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CHAMBERLAIN NEMANO PALEISTI MASKVOS
Si karta sovietu Rusijai jis siūlo 
visiška pagalba, jei ji luitu puolama

Dėl Pabaltijo saugumo 
jis nori sugalvoti “formulą”

LONDONAS, bdrž. 7. —Ikuri nors Europos valstybė
Ministras pirmininkas Chain-'bandytų užpulti Rusiją, 
berlainas nieku būdu nenori
pasimesti su Maskva ir imasi 
visų priemonių bolševikus pa 
traukti antiagresyvinėm trijų 
lėn.

Šiandien jis parlamente pa 
reiškė, kad šį kartų Stalinui 
siūlo visiškų Britanijos pagal 
bų, jei koks europinis priešas 
įsiveržtų pačion sovietų Rusi
jon. Sako, Britanija pasiren
gus jungtis su Prancūzija, jei

Gen. Franco ryžtasi vesti ekonomine 
kovu su Britanija ir Prancūzija

BURGOS, Ispanija, birž. 7. 
— Ispanijos nacionalės vy
riausios tarybos susirinkime 
gen. Franco peikė Britaniją 
ir Prancūziją dėl jų nepalan
kaus ekonominio atsinešimo į 
naująją Ispaniją. Jis nurodė, 
kad tos valstybės pradeda sta 
tyti kliūtis Ispanijos atsigai
vinimui ir gerovei. Pažymėjo, 
kad Ispanija ves atkaklią ko
vą su tais ekonominiais prie
šais ir bus priversta nutrau
kti prekybinius ryšius su jais.

Užbaigus kovą su raudonai
siais Ispanija tikėjosi iš tų 
valstybių ekonominio palan
kumo, sakė gen. Franco1. Bet 
vietoje to jos pakilo darbuo
tis pakirsti Ispanijos ekono
miką.

Gen. Franco įspėjo ir pa
čius Ispanijos vadus pažymė
damas, kad su karo užbaigi-

PUOLA WAGNERIO 
ĮSTATYMĄ

AVASHINGTON, birž. 7. — 
Renato darbo pakomiteto iš- 
klausinėjamas įmonininkas A. 
J. ^iltse iš Ann Arbor, Mich., 
pareiškė, kad jei AVagnerio 
darbo įstatymas nebus patai
sytas apsaugoti neunistus dar 
bininkus ir smulkiąją jmoni- 
nę, šalies vyriausybė visiškai 
sugrius ir šalies valdymas te
ks unijų vadams.

ŽUVO DU KALIFOR-“ 
MEČIAI

AUBURN, Cal., birž. 7. — 
Nukritęs susidaužė lėktuvas ir 
žuvo skrajotojai E. W. 
Hough, <54 m., ir Grafton 
Reed, 45 m. amž.

ORAS
CHICAGO RRTTTS. — Ret 

karčiais gali būti lietaus su 
griausmais, šiandien vėsiau.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 
8:24.

Pabaltijo1 valstybių saugu
mo klausimu ministras pirmi
ninkas kol kas neranda išei
ties. Jis sako, kad tuo reikalu 
gal bus sugalvota kokia nors 
“fonnula”, kuri patenkinti) 
Maskvą.

Chamberlainas nurodo, kad 
Britanija negali Pabaltijui ga 
rantuoti jokio saugumo, jei 
pats Pabaltijis to nenori.
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Londone areštuojamas aūstralietis komunistas Ledwedge Vincent Lawror (centre), kurs 

kėsinosi prieš Kento princesę. Jis iš šautuvo paleido šūvį į važiuojančią automobiliu prin
cesę, bet nekliudė. (Acme telepboto).

mu neužsibaigė tautos draus
mė ir aukojimąsis šaliai. Jis 
nurodė, kad su naminiais prie 
šais apsidirbta, bet išoriniai 
priešai susimeta prieš Ispani
ją. Svetimose šalyse prieš ją 
organizuojasi komunistai, ma 
šonai ir kiti. Viešieji puolimai 
sutriuškinti, dabar slaptieji 
vykdomi Ispanijos negerovei. 
Jis sakė, kad vyriausybė budi 
ir pasirengusi ir išorinius prie 
šus nugalėti. Bet reikalingas 
Ispanijos vadų solidarumas ir 
tolesnis aukojimąsis.

Jis dėkojo Italijai, Vokieti
jai ir Portugalijai už jų teik
tą pagalbą frankistams karo 
laikais.

Pagaliau pažymėjo, kad vy 
riausybė stengsis viską dary
ti, kad ateityje kiekvieniems 
ispanų namams netrūktų duo
nos ir laimės.

MEKSIKOS RADIKALŲ 
VADO PAŽIŪROS

MEXIC0 CITY, birž. 7. — 
Meksikos radikalų darbininkų 
vadas Lombardo Toledano pa 
reiškia, kad, girdi, jo vadovau 
jamiems darbininkams bend
rai su J. A. Valstybėmis rei
ksią kovoti prieš fašizmą A- 
merikoje.

Anot jo, prieš fašistų sąjū
dį susijungsią su sov. Rusija 
Britanija, Prancūzija ir J. A. 
Valstybės.

Toledano yra Stalino agen
tas.

DIDINA SENATVĖS 
PENSIJĄ

SPRINGFIELD, III., birž. 
7. — Legislatūros žemieji rū
mai dauguma balsų pravedė 
respublikonų iškeltą bilių, ku
riuo nustatoma 30 dol. per mė 
nesį mažiausia senatvės pen
sija.

Iki šioliai 30 dol. yra di
džiausia mėnesio pensija. Dau 
gumas senų žmonių negauna 
nė 20 dol.

ANGLIJOS KARALIUS 
JURGIS VI ATVYKO 
į J. A. VALSTYBES

AVASHINGTON, birž. 7. — 
J. A. Valstybių valstybinis se 
kretorius Hull ir britų amba
sadorius J. A. Valstybėms Si r 
Ronald Lindsay su amerikie
čių ir britų grupe šiandien 
vakare Niagara iFalls, N. Y., 
pasitiko iš Kanados atvykusį 
Angjijos karalių Jurgį VI su 
karaliene ir išlydėjo į AVa- 
sliingtoną.

Ryt rytą specialus trauki
nys su karalium ir gausingu 
palydovų būriu pasieks AVa- 
shingtoną. Čia karalių svečią 
stotyje pasitiks prez. Roose
veltas ir nupuoštomis gatvė
mis iškilmingai atlydės į Bal
tuosius Rūmus.
Karaliui rengiamas iškilmin

gas priėmimas ir kitos pramo 
gos.

Čia gausingas sukviestų žy
mesniųjų amerikiečių pobūvis. 
Suvyko tūkstančiai smalsuo
lių pamatyti Anglijos monar
chą su žmona.

Kai kuriais atvejais kara
liaus ir karalienės saugumui 
demokratija ir piliečių laisvė 
paneigta.

NUTEISTAS ITALAS 
ŠNIPAS

MARSELIS, Prancūzija, 
birž. 7. — Karo -teismas nu
teisė aštuonierius metus kalė
ti italą šnipą Gino Maresco.

5 ŽUVO KASYKLOJE

LONDONAS, birž. 7. — 
Astley Green anglių kasyklo
je, Tyldesley, ištiko gaisras ir 
sprogimas. Žuvo 5 darbinin
kai.

418,990 DOL TEISĖJŲ 
RINKIMAI

Teisėjų rinkimai pirmadie
nį Cooko apskričiai ir Chiea- 
gai atsiėjo 418,990 dol.

Ispanijoje atsiskaitoma su kurip 
žudikais, kataliku ištaigu griovėjais

MADRIDAS, birž. 7. — 
Slaptosios tarnybos agentai 
šiame mieste suėmė 20 asme
nų, kaltinamųjų frankistų ša
lininkų ir kunigu žudymu ir 
bažnyčių plėšimu’ir naikinimu 
civilinio karo laikais.

Murcia, Alikantėj, Barcelo- 
noj ir kituose miestuose agen 
tai pirmiau suėmė šimtus tų 
niekdaužų raudonųjų.

Miestuose posėdžiauja 18 
nuolatinių karinių teismų. Na

KOVA PRIEŠ PIENO
KAINOS DIDINIMO 
SUMANYMĄ
Ulinoiso legislatūroje vyks

ta kova pieno pramonės kon
trolės klausimu. Bandoma pie 
no pardavimui įvesti kontrolę 
ir pieno kainų ratas skirti 

(taip, kaip šiandien daroma su 
viešosios naudos įmonėmis.

Jei pieno kainų kontrolės ša 
lininkai laimės, tuojau pienas 
bus pabrangintas ir dėl to nu 
kentės pieno vartotojai.

Vartotojai ir įvairios orga
nizacijos atkakliai kovoja 
prieš šį sumanymą, kurs yra 
naujosios santvarkos AAA pa 
daras tikslu didinti už pieną 
kainas pieno pristatytojams 
ūkininkams.

Priešininkai nurodo, kad ši 
pieno pramonei tvarka bandy 
ta įvesti Ulinoiso ir Chicagjoj 
prieš keletą metų ir šis žygis 
nepasisekė.

New Yorko,zZMassachusetts 
ir keliose kitose valstybėse į- 
vesta pieno kainų kontrolė ir 
visur, kaip patirta, netinkama 
ir negalės prigyti.

Searsboro, Ia., majoras Mc- 
Dowell teismo nubaustas 800 
dol. Girtas automobilį valdė.

grinėja suimtų raudonųjų žu
dikų bylas ir juos teisia jei 
ne mirtimi, tai įkalinimu ka
lėjimuose, arba bausminėse 
konceptracijos stovyklose. Šis 
nuodugnus šalies valymas pra 
sidėjo tuojau po Madrido už
ėmimo.

Iškeliama aikštėn, kad iki 
šioliai suimta jau šimtai tūks
tančių žudikų, plėšikų ir įvai
rių rūšių raudonųjų piktada
rių. Teismai posėdžiauja die
nomis ir vakarais.

WPA ORGANIZACIJA - 
MASKVOS ĮSAKYMAIS 
KOMUNISTŲ VALDOMA
AVASHINGTON, birž. 7.— 

Kongreso žemųjų irimų komi 
tetui išaiškinta, kad WPA dar 
bininkų organizacija 90 nuo
šimčių yra komunistiška ir 
bolševikiška. Nepaisant to, ša 
lies administracija tai toleruo 
ja ir neigia žinovų įspėjimus, 
kad ši organizacija yra pavo
jinga respublikai.

Faktais įrodyta ir nuodug
niai išaiškinta, kad šios orga
nizacijos komunistai viršinin
kai vaduojasi Maskvos bolše
vikų nurodymais ir įsakymais. 
Tr jie daugiausia užsiima rau 
donąja priešvalstybine propa
ganda. Stalino žodis organiza 
cijoje yra autoritetingas ir 
nieku nepakeičiamas.

PREZIDENTAS ATIDEDA 
KELIONĘ J VAKARUS

AVASHINGTON, birž. 7. - 
Prez. Rooseveltas rengėsi bir
želio 15 d. vykti į vakarus — 
į San Francisco. Tačiau kelio 
nę atidėjo iki kongresas apsi
dirbs su keliais svarbesniai- 
siais sumanymais.

Dunojaus upėje, Rumunijo
je apvirto pervažas. 25 žuvo.

“EITOS" ŽINIOS 
Iš LIETUVOS
KAUNAS, V—33. — “Vy

riausybės Žinių” geg. 24 d. 
numeryje 645 paskelbtos mė
gėjų rądijo stotims įrengti ir 
naudotis taisyklės, kurios pri 
sidės prie mėgėjų radijo sto
čių plitimo Lietuvoje.

