir jo šeimą, šaltmie-

( rus ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas Butkaus 

koplyčioje, 710 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 

birželio 3 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka- 
clmiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Itfrvas. Se
serys, Snžiedothnė. Seserėčia, 
Dėdė, Teta ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai But
ukus Undertaking Co. Telefonas

Canal 3161.

A.
VYTAUTAS

MAKEVICIUS
(gyveno I»o ntem. 1847 

NorUi Avė.)
West

Mirė geg. 29 d., 1939 m., 
5:30 vai. popiet. Minneapolis, 
Minn., sulaukęs 23 metų am
žiaus.

Gimęs Chlcago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Petronėlę, du brolius: 
Vincą, brolienę Lucillę ir Ber
nardą, ir kitas gimines ir pa
žįstamus.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz koplyčioje, 2314 West 23- 
rd Piace.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 3 dieną. Iš koplyčios 
8:30 valandą ryto bus atlydė
tas J Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu- 
linges pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motjna, Broliai,
Brolienė Ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai — 
Lachawicz ir Sūnai, telefonas

' CANai 2516.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St TcL YARDS 1278
9

Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 Sopth Fairfield Avenue

__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

r\ V V A T koplyčios visose 
A •• Chicagos dalyse

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

Pranešėjau P. AALTTMIERAS

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA v,

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Avė. Chlcago, Illinois

Telefonas SEELEY 6109
įkyriai randui įkertai ano Holy Sepnldm Kaplalų, 6900 Vul llltS Statai

'H

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

Irba Flower Shoppe 
4180 Archer Avi.

pimm LArAvvm imd
— v«— Laidotas

MARIAI OHIOAGOS, CICER0S LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

D V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
L/ 1 K MIESTO DALYSE

teis M.PMIiiB 3307 Iitoanioa Avi. 
Phone YARds 4906

LJ-Zoln 1646 Wm« 46th Street 
Phom YABda 0781-0782

AM V. Petkus 4704 S. Weaten Awane 
T«L LAFayetU 8024

P. J. Ridikas 8354 So. Halatod SL 
Telefonu YASda 1419

Antfamy B. Petkus
LkMcz ir Snai
J. LMms
S. P. Mažeika

6834 So. Weatern Atk 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Conrt 
ClCero 2109
2314 We«t 23rd Ptaoe 
Phone CANal 2M5 
Skyrius 42-44 E. 108 8L 
“ ?ULlman “Phone PI 1270

4348 So. Oalifornia Ava, 
Phome LAFayette 3572

8319 Lttn&niea Arena* 
Phone YABde 1138-1189
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Gražus Sumanymas 
Kilniems Tikslams

Gegužės 30 dieni) buvo lan
kymo kapinių diena. Chicagos 
lietuviai katalikai, kaip žino
ma irgi turi vienas gražiau
sių kapines. Šiose kapinėse 
randasi palaidotų Tėvų Ma
rijonų ir Brolių, kur prie vie
nų randasi padėti anaži pa
minklėliai su užrašais. Bet, 
nežinia kokiu atžvilgiu, yra 
pamiršti du kapai, prie ku
rių jokio ženklo nėra. Žino
ma, labai gaila, kad taip yra. 
Daugelis žmonių, atsilankę 
prie kapų didelei apgailesta
vo, kam tokie žymūs asmenys 
— tėvai misijonieriai, kaip 
a. a. kun. Vincentas Kulikau
skas ir a. a. kun. Aleksandras 
Būblys taip už/miršti. Žinoma, 
čia negali kaltinti už tai Tė
vų Marijonų, nes per daugy
bes įvairių darbi) ir pareigų, 
šis dalykas pamirštas. Šiuo 
reikalu turėtų kiek daugiau 
susirūpinti Tėvų Marijonų Rė 
mėjų Draugija. Ir aš siūlyčiau 
kad šiuo tarpu rengiamasi 
prie didelio tradicinio išva
žiavimo — Lietuvių Dienos, 
kuri įvyks liepos 23 d., Ma
rijos Kalneliuose, kad dalis 
pelno būtų skiriama kaip tik 
šių garbingų mirusiųjų misi- 
jonierių prie kapų paminklė
lių padėjimui. Aš manau, kad 
malonūs Tėvų Marijonų rė
mėjai ir prieteliai šiam suma
nymui pritars ir neatsisakys 
šiame darbe padėti.

