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i-Daladieris
Mažiausias nepaisymas padrąsinti
Hifleri ir nei savaraAiauti

VYSKUPAS GINA
VOKIEČIUS KUNIGUS,
BUVUSIUS JĖZUITUS

Daladieris sako, Hitleris
jau pakankamai vyravęs
PARYŽIUS, birž. 6. — Ži ti Lenkijai, kad ji šį kartų pa
niomis iš Berlyno, Vokietijos siduotų naciams, jei siūloma
ambasadorius Lenkijai pradė koncesijų.
jęs pasitarimus su lenkų vy
Bet Prancūzijos ministras
riausybe Varšuvoje Dancigo pirmininkas Daladieris šau
kia, kad Vokietijai neturi bū
klausimu.
Sakoma, Vokietija jau su ti daromas nė mažiausias nu
tinkanti daryti kai kurių nu- sileidimas. Jis pareiškia, kad
sileidimų, kad tik atgauti tuo būdu Hitleris ir vėl būtų
Dancigu, Sakoma, šįkart na- padrąsintas grobti gretimas
ciai paneigsiu koridoriaus per Vokietijai teritorijas. Sako,
koridorių klausimų.
Hitleris pakankamai yra vyŽiniomis iš Londono, britų ravęs ir jo žygiai turi būti
vyriausybė pasirengusi patar-Į uždaryti.

Anglijus minta pimkas
Chamterlaiitas netari vykti Maskvon
Gal ši kelionė teks užsienių
reikalų ministrui Halifaxui
LONDONAS, birž. 6. —
Kad pagreitinti susitarimų su
sovietais padaryti antiagresyvinę sąjungų, iškeltas sumany
mas ministrui pirmininkui
Chamberlainui vykti "j Maskvą
ir ten asmeniškai baigti reika
lus.
Bet ChambeTlainas šį suma
nymų griežtai atmetė. Jis pa

reiškė, kad, rasi, užs. reikalų
sekretorius Halifaxas sutiks
vykti į Maskvą.

SION, Šveicarija. — Vokie
tijos naciams uždarius istori
nę Canisianum seminarijų Innsbrucke, Austrijoje, šios se
minarijos profesoriai kunigai
jėzuitai atsikėlė į Šveicariją.
Šios respublikos autoritetai
nusprendė šiuos buvusius pro
fesorius pašalinti ir iš šios ša
lies. Jiems leista išbūti tik iki
Ameri'kos Jungtinių Valstybių Jūrų Akademijų 1939 me
1940 m. liepos mėnesio.
tų
baigusiųjų Klasės garbės nariai: Louis H. Roddis iš St.
Siono vyskupas V. Bieler
Paul, Minn. (kairėj), Edvard L. Beach iš Palo Alto, Calif.
pakilo ginti šiuos Austrijos (dešinėj) ir James M. Dunford iš Seattlc, Wasb. (žemiau).
bėglius profesorius. Vysku
pas pareiškia, kad Bažnyčios KESINTASI PI IEŠ KENTO
valdžia šiuos kunigus profe
PRIN< ESĘ
sorius dispensavo iš Jėzuitų
draugijos įžadų ir jie daugiau LONDONAS, birž. 6.
nėra jėzuitai. Kaip tokiems Čia suimtas \Idutinio araŠveicarijos vyriausybė neturė a°us aaatralietiį kurs, anot
tų uždrausti čia laikinai gy- policijos, iŠ papluto šautuvo
MASKjVA, birž. 6. — So
venti ir darbuotis parapijose. iP^oidęs šūvį į Automobilį, ku vietų kariuomenės organas
Galimas daiktas, kad švei.,"u0 važiavusi Kento priuce- “Krasnaja Zviezda” paskel
carijos autoritetai nebuvo pa-;8a* ^aral‘au® Jurgio jaunes- bė įspėjimą kariuomenės va
informuoti apie minėtę dis- ,ni°j° br“lio žmi*na. Bet nepa dams ir visiems karininkams.
Pažymima, kad “susektas
pensavimą ir dėl to pakeis sa lal*ęs
Išaiškinta, kad žmogus po kad ir mažiausias neteisybės
vo nuosprendį.
iššovimo nebėgęs ir kaip nie ir nenuoširdumo šešėlis nebus
kur
nieko pasilikęs vietoje i- pakenčiamas”.
VAIKŲ DARBO KONSTI
TUCINIS PRIEDAS YRA ki jis nurodytas policijai.
Šis įspėjimas paskelbtas dėl

KAS YRA TEISYBĖ
IR KAS MELAS SOVIETŲ
KARIUOMENĖJE

Rytoj įvyksta fninistrų kabi
GERAS
I Tačiau jis lojpši&mas, nors
svarstomi
bolševikų pasiūlymai, ypač Pa . WASHINGTON, birž. 6.—;yra aišku’ kad’ Jis gali būti
nesveiko proto.
baltijo apsaugos klausimas. Vyriausias teismas išsprendė
Kento princas yra paskir
Gal bus aptartas ir Halifaxo kad vaikų darbo konstitucinis
tas
generaliniu gubernato
vykimo į Maskvą klausimas. priedas ir toliau yra tinka
mas, nepaisant to, kad jo rati rium Australijai.
fikavimui nustatytas laikas se
SUOMIJA NORI, KAD JI
NE TEISfiTUMO, BET
niai
praėjo. Neratifikavusios
BŪTŲ ATSIKLAUSTA
šio priedo kai kurios valsty- [EKONOMINIS KLAUSIMAS
HELSINKIS, birž. G. —
bės gali toliau priedo klausi- Į SPRINGFIELD, III., birž.
Suomijos užsienių reikalų mi
nistras Eljas Erkko seime pa mą svarstyti ir jį ratifikuoti, g — Pieno pramonės kontro
jei to nori.
lės sumanymo šalininkai nuLONDONAS, birž. 6. — reiškė, kad jo vyriausybė yra
džiugo, kai vyriausias šalies
Daugiau kaip 200,(XX) jaunų priešinga, jei kitos kurios vai
AMERIKIETIS PASKIR ; teismas nusprendė, kad pieno
vyrų, sulaukusiųjų 21 m. am stybės rūpinasi Suomijos nen TAS VYSKUPU INDIJAI
kainų kontrolė (pieno markiežiaus, pašaukta privalomon tralumu, arba saugumu jos
VATIKANAS, birž. 6. — tinimas). yra teisėta.
karinėn tarnybon. Po 6 mėne pačios neatsiklaususios.
Šventasis Tėvas Pijus XII
Bet jų nudžiugimas pasi
sių mankštos jie bus paleisti
Ministras taip pat pažymė- kun. L. L. Morrową paskyrė
atsargon ir 'bus šaukiami kiti jo, kad nėra jokių teisėtų kliu Į Krišnagaro, Indijoje, vysku- rodė trumpas, nes sumanymo
priešininkai dabar iškėlė eko
likusieji ir gi G mėnesių man čių suomiams įginkluoti stra- pU
kštai. Ir taip bus kas metai teginį Aaland salyną, nepaiKun. Marrow 16-ti metai nominį klausimą. Tvirtina,
kad pieno kontrolės įvedimas
įvedus privalomąją tarnybą. sant sovietų priešinimosi.
yra apaštališko delegato Fili
bus skaudus ekonomikos žvilBritų vyriausybės sluoks
pinams JE. arkivyskupo N.
giu ir tas bus nepakenčiama.
LAIVO NUSKENDIMAS Piani sekretorium.
niuose daug džiaugsmo. Sako
Pačiai pieno pramonei gali bū
ma, kad ateinančių metų pra BUS VIEŠAI TIRIAMAS
Naujas vyskupas yra ameti rimtas pavojus.
džią Britanija turėsianti iki
LONDONAS, birž. 6. — rikietis, 47 m. amž.
vieno milijono išmokslintos Ministras pirmininkas ChamKAUNAS. V—19. — “Aukariuomenės ir tuomet nebus beriamas parlamente užtikriVfiLIAVOS DIENA
. „
. .
.
.
.
1
to
susisiekimo
ir
transporto
reikalo bijoti diktatorinių vai no, kad nardančio laivo “The
Ateinanti sekmadieni Chica , ,
.
.
...
bendrovės
metiniame
akcinin
stybių.
tis” nuskendimas viešai bus goję bus iškilmingai Soldier
kų susirinkime gegužės 16 d.
Bet žinovai nurodo, kad ši tiriamas ir nieko nebus slepia Fielde (Grant parke) minima
pirm,, inž. Čiurlys pranešė,
kariuomenė nebus tikroji ka ma.
Vėliavos diena.
kad bendrovė jau turės 50 au
riuomenė, nes jos kokybė ne Su šiuo laivu žuvo 99 vy
tobusų. Pernai ligi balandžio
kokia. G mėnesių laikotarpiu rai.
mėn. bendrovė teturėjo 10 sa
negalima civilinio vyro pada Pranešta, kad apačia nus
vo autobusų, o rugpiūčio 1 d.
ryti tikru kareiviu. Reikalin kendusio laivo dirbamas tune
— jau 35. Bendrovė pernai
ga mažiausia poros metų nuo lis, laivui apjuosti ir nuvilkti
padarė G,471,092 Lt apyvartą,
latinė tarnyba, jei norima tu į negilumą.
balansas siekė 1,901,292 Lt.
rėti tinkamai išmiklintą ir jBERLYNAS, birž. 6. — Metai baigti su 172,282 Lt.
grūdentą kareivį.
LENKIJOS PREZIDENTUI Čia atvyksta Latvijos ir Es gryno pelno. Šiemet bendrovė
PLATESNIS AUTO
tijos užsienių reikalų minis perima keleivių susisiekimą ir
AMERIKOS LEGIJONO
RITETAS
trai, kurie rytoj pasirašys ne Žemaičių plentų. Bendrovė
SUVAŽIAVIMAS
VARŠUVA, birž. 6. — Len puolimo sutartis su Vokietija. kreipia ypatingą dėmesį j tar
Amerikos Legijono metinis kijos seimas respublikos pre Patirta, tuo būdu Vokietija nautojų parinkimą ir jų eko
suvažiavimas šiemet įvyks Cbi zidentui pripažino autoritetą baigia organizuoti ekonominį nominės būklės užtikrinimą.
cagoj rugsėjo mėn. gale. Šuva be seimo atsiklausimo šalyje Pabaltijo bloką savo naudai.
Tokį bloką ji nori sudaryti REMKITE,
žiavime bus 48 generolai, da skelbti karo stovį bi kada, jei
PLATINKITE
ir pietrytinėj (Europoj.
tas būtų reikalinga.
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
lyvavę pasauliniam kare.

BRITAI DŽIAUGIASI
TURĖSIU GAUSINGA
KARIUOMENĘ

I

LATVIJA IR ESTIJA
PASIRAŠO SUTARTIS
SU VOKIETIJA

■N

Popiežius Pijus XII atnaujina savo
pastangas už taikos išlaikymą Europoj

L-t, .... ■ ■ ., .

VATIKANAS, birž. 6. —
Tarptautinis dalykų stovis
Europoje ir vėl krypsta į Wo
gųjų pusę. Valstybės atnauji
na savitarpius grasinimus.
To atsižvelgus, šventasis
Tėvas Pijus XII taip pat at
naujina pastangas už taikos
ir ramybės išlaikymą Europo
je. Pataria, kad kilę nesusi
pratimai gali būti taikinguoju
keliu išsprendžiami.
VASARINIS LAIKAS —
OFICIALUS LAIKAS

Popiežius priėmė Britanijos
ministrą Šventąjam Sostui ir
ilgoką laiką su juo tarėsi.