VILNIUS. V—27. — Nau
jasis Vilniaus vaivada leido 
vėl veikti Lietuvių Sporto klu 
bui, kurio veikimą buvo sus
tabdę lenkų valdžios organai. 
Klubo konfiskuotas turtas bū 
siųs grąžintas.

KAUNAS, V—27. — Lietu
vos Banko gegužės 15 d. ba
lansas, kaip skelbiama vakar 
išleistame oficialiame biulete-
nyje, siekė 236 mil. Lt prieš 
225 mil. Lt pernai gegužės kad prie jų nebūtų senu pap- 
15 d. ročiu kimbama, o tačiau po

--------------------- kelių dienų tame pačiame vala
KAUNAS. V—27. — Per- čiuje (Varėnoje) nuo vyro ir 

nai audros palietė 5,150 ha į- mažojo vaiko atskiriama buv. 
vairių pasėlių, padarydamos privatinių ir valdinių pradžios 
tame plote apie 30% nuosto-1 mokyklų mokytoją (J. Mati-

zaitė-Skliutienė) ir trims sa
vaitėm vežama į Vilniaus ka
lėjimą už tai, kad ji Varėnoje 
“nelegaliai” gyvenanti.

Tuo tarpu ta mokytoja iki 
šiol nėra turėjusi jokios teis
mo bylos ir visai nesijaučia 
kuo nors nusikaltusi. Bet vie
tos policijai ji “nepatinka” ir 
todėl Varėnoje, kaip netoli 
lietuvių lenkų administracinės 
linijos, esą, jai gyventi nega
lima. Jos vyras Varėnoje tu
ri nuosavus namus, krautuvę 
ir gali nedraudžiamas gyven
ti — jo žmona iš Varėnos tre
miama. O kai ji neklauso, su
silaukia baudų, kurių jau tu
ri keliolika. Viena tokių bau
dų šiomis dienomis yra pasi
baigusi aukščiau minėtu trijų 
savaičių kalėjimu.

Arba dar tokie “dalykė
liai”: Vilniaus Žemės Ūkio

lis. Nuo Šiol korespondencija Rl'm" ™ dar 
tarp Lietuvos ir Amerikos lie llkT,daotl vrenmtelę 6venč.o-

lių. Nukentėjusiems nuo gai
valinių nelaimių ūkininkams 
prie Vidaus Reikalų Ministe
rijos veikia tam tikras fon
das, kuris nukentėjusiems nuo 
audrų išmokėjo pernai Lt 554, 
784 pašalpų.

KAUNAS. V—26. — Šio
mis dienomis baigta vesti e- 
lektros linija nuo Prienų iki 
Birštono vasarvietės- 7,5 km. 
ilgio. Nuo Kauno iki Prienų e 
kiktros linija veikia nuo se
niau. Nuo šiol Birštono vasai 
vietė apšviečiama elektra tie
siai iš Kauno.

KAUNAS. V—26. — Nuo 
gegužės 25 d. Amerikos oro 
susisiekimo bendrovė Pan A- 
merican Ainvays pradėjo nuo 
latinį transatlantinį oro pašto 
susisiekimą ruožu New Yor- 
kas, AzoTai, Lisabona, Marse-

tuvių bus gaunama daug trum 
pesnį laiką. Lietuvos oro paš
to korespondencija šia nauja 
oro linija pirmą kartą išsiųs
ta iš Kauno gegužės 24 d. 12 
vai. 20 min.

NĖRA MAJORO, TARYBA
NEGALI POSĖDŽIAUTI
Chicagos majoro nėra na

mie, tad miesto taryba be jo 
negali posėdžiauti ir sekantis 
posėdis įvyks ateįnantį trečia
dienį.

SUPERKA DAUG 
KIAUŠINIŲ

DAUGAI. — Pradėjusi kiau 
šinius supirkinėti Daugų pie
ninė per pirmus metus supir
ko vos kelis tūkstančius kiau-✓
šinių, Dabar, kiaušinių preky
ba tiek išsiplėtė, kad, kas sa
vaitė superkama apie 100,000 
kiaušinių.

VILNIAUS KRAŠTE 
LIETUVIAI VIS DAR " 
PERSEKIOJAMI • • • • *
KAUNAS. — Bešališkai 

žiūrint, atrodo, kad šiuo me
tu lenkų administracijos val
dininkai ir policija Vilniaus 
krašto lietuvių jau nebeperse- 
kioja, nebespaudžia, kaip bu
vo darę prieš metus ir anks
čiau. Dalmr juntamas lyg tam 
tikras atoslūgis. Bet, deja, ne 
visur. Dar ir šiomis dienomis, 
kada lenkų spauda labai pa
lankiai apie Lietuvą ir lietu
vių tautą atsiliepia, pasitaiko 
gana ryškių nenuoseklumų.

Čia, žiūrėk, net apskrities 
storastijos aukštas valdinin
kas, atvažiavęs į valsčių, įspė
ja, kad lietuvių atžvilgiu būtų 
pakeista ligšiolinė taktika,

nių apskrityje veikiančią pie
ninę, kuri savo didumu ir pie 
no perdirbimo kiekiu yra did
žiausią visoje Vilniaus vaiva
dijoje. Švenčionių apskrities 
Storasta uždraudė Daugėliš
kio lietuvių jaunimo katalikiš
kosios akcijos skyriui minėti 
Motinos dieną. Druskiniiikų 
policija draudžia lietuviškų 
vaidinimų bandymus ir 1.1.

MUSSOLINI NUMATYTAS 
TARPININKU

VARŠUVA, birž. 7. — Čia 
netikėtai parvyko lenkų am
basadoriai iš Berlyno ir Ro
mos. Kalbama, jie tariasi su 
savo vyriausybe dėl sumany
mo Dancigo klausimo sprendi 
mą pavesti tarpininkui, ku
riuo numatytas Mussolini.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
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APŽVALGA
Rusija Vėl Suka Atgal?

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Mntered as Seoond-Clasa Matter March II, 018, at
Cblcago, Illinois Under the Aot oi March S. 1170.

Mūsų Mokyklos

DANCIGAS Iš ARTI
“Lietuvos Aido” 

darbis rašo;

Laikas nuo laiko buvo pranešama, kad ™na (bent dalimi) savo “špy 
Rusijoje bolševikams visiškai nesiseka ko- cbiurgerišką ’ gyvenimu ir,

bendra- žinioje, tad žydai čia jaučiasi 
lyg eksteritorialinėje priedan-

Dancigiškiai gi dar tebegy- g°je- Pil"je salėje. ™
' t i L- nnenripJ, unn/n f i eL-o itik nesigirdi specifiškai “žy
diško” trukšmo. Jie gana ra-

Kaip visos, taip ir mūsų, lietuvių, mokyk
los šiomis dienomis baigia mokslo metus. 
Tai mokiniams sudaro džiaugsmo, tėvams 
uždeda daugiau rūpesčių ir išlaidų, o visuo
menėj sukelia susidomėjimų. Mokiniai džiau
giasi, nes jie, arba baigia mokyklų arba pe
reina į aukštesnį skyrių; tėvai rūpinasi, ar 
besugebės toliau savo vaikus laikyti mo
kykloje ir, be to, kokias kitas (aukštesnes) 
mokslo įstaigas vaikams parinkti,- visuome
nė domisija, kas, kiek ir kokias mokyklas 
lietuvių vaikai baigia.

šį vakarų čikagiškė Šv. Kazimiero Aka
demija išleidžia į pasaulį rekordinį abitu
rienčių skaičių — 79 mergaites. Tai yra 
ženklas, kad ši mokykla daro didelę -pažan
gų, kad ji įgija pasitikėjimų. Akademija taip 
žymiai auga, kad, kaip tenka girdėti, jai 
patalpos jau darosi ankštos ir pradėta sų- 
judis statyti jai naujus, erdvius rūmus. Šv. 
Kazimiero Akademija įgija gerų vardų ne 
tik tuo, kad ji yra akredituota kaipo vidu
rinė mokykla, kurioj mokinės tikrai gerai 
prirengiamos -prie kolegijų ir universitetų, 
bet ir dėl to, kad ji gražiai išugdė ir mu
zikos, ir tapybos, ir dramos, ir namų ruo
šos, ir komercijos ir kitus, mergaitėms tin
kamus, skyrius. Tuo mūsų visuomenė gali 
didžiuotis. Turint tokiąį įstaigų, tėvų rū
pesčiai žymiai sumažėja, nes tas klausimas, 
kur siųsti savo dukteris mokytis, puikiai iš- 
siriša.

Kaip jau buvo pranešta, progresuoja ir 
antroji Šv. Kazimiero Seserų mokykla, kuri 
yra Newton, Pa., (šv. Juozapo vila). Ji taip 
pat gražiai įrengta, pavyzdingai tvarkoma, 
akredituota.

Busimąjį sekmadienį tinkamomis iškilmė
mis mokslo metus užbaigs ir Marianapolio 
Kolegija, Thompson, Conn.

Si įstaiga dar tebėra, palyginti, jauna, 
tačiau ji jau daug laimėjimų pasiekė. Pažy
mėtina, kad šį pavasarį ji jau išleidžia būrį 
jaunuolių, kurie jau užbaigė -pilnų keturių 
metų kolegijos kursų su atitinkamais moks
lo laipsniais. Tai istorinis įvykis šios kole
gijos gyvenime! Baikalauro laipsniu kolegijų 
baigė: Albinas Bernatonis, Amanas P. uia- 
iaitis, Pranas P. Bulovas, Albinas J. Gurk
lys, Antanas S. Dranginis, Petras P. Kup- 
raitis, Benediktas J. Marčiulionis, Jonas V. 
Mikeliams, Jonas J. Parulis, Jonas K. Pet
rauskas, Bronius Radzevičius, Juozas A. Re
meika, Povilas P. Sabulis, Antanas P. Ski
lius, Albinas A. šeputa.

Nemažas būrys baigė ir Marianapolio vi
durinę mokyklų — High School ir taip pat 
vadinamų Junior College.

Kaip žinoma, Marianapolio ir vidurinė mo
kykla ir kolegija yra pilnai C'onnecticut val
stybės akredituotos.

Mežianapolio Kolegijų įsteigė ir užlaiko 
Tėvai Marijonai. Jos priešakyje stovi gerb. 
kun. dr. Jonas Navickas, M.I.C., kurio pa
sišventimu ir nepaprasta energija ši mūsų, 
lietuvių, įstaiga tiek daug laimėjimų pasiekė.

Plačių vagų švietimo ir auklėjimo dirvoj 
jau išvarė ir Seserys Pranciškonės, kurios 
mokytojauja visoj eilėj lietuvių parapijų pra 
džios mokyklų ir, be to, vadovauja ketu
rioms vidurinėms mokykloms (High Schools) 
motiniškam name — Dievo Apvaizdos Kal
ne (prie Pittsburgh, Pa.), šv. Kazimiero par. 
High School, Pittsburge; šv. Juozapo par. 
High School, Du Bois, Pa., ir šv. Trejybės 
par., Hartford, Ccnn. Visos šios vidurinės 
mokyklos pavyzdingai tvarkomos, laimi val
džios pripažinimų ir progresuoja. Plačiau

voti su religija. Paskutinėmis dienomis, kaip 
rašo “Š-nis”, Šveicarijos spauda duoda tik
rų sensacijų iš Rusijos gyvenimo.

1. Praeitame komunistų partijos suvažia
vime bedievių vadas Jaroslavskis jau visai 
neužsiminė apie Bažnyčių, ir religijų, nors 
per kitus suvažiavimus tik apie tai ir tekal
bėdavo.

