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Daug kas numato, kad padrasiitas 
Hitleris ir vėl naudosis proga

Maskva gi stato naujas 
sąlygas išsisukti nuo sąjungos

LONDONAS, birž. 9. — Mi 
nistras pirmininkas Chamber 
lainas parlamente ir užsienių 
reikalų sekretorius Halifaxas 
lordų rūmuose kalbėdami apie 
šiandieninį tarptautinį stovį 
tarp britų sukėlė nerimų. Vie
nas ir kitas ryškiai pažymėjo, 
kad Britanija visados pasiren 
gusi tartis su Vokietija tai
kos užtikrinimui Europoje. 
Chamberlainas sakė, kad Bri
tanija pasimes su idėja daryti 
didelės plotmės antiagresyvi- 
nius paktus, jei Vokietija pasi 
žadės nepulti gretimų sau vai 
stybių. O Halifaxas pasiūlė 
Vokietijai net pasitarimus ko
lonijų klausimu.

Šios kalbos britus stačiai su 
krėtė. Daug kas aiškina, kad 
britų vyriausybė ir vėl pakyla 
maldinti Hitlerį ir jį padrasi 
na imtis kokių nors naujų 
smurto žygių. O stebėtojai sa 
ko, kad Chamberlainas rengia 
naujų “Miunchenu”. Rafliina-

Sonete uzs. reikalo vitekomisara 
Potiomkiną laukia litnmvo likimas

MASKJVA, birž. 9. — Pas
kelbta, kad užsienių reikalų 
komisarijatui paskirti du vice 
komisarai. Tad kilo gandai, 
kad, matyt, iki šioliai buvu
siam vicekomisarui Potiomki
nui klius Litvinovo likimas. 
Nes prieš komisarų pašalini
mų visados skiriami kiti.

Vienas paskirtų naujų vice- 
komisarų yra S. A. Lozovskis, 
kitas — V. G. Dekanozovas. 
Pirmasis yra buvęs kalvis, an 
trasis — gruzinas. Abudu į- 
grudenti bolševikai revoliucio 
nieriai. Dekanozovas nuo per. 
metų balandžio buvo Gruzijos 
respublikos viceprezidentu.

NUTEISTAS 10 PARŲ 
KALĖTI

Charles Shimkus, 24 m, amž.,
3534 Lowe avė., teismo nubau 
stas 10 parų kalėti už neatsar 
gų automobiliu važinėjimų. 
Be to 6 mėnesiams atimta tei 
sė automobilį valdyti.

CIANO VYKSTA I 
ISPANIJĄ

ROMA, birž. 9. — Užs. rei
kalų ministras Ciano birželio 
21 d. vyksta į Ispanijų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; po
piet šilčiau. ‘

Saulė teka 5.*14, leidžiasi
8:25.

masi tik tuo, kad šį kartų Hi
tleris siekia užgrobti Dancigu, 
koridorių, gal dar ir lenkų vai 
domos Silezijos dalį, prieš kų 
lenkai griežtai nusistatę ir pa 
siruošę karan su Vokietija.

Kai kurie britų sluoksniai 
karštai remia ministro pirmi
ninko Chamberlaino nusistaty 
mų ir jį vadina taikos išlaiky
mo Europoje meistru. Sako, 
Chamberlainas nemaldina Hi
tlerio, bet tik įspėja, kad jis 
“bliufuodainas” nepadarytų 
klaidos su naujais grobimais, 
kadangi lenkai nusistatę griež 
tai ginti visas savo valdomas 
teritorijas. Naujas “Miunche
nas” negali būti taikomas 
Lenkijai. Tai gerai žino Cham 
berlainas.

Savo rėžtu britų susiartini
mas su Maskva neįmanomas, 
nes bolševikai stato naujus 
reikalavimus keisdami užs. 
reikalų- vicekomisarus.

BRITAI PROTESTUOJA 
DĖL JAPONŲ ŽYGIŲ 
PRIEŠ BRITUS KINIJOJ
ŠANCHAJUS, birž. 9. — 

Britų nesusipratimai su japo
nais padidėjo iki to laipsnio,' 
kad Tokioje kalbama net apie' 
santykių nutraukimo galimu
mus.

Rimti nesusipratimai šį kar 
tų iškilo, kad britai savo kon
cesijose Kinijoje priima ir 
globoja japonams nusikaltu
sius kinus. Britai neigia ja
ponų reikalavimus paspruku
sius į koncesijas kinus išduoti.

Šalia Šanchajaus japonai 
sukėlė demonstracijas prieš 
britas ir keletas dirbančių au 
deklinėse britų sužeista, ku
rių vienas miręs.

Britų autoritetai dėl to iš
kėlė protestus ir reikalauja 
atpildo.

Japonai grasina britų kon
cesijų Tientsine visiškai už
blokuoti, jei iš ten nebus ja
ponams išduoti keturi globo
jami kinai. Tuo klausimu bri
tai kreipėsi į Londonu.

PRADĖJO TAISYTI TILTĄ
KUD. NAUMIESTIS. —

Pernai pastatytų ir iki šiol iš 
rangovo neperimtų gelžbetoni 
nį tiltų, gegužės mėn. rango
vas. pradėjo taisyti. Tikimasi, 
kad žmonės pagaliau sulauks 
taip reikalingo tilto.

Prezidentas Rooseveltas 
shingtone iš geležinkelio stoties

Anglijos karalius Jurgis VI atlaike 
kongreso romus; išvyko j Nnr Yotka

WASHINGTON, birž. 9. - 
Anglijos karaliui Jurgiui ,VI 
su žmona vakar vakare Bal
tuose Rūmuose surengtas val
stybinis pokylis. Prezidentas 
Rooseveltas su karalium pasi
keitė toastais. Vienas ir kitas 
pareiškė, J. A. Valstybės ir 
D. Britanija visais laikais 
draugingai sugyvens, visados 
turės glauduosius ryšius ne 
vien savo gerovei, bet viso pa 
šaulio taikai.

Karalius su karaliene Bal
tuose Rūmuose ir nakvojo.

Šiandien, karalius su kara
liene kiaurių dienų buvo užim
ti. Atlankė kongreso rūmus. 
Su prezidentu ir Mrs. Roose- 
velt nuvyko į Mount Vernon,

ISPANIJOS VIDAUS REI
KALŲ MINISTRAS 

ROMOJE

' ROMA, birž. 9. — Čia vieši 
Ispanijos vidaus reikalų mi
nistras Ramon Serrano Su- 
jier, gen. Franco svainis. Jis 
iš Ispanijos atlydėjo iš ten iš 
trauktų italų kariuomenę.

Ministras Sumer tarėsi su 
Mussoliniu ir užs. reikalų mi
nistru Ciano.

KARINĖ MANKŠTA FILI
PINŲ MOKYKLOSE

MANILA, birž. 9. — Fili
pinų prezidentas Quezon nus
prendė įvesti privalomų kari
nę mankštų visose kolegijose, 
universitetuose ir privačiose 
mokyklose.

MOKSLEIVIAI AUKOJA 
GINKLŲ FONDUI

TELŠIAI. — Atjausdami 
sunkių valstybėš padėtį, Tel
šių gimnazijos Va berniukų 
klasės mokiniai iš savo kuklių 
santaupų paaukojo Ginklų 
Fondui ir įnešė į jo suskaitę 
Lietuvos Banke Telšių skyrių 
je 23,50 Lt, Kiekvienas auko
jo pagal išgalės nuo 3 Lt iki 
20 et

su Anglijos karalium Jurgiu VI atidarytu 
ies važiuoja į Baltuosius Rūmus. Karalius a

kur karalius sudėjo vainikų 
prie Washingtono paminklo. 
Paskui vainikų sudėjo prie 
nežinomojo kareivio kapo.

Grįžo į Baltuosius Rūmus, 
o iš ten išvyko į britų amba
sadų, kur karaliaus pastango
mis surengtos ' vaišės prez. 
Roosevelto pagarbai.

Po šių vaišių karalius apie 
11:00 naktį išvyko į New Yor- 
kų.

Karalius Jurgis su žmona 
daug įgytų malonių įspūdžių 
išsivežė iš Washingtono, kur 
jiedu tikrai amerikoniškai, bet 
nuoširdžiai ir su pagarba bu
vo priimti, sveikinti, vaišinti 
ir gražiai išlydėti.

NACIAI GRIEBIASI 
DEPORTUOTI VISUS 
LENKŲ ŽYDUS
BERLYNAS, birž. 9. — Vo 

kietijos rimti nesusipratimai 
su Lenkija šį kartų pradėjo 
didėti ne dėl Dancigo, bet dėl 
Vokietijoje gyvenančių Lenki
jos žydų. Kaip anais laikais, 
taip ir šį kartų Vokietija su
sigriebė suiminėti tuos žydus 
ir juos deportuoti Lenkijon. 
Žydai grupėmis jau siunčiami 
į Lenkijos pasienį. Kalbama, 
kad lenkų vyriausybė pasiry
žusi naciams atsakyti vokiškų 
žydų iš Lenkijos deportavimu 
į Vokietijų.

Daugeliui lenkiškų žydų 
Lenkija panaikino pasus, taip 
kad jie negali grįžti Lenkijon, 
nė pasilikti Vokietijoj. Šiuos 
išteisėtus žydus naciai siunčia 
į koncentracijos stovyklas.

094,835 BALIOTAI TEISĖ
JŲ RINKIMUOSE

Rinkimų komisionierių boar 
das paskelbė, kad per teisėjų 
rinkimus Chicagos mieste pa
naudota 694,835 baliotai.

automobiliu Wa- 
admirolo uniformoje. 

(Acme teleplioto).

ITALIJA IŠKELIA
AIKŠTĖN, KAIP JI
GELBĖJUS ISPANIJAI
ROMA, birž. 9. — Italijai 

minint Ispanijos frankistų lai 
mėjimų kaip Mussolinio triu
mfų, fašistų spauda pirmų 
kartų pasididžiuojant iškelia 
aikštėn, kaip italų nardantieji 
laivai puldavo ir skandindavo 
prekinius laivus Viduržemio 
jūroje, kad tuo būdu suturėti 
ginklų ir karinių reikmenų 
kontrabandų Ispanijos raudo
nųjų režimui.

“La Forze Armate” rašo, 
kad Mussolinio įsikišimas Is
panijoje buvo toli platesnės 
plotmės, nei karo laiku many
ta.

Nuo 1936 m. gruodžio iki 
1937 m. balandžio buvo nepap 
rastai intensyvia veikimo lai
kotarpis. Italų laivais iš Itali 
jos į Ispanijų buvo nuvežta 
apie 100,000 vyrų, 4,370 įvai
rių rūšių vežimų, apie 40,000 
tonų medžiagos ir 750 patran 
kų. Tas atlikta 52 transporti
niais laivais ir 132 atvejais. 
Šių transpoTtų saugai panau
dota 30 kovos laivų.

MEKSIKA TEISINA A. J. 
VALSTYBES

MEXICO CITY, birž. 9. — 
Meksikos vyriausybė oficia
liai paskelbė, kad už lakūno 
Sarabia žuvimų negalima kai 
tinti J. A, Valstybių. Tad čia 
įvykusios meksikiečių riaušės 
nieku nepamatuotos.

MIRĖ GARSUS JĖZUITAS 
ASTRONOMAS

PALMA, Mallorca sala (Is
panija), birž. 9. — Čia' mirė 
garsus jėzuitas astronomas 
kun. Luis Rodės, buvęs Ebro 
observatorijos direktorius.

SAN FRANCISCO, Cal., 
birž. 9. — Suimta Margaret 
Polly Weil iš Nassau, N. Y., 
kuri pagrobė penkerių metų 
amž. berniukų ir reikalavo iš
pirkimo. ,

Čeku “protektorius” Neuratkas grįžęs 
iš Berlyno subruzdo spausti

Bando palaužti pavergtųjų 
nepaprastą atsparumą

PRAHA, Čekija, birž. 9. — 
Grįžus iš Berlyno čekų “pro
tektoriui” von Neurathui Kla 
dno miesto rajone (už 50 my
lių šiaurvakarų link nuo Pra
hos) rastas nužudytas nacių 
policijos puskarininkis W. 
Kniest. Jo lavonų rado čekų 
policija. Policininkas tris kar 
tus peršautas. Naciai paskel
bė, kad tai “pasalingas nužu 
d jonas” ir tai čekų darbas. 
Tuojau susimesta ieškoti žu
diko. Jei jis nebus, rastas, už 
tai atsakys visi čekai gyven
tojai.

“Protektoriaus” įsakymu 
i Kladno miesto ir viso to rajo 
I no čekams gjrventojaus pas- 
• kįelbti varžymai.:

Uždrausta atviram ore su
sirinkimai.

Uždaryta visi teatrai ir vi
sos viešosios įstaigos.

Uždarytos kai kurios moky 
klos, kuriose, anot nacių, fa
kultetai užsiimu propaganda 
prieš nacius.

Nuo 8.-00 vakaro iki 5:00 ry 
to visų gyvenamų namų lan
gai turi būti uždaryti ir nacių 
policijai įsakyta šaudyti į na

TIK TURĮ DARBUS 
KLAIPĖDIŠKIAI GALI 
KAUNE GYVENTI
KAUNAS. — &iuo metui

klaipėdiškiams šeJpti bendra
bučiuose Kaune išlaikomi 242 
atvykėliai iš Klaipėdos kraš
to. Dabar Kaune beliko du 
bendrabučiai: Laisvės ai. 12 
n r., kur laikomos vien mote
rys, ir Gardino 61 nr. — vy
rai. Ir į vienų, ir į antrų ben- 
draibutį priimami tiktai tie at 
vykėliai, kurie Kaune jau ga
vo darbo, bet dar neturi pas
togės.

Visi kiti Klaipėdos krašto 
atvykėliai turi išsikelti į Aly
tų, ar į savo tėviškes.

Alytuje šiuo metu yra 57 
klaipėdiškiai. Žmonės į Alytų 
išvyksta nenoriai, nes klaipė
diškių tarpe jrra paskleista ne 
tikra nuomonė, kad ten esanti 
kažkoki koncentracijos stovy
kla. Iš tikrųjų gi, ten atvykė
liai gyvena žymiai geresnėse 
sųlygose, negu Kaune.

Jiems .Vilniaus pusėje pa
rengta kareivinė, gražioje vie 
toje, pušyne prie Nemuno. 
Vaikai guli lovose, o suaugu
sieji ant narų, bet turi kų pa
sikloti ir kuo apsikloti. Dienos 
metu vaikai priimami į vaikų 
darželius, o mokyklinio am
žiaus — gali lankyti pradžios 
mokyklas. Jaunimui yra gerų 
galimybių sportuoti, nes jiems

mų vidų, kur bus rasti atdari 
langai.

Pašalinta Kladno miesto ma 
joras ir kiti miesto viršinin
kai.

Miesto valdžia pavesta na
cių komisarui.

Išginkluoti valstybinę čekų. 
policijų, kuri ‘ apsileidusi sa
vo pareigose”.

Jei iki nustatyto laiko žudi
kas nebus rastas, Neurathas 
sako bus paskelbtos dar kitos 
“represijos”.

Žiniomis iš Kladno, ten na
cių slapta policija vykdo ma
sinius čekų areštavimus. Dau
giausia kliūva miesto valdi
ninkams ir tarnautojams.
Kladno miesto aikštėje va

kar vakare sueiliuota ir išgin- 
kluota čekų valstybinė polici
ja. Namų langai uždaryti ir 
viduje užgesintos visos 
sos. Gatvėse nė vieno 
gaus, išėmus nacių policijų.

