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Kongresas gerina socįalės apdraudos aktą
Žemieji rūmai pratusia keturiems
metams Šiandienines mokesčiu ratas
Daromos ir kitos lengvatos
sulaukusiems 65 metų amž.
WASHINGTON, birž. 11.Kongreso žemesnieji rūmai
keliais pravestais priedais
pripažino svarbias atmainas
socialės apdraudos akte (įs
tatyme). Šiandieninė imama
iš darbdavių ir darbininkų
vieno cento (nuo dolerio)
mokestis pratęsiama trejiems
metams ir sulaukusiems 65
m. amžiaus pripažįstama di
desnė pensija. įvykdžius šiuos
ir kitus akto pakeitimus pa
naikinamas naujosios sant
varkos planas sudaryti 47 bi
lijonų dol. fondą, iš kurio pas
kiau būtų apmokami sulauku
sieji 65 m. amžiaus asmenys.
Aukščiau minėtų pakeiti
mų aktui reikalavo daugiau
sia respublikonų vadai, kurių
priešakyje yra šen. A. H.
Vandenbergas iš Michigano.
Šis pastarasis per paskuti
nius trejus metus tuo reikalu
daug dirbo.

361 balsu prieš 2 pravesti
socialės apdraudos aktui prie
dai pasiųsti senatui. Spėja
ma, senatas visiems sumany
mams reikš palankumo, ka
dangi socialė apdrauda se
niems žmonėms turi teikti
kiek nors gerumo, paremto
teisingumo pagrindu.

vieno cento imama mokestis
1940 su. turėjo būti padidin
ta iki pusantro cento. Patai
sytu gi vieno cento mokestis
pratęsiama iki 1942 metų.
Šiandieniniu įstatymu su
laukusiems 65 m. amžiaus ap
drauda (pensija) turėjo būti
pradėta mokėti tik 1942 me
tais. Nemokėjusiems ilgiau
penkerių metų turėjo būt antkart išmokamas skirtas nuo
šimtis už įmokėtas mokestis
ir viskas. Pagaliau nebuvo
skirtumo tarp vedusiųjų ir
nevedusiųjų.
Pataisytu įstatymu yra ki
taip. Kas išmoka mokestis
per ištisus trejus metus, tas
jau pelnija pastovią sau kas
mėnesinę pensiją: nevedęs
$26.75, o vedęs — $39.38. Ne
pataisytu gi įstatymu po
penkerių metų mokėjimo yra
nustatyta tik $17,50, nepai
sant to, ar jis būtų vedęs, ar
nevedęs.
Žinoma, kas mokės ilges
nius metus prieš sulauksiant
65 m. amž., tas gaus didesnę
kasmėnesinę apdraudą.
Pagaliau apdraudos mokė
jimui pradžia vietoje 1942
metų nustatoma 1940 metai. ’
Kiti socialės apdraudos
akto priedai liečia nedarbą ir
atskirų valstybių mokamų
senatvės pensijų paramą.

NAGIONALIS SOCIALĖS
AKCIJOS KONGRESAS
CLEVELANDE
CLEVELAND, O., birž. 10.
— Birželio 12 iki 14 d. imti
nai čia įvyksta nacionalis Ka
talikų Socialės Akcijos kon
gresas. Kongreso laiku įvyks
vadinamos aplink apskritų
stalą diskusijos ir bus trans
liuojamos per radiją National
Broadeasting Co. tinklais.

Diskusijoms vadovaus prela
tas J. A. Ryan, NCWC socia
lės akcijos departamento di
rektorius. Be to, kalbės Cleve
lando
arkivyskupas
XJ.
Schrembs.
Diskusijos ir kalba per ra
diją bus girdimos birž. 13 d.
3.-45 popiet (Eastem Standard
Time) ir birž. 14 d. 5.-00 po
piet (E.S.T.).
REMKITE, PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ
SPAUDĄ

Anglijos karalius Jurgis VI lankydamas Washingtoną atlankė Mount Vemon, kur Jurgį Wasbingtoną pagerbė sudėdamas prie jo kapo gėliij vainiką. Čia vaizduojama, kaip karalius pagerbia pirmąjį J. A. Valstybių prezidentą.

Šventasis Tėvas Pijus XX
taikos pasitarimo be senėti
Bedievių bolševikų valdžia
turi būti izoliuota

BALKANŲ SANTARVĖS
TARYBA TURĖJO
SUVAŽIAVIMĄ

BUKAREŠTAS, Rumunija.
— Čia įvyko Balkanų Santar
vės tarybos ūkinis suvažiavi
ROMA, birž. 10. — Iš pati ti dėl jų prieškrikščioniško nu mas. Rumunų užs. reikalų mi
kimų šaltinių patirta, kad sistatymo. Su jais susidėjus nistras Gafencu atidarydamas
Šventasis Tėvas Pijus XII jie Europoje įgytų daugiau suvažiavimą tarp kitko pareis
įtakos visur skleisti smerkti kė, jo|g siekiama santykius
darbuodamasis už taiką Euro
ną bedievybę.
tarp keturių Balkanų valsty
poje be kitalko pageidauja,
Kalbama,
kad
jei
Britanija
bių padaryti dar glaudesnius.
Šiandieniniu (nepataisytu)
kad Europos valstybės įvyk ir kitos valstybės nepritars
Paskutiniai įvykiai tokį reika
socialės apdraudos įstatymu
dytų taikos reikale pasitari popiežiaus kvietimui ir nuro
lą dar labiau pabrėžia. Balka
mus nesusidėdamos su sov. dymams, Šventasis Tėvas tai
nų Santarvė, kuri yra politi
Rusija.,
kos reikale išleis encikliką — nio pobūdžio sąjunga, turi bū
Aiškinama, kad Maskvos Europos gyventojams išdės ti dar labiau suvienyta.
bolševikai turėtų būti atvienė- tys tikrą dalykų stovį.
Bendras tų valstybių idea
las — taika, saugumas ir ne
NACIAI
PROTESTUOJA
priklausomybė — reikalauja
IIYDE PARK, N. Y., birž.
New Yorko mieste ir pa
DĖL
“
KIAULIŠKO
dar didesnių pastangų jų pro11. — Anglijos karalius Jur saulinėje parodoje karalius
GALVOSŪKIO
”
duktingoms jėgoms derinti,
gis VI su karaliene Elzbie su karaliene milijonų žmonių
ta šiandien iš čia išvylko į entuzijastiškai sveikinti. Pa
VARŠUVA, birž. ’O. — plėsti mainų ir transporto
pinadą, iš kur grįš į Angliją. tyrė nepaprasto nuoširdumo
z
Lenkų spauda praneša, kad priemones.
LONDONAS, bdrž. 10. — lenkų valdomoj Silezijoj neti Ministras pabrėžė Duno
, pasaulines
_ It ir palankumo
. Į TIš» vt
New -v
Yorko
r
Čia ir kituose Anglijos mies kėtai pasirodė “didis galvo jaus upės, kaip kelio, jungiau
parodos vakar pavakarį jie
tuose nežinoma piktadariai at sūkis”, dėl kurio vokiečių čio Balkanų valstybes, svar
NEPRIIMTI RUMUNŲ
du atvyko į prezidento Roonaujino bombų sprogdinimą. konsulas Katovicuose iškėlė bumą. Jokia Balkanų tauta
sevelto tėviškės namus, kur
SENATAN
Britai sako, kad tai išteisėtos protestą. Nepaisant to, galvo neturėtų būti išskirta iš ben
gavo progos vakare ir per
BUKARESfTAS, birž. 10. airių respublikonų armijos na sūkis skleidžiamas ir šmuge- drų interesų organizavimo.
naktį gerokai atsilsėti po nu- — Rumunijos karalius įvedė
rių darbas.
liuojamas dar ir į Vokietiją. Ministras pareiškė apgailesta
sikamavimo New Yorke kiek vadinamą korporativinį parla
vimą, kad į Balkanų Santar
Galvosūkis yra keturios kavienam žingsnyje sveikini mentą ir įsakė, kad visi par Prieš pereitą pusiaunaktį
bombos susprogdintos čia paš zyros su kiaulių galvomis. vę dar neįeina bulgarų tautos
mais ir priėmimais.
atstovai. Kalbėtojas pabrėžė
lamento nariai vilkėtų karinės to 27-8e laiškų dėžutėse ir
Pažymėta, kad tarp tų ketu
Pasaulinėje parodoje pa rūšies uniformas.
dviejuose paštuose. Toki spro rių kiaulių reikia rasti penktą toliau, kad Balkanų Santarvė
nėra nei ūkiškai, nei politiš
mačius abiejų nuovargį buvo
Liaudies partijos trys stam gdinimai sukelti ir kituose ke ją kiaulę. Kazyras atitinka
susiaurinti rinktinių ameri- Hjįgjį vaciaį vakar nepriimti se liuose miestuose. Yra ir su mai sudėsčius gaunamas Hit kai prieš nieką nukreipta.
Ji nemano liesti santykių,
kiečių — vyrų ir motoerų, natan, nes atėję be uniformų. žeistųjų.
lerio burnos atvaizdas.
kuriuos bet kuri iš dalyvaujan
jiems pristatymai.
Tarp jų yra ir buvęs premje Kai kuriose dėžutėse spro
gimai uždegė laiškus ir iššau HITLERIS APGALVOJA čių valstybių yra užmeegusi su
Prez. Rooseveltas savo na ras Julio Maniu.
kitomis Europos valstybėmis.
kti ugniagesiai.
TAIKAI PLANĄ
muose svečiams surengė vai
Po Gafencaus kalbėjo Turki
šes ir paskiau jie išlaisvinti CHVALKOVSKIS NĖRA
Visa policija paraginta bu LONDONAS, birž. 11. — jos, Graikijos ir Jugoslavijos
DAUGIAU DIPLOMATAS dėti ir įtariamuosius piktada
iš “iparodavimo.”
Patirta, kad- Vokietijos dik delegatai. Po to prasidėjo pa
BERLYNAS, birž. 8. — rius bombininkns sulaikyti.
tatorius Hitleris, remdamasis čiog konferencijos darbai.
Bohemiją ir Moraviją atsto
nauju ministro pirmininko
vaująs Chalkovskis čia nėra
BENTON, HARBOR, Mich., Chamberlaino nuolankiu nu MEXICO CITY, birž. 10.
CHICAGO SRITIS. — Nu daugiau diplomatas, bet kaip birž. 11. — Pietvakariniam sistatymu, apgalvoja naują — Arti Santa Teresa, Quere»matoma giedra ir šilčiau.
paprastas Vokietijos provin Michigane šiemet yra nepap taikai planą, kurį artimiau taro, 'banditai užpuolė keleivi
Saulė teka 5:14, leidžiasi cinis atstovas. Čekų atstovybė rastai didelis žemuogių der siomis dienomis paskelbsiąs. nį autobusą Nužudyta: 4 vy
8:26.
panaikinta.
lius.
Berlyne tas nuginčijama.
rai, 1 moteris ir berniukas.