Didesniam šio išvažiavimo 
pasi'seki'mui yra parūpintos 
tam tikros knygutės ir pas
kirtos $25.00 dovanoms — 5 
dovanos po 5 dol. Norintieji 
gauti vienų šių dovanų, galite 
įsigyti vienų tikietų arba nu
merį tiktai už 2c, pažymėda
mi knygutėje savo vardų, pa
vardę ir adresų.

Taigi, būkite šio taip gra
žaus ir labdaringo darbo da
lininkais. Jei kas norite pa
dirbėti šiame reikale, prašo
mi kreiptis į “Draugo” ofi
sų, reikalaudami panašių kny
gučių arba pašaukite telefo
nu dienomis Canal 7790, o va
karais Seeley 4377. Knygutės 
bus pristatytos į namus.

J. K.

Aplink mus
Pirmadienį lankėsi redakci

joj subdia'konas Julius Zane- 
vičius iš Šv. Prokopijaus se
minarijos. Užsibaigus mokslo 
metams, išvyko pas tėvus į 
E. Vandergrift, Pa. Kunigu 
bus įšventintas kitais metais.
Priklauso Peoria, 
pijai.

vysku-

Iš Detroito atvyko kelioms 
dienoms į Chicagų >muz. ir 
dain. Bronius Nekrašas. Sek
madienį per sumų giedojo Šv. 
Jurgio bažnyčioj. Po pietų dai 
navo per Budriko radijo va
landų. Ligšiol p. Nekrašas va
rgonininkavo Šv. Jurgio par. 
Detroite, bet iš tos vietos at

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutes

Aštuoniolikiečiai laukia se
kmadienio, nes tų dienų visi 
ruošiasi praleisti pavasario ga 
mtos prieglobstyje Vytauto 
darže. Tų dienų įvyks para
pijos piknikas su visomis sa
vo prašmatnybėmis. Ir senie
ms ir jauniems ruošiama daug 
linksmybių.

Praeitų sekmadienį būrys 
•mokyklos vaikelių priėmė Pi
rmųjų Komunijų. Gerb. kle
bonas atvedė juos į bažnyčių 
ir atlaikė iškilmingas mišias. 
Tikrai buvo įspūdingos apei
gos. Gerb. Seserys jau pradė
jo mokyklos mokinius ruošti 
prie (mokslo metų užbaigos 
programos.

SPORTAS
North Side
Nugalėjo Cicero

Gegužės 24 d., North Side 
Lietuvos Vyčių 5 kuopa pa
darė “supryzų” Cicero Lie
tuvos Vyčių 14 kuopai. Lie
tuvos Vyčių Chicagos apskri
čio 1939 metų Indoor Lygos 
atidaryme North Side nuga
lėjo Cicero 9—8.

Gegužės 25 d. West Sidės 
Lietuvos Vyčių 24 klopa nu
galėjo Brighton Park Lietu
vos Vyčių 36 kuopų, o Mar- 
quette Park Lietuvos Vyčių 
112 kp. nugalėjo Dievo Ap
vaizdos parapijos Lietuvos 
Vyčių 4 kuapų.

Gegužės 31 d. Cicero žais 
su Brighton Park, gi birželio 
1 d. North Side su Dievo Ap
vaizdos parap., ir West Side

sisakė, nes nori daugiau laiko 
pašvęsti kitų mokymui ir sa
vo balso lavinimui. Muzikų 
ir dainavimų yra studijavęs 
ir Italijoj.