Sužinota, kad Jo Šventeny
bė pasiuntė atskiras notas Ro
mai, Londonui, Paryžiui, Ber
lynui ir Lenkijai. Nori gauti
galutiną užtikrinimą, kad vi
somis priemonėmis karo bns
vengiama, kad pastovi taika
bus išlaikyta.

VYTAUTO DIDŽIOJO
MUZIEJAUS ROMAI
KAINAVO 2,082,037 LT,

Chicagos policija po majo
ro rinkimų pradėjo griežtai
vykdyti miesto nuostatą, ku
riuo nurodyta, kokiu laiku
KAUNAS. — Gegužės 17 d.
smūklės gali būti atidarytos buvo iškilmingas vytautinio
ir turi būti uždarytos.
sąjūdžio baigiamasis aktas,
Areštuojami smuklininkai ė- lame Vytauto Didžiojo komi
mė protestuoti. Jie iškėlė va- teto iždininkas inž. Gaurogkas
sarinioi laiko Cbicagoj klausi padarė galutinę komiteto apy
mą. Kai kurie teisėjai protes skaitą.
tus pripažino. Dabar miesto Iš apyskaitos matyti, kad
advokatas Hodes išsprendė, per visą savo veikimo laiką
kad vasarinis laikas Cbicagoj komitetas turėjo 2,655,654 lt.
yra oficialus laikas ir čia kito ir 78 et. Iš visuomenės surink
kio nėra ir jo reikia laikytis. ta aukų 1,035,820 lt. 56 et.,
to, kad kai kurie vadai ir ka
už išplatintus leidinius (kny_ v .žetonus,
--____ rininkai dažnai neteisingai at Bet~‘keT]ama.4"flgf Mtdg'TffB' ■SL-JL.Jits-.
gas, medaliu8,
.pavei
vaizduoja dalykų stovį kai ku tesnis klausimas.- ar policija kslus). gauta 145,313 lt. 70 et.,
riose kariuomenės dalyse. Jie turi teisę be “warantų” areš vyriausybė iš valstybės ' iždo
viešai kalba vienaip, o minti tuoti nusikaltusius smuklinin davė 1,474,521 lt. 41 et. Iš vi
ja kitaip. Neteisingai kelia kus. Sakoma, neturi teisės suomenės surinktos aukos su
dalykų stovį. Ir už tai jiems taip daryti.
daro 39% visą komiteto paja
turi kliūti. Sugauti meluojant
mų, leidinių 5,5%, valstybės
PO
RINKIMŲ
CHICAGOJE
bus traukiami tieson.
iždo — 55,5%.
Klausimas, kaip kariuome Kaip vakar buvo rašyta Valdininkai suaukojo 55%
nės politiniai komisarai ats Cooko apskrityje (ir Chica- visų visuomeninių aukų, arba
kirs melą nuo teisybės reiškia goj) rinkimus laimėjo koaliev 523,335 lt. 42 et.
mose vadų nuomonėse? Ma nis (samburinis) demokratų Iš komiteto pajamų Vytau
ir respublikonų kandidatų į to Didžiojo muziejaus staty
tyt, jie turi priemonių.
teisėjus sąrašas. Išrinkta 26 bai išleista 2,082,037 lt. 6 et.,
GRAŽIAI VEIKIA TURIZ teisėjai, jų tarpe 9 respubli Vytauto Didžiojo paviljonui
konai.
MO DRAUGIJOS
statyti 47,412 lt. 68 et., kilno
SKYRIUS
Balsavimuose dalyvavo vos jamo turto įsigyta už 34,891
UKMERGE. — Ukmergės apie 37 nuošimčiai visų įsire lt. 79 et., 144,651 lt. išleista ai
mieste, o ypačiai apskrityje, gistravusių piliečių. Specialių goms, 117,000 leidiniams ir kt.
yra gana daug įdomių turis bonų laidos sumanymai at Tuo būdu Vytauto Didžiojo
komitetas perdavė Švietimo
tams lankytinų vietų. Turiz mesta.
ministerijai turto už 2,164,341
mui plėstis čia ir sąlygos pa
lankios, nes patogus susisie GIRDI, TIK PROTESTAN lt. 53 et
TAI KOVOJĄ PRIEŠ
kimas, pigus pragyvenimas
REIKIA INFORMACIJŲ
ir, be to, jau keli metai, kaip
NACIUS
BIURO
veikia Lietuvos Turizmo Drau
Chicagos universiteto krikš
gijos Ukmergės skyrius kuris
ALYTUS. — Kasmet Aly
čioniškos teologijos ir etikos
visomis priemonėmis padeda
tus
susilaukia malonaus skai
profesorius Edwin E. Aubrey
turistams.
pareiškia, kad, girdi, Vokieti čiaus vasarotojų, kuriuos vi
Be savo tiesioginės paskir
joje tik vieni protestantai ko- lioja žavinga Dzūkijos gamta.
ties, skyrius rengia iškylas ir
voją prieš nacius, kurie juos Tačiau iki šiol Alytuj nėra in
ekskursijas. Šiais metais or
formacijų biuro. Atvykę sve
persekioją.
ganizuojamos platesnio masto
čiai ilgai nesuranda buto, ne
Profesorius gerai žino, kad
ekskursijos į tolimesnes Lietu
žino kur kreiptis ir taip daž
naciai persekioja ir katalikus nai būna daug vargo. Šiemet
vos vietas.
ir šie dar atkakliau kovoja su tikimasi susilaukti padoraus
naciais. Bet apie tai jis nutyli vasarotojų antplūdžio, todėl
PRINCAS PAULIUS SU
ir tik vienus protestantus įver neatidėliojant reikia šiuo daly
HITLERIU
tina ir stato “čempijonais”. ku susirūpinti.
BERLYNAS, birž. 6. Čia viešintis Jugoslavijos re
gentas princas Paulius vakar

apie penkias valandas tarėsi
su Hitleriu.
Spėjama, kad Hitleris nori
su Jugoslavija padaryti ne
puolimo sutartį ir patraukti
prie Romos Berlyno ašies.

ISPANIJA TURI CENZO
RIŲ BOARDĄ

ORAS

MADRIDAS, birž. 6. — CHICAGO SRITIS. — Nu
Ispanijos vyriausybė paskyrė matomas lietus su griausmais;
cenzorių boardą iš penkią as kiek vėsiau.
menų cenzūruoti spaudą, paš Saulė teka 5:14, leidžiasi
tą ir telegramas.
8:23.
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APŽVALGA
Darbininkų Katekizmas

Uetnos analistas Y. Uždanys apie
Gamtai Cnnpaiy fietniškos
u posnlandj

Trečiadienis, birželio 7, 1939

™0F-l®W8OIS8WR@

Savo laiku Detroito katalikai darbininkai
paskelbė
darbininkų katekizmų, kurį komen
“DRAUGAS"
tavo ir Europos spauda. Katekizmas yra toks: Gegužės 15 dienos vakarų darymo. Muzikališkų progralleina kasdien ttahyrua ■■■Tneillnnlna
PRKNUMKRATUH KAINA; J. Aiuenkoa vaJatybtee.
“Mes, katalikai, darbininkų sųjudyje su per Amerikos National Broad uių ir tekstus firmai parūpino
Metama — ll.Iu, Pusei Metu — *1.60; Teima mlneIima — *l.ol; Vienam įudneMal — .IN. ĮfHoea valdarome
didžiausių mažumų, o daugelyje pro casting Comp&ny galingųjų'Antanas Vanagaitis, advokaatjbdae prenumerata: Metama — *7.01; Puaal moty
— ja iv Pavieni* uum. te.
fesinių organizacijų — net didžiumų. Tačiau radijo stočių tinklų, per 88 ra tas ir muzikas kompozitorius
— Aš ir netrukau!
Bendradarbiauta ir koreapondentaina raitų negrųMna.
dėl mūsų ueorganizuotumo dažnai pažeidžia dijo stotis, nuo Atlanto ligi Antanas Olis Olešauskas ir Po Svietu Pasidairius
Jei nepraAoma tai padaryti ir neprlaiunčiama tam tiks
— Taip, taipl
lui palto ženklų. Redakcija puaiUuKu sau teu»ę Uumi mūsų švenčiausi principai. Taip yra dėl Ramiojo vandenyno* krantų, George Vietoms. Padėjęs vi
Šviesiausioji
Malianojaus — Nežaidžiu net kortomis!
aytl ir trumpinu v taus prialųatus raitus ir ypad ko
mūsų kaltės, nes mes prasilenkiame su svar
respondencijas aulyg savo nuožiūros
Korespondentų
Saulė apie vieną Bostono lie —■ Hm! H<m!
nuo Meksikos kalnų per visų siems yra Juozas Bačiūnas.
pralo rašyti trumpai ir stiklai (Jei galima ralomaja
biausia savo pareiga, savo profesinėse orga
mailnfilej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
Visi
lietuviai
tų
vakarų
sė

tuviškų
moterų progresiačių — Esu rimtas ir vakarais
Šiaurinę
Amerikų,
per
visų
giant polemikos ir aaineniUtumų.
Pasenusios koresnizacijose nevaidindami aktingo, kūrybinio,
pondencijoa laikraltln nededamos
demokratinio vaidmens. Moderninėmis sųly- Kanadų ligi Šiaurės ledų A- dėjo prie radijo priimtuvų ne (progresistėmis, ar progresis- niekur nes itrankau!
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Untered as Seuond-Claas Matter Maroh SI, ISIS, at
gomis, kurios vyrauja Aknerikoje, tiilkama laskoje — skambėjo lietuviš- atgaudami kvapo, tūkstančiai tais, rokuoja save visokio šta
Chicago. Illinois Under the Aot of Maroh 1. ISIS.
— Net ir taip dar, — sako
darbininkų organizacija yra mūsų tikėjimo ka daina, liūliavo lietuviška ašaromis akyse, kai žymus di mo laisvamaniai, cicilistai, bal
muzika, girdima buvo lietuvių rigentas, Vokietijos emigran šavikai ir kitokie ikai, prof. tada tėvas.
sudedamoji dalis”.
Chorai Ir Pasauline Paroda
I — Ar
negalėčiau vesti
Katekizme išdėstyti šie katalikų profesi- liaudies daina ir muzika, lie tas, Marek Weber pradėjo ek Kamp.) šitaip tlumočija:
skursijų
j
Lietuvą
p.
Gailevi