Brito karalius apleido I. A. Valstybes;
išvyko i Kanada, iš kur gris Anglijon

ANGLIJOJE BOMBOS
SPROGDINAMOS;
POLICIJA VISUR BUDI

ORAS

Čekijos “globotojas” “pasigaili” Klodno
rajono čeko, neskelbia oaojy represija
Matyt, įsitikina, kad čekai
jau pakankamai nubausti
PRAHA,
M birž. 11. — Čekijos “protektorius” Neurathas
prieš porą dienų buvo paskel
bęs, kad jei nebus surastas
Klarino miesto rajone nužudytoto nacių policijos puskari
ninkio žudikas, ten čekai su
lauksią naujų “represijų*’.
Tas neįvyko. Nėra žinoma,
ar žudikas susektas, ar ne.
Bet vakar vakarą Kladno
mieste ir apylinkėse paskleis
tas Neuratbo pranešimas, kad
naujos “represijos” nebus
skelbiamos.
į
Tot priežastis nežinoma. Ma
tyt, naciai įsitikina, kad ten
čekai jau pakankamai nubaus
ti; suvaržyti susirinkimai, nak.
timis žmonės troškinami užda
rius visus namų langus, paša
linti čekai miesto viršininkai
ir valdininkai, miesto valdžia
pavesta nacių komisarui ir pa
galiau ant gyventojų užkrauta
500,000 čekiškų kronų bauda.
Iš šios baudos išimti tik dar
bininkai.
•1 i •
Kai kas aiškina, kad naciai
susekę paties nužudyto nacių
policininko kaltę. Sakoma, jis
vienoj Kladno mieRto kavinėje
snsivaidęs su keliais miesto
jaunais vyrais po lėbavimo.
Tie nežinomi vyrai paskui jį
“išlydėję” namo, ar gal eit;
pareigas ir su juo apsidirbę.

dėl nacio nužudymo areštuota
keletas šimtų čekų ir. jų žymi
dalis be niekur nieko paimta
į bausmines stovyklas.
Čia leidžiamas vokiečių na
cių laikraštis įspėja čekus, kad
jie taikintusi prie nacių vytad o m o s naujos santvarkos.
Priešingai gi būsianti užgni
aužta paskutinė čekų laisvės
kibirkštėlė, kurią naciai iki Šioliai' pakenčia.
KUN. KEANE PER RADIJĄ

Kun. J. R. Keane, O.S.M.,
Amerikos katalikų visuomenei
žinomas kunigas servitas, sek
madieniais — birželio 25, lie
pos 2 ir 9 d., kalbės per radi
ją katalikų valandą.
Kalbės temomis: Marija ra
kar, Marija šiandien ir Mari
ja rytoj. Aiškins Švč. P. Mari
jos įtaką kasdieniniam žmo
gaus gyvenime praeityje, da
bartyje ir ateityje.
National Broadeasting Co.
transliuos jo kalbas per visus
tris sekmadienius. Bus girdi
ma 6:00 vakare (E.S.T. — ry
tinių valstybių laikas).
BRITAI STATYS
TURKAMS TVIRTOVES

LONDONAS, birž. 10. —
Bulgarijos ir Graikijos pasie
niais Turkija nusprendė sta
tyti tvirtovių grandinį ir šį
darbą Britanijai pavedė atlik
ti.

Galimas daiktas “protekto
rių” paveikęs kitas įvykis. Ki
tam Čekijos mieste — Nacbode naciai policistai nužudė vie
ną čekų policininką. Pradėti
tirimai, bet naciams nėra jo Bus vadinama Ataturko gan
kių ‘represijų’ ir jie yra laisvi. gos linija ir nukreipta prieš
O Kladno mieste ir apylinkėse fašistus ir nacius.

I

Pirmadienis, birž. 12 d., 1939
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Bendradarbiams Ir korespondentams rastų negrėstus
jei neprašoma lai padaryti ir nepruuunčlaiua tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę ųu
syti ir trumpinti visus prisiųstus rastus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožlOroa
Korespondentų
pradu rašyti trumpai ir aiškiai tjel galima raSomaja
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniSkumų.
Pasenusios kores
pondencijos

lalkraStln

nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Entered as Second-Class Matter March JI, 1111, at
Chlcago, Illinois (Jnder the Aot ot March J. 1676.

Socialines Akcijos Kongresas
šiandien prasideda Amerikos katalikų so
cialinės akcijos kongresas. Jis įvyksta Cleveland, Ohio. Jame dalyvaus daug katalikų
sociologų, ekonomų ir visuomenės vadų bei
mokslininkų, kuriems rūpi socialinio teisin
gumo vykdymas. Kongresas atidaromas pontilikalinėmis mišiomis fcv. Jono katedroje,
kurias laikys pats Clevelando vyskupijos
galva J. E. Andvyskupas Juozapas bchrembs, kuris yra vienas iš didžiausių šalinin
kų ir šunų socialinio teisingumo vykdymo
dirvoje. Pagrindines kalbas kongrese pasa
kys senatorius Joseph O'Mahoney, prelatas
John J. Ryan ir prel. Francis J, Hass. Jie
visi yra žymūs autoritetai socialiniais klau
simais. Pirmasis yra Senato ekonominės ko
misijos narys; antrasis — prel. John Ryan
yra Katalikų Universiteto socialinių moks
lų profesorius ir Nacionalės Katalikų Gero
ves Konferencijos socialinio departamento
direktorius, kuris neseniai buvo iškilmingai
pagerbtas ir paties Prez. Roosevelto nuo
širdžiai pasveikintas, sulaukus 70 metų am
žiaus; tretysis — prel. Hass yra Katalikų
Universiteto socialinių ir ekonominių moks
lų skyriaus dekanas ir profesorius.
šį kongresų rengia Nacionalės Katalikų
Gerovės Konferencijos socialinės akcijos de
partamentas Katalikų Universitetui koope
ruojant.
____ nirfl
Krikščioniškoji demokratija — tai bus pa
grindinis kongrese klausimas. Taip pat bus
paliesta teisingumo, labdarybės, organizavi
mosi ir politikos reikalai. Atskirose grupėse
bus diskusuojami pramonės, žemės ūkio, pro
fesijų ir kiti klausimai.

Šio ir kitų panašių kongresų šaukimas
aisaiai parodo, kaip Katalikų Bažnyčiai rū
pi pataisyti krikšOiomšKųjų demokratijų ir
vyzdyti socialinį teisingumų.

Pasikėsinimas Ant Ateivių
Anų dienų adv. Juozas Grisius atkreipė
redakcijos dėmesį į Illinois valstybės legisl&tūrų įnešta atstovo Perry įstatymų, kuriuo
propomiojama įvesti šioj valstybėj privers
tinų ateivių registracijų.

Įstatymo projekte sakoma, kad visi nepiliečiai ir kurie nėra padarę pareiškimo tap- !
ti piliečiais, gyvenę šioj valstybėj metus ,
laiko, kiekvienais metais prieš rugpiūčio 1
d. turės užsiregistruoti specialiai įsteigtuose
biuruose. Pirmais metais registracija kai
nuos $1.00, o vėliau, registracijų atnaujinant,
25 centai. Kurie ateiviai neužsiregistruotų,
būtų patraukti atsakomybėn ir turėtų užsi
mokėti bausmės $1,000.00 arba atsėdėti 6
mėnesius kalėjimo.
Sis įstatymo projektas prieštarauja Jung
tinių Valstybių konstitucijos dvasiai, nes
kėsinasi suvaržyti žmonių teises ir laisvę.
Dėl to prieš jį reikia protestuoti.
Kadangi ir mūsų, lietuvių, tarpe dar daug
yra neipiliečių, dėl to kad juos apsaugoti,
mūsų organizacijos ir atskiri piliečiai tu
rėtų siųsti protestus savo distriktų legisla
tūros atstovams, kad jie balsuotų prieš atei
vių registracijos bilių, kurio numeris yra
— 636.

Reikia žinoti, kad jei šis bilius praeitų,
atsirastų ir daugiau pasikėsinimų suvartyti
ateivių teises ir laisvę.

Gyvename neramius laikus.
Pirmoji turtuolių rūšis yra
Radijas,
spauda
kasdien patys niekšiausieji žmonės,
Mirė ‘‘Amerika Pirtyje” Autorius 'mums praneša žinias, kurios kurie pinigus laiko savo sma„
/<,♦<-,, drebina visų pasaulį. .Visa to guriavimo priemone,
Gegužės inen. 2b d., kaip rašo V-be ,
kliris
• fik ..