Pateko į rankas mūsų dien
raščio •spaustuvėj atspausdin
tas ti'kietas, ant kurio para
šyta: “Linksmas piknikas su 
šokiais, dainomis, žaislais ir 
dovanomis bus sekmadienį, bi
rželio 18 d., 1939 m., Liberty 
Grove (buvusioj Dambrausko j 
farnioj), Willow Springs, III”. 
Pasirodo, kad šį piknikų ren
gia Lietuvių R. K. Susivieni
jimo ChLcagos apskritys. At
silankiusiems žadamos dova
nos.

dėl pirmos vietos su Marąue- 
tte Park.

Žaidimai įvyksta McKinley 
Parke, prie 39-tos gatv., arti 
Damen Avė. vadinamos “Pe- 
nnisula”. Visų žaidimų pra
džia 6:30 vai. vak. *

Visi kviečiami atsilankyti 
ir pamatyti Lietuvos Vyčius 
žaidžiant. Red Cherry

Mažų Išlaidų
NAMAI

Pamatyklt 
š| namą 
šiandien 

.10 r. iki 4 
[ po piet ant 
mūši) vietos!

Pastatysime namus ir vidų {- 
rengsime ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistai ir užtikrinti. 
IZOLIOTA GARAŽĄ g * *
2 karams pastatysime A 1 .
ant Jūsų lotouž.............. lUUa

Unijistų statytas

Kviečiame Jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be Jo
kių prievolių. Uždari porčiai Ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.
CITY WRECKING. & LBR. CO. 
2301 S. Crawford, Lawndale 3010 

Open Sundays
K. KAFKA, prez.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

RADIO
BUDRIKO RADIO
PROGRAMA

Pereitų sekmadienį radio 
programų klausytojai gėrėjo
si gražia Budriko programa, 
kurių išpildė simfonijos or
kestrą ir artistai dainininkai. 
Šį kartų be nuolatinių artis
tų, dalyvaujančių Budriko 
programose, buvo dar vienas, 
tenoras iš Detroito, kurio lau
kia graži ateitis, būtent Bro
nius Nakrašas. Jis dainavo 
solo ir sykiu su kitais daini
ninkais. Visa programa išėjo 
•sklandžiai ir gerai.

Kita Budriko radio progra
ma bus ketvirtadienį, vakare 
nuo 7 iki 8 vai., iš stoties WH 
FC, 1420 k. Programoj daly
vaus moterų choras, Dėdė Pa
sakorius ir a'kordijonistai. Bus 
gražių liaudies dainų ir geros 
muzikos. Be to, bus svarbūs 
asmenų ir draugijų praneši
mai. Nepamirškite pasiklau
syti. J.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
VVholesale 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. 
Dzlmldai, Savininkai.

JŪS GALITE GAUTI

ON A’S PERMANENT
ai (3.06. Taipgi gaunate artletlikg 
plaukų na t ainy m«, apkirpimą ir .ham- 
peo.

Permanent garbenėjimas 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 

Telefonas LAFayette 8038

šį Vakarę Marijonų 
Rėmėjų Susirinkimas

CICERO. — Šį vakarų, bir
želio 1 dienų, tuoj po pamal
dų įvyks Marijonų Rėmėjų 
Draugijos 21 skyriaus susiri
nkimas parapijos mokyklos 
kambary. Nuoširdžiai prašo
ma visų narių-rėmėjų ir “Lai
vo” skaitytojų dalyvauti. Su

DANTIMS 
PLEITOS $■
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS 
P L E I T O S .... PO

Pinigai grąžinami jei 
M patenkinti.

$12.50
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas pleitas daro LA1SNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
3945 ĮVEST 2«th STREET 

Tek lAwn<lale 2908-9
Atdara iki 9

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Standard Club
švelni Degtinė—100 Proof 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokią Kaina
TIK $1.00 PT. $4 rn 
4-5 Kvortos.... ,"Uj

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15C DRINKSAR

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pilone Boulevard 0014

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY BUNDA Y FROM 1-2 P. M.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(VyriSkų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

sirinkimas bus trumpas, ma
lonėkite susirinkti, pasitarsi
me Lietuvių Dienos išvažia
vimo reikalu, kuris įvyks lie
pos 23 d., Marijos Kaineliuo- 
so. Prašome! Valdyba

CLASSIFIED
PARDAVIMU TRIK

| 80 akerų ūkis. Geri budlnkal. 20 
' gerų gyvulių. Visos naujos mašinos. 
Parduosiu pigiai. Mike Gregel, Kū
rai Kuute No. 2, Coopersvllle, Ml- 
cliigan.