tė bent poros šimtų milijonų
ninkų principai:
Tai bobų kliubas Bostone bent,, jasų dukterį, aš ją taip myRugsėjo 10 d. šio krašto lietuvių gyveni
1. Darbininkas turi teisę — a) turėti ga žmonių ausis A. Vanagaičio, čiaus.t Prezidento Antano Sme- In kur susrenka progresistes liu!
me bus svarbus įvykis, kokio ligšiol dar nė rantuotų užsiėmimų, b) pajamas, iš kurių ga St Šimkaus, Gailevičiaus ir tonos maršu, kai iš didžiausių
sztant, — Niekuomet! — šaukia se
ra buvę. Tai bus Lietuvių Diena New Yorko lėtų pragyventi jis pats ir šeima, c) teisę kitų mūsų muzikų kompozici pasaulyje namų (Merchandise
nis.
Pasaulinėj Parodoj.
į pelno dalį, d) teisę streikuoti, kai reikalas jos. Tai buvo didelė muzikos Mart) radijo studijos apie 10 O tai mat politika daro,
Tos dienos programoj mūsų chorai suvai teisingas, e) kad kainos būtinosioms pre puota mūsų lietuviškai išeivi mikrofonų pagavę 100 žmonių Bolszevizma varo,
— Kodėl gi taip?
dins ypatingai svarbų vaidmenį. Jie sudarys kėms būtų sutvarkytos darbo valandos.
Nėra
tai
kliubas,
— Ką? Ar tu nori, kad nia
jai pakrikusiai po visų Šiauri orkestro garsus išnešiojo 88Chorų Chorų iš kehų tūkstančių dainininkų.
Tiktai
netikėliu
urvas,
no žmona nuolatos prikištų
2. Darbininko pareigos: a) už teisingų at nę Amerikų, kai patys ameri niomis radijo stotimis po visų'
Toks choras atsieks kelių tikslų: parodys
Laike
svarstymo
szoka
kaip
man žentų, kaip geriausią pa
Šiaurinės Amerikos kontinen
kitataučiams lietuviškos dainos grožį ir jos lyginimų sųžiningai dirbti, b) priklausyti tin konai, ne lietuviai, perdavinėpadukia,
vyzdį?!
galybę; lietuviuose sukels pasididžiavimo mū kamai profesinei organizacijai, c) streikuoti jo lietuviškos muzikos pusva tų... Verkė ilgesio pagautas
Iszdaro
palitikiszka
sztuka,
s, dainuojančiu jaunimu; pats dainuojantis <ik ?S1 teisingo reikalo ir tik tada, kai kitų landį, kai klausėsi jos ne vie lietuvis, kai radijo kalbėtojas
(XX) Kaušaitis pareina
jaunimas turės progų arčiau susipažinti ir legalių priemonių nebera, d) laikytis laisvai ni Baltijos pakraščių atklydė Claude Kirchner, grojant mi Tokis kliubas,
Tai rūteles ne kas,
girtas ryto ketvirtą valandų
pradėti glaudesnį bendradarbiavimų lietuvių padarytų sutarčių, e) kovoti dėl taurumo ir liai, bet vis margas šio konti nimų maršų, kalbėjo:
demokratiškumo profesinėse organizacijose, nento tautų mišinys...
“Įsivaizduokite sau mažų O ka jau tas kliubruimis,
ir randa žmonų besėdinčių lo
dainos populiarizavimui ir, aplamai, kultū
f) kartu su garbingais bei tauriais darbda Amerikos radijo yra priva- miškais apaugusį žemės ūkio Tai kaip kiaulių kigis,
voje ir jo belaukiančių.
ros kėlimui.
viais stengtis geruoju išspręsti pramonės ka tiškose rankose. Laiko daž kraštų, kaip pusė Amerikos Stalas isz lentų sukaltas,
— Kaip tau negėda? Kaip
Svarbu, kad prie šio Chorų Choro dėtus ro klausimų.
Ruimas
neszluotas
ir
szaszlaten ne gėda?... — prikaišio
niausia stambios firmos, ku valstybės Ohio, kurio krantus
ne vien arčiau New Yorko esu chorai, bet
i
■
vu
pilnas.
ja žmona
plauja
Baltijos
jūros
ir
kurio
rios išnuomoja laikų stotyse
?kad ir tolimesnių miestų lietuvių chorai ren
Komunistų Frontas Braška
— O kas tokio? Kas tokio?
ar visame stočių tinkle, kai kaimynais yra Lenkija, Latvi
gtus į kelionę dalyvauti istoriškame įvykyje.
(XX) Vienas jaunuolis no — švebeldžioja Kuršaitis.
“Amerika” rašo, kad “komunistų įtaka reikia apimti visų Amerikų, į- ja, ^Vokietija. Tai Lietuva —
Mums čia ypatingai rūpi gausingoji Chi
cagos lietuvių kolonija su daugybe chorų ir visur braška, tad suprantama, kodėl Maskva vairioms kitoms firmoms ar pabrėžia kalbėtojas — tai jau ri vesti turtingojo Garbuko — Nagi tik pasižiūrėk į lai
chorelių. Chicaga turėtų pasiųsti į Lietuvių taip lengvai leidžia komunistinei spaudai kei organizacijoms. Savo išnuo noji demokratiška valstybė. dukterį. Senis klauso jauni krodį — jau ryto ketvirta va
/j landa...
Dienų stiprių daininkų reprezentacijų ne iš sti savo tonų, gerintis katalikams, nešmeižti motųjų valandų ar pusvalan- Dar 1918 metais jos miiškai ir kio piršlybų.
—
Aš
visai
nevartoju
alko
tikybiniai
nusiteikusių
darbinimkų.
Didžiau

laukai
Didžiojo
karo
nuterioti,
— O tu manai, kad, jeigu
kelių dešimtų, bet iš kelių šimtų dainininkų.
dų firma naudoja reklamai,
Gaila, kad ligšiol į šį svarbų reikalų -perma- sias pralaimėjimas komunistams buvo Ispa bet kad reklama būtų klauso viskas išgriauta ir Lietuva ltolio! — sako besiperšųs.
būčiau namie buvęs, tai da
nijos pilietinis karas, kuriam jie paruošė ma, ji turi būti įdomai per prasideda “iš nieko” — šian — Aha!
žai dėmesio buvo kreipiama.
bar nebūtų ketvirta. ..
dirvų, norėdami paimti Ispanijų į savo ran duodama. Todėl labai dažnai dien jinai viena geriausiai
Tenka pasveikinti Lietuvos Vyčių Chicakas.
iš viso kurios nors firmos nu klestinčių valstybių. Ir toji vo. Tai istorija, o dabartyje baliukų, kuriuos ir Eigipto fa
gos apskrities choro užsimojimų gerai prisi
“Šių savaitę naujas komunistahis pralai samdyto pusvalandžio ar va Lietuva sveikina mus savo Nemunu plaukia nedidelis lai Tbnai labai aukštai vertino. Ir
rengti ir į Lietuvių Dienų Pasaulinėj Paro mėjimas — Prancūzijos socialistai atsisakė
doj vykti. Šis choro ryžtingumas yra vyriš toliau dalyvauti su komunistais vadinama landos reklamai skiriama tik narsaus vado ir prezidento vas, kur muzikos ir Šventadie ligi šiol Lietuva žarsto smėli
kas ir tikrai naudingas kaip chorui taip ir me liaudies fronte. Po 3 metų bendro darbo 2-3 minutės, o visas kitas lai Antano Smetonos vardo mar- nio nuotaikos pagautas jauni ir samsto vandenį ieškodama
v
mas šoka lietuviškus šokius... šio “Baltijos aukso”... Užei
jaunimui aplamai. Jaunimui, ypač vyčiams, socialistai pamatė, kad su komunistais ne kas panaudojamas gražiausiai su..
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Ir mums malonu klausytis po kime dabar į Kauno kavinę,
sulyg jų himno žodžių, gyvenantiems Tau įmanomas joks bendradarbiavimas. Ir mū muzikai,"vaidinimams ar įvai
Muzika
griebia
už
širdies
ir
tai ir Bažnyčiai, tinka judrumas, gyvumas siškiai “Naujienų” socialistai jau kratosi renybėms.
puri iš senų lietuviškų šokių.” palyginkime savo gintaro pir
krūtinės. Susijaudinę klausosi
ir dinamiškumas. Jis turi dalyvauti kiek
Praskambėj'us oro bango kinius ir paklausykime smui
komunistų talkos, kuri reiškėsi per kelis me- Viena tokių stambių firmų, Lietuvos nematę Amerikos
viename svarbesniame tautos darbe, jei no
mis
mūsų suktiniui, klumpako ko muzikos, kaip švelnios ir
tos vadinamame Kongrese Lietuvos danoimanti .,n„,gtinw Am„ik" lietuviai jaunuoliai. Tai ne nu
ri pasilaikyti ir svarbesnį vaidmenį visuo kratijai atsteigti. Jau Naujienos drųsiai
jui, lietuviškai polkutei ir ki aukso tonais plaukiančios,
Valstybes ir Kanadų yra sibodusio džiazo muzika. Di tiems šokiams “ekskursija” kaip pats gintaras... ”
menės gyvenime vaidintu
rašo, kaip komunistai pražudė Ispanijos res
“Carnation Milk Co.”, rekla delis skirtumas.
vyksta į užmiestį;
Orkestras groja ų lietuvik
publikų
’
Netenka abejoti, kad Vyčių choras savo
muojanti savo kondensuotų “Dabar — Veda “ekskursi
sumanymų realizuos ir tuo pakels savo var
“Toliau nuo Kauno maty liaudies dainų popuri. Užbai
pieną, jau kelinti metai pirma jos” vadas kalbėtojas — ke
dų, išsigarsins ir savo nariams duos progų
Lietuvos Kapitalų Reformos
ti
rūstus senos pilies bokštas, gai kalbėtojas veda prie Ka
dieniais, garsindama savo pro liaukime į Lietuvos sostinę
plačiau į visuomenę išeiti ir taip pat pama
Išleisdamas Kalvarijai skirtų numerį “Ve duktus, daro vadinamas eks Kaunu ar Kovno, kaip rasai Raudonoji Pilis arba Raudon ro Muziejaus;
tyti milžiniškų New Yorko parodų ir joj
dvaris — Didžiojo karo metu
įrengtą Lietuves paviljonų, kariame išsta rslas” įdėjo pasikalbėjimų su 'sun. dek. My kursijas po pasaulį. Per pusę jį vadino. Tai klestintis mies
“Dabar, belankant Kauną,
tyti eksponatai puikiai vaizduoja Lietuvos kolu Krupavičiumi, kuriame iškeliamas sva valandos groja ir dainuoja ku tas, per 100 tūkstančių gyven išgriautas, dabar atstatytas ir kaip tik laikas prie imponuo
prieglaudai pavestas. Tylių
rios nors tautos muziką ir pa tojų.
valstybės ir ekonominę ir kultūrinę pažangų. rbus kapitalų reformos klausimas.
jančio Karo1 Muziejaus. Jau
Pamatykime puikiais
medžių šešėliuose, aikštėlėse,
Dainuojančiam jaunimui tai bus begalo įdo
— Norint visiškai miestus atlietuvinti, sie sakoja tos šalies istoriją, geo medžiais apaugusį bulvarų,
temsta. D. didžiojo bokšto
žaidžia
berniukai
ir
mergaigrafiją
ir
kita.
mu ii' kabai naudinga.
kiant ekonominės nepriklausomybės, mums
skamba varpų muzika. Var
tai Laisvės alėja, kur klega
į tės, kuriuos jų šalis ruošia nReikia manyti, kad Chicagos visuomenė tuojau reikalinga kapitalų reforma, tokia pat
pus davė Belgija šiai narsiai
Suprantama, kad didžio didelis judėjimas. Pamatyki
I teities gyvenimui. Tš Raudųjų
Vyčių choro žygį parems ir moraliai ir me kaip žemės ūkio reforma.
jaunai respublikai. Ten pat
sioms tautoms, pagarsėju me visus gražius naujus rū
dvario rūmų senųjų sąl’/ų mes
džiaginiai.
Laisvės Varps, dovanotas t
sioms savo muzika ir kultūra mus ir užeikime į ultrų nioder
— Tų reiktų daryti labai atsargiai. Jų ve
Tos paramos ženklai jau matomi, štai, Lie
girdime švelniai hidinčių lie- Lietuvos draugų Amerikoje.
tuvių R?k7 Susivienijimo Amerikej.Chica- dant» užuot Plekus teigiamų rezultatų, ga nereikia nei pirštis nei prašy niškų viešbutį, Metropolį, kur tuviškų lopšinę...” ir orkes
- ..
v ... - ..
. w . -• • lnno
I o i^Lr f i tioi <n o rttii
Čia aidi laisvę mylinčios ša
tis, kad radijo stotys padary- Lietuvos kultūros renesanso
gos apskritys pažadėjo choro kelionei skirti liina susilaukti neigiamų.
tras draug su soliste Opai lies dvasia, čia sukauptas lie
savo pikniko (būsiančio birželio 18 d. Li
Taigi, reikia griežtos, bet ir atsargios ran tų “ekskursijas” į jų šalis, j ugdytojai susirenka arbatėlei Craven traukia A. Vanagaičio
tuvio draugiškas ir geras ,būberty Grove, Willow Springs) pelno dalį. Be kos. Bet, kad tos griežtos rankos reikia, kad Mažosioms yra sunkiau, nes ir muzikos paklausyti. Šian- lopšinę.
das, iš čia plaukia galinga,
abejonės, visuomenė gausingai į šį piknikų reikia kapitalų reformos, niekas iš mūsų patys radijo pusvalandžio ren dien mes Čia įkirstame daiatsilankys, kad tik daugiau pelno atliktų. šiandien dvejoti negali. Nors ir pavėlavome, gėjai nežino, ar tos šalies mu- nuojant “Plaukia sau lai ve Apvedžiojęs po Kauno mu patrijotiška lietuvių daina...”
Tuo pačiu kartu turės progos pasiklausyti bet reikalų sutvarkyti dar galime. Tik vil žiką įdomi, o jei ir įdomi, tai lis... “—nutaukia kalbėtojas, ziejus, aprodęs Maironio na Ir tikrai galingai ir patrijo
šį chorų dainuojant tas dainas, kurios bus kinti jo jau negalime.
nėra kaip prie jos prieiti, no- o orkestrui lydint William Mi mus, pataria paklausyti mo tiškai užtraukia svetimtaučių
dernizuotą liaudies muzikų, kvartetas orkestrui lydint lie
dainuojamos Lietuvių Dienoje.
Kas šito dalyko turėtų imtis f Supranta gali lengvai gauti nei muzi- ller, Karle Tanner ir ponia
Būtų gražu, jei ir kitos organizacijos Vy
dramatizuotų “Vai tu žirge, tuviškai “Lietuviais esame
ma, tik vyriausybė. Kaip tų dalykų praktiš kas, nei įdomiai patiektų ša- Opai Craven trio dainuoja
čių choro užsimojimų paremtų.
mes gimę”... Verkė lietuviai
kai tvarkyti, kaip tų reformų įgyvendinti, lies aprašymų. 'Todėl kalbant lietuviškai šių jautrią šim- žirge,” kurių atlieka orkes
Tad, chicagiečiai, subraskime! Raginkime
visoje Amerikoje klausydatuojau ir konkrečiai atsakyti negalim. Reikia apie radijo ekskursijų į Lietu kaus dainų... Lietuviškai ne- tras ir kvartetas.
savo chorus važiuoti į Lietuvių Dienų, aks“O jei suvenyrų nori Kaune mies šios dainos, verkė išgirdę
vę, negalima nepaminėti dide moka, bet puikiai itaria lietugilesnių studijų.
tinkime dainininkus dėtis prie tų chorų, ku
lių pastangų ir darbo tų A- viSkius žodžius ir nepaprastai nusipirkti — tęsia kalbėtojas galingą solo “Kaip ųžuols
rie jau pasiryžo toj dienoj dalyvauti ir tei
— tai turi būtinai pirkti gin prie Nemunėlio” ir ilgai nesi
lui bolševikai skiria 7.7 bilijonus dolerių ar merikos lietuvių, kurie tuo pa gražiai sutaria.
kime jiems medžiaginę paramų. Sis sąjūdis
siriipino ir kurių dėka “eks-j Baigiant dainų kalbėtojas tarų, nes tai gintaro šalis. Čia traukė nuo radijo priimtuvų,
ba 26 nuošimtį viso biudžeto.
yra svarbus visais atžvilgiais.
kiekviena mergaitė dėvi gin nors jau seniai buvo pareikš
vėl pradeda:
“Darbininkų vyriausybė”, kuri ginklams kursi ja” įvyko.
Didžiausias kreditas lietu ‘ Leiskime dabar prie upė«, taro karolius, kiekviena krau ta, kad kitą pirmadienį Car
skiria daugiau negu ketvirtų dalį visų savo
Bolševikų Apsiginklavimas
išlaidų, visai nesiskiria nuo kitų diktatūrų viškos muzikos pusvalandžio tai Nemunas... Čia, kur Na- tuvė išstačiusi languose gin nation Co. radijo pusvalandis
Sovietų Rusija labiau ginkluojasi negu Mat, visos diktatūros laikosi ne žmonių pa tenka mūsų konsului p. P. poleono garbingi legijonai kė taro papuošalus, įvairių spal per 88 radijo stotis veš klau
kitos Europos valstybės. Nė viena kita val sitikėjimu, bet kariuomenės ir policijos dnr Daužvardžiui Chicagoje, ku- lėsi pontono tiltais, vykdami į vų ir rūšių. Jau trys tūkstan sytojus į Didžiųjų Britaniją,”
stybė per pastaruosius penkerius metus ne tuvais. Taip didelis apsiginklavimas bolše ris vedė gana gyvus ir ilgus nenusisekusį Maskvos žygį, čiai metų praėjo nuo to laiko, Neužmirštinas įspūdis, neiš
praleido tiek daug pinigų ginklavimosi, kiek vikams reikalingas ne tiek apsisaugojimui j pasitarimus su “Carnation čia raudonų plytų sena baž- kada senovės phin i kiečiai at dildomas antspaudas įspaus
nuo pavojų iš lauko, klek jų pačių iisilaiky-. Co. ” ir su lietuviais muzikais nvčia, kur Mažasis Korpora vyko į Baltijos krantus pirkti tas Amerikos lietuvių jaunoje
Sovietų Rusija.
Į veikėjais dėl programos su las savo arklius suvedęs bu šių suakmenėjusių dervos ga kartoje. Ir Lietuva graži.
Praėjusių savaitę paaiškėjo, kad šiam tiks- mu! viduje.
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Šv. Kazimiero Akad. 1939 Abiturientės
ABITURIENTĖS 1939
Klasės Valdyba.-