L

*
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akivaizdoj Įlies statom sau kuris jiems ir tik jiems išskiklausimų,: ar tie įvykiai turi riamai priklauso. Tai yra žmo
dar kų nors bendra su religi- uės, kurie pinigų laiko tik sa- ,
ja, su Bažnyčia, su tikėjimu, vo
asmeniškiems malonusu sakramentais, su Kristaus mums. Su pinigu jie daro vi- (
mirtimi T Ar krikčionybė betų sa tai, kas tik jiems užeina ,
ri įtakos į kasdieninį žmonių ant seilės, nieko neatsiklaus-1
“Velionis parašė ištisų! eilę istorinių gyveninių? Ar ji beįstengia darni, į niekų neatsižvelgdami.
dramų. Rašė jis atliekamu nuo kasdieni kų nors pasakyti besigrumian Tai sugyvulėję žmonės, ku-1
nio darbo laiku, nes už savo dramas var
čioms tautoms? O gal būt re riems kūniški malonumai yra J|
giai velionis gavo bent vienų centų atly
viskas, malonumai be jokio do j
ginimo iš jo dramų leidėjų ir jų vaidin ligija bėra tik gražios nuotai
tojų. Senesniais laikais Nagarnausko isto kos dalykas, kurį mes atsime rovinio saito, beribiai, rafinuo j
rinės dramos buvo plačiai Amerikoje lie nam išgirdę skambant sekma ti malonumai, kuriems pasiga (
tuvių scenos mėgėjų ratelių vaidinamos. dienio varpus? Bene čia ir bai minti reikia daug pinigo. Į Į
Šių žodžių rašytojui teko vaidinti bent giasi visa religijos reikšmė? savo artimų jie nė kiek neat
dviejose Nagarnausko parašytose dramo Tuo tarpu kai gyvenimas ei
• •
se. Nors jo dramų vaidinimai rengėjams na toliau savo keliu. Tuos ta- sižvelgia.
, I • J , • I f . *1J
atnešė šimtus dolerių pelno, tačiau dramų'tai, mūsų galvas'varginančius
Krikščioniškoji religija to
autoriaus niekas neprisiminė ir nei vienu klausimus ir norime čia bent kiems turi tik vienų sakinį, o
doleriu materialiai jo kilnaus darbo ne sykį rimtai išnagrinėti. Nori tas sakinys yra; turtuolis mi
parėmė. Vargiai velionis sulaukė net padė me savo’ kasdienius rūpesčius rė ir buvo palaidotas praga
kos laiškelius nuo jo dramų vaidintojų.
sugretinti su religija ir jos re. Kristus prakeikė šių tur
Vienok nežiūrint taip nedėkingo visuo paklausti; religija, kų tu į vi
tuolių rūšį, prakeikė būtinai,
menės, net velionio dramų vaidintojų atsi- sa tai gali atsakyti ? Pirmiau
nešimo į jo kilnias pastangas, velionis Na- siai pradėsim nuo to dalyko, prakeikė be jokios išimties.
Jie visi bus palaidoti praga
gamauskas nesustojo naujas dramas kū
kurs labiausiai mums rūpi, re. Jūs, be abejo, žinot istori
ręs. Jis dirbo, rašė, jokios medžiaginės
naudos iš visuomenės nesitikėdamas ir ne būtent, nuo pinigo, kurį mes jų apie turtuolį, kurs visų sa
laukdamas. Jo didžiausiu rūpesčiu būdavo, uždirbame, kurį mes išleidžia vo gyvenimų praleido bepuotai ar suras savo rašomai dramai leidėjų, me, reikalingai ar be jokio taudamas. Apie jį nėra sako
kad scenos mylėtojų būreliai galėtų jo reikalo.
ma, kad jis savo pinigus bū
drama naudotis. Taip šių žodžių rašytojui
Kas yra pinigas? Gal tai tų įgijęs neteisingu būdu. Gal
velionis Nagarnauskas yra išsireiškęs dar šventas dalykas, ant kurio sto būt jis juos visiškai teisėtai
1912 metais.
vi visa žmonijos santvarka? paveldėjo nuo savo tėvo. Šis
Per paskutinius kvotimus De Pauw universiteto, GreenTaip, velionis Vincas Nagarnauskas bu Atrodo, kad taip. Nes, jei pi gi vėl juos buvo teisingai už eastle, Ind., studentas Alex Vraeiu šokdamas pro langų nuo
vo šviesi asmenybė Amerikos lietuvnj kul nigus prievarta atimtume iš dirbęs ar paveldėjęs. Taip pat antro aukšto stebina psycliologijos .profesorius bandymu .jo
apie tų turtuolį Kristus nieko reakcijos, šiuo bandymu kvotimuose jis gavo “A”. (Acme
tūrinėje veikloje. Jis atidavė ne tik savo
žmonių,
juos
stačiai
apiplėšnesako, kad jis kų būtų savo telephoto)
sielų, savo gabumus Amerikos lietuvių kul
tume.
O
gal
pinigas
yra
viso
tūrinei veiklai, bet net savo asmeninio ger
pinigais nuskriaudęs, saky
pikto
ir
nuodėmės
versmė?
Ir
būvio nepaisydamas aukojo mūsų kultūrai
sim, kad ir tokį Lozorių. Jis pirštų ir sako: “Saugokis,!mui, jo šeimai, jo atostogų
viskų, kų tik kilniausio ir gražiausio sa tai atrodo galimu dalyku. Nes tik galėjo sakyti: “O kas man kad nepaprarastum amžinojo poilsiui tikrai reikalinga ir
vyje turėjo. Prie to buvo tylus, ramus ir juk šių dienų socialinė nege darbo su Lozorių? Aš už jį gyvenimo; nes sunku, labai kas yra visiškai jam bereikasavo darbais nesigiriantis, nesigarsinantis rovė, kuri taip sunkiai slegia neatsakau. Gali sau alkti ir sunku tokiam turtuoliui įeiti jj linga ir kas yra visiškai jam
kultūros darbininkas”.
visų pasaulį, didžia dalimi šalti, juk. jis nepriklauso prie dangaus karalystę!” Kodėl f ■bereikalinga, o tik jsivar/.duoReikia tikėtis, kad tie, kurie arčiau paži slepiasi prekybinėj — taigi
mano šeimos?”. Vis dėl to tur sunku? Patyrimas moko, kad ta taip reikalinga. Visa tai jis
no velionies asanenį, plačiau parašys apie piniginėj srityj.
tuolis buvo prakeiktas, kadan turtas, kurį žmogus valdo, il turi atmesti, nes čia glūdi pa
jo gyvenimų ir darbus.
gainiui pradeda patį žmogų vojus!
Kų gj religija sako apie pi gi iš savo pinigo, iš Dievo tva valdyti, jį atitraukia nuo au
Trečioji turtuolių rūšis yra
rinio buvo sau pasidaręs tik
nigų?
Ar
ji
moko,
kad
pini

zRemia Išeiviją
kštesnio dvasinio siekimo. Jei tie žmonės, kurie labai galin
gas yra neteisybės mamona, smaguriavumo priemonę. Die žmogus pradeda pildyti kiek gi pramonės ir prekybos sri
Gegužės 21 d. Kaune, Žemės ūkio rūmų didžiosios pasaulinės nuodė vas jokiu būdu negali pakęsti,
tyj, Tokių mūsų laikais dausalėje, kaip rašo Lietuvos spauda, įvyko už mės simbolis? G gal pinigų kad bent koks sutvėrimas bū vienų savo užgaidų, jei jis nė
sienio lietuviams remti draugijos atstovų su- galima turėti ir dar daugiau tų tik smaguriavimui. Toks nuo nieko nebeatsisako ir r.ie- Į giausiai pasitaiko. Kų sako
važiavimts. Dalyvavo 130 atstovų (iš 150). jų norėti, visiškai neprasižen- turtuolis ilgainiui savo pato- kur nebenusigali, tai jau blo- religija apie tuos žmones, ku
Draugija rūpinasi lietuviais išeiviais, gyve giant su Dievo valia? Viso to. S™™ sunaudoja ne tik negy- gai. Tokie žmonės pasidaro rie dažnai su pašaipa ir pa
nepastovūs. gieža yra vadinami kapitalis
nančiais įvairiuose kraštuose. Draugija savo mes klausiame religijos. Bet!bei prieina prie to, paviršutiniški,
Juos galima palyginti su lai- tais? Jei šiandien Kristus vėl
lėšomis pernai išlaikė 11 lietuvių mokyklų religija neturi išgalvojusi jopradeda išspausti, kaip
vais, neturinčiais savo dugne ateitų ir keliautų po mūsų
užsieny, prisidėjo prie vadovėlių pirkimo ir
kios teorijos apie pinigus. Iš
sultingų vaisių, net gyt.t. Vadovėliams išleistt 36,618 litų. Pusė tos
svorio; kol jūra rami, tol jie kraštų, kų Jis apie tuos žmo
sumos (118,386 lt.) nuėjo į J. A. V. Pietų A- viso ji nepaduoda jokių teori VU8 žmones, kad paskui juos plaukioja pačiame vandens pa nes pasakytų?
numestų šalin. Jis prieina
merikos lietuvių mokyklose mokėsi apie 100 jų, o tik gyvenimiškų atsaky
prie to, jog savo pinigais per viršuj; Ik*t, kai užeina didesnė
Kristaus religija pirmiau
vaiku; mokyklos neturtingos knygom, pa mų gyvenantiems žmonėms.
audra,
tuojau
apvirsta
ant
šo