Neuratho įsakymus vykdyti 
į Kladno išvyko jo sekreto
rius Frankas. Su juo išvyko 
ir nacių policijos atsargų vir* 
šininkas gen. Kamps. * .

NUSKRIAUSTAS - 
MIESTELIS

MAŽEIKIAI. — Mažeikių 
apskrity pačioj nuošalėj, Tel
šių ir Kretingos apskričių su
sikirtime, yra Barstyčių mies 
telis. Mažai yra Lietuvoj taip 
nuskriaustų apylinkių, kaip 
Barstyčių: geležinkelis 30 km., 
nenuolatinis autobusas 15 
km., policija, gydytojas, paš
tas 15 km.

Barstyčių apylinkėje yra 
daug gero ir blogo. Miestely
je valkiojasi neva bedarbiai, 
kurie tingi eiti uždarbiauti, 
bet susigraibę litų, antrų, 
prageria, o vėliau triukšmau
ja, mušasi.

Jaunimui reikalingas paš
tas ir viešoji biblioteka. Būti
nai steigtinas sveikatos pun
ktas. Taip pat didelį patogu* 
mų sudarytų autobusas, einan 

I tis ruožu Kretinga — Malei* 
kiai per Barstyčius.

JURBARKAS. — Neseniai 
paskirtas pašto viršininkas 
Simboras tarnybos labui per
keltas į Panevėžį, į jo vietų 
atkeltas iš ten Bučiflnas, bu
vęs pašto viršininku Viešvilė
je (Klaipėdos krašte).

yra užleistos aikštės su įran
kiais.

Ten nuvykę vyrai gavo dar 
bo: vieni prie viešųjų darbų, 
prie tiesiamo Balbieriškio plen 
to, kiti kitur.
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Mokyklos Ir Religija

(L. Šimučio, “Draugo” redaktoriaus kal
ba, pasakyta birželio 8 d. šv. Kazimiero A- 
kademijos mokslo metų užbaigimo iškilmė
se).

Neabejoju, kad šiuo momentu jūsų, gra
duantės, širdys yra pripildytos džiaugsmu, 
kuris pasiliks jūsų gyvenime ant visados. 
Jūs peržengiate dar vienų savo gyvenimo 
slenkstį į žydinčių, skaisčių jaunystę, kuri 
yra pilna žemiškų linksmybių, bet taip pat 
ir pilna pavojų. Jūsų džiaugsmų didina toji 
aplinkuma, kad jūs pereinate į kitų savo 
gyvenimo laikotarpį neužrištomis akimis, bet 
pasiruošusios kovėti su šios gadynės blo
gumais ir pavojais ir su viltimi nugalėti. 
Taip pat neabejoju, kad iš džiaugsmingų jū
sų širdžių kyla gilus dėkingumas Aukščiau
siam, kad jis davė jums tokius tėvus, kurie 
suprato aukštesnės katalikiškos ir lietuviš
kos mokslo įstaigos reikšmę ir, nesigailėda
mi savo sunkiai uždirbtų centų, leido jus 
čia mokytis ir semti ne tik paprastas moks
lo žinias, kurios yra reikalingos kiekvienam 
jaunuoliui, besiekiančiam aukštesnių mokslų, 
bet ir auklėtis gerai išmokslintų ir patyru
sių šv. Kazimiero Seserų motiniškoje glo
boje.

Jums, malonios graduantės ir jūsų gerieji 
tėvai, nereikia, berods, aiškinti katalikiškų
jų mokyklų ir katalikiškojo'auklėjimo svar
bų. Tas faktas, kad jūs priimate diplomus 
iš Šv. Kazimiero Akademijos, pasako, jog 
jūs tai įvertinate. Tačiau, laikantis lotyniš
ko priežodžio — ‘ ‘ Repetitio — mater studiu- 
rum”, šia proga tuo klausimu žodį pasa- 

’ kyšiu.
Nuo katakombų gadynės iki dabartinių 

laikų Katalikų Bažnyčia buvo tikrojo moks- 
' lo ir švietimo vadovė. Pirmuoju tikruoju 

mokytoju buvo pats Kristus, kurį pasekė 
jo apaštalai. Tiesa, graikai turėjo mokyk
las ir romėnai juos sekė, bet jie nedavė to
kio mokslo ir auklėjimo, kas jaunuolį pa
ruoštų gyvenimui. Nei graikų nei romėnų 
mokslo programa to nedavė ir negalėjo duo- 

’ tl. Gyvenimas nedaug reikšmės teturėjo jų 
filosofijai. Jis įgijo tikslingumo ir reikš
mės, kai Kristus atėjo pasaulin. Tada tik 
prasidėjo žmogaus prirengimas gyvenimui 
Bažnyčiai vadovaujant. Kas buvo gero se
nojoj švietimo sistemoj, ji taikė prie naujų 
reikalavimų. Ji daug kų pertvarkė, pratur-

vin rašo: “You will find scienoe not anta- 
gonistic būt heipful to religion”. Dėl to 
Bažnyčia savo sūnų tarpe turėjo ir turi 
garsiausių ir žymiausių mokslininkų, jų ta
rpe daug vienuolių ir kunigų, kurie savo 
mokslo darbais palengvino žmonių kasdie
ninį gyvenimų, jį padarė malonesniu ir link
smesniu ir tuo pačiu žmogų, ištikro, labiau 
priartino prie Dievo.

Tenka tik gailėtis, kad į* Siame XX am
žiuje dar ne visiems žmonėms ir ne visiems 
valstybių vadams atsidarė akys, kad pa
matyti kokiu keliu; su religija ar be reli
gijos vesti švietimo ir auklėjimo darbui Nau
josios gadynės “izmai” (bolševizmas, fa
šizmas, nacizmas, liberalizmas) besistengda
mi grąžinti pasaulį į pagonizmų, persekio
dami krikščionybę, nori sutriuškinti, kų pa
darė Katalikų Bažnyčia per devyniolikų ši
mtmečių. Tie “ izmai’v’ nori vėl pavergti 
žmogų, atimti iš jo ir civilines ir kitokias 
teises, padaryti jį mašinos dalimi ir visai 
prikkausomu nuo valdovų. Jie šaukia — ša
lin su krikščioniškųjų artimo meile, šalin 
su krikščioniškuoju socialiniu teisingumu, 
šalin su krikščioniškuoju auklėjimu.

Tenka taip pat gailėtis, kad ir iš Jung
tinių Valstybių valdžios užlaikomų mokyk
lų yra išmestas kryžius, kad jose nevaiia 
minėti Dievo vardas.

Daug kas mano, kad mokyklos be Dievo, 
be religijos yra labiau amerikoniškomis, ne
gu tos, kuriose dėstoma religija Tai yra 
klaida taip manyti.

Kam žinoma šio krašto mokyklų istorija, 
tas pasakys, kad pirmosios mokyklos čia 
buvo religinėmis institucijomis. Didžiausi A- 
merikos patrijotai, kurie tikėjo šio krašto 
ateičiai, kurie liejo savo kraujų už šio kraš
to nepriklausomybę, siųsdavo savo vaikus 
į tas mokyklas, kuriose buvo garbinamas 
Dievas, kuriose buvo mokoma jį geriau pa
žinti ir karščiau pamilti. Anų laikų tik
rųjų patrijotų vaikų širdys, sielos ir min
tys augo drauge, proporcionaliai su kūnu.

Į kų dabar panašios tuo atžvilgiu vadi
namosios viešos mokyklos, apie tai ir kal
bėti nesinori. Tad, ir stebėtis netenka, jei 
tiek daug turime visokios rūšies nusikalti
mų jaunimo tarpe, jei tiek daug suirusių 
šeimų, jei pradedama nugąstauti dėl krašto 
ateities.

Tik viena Katalikų Bažnyčia tesuprato, 
kad ir čia, Amerikoj, yra būtina katalikiš
ka mokykla ir religiškas auklėjimas. Ir dėl 
to šios rūšies mokyklai Amerikos katalikai 
kasmet sudeda $204,526,487, kad per jų pa
laikyti krikščionlišjiųj^, kultūrą^ Katalikai 
iš savo sunkiai uždirbtų centų užlaiko 77,344 
mokytojus, kurie moko apie 2,500,000 vaikų.
Į tų skaičių įeina ir lietuvių mokyklos ir, 
žinoma, jūsų šv. Kazimiero Akademija.

Mano manymu, reiktų pradėti stiprų są
jūdį, kad ir į valdžios mokyklas grąžinti 
Dievų ir krikščioniškąjį auklėjimų, nes plin
tanti bedievybė gali pagriauti Amerikos pa
grindus. Nėra be pavojų šio krašto demo
kratija su visomis laisvėmis, kokiomis mes 
čia naudojamės.

Pasitikime, kad ir jūs, turėjusios taip 
gražių progų suprasti, kų reiškia mokslas 
ir auklėjimas su Dievu, išėjusios į gyveni
mų, dėsitės prie šio kilnaus sąjūdžio. Ir ne 
tik šioj srity, bet visur šiandien yra įeitai

tino ir kai Bažnyčios misija plito į šiaurę linga sąmoningų vadų ir vadovių, darbi- 
ir vakarus, ji jau pilnai buvo pasiruošusi ninkių ir kovotojų už religijų, už socialinį 
švietimo darbui. Romos imperijos didikai teisingumų. Tad, nežiūrint kokių profesijų' 
siuntė savo sūnus pas šv. Benediktų mo- ’ pasirinksite, kokiame luome gyvensite, vi- 
kytis ir auklėtis. Vienuolijos pasidarė kul- ! sur neškite tų dvasių, kokioj buvote auk- 
tūros centrai ir mokslo šaltiniai. Meno bra- lėjamcs šv. Kazimiero Akademijoj. Tuo bū- 
ngenybės, literatūra, arkitektūres pamink- du ir jūsų gyvenimas bus tikslingas, gražus, 
lai, dideli mokslo laimėjimai buvo pasiekta, naudingas; nešit© džiaugsmų savo Alma Ma-

: kai Katalikų Bažnyčia plačiu mastu pradė- 
; jo vesti švietimo darbą. Katalikai rado Eu

ropoj kultūrinę ir dvasinę tuštumą, bet sa
vo darbu ją padarė kultūros, religijos ir 
grožio centru. Bažnyčia ir jos vienuolijos

* būtų dar daug daugiau davusios mokslo 
atžvilgiu, jei užpiūdęs protestantizmas ne
būt jos darbo sutrukdęs. Jei ne tas ir visi 
kiti Katalikų Bažnyčios darbo trukdymai, 
pasaulis būt išvengęs daug blogumų, net ir
dabartiniai kriziai Europoj ir kitur nebūt lą į pavojų išstatantienis žibučiams, vilio- 
iškilę. į nėms. Tuo pačiu kartu kviečiu jus stoti į

Kodėl Katalikų Bažnyčia ypatingu būdu mūsų, lietuvių katalikų organizacijas, į jų 
rūpinasi mokslu ir auklėjimu? Į tai atsako Į veikimą ir drauge su mumis vesti katali-

: patys katalikų mokslininkai. Garsus pasau
ly katalikas mckslininkas Pasteru*, kuris

' tiek daug gero žmonijai padarė savo išra- 
/ dimaia, sako “La Science rapproebe 1 Tro
li mme de Dieu” (Mokslas priartina žmogų 

prie Dievo). Anglų mokslininkas Lord Kel-

kišką ir tautišką akciją. Tad, džiaugkitės, 
gyvenkite, dirbkite, kovokite, nenžmirida- 
mos tikrojo gyvenimo tikslo, tikrojo žmo
gaus pašaukimo žemėje, fiv. Kazimiero dva
sia ir seserų mokytojų nurodymai telydi 
jus visą jūsų gyvenimą.
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KAUNAS, V-26. (Kita), -r-, žiino. UŽ . eksportuotus, linus 

Pereita metai' bdvol plddh*l<itd *‘Llettakife#’ tikinhiKartife išino- 
prekybinėnis apyvartoms. Su- kėjo apie 7,000,000 lt. Linų
laukę gerų grūdų, linų, javų 
ir, palyginti, neblogų šaknia
vaisių derlių, ūkininkai turė
jo daugiau pajamų. Tiek ūki
ninkų pajamos, tiek išlaidos 
didele dalimi, ėjo per koope
ratyvus ir Lietūkio skyrius.

prekybai “Lietūkis” ypatin
go dėmesio kreipia nuo 1935 
metų. Parengta apie 20 ag
ronomų linų specialistų. Spe
cialiuose kursuose paruošta 
daug naujų linįninkų, dirban
čių dabar supirkimo darbe i

Apyvartos pakilo nuo 73 mili- eksporte. Pasistatydinti nau-
jonų litų per ,1937 metus iki 
13,8 milijonų litų per 1938 
metus. , , , (

Kiek grūdų supirkta,
r' ‘ • * , t • J i

kiek ir kur išvežta

Pereitais metais grūdų bu
vo supirkta 148,808 tonos ar
ba veik 3,000,000 centnerių. 
Daugiausia supirkta rugių — 
81,153 t., avižų — 24,322 t., 
kviečių — 21J864 t., ir miežių
— 21,559 t. Ūkininkams už 
supirktus grūdus išmokėta 
1938 metais apie 25,000,000 
lt. Į užsienius išvežta 120,308 
tonos grūdų: kviečių — 14,087 
t., rugių — 87,557 t., miežių
— 17,460 t. ir avižų — 10,195 
t. Eksportas buvd nukreiptas 
j šiuos kraštus: Belgiją — 44,- 
150 t., Šveicariją. — 26,510 t., 
Čekoslovakiją — 15,000 t., 
Vokietiją — 14,900 t., Dani-

ji patogūs centriniai eksporto 
sandėliai gubernijoje ir, 1938 
m. pabaigoje jau buvo įpu
sėta linų apdirbimo fabriko 
statyba Linaį nepriklausomo 
gyvenimo metais yra suvaidi
nę savo uždavinį ir nuo 1923 
m. iki šiol už linus gauta per 
700. milijonų litų, t. y. dau
giau negu primok ėjimais re
mtas pieno, produktų, bekonu 
ir grūdų eksportas. Reikia 
tik prisiminti, kad linai teąu 
daro vos 3 nuoš. ariamos že
mės. “Lietūkis” siūlo vyriau
sybei centralizuoti visą linų 
prekybą. Kadangi linus ga
mina ūkininkai, būtų natūra
lu, kad linų prekyba būtų tva
rkoma ūkiškų organizacijų.

1937 metų pavasarį “Lie
tūkis”, susitaręs su Žemės 
Ūkio Ministerija, ėmė vykdy
ti sėklininkystės planą. Sėkli- 

7Mn . X. ... „ ... ninkystės tikslas — grynai
’. ’’ kultūrinis, nepagrįstas pelnu.

To plano pagrindas — kuo pi
giausiai pateikti ūkininkams 
veislinę «ėklą..;. ... .