2. Bolševikų laikraščiui visiškai pakeitė 
tonų. Štai jaunųjų bedievių laikraštis “Bez- 
božnik”, jau reikalauja, kad bedieviai ne-., 
užkabinėtų tikinčiųjų, o mokytojai rodytų Į ZU8 ir * OIJ1US. “ues su 
taktų. Kitas laikraštis skundžiasi, kad gin-|v0 ret08 diados namais ir 
čuose su tikinčiais visur pralaimi bedieviai.1 lėtais pastatais. Bet šiandien 
(Aišku, tiesa prieš melų visuomet laimi), y. i pats pirmiausias

mažai tesidomi, kas darosi jmas-Jiaekas‘ .tyUa1.' Pusbal- 
plaėiame pasaulyje. Tai dau. d®haas. žimom.a ir ,spū-

giausia ramūs, draugiški žmo džiais, viltimis ir neviltimis ir

pimra

, kurie būtų laimingi, jei P°.keli'» valand'' P°bavio vklnes
neturėtų nei užsienio politi
kos, nei ekonominių, nei kito
kių painių problemų. Jų pa
žiūros atitinka gera dalimi tų 
nuotaikų, iš kurios yra išau- 

' gęs tasai architektūriškai gra-

paė bedieviai nusiskundžia, kad daug tikin
čiųjų atsiranda jaunosios kartos inteligentų 
eilėse, su 'kuriais esu ginčytis neįmanoma.

3. Rusijos gyventojai tiek esu susiįdomavę 
religiniais klausiniais, 'kad laikraštis “Bez- 
božnik” įvedė ypatingų skyrių atsakinėti į 
religinius klausimus. Žinoma, atsakinėja sa
votiškai ir niekas tais apsakymais netiki.

4. Bedievių laikraščiai nurodo, kad visoje 
Rusijoje labai plinta trijų rūšių tikintieji.

Tai, pirmiausiai, — “žmonės be tikybos”, 
nelan'kų jokių bažnyčių, bet savyje auklėju 
vidujinį religingumų pagal krikščionybės 
mokslų. Paskui — “slapukai”, kurie liko 
ištikimi tikybinėms apeigoms, bet jas at
lieka slaptai. Pagaliau — “tylieji”, nesle
piu savo religinių įsitikinimų, bet nieko ne
atsakinėju bedievių agitatoriams. Tokių “ty
liųjų” ypač daug esu Tambovo gubernijoje.

Iš to viso daromos išvados, kad Rusija 
turės sukti atgal ir nusilenkti religijai, ku
rių per 20 metij puolė kaip mokėjo, o tačiau 
tik patys pralaimėjo.

Klaipėdos Gyventojų Surašymas

yra tas;
klausimas

Dancigo pragyvenimo stan
dartas yra toks, kad gyvento
jai gali būti patenkinti.

Dancigiškiai yra susirūpinę, 
kad tas standartas ateityje ne 
pablogėtų dėl priežasčių, ku
rios ne nuo jų pačių priklau
sys.

Nežiūrint priešžydiškų, “ra 
sistinių” nuostatų taikymo, 
Dancige yra užsilikę dar daug 
žydų. Žydiškų krautuvių kaip 
ir nebematyti, net pačių žydų 
dienos metu retai matyt, nors 
jie viešai neužkabinėjami. Jie 
tik vakarais, sutemus, dides
niais skaičiais išeina į gatvę. 
Kavinės, restoranai, kinai, te
atrai ir kitos viešos svetainės 
žydų jau neįsileidžia. Prie 
kiekvienos svetainės durų ka
bo lentelės su žodžiais “Ju- 
den nicht envunscht” (žydai 
nepageidaujami) ar panašiai. 
iVisai netikėtai anų vakarų su 
sekiau, kur žydai visi dėl to

Vokietijos vyriausybė praneša, kad mūsų 
buvusiame Klaipėdos krašte gyventojų sura
šymas įvyks ne 17 gegužės, kaip visoje Vo
kietijoje, bet gruodžio mėn. 1 d. Surašymas 
atidedamas dėl visokių atsiradusių techniškų susirenka: 
sunkumų. Iki surašymo norima sumažinti,
administracinių apylinkių skaičių: nuo da-^ Šimtai žydų vakarais suei- 
bar esamų 250 numatyta tepalikti tik 73'na i vyr- geležinkelio stoties 
(Klaipėdos apskrity). Sumažinimai bus da-' /attfciamųstas sales ir aptaria 
romi taip pat Šilutės ir Pagėgių apskričiuo-savo reikalus.
cp r

'-‘N. Tilžės Keleivis” paskutiniame nume-1 St°ty6 5™ gelaž“keli»
ry ragina prūsų lietuvius pasirodyti susipra
tusiais per surašymų. Lietuviai neturi kreip
ti dėmesio į kai kurių sąmoningas ar nesą
moningas kalbas, būk vokiečių mokyklą lan-» 
kęs turi įsirašyti tik vokiečiu. “Į raštus įra
šysime: Staatsanghoerigheit deutsch, Mut- 
tersprache litauisch, Volkstum litauisch”.

Gegužės 10 dienų sukako lygiai 15 metų, 
kai Tilžėje eina “Naujasis Tilžės Keleivis”. 
Per tų laikų to laikraščio išėjo 1600 nume
rių. “Naujasis Tilžės Keleivis” yra Vokie
tijos lietuvių mažumos organas. Jis duoda 
daug žinių iš vietos lietuvių gyvenimo ir 
daug rašo apie Lietuvą.

• * •

išsiskirsto apytamsėmis gat
vėmis, kiek galint aplenkdami 
didžiąsias gatves. Kaip jie į- 
bauginti, pamačiau iš tokios 
smulkmenos:

kelios žydės inteligentės, ne
radusios kitur laisvo stalo, ne 
drįso prisėsti prie, manojo, 
lur būt, manydamos, kad blon 
dinas nežydas galėtų užsigau
ti ir paprašyti žydės pasiša
linti,

kaip kad nekartą jau yra at
sitikę, kai dar žy dams nevisai 
buvo draudžiama lankyti sve
taines. Tos žydės, kurioms pa 
siseka plaukų nudažymu ir ki
tomis kosmetikos priemonė
mis pasiekti “nežydišką” e- 
fektą, dar drįsta pasimaišyti 
ir tarp nežydų. Tiesa, plau
kus šviesiau dažosi ir vyriškai 
žydai ir pasiekia tų patį efek
tų, jei šiaip jau veido bruožai 
neišduoda žydiškos kilmės. Ap 
skritai Dancigo žydų nuotaika 
labai prislėgta, nors jiems fi
ziškai ir nieko nedaroma. Dau 
gelis jų jau išsikraustė dėl ko 
likusieji neišvažiavo, nežinia.

Dancigo vokiečių lenkų santy
kiai nėra jau tokie blogi, kaip 
užsienyje manoma.

Incidentų retai tebūna, ir tai 
ne dėl pačių liaudies sluoksnių 
tautinių priešingumų, o dau
giau dėl kurios nors pusės 
“organizuotos akcijos”. Jei 
priešingumai nebūtų įnešami 
iš lauko, Dancigo įvairiatau
čiai gyventojai gerai sugyven 
tų. Pridursime; dancigiškai la 
bai nenori karo, jo bijo iš to
lo. H. Jakužaitis

JAUNAS POETAS
Kramtydamas paišelio galų, 
Dažnai poezijų kuriu.
Nuo jausmų net širdis apšalo, 
Poeto gy slą, mat, turiu.

Visai sukaupęs savo valią 
Pripeckoju lapus kelis, 

Norėdama aj>dainuot kumelę, 
Ar mūsų tvarte paršelius. 
Tačiau prašau nesišypsoti, 

Juk aš nenoriu jūs apgaut, 
Juk meilės himnai išdainuoti, 
O kitų temų sunku gaut.
Taip kramtydams paišelio 
galų
Dažnai poezijų kuriu... 
Rašau aš tiesų, kartais... 
melų,
Kų tik galvoje aš turiu.

Al g. Vargas.

Viena lietuviškos popieros 
redystė yra aplaikius nuo sa
vo skaitytojo tokia gromatą;

Esmių mekaniku ir turiu ke 
turis mažus vaikus. Galėtau 
gyventi maišiai, bet mano pa
čiutė pinigus prašvilpia, kaip 
tik uždirbu. Naminiu darbu ji 
nenori užsiiminėt, o jeigu ka

da ir išverda pietus, tai iš ble 
šinukių. Neseniai apsikirpo 
plaukus, o reikia žinot, kad ji 
jau perėjo savo jaunystų ir 
dabar nori beztįžionkaut... Va 
karais eina pas kitas pana
šias moteris ir ant pikčerių 
lyg velylmi nakčiai, o paskui 
į tavernus... o kelis kartus su 
kokiais tai špieliais išvažiavo 
bambiliais bet kur trankėsi tai 
nežinojau. Aš turiu pats lo- 
pyt drabužius savo ir vaikų... 
vogt nenorių ir vien tik man 
pasilieka pykštelt revolveriu.^

Redystė į tokį savo skaity
tojo skundų atsakė:

“Broliuk, nekaityk savo mo 
tere, tiktai save, nes iš prad
žių davei už daug virvės savo 
pačiulei ir nemokėjai ar neži
nojai kaip suvaldyt tokia mo- 
tere. Too late.”

•— Tamsta toks jaunas, o 
nesimokai jokio amato, — 
sako teisėjas jaunam vagiui.

— Pone teisėjau, aš savo a- 
matų gerai moku, tik, deja, 
šį kartų nelaimė...

Is Lietinis mieste ir kaime
“Eltos” Pranešimai

•Lietūkio” suvažiavimas '.Prano žižmaro, pagarsėjusio 
KAUNAS, V-27. — Vakar; pereitais metais ryžtingai ap-

Kaune įvyko “Lietūkio” at
stovų metinis suvažiavimas, 
kuriame atsilankė min. pir
mininkas ats. gen. Černius, fi
nansų min. a/ts. gen. Sutkus,

ginant lietuvių tautos garbę 
nuo vieno lenkų karininko į- 
žeidimo. Vilniečiai atplaukė 
pamatyti Kaune vykstančias 
Europos krepšinio pirmeny-

Sekretorius Cordell Kuli ir britų ambasadorius Lindsa 
prieš išvyksiant iš \Vashingtono į Niagara Pails, New Yor( 
'kur pasitiks Anglijos karalių ir lydės į šio krašto sostinę

(Acme telephoto)
Ligi šiol buvo garsios dvi katalikų vadų 

mokyklos: Liverpulyje ir Milane. Dabar Pra-Į savo kalboje palietęs pasira- 
ncūzijos vyskupai nutarė įsteigti aukštąją prekybos sutartį su V o

ir žemės ūkio min. prof. Kri- j bes. Mes turime su savimi at- 
kščiūnas. Finansų ministras1 sivežę vainiką, — pasakojo 

Pranas Žižmaras, — kurį nu-

katalikų vadams mokyklą Paryžiuje prie Ka
talikų1 Instituto. Mokslas vadams tęsis dve
jus metus ir reikės studijuoti tikėjimo, do
rovės ir katalikų vei'kimo mokslus.

kieti ja, pareiškė, kad priešin-
pynėme iš įvairių medžių ža
lumynų, priskintų Vilniaus

gai kai kieno nieku nepagrįs- krašte ir paskiau beplaukiant
tiems spėliojimams ta sutar
tis neįnešė jokių pasunkini
mų mūsų prekyboje. Susitar
ta tokiomis sąlygomis, kurios' 
įgalins išplėsti mūsų ekspor-

apie jas, tikimės, parašys, Pittaburgo vei
kėjai.