veikslais, žemėlapiais. Brazilijoje, pav., nesu Krikščioniškoji religija duo ka žmones, idant juos sumin no. Tai yra žmonės, kurie ne siai sutinka su tuo faktu, kad
galima mokykloje pakabinti Lietuvos didelio da atsakymų tiems žmonėms, džiotų. Dėl to teisingai sako neša jokių aukų, kurie nelieį*- ne visi žmonės vienodai tėra
žemėlapio. Brazilų švietimo vadovai sako, kurie turi pinigų, ir tiems religija; jis mirė ir buvo pa tengia nusigalėti. Mažiausias turtingi. Kaip tai gali būti f
Argi teisybės jausmas,
ktd tuo mes norime įrodyti, jog Lietuva di žmonėms, kurie neturi pinigu, laidotas pragare.
smūgis .juos išmuša iš gyveni
kalauja lygaus turto p
desnė už pačių Brazilijų!
turtingiems ir vargšams.
Antrajai piniguočių rūšiai mo pusiausvyros.
Apie piniginį Draugijos stovį 1938 m., pra
tymo? Religija sutinka
Turtingais paprastai mes priklauso tie žmonės, kurie tu
nešimų padarė Vabalas - Simonaitis. 1938
Dėl to Kristus persergsti lygiu žmonių turtingumu dėlm. Draugija turėjo 358,882.68 lt. pajamų; iš vadiname tuos žmnes, kurie ri tam tikrų turto perteklių, tuog žmones, kurie pildo visus to, kad tai yra prigimties įsleido 355,647.99 lt. Ifraugijos pajamas su turi daug pinigų. Jei žmogus kurie nejaučia vargo, kuriems savo norus. Gal būt tie jų tatyino, taigi ir pačios Dievo
nori būti turtingas, tuomet niekada nerūpi kų jie valgys norai ir nėra žemi. Turtuolis valios
darė tukos, loterija ir t.t.
reikalavimas.
Pats
Dabartinės d-jos v-bos sudėtis: adv. R. jis pradeda galvoti: o kad aš ar gers, kuriems niekada nė juk gali turėti gana kultivuo- Dievas, kuris sutvėrė žino
Skipitis, ,prof. K. Sleževičius, kun. Stepo turėčiau daug, daug pinigų! ra baimės netekti kasdieninės tų, švarių užmanymų, prade- gaus prigimtį, taip jau jų sū
naitis, dir. Survila, dir. Zabarauskas, Auže- Bet su pinigų turėjimą dar ne duonos. Tokie žmonės mumy
dant nuo motorizuoto sporto rėdė. Prileiskhn, kad mums
lis, dir. Tiškus, Vanagas - Simonaitis, dr. viskas. Visas keblumas prasi se beveik sukelia pavydų. Ma
automobiliais, baigiant supir- vienų dienų pavyko visus žmo
Pankauskas, dr. Skrupskelis, Gabali'tu^kas ir deda tik su klausimu: kų tu tydami juos, pradedame gal
kinčjimu brangių divonų, va- nes padaryti lygiais, tačiau i
Nasevičius.
veiksi su tais pinigais? Kaip voti: o, kad ir aš turėčiau to zų; paveikslų. Juos visus Kri- tas lygumas tetevertų pusę!
Revizijos komisijon išrinkta: Bajerčius, tu atsineši vidujiniai ir išvir kį lengvų gyvenimų, kad ir aš
stus persergsti, kad nepraras- valandos. Kodėl? Kadangi pre
Dragunevičius, ir Staliukai t is; garbės teis šiniai į pinigus? Tokį pat skir
be
rūpesčio
galėčiau
valgjti
j^
laisvės, neužgniaužtų auks- kybinis gyvenimas, tuo pačiu
mas: inž. K. Šakenis, prof. Jakubėnas ir prof.
tumų daro ir religija. Ir ji savo kasdieninę duonų! Kų artesnių siekinių, kad nepnsidrio ir žmonijos santvarka, priklau
Vilkaitis.
turtuolius skirsto į įvairias ko religija apie tokius žinoturto pavergiami. Kiekvie- so nuo to nelygumo. Kur norą
rūšis pagal to, kaip jie sunau nes? Kristus jų nepasmeikia, nas toks turtuolis turi aiškiai turi būti didesnis turto supinu
Socialistas Apie Komunistų
doja savo pinigus.
tačiau persergėdamas pakelia atskirti, kas yra jo pašauki- kimas, kad prekyba nesusting
Politiką
------------------------------------- j tų, bet galėtų vystytis.
Sovietų Rusijoj ne tik socialistai, komu-Į
Prekybiniame gyvenime y-Į
Viena lietuvė komunistė, kaip rašo “Vprieš visokių diktatūrų? Tai komunistų
nis”, pasiuntusi (korespondencijų “N-oms”
politika. Komunistai kviečia socialistus
nistų broliai, neturi teisių, bet jų m turi visi ra panašiai kaip vandens ma
į moterų skyrių apie komunisčių “kovų prieš
bendrai kovoti prieš fašizmų, bet kuomet
fašizmų”. Socialistų dienraštis ne tik nedė
socialistai paklausia komunistus: “G kai to krašto piliečiai, visi žmonės. Komunistų lūne. Vanduo suka malūno
jęs komunistės laiško, bet jo redaktorius
jūs turėsite valdžių, ar jūs mums pripa diktatūra yra daugiau praliejusi žmonių girnas. Tačiuu vandens sutelparašęs jai laiškų, kuriame, tarp kitko, pa
žinkite pilietines teiseR? — tai kų jie at kraujo negu bet kokiu kita diktatūra, dėl kimas į vienų vietų čia nieko
sakyta:
sako? VVell, jų atsakymų mes skaitome to laisvę, demokratijų ir žmoniškumų mylį• nepadėtų. Vanduo tik tuomet
“Be to, Tamstų politika yra aiškiai par
kasdien jų garbinime sovietų tvarkoe, kur žmonės turi kovoti ne tik prieš fašizmų, bet auka girnas, jei jo srovė gali
ir prieš komunizmų.
1
(Tęsinys 4 pusk)
socialistai neturi jokių teisių!”
tinė. Kodėl kova tik priei fašizmų, o ne

mirė Amerikos lietuvių rašytojas dramatur
gas Vincas Nagarnauskas, populiarios kome
dijos “Amerika pirtyje” autorius. Mirė Baltimore, Md., kur per daug metų jis gyveno.
“V-bė” velionies V. Nagarnausko nuopelnus
taip įvertina:

. J,

i

daiktu,
Js
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KĄ ŽMOGUS TURĖTŲ ŽINOTI
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Ardo Archeologinius
Kapus

susipratęs darbininkas Smil
gevičius įteikė “Alkos” mu
ziejui, prie kurio statybos yra ilgai dirbęs. Kapus apžiū
rėjo “Alkos” muziejaus ve
dėjas ir padarė žygių, kad
ardymas būtų sulaikytas.

ma, bakterijų kiekybę bei ko
Keturi km. nuo Telšių Sikybę sudaro aplinkybės ir
raičių kaime ūkininko Ukri
kvėpuojant orą į burnų įsi
nų žemėje užtikti archeologi
gauna įvairių bakterijų. Vie
niai kapai. Ūkininkas iš ka
nos jų nepavojingos, o kitos
pavietės pardavinėja žvyrą.
yra ligų gamintojos. Kai ku
Gegužės 13 d. atidaryti du ka
Remkite Savuosius
rie tų mikrobų, misdami mai
pai. Radinius: urnų, amuletą,
sto liekanomis, burnoje paga
Biznierius
apyrankę, antrankę ir žiedą
mina nuodingą raugalų, kuris
patekęs į vaiko vidurius ken
kia sveikatai, o kiti, progai
pasitaikius, įsigauna į siste
INSURED
mą ir sukelia rimtą ligų. Dėi
to, motina turėtų nepamiršti,
jog kur randasi nešvarumas,
Kiekvienos ypatoc padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per
Feileral Savings and Loan Insurance Corp., po United States
ten glūdi ir ligos pavojus;
Government priežiūra.
kur dulkina ir suteršta, ten
Išmokėjom Už
mikrobai geriausiai bujoja.
Padėtus Pinigus
Anglijos karalius ir karalienė sutinkami prezidento Roosevelt ja,clitode Potomae upėje.
Taigi, reikia daboti, kad visi
Taja jachta aukštieji svečiai buvo nuvešti į Mount Vernon, AVasliingtono gimtinę. (Acme
Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vafe. Pirmadieniais, Ketvirta
dalykai, su kuriais kūdikis telephoto)
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.
n rl
susiduria būtų švarūs. Reik
neleisti vaikui landžioti po tarpe žandukų, veido raume
PRANEŠIMAS BERNIUKAMS
dulkinus užkampius, dėti į nų, ant liežuviuko, gale gerk
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
burną daiktus, pavyzdžiui, su lės bei apie tonsilus. Pastebė Berniukai, jeigu jūs ieškote. te jas pratęsti. Tačiau, jeigu
J
terštus savo pirštus, popier jus gleivėtą medžiagų, reikia kur praleisti atostogas šią' kuris berniukas nega'ėtų Magalius, skudurus ir t.t. Tie tada visi indai bei įrankiai vasarą, kreipkitės į Mariana- rianapolyje praleisti šešias
PIRKIT NAUJAUSI
dalykai, kartais, turi daug ir tuojau prašalinti, pasidarius polį. Šiais metais Marianapo- savaites, tai gali nors vieną,
pavojingų mikrobų.
tam tikrą sukuriuką iš geros lyje yra įsteigta skautų sto antrą pabūti.
Nežiūrint kūdikio drabužių bei švarios vatos ant nesniai- vykla, tad visas lietuvių jau Šiam tikslui "Marianapolis
kiekybės, bet ir jie turi būti laus virbalėlio. Bet kaip grei nimas yra kviečiamas, prisidė paruošė daug įvairių pasilink
švarūs, rankos, veidas ir vi tai vaikas gauna supratimų, ti. Terminas prasidės liepos 4- sminimų, kurių tarpe bus iš
sas kūnas turi būti švarūs. 1 taip greitai reikia jį mokyti tą dieną ir baigsis rugpiūčio važiavimų, piknikų ir ki;
Jei kūdikis maitinamas mo plauti bumų bei valyti dan 15 dieną.
vairių žaidimų Nepamirškite,
tinos krūtimis, prieš kiekvie tukus.
Berniukai, pamanykite, per galite bent kada atvykti nuo
ną žindimą motina turi at
liepos 4 iki rugp. 6.
Bendras išlaukinis švaru šešias savaites gyvensite skau
sargiai bei švariai nusiplauti
Visais reikalais kreipkitės:
tų gyvenimu, laikysitės jų tva
rankas ir kitas liečiančias kū mas sumažina infekcijos pa rkos. Mes užtikrinam, kad
Kun. dr. A. Jagminas,
dikį kūno dalis, kad viskas vojų, o nuolatinis ir atsargus tos šešios savaitės? taip links
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modernlSkal 18Marianapolis College,
tobulintt, nužemintos kainos, lengvi Išmokėjimai,
būtų švaru. O jei dėl kokios burnos plovimas susilpnina mai prabėgs, kad jūs noresiteisingas patarnavimas.
Thompson, Conn.
nors priežasties motina nemai ten esančius mikrobus ir to
BALZEKAS MOTOR SALES
tina kūdikio savo krūtimis, kiu būdu kūdikio sveikata beturi apie 4-5 mil. Lt. Sko rajoninei stočiai ir 208,6 nu
**tr wieij likę <js”
yra
liuosesnė
nuo
pavojų.
turi būti išplauti ir išvirinti
4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
los buvo padarytos namams banga lokalinėms stotims. Nau
“
Jei
tu
nori
tarnauti
žmo