1721 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Monroe 9251

v. p. p.

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

Tarta, viri
(3,160,006.00

i viri

iki

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Comer Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti 

$5,000.00
ISmokėjora 
Už padėtus

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų

Morgiėių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nno 9 iki 12 die

ną, Suimtom nno 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

ot CniCAGO
JU8TIN MACKIEWICH 

Preaident
HELEN KUCHINSKAS, Seo.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI (

5 kambarių bungalow. (750.1)0 (mo
kėti. (27.00 J mėnesį HOLC. Labai 
gerame stovyje. 50 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busų. Savi
ninkas; 9353 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 K. Halsted St. Savinin
kas gyvena: 325i S. Ememld Avė.

PARDAVIMUI BUNGALOW 
6 dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje; miegojimui porčius; 
didelis beismontas; 30x150 pėdų lo
tas; 2-karų garadžius; karštu vande
niu apšildomas; vist screens Ir wea- 
ther strips; ąžuoliniai aptalsymal ir 
grindys. Kaina tiktai (6.350.00 casn 
ar išmokėjimais. 2445 West Mar
gume Road (67th St.) Telefonas 
REPublic 4666.- —1 ■ ■ w

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučių Sapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes š| 
menes| savininkas išvažiuoja, 1839 
South Racine Avė., Chlcago, III.

PARDAVIMUI BIZNIS
Parduodu duonos kepimo bizni su 
namais, arba vien tik bizn|. Biznis 
išdirbtas per 35 metus. Priežastis 
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauja mano lšdirblmo praktiką 
(patęntą) mielai sutiksiu perleisti ir 
Išmokinti. Savininko Ir biznio Jetal 
gos antrašas: 2803 So. Emcrahl A 
vetruc. Chlcago. Illinois. I

PARDAVIMUI BIZNIS
Gėlių biznis, išdirbtas per 18 metų, 
Priežastis pardavimo — liga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 4149 W. 
26 Ui Street, teicf. T.avvndaic 7045.

PIRMOS RffilES JUODŽEMIS 
— (plynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai (1.00; 15 
bušelių (2.50.
Stanley Gavelis. 110 So. Ridgeiand 
Avė., Worth, III., tel. Oak Laiva 
193.1-1.

rARDAvnm bttnc.aloiv 
5-kambarlų bungalovv; furnaetf

apšildomas; uždaryti porčiai: gara
džius; 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi

giai, — tiktai (4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Sorlngfleld Avc.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas; 4 kambariai vir

šuj. i apačioj; furnaeu apšildomas? 
garadžtus. Atsišaukite: 3421 South 
Sprlngfield Avė. Tel. lAwn<lale — 
6291.

VASAROTOJAMS ATYDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
btllum ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chicagos. Kelias 83 ir 4 5. Petcr Ber
notas. Rox 77, Sllver T^ake, Wls.

PARDAVTMUI NAMAS
4 kambarių cottage; 50 pčdų lotas, 
pulkus kietnas; 2-karų garadžius. 
Kaina tiktai (2.500.00. Atsišaukite: 
2331 South St. Tonis A v nuo.

PARDAVTMin
Pilnos mteros piano akordionas. 120 
basų. Geros išdirbystės. mažai varto
tas. Parsiduoda už pusę kainos. At
sišaukite telefonu,- REPublic 0545.