Irena

Helen

Patricija Rahitytč

Marle Clancy

Irena Karolina Dovalgattė
Elena Joana DruktenySė
Mary Lorrainc Eiųfd

Elena Marija Eremlčtūtė
M argaret Mary Fleming

gani

Mary' Elizabeth Flood
Elena Alicija Gedvilaitė
Stasė Cecilija Gohlikaltė
Ona Teresė Griciūtė
Marija Margareta Gudavičiūtė

Eugenija Gcraldina Gudlelkytė
Adelė K otri na Jančiūlė
Valerija Adellna Jumantaltė
Viktorija Sofija Jovalšaltė
Stasė Antaneta Jucikaillė

Elena Anastazija Juodytė
Eugenija Bronė Juškaitė
Ona Marija Kaecvičiūtė
Mildreda Patricija Kišonaitė
Valerija Terašė Kraiičiūnaitė

MUZIKOS SKYRIŲ

Rytoj Mokslo Meto Užbaigimas
švento Kazimiero Akademijoj

Eleonora Teodora Kandrataitė
Elena Edita ftlilcrjtč
Mareella Elizabeth Dumieback
Eufrazlja Dolores Mikšytė

Eleanor Rita Aleoek
Sofija Pranciška Alkimavlčiūlė
Sofija Flurencija Railaitė

BAIGUSIOS ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS

Šiemet Didžiausia Laida Akademijos Istorijoj.
Daug Mergaičių Laimėjo Stipendijų Į Įvairias
Kolegijas
Ilgiausių metų! Sveikiname
Abiturientes!
Septyniasdešimt
devynios
šaunios jaunuolės, doros mei
lėje ir 'tiesoje išauklėtos ap
leidžia Alma Mater ir žengia
j rimties gyvenimų'. Po ketverių mokslo metų darbo, šios
brangios mergaitės tikisi gy
venime susilaukti gražios, au
ksinių vilčių ateities. Ir, Die
ve, duofk jotais džiaugtis vien
skaidria ir laiminga paskir
timi!
Išleistuvių bei atsisveikini
mo įproga birželio 8 d. 7:3*)
vai, vakare, šv. Kazimiero akademijoje įvyks iškilmingas
mokslo metų užbaigimo va
karas. Pirmiausia koplytėlėje
bus Švč. Sakramentu palai

minimas, o po to meniškų vei
kalų muzikalė programa au
ditorijoje. Jų ypatingai pasi
ruošusios išpildyti pačios abiturientės, iš jų taupo gabio
sios (muzikės, daininkės ir aikademijos simfoninis orkes
tras. Didžiai gerb. “Draugo”
redaktorius, ponas L. Šimu
tis, pasveikins abiturientes, o
Jo Malonybė prelatas Tomas
F. Friel, St. Bride par. kle
bonas, taip pat taręs pasvei
kinimo žodį abiturientėms, iš
dalins diplomas ir dovanas:
Moksle: aukso medalį gau
na Laurina Pįlipavičiūtė; o
garbės pažymėjimą — Eleo
nora Kandrataitė, Elena Šliterytė, Mareella Dunneback, Į
(Tęsinys 1 pusi.)

Genovaitė Locaitytė, pianistė

Mary Frances Stack

Eleonora Kandratytė, vokaliste

Stefanija Felicita Kupčiūnaitė
Marion Agnės Kvacala
Cecilija Bemadctta Kvietklūtė
Kristina Petronėlė Llleikytė
Genovaitė Ona Locaitytė

Dolores Elizabeth Izumpp
Harriet Elizabeth Malkoj
Idlia Evangelina Martinkaitė
Delia Mary McNamara
Dolores Marle Mehmel

Vlrginla Dolores Mikniūtė
Albina Julija Mikšytė
Elena Magdalena Miliauskaitė
Elena Paulina Misiūnaitė
Clare Celine Nothnagel

Dolores Lampp, pianistė

Florence Przybylski pianistė

smuikininkė
Visos keturios pastarosios mergaitės per keturis metus
It* Jotui O’Oonnell

Helen Joseplilnc O’Leary
Dartena A. Marija Pačankybė
Elena Stefanija Paskačimaitė
Stc.«ė Terašė Paukštytė
Marcelė Elena Pažėraitė
lorrafcoc Geraldine Phillips
Florence Marle Przybylski
Elena Ju4ė Pulelkyifi
Dorotėja Teresė Kadavlčlūtė
Elizabeth Eila .Ranson
Elena Agnia Razbadauskaitė
Aurelija Ijuira Rūbaitė
Bronė Tcrc'ĮI Ružinskaitė
Ijaurhia Elena šarkaitė
Bronė Vivtana šaullnskaltė
Genovaitė Sofija Sanrytė
Mercedes Magilalene Sehell
Naoml Bertlia Sehodrof
Teredė Antonetla Sipavičiūtė
Mary Frances Stack
Mary Rita Stapleton
Vitalija R. Marija šumlnaitė
Joana Marija Cksaitė \
Adeline Anila Vaikutytė
Bronė Teresė Vaišnoraitė
Ahkma A. Marija Vilimaitė
Juzė Marija Vyšniauskaitė
HMriey E. Vorahnrrl
laiVerne Mary Yru mg
Elena Pranciška Zadeikytė
Morgarat Mary Zelger
Anai Viola Zembery
Ona Dolores žlvatkaiiskaltč
ImmiIsa Dolores Topely tė

Aukso Grūdeliai
Jeigu yra pasaulyje džiau
gsmas, tai jį turi tik grynos
širdies žmogus.
Daug pakilsi
tobulybėje,
jei nuo visų laikinių rūpesčių
liuosu užsilaikysi.
Viena gerai išauklėta ir nu
statyta valia yra vertesnė, neg
geri pasielgimai.
Tik tas yra nepavojingu
tarp žmonių, kurs noriai nuo
jų slepiasi.
Daug daro, kas daug myli.

.

- „b

jt .