Turime daugybe vartotų auiomoblllų vėliausios mados, nuo >15.00
(sterilizuoti) prieš kiekvieną
statyti ir kitiems pieninių į- joji stotis būsianti gerai gir
Ir augšėlsii
nėms,
Tu
turi
pirmiau
pats
kūdikio valgį. Kūdikio burna
rengimams. Tik šiemet numa dima ne tik Lietuvoje, bet ir
reikia dažnai apžiūrėti, nes, tapti žmogum”. — Žodžiai toma Žemės Bankui grąžinti užsienyje.
kartais randas liuosos gleivės Teodoro Rusvelto.
apie 1,800,000 Lt. skolų. Pie
ninių kilnojamas-ir nekilnoja
r?
NAUJAUSI IR GERIAUSI
KAUNAS, V-2C. — Kaune
mas turtas dabar vertinamas
įvyko pirmoji Baltijos valsty
Kas Naujo Lietuvoje 23 mil. Lt.
bių studentų kooperatininkų
“Elt©av Pranešimai
konferencija, kurioje, be kita
KAUNAS, V-25. — Galin
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
ko, nutarta sukoncentruoti vi
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
goji
radijo
stotis
netoli
Bab

KAUNAS.
V
—
23.
—
Lietu

ANT ELEKTRINES LEDAUNES
są Estijos, Latvijos ir Lietu
Barskis Furniture House, Ine.
vos sviesto eksportas šiemet tų, 120 • kw galingumo ante
vos studentų kooperatininkų
‘•THE HOME OP PINE FURNITURE” SINCE 1004
padidėjo 15 proc., o neskai noje, numatoma, pradės veik
dėmesį šių kraštų jaunųjų ko
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
tant Klaipėdos krašto — padi ti 1940 m. kovo mėn. pradžio
operatininkų atostogomis bei
dėjimas sieks apie 17 proc. je. Ji turės nuosavą elektros
praktika, keistis per vasarų
Kiaušinių eksportas per pir stotį, kuri galės pagaminti
studentų kooperatininkų ato
mus šių metų keturis mėne iki 600 kw elektros energi
stogomis bei praktika, keis
NAMŲ STATYMO
sius sumažėjo apie 8 proc. jos. Dabartinę radijo stotį iš
tis 'kooperatine literatūra, pra
Kati mūsų pieno ūkis ir jo Kauno numatoma įskelti ki». . ,
KONTRAKTORIUS
,T
, nešimais, laiškais, reikalauti.
pramonė — pieninės pastaty tur. Nuo 1940 m. kovo 4 d.'
. „
’ x 1
REAL ESTATE
kad Baltijos kraštų tautos ūta tinkamai, liūdija tas fak mums paskirta nauja 480 me
INSURANCE AND LOANS
tas, jog visos pieninės turėjo trų radijo bangą naujajai ra kio ir žemės ūkio ekonotni
Statau visokios njšies naujus namus ant
apie 11 mil. Lt. skolų, o dabar dijo stočiai. 233,5 m banga kos moksluose būtų. duota dau
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
giau vietos bei reikšmės kccsokį taisymo darbą be jokio cash įmokėjimo ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
peracijos mokslui, kad būtų
(ISgannu genaus} atlyginimą ii Fire In
įsteigtos kooperacijos dalykų
THMGS THAT NEVER HAPPEN
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
katedros su tyrinėjimų insti
Bp GENE BYRNES
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo
tutais ir kad kooperacijų mo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:
kslų
kursas
būtų
privalomas
G. E. 5 pėdų, $165.00 už...................
<114.00
visiems visuomenės ūkio, že
JOHN PAKEL
Norge, 6 pėdų, $179.00 už ...............
<129.00
mės ūkio taip ipat teisės stu
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
Westinghouse ....................................
dentams.
<114.00
Crosley Shelvador ............................
<117.50

Ką apsiskaitęs žmogus tu
rėtų žinoti apie savo burną
bei dantis? Paprastas žmogus
neturi progos bei galimybės
studijuoti, arba daryti paly
ginimą, burnos su kita kūno
dalim kas link higienos. Bet,
jeigu būtų galimybės studi
juoti, jis pamatytų, jog sun
ku būtų surasti kitų Ikūno da
lį taip labai apleistą, kaip bu
rna bei dantys.
Civilizuotame krašte nera
si žmogaus, kuris neplautų ra
nkų, nepraustų veido nors ka
rtą į dieną bei nesimaudytų
bent kartą savaitėje. Bet rasi
didelį skaičių, ypatingai iš vy
rų, kurie savo gyvenime nė
kartą nėra įplovę burnos bei
valę dantų, nors burnos bei
dantų švarumas yra daugiau
'reikalingas palaikymui sveik atos, negu veido bei bendras
kūno švarumas. Visi žinome,
jog per burną palaikome sa
vo gyvybę, nes dalykai, be
kurių negalime gyventi, bū
tent maistas, oras ir kita, pa
siekia mūsų sistemą per bur
ną. Vienok žmonės labai ma
žai kreipia dėmesio į burnos
bei dantų švarumą. Burnos
higiena turėtų būti stebima
nuo pat kūdikio gimimo die
nos. Kūdikis pirmą kvapą kvė
pdamas bei pirmą kartą imdamas maistą iš motinos krūties, arba kokios kitos maiti
nimo priemonės, jau įtraukia
į savo burną nemažą skaičių
mikrobų. Patelkę apleiston burnon perai, greit veisiasi ir su
daro tinkamus lizdus liežuvio
grioveliuose ir gleivinės plė
vės susimetimuose. Supranta-

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

4%

CHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION

Ctiryslei, Chevrolet ir Plymoutb

RAKANDAI

$50.00 Nuolaida

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

<9900
Plione: Calumet 2520-1

<69.00

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

los. F. Budrik Finitie Hoiise,
3409-11 So. Halsted St.
BUDRIKES ANNEX

3417-21 So. Halsted Street
Td. Yards 3088

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

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

Perkėlėm raštinę į savo namą.
navimas bus geresnis.

Raštinė modemiškai įrengta Ir patar

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

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažn nuošimčiu ir renduojame apsaugos
dėžutes. Apdrnudžiam 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 vakarijas galite nusipirkt traveler’s checks.
O. A. ŠUKYS, Prezidentas, SUKYS DOODY-ANTONISEN, Ine.

Pirmadienis, birt 12 d.,

dratthir

— Su Kirvelaitė.
| LIETUVIAI DAKTARAI
— Bet juk ji iš proto išėjo! i
Tel Pullman 7236
— Kadai
Res. Pullman 0263
— Tada, kai sutiko būti
tamstos žmona. .

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS
40 Valandų Atlaidai

1939

DR. A. W. JACOBS

(legužčs 21 d. buvo pirmo
ji vaikučių komunija. Pulkas
gražiai priruoštų vaikučių
pirmų 'kartų prisiartino prie
Dievo Stalo. Altoriai buvo
gražiai papuošti. Tai dienai
pritaikintų pamokslų pasakė
kleb. kun. S. Draugelis.

DANTISTAS

LIETUVIAI DAKTARAI
Gury lietuvių bažnyč... »
birželio 4 d. prasidėjo ir bir
Tol. Yarda 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
želio G d. baigės 40 valandų
2 iki A ir 7 iki S
atlaidai. Dienos pasitaikė la
I Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
bai gražios, dėl to žmoni ų j
Šventadieniais: 11 iki 12
atlaidus
lankėsi labai skait•
liūgai. Daug buvo ir svečių
kunigų: vieni iniS|jarus laikė,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kiti pamokslus sakė. Kaip Birželio 4 d. M. Sų-gos 61
ir akinius pritaiko
pradedant atlaidus ir bai-|(kuopa laikė mėnesinį susirin3343 So. Halsted Street
giant seserų mokytojų pas- kimų. Suvesta visos sųskaitangom suruošta begalo įspū tos iš Motinų Dienos vakaro.
DANTISTAS
dinga iš mokyklinio amžiaus Pasirodė, pelno liko daugiau,
Anglijos karalienė Elzbieta ir U. S. prezidento Koosevelto žmona iškilmingam parade į
vaikų procesija.
negu tikėtasi, t. y. $136.75. Baltuosius Rūmus. (Acme telephoto)
1446 So. 49th Court, Cicero

10758 S. Mlchlgan Avė.
Chicago, Illinois
OFISO VALANDOJ.
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
Rez. Tel. Canal 0402

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. CERMAK ROAD
Tel. Ganai 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ,
Tol Hemlock 7270
Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7
Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nutarta, įteikti vietinėms
sesutėms $69.00, parapijai di
džiojo altoriaus Paskutinės
Vakarienės paveikslo atnau
jinimui $35.00, o likusius pa
dėti į iždų

Dalis medžiagos jau atvežta ****-1ft*££22^*b
4729 So. Ashland Avė.
Birželio 11 d. — j>arapijos
LIETUVIŲ KAMBARIUI BAIGTI
2-tros lubos
iš
Lietuvos,
tai
yra
lietuviško
.Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
mokyklos mokslo metų už
CHICAGO, ILL.
REIKALINGA DAR 02,500
rašto audeklas, kuriuo bus 3147 S- Halsted St, Chlcago
baiga. Tam tikslui seserys
Telefonas MIDw»y 2880
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
ištiestos
kambario
sienos.
JoRašo
K.
S.
Karpius
mokytojos ruošia programų
OFISO VALANDOS:
šeštadieniais
kios
kitos
tautos
kambarys
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2
Valandos:
3
—
8
P.
M.
sekmadienio vakare, .parapi
Atsilankius Pittsburglie, pi Bet tos sumos nuskirtos bu
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30
neturės
tokio
vidaus
įrengi

jos salėj. Tikimosi, kad visi
rmutinė mintis į galvų užei vo prieš dešimts, dvylikę me
mo.
norės .pamatyti įdomių prog Sųjungietės labai dėkingos na: pamatyti Lietuvių Kam tų.
Telefonas HEMlock 6286
Lietuviai
tnri
sukelti
dar
ramų ir pasigerėti vaikučių rengėjoms: pirm. F. Klevic- barį Mokslo Katedroje (PiPasikalbėjus su ponia Mit(BEINARAUSKASJ
$1,500 pirm negu darbas ga
kienei ir rašt. Z. Kaminskie ttsburglio Universitete).
gabumais.
cliell, Tautinių Kambarių rei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lės būti pradėtas, o likusį tū
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nei už jų tikrai didelį pasi
Atsilankius Katedroje, ku kalų vedėja, štai, Įkas paaiš
6900
So.
Halsted
Street
kstantį galės ir paskiau.
2415 W. Marąuette Rd.
Birželio 7 d. parapijos mo šventimų ir gražias sekines. rios virš 40 aukštų pastatas kėjo.
TELEFONAI:
Pittsburgho
lietuviai
pasi