Kokių medžiagų ir produktų 
iš užsienio per “Lietūkį” 
įvežta į Lietuvą

Už eksportuotus į užsienį grū 
dus, kainas .skaitant su, pri
statymu į užsienio uostus, gau 
ta apie 20,000,000 lt, svetimos 
valiutos. Nuo šios sumos rei
kia atimti supirkimo ir važ
mos geležinkeliais ir laivais 
išlaidas. Iš viso apie 35,000 
t. grūdų eksportuota savais 
laivais. 1934-35 metais mūsų 
grūdai užsieųįot ripkose buvo 
skaitomi beveik vienais iš blo
giausių, gi dabar mes jau esa
me pralenkę net kai kuriuos 
savo kaimynus. Žemės Ūkio 
Rūmams šelpiant, 1938 me
tais veikė krašte 319 valymo 
punktų. Neseniai “Lietūkio” 
pradėtas bulvių eksportas pa
sirodė tiek ūkininkams, tiek 
krašto žvilgsniu naudingas. 
1938 m. bulvių išvežta 1257,9 
tonų į Italiją, 305 t, į Nor
vegiją, 150 t. į Švediją ir 17,- 
616,7 t. j Vokietiją. Už bul
ves ūkininkams išmokėta apie 
700,000 litų. Sėmenų, vikių; 
ipeliuškų, žirnių, seradėlės, lę
šiukų ir dobilų sėklos ekspor
tas bei prekyba vidaus rinko
je kasmet gana žymiai svy-

ter, savo artimiesiems, Bažnyčiai ir saro ru°ia- 1938 melais sėklos eks- 
tautai. Aš manau, kad kiekvienas čia susi- portuotos į 12 kraštų: Angli- 
rinkusių nuoširdžiausia jums tinki žengti ją, Belgiją, Čekoslovakiją, E-

Statybos medžiagų sunaudo 
jimas ir įvežimas krašte kas
met didėja. 1937 m. cemento 
buvo įvežta 95,000 t. už 4,- 
265,000 lt., o 1938 m. jau 124,-
000 t. už 6,200,000 lt., — “Lie ( dav6 227,558 maišus po 100 
tūkis ’ ’ cemento prekyboje už- į kg. Gabalinio cukraus 1938 
ima gana stambią vietą, nes (m* Per * * Lietūkį ’ ’ buvo par- 
1938 metais 'turėjo 59,5 nuoš* duota 7,749 dėžės. Apyvarta

viso į kraštą įvežimo. Gele
žies “Lietūkis” pardavė 1938 
m. 3,728 t. už 1,015,000 lt.
Kraštas per metus įveža 30- gabalinės 5,377 t. ir stali- 
35,000 t. geležies, tad koope-,n®8 3,636 t., viso 29,873 
ratyvai šios prekės pardavi- Druska padaryta apyvarta 
nie tedalyvauja apie 12 nuoš.2,369,000. Silkių “Lie- 
Stiklo “Lietūkis” įvežė 4,500 tūkis” 1938 metais įvežė ir 
dėžių Už 245,000 lt., arba 22 , pardavė daugiausia iper koo- 
nuoš. .viso krašto importo, peratyvus, apie 18,000 stati- 
Skardos įvežta — cinkuotos viso j Lietuvą silkių
už 860,815 lt., juodos •••• už įvežama kasmet apie 70,000

stiją, Prancūziją, Latviją, No
rvegiją, Olandiją, Suomiją, 
Švediją, Vokietiją ir Italiją. 
Už supirktas sėklas ūkinin-

pirmyn, linki daug laimės. O tai daugiau 
šia pareis nuo jūsų pačių. Priežodis sako,
“kaip pasiklosi, taip išsimiegosi”. Tad, te
lydi jus per visą jūsų gyvenimą tie idea
lai, kuriuos jums skiepijo ši mokykla per kams sumoketa per 2,000,000 
ketverius metus! Linkiu jums nepasiduoti 
jokiems tuštiems, žmogų žeminantiems, šie

Lietuvos linų gamyba ir ; 
eksportas

Pereitą pavasarį ilnų sėjos 
metu bloga ftesauMnės linų 
rinkos konjunktūra neigiamai 
atsiliepė į linų pasėlių plotus. 
“Lietūkis” eksportavo 1938 
metais linų 4,470,962 'kg. arba 
23,8 nuoš. viso krašto iŠv.e-

Po Svietu Pasidairius |^ra,i Snek6ti tik 8avo Uvorš- 
čiams. Nuvažiuotų Rusijon ir

Brolis Jurgelionis “Tėvy
nėje” savo broliams iš SLA. 
tlumočija, kad jam sumislijus 
perkelti centrą iš flapauzės į 
Pittsburgh, atsiradę vienas, 
kitas brolių, kurie pradėję 
kvaršinti apdraudos komisijo- 
nierių neprašytomis informa
cijomis. Valug jo dabar, pirm 
negu centras bus keliamas Su 
sivienijimas turi apsivalyti 
nuo savo senų dulkių.

Iš tokio pasakymo mano 
delnas rado tokią rokundą: 
jei brolis Jurgelionis kaip tik 
nusiinuvino į New York būtų 
pradėjęs valyti Susivienijimo 
senas dulkes, tai, gal, ir pats 
centras nebūtų atrodęs fla- 
pauze.

Lietuviškas priklodas sako; 
kas katei uodegą pakels, jei 
ne ji pati. Akurat taip lietu
viški balšavikai. Viena jų po- 
piera rašo, kad esą daugelis 
kvolija ją, kad visose rokun- 
dose turi užėmus gerą pozici
ją; Lietuvos klausimu, iVme- 
rikos klausimu, lietuvių viso
kių reikalų klausimu.

Tokias šnekas balšavikai sipirš.

153,945 lt., vinių už 1,065,004 
lt., ir kitų geležies dirbinių 
,ųž apie 500,000 lt. Vandentie
kio ir kanalizacijos reikmenų 
parduota už per 1,350,000 lt., 
anglies 1938 metais “Lietū
kis” įvežė iš Anglijos apie 
22,000 tonų, apie 3,500 t. kok-

t'

taip pašnekėtų savo batiuškai 
Stalinui, tai už garbinimą A- 
merikos ir giedojimą Lietuva, 
tėvynė mūsų tuojau atsidurtų 
pozicijoj prieš čekos fairing 
skvadą.

Bruklyno tautiška popiera 
Vienybė garsina gavusi iš Lie 
tu vos naujų knygų. Be to, sa 
ko, yra atsiųsta ir nemažas 
skaičius sapninininkų naujau
sios laidos dviejų rūšių.

Dabar suprasite, kodėl save 
vadinantieji tautiečiai Ameri- 
ke taip nusmukę ir kodėl juos 
kaip nori čiupinėja bendras 
pruntas — cicilistai su balša- 
vikais. Ba jie visą laiką tik 
sapnuoja ir tuos sapnus sap
nininkais tlumočija.

* — Vakar, rodos, jūs turė
jote svečių!^ i-

— Tai tfiūšų' 'krašto milijo
nierius. Tėvelis nori, kad už 
jo tekėčiau.

— Tai laimė! Ko gi dar lau 
kit

— Laukiu, kol jis man pa-

statinių už apie 3,800,000 litų. 
metais įvežė 26 nuoš. visų im- 
Tokiu būdu “Lietūkis” 1938 
portuotųjų -į Lietuvą silkių. 
Parduotų silkių vertė siekė 
1,220,000 lt. Gana stambias 
pozicijas “Lietūkio” apyvar
tose 1938 m. užėmė tabakas

so ir apie 3,000 t. antracito, ir jo dirbiniai — 2,563,000 lt 
Anglimis padaryta apyvarta Trąšų: zuperio, tomamilčių ir
siekė 1.175.000 lt., cukraus 
1938 metais “Lietūkis” par-

cukrumi siekė per 20,000,000 
lt. “Lietūkis” 1938 metais į- 
vežė maltos druskos 20,860 t.,

kt. “Lietūkis” 1938 m. par
davė 144,788 tonas. Žemės fl- 
kio mašinų ir įrankių apyva
rta 1937 metais siekė 3,643,- 
000 lt., o 1938 m. 5,920,000 lt. 
Ūkininkai per “Lietūkį” ir 
kooperatyvus pasirūpina apie 
80 nuoš. visų jiems reikalin
gų ž. ū. mašinų. 1938 metais 
“Lietūkis” pardavė: žibalo, 
gazolino, benzino, motorino, 
įvairių alyvų ir kitų naftos 
produktų 20,513 tonų už 7,5 
milijonų litų.
Sandėlių tįnklm

Alyvai ir specialieji benzi
nai vežami iš Jungtinių Ame- 

(Tęsinys 6 pusi.) z

Amerikos skaučių atstovė Lean Burkett įtei kia gėlių Anglijos karalienei Klsbietai Wa- 
shingtone. (Acme telephoto)
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PIKNIKAS - TEVLJ DIENA
ŠV. ANTANO PARAP., CICERO, ILL.

įvyks SEKMADIENYJE, BIRŽELIO-JUNE18 D., 1939 M.
VYTAUTO DARŽE PULASKI RD. IR CICERO AVĖ.

KARUNAVOJIMAS
Bus Stebuklingas Piknikas, Tėvų Dienos Karūnavojimas, June Brido Vainikavimas, Kalakutų, Zanavykų, 

AukAtaiėių, Žemaičių Žaidimai, Jurbarko Gastinėius, Kauno Patrovas, Cicero Guspadinės ir Bulvariškių Klebono 

Uinkiiuas. Bus Puiki Muzika, etc. — etc. Nuoširdžiai Kviečiame Visus — Visus! Daug Cash Dovanų. Pradžia 

12:00 Valandų Per Piet.
Kviečia,

KLEBONAS IR KOMITETAI.

SPORTO ŽINIOS

t

- ----------
Plačiau Apie Buvusias 
Kaune Krepšinio 
Rungtynes

KAUNAS, V-26. (Elta). — 
Prieš Sekminių savaitę Kau
nas pergyvena nepaprastai pa' 
keltų ūpų. Visų dėmesys nu
kreiptas tik j vykstančias Eu- 
ioįios krepšinio rungtynes, ku 
riose Lietuvos krepšininkų 
rinktinės vyrai ima vienų per
galę ix) kitos. Nepaprastas 
susidomėjimas šiomis rungty
nėmis yra apėmęs visų kraš
tų, iš kur ypač j savaitės pa
baigų traukia į Kaunu skait
lingos ekskursijos ne įtik jau
nimo ir moksleivių, bet ir su
augusiųjų. Vakarais, 'kada 
krepšinio rungtynės transliuo 
jamos per radijų, tai iš radijo 
priimtuvų per atvirus langus 
rungtynių eiga, pergalės ve- 
linvimai, ovacijos ir laimėju- 
siųjų valstybių himnai aidi 
visame mieste. Tas ir provin
cijos miestuose ir miesteliuo
se. Visame krašte eina lažy
bos, kas bus nugalėtojai. Di
džiausia dalis stato ir ne be 
pamato už Lietuvos komandų.

f

V

$50.00 Nuolaida
ANT ELEKTRINĖS LEDAUNĖS

G. E. 5 pėdų, $165.00 už...................
Norge, G pėdų, $179.00 už ............. ..

Westinghouse ......................................

Crosley Shelvador ............................
G pėdų didelės vertės $150.00 už...
5 ir 10 metų garantija.
Skalbiamos ir prosinamos mašinos —
Norge, Thor, ar Maytag $125.00 už .... $6Q.OO 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
50 tūkstančių naujų rakandų — Parlor Setų, Bedroom 
Setų, Karpetų už stebėtinai žemas kainas.

Jos. F. Sudrik Fritm Huse,
3409-11 So. Halsted St.

BUDRIK’S ANNEX
3417-21 So. Halsted Street 

Td. Vard« 3088

WCFL — 970 k., 9 vai. Nedėlios vakare žymus nuola
tinis radio programas.

J
Didžiausio susidomėjimo cen-

f
tre stovi lietuvių krepšininkų 
rinktinės didžiausias patyri
mu, praktika ir ūgiu sporti
ninkas Lubinas. Spauda, kaip 
Lietuvos, taip ir kitų daly
vaujančių valstybių, marguo- 
te marguoja ekstra praneši
mais, plačiausiais reportažais 
ir iliustracijomis iš rungtynių 
salės. Nors ir kitų kraštų (ko
mandos susilaukia gražaus į- 
vertinimo, tačiau lietuvių ri
nktinė statoma visiems pavyz
džiu. Latvių laikraštis ‘Rits’, 
gražiai atsiliepdamas apie mū
sų rinktinę, be kita ko, rašo: 
“Tik šiandien sėdint krašte 
ir be susijaudinimo žiūrint, 
galima pastebėti, kaip puikiai 
"žaidžia lietuviai, galima su
prasti tų kietųjų kovų ir kar
tu tų didelį laimėjimų, kurio 
vakar pasiekė latvių • viene
tas. Kiekvienas Lietuvos žai
dėjas yra iki pilnumo paruoš
tas. Nuostabiai gintis, viena 
akimirka pernešant puoliman 
visų penkių žaidėjų smūgio 
greitį, tikslūs mėtymai iš to
lumos, visa tai yra tos ypa
tybės, kas Lietuvos penkiukę

14.00 
*129.00 
*114.00 
*117.50 

*99.00

daro kietai užgrūdintu viene 
tu”. Latvių krepšininkų ko
mandos vadovas Baumanis 
tame pačiame “Rits”, rašyda 
mas apie pirmenybes ir Lie
tuvos komandų, šitaip atsilie
pia: “Rungtynės, kurios da
bar vyksta Kaune, yra ne tik 
kupinos grožio, spartos ir e- 
nergijos kovos, bet aukštai 
vertingos taktiškai ir techniš
kai. Lietuvos komanda iš tik
rųjų labai gerai žaidžia. Va
kar prieš Estijų ji parodė di
delį sumanumų, puikius tech
ninius sumojimus ir taktinius 
manevrus, kurie europiečiams 
yra visai svetimi. Iš tikrųjų 
reikia pripažinti, kad nuo lie
tuvių amerikiečių galime da
ug pasimokyti. Už tai esame 
dėkingi Lietuvos sporto vado
vams, nes Kaune gauname pro 
gų susipažinti su mums visai 
svetima technika”. “Briva 
Žeme”, rašydamas apie Lie-j 
tuvos - Estijos rungtynes, be 
kita ko, sako: “Dabar jau ti
krai matyti, kokia milžiniška 
jėga yra Lietuvos komanda. 
Estijos komanda taip pat y- 
ra stipri ir dabar ji savo pa
jėgumų dar pagerinusi, tačiau 
kovoje su Lietuva ji nepajė
gė nieko padaryti. Lietuvos 
komandos suderintas veikimas 
paraližavo kiekvienų priešini
nko žygį ir, pati eidama pul
ti, įveikė bet kurį apsisaugo
jimo metodų”.

Kokia buvo ‘Liatukio’ 
veikla 1939 m.K ».*•.* , '• ■ ,

(Tęsinys iš 2 pusi.)

rikos Valstybių 1935 m. pa
statyti 2 mediniai* sandėliai — 
Šiauliuose ir Plungėje. 1936 
m. pastatyta 13 grindelių: Ma
žeikiuose, Tauragėje, Telšiuo
se, Ukmergėje, Pasvalyje, Pa
gėgiuose, Papilėje, Šeduvoje, 
Linkuvoje, Gudžiūnuose, Skuo 
de, Anykščiuose, Žeimelyje. 
Visi suminėti sandėliai, išsky- 

Į rus Mažeikių, Telšių ir Skuo
do, perduoti vietos koopera
tyvams. 1937 m. baigtas sta
tyti Klaipėdos sandėlys - ele
vatorius ir pastatyti sandė
liai: Joniškyje, Joniškėlyje, 

j Kėdainiuose, Marijampolėje, 
Pagėgiuose, gyv. namas ir Gu 
bernijoje 2 linų sandėliai. Sa
ndėliai Joniškyje, Joniškėly-, 
je, Kėdainiuose ir Marijampo
lėje irgi perdnoti vietos ko
operatyvams. 1938 m. pasta
tytas 2,000 t. talpos sandėlis 
Panevėžyje. Toks pat sandė
lis pradėtas statyti Šiauliuo
se, taip pat pradėtas statyti 
Šiaulių elevatoriaus priesta
tas 5,000 t. talpos, Šiauliuose 
linų fabrikas ir Kaune auto

garažas. Dabar baigiamas Ka 
lvarijos malūno pertvarky
mas, pastatyta nauja turbina, 
pastatytas priestatas ir san
dėlis, sutvarkytas kanalas. 
Pagal numatytų planų, šiais, 
1939 m., turėjo būti statomi 
sandėliai: Kupiškyje, Gelgau
diškyje, Biržuose, Dusetuose, 
Tryškiuose, Kalvarijoje, Bai
sogaloje, Pakruojuje, Pandė
lyje ir Kauno elevatoriaus 
priesitatas. Tačiau, ryšium su 
Klaipėdos netekimu, pasun
kėjo sandėliams statyti spe
cialus kreditas ir todėl šių 
sandėlių statyba turės būti 
nukelta. Tų patį reikia pasa
kyti ir dėl sandėlių, numaty
tų statyti 1940 m. Alytuje, Si
mne, Tytavėnuose, Rietave, 
Laukuvoje, Kaišiadoryse, Vi
duklėje, Pilviškiuose, Jurbar
ke ir Vilkijoje. 1937 m. nu
pirkta keletas didelių sandė
lių krašto viduje ir 6060 m. 
talpumo Klaipėdoje dabar pa 
statyti ir statomi dideli san
dėliai Gubernijoje, Radviliš
kyje, Kėdainiuose ir Panevė
žyje. Pastatyta visuose reika
linguose punktuose mažesni 
sandėliai prie kooperatyvų ir 
“Lietūkio” skyrių, be to, be
nzinui pardavinėti 40 kolon- 
kų.