Visos Šios mokyklos yra mūsų, Amerikos tą nepažcMžiant sutarčių,'ku- 
lietavių katalikų, pasididžiavimas. Nemažai rias ,urime 8U kitomi3 valst 
(dėta į jas darbo nematau reikėjo’ PW*-jWmia Sllsitarimas huvo 
kai prisidėti prie jų istatpmo ir užlaikymo J g ia jn su.
bet nesigailime, nes aiškiai matome, kaip . .
didelę naudą jes neša mūsų visuomenei,* ^ra im^

tautai ir Bažnyčiai. Tai yra išeivijos religi-l ..."
nes ir tautinės tvirtovės. Mūšų pareiga ne Vilniaus sportininkų 
tik jas stipriai palaikyti, bet nuoširdžiai ra- ekskursija baidarėmis į

nuo pakrančių krūmų. Šį vai
niką mes uždėsiine amt Neži
nomojo Kareivio kapo. Šio
je ekskursijoje yra studentų 
sporto sąjungos atstovai, Vy
tauto Didžiojo gimnazijos Da
riaus ir Girėno sporto kuopos 
atstovai ir amatininkų sporto 
sekcijos atstovai. Jų tarpe 
daugiausia studentų. Vilnį, 
čius svečius prie Vilijampolės’ 
tilto pasitiko skautai ir dide
lė minia žmonių.

ginti tėvus, kad į jas leistų mokytis savo 
sūnus ir dukteris.

šia proga mes nuoširdžiai sveikiname tuos, 
kurie baigia mokyklas, palinkėdami jiems 
nesustoti pusiaukelyje, bet siekti aukštųjų 
mokslų ir juos laimingai išeiti.

Kauną
KAUNAS, V-26. — Gegu- 

gužės 25 d. Neries upe iš Vil
niaus baidarėmis atplaukė į 
Kauną 12 vilniečių lietuvių 
sportininkų, vadovaujamų

KAUNAS, V-26. — Minis
trų Tarybai nutarus, Plungės, 
Kelmės ir Kauno (Šiidiečių) 
progimnazijoms leista persi
organizuoti į gimnazijas.

Z ' ■ ■

mišk -

Bosas ir jo, leitenantas. Tai Thomas J. Prendergast (deši
nėj), Missouri valstybės politikierių bosas, ir jo leitenantas 
R. Emmet O’Malley federaliam Leavenwortli kalėjime “pa
puošti” laisniais. Jie ten atsidūrė už nušmugeliavimą vyriau
sybei mokesčių nuo savo stambių pajamų, (inedme). (Acme 
telephoto)
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LIETUVIU DIENA PITTSBURGHE
KODĖL VIST PTTTSBUR- 

CIEČIAI LIETUVIAI LAU
KIA LIETUVIŲ DIENOS?

Todėl, kad šioje apylinkėje 
ji esti tik vieną kartę metuo
se, liepos 4 dieną; kad tą die
ną visi lietuviai susirenka mū
sų seserų puikiame parke pri 
simint savo tėvynę Lietuvą ir 
kur su didžiausiu nuoširdu
mu ir malonumu esti priimti 
ir vaišinami.

AR SVARBI ŠI DIENA?
Taip. Kiekvienas giliai ti

kintis lietuvis, kiekvienas sa
vo tėvynės mylėtojas, patrijo- 
^as aiškiai supranta dienos 
svarbą. Supranta ir įvertina 
seserų darbuotę ir žino, kad 
jų pareiga jas paremti savo 
auka; supranta, kad jos dirba 
ne savo naudai, bet visuome
nės gerovei. Mūsų seserys lie
tuvaitės Praneiškietės su did
žiausiu atsidavimu dirba ne

vien čia, Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, liet taip pat ir 
Pietų Amerikoje; visur sėja 
Dievo ir artimo meilės sėklą, 
skiepija tautos ir tėvynės mei 
lę ne vien Į jaunųjų širdis, liet 
primena ir suaugusiams, kad 
jis yra sūnus tos garbingos 
tautos, kurią šiandien prie
šas tykoja užgrobti. Jos taip 
pat moko jaunimą būti gerais,! 
ištikimais ir dorais piliečiais i 
to krašto, prie kurio jie pri
klauso ir kuriame jie gyvena. 
Padeda kiekvienam savo' au
klėtiniui išsirinkt gyvenimo 
kelią.

Todėl, kaip naujai pasodin
tas medelis negali augt ir iš
duot gero vaisiaus be tam ti
kros priežiūros, taip ir vienuo 
lynai, be tam tikros pagalbos, 
negalės atnešti visuomenei tų 
vaisių, tos naudos, kurios vi
suomenė iš jų tikisi.

BROLIAI LIETUVIAI! 
ruoškimės visi prie šios did
žiosios dienos, šios Lietuvių 
Dienos pikniko. Atvykite ir 
patys pamatykite kas Jūsų 
laukia; įdomiausia programa 
daug pasilinksminimų, ska
niausių vaisių. Lauksime visų.

Rengėjas

pramogos gryno pelno liko 
$119.00.

PHILCO-YORK COOL-WAVE

ELEKTRIKINIS 
KAMBARIU VEDINTOJAS

Tiktai S151
sso-

.... ...J " • ' . ■■■ ..... „,rf
V

Išvėdina kambarius iki 
11 x 14 pėdą mieros. Te
kainuoja tik keletą centą 
į dieną.

šv. Kazimiero Parapija
Šiemet pamaldos kapinėse 

“Decoration Day” labai gra
žiai nusisekė. Labiausiai visi 
džiaugiasi Tėvo Misijonie- 
riaus pamokslu. Žmonių buvo 
suplūdusios minios. Visi gė
rėjosi ir džiaugėsi įspūdingo
mis pamaldomis. Oras pasi
taikė labai gražus — saulutė 
tik kaitino... Po pamaldų be
veik visi atsilankė į Adomo 
sodą užkandžiui, o paskui da
lyvavo choro, vadovaujant va
rgom Baziui, surengtoj prog
ramoj, kuri susidėjo iš dainų 
ir prakalbų. Pirmiausiai tarė 
porą žodžių pats mūsų klebo
nas ir pakvietė kun. Mišių šį- 
tą aplinkybei pritaikintą pa
sakyti. Kalbėjo labai gražiai. 
Paskui kalbėjo advokatas E. 
Scbultz, kaip jaunimas turi
laikytis prie visko, kas yra 
lietuviška ir savo. Paskui cho 
ras dar padainavo keletą jau
smingų linksmų dainelių ir 
visi išsiskirstė piknikauti, kas 
prie stalų, kas prie žaislų, kas 
prie ko kito. Visur buvo fil
muojama. Kada jas bus gali
ma pamatyti, klebonas sakė, 
bus paskelbta.

Girdėjau, kad dabar visa 
mokykla rengiasi prie mokslo 
metų baigos, kuri įvyks sek
madienį, birž. 18 d., 3 vai. 
popiet. Bus žymūs kalbėtojai.

Šį mėnesį, kaip girdėt, bus 
gana daug vestuvių. Praeitą 
sekmadienį buvo užsakų bent 
pustuzinis.

Visur matytis ir girdėtis 
sujudimas: įvairūs piknikai, 
išvažiavimai, gegužinės ir į- 
vairios lenktynės. Ptk.

Daug pakilsi tobulybėje, 
jei nuo visų laikinių rūpesčių 
liuosu užsilaikysi.

Viena gerai išauklėta ir nu 
statyta valia yra vertesnė, neg 
geri pasielgimai.

Dziaugkis Vesiu Patogumu
visą Vasarą savo namuose ar ofise!

#15 ĮMOKET
Balansą, plūs kiek pa
la ikaną, galite išmokėti 
patogioms mėnesinėms 
sumoms.

• Vėsumo pakanka, netvankus 
oras reiškia mažiau karščio ne
patogumo — miegamuose kam-

\
bariuose reiškia ramų miegą, 
karštose, tvankiose naktyse.

Šis PJiileo-Yorto Cool-AVave vėdintojas greitai galima 
įtaisyti — nereikalauja vandens sąryšių — tereikia tik 
sujungti su elektrikiniu laidininku.

Nelaukite karštų dienų ateinant. Užsisakykite dabar 
kol pristatymą galime užtikrinti. Telefonuokit RANdolph 
1200, Tzical 2144.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street

Homestead

Šią savaitę luoman mote
rystės įstojo: Pranas Kanonik 
su Adele Savolioniūte. Liudy
tojai buvo: Mykolas Jaeobs 
ir Bertlia Savolioniūte. Užsa
kymai gi eina Alfonso Stan
kūno su Ona Mačiui šikai te iš 
Šv. Kazimiero parapijos, So. 
Side. Pastarųjų ši i ūba s bus 
South Side Šv. Kazimiero ba
žnyčioje, birželio 19 d.

Praeitą sekmadienį klebo
nas su parapijos komitetu tu
rėjo ilgoką pasitarimą apie1 
metini parapijos pikniką, ku
ris įvyks birželio 18 d., 
Smith’s Grove. Apie tai teks 
ateinančią savaitę plačiau pa
rašyti. Į ši išvažiavimą visi 
turėtų rengtis, nes tai viena
tinis toks parapijos išvažia
vimas.

Šį antradienį mūsų mokyk
los vaikučiai turėjo metinį iš
važiavimą į Kenneyvvood Pa
rką. Tai nepaprasta mokyk
los vaikams diena! Tos dienos 
iie laukia per ištisus metus. 
Sulaukę negali pamiršti iki 
kitu metu.

Pas mus nuo kai kurio lai
ko labai naudingą darbą atlie
ka A. Žaliaduonis, užrašinė
damas biznieriams įvairius ka 
talikiškus ateinantiems meta
ms kalendorius. Iki šiol mū
sų biznieriai savo kostume- 
riams dalindavd įvairius net 
be jokios prasmės kalendo
rius. Dabar gi daugelis užsi
sakė labai gražiu, tiesiog ar
tistišku kalendorių. Garbė tie
ms biznieriams, kurie (paremia 
savo tautieti ir <tuomi apdo
vanos savo kostumerius ata
tinkamu kataliku dvasiai ka
lendorium. Tat tuos ir kostn- 
merius turėtume labiau pare
mti. Katalikai turi iš visu rei
kalauti katalikiško kalendo
riaus. Už tai senis Dėdė nuo
širdžiai sveikina A. Žaliadno- 
ni ir linki jam geriausios klo
ties. Dėdė

North Side

D. Ž. parapijos draugijų iš
važiavimas birž. 4 d. pavy
ko kuo puikiausiai. Buvo gra
žus žmonių būrelis iš visų ko
lonijų, atsilankė pusėtinai bi
znierių. Vaizbos buto narių 
ir kitokių šviesesnių sąmonin
gesnių lietuvių. Mačiau kun. 
Kazėną su savo vargonininku 
Bazių ir gerąjį mūsų kaimyną 
■kun. Vaišnorą ir mums prie
lanki} atvokatą Scbultz. Kun. 
Kazėnas su savo “mašinėle” 
ketino progai pas'tnikius pa
muše ivairių - įvairiausius mū 
su pikniko vaizdus, kuriuos 
rodyti, kaipo kintamus pa
veikslus. Visgi būtu žipgeidu. 
Sunku žmogui įsivaizduoti, 
kaip atrodai su stiklu lietu
viško alaus arba si šaltako- 
šės kaušu, o pikčeriai paro
do. kaip ant delno. Jei buvai 
įsikaušęs. tai ir nepasislėpsi 
— pamatys visas pasaulis. Rei 
škia su kun. Kazėno mašinė
le nėra juokų. Ji maža, bet 
smarkiai muša.