Ofiso
valandos:
kyklos vaikai buvo išvažiavę
Ofiso — Wentworth 1612
Kambario vidaus įrengimui
10—12 vaL ryto
Nutarta suruošti sųjungie- debesis raižo, patiri kad iš
Rea.
—
Yarda
3955
į Marąuette Park (prie Mi- čių ir jų šeimų susirinkimų - virš iporos desėtkų tautinių planus — sienų ištaisymų, ba- ryžę papildyti Kambario Fo
2
—
4
ir
6—8 vaL vakaro
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
ndų.
Komitetas
ruošia
vajaus
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
chigan ežero) piknikui. Nors arbatėlę. Komisijon išrinkta: kambarių keli jau baigta įre-. ldus ir t.t. — paruošė Lietu
Susitarius
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
planus.
gerokai saule apdegė, bet grį
voje.
Gavus
tuos
planus,
pra

ngti,
kiti
dar
ne.
Tačiau
dar

pagal sutartį
Ant. Nenienė ir Mar. ValėAmerikos lietuviai dar ka
žo pasitenkinę ir džiaugiasi
bas varomas prie pabaigos. dėta teirautis, kiek to viso
rtų prašomi ištiesti rankų ir
turėję “good time”. Sykiu nienė. Laikas nennskirtas, bet
Kuomet šioje mokslo įstai įrengimas kaštuos. Mat, dar pagelbėti baigti (kambarį —
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
buvo išvažiavusios ir seserys tikimės bus ateinančių savai goje skirstė tautoms kamba bų atlieka Amerikos darbini
4631 So. Ashland Avė.
tę kurių dienų.
Sųjungietė riams vietas, žiūrėjo tautos nkai ir vietiniai kontrakto- tų amžinų paminklų mūsų tau GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mokytojos.
tai didelėje kultūrinėje įstai VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
TeL YARds 0994
riai.
didumo ir turtingumo.
Rez. TeL PLAza 3200
goje
—
Mokslo
Katedroje.
Valandos:
1
—
3
ir
7
—
8
Turtuoliai ir pinigai gus nori kų nors turėti tik dėl Pav., prancūzai, kinai, vo Gavus iš kontrak torių Lie
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien išskyrus Scrcdų
savęs, tada ištikrųjų jis nebe kiečiai ir kitos tautos gavo tuvių Kambario įrengimo apNedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
Seredomis
ir
Ncdėl.
pagal
sutarti
(Tęsinys iš 2 pusi.)
turi teisės nieko turėti. Kų didelius kambarius ir joms kainavimų pasirodė, kad dar —Girdėjau, rodos, tamsta
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
lekėti. Bet vanduo tik tada mes turime, bendram labui, paskirta buvo sukelti net iki bas atsieis apie $7,500. Turi apsivedei 1
—
Taip.
turime
ir
kitų
žmonių
gerovei:
gali tekėti, jei jis iš aukštes
TeL YARds 5921
mus planus, kurie yra labai
$25,000.
Ofiso TeL Canal 6122
Res.:
KENwood 5107
—
A!
Sveikinu,
sveikinu...
žmonai,
vaikams,
samdinin

nės vietos krinta i žemesnę.
geri ir nurodytų Lietuvių Ka
Res. 8342 So. Marahfield Ava.
Taip
sulyg
tautos
mažumo
Ras. TaL Beverly 1868
Taigi, norint, kad malūnas kams. .. Visiems jiems mes
mbariui medžiagų, kurios da O su 'kuo?
ir
ėjo
žemyn.
Lietuviams,
veiktų, reikia nelygių vandens duodame ’ duonų, paskirstydalis bus iš pat Lietuvos, Moks- j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kaip vienai iš mažųjų tautų,
AKIŲ GYDYTOJAS
paviršių. Panašiai yra ir pre- nu
turtų.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
lo Katedros vadovybė nenori
DANTISTAS
756 West 35th Street
kybos srityj. Normalus preky Štai kodėl religija sutinka kambarys paskirta mažas. Ke 'keisti ir piginti, nes tas su
lios
kitos
tautos
taip
pat
tu

2201
W.
Cermak
Rd.
TeL OANal 5969
bos gyvenimas yra galimas, su turtu nelygybę. Kristus]
mažintų Lietuvių Kambario
ri
tokio
didumo
kambarius.
jei kur nors yra didesnis tur tai išreiškė sakydamas: tu pri
VALANDOS:
reikšmę.
Nei
viena
tauta
negavo
ma

9:30
iki
12
ryto; 1 iki 4:30 popiet;
to kiekis, iš kurio jis plaukia valai būti tik savo turto pri
Kuomet
buvo
nuskirta
$5,6
iki 8 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kitur. Jei mes panaikintume žiūrėtojas. Dievo akyse tu ne žesnės sumos negu $5,000.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
000
suma
mažųjų
tautų
kam

Lietuviai praeitais metais
2155 West Cermak Road
pagal sutartį
nuosavybės nelygumų, tuomet esi savininkas, kurs gali dary
bariams, tas daryta tik taip
OFISO VALANDOS:
savo
paskirtų
$5,000
sumų
1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Įvyktų žmonijos sustingimas ti visa kas tik jam patinka. Tu
SPECIALISTAS
Res. 6958 So. Talman Ava.
sau, spėjiauu, nepasiremiant
OPTOMETIUCALLY AKIŲ
ir pūgai sutartĮ
baigė
sukelti.
Res.
TeL
OROvehill
0617
ir, galima sakyti, mirtis. Bet esi tik nuomininkas, kuriam
LIETUVIS
jokiu apskaičiavimu to dar
Office TeL HEMlock 4848
TeL C alumet 6974
Suvlrš 20 metų praktikavimo
to mes negalime padaryti. reikės duoti apyskaitų. Dievas
OFISO VALANDOS:
gyventi visiems, dėl to religi bo, koks reikės įdėti į kamba
Mano Garantavimas
Dievo duoti prigimties įstaty tavęs paklaus: (Kų tu veikei
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
Palengvins aklų {tempimų, kas es
ja sako: “Nors tu esi kapita rį.
madienius ir trečiadienius
ti
priežastimi galvos
skaudėrjlmo,
mai yra stipresni už žmogaus su savo pinigais! Ar kiti žmo
listas, tačiau gali būti šventa Be to, dabar reikia susi svaigimo, aklų {tempimo, nervuotu- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mo, skaudamų akių karMJ, atitaiso
valių. Dėl to religija juos ne nes galėjo iš jų gyventi? Ar
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
sis. Gali tarnauti savo artimui durti ir su žymiai pabrangė- trumparegystę ir tollregystę. Priren
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
tik pati pripažįsta, bet ir iš tu palengvinai, pradžiuginai
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
DANTŲ GYDYTOJAS
ir tuo pačiu Dievui’’. Iš tikrų jusiu darbu: amatininkams kimuose egzaminavimas daromas su
žmonių reikalauja pripažinti. kitų gyvenimų?) štai yra
elektra, parodančia mažiausias klai
2423
W.
Marąuette
Road
reikia
mokėti
brangiau
negu
3259 Sv Halsted Street
jų, gyvenime mes sutinkame
das.
8peclal8 atyda atkreipiama }
mokyklos valkus Kreivos akys ati
klausimai,
į
kuriuos
turės
at

CHICAGO, ILL,
mokėta
tada
kada
kambarių
turtuolių, kurie savo naudų
Iš to seka, kad kiekviena
taisomos.
sakyti turtuolis.
Ofiso TeL VIRginia 0036
krikščioniškai tvarko. Nors jie!įrengimo kaštu numatymas Valandos: nuo 10 iki 8 vaL vale.
nuosavybė, kurių žmogus turi,
SMddendjoe TeL BRVerly 8244
NedSlioJ pagal sutarti.
Kiekvienas žmogus privalo yra ir turtingi, tačiau priklau daryta.
PHYSIOIAN and SURGZON
nėra nepriklausoma. Jei žmoDaugely atsitikimų akys atitaisoBe aktatų. ■šia— ptgtoa kaip
so prie tų žmonių, kuriuos Ponia Mitchell sako, kad
4645 So. Ashland Aventie
Kristus vadina šventais.
neužilgo bus pradėtas jau diASHLAND AVĖ.
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenut
JFE’S BYWAYS
ir Lietuvių Kambarys. Į
Telefonai YARds 1373
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Ofšn vaL: 2—4 ir 6—8 p.f
Dr. K. Alšėnas (“Z. P.”)
Nedėliomis pagal sutartį.

DR. P. J. BEINAR

DR. A. J. MANIKAS

DR. GE0R6EI. BL0Ž1S

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURICE KAHN

DR. A, J. BERTASH

OR. WALTER J. PHILLIPS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKULTS

DR. T. DUNDULIS

Office TaL YARds 4787
Namų TaL PROspect 1936
Tel OANal 6122.

DR. S. MIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.

Resideaoija
8939 So. Olaremont Avė.
Valandos 9-10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Tel OANal 0257

Rea. TeL PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Arteaian Avė.
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Office Phone
Ree and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TaL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. K 0 WA R
(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chlcago
Trečiadieniais ir Sckmkadieniaie
pagal autartį.
TEL. YARDS 5557

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 West 47th Street
(Kampas Wood St)
OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-8:30 Vakare
Eagal

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

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

DR. Y. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3650
Antradieniam, Ketvirtadieniais ii

Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Tards 0994

Trečiadieniai! U

Pirmadienis, birž. 12 d., 1939
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DRTTTnTS

Kuomet žmogus dėl savo i Birželio 12 Diena
prasižengimų žeminasi, tuo-' “Sakyk, ar tu tau pavy
met lengviau kitus permal- (ią!” Jis atsakė: “Taip, ka
dauja ir užsirūstinusius nu- da tik aš užmirštu mano M y
tildo.
limojo dosnumą ir turtus”.