Apskritai, “Lietūkio” vi
sų prekių 1938 . m. bendroji 
apyvarta sudaro 113,863,19 lt. 
“Lietūkio” bendra prekių a- 
pyvarta 1938 m., palyginus jų 
su 1937 m., pakilo net 56,4 
nuoš. “Lietūkis”, užbaigda
mas 1938 metus, sustatė ba
lansų 43,615,984.90 lt. sumos 
su 957,541.59 lt. gryno pelno. 
Palyginus šį balansų su 1937 
m, balansu, jis yra padidėjęs 
net 17,405,207.64 lt.

Vyriausybės Nariai
Lankosi Provincijoje

KAUNAS. — Birželio 4 d. 
didingose šaulių šventėse da
lyvavo šie vyriausybės na
riai: K. Bizauskas — Ukmer
gėje, Musteikis — Utenoje, 
Raštikis — Rokiškyje, Tamo
šaitis — Lazdijuose, Krikš
čiūnas — Kretingoje ir Sku
čas — Marijampolėje. Visuo
menė gausiai aukoja šauliams 
ginklus.

Ties Palangos -
šventosios Plentų

KAUNAS, birželio 6 d.— 
Savivaildybių Departamentas 
įsteigė Jaunimo Darbo Tal
kų. Sportiškoje ir draugiško
je nuotaikoje ties Palangos- 
Šventosios plentų. Be to, ta 
pati Jaunimo Darbo Talka 
statys Raudonės tiltų.

IflSCONSINO LIETUVIŲ 2INI0S
Kenosha Žinios

Sekančios draugijos turės 
savo susirinikimus sekmad., bi
rželio 11 d.: .po pirmųjų šv. 
Mišių Šv. Vardo, po sumos 
Šv. Onos ir Šv. Petro.

Birželio 2 d. su šiuo pasau
liu persiskyrė Mėlis Tūbelis. 
Buvo 61 metų. Paliko sūnų ir 
dukterį. Iškilmingai palaido
tas birželio 6 d. su trejomis 
šv. Mišiomis. Prie šoninių al
torių šv. Mišias laikė kun. T. 
Thome ir kun. Adomas Jes- 
kevičius, MIC. Prie didžiojo 
altoriaus kleb. kun. Pr. Skro
denis, MIC. Palaidotas Šv. 
Jurgio kapinėse. Laidotuvėms 
patarnavo graborius M. Mis- 
ehler.

Šv. Petro parapijos sodaiie- 
tės, birželio 4 d., bendrai pri
ėmė šv. Komunijų ir po šv. 
Mišių turėjo susirinkimų mo
kyklos kambariuose.

Pirmininkė Marijona Krau- 
jeliūtė išvytko į New York’s 
World Fair ir ten praleis ato
stogas. Todėl Olga Andruliū- 
tė labai gražiai vedė susirin
kimų.

Elena Varniūtė buvo išrin
kta atstovauti sodalietes Vie
nybėje ir Agnieška Miliaus
kaitė bus sporto pirmininkė. 
Buvo nutarta sudaryti base- 
ball team. Neužilgo pradėsi
me lošti.

Dvasios vadas kun. Pran
ciškus Skrodenis, MIC., kvie-I e
tė visas prisidėti prie parapi
jos darbų ir paskaitė keletu 
minčių, kaip jaunimas priva
lo praleisti vasaros atostogas.

Sodalietėins pusryčius kitų 
mėnesį pagaminti išrinktos O-‘ 
lga Andruliūtė ir Agnieška 
Miliauskaitė. Sekančios buvo 
išrinfktos patarnauti Tėvų ir 
sūnų bankietui; birželio 11 
d.: Olga Andruliūtė, Stella 
Bagdonaitė, Marijona Beitai- 
tė, Marijona Kiserauskaitė ir 
Stella Schoeltter.

Pirmadienio vakare 7 vai.

Pitone: Calumet 2520-1

G. A. ŠUKYS, SUKYS - DOODY - AN10NISEN, Ine.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

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

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

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

O. A. ŠUKY8, Prezidentas, 8UKY8 DOODY ANTONISEN, Ine.

įvyks Šv. Petro parapijos cho
ro susirinkimas. Prašomi vi
si nariai susirinkti.

Ryt di?nų Šv. Benedikto dr- 
ja turės savo piknikų Wash. 
parke. \ isi kviečiami atsilan
kyti.

Penktadienio vakare, birže
lio 2 d., į Šv. Kotrinos ligo
ninę nuvežtas Šv. Petro pa
rapijos geradaris tėvas Pra
nas Stankus. Jam padaryta 
operacija. Ligonis ilsisi ir 
jaučiasi geresnis. Neužilgo 
sugrįš į savo namus.

Šiemet Šv. Petro parapijos 
mokyklų baigia 13 mokinių. 
Ryt dienų pirmos šv. Mišios 
bus jų intencija ir klebonas 
kun. Pranciškus Skrodenis, 
MIC. pasakys pritaikintų pa
mokslų. Po šv. Mišių visi eis 
nusifotografuoti.

Vakare, 7:30 vai. parapi
jos salėj įvyks mokyklos vai
kučių užbaigimo programa ir

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos 

2146 So. Hoync Avenue Cliicago, III.

i Telephone Canal 5233 
S. T. FABI0NAS, Savininkas

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiies naujus namus ant
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmoki-
jimo ant lengvų mėnesinių iimokėjimų
(Iigaunu geriausį atlyginimų ii Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nauju ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo
kėjimų nuo 5 iki SO metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

diplomų išdalinimas. Visi tė
vai ir pažįstamieji kviečiami 
atsilankyti ir palinkėti bai
gusiems laimingos (kloties,

Antanina Jonikaitė gavo 
Šv. Kotrinos High School, 
Rabine, Wis., vieniems me
tams seholarship, kaipo ga
biausia mokinė aštuntame 
skyriuje. Sveikinam ir linki
me sėkmingai toliau mokslus 
tęsti.

Teko sužinoti, kad Seserys 
Pranciškietės šiemet negrįš į 
Pittsburgh, Pa., bet pasiliks 
per vasarų Kenoshoj. Čia bū
damos jos lankys Marųuette 
universitetų, Milwaukee, Wis.

Šv. Vardo dr-jos nariai ryt 
dienų bendrai su savo tėvais 
priims šv. Komunijų per pir
mas šv. Mišias. Po Mišių pa
rapijos salėj bus bankietas 
su programėlių tėvams page
rbti. Tada, visi kviečiami į 
tų bankietų atsilankyti.

Mes kiekvienais metais iš
kilmingai švenčiame ir ger
biame savo motinas. Reikė
tų, ir privalėtų, ir tėvus pa
gerbti. Šiemet Šv. Vardo dr- 
jos nariai iškilmingai ir gra
žiai pagerbs savo tėvus.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

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

Ku Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

■i
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JO MALONYBES PRALOTO AMBOTO 
f t ĮVILKTUVES

HARTFORD, CONN. — Bi- dus šiame mieste dar aukščiau 
rželio 18 d. mūsų gerb. kle- pakiltų.
bonus pialotas Ambotas tuies Parapijos piknikas 
įvilktuves. Tai įvyks Šve Tre
jybės bažnyčioje, 11 valandą,' P'knikaa šiemet
nauju laiku. Jo Malonybė tą bus birfcl,° 24 ir 25 Jlcno"“s’ 
dieną pirmą kartą užsidės pu- 'Jaržt'' Ulastonbury.

da piknikai išeis lietuvių nau-, Visiems linkime laimės ir san- uArkv.” St. Geniotis
dai, sveikatai ir gtrbei. Ki- taikoje gyventi. nataisnu namine
taip gali lietuvių vardų že- Lietuviai, 'kurie turite au- iutmuosv
minti. Parapijos piknikas bus tomobilius, atsargiai važiuo- Vakar teisėjas Eugene Mė
toje vietoje šio mėnesio 24 ir kitę. Dabar ypatingai “week Gairy nuteisė Steponų Ge-
25 dienomis. ends” daug važinėja tutomo- niotį, pasivadinusį arkivys-

----------  biliais. Reikia vengti svaigi- kuipu ir primatu, į pataisos
nančių gėrimų ypatingai tam,1 namus — House of Correc- 
kas vairuoja. tion.

gas, turi gražiai ir elgtis.” 
Kaip 'žinoma, Geniotis yra

vadinamu “ nezaliežninkų ar
kivyskupu ir primatu.”

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

rpurinius rūbus.

Popiet 2 valandų, nuriju lai į 
ku, iparapijonai, prieteliai ir 
visos parapijos draugijos ren
gia pralotui pietus — bankie- 
tų Hotel Bond, Asylum St., 
Hartford, Conn. Tikietų gali
ma gauti pas draugijų pirmi- 
ninkus-kes ir klebonijoje. Ti- 
kimosi, ka<l barikiete bus sve
čių iš visos Connecticut vai.
lietuviij kolonijų.9

Vakare 7 valandų mokyk
los salėje bus kita programa, 
Kurių išpildys mokyklos vai
kučiai ir parap. choras. Vi
sas to vakaro pelnas bus ski
riamas mokyklos reikalams. 
Taigi, lietuviai, ypatingai pa- 
rapijonai, įsidėmėkite tos die
nos programų ir skaitlingai 
dalyvaukit. Tai reta proga ir 
dėl to reikia gražiai pasiro
dyti, kad lietuvių geras var-

Busai į piknikų eis nuo mo
kyklos.

Žinutės

“Memorial Day” parade 
Hartford šiemet dalyvavo ir 
lietuviai: Marijos Vaikelių 
būrelis, legijonieriai ir moterų 
auxiliary. Maršavo pro lietu
vių Švč. Trejybės bažnyčių.

Ar jau įsigijai tikietų Jo 
Malonybės praloto Amboto ba 
nkietui, kuris bus Hotel Bond, 
birželio 18 d. Jeigu ne, pada-

. .! Tai įvyko vakar, kai jis j 
negalėjo užsimokėti $200.00,Birželio 1 d. suėjo

20 metų, kaip 'kunigas Valau- ... , . . .
ryk tai prirS šio mėnesio 16 Uebanauja Sv J w kur"' jam buvo nutemta uz-
Jinno mato snobui ««I . KlllinUPTl HZ nPT.Vfl.rkll flllTPKl

parapijoje, Waterburyj. Svei
kiname. Visos vyskupijos lie
tuviai kunigai jį ta proga svei

dienų, nes paskui gal bus per 
vėlu

v Dabar nemažai Jaunimo pri- kino. Sveikino ir Tėvai Mari- 
ima Moterystės Sakramentų, jonai ir LaSalettai.

simokėti už netvarkų elgesį 
esant neblaiviam stovyje. 
Taip j>at negalėjo užstatyti 
$1,000.00 bondsų.

Tai. Yards 3140.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki A ir 7 iki S 
Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki 9 

Šventadieniai!: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

CLC .(Connecticut Lithuani- 
an Cathoiics) jaunimas ren
gia metinį Victory bankietų 
llotel Strafield, Bridgeport, 
Conn., birželio 10 d.

KAS GIRDĖT WMJKEGANE

TaL Pullman 7235
ctu. Pullman 0268

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Mlchigan Avė.
Chieago, Illinois 

OFISO VALANDOJ.
0-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 0-12

St. Geniotis nuteistas užsi
mokėti 200 dolerių gegužės 
29 d. Bet 'kad jis to nepada- 1446 So. 49th Court, Cicero 
re, teisėjas įsakė areštuoti ir Antradieniais, Ketvirtadieniais 
uždaryti į pataisos namus.

ir

Rez. TeL Canal 0402

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAD

Tel. Canal 2345 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlock 7270

Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Pas Mus Viskas 
Nauja

Šv. Baltramiejaus mokyk
los vaikučių mokslo metų bai
gimo vakaras įvyks šį sek
madienį, birž. 11 d., Lietuvių į 
Auditorijoj, 7:30 vai. vakare. 
Seserys Kazimierietės, vaiku
čius jau priruošė šiam vaka-

reikėtų vengti per daug gė-! rui Programa bu5 tikrai įvai. 
rimo ir užlaikyti gražiai, la- į rj įr grajį. Atsilankę nesigai- 

lės.

Dabar kas sekmadienis po
piet lietuvių darže, Glaston- 
bury, esti piknikai. Labai ma
lonu lietuviams turėti savo 
vietų, prie upės, miške, kur 
gali atvėsti ir linksmintis. Tik

. ■■ ■ i
Sutkaus, dabar randasi Colu- 
mbus ligoninėj, Chicagoj. Te
nai slauge tarnauja ir jų du
krelė Lucija. Draugai ir pažį
stami prašomi ligonę aplan
kyti.

NUSPRĘSKITE PIRKTI

GENERAL MOTORS
FRIGIDAIRE

Iš

ADVANCE KRAUTUVES

Nauji 1939 metų Frigidaire refrigeratoriai, 
yra aukščiausiai ištobulinti.

Daugiau ir greičiau ledo sušaldo.
Mažiau elektros jėgos vartoja.
Turi gražiausią išvaizdą.
Turi ilgiausią garanciją.
Didis pasirinkimas dydžių ir madų 

Palyginus rasite kainas nepaprastai mažas. 
Šeimyniškos mieros Frigidaire refrigerato
riai 1939 metų mados par
siduoda nuo..................

ir aukščiau 

Lengvi Išmokėjimai

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Didelė nuolaida už senus šaldytuvus ir kitus dalykus

ADVANCE

AVURNITURECI.
2536-40 West 63rd Street 1

Prie Maplewood Avenue

$119.50

Birželio 5 d. nelaimė patiko 
senų parapijonų Antanų Da- 
nielavičių. Nupuolęs laiptais 
į rūsį sunkiai sužeidė galvų. 
Nuvestas į Šv. Teresės ligo
ninę už 10 valandų mirė.

Velionis buvo nevedęs. Liū
dėti paliko brolį Jonų ir dėdę 
Kaz. Burbų. Buvo narys Šv. 
Juozapo ir Šv. Baltramiejaus 
draugijų. Birž. 7 d. po baž
nytinių apeigų palaidotas As- 
cension kapinėse. Kadangi bu 
vo pasaulinio karo veteranas, 
ir American Legion postas 281 
laidotuvėse ėmė dalyvumų.