Lauksime dabar mūsų soda- 
liečių pikniko, kuris įvyks 
toj pačioj vietoj liepos 2 d. 
Čia jau bus kas nors naujo, 
gyvo, jauno ir judraus.

24 d. kortavimo vaikaru. Klū- 
bietės ką nutaria, tai ir įvyk
do, nes visos, kaip skruzdė
lės, darbuojasi parapijos la
bui. Taipgi 'turėjo draugišką 
vakarėlį, kurį suruošė Steiner 
ir Stasilionienė.

Birželio 4 d., parapijos vai
kučiai iškilmingai ėjo prie pi
rmos šv. Komunijos. Rūpes
tingai sesučių mokytojų pri
ruošti darė nepaprastą įspūdį.

Šv. Jono draugija laikė 
mėnesinį susirinkimą, taipgi 
ir Šv. Jurgio Kareiviai.

Samuliui Feliksui trūksta 
žodžių, kad atatinkamai išrei
kšti padėką Keraičiui ir Sa
muliui rengėjams kortavimo 
vakaro ir visiems geradaria
ms, kurie užjausdami vargą 
ir skurdą jo, atsilankė. Aša
rotomis akimis ir malda pra
šo Dievulio, kad atmokėtų re
ngėjams ir geradariams už 
rūpestingą pasidarbavimą. Iš

e?

Parapijos komitetas, pasi
skirstęs darbus rengiasi prie 
pikniko parapijos labui, bir
želio 25 d., Montour Parke.

Vietinis

Ačiū
Šiuomi noriu ištarti širdin

gą ačiū visiems dalyvavusie
ms pamaldose už mirusius 
“Decoration Day” mūsų ka
pinėse, ypač kunigams: Mi- 
siui, Vaišnorui, Vasiliauskui, 
Skripkui, Koperai ir pamoks
lininkui kun. J. Vaitkevičiui, 
iš Hinsdale, Tll. Taip pat cho
rui ir jo vadui už gražu pa- 
giedojimą per pamaldas ir 
atatinkamą papuošimą alto
riaus Panelės Švč. Grotoje. 
Taip dar niekad nebuvo pa
puošta. Galon ačiū visiems at
silankiusiems.

Kun. M. J. Kazėnas

CUTS-BURNS-SCALDS
thould be ąuickly treated to prevent bad after- 
effectt u well ai relieve pain. Uae OIL-of-SALT. 
Wonderful too for tore, tired feet. At your 
druggist’a—money baclc if not aatisfied. For 
(ree aample ivrite Moaao Laboratories. 215Soutta 
Leavitt Street, t, Chicago. —

QUICK RELIEF FOR FEEf

Geg. 30 d. moterystės sa
kramentą priėmė Kazimieras 
Maceikis su Jadvyga Tama
šauskiene. Liūdytojais buvo 
Ant. Vaišius ir Stanislova 
Vaišienė.

, Birželio 3 d. motervstės luo 
man įstojo Francis Berau su 
Mary Scrumacber. Pabroliais 
buvo John Ondek ir Dorotby 
Scbumacber. Abiem poroms Ii 

(n!ciu daug daug laimčs ir pa
sisekimo gyvenime. Nerti:

, Side visikas taisoma, lopoma, 
i puošiama ir dabinama Už tai 
'nieks ant north sai d iečių ne
turėtu rūstauti, bet jiems pa
dėti ir ūpo priduoti.

West End
Birželio 1 d. Šv. Vincento 

moterų klubas laikė mėnesi
ni susirinkimą, kuriame vien
balsiai nutarė .pramogą vasa
ros metu sujungti su rugsėjo

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 10 SKYR.
— RENGIA —

PIKNIKĄ
Sekmad., Birž.-June 11, ’39

RŪTOS DARŽE, West Side, 2327 W. 23rd Placc
Gera Muzika Šokiams. Užkandžiai ir Bingo Lošimas. 

Pradžia 6:00 valandą vakare.

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos 

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, III. 

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas

G ARSIN KITES “ D R A U G E ’ ’
— I

NEURITIS
■ IIIEVE PAIN IN FIW MII

To relieve the torturing pain of h 
Rheumatiam, Neuralgla or Lurabag 
few minute*, get the Doetor'a 
NURITO. Dependabl*—no opiatea. 
eotie*. Doea tn* «ork qulckly—tauat

■ IIIEVE PAIN IN FIW MINUTES
To relieve the torturing pain of Neuritb, 

Rheumatiam, Neuralgla or Lumbago in a 
formula

__ .no nar-
qulckly—įauat relieve 

«orat pain, to your aatlafaction in a few 
minute* or money baek at Drugglata. Don't 
auffer. Uae NURITO on thia guarantee today.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rąšies naujus namus ant 
lengvą mėnesinių išmokėjimą. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo, ant lengvą mėnesinių išmokėjimą.
(Išgauna geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companiją dėl taisymo apdegu
sią namą). Darau paskolas ant naują ir 
seną namą, ant lengvą mėnesinių išmo
kėjimą nuo 5 iki 20 metą. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306 

---------------

Koikios mados bus rytojaus namų rakandai? Kaip ir kiek
vieno daikto, taip ir rakandų kas vnet išgalvojama naujos 
mados. Ši kėdė yra naujausios mados. Jos sėdynę (paduškai- 
tę) galima apversti kaiip tik nori. Viena pusė apmušta oda, 
kita austine medžiaga. Tokius rytojaus rakandus galima ma
tyti Chicago Furniture Mart parodoj, kuri dabar yra su
ruošta Chicagoj. (Acme telephoto), __ ,

Phone: Calumet 2520-1

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

Perkėlom raštinę j savo namą. Raštinė modemiškai įrengta Ir patar
navimas bus geresnis.

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtai! ienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį ik\ 5:30 valandą vakaro.

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir renduojame apsaugos 
dėžutes. Ap<lraudžiam 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, peso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į 
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

G. A. SUKYS, Prezidentas, SUKYS DOODY ANTONISEN, Ine.

t
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LIETUVIAI DAKTARAISenas įpratimas nelengvai 
pasimeta ir nevienu negali 
laisvai vesti priež jo paties 
nuomonę.

LABDARIŲ DIRVA Tel Pollman 7830 
Pullman 0263

Vieša Padėka i Visi norėjo pamatyti lubda- 
| rių istorijos knygų, tačiau 
šiame susirinkime jos dar ne
turėjome. Pirmininkus Anta
nus Jovurauskas pranešė, kad 

1 birželio mėnesio susirinkime 
knygų tikrai turėsime ir jų 
galėsime įsigyti.

Daug buvo kalbėta apie 
tai, kaip geriau prisirengti 
prie rinkliavos Šv. Kazimiero 
kapinėse ir prie pikniko. (Tie 
darbai jau praėjo ir cicerie- 
eiai prie jų visų šauniai pasi
rodė — Red.).

Pirmininkas pranešė, kad 
Labdarių Sųjungos centras 
rengiasi prie didelio išvažia
vimo į labdarių faunų. Tai 
bus sekmadienį birželio 23 
dienų. Kuopa dės visas pas
tangas, kad prie išvažiavimo 
gerai prisirengti ir kad daug 
eieerieėių sukviesti. Sutarta, 
nutarta ir, be abejonės, bus 
įvykdyta.

Kuopa savo laiku planavo 
suruošti pavasarinį parengi- 

1 mų salėj, bet tai atidėta ru
deniui ir, žinoma, tas .paren
gimas vadinsis rudeniniu.

Mūsų gerb. klebonas kun.
• J. Vaieūnas kvietė prisidėti
• prie parapijos pikniko, ku- 
‘ ris bus birželio HS d. Vytau

to darže. Kuopa dėtis prie pi
kniko ne tik gausingu atsi
lankymu, bet ir uoliu darbu.

Juozas Lapinskas kreipėsi 
į 'kuopų prašydamas, kad už
mokėtų dr. P. Atkočiūnui už 
skaudančių dantų pataisymų. 
Nutarta tai padaryti.

LIETUVIAI DAKTARAI DANTISTAS

10756 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinoia 

OFISO VALANDŲ*.
0-12; 1-6; 7-0. Ketvirtadieniais 0-12

L. R. K. Labdarių piknikas 
įvyko Vytauto darže. Labda
rių trečia kuopa turėjo vir
tuvę. Norime viešai tarti pa
dėkos žodį moterims, kurios 
per visų dienų taip sunkiai ir 
nuoširdžiai darbavosi, būtent: 
Laurinaitienė, Alisienė, Šeme- 
<ulskienė, Bareienė, Stašaitie- 
nė, Brazauskienė, Marcinkie
nė, Buivydienė, Rašinskienė, 
Salu'kienė, Sliey, Trainienė,' 
Maksvitienė, Mikulienė, Gai
lienė, Rakauskienė, Paseckie- 
nė .(Dievo Motinos Sopulin
gos draugijos pirmininkė) Za- 
karienė, ir p-lės Kakanaus- 
kaitė, Simanauskaitė, Balčiū
naitė ir Kazmau^kaitė. Prie 
baro gražiai pasidarbavo: Pa- 
seckas, Vaieūnas ir Zakarau
skas. Pauža prižiūrėjo žmo
nes. Nuoširdžiai ačiū Bočū- 
nams, Miliauskams, Kaika- 
riui, ir Putrimui už (parodytų 
gerų širdį, nes duona visa, 
kur turėjome virtuvėj, buvo 
viršminėtų biznierių paauko
ta. Negana to, p. Miliauskai 
davė pečių iškepti kugelį. Va 
rdu kuopos tariame nuošir
džiai ačiū visiems, kurie pri
sidėjo kokiu nors būdu prie 
šio darbo

Tel. Yard* 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 

2 iki A ir 7 iki 0 
Pirmadieniais: 2 iki 6 Ir 7 iki 

Šventadieniais: 11 iki 12
Ofiso teL CANal 2346 
Rez. teL CANal 0402.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakare 

Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavltt StreetViena Amerikos barberių draugija buvo surengus savo narių tarpe dainavimo kontes 
tų, kuriame dalyvavo šešiolikos miestų barbe riai. Pirmenybę laimėjo šis kvartetas iš Bar 
tisville, Okla. Iš kairės į dešinę žiūrint: Geoage McCaslin, tenoras; llarry liuli, dirigentas 
Bob Durand, baritonas; Herman Kaiser, bosas. {Adme telephoto)

DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M-

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL 

Telefonas MH>way 8880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 ▼. t.

aukos senelių prieglaudos fo
ndui nemažiau vieno dolerio. 
Dabar jų galite gauti pas A. 
Valančių, A. Jovarauskų, M. 
Česienę, A1. Vaičūnienę ir K. 
Sriubienę.

Mūsų labdarių, kuopos su
sirinkimas bus sekmadienį bi
rželio 11 d. Labdariai ir drau
gijų atstovai prašomi gausin
gai susirinkti. Kurie dar nė
ra mūsų sųjungos nariais, pra 
šome .ateiti prisirašyti. Taip 
pat prašome sugrįžti ir tuos, 
kurie seniau buvo nariais, bei 
dėl kokių nors priežasčių iš- 
si braukė. Dabar turime daug 
reikalų: prieglaudų statymas 
ir kiti darbai.

Šiame susirinkime bus pra
nešta, kiek surinkta aukų Šv. 
Kazimiero kapinėse ir kaip 
pavyko centro piknikas Vy
tauto darže. Ir vienoj ir kitoj 
vietoj mūsų kuopa daug dir- 

i bo ir dėl to nariams bus įdo
mu sužinoti kokios buvo to 
darbo pasekmės.