ATGARSIAI Iš AKADEMIJOS RĖMĖJŲ
SEIMO

Gegužės 28 d, įvykusiame išaiškino, kiekvieno kambario
ARD seime man teko daly- reikšmę. Tai akademikių movauti pirmą kartą. Būčiau la- kslo kambariai. Visur matėsi
bai skolinga visuomenei, jei vietos stoka ir susikimšimas.
[LIFE’S BYfPAYS
nepareikšeiau tai, ką mačiau. Bet tvarka ir švara akis vėSesučių vienuolyno koply re Garbė lietuviams turėti
čia labai gražiai išdabinta, tokią mokyklą. Lai nesiranda
išdažyta ir švarutėlė, kaip sti nei vienos lietuvės mamytės,
klas. Sesučių giedojimas ne- kuri prasilenktų su šia švenpaprastai gražus. Pusryčiai, tove, nes tik čia gali gražiai
pietūs ir vakarienė karališki, būti auklėjamos ir mokomos
Seimas ir jo posėdžiai, ma- J mūsų dukterys lietuviškoje
ne sužavėjo. Ištisą dieną taip dvasioje, Seselių Kazimieriegyvi ir įdomūs, kad suvis ne čių globoje.
Mackinac sąsuiaugos pervažas (ferry) “St. Ignace” susidūręs su kitu pervažų “Sheboynubodo. Už posėdžių gyvu Aš linkėčiau, kad visi lietuviai,
norėdami
susipažinti
&
an
”- Abu pusėtinai apgadinti, be to, per susidūrimą sužeista keli asmenys. Šiame atmus garbė priklauso Nausė
su
šia
įstaiga,
atsilankytų
į
vaizde
lnatoI“e “St. Ignace” pervažo prakirstas šonas. (Acme telephoto)
dienei, kurią iš arčiau teko
matyti ir pažinti. Tai nepa ARD seimus ir tuo metu tu,
.
, . . i lakauskienei, Matuliams, P. Už 50 centų — Delioniams, $1.00 — Radišauskienei, To...
..
__
mainoma posėdžių vedime. Ji retų progos pats savo akinusi
;
,• . • ,
Gadilauskiams, W. Kunsai- N. N., A. Katauskienei, N. N., masiavičiui, A. Kumslyčiui,
v. . _ .. .
... . _ _
kiekvienam seimo dalyviui pamatyti. As pati visai kitą ciui,
O. \ alungeviciui, B. l’ap J. Radžiūnui, M. l’iktelienei, A. Rugieniui, J. Maksvyčiui,
nuomonę įgijau apie sesučių
randa žodelį - įvertinimą.
lauskiui, A. Kacevieiui, J. Ba A. Morkūnienei, Bagašinskie- M. Krivickui, V. Dargužiui,
darbuotę mūsų tarpe.
čiui, E. Sviklienei, V. Blavac- nei, V. Saldukui, A. Grubaus- A. Deksniui, K. BugentaviJei kas nori pamatyti Ka
Antanina Nenienė
kiui, P. Ragalauskiui, V. Kie kiui, A. Atkočienei, Ridikie-! čiui, C. Kišoniūtei, M. Kavecj
talikišką Akciją, pasiaukoji
tai, J. Piutienei, V. Sinauskie ned, J. Vilkaitei, V. Kupstui, į kiui, J. Maksvičiui, Laurinaimą, labdarybę ir kitas dory
Padėka
nei, P. Nemurienei, M. Gra- U. Vasilaitei, Pragienei, M. čiui, M. Januškevičienei, A.
bes, patariu nuvažiuoti kitą
bauskiui, J. Bačinskiam, J. Adamskytei, J. Dirsienei, T. į A alaitienei, A. Laurinaičiui,
met į ARD seimą. Tenai visa
Aukojusiems
Dailidžiui, S. Džiaugiama, A. Žalia uskienei, Tamuliams, E. Dorinams, Ignatavičiui, A . D.,
pamatysi. Čia ir senimas ir
AVorcester,
Mass.,
Šv
.^
a
"
Valatkevjčienei,
R. Seiliui, Ta Šukiui, M. Sčiukui, F. J užu- Kupčiūnams, C. B., M. Sutjaunimas. Štai, jaunutės at
parapijie parauskienei, P. Palevičiui, V. kevičiui, A. Casey, M. Sladine,. kienei, N. N., D. Maksvyčiui,
stovės šu dovanomis ir gra zimiero parap.
čiams
už
įteiktas
aukas
mūsų Valinskiui, C. Zinkevičiui, J. A. Tamulevičiui, E. Talačkui, T. Sbadbarui, Rutkauskienei,
žiomis prakalbomis ir sveiki
nimais. Čia skautai berniu Vienuolijai nuošidžiai dėkoja Slavickiui, J. Vaitkui, A. Kon N. N., N. N., B. Labanaus- Vileikienei.
Už 50 centų — N. N., Paudrotui, B. Morkūnui, Brazaus kiui, K. Radavičienei.
kai su auka ir kalba. Čia al me.
Už $100 — N. N.
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
žams.
kiui, A. Klapatauskiui, J. Sta
toriaus tarnautojų ir sodalieEsame
gilai
dėkingos,
Sv.
Už $5.00 — E. Baltramaitie- nulevičiui, J. Bagurskiui, M.
Žodžiais nepajėgsime tinka
čių atstovai ir kiti. Štai, se
nei, Už $3.00 — Giraičiams, Grinevičiui, E. Nevulienei, C. Juozapo parap. parajūjie- mai išreikšti mūsų padėkos
nesnių keli jaunikaičiai po
Už $2.00 — J. Diršai, A. l’i- Statkienei, J. Laugalienei, P. čiams, Omaha, Nebraska: — jausmus, tad dėkingomis šir
$100 kloja. Čia vėl moterys
gagai, M. Kulešauskienei, V. Guzauckiui, A. Stašaičiui, A. Už $5.00 — A. Krikščiūnui, dimis kreipiamės į Gėrybių
po $100 ir rėmėjai įvairiomis
Adamskiui, B. Sarapai, P. Sakalauskienei, K. Senkui, P. Už $2.00 — A. Petručionicnei, Viešpatį maldaudamos;
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis...:........ >.$2.50
gamomis aukoja. Tai vis Se
Kvietinskiui, P. Laudžiui, M. Pranckevičiui, Kitonienei, M. Už $1.00 — A. Pavinksnienei,
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais
“Teikis, Viešpatie, atmokėti
serų Kazimieriečių darbams
Baranauskiui, J. Naujokai Gelusevičiūtei, J. Bunevičie- J. Ilolfmonienei, J. Leonavi amžinuoju gyvenimu visiems,
virš., paauksotais lapų kraštais............................ t...$3.75
pritarimas.- Ir taip seimas sučiui,
M.
Paškevičiui,
M.
Bazačiui, E. Šimkienei, A. Pilipo- nei, M. Čepolioniūtei, J. Jan
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš..
kurie dėl Tavo vardo mums
auka, tai kun. Vaičūno per
rui,
A.
Jokubauskiui,
J.
I
’
icrraudonais
lapų kraštais............................ ,»2......».$3.00
niūtei, K. Paulukoniui, P. kui, J. Platukiui, O. Žostiegera daro.”
vakarienę: nuo parapijos $100
...
1
niekiui,
N.
Mukonienei,
K.
Ta
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
Kundratavičiui.
ne>, M. Kurelaite-nc., A. Ko- niulevi.icncij M DidikjeIKi>
ir nuo savęs $25.00.
Šv. Kazimiero Seserys.
virš., paauksotais lapų kraštais...................
............ .$1.75
K. _Roč- M.
,r Jucinskienei,
i
• n
i • oS.
Už $1.00 — R. Aukštutytei, manui,’ Kondrotams,
.
„
G.
Kukui,
Angelas Sargas, juod. paauks. virš.
$1.50
Vakare turėjau didelio nu
A. Paruliui M. Jeru- Jenkevi^nei M. Palneditie.i Kaip tik žmogus ko nors
F. Rukšteliui, R. Grigonytei, ku.,
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais............... .$1.25
sistebėjimo, kad fckkdeinikės
K. Tautkui, P. Miliams, M. seviciui, S. Juknevičienei, D.' nei, F. Zikui, 11. Sliimkienei, Jneprisiturinčiai geidžia, tuoj
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais..............60
turi tokią puikią orkestrą. Jų
Rabašauskienei, O. Kritickiui, Baboniui, G. Pranckūnaitei, J. Sabutienei.
tampa
neramiu.
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais.. ^....^..$1.50
muzika žavėtu žavėjo. Prog
Morkūnienei, P. Tauzienei, J. M. Virbašiui, Šipams, J. SaMaldų
Rinkinėlis, juod. gerais virš........ • •................. T5o
rama — nėra žodžių jai at
Steponkaitei, M. Bartkiūtei, moliui, K. Pilipavičienei, O. Už 50 centų — M. Sltimkiepasakoti. Rodos, tikrą apsi
Urba Flovver Shoppe
DRAUGO
KNYGYNAS
J. Akelaitienei, V. Ambraze Strumilai, A. Jankicnei, D. nei, A. Jusevičiui.
reiškimą matai. Užmiršti vi
Ačiū
ir
Chicagos,
III.,
Šv.
4180
A
rcher
A
vė
.
vičiui, A. Kašetui, M. AVitt, ATalatkevičiui, J. Bakanui, E.
DATATBTTR UM
sus savo rūpesčius ir nesino F. Shimkui, S. Mansevičiui, Listaitienei, A. Lukasavičie- Mykolo parap. parapiečiams:
Chicago, III?
Ik 2334 So. Oakley Avė.,
Mylintiems —> V«
ri namo grįsti, taip gera šir K. T. Paulukonienei, Paru- noi, A. Keršiui, J. Bulvičiama,
Už $5.00 — J. Gerdžiūnui, GSlea
BanUetama — laUdotavflana —
džiai.
Už
$2.00
—
O.
KavalauskieO.
Antanavičienei,
N.
N.,
A.
liams, J. Kaveckui, O Šimans
Seimo pertraukos metu tu kienei, K. Jogminienei, S. Ku Vaicilioniui, E. Greblūniui, J.
rėjome progos apžiūrėti vie lūnui, R. Trumpaičiui, C. Radziminui, F. Trunee, M. Ka
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
nuolyno patalpas. Vadovavo Klimkaičiui, J. AV. Thompson, rabonavičiui, E. BaltrimaitieK E L NER- P RU Z I N
Geriausiai Patarnavimai — Moteris patarnauja
sesuo Pranciška. Viską mums A. Adomaičiui, Buivydams, J. nei, M. Pikteliams, S. SimoPhone 9000
620 W. I5th Ava.
Povilaičiui, S. Jankauskiui, J. naitei, E. Zaleskienei, AugusRimšai, K. Banienei, O. Čepu- tinavičiui, O. Traupiutei, J.
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
lionienei, J. Sakaičiui, Bal Kundratavičiui, K. MetrikeviMADE HER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
MISERABLE
niams, M. Uždaviniui, P. Ta- čiened.