Daug daro, kurs gerai atlieka, j išvengti vidujinių klaidų.
Kuomet žmogus dėl savo
Gero žmogaus garbė yrage
prasižengimų žeminasi, tuo ros sąžinės liudijimas.
met lengviau kitus permal
dauja ir užsirūstinusius nu Bėgk vienur ar kitur, nie
kur nerasi atilsio, jeigu nuže
tildo.
mintai atsidavęs perdėtinio
Jeigu
dvejuos
kariaujate
valdžiai. Troškimas permai
prieš bendrą priešą, pągelbenos ir persikėlimo kitom vie
kite vienas kitą
ton daugelį suviliojo.
Vienas gerai apmąstytas
Nepasitikėk ginklų sustab
principas, pagrindas vertesnis
daugelio neaiškių sumanymų. dymui; paliauti kariauti, tai
Nekiek tau pakenks išvirši vistiek ką atiduoti į rankas
niai nepasisekimai, jei mokėsi priešai ginklus ir pergalę.

Stengkies kantriai kitų pra
sižengimus bei negales nukęs
ti, nes ir tu jų nemažai turi.
6 kiti tur jas kęsti.
Jei noTi be pavojaus dar
buotis, pratinkis daugiau klau
ayti, neg liepti.

Mirė Westsidietė
Birželio 6 d., pasirgus kele
tą savaičių, mirė Cbicagos
Westsidės gyventoja Julė'
Gumbinienė, gyv. 2058 West
CouMer Street.

buvo akademijos orkestros narės.

Iš Lietuvos

kailiai ir kt. Išdirbtų kailių metus (1929 metais) sumežėKAUNAS, V-25. — Pramo įvežimas iš 1,800,000 lt. per jo ligi 196,000 lt. (pernai).
niniu būdu kailių apdirbimai
Lietuvoje pradėtas 1931 m.
Tais metais įsisteigė du pir
NAMŲ STATYMO
mieji fabrikai — Kėdainiuo
KONTRAKTORIUS
se ir Klaipėdoje, o šių metų
REAL ESTATE
pradžioje buvo 8 stambesni
INSURANCE AND LOANS
fabrikai su 200 darbininkų.
Statau visokios rųšies naujus namus ant
Atskyrus Klaipėdos kraštų,
lengva mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
liko 6 fabrikai. Jie yra Kaune
sokį taisymo darbą be jokio cąsb impkėjimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(du), Pilviškiuose, Šiauliuose,
(Išgarinu geriausi atlyginimą iš Tire In
Panemunėlyje ir Biržuose. Ža
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
liavą naudoja dalimi vietinę,
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
dalimi įsiveža iš užsienio Vie
kitės prie:
>
tinę žaliavą daugiausia suda
JOHN PAKEL
ro avių, kumeliukų, veršių,
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
lapių, šeškų, 'kiaunių, ūdrų

Phone: Calumet 2520-1

G. A. SUKYS, SUKYS - DŪŪflY - AMTONISEN, Ine.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL.

Perkėlėm raštinę į savo namą.
navimas bus geresnis.

Raštinė modemiškai įrengta Ir patar

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį iki 5:30 valandą vakaro.
Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir renduojame apsaugos
dėžutes. Apdraudžiam 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, siunčiąm pinigus į
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt’ traveler’s checks.
G. A. ŠUKYS, Prezidentą®, SUKYS DOODY-ANTONISEN, Ine.

Trečiadienis, birželio 7, 1939

RYTOJ MOKSLO METO UŽBAIGIMAS
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOJE
(Tęsinys iš 3 pusi-)
Ona Griciūtė ir Genė Locuitytė.
Tikyboje:
aukso medalį
gaunu llarriet Malloy: o gar
bės pažymėjimą — Genė Locaitytė ir Laurina Pilipavičiūtė.
j
Lietuvių kalboje: aukso me
dalį gauna Elena Eremičiūtė;
o garbės pažymėjimą — Ele
na Šliterytė, Eleonora Kandrataitė ir Eufrazija Mikšy
tė.
Už uolų veiklumą mokyklos
darbuotėje: aukso medalį gau
na Aurelija Rūbaitė, Elena
Šliterytė, Eleonora Kandraiaitė, Eufrazija Mikšytė, Ge
novaitė Locaitytė, Mareella
Dunnebaek; garbės pažymėji
mą gauna: Laurina Pilipavičiūtė, llarriet Malloy, ir Dolores Luinpp.
Iš orkestrančių įstojusių į
Chicagos Katalikiškų Mokyk
lų Muzikos Mokslo Asoeiaeijos solo konkursų, gegužės 6
d., šios astuonios abiturien

tės laimėjo po sidabrinį meda
lį:

Irena Dovalgaitė — fleiti
ninke, Mareella Dunnebaek —
klamistė; Valerija Kraučiūnaitė ir Mary Franees Staek
— smuikininkės,
Dolores
Lunipp — fagotiste, Genė Lo
caitytė — miško rago trimi
tininke, Delia McNamura —
obojistė, Genė Saulytė.— cellistė.
Dūdų kvintetas: Irena Do
valgaitė, Delia MeNamara,
Mareella Dunnebaek, Dolores
Luinpp, Genė Locaitytė ir sty
gų kvartetas: Mary Franees
Staek, Joana Juškaitė, Vale
liu Kraueiūnaitė, ir Genė Sau
ryte taip pat laimėjo tpo sida
brinį .medalį,
Orkestrantės pelniusios ga
rbės pažymėjimą:

Irena Dovalgaitė
Mareella Dunnebaek
Adelė Janeiūtė
Eugenija Juškaitė
Mildreda Kišonaitė
Valerija Kraueiūnaitė

SUDRIKO 28 METŲ PAVASARINIS'
IŠPARDAVIMAS
Dovanos Visiems Seniems ir Naujiems Kostumeriamsfj
500 RADIO NAUJŲ APARATŲ UŽ PUSĘ KAINOS

Stefanija Kupčiūnaitė
Cecilija Kvietkiūtė
Genė Locaitytė
Dolores Lunipp
Delia MeNamara
Florence Przybylski
Mary Franees Staek
Joana Uksaitė
Choristės pelniusios garbės
pažymėjimą:
Claro Nothnagel
Laurina Pilipaviėiūtė
Elena Puleikytė
Bronė Šaulinskaitė

Šios abiturientės laimėjo
stipendijas į senkančias kole
gijas:
MuMelein College: Eleono

ra Kandrataitė, mokslo ir mu
zikos stipendijų; Genovaitė
Locaitytė, mokslo ir muzikos
stipendijų; Mary Franees
Staek, muzikos stipendijų.
Rosary College: Laurina Pi-

lipavįčiūtė.
St. Xavier College: Gare
Nothnagel, Delia MeNamara.
Clark* College:

Genovaitė

Saurytė.
College of St. Francis.- Harriet Malloy, Sofija Baltaitė.

savaitei vyks į Clevelandų,
liepos 4 d. 6ustos Pittsburge,
Pa. ir po to grįž į New Yorką.
LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI
Tek Pnllman 7236
Ras. Pnllman 0263

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

Tel. Yards 3140.
10758 S. Mlchlgan Avė.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
Chicago, Illinois
2 iki A ir 7 iki S
OFISO VALANDOJ.
Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki 9 2-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
Šventadieniais: 11 iki 12
Ofiso tek GANai 2346
Res. tek CANal 0402.

DR. V. A. ŠIMKUS

Lietumi Skautu Skyrius

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir akinius

pritaiko

3343 So. Halsted Street

1900 S. Halsted St., Chicago, III.
Būrio 286 Komitetas jau 'karui bus priruošta speeialė
ruošia planus dėl sekančios programa, tad kviečiame vi
DANTISTAS
didelės iškilos. Būrys keliaus sus skautų draugus ateit ir 1446 So. 49th Court, Cicero
į naujų Canup Fort Dearborn dalyvaut įdomiose ceremoni
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
birželio 10 ir 11 dd. Ši iškila jose.
Penktadieniais
Valandos:
10-12
ryte, 2-0, 7-9 P. M.
nebus paprasta: tai bus “eamporee” laike kurios mūsų
Skautų žurnalai: Lietuvoje 3147 S. Halsted St, Chicago
skautai stoja kompeticijon su išeina trys skautų žurnalai: Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais
Chicagos Vakarinės Teritori Vadams “Skautybė”, Skau
Valandos: 3—8 P. M.
jos skautais. Čia mūsiškiai tams “Skautų Aidas”, ir skau
turės pirmų progų pademons- t9ms “Vadovė”. Visi žurnalai
truot savo gabumus prieš se labai įdomūs ir rekomenduo
IRE1NARACSRASI
nesnius ir labiau patyrusius tini Amerikos lietuviams skau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skautus. Vienas skautų šū'kių tams. Juos galima užsisakyt
6900 So. Halsted Street
yra “Būk prisiruošęs:” Aiš per Skautų Vadų A. Rudis —
ku, B. 286 skautai turės tų 100 E. Bellevue PI., Chicago,
TELEFONAI:
Ofiso — Wentvrorth 1612
šūkį omeny.
III.
Res. — Yards 3955

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. BEINAR

Watson Business College:
trečiadienį, 7 d. birželio B
Mareella Dunnebaek.
Šios abiturientės ir bendrai 286 turės įžodžio ceremonijas.
1939 metų laida yra akademi Skautai T. Žvinakas, A. Česna ir C. Būdžius įstos į ant
jos didis pasididžiavimas.
ros klasės skautų eiles. Visi
Pavyzdingas uolumas, tai berniukai pasekmingai išlaikę
abiturientės garbingas apvai tenderfoot kvotinius, gaus ska
nikavimas. Sveikiname!
raitės ir ženklus. Rezervai
Akademike taipgi gaus skaraites. Tam va

OFISO VALANDOS:

M. Baronaitės Kelionė
NEW YORK, birž. 1 d. Tautinių šokių instruktorė M.
Baronaitė, kviečiama Gener.
Konsulo Grant-Suttie, lankė
si Toronto, Kanadoje. Iš ten
išvyko į Chicagų, kur bus apie birželio 5-6 d. ir išbus apie 2 savaites. Iš ten vienai

2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak vakaro
Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavitt Street

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
2-troa labos
CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDvay 2880
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4l
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

Telefonas HEMlock 0280

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
Susitari us

DR. MAURICE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

VIRginia 1116

4070 Archer Ava.

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredų
Seredomis ir Nedėk pagal sutarti

TeL YARds 0994
Rez. Tek PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MŲ MORGIČIĮI

--- *mary
- • -■

INSUREO

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

10 metų garantuojami dul
kių Valytojai

Išmokėjom Už
Padėtus Pinigus

po #19.50

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

ir aukščiau

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Westem Avė.

Phone GRO. 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

’

A

Joplin, Mo., miestelis kas
met renka taip vadinamų “0-,
zark Smile Giri”, šiemet tų i
vardą laimėjo šiame atvaizdi*
La Deane Mount. (Acme te-

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS ISMOKRJIMA18

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1VO4

1748-50 W. 47th St.

Phone Yards 5069

lephoto)

Ofiso Tek Canal 6122
Res. 8342 So. Marahfield Avė.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd.

Skalbiamos Mašinos —
Maytag, Norge, Thor,
Easy ir kitos, specialiai
nupigintos —

P° #39.50 ir aukS-

p°

£87.50

Didelės Mieros
p°

£129.00

IGražiausi pečiai — Universaf, Norge; gražiausi Parlorjj
Setai, Miegamojo Kambario Setai, Lovos,
Matracai ir kiti Rakandai
Fumiture Mart Sampeliai, Sutaupymai iki

50%

Jos. F. Bodrik Fumiture House
Tel. Yards 3088

3409 So. Halsted St. — Annex 3417 S. Halsted St.

'Pasiklausykite šaunaus radio programo iš stoties WC1
970 k. nedėlios vakare 9 vai. Chicagos laiku

SDBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie lll-tos
ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 oentų.