Šv. Baltramiejaus draugijos 
susirinkime birž. 4 d., išrink
tos šios komisijos: atstovauti 
draugijų “Lietuvių Dienoj”, 
rugp. 20 d.: F. Grigutis, P. 
Navardaugkas, M. Aidikonis 
ir S. Rajūnas, o parapijos pi-, 
knike, liepos 16 d.: V. Jakai- • 
tis ir J. Montvilas.

Geniotis, gyvenus 851 No. 
Damen avė., tikisi, kad jo 
draugai ir “parapi jonai” su
kels pinigų užstatymui teis
mo paskirto bondso. Jį areš
tavo Joseiph Kurowski.

Teisėjas McGarry, pasiųs
damas Geniotį į pataisos na
mus, pasakė: “jei esi kuni-

Penktadieniaia 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S- Halsted St, Chieago
Pirmadieniaia, Trečiadieniai! 

šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. NL

ir

DR. P. J. BEINAR
tBEINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street

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

2-troa foto*
CH1CAG0, ILL.

Telefonai ICDvay 2880
OFISO VALANDOS:

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

Birž. 13 d., Šv. Baltramie
jaus parapijos bažnyčioj 3 v. 
popiet, J. E. Chicagos vysku
pas suteiks Sutvirtinimo Sa
kramentų. Enrikas

Birž. 11 d., Lietuvių Audi
torijoj, tuojaus po Šv. Anta- j 
no draugijos susirinkimo į- 
vyks bendras susirinkimas vi
sų lietuvių katalikiškų drau
gijų valdybų ir atstovų rei
kale “Lietuvių Dienos”, ku
ri šiemet bus rugp. 20 d., Foss į 
Parke. Bus renkama tos die- j 
nos valdyba ir įvairios komi-' 
sijos.

AKIŲ GYDYTOJAS

TELEFONAI:
Ofiio — Wentworth 1612

s Res. — Y ar-Ja 3955
OFISO VALANDOS:

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

pagal autartį

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti

Telefonai HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd. 
Ofiao valandos:

10—12 vaL ryto 
2—4 ir 6—8 vaL vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Rez. TeL PLAza 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedčlionu8 nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Šiemet vietinę aukštesnę 
mokyklų (Waukegan Town- 
ship High School) baigė vie
nuolika lietuvių: Juoz. Buk- 
sas, R. Bdksas, Albert But
kus, C. Didjurgis, Ed. Garo- 
lis, Grasilda Jakaitis, V. Kas- 
periūtė, M. Naciūtė, E. Pavi- 
lioniūtė, J. Skarbalius ir Alf. 
Stanevičius. Kai kurie žada 
siekti aukštesnio mokslo.

Pasisekimo! >

Po sunkios operacijos, pa
darytos geg. 27 d- Ona Sut- 
kienė, ‘žmona veikėjo Antano

DR. VAITUSH, OPT.
SFECIAI.ISTA8 

OPTOMETIUCAIJ.Y AKIU 
LIETUVIS

Suvtrš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių jtempliną, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų {tempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir toUrcgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomo*.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vaL vak. 
Nedalioj pagal sutarti.

n t TT , it l • IMugely atsitikimų akys atltalso-ras kun. V. Urba. Vestuvių mos be siuntų. Kainos pigios kaip 
pžnnlan.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YARda 1373

Geg. 27 d., Šv. Baltramie
jaus bažnyčioj susituokė Juli
ja G. Butkiūtė su Norbert 
Friedman. Šliūbų davė vika-

bankietas įvyko Lietuvių Au
ditorijoj.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LSNOVAB IIMOKMIMAI8

Barskis Furniture House, Ine.
‘THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INOE 1004

1746-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

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

SIMUI TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Suaisidrimas iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie lll-tos 

ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.

Bosai važiuoja ano 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.

U2SI8AKYKIT BUS4 SAVO GRUPEI, DRAUGUOS PIKNIKAMS 
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

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

JIM BETIN1A, rm, ----------------------------  JOt FBOTADS. Ii IM.

Oftoo TeL Cuul 6122 
Rea. 8342 So. Marahfield Ava.
Ros. ToL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 

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

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal autartį

Rea. 6958 So. Talman Are.
Rea. TeL GROvehill 0617 
Office TaL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 rak.
Ketr. ir Nedėliomia rasi tena

2423 W. Mafųuette Road

DR. STRIKO
PHYSICIAN and SURGEOH

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 9 iki 8 vaL vak.
Nedėliomia pagal antartį. 

Office TaL YARda 4787 
Namu TaL PROepect 1980

Tai OAMal 6122.

DR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

220! W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. r. 

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

TaL YARda 5921 
Rea.: KRNvood 6107

. DR. A. 4, BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:39
756 West 35th Street 

TeL OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TaL Oaluuk 6974
OFISO VALANDOS:

• ryta iki 8 vakare iiskiriant aak- 
madianiua ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO, ILL.

Ofiao TeL VIRgiaia 0036 
Rauidendjoe TaL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir 9—8 p. m.

Office Phone Rea and OfGee 
PROapact 1028 2869 S. Laaritt 31
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd Stn Chieago
Trečiadieniaia ir Sekmkadieniais 

pagal autartį.

TEL. YARDS 6567

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINRKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street 

(Kampaa Wood St.)
OFISO VALAND08:

2—4 ir 7-8:30 Vakar, 
lt P»<al fiBUriį.

Rezidencija
8989 So. Claremont Are.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedčliomia pagal autartį.

Tai OANal 0267
Raa. TaL PROapact 665U

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Arteeiau Are. 
VALANDOS: 11 r. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TaL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL1S
DANTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal autartį

DR. V. E. SCDLINSKI
DANTIITA8

4143 South Archer Avenue 
Talefonaa Lafayntte 3650 

Antradieaiaia, Ketvirtadieniai, ii 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TaL Taria 0984

Trečiadieniaia fo
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LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI
(Žiūrėk “Draugo” Nr. 130)

Šis pirmųjų pašto ženklų 
skaičius išėjo, amerikoniškai 
sakant, kaip “bot dogs”: per 
keletą dienų jau buvo visi iš
parduoti ir reikėjo spausdinti 
naujus. Tat, toje pačioje Kuk
tos spaustuvėje buvo atspaus 
dinti nauji pašto ženklai, tik
tai riebesnėmis skaitlinėmis 
sekančiame skaičiuje:

Po 10 skatikų — 15,960 žen
klų, po 15 sk. — 16,080, po 20 
sk. — 23,000, po 30 sk. — 
20,000, po 40 sk. — 13, 772, 
po 50 sk. — 17, 700.

Kadangi pirmųjų, ir šių pas 
o ženklų buvo išleistas nedi

delis skaičius, dėl neramaus, 
nenormalaus gyvenimo mažai 
jų pateko j filatelistų rankas. 
Kita, daugelis užsienio filate
listų nekreipė dėmesio į pir
muosius Lietuvos pašto ženk
lus dėl to, kad abejojo, ar Lie 
tuva, kaip maža valstybė, iš
silaikys. Už tad pirmieji Lie
tuvos pašto ženklai filatelijoj 
dabar yra gana brangūs. Stan 
dardiniam Scott kataloge, ku
riuo naudojasi visi Amerikos 
filatelistai, pirmieji Lietuvos 
pašto ženklai (dviejų rūšių) j 
kainuoti po 7 dolerius (nevar 
toti) ir po 6 dol. (vartoti) vie 
nas. Antros laidos, kadangi iš 
leistas didesnis skaičius, kai

r

I

na žemesnė: nuo 6 iki 2 dol. 
vienas ženklas.

Filatelistų tarj>e teko girdė 
ti, kalbant, kad vienu metu 
rinkoje buvo pasirodę netikrų 
Lietuvos pašto ženklų pirmo
sios ir antrosios laidų pasi- 
pclnymo tikslu, (lalėjo tai bū1 
ti, nes tokių ženklų galėjo Bi
le spaustuvėlė prispausdinti. 
Tos žinios bet gi nebuvo pat
virtintos. Nežiūrint to, lietu
viams filatelistams, norin
tiems įsigyti tų rūšių pašto 
ženklų, reikia būti atsargiems 
ir pirkti tik iš rimtų rankų, 
kurie duotų garantijų, kad 
ženklai yra tikri.
(Kitų savaitę bus daugiau).

Europos Krepšinio 
Pirmenybėms paminėt 
Pašto Ženklai

III Europos krepšinio pir
menybėms Kaune paminėti 
Lietuvoj išleisti pašto ženk
lai. Ntujųjų pašto ženklų at
spausta: 100,000 po 15-(-10 et 
(rusvai ruda spalva), 100,000 
po 30-j-l5 et (melsvai žalios 
spalvas) ir 50,000 po 60+40 
et (juosvai lelijavos spalvos).

Paštuose šie ženklai pradė
ti pardavinėti gegužės 20 d. 
ir pardavinėjami ipo 25 et., 
45 et., ir 1 lt,

Pagrindinė pašto ženklų 
kaina kiek jais galima apmo- - 
keti pašto siuntas, o primokė- 
jimai (pliusai) skiriami Kū
no Kultūros Rūmams — kre
pšinio pirmenybių rengimo 
reikalams.

Kiekvienai ženklų vertei 
padarytas atskiras piešinys, 
viso 3 piešiniai. Juos darė 
dail. J. Burlia. Piešinyje 15 
+ 10 et. vaizduojamas krep
šininkas, kurio kairėje pusė
je Gedimino stulpai ir 3 žie
dai vaizduoju 3-jų Europos 
krepšinio pirmenybių skaičių. 
Piešinyje 30+15 et — vaiz
duojami krepšininkai, kurių 
kairėje stilizuotas Vytis. Pie
šinyje 60+40 et — vaizduo
jamas kamuolys su krepšiu 
kurie lanku papuošti vėlia
vomis 17 valstybių, sudaran
čių tarptautinę krepšinio są
jungų. (FIBB). Tai sąjun
gai priklauso: Lietuva, An
glija, Prancūzija, Vokietija, 
Estija, Italija, Lenkija, Švei
carija, Liuksemburgas, Tur
kija, Belgija, Vengrija, Grai
kija, Portugalija, Jugoslavi
ja, Egiptas ir Latvija. Val
stybės surašytos tokia eile, 
kokia eile yra padarytos pie
šinyje tų valstybių vėliavos.

Europos krepšinio pirme
nybėms Kaune .paminėti paš
to ženklai išspausdinti gilia
spaude, viena spalva su at
spalviais, “Spindulio” spau
stuvėje Kaune.

Erank Cowgill, Indiana valst. vieškelių polieininkts, pa
šautas guli Michigan City ligoninėj. Jį pašovė .pora važiavu
sių automobifiu, kai policininkas sulaikęs bandė juos paklau
sinėti. Šalę jo nrttosi perlaužtas “black jack”, kuriuo, nors 
būdamas pašautas, dar spėjo smogti moteriškei. Tos ir kitų 
vai. vieškelių policijos deda pastangų piktadariams sugauti.

„■(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■U
šNaijii israJimo SĮHiagsiniai matracai j
; užtikrina, kad husite į
: pilnai patenkinti I
■i $29.50 matrasai dabar tik............. $19-505

$42.50 ” ” ”..............$29505
$21.00 ” ” ”..............$ 8.50 J
$9.00 ” ” ”.............. $ 6-95"

ORO PAŠTO ŽENKLŲ 
KATALOGAS

The American Air Mail So- 
ciety šiomis dienomis išleido 
naują oro pašto ženklų kata
logų, kuriame sudėta begalo 
daug žinių ir informacijos a- 
pie oro pašto ženklus Ameri
kos Jungt. Valstybių, bet Cu- 
kos Jungt. Valstybių Cu- 
ir Philippine Island. Katalo
ge yra virš 1,110 iliustracijų, 
ir 78 žemėlapiai. Katalogas 
galima gauti The American 
Air Mail Society, Albion, l’a.

NAUJI VATIKANO PAŠ
TO ŽENKLAI

Neseniai Vatikano valstybė 
išleido naujus keturių rūšių 
pašto ženklus, svarbiems įvy
kinąs atminti, būtent Archeolo
giniam Kongresui Vatikane, 
1038 m. (ženklas vaizduoja 
vieną ir garsių katakombų), 
Katalikų Spaudos Parodai 
(1936 m.) dviejų rūšių ir 
Tarptautiniam Juridiniam 
Kongresui. Dabar laukiama 
naujo pašto ženklo su dabar
tinio Popiežiaus atvaizdu.

Lietuvos olimpiniai pašto 
ženklai (Pirmajai Tautinei O- 
lipijadai paminėti) keturių 
rūšių labai yra gaudomi ir už 
sienio filatelistų.

■ Visi tie yra springsiniai matrasai ir pilnaį
■ garantuoti.

JĮ Vatinius matrosus parduodame už ^4-95

iRoosevelt Furniture Co.
S 2310 West Roosevelt Rd.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Novena Į Parapijos 
Globėja

Novena į šv. Antanų mūsų 
•parapijos Globėjų, sėkmingai 
eina. Rytais ir vaikarais skai- 
hngos žmonių minios ateina į 
novenos pamaldas. Išpažinčių 
klausoma kas rytas ir vaka
ras po novenos pamaldų.

Pirmadienį, prieš šv. An
tano šventę, išpažinčių klau
sysime nuo 3:30 popiet ir va
kare ,po novenos pamaldų.

Antradienį, birželio 13 d., 
per šv. Antanų ryte mišios 
bus: 5, 6, 7, 8, 9 ir iškilmin
ga sumą 10 valandų prieš į- 
statytų Šv. Saki-ųmentų. Pa
mokslus sakys gerb. misijo- 
nierius kun. Silvijus, C. P. 
Per šv. Antanų, 7:30 vakare 
bus iškilmingas šv. Antano 
novenos užbaigimas, .procesi
ja su Šv. Sakramentu, palai
minimas ir šv. Antano relik
vijos adoracija.'Jau daug ste
buklų Dievas padarė šioje 
mūsų parapijoj; per šv. An
tano užtarymų meidžiantiems. 
Vieni apturėjo sveikatų, kiti 
atgavo savo daiktus, kelioli
ka šeimynų ir pavienių sugrį
žo prie tikrojo tikėjimo etc.

Juozapas Karpus senas ci- 
cerietis ir žymus Šv. Antano 
parapijietis labai džiaugiasi 
aplankęs Šv. Žemę ir turėjęs 
progos apturėti, ypatiškų Šv. 
Tėvo palaiminimų. Jis nese
niai grįžo iš kelionės kupinas 
žinių. Juozapas žada trumpo
je ateityje viešai perduoti vi
suomenei savo kelionės įspū
džius. Jis bus parapijos pik
nike, birželio 18 d. ir kalbės 
Vytauto parke per garsiaka
lbį. .

THE AWFUL PRICE YUU PAY FOR BEINS

NERVOUS
Uter.k Below And Sm If Yon Hare 

Any Of The Signn _
Oulv-rlri kattm r*n m 
btntrd Innklng, eranky 
artth — ran keep you ava! 
ynu nf gond health, 

Pon't let ynuraeu 
laktai a loM, raitahle

make you nld and 
and bard to live 

ko niekta and mb 
food timea and Jobo. 
"io" Ilk. that. Start

rtoUy for i And muki I t for aay-___ _____ __ Myotianfo
Uting "boa. baneflta ha TO b»n hetter proved 
Ihan trorld-famoua Lylia E. Pinkham'a 
Vecrtahle Compoundt

Let tha erhoiaeome herbe and nota of 
Pinkham'a Compound bot p Natūra calm 
your (brinkini narna, tona up your tyatam, 
and balp laaaan diatren from lamai, tuno- 

I duordara.
Makaa NO W to

adthout fall from your dniniat. Orer a mll- 
llon tromen ha va writtan in lattara r.porting 
arondarful baneflta.