SKOLINAME PINIGUS 
Skoliname pinigus ant morgičių ir 
ant kitokių savo vertės popierių. 
Parduodame forklozuotus namus pi
giai. Turime visokių gerų namų vi
sur. Apdraudžiamo viską. Perkame 
ar parduodame namus ir apmokame 
cn-Sh. Teisingas patarnavimas. Chas. 
Ilrnlch (Urnlkas), 2500 (Vest 63rd 
St., telefonas Prospect 6025.

pardavimui
4 fletų moderniškos mūrinis na

mas. arti Marąuette Parko. H.O.L.C. 
morgičius. Rendų neša (150.00 j mė
nesi. Kaina tik (13,500. Įmokėt 
(6.500. 7207 S. Franclsco Avė., tel. 

PROspect 3140.
PARDAVTMin

3 aukštų mūrinis namas — krautu
vė Ir pragyvenimui kambariai. Du 
po 5 kambarius su voniom. Ir du po
4 kambarius. Gera vieta tavernų! ir 
restoranui. Labai pigiai. Savininkas: 
2513 S. Halsted St., Ctiicago, III.

RENDON KAMBARYS 
Vienas šviesus kambarys ant antro 
aukšto. Karštu vandeniu apšildomas. 
Tinkamas pavieniui vyrui. 1220 So. 
50ih Court, Cicero. Illinois.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas prie 160 East 
Manpiette .Road, kaitimas Indiana A- 
vcntie. Matykite Mr. Domus. .

PARDAVIMUI TAVERNAS 1 
Pardavimui laverno biznis. Pigl’lals- 
nts. pigi renda. Atsišaukite: 835 W, 
123rd Street.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

J

LAISVI NUO 
REUMATIZMO

mm

Nohle C. Chambers, 22 m., 
šiomis d ienom i s policijos su
gautas vagiliaujant Chicagoj 
ežero pakraščiuose bei parkų 
lagūnuose stovinčiose jachto
se. Sužinojus tai New York 
policija įsakė jį pristatyti į 
Oyster Bay, N. Y. Ten bus 
kvočiaimas ryšium su 1931 m. 
nužudymu vieno asmens.

(Acme telephoto)

Me« turime pulkų 
būdą reumatizmui 
gydyti, kur| malo
nini prisiusime bet 
kokiam skaityto- 
Jul-Jal. jeigu tik 
kreipsis J mus tuo 
reikalu. Jei ken
čiate skausmą na
riuose. skaudžių 
ar Jauslių sąnarių, 
Jei kiekviena oro 
atmaina sukelta 
skausmus, tai čia 

jums proga pabandyti paprastų 
Ir pigų būdą, kuris tūkstančiams 
padėjo.

Rti malonumu jums pftstųslms 
PILNĄ PAKELĮ 7 DIENŲ DY
KAI BANDYMUI, Ir Jei pagei
daujate daugiau vartoti, jūs tai 
galite padaryti su menkomis iš
laidomis. Prisiųskite vardą Ir ant
rašą:

<1

RGSSE PRODUCTS 00.
Dept. X-6, 2708 W. Farwell Avė. 

Chlcago, Illinois

NEW CITY FURNITURE MART
— rengia —

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

Sekmad., Birželio-June 4, 1939
>1,500.00 — DOVĄNOMIS — >1,500.00

Kas nor uMregervuotl vietą ant busų prašomi kreiptis J New City Furnlture M ar t, 
1(52 W. 47th 8t., 18 anksto. Su kiekvienu buso tikietu gausite Jžangos tlkletą dykai.

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

Taipgi, New City rinks populiariausią mergaitę iŠ Liet. Vyčių kuopų.
............. ..... — ... 1 i. .. n. . — a — . —

Klausykite mūsų programo: Antradieniais Ii stoties WSBC, 1210 klj., 8:00 iki 9 v. V.

^H^BUICK
AGENTŪRA

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių | 
Menamomis Kainomis.

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

Domininkas Kuraitis, Savininkas
m

Telefonas VICtory 1696

GRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontas Mine Rnn, (Screened) Tonas $7.00 
Petroleum Carbon Coke, perkant 5 tonas ar 
daugiau, Tonas $7.26. šios kainos tik iki Liep. 1S»l« .katra.