U28IBAKYKIT BUBĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

jm BITINIS. Fm,

mi PBOTASa, S*>. Ii IH.

Tek OANal 6969

2155 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617
Office Tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 W. Marųuette Road

I — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutarti
Tek Oalumet 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadieniui

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3250 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

DR. STRIKUL'IS
PHYSICIAN and SURGBOV

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS-:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak vak.
Nedėliomis
nnis pagal ntactį.
Office Tek YARde 4787
Namų Tek PROeyect 1899

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA

6631 S. Califomta Avė.
Telefonas REPuhllc 7868

Ofiso Tek VIRginia 0036

Beeideucijoe Tek BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiao Vak: 2—4 it g—S p. m.

Resideaeija
<929 So. Claremont Ava.
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel OAHal 9267
Rea. Tek PROspect 6669

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

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniais
pagal sutartį.

TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.

Tel. WORTH 88-W 2

756 VVest 35th Street

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

DR. J. J. KO WAR
Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

DR. WALTER J. PHILLIPS

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

DR. A. J. BERTASH

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

Tel OAHal 6122.

Elektrinės Ledaunės —
General Electric, Norge,
Westinghouse, Crosley — I

Tek YARds 5921
te.: KRNvood 6107

TEL. YARDS 5657

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECINtt&AH)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 VVest 47th Street
(Kampas Wood lt.)
OFISO VALANDOS:
2—4 įr 7-S:30 Vakare

DR. C. Z. VEZELTS
DANTISTAS

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3659
Antradieniais, Ketvirtadieniais iz
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tek Yards 0994
Elzotadimiais, Trečiadianlaii ii

Tre$ia<fie®te,” Mttello 7, 192
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DRIUO
1-mo siiyr, pirm. Kazimieras, mynų lietuvių. Jų dvasiniam
Kantautas, jo name gyvenan- aptarnavimui, vietos klebonas
sios jaunos panelės — Agnie pasirūpino lietuvį kunigų iš
MELROSE PARK. — Pra tė ir Skolastika Griniūtės, Ci Tėvų Marijonų Kongregacijos.
eitų sekmadienį turėjau pro ną Skodžienė, p-nia Jureienė, Kiekvienų sekmadienį vietos!
gos nuvykti pas melrosepar- p-nia Bacevičienė, o p-nia Ka- lietuvius lanko kunigas ma
kiečius ir pasitarti Lietuvių vickienė pasakė taip, kad, gi rijonas ir teikia įvairių dva
Dienos išvažiavimo reikalu, rdi, Melrose Parko lietuviai sinę pagalbų.
kuris įvyks liepos 23 d., Ma pilnai užtikrina visų šimtinę.
Pastaruoju laiku viršminėrijos Kalneliuose. Vietos lie Tai obalsis melroseparkiečių,
toj 'parapijoj lietuviams įvy
tuviai maloniai pritarė ir su ir pilnai tikiu, kad taip bus.
ko misijos, kurias vedė jau
tiko tuo reikalu padirbėti.
Tokie asmenys, kaip minėjau,
nas misijonierius, bet žymus
Mums visiems labai gerai jei jie kų pradeda dirbti, tai į
pamokslininkas, gerb. Tėvas
-žinomi melroseparkiečių lietu ir padaro.
A. Morkūnas. Kun. A. Mor
vių darbai iš praeities. Nors
kūnas savo gražiais pamoki
jie tenai neturi savos parapi Už <tai sveikinu tuos malo
nius geradarius ir linkiu, kad nimais sutraukė didesnę pu
jos, bet gražiai susiorganiza
jųjų pasiryžimas ir užsimo sę, čia gyvenančių lietuvių į
vę įvairiose draugijose ir vie
jimas būtų atliktas su kaupu. misijas, kurie susikaupę nau
ningai darbuojasi.
Ta proga, nuoširdžiai dė dojosi Dievo malonėmis, bet
Kadangi šio išvažiavimo ■
koju p-nui Kantautui už vai gi daugelis lietuvių, nežinia
reikalas begalo svarbus ir vi-,
šingumų, taip pat panelėms dėlei kokios priežasties ap
sas pelnas skiriamas ne vien
A. ir S. Griniūtėms.
J. K. leido tų gražų misijų laiko
palaikymui Tėvų Marijonų
tarpį. Apgailėtinas dalykas.
kultūrinių įstaigų, bet taip..
. .
Bet tie kurie lankėsi ir nau
ipat bus padėti paminklėliai. Misijas FlTSlITliniLS
dojosi, dar ir šiandie dalina
prie amžinos atminties miru MELROSE PARK. — Nors
siųjų Tėvų Marijonų, daug jau praslinko pora savaičių, si misijų įsipūdžiais ir labai
nusipelniusių lietuvių visuo kaip įvyko Mt. Carmel para nuoširdžiai dėkoja gerb. misimenei, tai a. a. kun, Vincento pijoj lietuviams misijos, da-1 taip gražius pamokslus. Buv.
Kulikausko ir a. a. kun. Ale lykais kiek ir suvėlintas, bet
ksandro Būblio. Šie brangūs
geriau vėliau negu visai nie Irba Flower Shoppb
asmenys, mums lietuviams ka
4180 Archer Avė.
ko.
talikams, visiems gerai žino

Prasideda Darbai
Prie Lietuvių Dienos

- ■
r
Iš Federacijos 12 Skyr. Šv, Grigaliaus choro atstovas
pranešė, kad iš surengto ba
Susirinkimo
lių parapijai paskyrė šimtų,
Gegužės 28 d. susirinkime dol.
Moterų Sąjungos 48 kuopa
daug gerų dalykų nutarta.
Pirmas nutarimas kas mė taipgi pranešė savo vakaru
nesį laikyti susirinkimus, kad parapijai laimėjus 50 dol.,
ir vasaros metu, kad nesusilp Nekalto Pras. Panelės Šv. drninus Federacijos, veikimo; gija savo vakaru pelno para
dol. Tai
taipgi raginti draugijų atsto pijai padarius
vus lankyti skyrio susirinki graži parapijai parama iš tų
mus, kad darbas būtų varo- draugijų.
^nas pirmyn; lankyti Federa Mūsų draugijos, klubai bei
cijos Chicagos apskr. susirin skyriai ir kuopos kiekvienam
kimus skaitlingai. Negalima i Federacijos susirinkime pranuleisti rankų, ypatingai da- neša, kų yra nuveikusios. Mūbar, kuomet Lietuvai gręsia sų gerb. klebono patarimai la
bai esti naudingi visoms drpavojus iš visų pusių.
jduis.
Taipgi nutarta remti Lietu
vių Dienų Pasaulinėj Paro Birželio 25 d. bus mėnesinis
doj, platinti ženklelius, kurių skyr. susirinkimas. Bus pragauta iš Parodos Komiteto. nešimų iš Federacijos apskr.
Be to, ateina Federacijos ko Dėl to visos draugijos prašo
ngresas (rugp. mėnesį), rei mos atsiųsti atstovus.
A. Valančius
kia pagaminti naujų sumany
mų, kad mūsų organizacijos
pradėtų įsijudinti ir vykdyti Draugijos Lietuvos Karei
savo užsibrėštus darbus. Šiuo vių priešmetinis susirinkimas
— Vi
Prie šios italų parapijos ylaiku mūsų organizacijos yra bus birželio 9 d. Lietuvių mi.
Kad tų išvažiavimų pada- ra prisiglaudę apie 300 šeiapsnūdę. Vien tik dejavimai ' Liuosybės svetainėj. Susirinir skundai bei kitų kaltini- , kimas perkeltas iš priežasties ryti sėkmingesnių, Marijonų
mai girdis. Dejavimas mūsų parapijos pikniko, kuris įvyks Rėmėjų Draugijos Chicagos
birželio 18 d., Vytauto darže. apskritys nutarė duoti dova
neišgelbės, reikia darbo!
Draugija Lietuvos Kareivių nomis $25.00 pinigais; pen-r
Peršauktos draugijos; ap
gailėtinas dalykas, kad kai rengia savo piknikų birželio kias dovanas po penkis dole
kurių draugijų atstovai mažai 11 d., Liberty Grove, Willow rius. Kas norėtų gauti vienų
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos
šių
dovanų,
prašomas
įsigyti
kreipia dėmesio į Federacijos Springs, Ilk, buv. Dambraus2146 So. Hoyne Avenue
Chicago, III.
veikimų, ypatingai mūsų jau- į’ho farmoj. Bus trys busai, ku- pas kolonijų Marijonų rėmė
jus ir jų prietelius vienų tinimas, kaip -tai Vyčių 14 kuo- ’ rie nuveš ir parveš dykai,
Telephone Canal 5233
kietų arba numerį tiktai už
pa, Šv. Vardo draugija, Šv,
S. T. FABIONAS, Savininkas
Kazimiero Akad. R-jų jauna- Lietuvių Namų Savininkų 2c. arba kad ir daugiau, ma
mečių skyr., Katalikių Duk susirinkimas bus antradienį, loniai bus priimami. O jei kas
terų klubas. Tose draugijose birželio 13 d., Lietuvių Liuo- norėtų šiame darbe stoti į tal
yra biskį apsileidimo. Jauni- i sybės svetainėj. Įvairios ko kų, irgi nuoširdžiai laukia
mas ir prašomas.
me, pabusk iš saldaus miego 1 ■, misijos išduos raportus.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Melroseparkiečių tarpe su
Kas bus ateityje, jei dabar į
Komitetas
sidarė gražus būrys talkinin
pradėto mūsų darbo nenorit »
užimti. Jau laikas, gerb. jau GARSINKITĖS “DRAUGE” kų, Pav., Marijonų Rėmėjų
nime, stoti į mūsų eiles ir
BE1JIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA
užimti mūsų senių pradedu
OABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
darbų.
KELNER —P RU Z1 N
Geriausia*
Patarnavimai — Moteris patarnauja
Kasin. A. Stulgin^kas pra
.
DIENĄ IR NAKTĮ
Phone 9000
620 W. I5th Are.
nešė, kad Federacijos centro
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
rašt. L. Šimučiui pasiuntęs
4605-07 So. Hermitage Avė.
Apsigynimo Fondui $22.00.

WEST SIDE EXPRESS

John F. Eudeikis
AMBULANCE

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PAIN IN BACK
H

2025 W. 51st St.

SbeFomd

TcL YARDS 1278

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radlo programo Antradienio Ir
Įfštnrtlmln vakarsUa, 7:00 valanda, U WH1P ntotlea (1480 K.)

Rea. 4543 South Paulina Street

Morta «ere so tore
•hecoaMhardly touch.
------------------------- tham. U«ed Hamlim Wtard Oū Lininient and
faund wonderful relief. Try lt today tf
anties are itiff, Mae, schy. Rub it oo
ly. Feel it. prooipt »armir« actkm I
faring soothing relief. Pleaunt odor. Will aot
Kam. Money-back guarantee at *11 drug atorea.

**

KOPLYČIA DYKAI

m
■Read
hhmui nvw

Pranešėjas P. &ALTEMIERAS

VVIZARD OIL
LINIMENT

GIESMYNAS
Įsigykite Nauja Giesmyną. Jam*
rasite Visiem. Metama Bažnyčios
Giesmes.
Giesme* Ir mušikų patvartė
Ant. 8. Pocius.
Uleido C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLĖLIS
šlovinkim Viešpatį.
Minto, ir Mišparai. Lietuviškai
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais,
kaina — 8.7Š. Reikalaukite U:

DRAUGAS PUB. GO.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

Chrysler ar Plymouth

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai Iš
tobulinti, nužeminto, kainos, lengvi išmokėjimai,
teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U VVILL LIKĘ tJS”

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo 116.00
Ir augščiau.