Tor tha paat M yaara Lydla E. Pinkham’a 
V««aUhk. Compound ha. help-d (rataful

Iš 14 Kp. Vyčių 
Susikurs Graži 
Lietuviška Šeimyna

Birž. 10 d. Stanislovas Kiš- 
kūnas susituoks su Pranciška 
Radomskaite. Abu vyčiai iš 
14 kp.. 11 vai. ryto tų dienų 
per šv. Mišias jauna porelė 
sudės įžadus Šv. Antano baž
nyčioje.

Girdėjau, kad jaunavedžio 
brolis kun. Al. Kiškūnas, Die
vo Apvaizdos parap. vikaras 
atvažiuos šliūbų duoti savo 
broliui. Pokylis įvyks Com- 
munity svetainėj, 51st avė. ir 
18th St.* - »

Iš visako matyt, kad vedy
bos bus labai iškilmingos. 
Mat, jaunosios tėvukas Rado- 
mskis yra žymus žmogus. Da
ug metų kai tarnauja Ciceroj 
policininku. Labai sąžiningai 
eina savo pareigas už tai net 
tapo paaukštintas seržantu.

Beje, Juozas Kiškūnas,

Apie “Draugo” 
Vasarinį Piknikų

“Draugo” vasarinis pikni
kas šiemet įvyks liepos 9 d. 
Sunset Parke, arba Vilniaus 
Kalneliuose, 135 St. ir Archer 
Avė.

Vieta visiems Chicagos ir 
apylinkių lietuviams gerai 
žinomu, nes ten jau keletą sy
kių yra buvę “Draugo” pik
nikai. Ta vieta visiems pik- 
nikieriams patiko. Ten Buvu
sieji dabar mielu noru ten 
vyks. O dar nebuvusieji gali 
būti užtikrinti, kad jiems tai
pgi patiks. Todėl visus, buvu
sius tame parke ir dar nebu
vusius raginame išanksto re
ngtis ten vykti minėtų dienų, 
tai yra liepos 9 <1.

Pikniko komisija savo dar
bo jau seniai pradėjo. Seriji
niai tikietai jau gatavi ir vi
sose kolonijose jau galima 
gauti pas “Draugo” agentus. 
Su tais tikietais eina šios do
vanos: radio vertės $25, gy
vas jautukas vertės $10, 
“Draugo” metinė prenume
rata vertės $6.00, $5.00 cash 
ir “Laivas” metams į Lietu- 
vų vertės $3.00. Tikietai par
siduoda po 10c.

Kiti tikietai bus platinami, 
su kuriais įpiknikieriai turės 
progų gauti vartų dovanas.

Sunset Parko savininkas, 
kaip daugeliui yra žinoma, y- 
ra lietuvis Vincas Kubaitis. 
Jisai labai mėgsta turėti sa
vo parke “Draugo” pikni
kus ir mėgsta visus, kurie į 
tų piknikų atvažiuoja. Tų sve

čių didesniam patenkinimui 
p. Kubaitis nuo savęs skiria 
keletu įdomių ir vertingą do
vanų. Tarp kitų jo dovanų 
bus paršas ir didelis sūris. 
Kubaičio dovanos bus priski
rtos prie įžangos tikietų. Tai 
ir bus .pikniekieriams taip va
dinamos vartų dovanos, arba 
“gate prizes”.

Visų kolonijų “Draugo” 
draugai ir agentai yra kvie
čiami talkon platinti seriją 
ir įžangos tikietų.

Piknikas Kokio 
Nėra Buvę

Visose Chicagos lietuvią 
kolonijose eina linksmos kal
bos apie piknikų, kurs įvyks 
sekmadienį birželio 18 d. Li
berty G rovė, arba buvusioj 
Dambrausko farmoj. Visur ir 
visi kalba, kad kai būsią 
toks piknikas, kokio dar nie
kur niekada nėra buvę.

Galima pasakyti, kad mi
nimas piknikas ištikrųją bus 
toks, kokio dar niekur ir nie
kada nėra buvę. Rengia Liet 
R. K. Susivienijimo apskri
tys. Pikniko komisija suma
nė daug surpryzų visiems į 
tų piknikų atsilankiusiems. 
Tų visų surpryzų nevalia 
skelbti, viskų sužinosite į tą 
piknikų atsilankę. Tik prane
šame, kad piknikas bus links
mas, — bus gera muzika, šo
kiai, dainos, žaislai, dovanos, 
įvairūs, gardūs užkandžiai ir 
dovanos.

Piknikų mėgėjai jokiu bū
du neprivalo praleisti šį pa
rengimą.

4918y2 W. 14 St., kuris už
laiko auksinių daiktų krau
tuvę (Jewelry) taipgi yra jau 
navedžio brolis ir jis jaunuo
sius aprūpino vedybiniais žie
dais. Prie progos galima pri
minti, kad kurie manote da
ryti sutuoktuves nepamirški
te, kol eisite, kur kitur pir
ma apžiūrėti Kiškūno Jewel- 
ry krautuvę. Pirkdami iš Kiš- 
kūno nebūsite prigauti. Rap.

Grįžo Kun. Andriuška

Praeitą ketvirtadienį iš mi
sijų ir savo brolio kun. Jur
gio primicijų, grįžo kun. Vi
ncentas Andriuška, Aušros 
Vartų parap. vikaras (West 
Side), ir vėl /pradėjo savo 
'kasdienines pareigas. Kun. 
Vincentas Andriuška paten
kintas kelione ii įvairiais į- 
spūdžiais Rytuose. J. X

Pennsylvanija Avenue Washingtone. Spalvingu militariu paradu Anglijos karališkoji 
>ora iš kapitoliaus lydima į Baltuosius Kūmus. (Acme taleproto)



CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Graži Puota
Mokslo Baigos Proga

MARQUETTE PARK. — 
Praeitą ketvirtadienį įvyko 
Šv. Kazimiero Akademijos 
mokslo metų užbaiga. Tos 
laimės turėjo ir Kazimiero ir 
Onos Vilimų dukrelė Aldona, 
plačiai žinomo šioj kolonijoj 
namų statytojo ir biznieriaus. 
P-nai Vilimai savo dukters 
mokslo baigos proga, jos pa
garbai surengė šaunią .puotą 
p-nų Zizų rezidencijoj irgi 
žymaus kontraktorio. Mat, p- 
nai Vilimai ir Zizai yra geri 
draugai nuo senų laikų ir po 
šiai dienai ipalaiko gražius 
draugiškus santykius.

Į įpuotą sukvietė daug sve
čių, ypač jaunimo, kuris la
bai gražiai ir padoriai žaidė, 
dalinosi įvairiais įspūdžiais ir 
teikė tos puotos kaltininkei, 
p-lei Aldonai Vilimaitei nuo
širdžiausius linkėjimus.

Kadangi p-nai Vilimai ir 
jų dukrelė Aldona susilaukė 
tiek daug svečių, pasirodė, 
kad p-nų Zizų rezidencija, 
nors ir erdvi, maloniems šei
mininkams patrigubino sun
kų darbą. Net tris ar keturis 
kartus, pakaitomis prisėjo 
prie turtingai apkrauti) ska
niais valgiais stalų vaišinti 
skaitlingus svečius. Bet tas 
nei kiek nenuvargino šeinii- Rockwell St. su brightonpar- 
ninkių, būtent p-nios Vilimie- 'kiečiu Antanu Smulskiu. 
nes, Zizienės, Bagdonienės ir
kitų, kurių, gaila, vardų ne
sužinojau.

Vienu žodžiu už tokią gra
žią pagarbą savo dukters, p- 
lė Aldona nepamirš savo bra
ngių tėvelių, ar anksčiau ar 
vėliau jinai kuo nors atsily
gins. x

Žiūrint j ip-nus Vilimus, ku
rių paausiai jau pradeda si
dabruoti, bet visgi nenustoja 
vilties, duoda savo vaikučia
ms kuo gražiausią išauklėji
mą ir mokslą.

Apart dukters Aldonos, ei
na mokslus ir sūnus Antanas, 
kuris už metų, rodos, baigs 
kolegiją. Taip pat ir jauniau
sia dukrelė lanko parapijos 
mokyklą.

Iš šio atžvilgio, galima pa
sakyti, kad ip-nų Vilimų šei
ma sudaro gražų katalikišką 
židinį. J.K.

ms"
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Kviečiame Į Naują Ir 
Gražų Piknikų Daržą

Sekmadienį, birželio 11 d., 
Willo-West darže įvyks Mo
terų Są-gos 20 kuopos pikni
kas. Daržas randasi Willow 
Springs, III., netoli buvusios 
Dambrausko farmos. Važiuoti 
reikia Archer avė. iki Wil- 
lo\v Springs rd. Čia pasukus 
į Willow Springs rd. važiuoti 
iki German churcli rd. Bus le
ngva surasti, nes ant stulpų 
bus iškabinti ženklai. *

Kurie neturi kaip nuvažiuo
ti, tiems paimtas trokas, ku
ris išeis nuo bažnyčios, tarpe 
12 ir 1 vai.

Įžangos tikietai tik 10c. Jie 
bus geri ir daugeliui laimė
jimų. Reng. Kom.

P. S. Įsidėmėtina 20 kuopos 
narėms. Kurios turi laimėji
mų knygutes, būtinai 'turi su
grąžinti sekmadienį. Jei kuri 
negalės dalyvauti piknike kny 
gutes gali įduoti Šatienei, 
4358 So. Fairfield avė.

Ekskursija Pas Altorių
MARQUETTE PARK. — 

Šiemet daug jaunosios kartos 
vestuvių. Tokių tarpe bus ir 
Jono ir Barboros Reni eik ių 
dukters Josephinos, 6932 So.

Šliūbas bus šiandie, birže
lio 10 d., Gimimo Panelės Šv. 
bažnyčioj 4 vai. popiet. Ves
tuvių puota bus Marąuette 
svetainėj, 69-tos ir Western 
avė.

Laimės jaunai porai nauja
me gyvenime. Koresp.

Stoja Į Talką
Ketvirtadienį, birželio 8 d. 

“Draugo” ofise lankėsi J. 
Auškalnis, “Drauge” agen-^ 
tas iš Gary, Ind. Atlikęs 'ki
tus reikalus, pasiėmė “Drau
go” pikniko tikietų platini
mui Chicagos pietinėse lietu
vių kolonijose. Taipgi priža
dėjo atvykti su savo drau
gais ir pažįstamais į linksmą 
pikniką, birželio 18 d. Liber
ty Grove, Willow Springs, bu
vusioj Dambrausko farmoj.
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Union stotis, AVashingtone, kur prez. Rooseveltas pasitiko Anglijos karalių. Žiūrint iš kairės į dešinę stovi: karalius 
Jurgis VI, prez. Roosevelt, brig. gen. Edwin AVatson, prezid ento sekretorius; prezidento žmona ir karalienė. (Acme tele- 
photo) ______________ ■_____________________________________________________________________________ ~

Pagražino Ofisą
WEST SIDE. — Šiomis 

dienomis tapo išmalevotas ir 
pagražintas Simano Daukan
to Taupymo ir Skolinimo b- 
vės ofisas, 2202 W. Cermak 
Rd. Visą darbą atliko plačiai 
žinomas dekoratorius Petras 
Grybas, 4446 So. Fairfield 
Avė. Tame darbe jam pagel
bėjo Vincas Sadauskas, 2259 
So. Western avė. Darbas la
bai gražiai atliktas ir visi da
bartiniu ofisu labai gėrisi. Į 
šią įstaigą malonu užeiti ne 
vien dėl to, kad jos ofisas y- 
ra gražus, o ir dėl to, kad jos 
vedėjas p-nas Ben. J. Kaza- 
nauskas ir kiti darbininikai 
širdingai visus sutinka ir ma
ndagiai patarnauja.

Šia proga dar svarbu pri
minti, kad Simano Daukanto 
Taupymo ir Skolinimo b-vė 
vis progresuoja. Vis artinasi 
prie savo šių metų užsibriež- 
to tikslo — pasiekti milijono 
dolerių. Patartina su visais 
taupymo ir skolinimo reika
lais kreiptis į šią b-vę, o kiek
vienas gaus patenkinantį pa
tarnavimą.

Dėkoja Vyčių 
Veteranui

BRIGHTON PARK. - T,. 
Vyčių 36 kuopa taria širdin
gą ačiū K. Zaromskiui už puo

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
—ĮVYKS—

Sekmadieii, Liepes-Jely 9,1939 
GRAŽIAME SUNSET PARKE

VILNIAUS KALNELIUOSE”

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

tą, gegužės 24 d., parapijos 
svetainėje, suruoštą nariams, 
minint savo gimtadienio ju
biliejų. Puotoj dalyvavo kleb. 
kun. A. Briška, kun. Urbona
vičius, Vyčių choras ir kiti 
žymūs svečiai, kurie nuoširdų 
veikėją sveikino ir apdovano
jo.

Per šią puotą daug 36 kuo
pos narių gavo pirmą laipsnį 
rituale.

Sofija Gimbutas išrinkta 
populerumo mergaite atsto-

Aukštesniųjų mokyklų abi
turientai bei studentai prašo
mi pagalvoti apie ateinančius 

vauti kuopą New City Kurni- 11|oks|o ,metus
ture piknike, birželio 4 d. Ji;

. i Jei numatomi kokie sunku-laimejo miegamojo kambario
Į mai pinigų klausimu, — krei-

Kuopa kviečia visus važiuo
ti sykiu ekskursijoj į Milwau- 
kee, birželio 25 d. Laivas iš
plauks 9 valandą ryto iš Na-
vy Pier. Mihvaukėj laivas su 
stos trim valandoms. Bus į 
vairus pasilinksminimas, šo
kiai ir t.t. Bilietų galima gau
ti pas Vyčių narius. Kaina 2 
dol. Vai and Vai

Atidarė Naują Ofisą
Dr. Winskūnas atidarė nau 

ją ofisą Marąuette Park ko
lonijoj adresu 6558 S. VVest- 
em avė. (kampas 66-tos ir 
AVestern).

Valandos bus: rytais nuo 
11-tos ifki 1-mos ir popiet nuo 
5-tos iki 7-tos. Trečiadieniais 
ir sekmadieniais pagal sutar

tį. Telefonas Hemlock 7270. 
Wcst Sidėj ofisas toj pa

čioj vietoj prie Cermak ir 
Leavitt gatvių, adresu 2158 
\V. Cermak Road. Valandos 
irgi tos pačios: popiet nuo 
2-ros iki 4-tos ir vakare nuo 
7-tos iki 9-tos. Telefonas Ga
nai 0402.

Scholarship Loan

pkite-s į Lietuvių Universite
to Klubo, Scliolarsbiip Loan 
pirmininką, Algird Rulis, 5409 
So. Sacraniento Avė., Cliiea- 
go-

«■■■■■■■■«■■■>
• REUMATIZMAS i 
I SAUSGELE Į
■ Neslkankykite savęs skaus-.
_ mals: Reumatizmu, Sausgšle, ■
■ Kaulų GSIlmu, arba M5Sliun-i g glu — raumenų sunkumu nes

skaudCJImal naikina kūno gy-l
■ vybę Ir dažnai ant patalo pa-.
_ guldo. 1

CAPSICO COMPOUND mos-|
■ tis lengvai prašalina vlršminS-.
• tas Ilgas: mums šiandien dau-'
■ gybė žmonių siunčia padSkonesm
■ paSta 55c. arba dvi už $1.05.

Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA-1
■ TOS”, augalais gydytis — kaina
■ 50 centų. 1

pasveikę. Kaina 50 centų. Per į

■ Justin Kulis ’
■ 3259 S. Halsted Street,

Chicago, Illinois

šeštadienis, birželio 10, 1939

Rėmėjos Kviečia
WEST SIDE. — Nuošird

žiai kviečiame atsilankyti i 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
10 skyr. pikniką, kuris įvyks 
birželio 11 d., Rūtos darže. 
Pradžia G vai. vak. Bus gera 
muzika, užkandžio ir gražių 
dovanų “bingo”.

Komisija ir rėmėjos uoliai 
platina laimės tikietus. Bus 
trys dovanos pinigais: $3, ant
ra $2, trečia $1. Tikietas tik 
10c.

Komisiją sudaro: K. Urbo
nienė, E. Karlavičienė, P. A- 
nzilotienė, E. Jurkštienė, K. 
Šliogerienė. Komisija užtikri
na kad visi bus patenkinti 
pikniku. M. E. D.

Paskolai data pratęsiama 
iki liepos 1 d. Naudokitės pro

ga. rrorespondente : W. 33 St.

Įsigykite Gražią Knygą 
BRIDGEPORT. — Dauge

lis jau žino, kad Labdaringo-
.ji Sąjunga savo sidabrinio ju-^HF

biliejaus proga išleido graži, 
su daug paveikslų knygą. A- 
pie tą knygą visiems įdomu 
žinoti ir visiems svarbu ją 
turėti.

Tą knygą galima pamatyti 
ir gauti Gudų krautuvėj, 901

SKOLINAM PINIGUS 
•<®JP ANT 1-MĮJ MORGIČIĮJ 1NSULRED

Kiekvienos ypatoc padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per 
Federal Savings and Loaų Insurance Corp., po United State3 
Government priežiūra.

Išmokė jom Už 
Padėtus Pinigus 4%

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymonth

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi IšmokSJlmal. 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ VK”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių valiausios mados, nuo $15.00 

Ir augšėlau

INTERNATIONAL LIIIUOR CO.
Sav. FRANK VIZGARD

Persikėlėm į Naują Vietą
Vieta daug didesnė ir mo
derniškai įrengta.

6246-48 S. Califomiaav 
Chicago, Illinois 

Tel. Republic 1538—1539

Lietuvių didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. Už 
laiko geriausią ameriko 
nišką ir importuotą deg 
tinę ir vyną.

ŠTEgJP*
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LIETUVOS VYČIŲ CHORO VAJUS 
PRATĘSTAS PORAI SAVAIČIŲ

Lietuvos Vyčių Choro Ko-kimui. Užtikrinu, kad savo 
misija, kuri rūpinasi vykimu atsilankymu į ateinančią pra 
New Yoifcan, praneša, kad,! tybą birželio 15 d., Aušros 

Vartų parapijos salėje, su
teiksite dabartiniams choro 
nariams daug malonumo.

Choras, vedamas gabaus 
dirigento Juozo Saurio, repe
tuoja, dirba ir deda pastan
gų, kad atsiekus užsibrėžtąjį 
tikslą. Daug garbės už tai .pri 
klauso visuomenei ir spaudai, 
kuri savo dideliu palankumu 
ugdo kooperatyvę dvasią cho
ro tarpe. Ypač didelio džiau
gsmo ir paskatinimo susilau
kė choro nariai praeitame re
peticijos vakare, kuomet bu
vo perskaitytas gerb. Lietu
vos Konsulo Daužvardžio lai 
Skas. Su tokiu pritarimu Vy
čių choro ateitis labai skais
ti! Nitą

esant pageidavimų aplikantų 
tarpe pailginti laiką priėmi
mui naujų narių, vajus pra
tęstas trumpam laikui.

Nuostabu, kiek Chicagos 
lietuvių katalikų tarpe ran
dasi muzikos mėgėjų. Kiek
vieną pratybos vakarą cho
ras susilaukia būrio naujų 
narių. Ir jei taip tęsis, tai 
choras tikrai nustebins visus 
Vyčių piknike, liepos 4 d.

Kviečiami ir buvusieji cho
ro nariai: solistai, veikėjai, 
kurie prieš metus daug veikė 
choro labui, Nei vienas žmo
gus nėra per senas dainuoti. 
O gal nežino, kad suderini
mas jaunos energijos su rim- 
tu prityrimu sudaro turtin
gą elementą visuomenės vei-

Pokylis Anglijos karaliui Jurgiui VI ir karalienei Elzbietai britų ambasadoj, Washing- 
tonje. (Acme telephoto)

kūniška forma praėjo iš ne- . Birželio 11 Diena
esimo į esimą. O didžiausias Mylimasis nutildė Savo Nu-
skaitlinės sutarimas, Numylė- myiėtinį, o Numylėtinis ture- 
tinis manė, rodosi jo Mylimo- jo smagumą iš žiūrėjimo į sa- 
jo Vienybėje ir Trejybėje. | vo Mylimąjį.

I T

Birželio 10 d. Tam Tikrom Iškilmėm Bus Pra
kasta Žeme Darius-Girenas Atminties Namui

Namo Statymo Komitetas, 
pasitaręs su keliais arkitek- 
tais kas link geresnės šviesos 
ir kitų patogumų, pastangom 
B. B. Pietkiewicz, M. Massey 
ir J, Kibort, kurie daug triū
so įdėjo surasdami šalinio lo
to savininką ir dapirko dar 
tretį lotą net už $200.00 pi
giau, negu komitetas buvo nu
taręs mokėti. Dabar turime 
net tris lotus, viso 75 pėdas 
priešaky ir bus statoma erd
vesnė svetainė, negu buvo ma
noma iš pradžių.

Namo statymas oficialiai 
prasidės birželio 10 d. 2 vai. 
popiet. Tai bus pradėta-kasti 
žemė su tam tinkamomis iš
kilmėmis, o kiek' vėliau bus 
kampinio akmens pašventini
mas. Tai bus vienos istorinių 
iškilmių ne vien tarpe lietu
vių legijonierių, bet ir tarpe 
visų lietuvių.

Lietuvių visuomenė, profe
sionalai ir biznieriai lietuvius 
legijonierius šiame darbe nuo 
širdžiai remia. Ir mes užtik
riname, kad jų suaukoti dole
riai bus tiksliai sunaudoti. 
Pastačius svetainę, visi ja 
galės pasidžiaugti ir pasidid
žiuoti.

Ačiū lietuviams biznieria
ms, profesionalams, laikraš
čiams, radio valandų leidė
jams, geros širdies lietuviams 

į už nuoširdžią moralę paramą 
ir gausias aukas.

Sekantieji aukojo Darius - 
Girėnas Amerikos Legijono 
Atminties Namui po $1.00: T. 
Jagielski, J. Hart, C. Carlson, 
J. Gavrill, V. Urbonas, F.

Šzymkiewicz, J. Bermunas, P. 
Hinunel, M. Siųskim, G. E. 
Cronin, Emil Ber, V. Wait- 
kewicz, J. Husą.

Po $2.00: E. Karsarski, F. 
Gudaitis, M, Karloski, A. Mi- 
rzanskis.

Po $3.00: Genevieve Maze- 
nis, D. Rosenberg.

Po $5.00: C. Spammenburg, 
F. Norbut, A. Balnis, T. Sba- 
mis, S. Warma, W. Mazenis, 
F Ligatis, Guggenheim Pkg. 
Co., N. Petraitis, A. A. Tu- 
lys, dr. J. Paukštys, C. Mi- 
hucki, F. Dargela, A. Kekarsl. 
A. Lenartavicz, S. Prihodski, 
V. P. Pierzynski, dr. S. Bie- 
žis, dr. A. J, Gussen, J. Shle- 
ters, J. Lipsky, C. Bell iŠ Ci
cero.

Po $10.00: F. Krickhahn, A. 
Umbras, A. Nawyok, J, Las- 
kes, R. StigliTS, J. Vitas, J. 
Blazevich, L. Sakais, P, Sam- 
kus, K. Brothers, Adranie Li- 
quor Co., Ine., F. Bartasius, 
F. Zintak, F. Bendakas, J. Po- 
cevich, M. Zadkers.

Po $15.00: Darius - Girėnas 
Post 271 Building Committee.

Po $20.00: Turner Bros. Cloi 
thing Co., Tony Meky.

Vestuves
M. Svenciskaitės ir 
Z. Jonavičiaus

Birželio’ 10 d., Gimimo Pa
nelės Švenč. bažnyčioje 10 v. 
ryto su šv. Mišiomis bus iš
kilmingas šliūbas Marijonos 
Svenciskaitės su Žanu Jona-

• v •
V1C1U.

Zanas Jonavičius .pereitais ira^° programa bus ry-
metais buvo Amer. Legijonie 
rių (Dariaus - Girėno) Lietu
vos ekskursijos vadas. Yra 
Cim. Pan. Švenč. parapijos

toj 11 valandą .prieš piet iš 
stoties WGES. Daug naujų 
ir gražių dainų padainuos žy
mūs dainininkai ir daininin-

A. B A

PETRAS JURGINAS
Mirč birt. 9. 1939, 6 vai.

ryto, tsutauKęs pubeg anuiuio.
Gimęs Lietuvoj, Ta u rausės ap

skrityje.
Amerikoje išgyveno 29 mel. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 dukteria, berniee, jutima, ir 
xie.en bainnoiii, žemą J0114, 3
suuus: J0114, Stanislovą ir Juo
zapą, marčią sonją, aulinę Jo
an, 2 orelius: Povilą ir Kazi
mierą ir Jų šeimas, susurj ir 
švogerj ZemecRius ir jų šeimy
ną, švogerką Joan Grumias ir 
jus Seimą, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4481 South 
Caiifornia Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
birželio 12 d. Iš namų 8: Ve 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Švenčiausios 
Panelės parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuliūdę:
Dukterys. Sūnal, Marti, A- 

nūkė, Sesuo, Svogerte, fivoger- 
ka Ir Giminės.

lt.

Eudeikls,
uvlų 

1, telefonas Yards 1741.

JONAS KATKEVIČIUS 
(hAlAtt.Ch)

(gyv. 1059 N. KilpMrick Avė.)
Mirė birt. 9, 1933 m., 6:46 

vai. ryto, sulaukęs pubes amz. 
Gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
du suuus: Vincentą, ma.c.ą ju- 
iljouą (noru, Pruncuzyojej, jr 
Juozapą, maičią Lii.ian, 3 aua- 
tens: margaret Kenuns, žemą 
Pe.rą, Marijoną Heidenran, 
žemą W ibiam, Agniešką ir gi
minia

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje, 2314 West 23rd l'L

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
birželio 12 d. iš Koplyčios 9 00 
vai. ryto bus atlydėtus į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio stelą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, druugus-gog ir pažįs- 
tanius-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę:

Sūnal, Marčios, Dukterys, 
Žentai ir Giminės.

lAid. direktoriai Lachawlcz 
ir Sūnal. Telefonas Ganai 2615.

choro narys ir aktyvus Am. kės. Beto, bus graži muzika ir
legijonierių Dariaus - Girėno teisių patarimai bei praneši-
271 .poste taipgi ilgus metus ima^ Yipao įdomu bus išgirsti

• v» • • y r* TA
buvęs L. V. “Dainos” choro 
narys.

Linkime pavyzdingai pore
lei ilgiausių metų ir daug 
laimės naujame gyvenime.

I. L.

naujos žinios iš Progress Fu- 
miture Co. birželio mėnesioI
didelio išpardavimo. Nepa
mirškite pasiklausyti. R&p.J.

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jam* 

rasite Visiems Metanas Ratnyčios 
Gtsames.

Giesmes Ir muziką patvartė Ant. s. Pocius.
Išleido f!. L. R. K. Vargoninin

kų Provincija.
Knygos kaina — KO centai, pri

dedant 10 centų persiuntimui

LI1TUVIBKAS
MI8OLZLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai. Lietuviškai 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. A d. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršala 
kaina — 1.7 S. Reikalaukit* Iš:

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chioago, Illinoii

RADIO
Nedėlios vakare, 9 valandą

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kan. Ant. M. KaroiliUi

Moterystės Sakramentą su
teiks klebonas kun. A. Bal 
tutis. Per šv. Mišias giedos 
didysis parapijos choras, ved. 
varg. B. Janušausko, o per 
šliūbą dr. Svenciskas solo 
“Panis Angelicus” ir dain.
Marijona Janušauskienė “A-
ve Maria ’ Chicagos laiku visuomenė vėl Į ĮįįrJeĮįo Diena

Vestuvių palydovai bus: turės progos pasiklausyti gra 
Dolores Nenartonaitė (Maid įžios lietuviškos programos, Skantlinėse 1 ir 3 Numylė- 
of Ilonor) • C Siaustas su B. "kuri°j dalyvaus mišrus kvar- tinis rado daugiau sutarimo, 
Svenciskaite-Slaustas; F. Bu- tetas> duetai> sostai ir sim-'nekaip tarp kokių kitų, nes 
kauskas su Valerija Yusevi- foni-ios orkestrą. [šiomis skaitlinėmis kiekviena
čiūte; S. Gimbutas su Ieva
Lukošiūte; V. Jųsevičius su 
N. Svenciskaite. Vestuvių po
kylis įvyks Hollywood Inn.

Marijona Svenciskaite yra 
baigusi Nekalto Prasidėjimo 
Pan. Švenč. pradžios mokyk
lą ir Šv. Kazimiero Akademi
ją. 1930 metais buvo aplan
kius Lietuvą.

fonijos orkestrą.
Šias programas jau dešim

ti metai leidžia Jis. F. Bu- 
driko rakandų krautuvė.

Pranešėjas

Progress krautuvės bendro-

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avi.

pimim uršYim 

GClea MylhstfcM — Vi

GARY, INO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER-PRUZ1N 

Geriausia* Fataznavimu — Moterį* patarnauja 
Phone 9000 680 W. lfith Ava.

rie aukojo po $25.00 ir dau
giau.

Vėliau bus paskelbti tie, *ku' W. Sebostian, Commander

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS............PO

Pinigai grąžinami Jei 
n patenkinti.

$12.50
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLElTŲ

Visas pleitM daro LATSNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
39IR WEHT aath STREET 

Tel. lAwmtale taOR-t
17*4 HO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Monroc 9251

Atdara iki 9 v. p. p.

KLAUSYKITE

Ne* City Funritare Hart
RADIO PROGRAMO

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

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

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENA IB NAKTĮ 

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TeL YARDS 1278 

Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudsikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South FaJrfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

V IC A T K°plyči°s visose 
* Chicagos dalyse

Klausykite mftsų LteSevių redtn 
BcMedienlo vakartis, 7:00 valandą. Ii WH1P

P. lAiymOERAS

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis........... ..$2.50
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais
virš., paanksotais lapų kraštais............................ ..$3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš,
raudonais lapų kraštais..............  • • • • • • • •>:< .$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paanksotais lapų kraštais.............. ....a..,..$1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš........,............ .$1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad., odos vifšeliais..... ... ...$1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad., raud. lapų kraštais..............60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais.......... >^....>^..$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš........ ................ FBc

DRAUGO KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė., Chicago, IIL

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

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

UUDOTUViyN
zv
*

• F
MARIAI CHICAGOS, 0I0RR08 LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Alinill AIIP r patarnavimas ftinDULHllbC dieną ir naktį
TA v V A T KOPLYČIOS VISOSE U I R n 1 MIESTO DALYSE

[ 1. Znlp
Alhert V. Petkas 
P. 1. Ridifcas 
flittoiy B. Petkus
Lariiawicz ir Si
Unltn
S. P. Mažeika

164$ Weet 46th Street 
Phene YAJMe 0781-0T82

4704 S. Weetern Avenue 
TeL LAFayette 8024 

3354 So. Halsted S'w 

Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Ava 
GBOvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

. 2314 West 23rd Ptaoe 
i Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 106 St 
Pkoae PULlmsn 1270

434B So. California Ata 
Phone LAFayette 3572

3319 Iituaniea Avenue 
Phone YABds 1136-1189

Altams M. PMlips 3307 Utuauieu Avė. 
Phone YABdt 4906



o«xtrnxB Šeštadieni*, birželio W, 1939

SVENCIAUSIOS PANELES MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS METINIS PIKNIKAS
BUS SEKMADIENYJE, DIR2EUO-JDNE 11 D., 1939 M.

Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti j šį mūsų PIKNIKĄ, nes patirsite jame visokių 
įvairumų. Bus ir Telšių Pliumpis su Raseinių Magde.

Pikniko pradžia — ,10:00 valandų ryto. Nuoširdžiai kviečia,
KLEBONAS IR KOMITETAI.

Aplink mus
Užvakar mūsų dienraščio 

redakcijų aplankė viešnia iš 
Lietuvos ;p-le Baronaitė, kuri 
yra atvykusi paruošti lietu
vaičių grupę tautiškiems šo
kiams, kurie bus šdkami Lie
tuvių Dienos programoj N. Y. 
Pasaulinėj Parodoj. Trečia
dienį viešnia dalyvavo LRK 
SA 101 kp. skautų parengi
me, o ketvirtadienį Šv. Kazi
miero Akademijos mokslo me
tų užbaigimo iškilmėse.

LRKSA 101 kuopos paren
gimas praėjusį trečiadienį bu

vo įspūdingas. Tų vakarų 
skautai buvo laimingi, kad į 
jų iškilmes atvyko konsulas 
P. Daužvardis su žmona, vie
šnia iš Lietuvos p-lė Baronai
tė ir daug 'kitų žymesnių as
menų. Dalyvavo ir klebonas 
gerb. 'kun. Ig. Albavičius. LR 
KSA centro prezidentas L. Ši
mutis įteikė septyniems skau
tams Sus-mo narystės gražius 
certifikatus ir pranešė, kad 
tie skautai, kurie yra Sus-mo 
nariai, gaus žymių pinigiškų 
palengvinimų, kai važiuos į 
vasarinę stovyklų. Skautams 
gražiai vadovauja J. Rakštys,

J......  ........ "

DEL geresnių prekių
IR

Mažesnių Kainų Lankykite Bridgeporto Didžiulę

PROGRESS KRAUTUVĘ
Čia Dabar Eina Didis Vasarinis

IŠPARDAVIMAS
LABAI DAUG GALITE SUTAUPYTI

$35.00 vertės šis lovos įrengimas
visi 3 šmotai už .................................

$18.00 Springsiniai matracai .................
$38.00 Puikūs Studio Couches .................
$29.50 Springsiniai Matracai .................
$10.00 Garantuoti Lovom Springsai ....
$20.00 3-jų dalių Pilni Lovų įrengimai po $ "9.95

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Duodame didelę nuolaidu už seniu H aitrins perkant naujna.

*17.95 
* 7.95 
*19.75
*16.95
$

3222-24—26 So. Halsted Street
Tel. VICTORY 4226 Chicago, Illinois.

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo — 
Nedėlioj, 11:00 vai. ryte, iš stoties W0E8, 1360 Kil.

A. Rudis ir kiti.

Praėjusį trečiadienį LRKSA 
pirmininkas atsilankė į L. Vy
čių choro repeticijų Aušros 
Vartų parapijos salėj padė
koti už sutikimų padainuoti 
Lietuvių Katalikų Susivieni
jimo apskrities piknike, bir-j 
želio 18 d., Liberty Grove, Wi- } 
llow Springs, III., ir taip pa
sveikinti už pasiryžimų vykti 
į New Yorkų dainuoti Lie
tuvių Dienos programoj. Prie 
šių įvykių L. Vyčių choras 
smarkiai rengiasi. Pastebima, 
kad prie choro prisirašo ne
mažai ir naujų narių.

Praėjusį trečiadienį įvykęs 
|A. L. R. K. Federacijos Chi- 
cagos apskrities susirinkimas, 
tiesa, nebuvo gausingas, ta
čiau iškelta svarbių klausimų 
ir jie gyvai svarstyta. Nuta
rta surengti prakalbas prava
žiuojančiam pro Cbicagų prof. 
K. Pakštui (birželio 19 d. Die
vo Ajpvaizdos parap. salėj), 
išrinkta komisija įnešimams 
kongresui paruošti (kun. M. 
Urbonavičius, Ig. Sakalas, K. 
Sriubienė, A. Bacevičius), pa
raginta remti L. Vyčių chorų, 
vykstantį į Pasaulinę Parodų, 

i išklausyta eilės pranešimų iš 
' įvairių organizacijų veikimo,

taušku ir Pr. Lukošium stro
piai rengiasi prie Gimimo pa
rapijos metinio pikniko, ku
ris bus rytoj, Vytauto darže. 
Marąuette Parko par. pikni
kai visuomet yra gyvi, įdo
mūs ir daug žmonių sutrau
kia.

Komp. Antano Pociaus di
riguojamas Sasnausko Vyrų 
choras galingai dainuos lietu
vių liaudies dainas Vėliavų 
Šventės iškilmėse, kurios bua 
rytoj 2 vai. Soldiers Field. 
Nėra abejonės, šis choras šau
niai reprezentuos lietuvius.

Pranešimai
BRIGHTON PARK. — Dr- 

gija Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karalaičio, laikys 
priešpusmetinį susirinkimų 
sekmadienį, birželio 11 d., pa
rapijos svetainėje, 2 valandų 
popiet. Visi nariai kviečiami 
laiku susirinkti, nes yra ke
letas svarbių reikalų svars
tymui. Taipgi prašome atsi
lankyti naujus narius.

Valdyba

BRIDGEPORT. — Dr-stės 
Šv. Onos pusmetinis susirinki 
mas įvyks birželio 13 d. pa
rapijos svetainėj 7:30 vai. 
vakare. Nareli malonėkite at-

nutarta dalyvauti LRKSA a- 
pskrities piknike birželio 18 
d., Liberty Grove.

Marketparkiečio Edvardo 
i Rakūno žmona Barbora šio- i mis dienomis randasi Šv. Kry

tžiaus ligoninėj dr. A. Rakau-1 
sko priežiūroje. Edvardo bro- į 
lis Charles Rakūnas per daug ' 
metų užlaiko maisto produktu , 
krautuvę prie S. Rockwell ir 
W. 69 St.

Gerb. kun. A. Baltutis su 
savo vikarais — kun. P. Ka-

silankyti. Valdyba

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorpomted

Tel. Prospect 0745-0746
Wbolesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
•

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviškų Importuotų Valstybinę 
Degtinę.

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

...................................... '
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 10 SKYR.

— RENGIA —

PIKNIKĄ
Sekmad., Birž.-June 11, ’39

BŪTOS DARŽE, West Šiite, 2327 W. 23rd Place
Gera Muzika Šokiams. Užkandžiai ir Bingo Lošimas.

Pradžia 6:00 valandų vakare.
.................

JEI NORITE GERESNĘ MASINĄ
GAUKITE NAUJĄ

Ford Merai) LintoInZepkyr
(Mažas) (Vidutiniškas) (Didelis)

Mefi taipgi turime gerų vartotų automobilių — Cord’s
(specialėR išdirystės) Packard, LaSalIe, Buick, Plymouth, 
Dodge, Chevrolet, Ford’s Lincoln Zephyr. Jus galite 
įpirkti bilę kurį iš šių naujų ir vartotų automobilių už 
mažų sumų pinigų.

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

Dėl 
TURIS.

naujo ar vartoto automobilio, klauskite F.D. 
Jums nieko nekalnaoa.

CLASSIFIED
ANT RENDOS

2 šviesas kambariai, ant 2-trų lu
bų, tinkami merginoms ar vaiki
nams. Reikalinga pasisakyti kur e- 
si pirmiau gyvenęs. 3222 So. kjnc- 
rakl Avė., CBkago, Illinois.

CKAS ANT MAINYMO 
Noriu mainyti 25 akerų vištų Qk|. 
arti Marengo. Illinois. 60 myl. nuo 
Chicagos. Geri budinlnkai. 2 kar
vės. 1000 vidtų. Atsišaukite: Jotin 
Climietinsld, 2317 N. K<Mkwt-l St.

Atvaizde matome J. Nevadomskį, kuriam teko 1938 m. 
Plymouth Lietuvos Vyčių Dienoje, liepos 4, 1938 m. šiemet 
bus duodamas naujas 1939 m. Plymouth Sedan. Kuriam teks 
toji laimė šiemet! Pamatysime, atsilankę liepos 4 dienų, Vy
tauto parkan. Be automobilio, bus duodamas naujas 1939 me
tų Motorola radio ir $25.00 pinigais.

Kuomet žmogus dėl 
prasižengimų žeminasi,

LIETU VISKĄ
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

savo met lengviau kitus permal
tum dauja ir užsirūstinusius nu-

Noriu mainyti S6 akerų okj su ge
rais budininkals, gyvuliais Ir {ren
gimais. Randasi arti Kenosha, Wis. 
Atsišaukite: Jotin CltmieUnsld, 2317 
N'orth Rockwoll Street.■ I ■■■■■-■■ ■ „ ,

PARDAVIMUI BIZNIS 
Mokyklos Reikmenų ir deticateseen. 
Marquette Parke. Pilnai įrengtas. 
Parduosiu pigiai.

Teietnnss BEMtock 50*3

RF.IKAI.IXGA DARBININKUS
Reikalinga patyrusios "turban ma- 
kers". Atsišaukite tuoj&us — Wtfe’s 
Hats, 1550 Miltvaiikrc Avė., 4-tas 
aukštas.

PARDAVIMPI ŪKIS
119 akerų. 2% mylios nuo Hart, 
Oceana County sent, kur randasi ka
talikų bažnyčia. Pusė žemės dirba
ma, kita pusė miškas. Dideli budi- 
ninkai; yra taipgi upelė. 21.400.00. 
3100.00 cash ir 3175.00 ateinant} ru
deni. o likusią dali atmokėdami po 
350.00 | metus galte įsigyti š| ūk|. 
Atsišaukite: Mrs. Eva Osbom. Hari, 
Mtchlesn. . 

tildo.

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pa matyki t 
š| namų
šiandien 

r. iki 4 
po piet ant
mūsų vietos!

Pastatysime namus ir vidų J- 
rengsime ant jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistai ir užtikrinti. 
IZOIJOTU GARAŽĄ
2 karams pastatysime 
ant Jūsų loto

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

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)♦re- »

3427 So. Halsted Street
Tel. Roulevanl 0937

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

ISRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAIS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav.

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Proof 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

ni Tokių Kainų
TIK $1.00 pT.^4 pn 
4-6 Kvortos... IšOU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15C DRIN'KSAS

MUTUAL LIQU0R OOMPANY
Distributoriai

4707 8. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

V.

marinu.

s133.

Kviečiame jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažų ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porčiai Ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRECKING. & LBR. 00. 
2301 S. Crawford, Lavndale 3010 

Open Sundays
K. KAFKA, prez.

(North East Corner Archer and 
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$6,000.00

ISmokėjom J|
UŽ padėtus 4%

pinigas '
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgiėii)
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

nų, Sabstom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION

of CHICAGO

JU8TIN MACKnSWICH 
President

HELEN KUCHINSKA8, See.

PARDAVTMTJI ©KIS 
80 akerų ūkis. Gwt budlnkal. 20 
gerų gyvulių. Visos naujos mašinos. 
Parduosiu pigiai. Mike Gregel, Ru- 
rai Route No. 2, Ooopersville, Mi
eli i gan. 

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučių Sapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes SJ 
mėnes) savininkas išvažiuoja. 1836 
South Barine Avė.. Chicago. III.

PARDAVIMUI BIZNIS 
Gėlių biznis, išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — liga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 4149 \V. 
20th Street, teicf. Tiawn<laie 7045.

PIRMOS RCšIES JUODŽEMIS 
— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai 3100; II 
bušeliu 32.50.
Stanley Gavelis. 110 So. Ridgeland 
Avė., Worth, 10., teL Oak Lama 
192J-1.

PARDAVIMUI BUNGALOW 
5-kambarių bungalow; fumacd

apšildomu: uždaryti porčiai: ga ru
džius; 80x125 lotas; Savininku ap
leidžia miestų. Parduos už labai pi

giai. — tiktai 34100. Savininku ant
vietoa: 3252 S. Sprtngfleid Avė.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namu; 4 kambariai vir

šuj, 1 apačioj: fumacu apšildomas; 
garadžlus. Atsišaukite: 3421 Soutb 
Rpringfleld Avė. Tel. Lanndale — 

6291. 
VASAROTOJAMS ATYDA 

Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geru privažiavimu su automo- 
blllum ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Cblcagos. Keliu 83 ir 45. Peter Ber
notas. Boa 77, Silver laike. Wla.

PARDAVIMUI NAMAS
4 kambarių cottage: 60 pėdų lotas, 
pulkus kiemu: 2-karų garadžiua.
Kaina tiktai 32.500.00. Atsišaukite: 
2331 SoiTtb St. Iinnls Arniift

PARDAVIMUI
Pilnos mieros plano akordlonas, 120 
basų. Geros išdlrbvstės, mažai varto
tas. Parsiduoda už puse kainos. At- 
8l šauki te telefonu- REPnblic 0545.

SKOLINAME PINIGUS 
Skoliname pinigus ant morgičlų ir 
ant kitokių savo vertės popierių. 
Parduodame forklozuotus namus pi
giai. Turime visokių gerų namų vl-^^ 
sur. Apdraudžlame viską. Perkam^^l 
ar parduodame namus Ir npmnlcimsM 
cash. Teisingas patarnavimas. Chao. 
Umieh (Urnikas), 2500 Weat <3rd ™ 
st.. telefonu Prosneet 6025.

PARDAVIMUI
4 fletų modemiškas mūrinis na

mas, arti Marųuette Parko, H.O.L.C. 
morgičius. Rendų neša 3160.00 | mė
nesi. Kaina tik 313.500. fmokėt 
36.600. 72A7 S. Frandsco Avė., teL 
PROsneet SI4O.

PARDAVIMUI
8 aukštų mūrinis namu — krautu
vė Ir pragyvenimui kambariai. Du 
po 5 kambarius su voniom, ir du po 
4 kambarius. Gera vieta tavemul ir 
restoranui. Labai pigiai. Savininku: 
9513 8. Halsted St.. Chicago. III.

RFNDON KAMBARYS 
Vienu šviesus kambarys ant antro 
aukšto. Karštu vandeniu apšildomas. 
Tinkamu pavieniui wrul. 1220 So. 
501h Cfairt, Ciccso. Illinois.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernų prie 160 East 
Marrjuette .Road, kanopų Didlana A- 
venue. Matykite Mr. Iknmn,

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavemo btsnls. Pigi lals- 
nis. pigi renda. Atsišaukite: »S5 W 
123rd Street.

PARDAVIMUI
B kambarių bungaloir. 3760.00 (mo
kėti. 337.00 J mėnesj HOLC. Labai

I
 gerame stovyje. 60 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busų. Ravl- 
nlnkas: 9353 S. K&th Om.n. Cicero. 
Ullno ta.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontu Mine San, (Screened) Tonu $7.00 
Petroleum Carbon Ooke, perkant 6 tonus ar 
danglan, Tonu $7.26. žioi kainos tik iki Liop. 1