Neužmirškite, susirinkimas 
bus ateinantį sekmadienį, pi

rmų valandų, mokyklos kam 
bary. Pageidaujama, kad kas 
atvyktų iš centro valdybos ar
ba prieglaudos statymo komi- 
si ios. A. Valančius

tikietus, malonėkite juos pa
laikyti, nenumeskit, nes tie 
tikietai bus geri parengimui, 
kurį ta pati pikniko komisi
ja rengia šeštadienį, birželio 
17 d. Lietuvių Darbininkų 
svetainėje, 10113 S. Michigan 
avė., 6 vai. vakare.

Taigi, visi turintieji laimė
jimo tikietus turi progų lai
mėti, o kurie dar neturi ti- 
ikietų, tai galės nusipirkti ir 
kų nors laimėti iš dovanų, Dc 
vanų turim daug ir gražių. 
Jas suaukavo Roselando ii 
apylinkės biznieriai, kurių va
rdai bus paskelbti vėliau. Yra 
radio, $10 pinigais ir kitos 
mažesnės dovanos $25 vertės. 
Visi svečiai turės progų kų 
nors laimėti. Daugiau bus pra 
nešta vėliau. Adomas D.

AKIŲ GYDYTOJAS

(BEINAKAUSKASI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted StreetSPECIALISTAS 
OPTOMETKICALLV AKIŲ 

LIETUVIS
Su virš 20 metų praktikavimo 1 

Mauo Garaulavlnuu

Palengvins akių Įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaud&jinto, 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalfi atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomo*.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
Nedfilioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akiuių. tuviuos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YARds 1373

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd. 
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

TELEFONAI:
Wentworth 1612

Res. — Yards 3956 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 0 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Ofiso

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Rez. TeL PLAza 3200

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.

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

Seredoiuis ir Nedėl. pagal sutarti

Marijona Česiene 
Barbora Kučienė 
Marijona Vaičūnienė

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Labdarių 3 kp. veikla
Labdarių Sųjungos 3 'kp., 

Cicero, reguliaris praėjusio 
mėnesio susirinkimas buvo 
gausingas. Devynios draugi
jos prisiuntė savo atstovus.

Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Marshfield Avė. 
Res. Tel. Beverly 1868SKOLINAM PINIGUS 

ANT 1-Mįl M0R6IČIŲVisi kuopos nariai ragina
mi įsigyti gražių, jubiliejinę 
labdarių sųjungos knygų. Jų 
galės gauti kiekvienas, kuris

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th StreetDANTISTAS

2201 W. Cermak Rd.
Kiekvienos ypatoo padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei 
Federal Savtngs and Loan Insurance Corp., po United State: 
Government priežiūra.

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus “TT

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

TeL OANal 6969

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

6 iki 8 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutarti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pag;n Hutait,CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

Res. 6958 So. Talinan Ava. 
Res. Tai. GROvehdl 0617 
Office T*L HEMlock 4848Roselandiečių dėmesiui

Labdarybės piknikas, kuris 
įvyko sekmadienį, gegužės 28 
dienų, Riverdale Picnic Grove 
13413 S. Indiana avė., Oak 
Forest lietuvių senelių nau
dai, buvo nepasekmingas dėl 
lietaus ir šalto oro.

Visi dovanų laimėjimai bu
vo atidėti.

Bet pranešame visiems, ku
rie turite nupirkę laimėjimo

TaL OaluMt 6074
OFISO VALANDOS:

0 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketv. ir Nedaliomis susitarus 

2423 W. Marąuette Road

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IšMOKftJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1804

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

DANTŲ GYDYTOJAS
3259 S. Halsted Street

CHICAGO, ILL

dr. strkul’is Ofiao TeL VIRguua 0086 
Reuidencije* Tat BEVsriy 8844

PH Y SI G LAN and 8URG2OV

4845 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vah 
Nedėliotais pagal sutartu 

Offic* TaL TARda 4787 .
Namų Tai. PROspect 1830

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 8—4 ir 8—8 R. n

Rezidenaija
8839 So. Claremnnt Av*.

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

Anglijos karališkoji pora apleidžia Alberta, Kanados pro
vincijos, iškilmingąjį legislatūros posėdį Edmontone. Aukš
tus svečius išlydi William Eberhart, provincijos gubernato 
rius, (Acine telephoto)

Ras. TeL PROspect 6660GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas REPuhlic 7868

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 9 vakare

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth
Office Pilone Ros and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavltt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-0 vak. CANal 0706

Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie 111-tos 
ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
VaL: nuo 0 ryto iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

(KOWARSKAB) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekrnkadieni&ia 

pagal sutartį.

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

ARBA KITIEMS REIKALAMS.

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

Jm BSTOTia, Prus, -.......... .. ■ .... jnc PHOTAKIS, Bekr. Ir IM.

Tai yra geriausi Ir grasiausi automobiliai Amerikoj, modernliksl Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi lėmokfijlmal, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U \YTLL LIKĘ V8”

4080 S. Archer Avė., Chicago, Ui., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo 115.00 
Ir augfifitau.

TEL YARDS 6667
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Talefonag Lafayette 8660(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street 

(Kampas Wood St)
OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7—8:30 Vakare

4631 South Ashland Avė.
TaL Yards 0004 

Bmadiaaiais. Tiečiadiaoigia įg

INSURED
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Šaunios Vestuvės
Birželio 3 d., seno Dievo 

Apvaizdos parapijos biznie
riaus, Juozo Milkevičiaus du
ktė Juzė ištekėjo už Jono Ci
niko. Vestuvės įvyko pusė po 
devintos valandos ryte iškil
mingu Mišių metu. Kun. Pe
tras Cinikas, MIC., jaunikio 
brolis, suteikė jiems šliūbų ir 
atlaikė šv. Mišias. Kun. B. 
Urba buvo dijakonas, kun. J. 
Mackin subdijakonas ir kun. 
Kiškūnas ceremonijų magis
tras.

Pusryčiai įvyko tuojaus po 
Mišių daktaro Petro Zalato- 
rio namuose, kur buvo susi-, 
rinkę visi artimesnieji Milke- 
vičių ir Cinikų šeimų nariai 
su visais vestuvių palydovais. 
Pusryčiuose taipgi dalyvavo 
kun. I. Albavieius, Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas, 
kun. J. Mohan, prof. Quigley 
Pradinėje Seminarijoje.

Septintų valandų vakare, 
Milkevičių užlaikomoj užeigoj 
arti Downers G rovė, UI. bu
vo suruošta iškilminga vestu
vinė puota. Privažiavo tiek 
svečių iš trijų valstybių, jog 
reikėjo sodinti per tris sy
kius prie stalų. Toj iškilmin
goj puotoj dalyvavo kun. P. 
P. Cinikais, kun. B. Urba, d- 
ras Zalatoris ir jo žmona, po
nai Malelos iš AVaukegano, 
Grigaliūnai iš Marąuette Pa
rko, skaitlingos Kudulių šei
mos, Kraujalių šeimos iš West 
Side ir daug kitų, kurių var
dų neteko sužinoti tuo metu.

Juozas Milkevičius ir jo 
žlmona yra seni Dievo Apvai
zdos parapijos biznieriai. 
Prieš kelis metus jie atidarė 
biznį prie Do\vners Grove, III. 
Jų prisirišimas prie senos pa
rapijos buvo toks stiprus, jog 
pageidavo, kad jų vienturtė 
apsivestų pamylėtoj bažnyčio 
je. Jų duktė Jozefma yra bai 
gusi Dievo Apvaizdos para
pijinę mokyklų ir Šv. Kazi
miero Akademijų Iš visų at
vykusių svečių ir didžiausios 
krūvos dovanų matosi, jog

PAIN IN BACK
MADE HER
MISERABLE 

Read How 
SheFomd

Blessed Relief
Mindės were so nre 
■hecould hardly toucb I 
them. Used Hamlins Wizard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Trr it today it yeur 
museles are ttiff, tore, achy. Rub i ton thorough- 
ly. Feel its prompt warming action eaac panų 
brinf eoothine relief. Pleaaant odor. Will not 
■tam. Money-back guarantee at all drug (tore*.

HAMLINS
VVIZARD OIL

LINIMENT
For MUSCULAR ACHCS and PAIMS 

RHEUMATIC PAIN-LIMBACO

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes ir muziką patvartė 
Ant. 8. Pocius.

Uleido G. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

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

LIETUVIŠKAS
MIŠOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Miftlon Ir Mišparai, LletuvISkal

Ir IjotynlSkai, visiems Sekmadie
niams Ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. FaraSė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 
kaina — 1.75. Reikalaukite IS:

DRAUGAS PU B. 0 0. 
2334 So. Oakley Ava., 

Chicago, Illinois

Jozefina yra labai pavyzdin
ga ir populari mergina.

Jaunikis, Jonas Cinikas, y- 
ra gerai žinomo ir seno šv. 
Juozapo parapijos gyventojo, 
Jono Ciniko sūnus. Jonas Ci
nikas yra pavyzdingos šeimos 
tėvas. Nors jo žmona mirė 
prieš septyniolikų metų, bet 
jis išaugino vaikus tikrai pa
vyzdingai. Praeitų sausio mė
nesį, Marijonų koplyčioje, jo 
vyriausis sūnus Petras, įšven
tintas į kunigus. Jauniausias 
sūnus Jonas, kuris praeitų še
štadienį apsivedė yra baigęs 
šv. Leono pradinę mokyklų 
ir Leono High Scliool. Cinikų 
duktė, Genovaitė, taiposgi y- 
ra gavus išauklėjimų katali
kiškose mokyklose, šv. Leo
no ir šv, Kazimiero Akade
mijoj.

Jaunoji porelė apsigyvens 
Jono Ciniko name, šv. Juo
zapo parapijoje. Ten buvęs

North Side Žinutės
Birželio 9 d., parapijos da

rže prasideda kamivalas. Kle 
bonas ragina visus parapijo- 
nus paretinti atsilankymu, taip 
pat ragina, kad jei kas iš pa- 
rapijonų-nių norėtų pasidar
buoti, lai užsiregistruoja kle
bonijoj. Northsaidiečiai, susi
rūpinkime mūsų ipačių reika
lais.

Petronėlei Kulienei jos va
rdinių proga ir vėl buvo su
rengta “parė”. Šį kartų vien 
moterų ir mergaičių. Žinoma, 
kiek vėliau atsirado ir “ne
prašytų” svečių - vyrų, bet 
ir jie buvo maloniai priimti 
ir pavaišinti. Petronėlei Ku
lienei rengėjos ir dalyvės su
dėjo gražių linkėjimų ir įtei
kė dovanėlę.

Birželio 4 d. parapijos mo-

BRITTGIB

Per Chicago Agrikultūros Klubo bankiete, Cliieago vieš
bučio balių salėj, ši karvutė apvainikuota gėlių vainiku ir 
karvių karalienės titulu. Yra grynos šveicariškos veislės.

(Acme telephoto)

kyklos buvo baigimo vakaras, kret. Linkime Manstavičiams
Atvaidinta veikalėlis “Išdy
kėlis Jonas”. Vaikučiai pašo
ko įvairių šokių. Programa 
buvo tikrai graži.

dingą. Parengime dulyvaus ir 12 ir 1 vai. prie 44-toa ir tuvižkos dainos, grieš gera
lietuviai.

“Sasnausko” vyrų choras,
Fairfield avė. iš kur trokas muzika, laiminguosius sutiks
visus paims. Piknike bus da-

vadov. A. Pociui dainuos lie- j jvaironybil)i sUambė5 lie. 
tuviškų dainų, o 16 porų šo-j 
kėjų, vadovaujant Vytautui 
Bielajui, šoks lietuviškus šo
kius. Visi šokėjai bus lietuviš
kai pasirėdę.