4. * A
SIMONAS AŽUKAS
Mirė birž. 4, 1939 m., 8:15
vai. vakare.
Gimęs Lietuvoje. Kalvarijos
•pavletyje, Krosnos purupijoje,
Kanianavos kaime.
Paliko dideliame nuliūdime:
3 dukteris; — Julių. Tomlinson, žentų. Juozapų, Betty Cronin, ir Josephine Špringer,žen
tų Albert, 3 sūnus: Jonų, mar
čių Josephine, Kazimierų, mar
čių Blanche, ir Edward, 6 abukus ir daug kitų giminiu.
Priklausė prie Tėvynės My
lėtoju Lietuvos Draugystės.
Kūnas pašarvotas 8374 Birkhoff Avenue. Telefonas Vincennes 5074.
Laidotuvės jvyks ketvirtad.,
birželio 8 d. Iš namų 8:45 vai.
ryto bus atlydėtas j St. Kilian's
par. bažnyčių, 87-tos ir Aberdeen Avė., kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose* lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Dukterys, Žentai,
Sūnui, Marčios, Anūkai Ir Gi
minės.
Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, tel. Y arda 1138-9.

PIRKITE

A. I A
JACK R. MORRIS
(gyveno po num. 6310
Albany Avenue)

South

Mirė birželio 5 d., 1939 m.,
4:05 valandų ryto.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Pranciškų, po tėvais Lokomskaitė, sūnų Richard, duk
terį Feliciją, tėvų Louis Mor
ris, brolį Julius (Los Angeles.
California), seserį Mrs. Anna
M.vers (Eagle Grove, Iowa),
uošvius Antanų ir Viktorijų Lokomskius ir jų šeimynas ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4605 South
Hermitage Avenue.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, birželio 8 d. Iš koplyčios
8:00 valandų ryto bus atlydėtas
į Gimimo Panelės Švenčiausios
parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuošiiglžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris, Sūnus,
Duktė. Tėvas, Brolis, Senuov
L'ošvia* ir Giminės.
Laidotuvių direktorius J. P.
Eudeikis, tei. Yards 1741.

HARIU CBIOAOOS, C1CEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIIR III A L p C patarnavimas
“ IR D U L H R b C DIENĄ IR NAKTĮ

nVV A T
Lt 1 A rt 1

|

HAMLINS

F.»r MIJSCUl AR ACHI5and PA’NS
RHFtl^ATIC PAIN—IUMRAGO

PIRKIT NAUJAUSI

4447 South Fairfleld Avenue
__________ Tek LAFAYETTE 0727________

F\ V V A T

PATARNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ

MADE HER
MISERABLE

kad tuo mes turėtume kasdie
ninį dieviškų dorybių stebė
tino ir viršganitiško darbo at
minimų. Nes kaip mes patys,
18 angliško vertė
Kun. Ant. M. Karuiiikia
kūniškai ir fiziškai, darome
mūsų Viešpaties Dievo Jėzaus
Ar tu supranti, kokiu ste Kristaus ant Kryžiaus pavi
bėtinu darbu yra Trejybė Die- į dalo ženklų, net taip Altoriaus
vuje, ir kaip toli virš gamtos
Aukoje yra daroma stebuk
yra l>ievo Sūnaus Įsikūniji
mas f Kad parodžius šio dar lingo ir dvasiško Darbo ženk
bo nuostabumų, Dievas malo lų, kurs daromas dieviškų do
nėjo įsteigti Šventųjų Aukų, rybių.
PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North Westenn Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 0109
Skydas randui akersai nuo Holy Bepilchre Kasiniu IBM Vesi Uiti Btnet

I. J. Zalp
Albert V. Petkus
P. I. Ridikas
Anthony B. Petkus
Lachawicz ir Simai
l.LMęn
Mažeika
Altanas M. PUte

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
1646 Wert 46th Street
Phone YABda 0781-0782

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halated SL

Telefonas YABda 1419
6834 So. Western Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Plaoe
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 106 St.
Phone PULhnan 1270
4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572
3319 Litnaniea Avenue
Phone YABda 1138-1139

3307 Iatmnioa Avė.
?hone YARda 4906

JrečiaiUMiIs, HrMto T, 1939

NORI VAŽIUOTI NEW YORKAN?
ĮSIRAŠYK Į VYČIŲ CHORĄ!

Aplink mus
Ponia Emilija Krukas dide
lį surpryzą iškirto: šiomis die
nomis ji užbaigė medicinos
mokslus. Birželio 17 d. Chicago Medical College gaus chi
rurgijos ir medicinos daktaro
diplomu, šį įvykį vadinsime
supryzu, nes niekas nežinojo,
kad ji lanko universitetą. Tai
nepaprastos energijos ir kant
rumo moteris.
Nauja gydytoja yra Juozo
Kruko, žinomo radijo anaunserio Peoples Furniture kom
panijos direktoriaus, žmona.
Ponai Krukai augina sūnų ir
dukterį. Tai pavyzdinga ir
darbšti lietuvių biznierių šei
ma. Dr. E. Krukas metus pra
ktikuos, kaip internas, ligoni
nėj, o vėliau laikys valstybi
nius kvotimus. Geriausių sėk
mių! *

važiavo ne vien tik iš Dievo;
Atmosferos permainymas,
Kad Vyčių ekskursija New
Apvaizdos par., bet iš visur.
lankymas svetimi] miestų, va- Yorkan bus viena linksmiau
Ypatingai gražus oras šiam
kacijos —• tai troškimas kie sių, nėra abejonės.
piknikui pasitaikė.
kvieno žmogaus. Y'pač šiemet Jaunuolės-iai, norintieji įsi
daugelį vilioja Pasaulinė Pa rašyti į Vyčių chorą, dar šį
Demokratų lygos piknikas roda, New Yorke.
vakarą 'turės progos tai išda
Ryan’s Woods taip pat buvo
Jaunimui kaip tik. ir pasi ryti, atsilunkant į Aušros Va
gausingas. Matėsi žmoniij iš
rtų parapijos salę 8 vai. vak.
visų miesto kraštų. Atsilankė taiko gera proga tą troškimą Ypatingai būtų chorui malo
profesionalų ir biznierių. Pro patenkinti ir sykiu istorinį nu susilaukti skaitlingo būrio
gramai vadovavo Al. Kums darbą atlikti, nes, kaip jau naujų narių iš įvairių Vyčių'
kis, parkij supervaizeris. Pa buvo skelbta, Vyčių choras kuopų.
sakyta kalbų. Žmonės gėrėjo užsiregistravo dalyvauti jun
si programo įvairumu. Pikni gtiniame chore, kuris los sva Vyčiai! patys važiuokite ir
savo draugus pakvieskite at
kas buvo surengtas teisėjas
rbią rolę Lietuvių Dienos pro važiuoti šį vakarą į Aušros
J. T. Zūrio pagerbimui.
Vartų parapijos salę.
Nitą
gramoj.

Brooklyne vieši p. Giraitienė (Atkočiūnaitė), kuri atvy
ko iš Kauno. Atvykstanti ir
į Chicagą, nes čia turi daug
draugų ir giminių. Giraitienė
yra ilgai gyvenusi Chicagoj.
Į Lietuvą išvyko ipo vyro mi
rties. Giraitis buvo užmuštas
automobilio nelaimėj.

Serga chicagiečiams gerai
pažįstamas Antanas Peldžius,
“Darbininko” administrato
rius. Jis yra “Draugo” 'spau
stuvės formano br. Jono bro
lis. Antanas per daug metų
yra dirbęs mūsų dienraščio
ofise.

Važiuokime šį vakarą į Die
Dar Sykį Primename...
vo Apvaizdos par. salę, kur
bus gražus ir labai margas
Dar sykį primename, kad
lietuvių skautų vakaras. Pa šį vakarą, birželio 7 d., 8 vai.
remkime kilnų ir naudingą vakare, Aušros Vartų parapi
sąjūdį.
jos salėj įvyks Federacijos
Chicago apskrities mėnesinis
Daugeliui važiuojant pasi susirinkimas, kuriame bus
važinėti po įvairius miestus, svarstomi aktualūs klausimai.
vakacijas praleisti, ir Town Visų skyrių, organizacijų ap
of Lake veikėjai P. B. Cicė skričių atstovai kviečiami at
nai nauju automobiliu buvo- silankyti. Svarbu, kad susi
išvykę į Detroitą pas savo rinkime dalyvautų Vyčių, Pa
gimines. Pakeliui buvo užsukę rapijinių chorų ir Varg. Sąį Kanadą ir kitur. Grįžę malo gos provincijų atstovai.
niai pasakojo įgytus įspūd
Valdyba
žius, ir vėl grįžta prie visuo
meninio veikimo, parapijoj ir
įvairiose draugijose.
Rap. Apvainikuota Dangaus

Karalienė

nikuota

gyvų gėlių vainiku,
o naujais mergaičių būrys ta
po Marijos dukterimis.
A. Vaikutytė

Visas šios knygos darbas yIš Pittsburgho, Pa., į Chi
BRTGHTON PARK. — Ge ra tvarkomas dviejų asmenų:
cago yra atvykusios dvi sese gužės 31 d. per ražančiaus ipaleidėjo A. D. Kaulakio ir kny
rys Pranciškietės: Motina Ba maldas ’sodalietės susirinko gos atstovo Vinco Stanciko
ptistą ir sesuo Angelą aplan priimti naujas nares, kurios, šios telefonų knygos antroji
kyti tėvelius ir gimines, taip nešdamos uždegtas žvakes, po
(naujoji) laida išeis iš spau
gi ir vienuolyno rėmėjus, ge dvi ėjo bažnyčios taku ir sa
dos daug didesnė ir žymiai
Rap. vo žvakes paaukojo Panelei J pagerinta...
Į Lietuvių R. K. Susivieni radarius.
Rap.
Švenčiausiai. Jas sekė seno
jimo apskrities pikniką, bū
Gražiai
Paminėjo
siantį birželio 18 d. Liberty
sios narės, nešdamos raudo
Pranešimai
Grove, rengiasi atvykti daug
nas
rožes,
kurias
taipgi
paau

TOWN OF LAKE. — Pe
Žemaičių Kultūros klubo
mūsų tautiečių profesionalų ir reitą šeštadienį Angelą Sima- kojo Marijai. Ona Ivinskaitė,
biznierių. Žada atvykti teisė niūtėę kuri operuoja grožio Sodai i jos prefekte, įlydėjo iš mėnesinis susirinkimas įvyks
jas Jonas Zūris, Al. Kumskis salioną, vadinamą Angelą’s rinktąją karalienę (Stasę Ju- Hollywood Inn. salėje, 2417
ir kiti politikos veikėjai. Šis Beauty Shoppe, 4645 So. Ash- cikait«> ir
Pal5'<loves (E W. 43 St., birželio 8 d., 7:30
piknikas žada būtii įvairius land avė., minėjo gimimo die leną Sadauskaitę ir Bronę Ki- vai. vakare. Yra 'svarstymui
ir smagus.
ną (birthday). Ta proga ją nderaitę). Per įpriėimilną giepasveikino jos 'draugai ir ko- dojo Žurauškienė. Po ražan
Gerb. kun. Ig. Albavičius, stumerės. O kai Angelą sugrį čiaus mergaitės sugiedojo “ADievo Apvaizdos par. klebo žo namo, tai buvo jos draugių ve Maris Stella” ir per ap
nas, džiaugiasi savo vadovau ir namiškių pasitikta su sur- vainikavimą “Šioj Dienoj”.
Incorporated
jamos parapijos pikniko pasi pryzo puota.
Ir taip Marija buvo apvaiKoresp.
sekimu. Kadangi jis turi daug
Tel. Prospect 0745-0746
draugų visame mieste, dėl to
Wholesale Only
ir į jo parapijos pikniką suKLAUSYKITE
5931-33 So. Ashland Avė.