Ti'aietų dar galima gauti 
“Draugo” redakcijoj dykai.

Jonas Locaitis,
Lietuvių grupės pirmininkas

gera laimė ir t.t.
Reng. Komis.

sukurti pavyzdingų lietuviškų 
katalikiškų šeimynėlę.

Lietuvytis

Nepraleiskite
Malonios Progos

BRIGHTON PARK. — Mo J 
terų Sų-gos 20 kuopa birželio 
11 d. rengia pirmų piknikų 
viename iš naujausių ir gra
žiausių piknikams daržų. Wi- 1 
llow-West. Į daržų važiuoti 
reikia Archer avė. iki Wil- 
low Springs Rd. ir German 
'church rd. arba 83rd. Tik du 
blokai pasukus į dešinę nuo 
einančio keluko į Dambraus
ko farmų. Kurie neturi auto
mobilių, galės susirinkti tarp)

a. a a
ONA PAZNOKIENZ
(po tėvais \Krikščiokaitikė)

(gyv. Po num. 10707 So. Micbigan Avė.)
Mirė birželio 7, 1939 m., 7:07 vai. ryto, sulaukus 561 

Įmetus amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Šakių apskr., Sudergų parap., Šilo- 

| piškių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime; vatu Pijušų, 2 dukteria:I 

[Marian Goodyear, žentų Vincent, Matilda Poos, žentų 
IHenry, 3 sūnus: adv. Klemensų, inž. Pranciškų ir Jonų,| 
|2 anūkus ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 10835 S. Micbigan A'te.
Laidotuvės įvyks šeštad., birž. 10 d. Iš koplyčios 8:301 

I vai. ryto bus atlydėta į Visų Šventų par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų | 

Į bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa-| 

| žįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę; Vyras, Dukterys, Žentai, Sūnai, Anūkai

ir Giminės.\
Laid. direktorius S. P. Mažeika, tel. Yards 1138-9.

Vėliavy Dienos Šventė
Vėliavų dienos šventė — 

Flag Day Celebration — bus 
iškilmingai minima sekmadie 
nį, birželio 11 d., 2 vai. po- 

Soldiers Field,

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškia

Šv. Vardo vyri) draugijai 
vadovaujant, rengiamasi prie 
Tėvų Dienos, 18 d. birželio.
Po pastarųjų šv. Mišių bus 
iškilmingi pietūs, per kuriuos 
bus pagerbti visi šios para
pijos tėvai. Todėl visi tėvai j P^’ Vieta: 
atsilankykite į pietus. Visi j Chicagoj. 
būsite 'maloniai priimti, pa-1 šiame parengime dalyvaus 
gerbti už jūsų tėviškus var- vįrš 30 skirtingų tautų gru- 
gus, globų ir rūpesčius. pęS> kiekviena tautų grupė iš

pildys tam (tikrų dalį progra-

Birželio 8 Diena
✓

Tasai, kurs parduoda tiesų 
už netiesų, parduoda savo 
Dievų. ’

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avb.

LAFAYSTH

Ateinantį šeštadienį susi
tuoks; Albinas Manstavičius 
su Alice Norbut. Al. Mansta
vičius yra labai daug pasida
rbavęs šios kolonijos jaunimo, 
ypač Vyčių tarpe. Yra kelis 
metus buvęs Vyčių centro se-

mos, kuri bus įvairi ir įapū-
GSlea Mylintiems — VestnvCma — 

— IsUdotavtas —
Pspwo*lmsms

MALDAKNYGES
I

Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis. . <. ... .....$2.50 
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais lapų kraštais............... ............... ^.$3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš,
raudonais lapų kraštais.................  • • • • t>ia, • • • • • • JbIs. $3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paauksotais lapų kraštais.............. *»... .ku. *$L75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš........ ... ...... .$1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais.............. 60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais.......... >^....^..$1.56
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš........••.................. T5o

DRAUGO KNYGYNAS

GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER —PRUZIN
GerUuiaa Patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. I5th Ava.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TcL YARDS 1278

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue

__________Tel. LAFAYETTE 0727________

F\ V K" A T toPtyč*08 visose 
Chicagos dalyse

2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Draugas’"' Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

Rea. 4543 South Paulina Street

Klausykite rietuvių nulio programo Antradienio Ir
Šeštadienio vakarais. 7:00 valandą, Iš WHIP stoties (1480 K.)

Pranešėjas P. ftALTIM IKRAS

KABIAI CHICAGOS, OICIBOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIBEETOBIŲ ASOOIACUOS

AURIU A M P C PATARNAVIMAS H m D U Ln H u C dieną ir naktį
n V V A T koplyčios visose L/ I A. n 1 MIESTO DALYSE

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UZ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North Western Avė.

Telefonas SEELEY 6109 
Bkjnrfu —ikenai ano Holy Sepolchre Kapiilų, B900 V«t Uiti Bfcreel

, Illinois

1646 W®8t 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 S. Weetern Avenue 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted Sk 
Telefonas YARda 1419

6834 So. Weetern Ava. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

I. J. Zolp
AJbert V. Petkos
P. J. Rite 
Anthony B. Petkus

. . 2314 We»t 23rd Place

betaine ir Sunai
1, linlevicins
S. P. Mažeika
Antanas M. Pkillipc’.;

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

8319 Lituanioa Avenue 
Phone YARda 1188-1180
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Šv. Kazimiero
Akademija

Šv. Kazimiero Akademija 
puošia paskutines mokslo me
tų d ienas taip nepaprastai 
gražiais įvykiais, kad tas! 
metų darbo apvainikavimas 
mokinėms pasilieka neužmirš
tamas. Pramogų eilė papras
tai prasideda su senioriečių 
šokiais (Senior Prom) ir už
sibaigia iškilmingomis diplo
mų ir dovanų dalinimu apei
gomis. Tuo tarpu įvyksta į- 
spūdingi klasių atsisveikini
mai ir linkėjimai, Dievo Mo

ralas buvo po kelių dienų at- WeSt PulmatlO 
kartotas mokinėms, buvusios Naujienos 
alumnietės atsiuntė savo drau
ges veikalų pamatyti.

Mokyklos Užbaiga
I šį vakarų įvyksta Šv. Ka
zimiero Akademijos mokslo 
metų užbaigimo iškilmės. Bus 
graži programa. Akademijų 
baigia 79 mergaitės. Tai re
kordinis skaičius! Tikimasi, 
kad į šias iškilmes atvyks 
daug svečių. B. U

Didelė Klūblii Dovana
tinos apvainikavimas, šv. Mi-Į Pereiorganizavęs Lietuvių

ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 
karnivalas prasidėjo birželio 
2 d. ir eina visu smarkumu. 
Jį lanko 'minios žmonių, ypač 
pereitų sekmadienį buvo la
bai daug, sunku buvo net pra 
sigrūsti. Kamivale yra gra
žių ir naudingų daiktų.

Karnivalas baigsis birželio 
11 d. vakare. Užbaiga bus 
labai įvairi.

Kviečiame ir chicagiečius 
atvykti ir pamatyti mūsų pa
rapijos jubiliejinį karnivalų

šių aukojimas Dievui padė
kojant, bendroji šv. Komuni
ja ir kitos linksmos pramo
gos. Čia pažymime plačiau y- 
patingai du nepaprastus įvy
kius Šv. Kazimiero akademi
joje.
Senioriečių šokiai

Gražus yra tas aukštesnių 
mokyklų paprotys mokyklos 
užbaigimo proga paruošti so 
cialį vakarėlį. Šiemet šokiai 
įvyko gražiame Slioreland vie 
šbuty. Dalyvavo apie 400 as
menų, akademikių.

Žiūrint vien tik į akademi
kių nuotaikų, buvo galima 
gaivinančių įspūdžių įgyti 
Baliaus kambary pastebėtas 
dar ir kitas dalykas, kuris 
tuojaus sutiko kiekvienų sve
tį, įeinantį į balių, ir kuris 
davė naujos dvasios ir naujos 
reikšmės tam gražiam vaka 
rėliui. Tas dalykas — tai bu
vo labai gražiai papuošta ir 
apšviesta.

Švenčiausios Panelės stovy- 
la, kuri buvo pastatyta žymio 
je vietoje baliaus kambary. 
Žinoma, prie tokių aplinky
bių ta stovyla buvo naujany- 
be. Tačiau, dalyvavusieji sve
čiai trumpu laiku suprato to 
malonaus Dievo Motinos pa
veikslo tikslų.

Kaip gražiai mūsų jauni
mas visa širdimi Marijų pri 
ėmė į savo tarpų, liudija tas 
pavyzdingas ir švelnus jauni 
mo aipsiėjimas per ištisų va
karų, taip kad ir viešbučio 
administratoriai su pasigerė
jimu viešai tų pažymėjo. 

Alumniečių Diena

Gegužės mėnesį Šv. Kazi
miero akademijai teko garbė 
turėti pas save kaipo viešnias 
daugiau 200 atstovių iš Tarp
tautinės katalikių alumniečių 
Federacijos, kurios susirinko 
pagerbti Dievo Motinų ir sa
vo globėjų. Viešnių intencija 
atnašavo šv. Mišias ir pasakė 
pritaikintų pamokslų gerb. 
prelatas D. F. Cunningham, 
Chicagos adkidiecezijos moky
klų vedėjas. Po šventų Mišių 
ši garbinga grupė, kurių tar
pe buvo moterų atsižymėjusių 
viešame socialiniame gyveni
me, susirinko į auditorijų pu
sryčiauti ir išklausyti nepa
prastai gražų seserų Kazimie- 
riečių ir akademikių surengtų 
programų, kuriame atvaizduo 
ta stebuklingo medalio istori
ja. Tokį įkvepiantį įspūdį Se
serų Kazimieriečių viešnių 
priėmimas padarė ant susi
rinkusių svetimtaučių, kad 
kada tas pats projcramo vei-

Nacionalis Aero klubas šio
mis dienomis gavo nuo savo 
narės Rose Grant brangių do
vanų, tai yra penkiolikų ake
lių' žemės Slocum Lake apy
linkėje. Klubas jai už tai la
bai dėkingas.

Klubo instruktorius - lakū 
nas Juozas Krivickas-Krivis 
su klubo pirmininku rengiasi 
savo lėšomis skristi į Lietu
vių Dienos Pasaulinėj Paro
doj, New York, iškilmes. Lin
kime jiems pasisekimo.

Kaip tik klubas perkėlė sa
vo raštinę į veikliųjų North 
Side kolonijų, tuojau šuoliais 
pradėjo žengti pirmyn. Rašo
si daug naujų narių. Klubo 
tikslas yra — steigti skrai
dymo mokyklų ir savo naria
ms prieinama l^aina duoti pra 
tižių mokslo skraidyti lėktu
vais. Visas lietuvių jaunimas 
kviečiamas įsirašyti į klubą.

Lietuvytis

Birželio 10 d., ŠŠ. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčioje 
bus nepaprastos iškilmės: sta 
mbfis parapijos rėmėjai Jonas
ir Veronika Giniočiai iškilmi
ngai minės 25 metų vedybi
nio gyvenimo jubiliejų. Iškil
mes paįvairins tas, kad tų pa
čių dienų priims Moterystės 
Sakramentų jų dukrelė Vero
nika su jaunikaičiu iš Rose- 
lando Mr. Pesko.

Vakare parapijos salėje bus 
iškilmingas pokylis, kur su
sirinks jų giminės ir drau
gai. Turiu pažymėti, kad Gi- 
niočfų šeimyna yra pavyzdi-j 
nga ir remia visus kilnius da
rbus bei parapijų. Rap.

Sunkus darbas. Chicago zoologijos sode bemane vr įlodamas 
įgriuvo į 7 pėdų gilumo grabę buvęs cirko dramblys, sveriųs 
40 tonų. Iššaukti cirkų dramblių treneriai šiaip taip privertė 
gyvulį savo jėgomis išlipti iš griovio. (Acme telephoto)

navičius dalyvavo Dariaus - 
Girėno 271 posto ekskursijoj 
Lietuvoj, kaipo vadas.

Ieva Lukošiūtė

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Pereitų sekmadienį Budriko 
radio programa buvo ypatin
gai gausi gražiomis dainomis 
ir muzika. Gerų dainininkų, 
priekyje buvo Jadvyga Gri- 
caitė. Dainininkai, pritariami 
orkestros, padainavo daug 
liaudies dainų vienų ir dviem 
balsais ir visu choru. Visa 
programa išėjo labai gerai.

Kita Budriko programa bus 
ketvirtadienio vakare, nuo 
7 iki 8 vai., iš stoties WHFC, 
1420 k. Bus liaudies dainų 

1 ir gera akordijonų muzika. 
Programoj dalyvaus visų mė
giamas Ciceros moterų cho
ras ir solistai. Be to, bus as
menį) ir draugijų pranešimai. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Ra lio mėgėjas

Kuomet žmogus dėl savo 
prasižengimų žeminasi, tuo
met lengviau kitus permal
dauja ir užsirūstinusius nu
tildo.

Vienas gerai apmąstytas 
principas, pagrindas vertesnis 
daugelio neaiškių sumanymų.

Kaip tik žmogus ko nors 
neprisiturinčiai geidžia, tuoj 
tampa neramiu.

RHEUMATISM
■ IIIIVI FAIN IN IIW MIKUTI*

To rclieve the torturing pain oi Rheoma- 
ttom, Neuritb. Neuralgia or Eambaco, in • 
few minutes. get the Doctoria formule 
NURITO. Dependable—no oplatee. no n.r- 
cotica. Doee the worlc qaickly—mušt rclieve 
worst pain. to your .atbfaction in a few 
minutes or money back at Drugclets. Don’t 
■uffer. Ūse NURITO on thb gusrsutee Udsy.

CLASSIFIED
REIKALINGA DARBININKĖS

Reikalinga patyrusios “turban nu
kęra''. Atsišaukite tuojaus — Wife’s 
Ha t s, 1550 Milwankee Avė., 4-tas 
aukštas.

Brightonparkietis Pranciš
kus Gudas, 4601 So. Rockwell 
St., Šv. Kazimiero kapinėse, 
ant amžinų atilsį savo žmo
nos kapo pastatė gražų pa
minklų, kuris per kapinių die
nų buvo pašventintas. Koresp.

“Surprise Shower”
Marijonai Svenciskaitei

Gegužės 25 d. suruošta di
delė “Bridal Shovver” Mari
jonai Svenciskaitei. Susirinko 
apie 45 draugių bei pažįsta
mų.

M. Svenciskaitei įteiktas 
gražus “corsage”, taipgi su
nešta daug gražių dovanų ir 
sudėta linkėjimų.

JEI NORITE GERESNĘ MAŠINĄ
GAUKITE NAUJĄ

Ford Meroiry Lincoln Zephyre
(Mažas) (Vidutiniškas) (Didelis)

Mes taipgi turime geri) vartotų automobilių — Cord’s
(specialės išdirystės) Packard, LaSalle, Buick, Plymouth, 
Dodge, Chevrolet, Ford’s Lincoln Zepliyr. Jūs galite 
pirkti bilę kurį iš šių naujų ir vartotų automobilių už 
mažų sumų pinigų.

BRAUD MOTOR SALES 
6647 S. Westem Avė. Tel. PROspect 9500

Dėl dcmorctnu-ijop naujo ar vartoto automobilio, klauskite ED. 
YUKIS. Demonstracija. jums nieko nekainuos.

KLAUSYKITE

New City Fnmitnre Mari
RADIO PROGRAMO

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

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komedižka Grupė, 
ir didelė eile kitų radio žvaigždžių.

A FIAVOR ALI 
ITS 0WN THATI 

MILUONS PRCFER

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

M. Svenciskaitė yra baigu
si Šv. Kazimiero Akademijų 
ir raštininkauja keliose drau
gijose.

Birželio 10 d., Gimimo Pa
nelės Švenč. bažnyčioje, 10 
vai. ryto, per iškilmingas šv.1 
Mišias gerb. kun. A. Baltutis 
suriš moterystės ryšiu M. Sve-', 
nciskaitę su Žanu Jonavičiu. |

Pereitais metais Žanas Jo-

Tik tas yra nepavojingu 
tarp žmonių, kurs noriai nuo 
jų slepiasi.

Jeigu dvejuos kariaujate 
prieš bendrų priešų, pagelbė- 
kite vienas kitų.

Mažų Išlaidu
N AM A

Pamalyklt 
šj namą 
šiandien 

|,I0 r. iki 4 
po plet ant 
mū.sų vietosi

Pastatysime namus Ir vidų f- 
rengsime ant jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistai ir užtikrinti. 
IZOLIOTĄ GARAŽĄ
2 karams pastatysime 
ant jūsų loto

už..................................
Unijistų statytas

PARDAVTMUI ŪKIS
119 akerų, 2 >/į mylios nuo Hart, 
Oceana Countv seat, kur randasi ka
talikų bažnyčia. Pusė žemės dirba
ma. kita pusė miškas. Dideli budi- 
ninkai; yra taipgi upelė. JI,400.00. 
$100.00 cash ir $175.00 ateinanti ru- 
denj, o likusią dalj atmokėdami po 
$50.00 J metus galte Įsigyti SĮ ūkĮ. 
Atsišaukite: Mrs. Eva Osborn, Hart, 
Mlehtgan.

PARDAVIMUI
Pardavimui gasolino stotis. Biznis 
seniai Įsteigtas. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimui — turiu kitą 
bizni. Atslšaukit 7100 S. Tai man Avė.

PARDAVIMUI ©KIS
80 akerų ūkis. Gari budlnkai. 20 
gerų gyvulių. Visos naujos mašinos. 
Parduosiu pigiai. Mike Gregel, Ru- 
ral Route No. 2, Coopersviile, Ml- 
ehlgan.

PARDAVTMUI
Parsiduoda kraučlų šapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes ŠĮ 
mėnes) savininkas išvažiuoja. 1333 
South RaeJne Avė.. Chicago, III.

PARDAVIMUI BIZNIS
Gėlių biznis. Išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — liga. Par
duosiu pigiai.. Atsišaukite: 4143 W. 
26th Street, telef. Laivndale 7045.

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Bonlevard 0337

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS............PO

Pinigai grąžinami Jei 
n patenkinti.

$12.50
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

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

HEJNA BROS.

LAWMOALE DENTAL LABORATORIES

UTILITY LIŪUOR 
OISTRIBUTORS

Inoorporaled

.Tel. Prospect 0745-0746
Wholerade Only

5931 33 So. Ashland Avė.

3315 ĮVEST 26th KTREET 
Tel. Larnylale 2308-3

Atdara Iki 3 v. p. p.

1734 80. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Monroe 3351

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę. —.

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą..
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS

f PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 
p-nas Butchas, sav.

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY BUNDA Y FROM 1-2 P. M.

Standard Club
švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokią Kaina
TIK >1.00 PT.

4-5 Kvortos....

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ 
15c DRINKBAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

tukrimi.

!133.

Kviečiame Jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porčial Ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais Išmokėjimais.
CITY WRECKIN0. & LBR. CO. 
2301 S. Crawford, Lawndale 3010

Open Sundays 
K. KAFKA, prez.

Turiną viri
S3.1M.SM.SS

Seseryse viri 
SSZS.SM.M

4192 S. ARCHER AVENUE
(North Eaat Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00

Ižmokėji 
P»

pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq

Morgiėių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Paslrenduoti
Ofiso Valandos; nuo 9 ryto iki 
6 vsk. Rerodom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

ot chicago
JTJSTIN MACKIEWTCH 

Preaident
HELEN KUCHINSKA8, See.

ikejom 
Už padėtus 4%

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

4
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PIRMOS RTfiTES JUODŽEMIS 
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50.
Stanley Gavcas. 110 So. Ridgeland 
Avė., Worth, UI., tel. Oak Laww 
133J-1.

PARDAVIMUI BUNGALOW 
fi-kambarlų bungalovr; fumaeti

apšildomas: uždaryti porčial: gara- 
džlna: 30x125 lotas; Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi

giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 R. Knringfleld Avė.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas: 4 kambariai vir

šuj. 1 apačioj; furnaen apšildomas? 
garadžius. Atsišaukite: 3421 South 
Snrlngfleld Avė. Tel. Lawndale — 
3331.

VASAROTOJAMS ATVDA 
labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie upėe — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
blllum ar traukiniu. 62 mvllos nuo 
Chicagos. Kelias 83 ir 45. Peter Ber
notas. Box 77. Sllver Lake. Wls.

PARDAVIMUI NAMAS
4 kambarių cottage; 60 pėdų lotas, 
puikus kiemas: 2-karų garadžius.
Knlna tiktai $2.500.00. Atsišaukite; 
2331 Son'h St. IrfHils Avime.

PARDAVIMUI
Pilnos mteros plano akordionas, 123 
basų. Geros išdirbvstėa, mažai varto
tas. Parsiduoda už puse kainos. At- 
sišauklte telefonu- REPnblIe 0645.

SKOLINAME PINIGUS 
Skoliname pinigus ant morglčlų ir 
ant kitokių savo vertės popierių. 
Parduodame forklozuotua namus pi
giai. Turime visokių gerų namų vi
sur. Apdraudžlame viską. Perkame 
ar parduodame namus ir apmokame 
eaah. Teisingas patarnavimas. Chas. 
Ilmleh (Urnlkas), 3500 West 63nl 
S*., telefonas Prosneet 6025.

PARDAVIMUI
4 fletu moderniškas mūrinis na

mas. arti Marųuette Parko. H.O.L.C. 
morglčlua Rendų neša $160.00 , mė
nesi. Kaina tik $13.500. Jmokėt 
$6.600. 7207 Sfc Eranelsco Avė., tel. 
PROsneet 3140.

PARDAVTMUI
3 aukštų mūrinis namas — krautu
vė Ir pragyvenimui kambariai. Du 
po 5 kambarius su voniom. Ir du po
4 kambarius. Gera vieta tavernul ir 
restoranui. laibai pigiai. Savininkas: 
3513 S. Halsted St.. Chicago. W.

RENDON KAMBARYS 
Vienas šviesus kambarys ant antro 
aukšto. Karštu vandeniu apšildorasa 
Tinkamas pavieniui wru4. 1330 So. 
50th Gonrt, Cicero. Rlinois.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas prie 160 East 
Manynette Roari. kampas Indiana A- 
venne. Matykite Mr. Dosvns.

PARDAVIMUI TAVERNAR 
Pardavimui taverno biznis. Pigi lals- 
nla pigi renda. Atsišaukite: 335 W 
12Srrt Street.

PARDAVTMUI
6 kambarių bungalovr. $750.00 Įmo
kėti. $27.00 J mėnes) HOLC. Labai 
gerame stovyje. 60 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busų. Savi
ninkas; 3353 S. 65tli Oourt. Cicero, 
Illinois. I

Hales Tas skatr*.
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