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

Ntw City Fintui! Mart

Pas mus galima gauti tikrai
Lietuvišką Importuotą Valstybinę
Degtinę.

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycies.
Programa dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

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

JŪS GALITE GAUTI

ONA’S PERMANENT

DANTIMS
PLEITOS

ai $3.60.
Taipgi x«nnate tortl.tlUr,
plaukų •utalajmų, apkirpimu Ir aham-

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS
PLEITOS........... PO
Pinigai grąžinami Jei
n patenkinti.

Chase Fannon, 19 m., iš
Iown vai., Northwestern uni
versiteto golfiniukų rinktinėj,
lošdamas Kildeer Country klū
be, Chicagoj, laimėjo Western
Conference meisterio vardą.
(Acme telephoto)

REIKALINGA DARBININKE
Reikalinga patyrusi patarnautoja. 6
dienos ) savaitę. $9.00 ir valgis. At
sišaukite Danlel’s Chlll Parlor, 4111
Archer Avė., tcl. Iiafayette 5770.

PARDAVIMUI
Pardavimui gasolino stotis.
Biznis
seniai Jstelgtas. Parduosiu pigiai.
Priežastis pardavimui — turiu kitą
biznį. Atslšauktt 7100 S. Tai man Avė.

$12.50

Per GothenburgąStockholmą
Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laike. Laive mandagus pa
tarnavimas, skanus maistas, nepaprasta švara. Įdomi kelionė per
gražiąją ir draugingą Švediją: iš Gothenburgo geležinkeliu į Stockholmą, apio 6 valandas, iš Stockholmo laivu “MARIEHOLM”.
Manantieji šią vasarą aplankyti Lietuvą — kviečiami dalyvauti
šioje skaitlingoje ekskursijoje. Užsisakykite laivokartes dabar.

Sutaupysite pinigą pirkdami laivokortę
ten ir atgal
Informacijų ir laivokorėių
Travel

H E j N A BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
17$4

ONA’S BEAUTY SHOP
1820 West 47th Street

RO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Monroe #251

Atdara Iki 9 ▼. p. p.

Telefonas iATayette 8038

kreipkitės

Department

2334 So. Oakley Are., Chicago, Illinois
AUTORIZUOTA AGENTŪRA

AMERICAN

SVVEDISH

labai svarbių reikalų, todėl
visi nariai prašomi dalyvauti.
Valdyba

Amerikos Lietuvių Klaipė
dos Krašto Komitetas kviečia
jus atsilankyti svarbiame su
sirinkime, ketvirtadienio va
kare, birželio 8 d. Margučio
salėje, 6812 So. AVestern avė.
Šiame susirinkame dalyvaus
svečias iš Klaipėdos.
Valdyba

UNIVERSAL
RESTAURANT

LINE

CLASSIFIED
REIKALINGA DARBININKĖS
Reikalinga patyrusios "turban makers”. Atsišaukite tuo jaus — Wife’s

Ha t.s

1550

Miluaukce

Avė.,

4-tas

aukštas.

Mažų Išlaidų

NAMAS
Pamatyklt
š( namą
šiandien
,10 r. Iki 4
1 po piet ant
' mūsų vietoti
Pastatysime namus ir vidų Jrengslme ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistal Ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ
2 karams pastatysime
ant Jūsų loto
už................................

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Suteiktam Pa
tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

A. A. N0BKUS, sav.

Tel. Victory 9670
ISRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

i
Kviečiame Jus atsilankyti pirm
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be Jokhj prievolių. Uždari porčial ir
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRECKING. & LBR. CO.
2301 S. Crawford, Lawndale 3010
Open Sundays
K. KAFKA, prez.

GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

p-nas Butchas, sav.

Klausykite

4192 S. ARCHER AVENUE

PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU

(North East Comer Archer and
Saeramento Avė.)

Phone LAFAYETTF 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00
Išmokėjom
Už padėtos
pinigus
'
Duodam Paskolas ant
Morgičių
Safety

Deposit Dėžutės
Pasirendnoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki

Reikalaukit

8 vai. vakaro

8AVO APYLINKES

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION
of cniCAoo

TAVERNOJ

15C,

DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY

Distribntoriai
4707 S. HALSTED STREET

Phone Boulevard 0014

PARDAVIMUI BIZNIS
Parduodu duonos kepimo wznf su
namais, arba vien tik bizn). Biznis
Išdirbtas per 85 metus.
Priežastis
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauja mano išdlrblmo praktiką
(patentą) mielai sutiksiu parleisti ir
Išmokinti. Savininko Ir biznio ištai
gos antrašas: 2803 So. Emerald Avcyruc. Chicago. Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS
Gėlių biznis. Išdirbtas per 18 metų.
Priežastis pardavimo — ilga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 414# W.
26th Street, telef. T«wndalc 7045.
PIRMOS R C SIES JUODŽEMIS
— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15
bušelių $2.50.
Stanley Gavelis. 110 So. Ridgeland
Avė., Worth, m., tel. Oak Lawa
193.1-1.

PARDAVIMUT NAMAS
Mūrinis narųas: 4 kambariai vlrBuJ. i apačioj? fumaeu apšildomas;
garadžius. Atsišaukite: 3421 Soatli
Snrlngfleld Avė.
Tel. Lawndale —
62# t.
VASAROTOJAMS ATYDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upSs — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automobllium ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chieagos. Kelias 83 Ir 45. Peter Ber
notas. Box 77, Sllver Lake, Wls.

PARDAVIMUI
Pilnos mleros plano akordlonas. 120
basų. Geros išdlrbystės, tnažal varto
tas. Parsiduoda už puse kainos. Atslšauklte telefonu- REPuhlie 0545.

WILL0W SPRINGS, ĮLL.

4-5 Kvortos....

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučlų Sapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes š)
mėmes) savininkas Išvažiuoja. 1836
South Racine Avė., Chicago. m.

PARDAVIMUI NAMAS
4 kambarių cottage: 60 pčdų lotas,
pulkus kiemus:
2-karų garadžius.
Kaina tiktai $2.600.00. Atsišaukite:
2331 South St. Tionls Armine.

WILLO-WEST

Folklore
Radio
Program
EVERY 8UNDAY FROM 1-2 F. M

RENDON STORAS
Tinkamas dėl visokio biznio. Užpa
kalyje yra keturi kambariai gyveni
mui. Gera vieta bizniui. Renda ne.
brangi. 8562 R. Halsted St. Savinin
kas gyvena: 3251 8. Emerald Avė.

PARDAVIMUI BUNGALOIV
B-kambarių bungalow;
fumacn
apšildomas; uždaryti porčial; gara
džius; 80x125 lotas; Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi
giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Snrlngfleld Avė.

Unljlstų statytas

750 W. 31st Street

PARDAVIMUI BUNGALOIV
< dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje; miegojimui porėtus;
didelis belsmontas: 80x150 pėdų lo
tas; 2-karų garadžius; karštu vande
niu apšildomas; visi screens Ir weather strips; ąžuoliniai aptalsymal ir
grindys. Kaina tiktai $6,350.00 cash
ar Išmokėjimais.
2445 Wcst Marifiicttc Road (67th St.) Telefonas
REPublic 4666.
PARDAVIMUI ŪKIS
80 akerų ūkis. Geri budlnkal. 20
getų gyvulių. Visos naujos mašinos.
Parduosiu pigiai. Mike Gregel, Rural Route No. 2, Ooopersvtlle, Ml-

Draugas Publishing Co., Ine.

tj

Fermanent garbenčjlmas 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.

PARDAVIMUI BUNGALOW
Marąuette Parke, ant 63-Čios gat.
už Mozart, 6 kambarių mūrinis bungalow. Platus lotas. Kaina $4,850.00.
Petras Kraucziinas, 5952 S. Rich
ininui St. Nedėliomls visą dieną, o
kitomis dienomis nuo 4 vai, popiet.

“GRIPSHOLM”
Iš New Yorko, Liepos-July 1 d., 1939 m.

Švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą
TIK >1.00 PT.

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
ViuM pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

3945 WF.Xr 26tli RTRF.ET
Tcl. lAwn<lale 2908-9

Išplauks moderniškuoju motorlaiviu

StaM M

Pataisoma

PARDAVIMUI ŪKIS
119 akerų. 2% mylios nuo Hurt.
Oceana County sent. kur raudasi ka
talikų bažnyčia. I*us8 žemės dirba
ma, kita pusė miškas. Dideli budluiukai; yra taipgi upelė. $1,400.00.
$100.00 cash Ir $175.00 ateinant) ru
deni, o likusių dal) atmokėdami po
$50.00 J metus galte jsigytl s) ūk).
Atsišaukite; Mrs. Eva Osborn, Hart,
Miclilgan.

Į LIETUVA

Baigia tvarkyt Lietuvių
Telefonų Knygą
Leidžiamoji Chieagos Lietu
vių Telefonų knyga netrukus
išeis iš spaudos. Jau yra su
statytas visas alfabetinis abo
nentų sąrašas, kuris pasirodo
esąs 12 puslapiais didesnis ne
gu pirmos laidos. Dabar sta
toma biznierių ir profesijonalų klasifikuotasis sąrašas, ku
ris taipgi netrukus bus baig
tas.

CLASSIFIED

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA

JUSTIN MACKTEWICH
Preeident
HELEN KUCHINSKA8, See.

<

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022

SKOLINAME PINIGUS
Skoliname pinigus ant morgičlų ir
ant kitokių savo vertčs popierių.
Parduodame forklozuotus namus pi
giai. Turime visokių gerų namų vi
sur. Apdraudžiame viską.
Perkame
ar parduodame namus Ir apmokame
cash. Teisingas patarnavimas. Chsa.
Umlch (Umlkas), 2500 Wcat 63rd
St„ telefonas Prospect 6023.

PARDAVIMUI
4 fletų moderniškas mūrinis na
mas. arti Marąuette Parko, H.O.L.C.
morglčlns. Rendų neša $160.00 | m<nesl.
Kaina tik $13.600.
Įmokėt
$6.500. 7207 S. Franclsco Avė., tel.
PROsnect 3140.

PARDAVIMUI
5 aukštų mūrinis namas — krautu
vė Ir pragyvenimui kambariai. Du
po 5 kambarius su voniom. Ir du po
4 kambarius. Gera vieta tavernul Ir
restoranui. T-abal pigiai. Savininkas:
2513 S. Halsted St„ Chicago. W.
RENDON KAMBARYS
Vienas švleaus kambarys ant antro
aukšto. Karštu vandeniu apšildomas.
Tinkamas pavieniui vyrui. 1220 So.
50th Conrt, Cicero. Illinois.

PARDAVIMU TAVERNAS
Pardavimui tavernas prie 160 East
Marąnctte .Road, kaminas Indiana Avenue. Matykite Mr, Ikvnc

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui taverno biznis. Pigi lalanls, pigi renda. Atsišaukite; 835 W
1X3ni Street.
PARDAVTMU1
6 kambarių bungaloar. $750.00 Įmo
kėti. $27.00 | mėnea) HOLC. Labai
gerame stovyje. 60 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busų. Savi
ninkas; 9353 8. 55th Oourt. Cicero,
Illinois.
I I

Pocahontaa Mine Rtm, (Screened) Tonas |7.00
Petroleum Carbon Coke, perkant S tonos ar
daugiau, Tonai |7.25. žios kainos tik iki Liep. 1
SalM Tas ekstra.