MALDAKNYGES

PAIN INBACK

LEONARDAS EZERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ibad H«w
SbeFrand
Muade* were *o aore
•he oould hardly toucfc I
timdČU Llniment and
them. U*ed llamlina Wii
f. Try it today if your
(ound wonderful relief.
achy.Rubl
musele* are stiff. aore, aehy
. Rub it on thoroughly. Fcel it* prompt warming action ea*c pain:
bnng snothing relief. PleaMnt odor. Will not
stain. Money-back guarantee at all drug ttores.

KAMI INS

VVIZARD OIL
l1NIMCNT
For MUit-UlAH ACHIS

Ui*1

DANTIMS
PLEITOS

Įnlgyklte Nauja Giesmynu. Jame
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Giesmes.
Giesmes Ir muziką patvartė
Ant. S. Pocius.
IAIetdo C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 cCntail, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS

MU0LĖLI8
šlovinkim Viešpatį.
Mlftlos Ir MIMparal, LietuvIKkal
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Aventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmė*. Antras pataisytas
leidimas. Paraitė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriai* odo* viriais,
kaina — S.75. Reikalaukite U:

DRAUGAS PU B. 0 0.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois
i,

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St

Pataisoma
UŽTIKRINTOS
PLEITOS.......... PO

$12.50

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas paeitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

1AWNOALE DENTAL LABORATORIES
3»IK Wi;ST SHllh STnEI-Tr
Tcl. iAamdale 200H-9

Tek YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

Pinigai grąžinami Jei
nr-patenkinti.

GIESMYNAS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

1724

SO. Asm,ANl> AVĖ.
Tcl. Monroc 9251

Atdara iki S ▼. p. p.

KLAUSYKITE

Ntw City Fnitn Mat
RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue*

__________ Tel, LAFAYETTE 0727_________

V A TA

L/ J. K

koplyčios Visose
Chicagos dalyse

Klamtykite
Iiletuvlų radio pmgramo antradienio Ir
vakarai*, 7:00 valan<lg, U WIIIP atotlea (1480 K.)
FraneMja* P. RALTIMIERAS

AURIU A M P t PATARNAVIMAS
HfflDULHUbL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

DYKAI

Albert V. Petkus
P. I. Ridikas
Mony B. Petkus
Lactaicz ir Senai
). Unleniėins
S. P. Mažeika
AntaeasMJBĮlįes
LJ.Zeį
_

_

4704 S. Weatem Avenue
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted SL
Telefonas YARds 1419

6834 So. Weetern Ava.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
, 2314 We8t 23rd Plaoe

4348 So. C&lifomia Avfe.
Phone LAFayette 3572

3319 Litu&nioa Avenue
Phone YABde 1138-1139
3307 Iatunniea Are.
Phone YARds 4906

1646 Weet 46th Street
Phone YARds 0781-0782

I

Pirmadieni*, bir*. 12 d., 1939

ORTTTCFTR

Išleis Liaudies
Baladžių Rinkinį

Aplink mus
Praėjusį ketvirtadienį Šv.
Kazimiero Akademijoj buvo
gražios mokslo metų užbai
gimo iškilmės. Akademijų
baigė 79 mergaitės. Tai re
kordinis skaičius. Prieš 22
metus, pirmoj laidoj, baigė
tik viena — Angelą Evaldaitė-Šimutienė.
Diplomus ir dovanas pasi
žymėjusioms išdalino įprel. T.
F. Friel. Jis ir sveikinimo ka
lbelę pasakė. Apie mokyklas
ir religijų kalbėjo mūsų dien
raščio redaktorius. Akademi
jos orkestrą šauniai sugrojo
keletu gražių veikalų. Graduantės įspūdingai dainavo. Pro
gramų tvarkė kapelionas kun.
B. Urba.

Lietuvos konsulas, p-nia
Daužvardienė ir ,p-lė Baronai
tė, kurie buvo Akademijos iš
kilmėse, gėrėjosi programa ir

visa tvarka. Beje, iškilmės
prasidėjo koplyčioj su palai
minimu Švč. Sakramentu. Pa
laiminimų suteikė prel. T.
Freil, kun. Juozapui ir kun.
Pijui Mačiulionianis asistuo
jant. Ypatingai gražiai giedo
jo seserų choras. Žmonių, kaip
koplyčioj, taip ir auditorijoj
buvo labai daug.

Br. VI. Cibulskis visa savo
neišsemiama energija jau di
rba dienraščio “Draugo” pi
kniko prirengimui. Piknikas
kaip jau žinome, bus liepos 9
d. Vilniaus Kalneliuose. Be
to, br. Vladas eina į talkų) ir
LRKSA apskrities piknikui,
kuris bus birželio 18 d. Li
berty Grove, buvusioj Dam
brausko farmoj. Jis rengia
šiam piknikui kažkokį sur
pryzų. Važiuosime į tų pikni
kų ir sužinosime, kas tai bus
per surpryzas

Blanche Stanevičiūtė Laimėjo $50.00 Iš
American Loan & Savings Instituto
Blanche Stanevičiūtė-Stann
šiomis dienomis gražiai pasi
žymėjo. Jinai kiek anksčiau
buvo padėjėja sekretoriaus
Keistuto Bldg. and Loan Association. Dabar užima svar
bių! vietų First Federal Sav
ings and Loan Assn of Chicago. Iš profesijos yra moky
toja, lankiusi Northwestem
universitetų. Vėliau įstojo į
Lake Forest College, kurių
baigė aukštu laipsniu. Šiomis
dienomis baigs accountant ku
rsų. Jaunos lietuvaitės girti
na ambicija. Ji kiekvienų liuo
sų nuo pareigų laikų suvarto
ja mokslui.
Šiomis dienomis American
Loan and Savings Inst. su

Aukos Lietuvos
Reikalams

rengė tik parinktiesiems mo
kiniams sunkius finansinius
kvotimus, liečiančius investmentus, appraisals, taupymų
ir skolinimų ir t. p.
Iš visų dalyvavusių, Blan
che Stanevičiūtė gavo aukš
čiausius pažymėjimus ir do
vanų $50.00 cash. Tai didelė
garbė mūsų jaunajai kartai.
Tėvai Stanevičiūtės yra se
ni Bridgeporto gyventojai,
pasiturintys ir veiklūs visuo
menėj. Stasys Stanevičia il
gametis direktorius Keistuto
spulkos. Elz. Stanevičienė vei
k Ii moterų dr-jose, ypač ARD
2-ram sk. Sveikiname Stane
vičiūtę gražiai atsižymėjusių.
R&p.

Lietuvos Tautosakos archy
vo vedėjas dr. J. Balys ren
gia spaudai knygų “šimtas
liaudies baladžių”. Knygoje
bus parinktos geriausios liau
dies baladės. Ji skiriama mo
kykloms ir visuomenei. Kny
gų norima išleisti dar šiais
metais. Joje bus tiktai teks
tai.

Dr. J. Balys yra išleidęs
studijų apie liaudies balades.
Baltoskandijos folkloristų žu
rnalas “Actą Ethnologika”
išspausdino Dr. J. Balio strai
Prie vienų namų Cbicagoj medy buvo inkilas, kur dagilių pora vesdavo vaikus. Šiemet psnį apie lietuvių liaudies ba
vienas dagiliukas kažkaip iškrito iš lizdo ir susižeidė. Pamatęs tai namo savininkas jaunų lades. Straipsnis vokiečių ka
dagiliukų įdėjo į klėtkutę ir užkėlė ant namo stogelio. Čia matome, kaip motina savo vaikų lba, 17 puslapių.
peni. Suprantama, kai dagiliukas bus paaugęs, jis bus išleistas laisvėn. (Acune telepboto)
PLATINKITE “DKAUGĄ”
Laisvės Mylėtojų dr-ja, per Baigiasi Pusmetis
Pranešimai
J. Mačiulį $18.00.
CICERO. — A. L. R. K.
Jau
baigiasi
šių
metų
pirŠių sumų pristatė “Naujie
- „ , , . Susivienijimo 48 kuopa turės
pusmetis. O kartu bai- į......................., .
,. »
nos”. Jų sudėjo: iš draugijos masis
. . *
r •_
,, . mėnesini susirinkimų birželio
daugelio “Draugo” irl,n , , .
, • •
iždo $6.25; po $1.00: K. Vai giasi
r.TLaivo” :prenumerata.
_______12 d-Tokių
tu°J po vakarinių patekūnas, G. Grinius, Ig. Momaldų mokyklos kambaryje.
tiejaitis, B. Kvederas, J. Skru prašome atsiminti tų reikalų Nariams pranešam, kad va
zdis, J. Skripkis ir A. Bitum- ir be atidėliojimo jį atlikti. saros metu susirinkimai įvyks
skis; po 50c: M. Kernagis, A.
Kai kurie dėl įvairių ap kas antrų mėnesio antradie
Salučka ir J. Mačiulis; smul linkybių ir sunkumų nesuspė- nį, vietoje sekmadienio. Šį
kiomis aukomis $3.25.
jo ar neišgalėjo užsimokėti kartų susirinkimas šaukiamas
už pirmųjį pusmetį. Tokie pra pirmadienio vakare iš prie
Viso _ $266.25.
šomi dar labiau tuo reikalu žasties šv. Antano šventės.
Už visas aukas Konsulatas susirūpinti.
Rašt. A. G.
nuoširdžiai dėkoja. Visos gau
Skaitytojai prašomi atsimi
LIETUVIŠKA
narnos aukos skubiai pakvi
KRAUTUVE
tuojamos ir ciunčiamos Lietu nti tų, kad laikraščių prenu RŪBŲ
VISKAS DEL VYRŲ
von atitinkamiems fondams. meratos yra mokamos išanksto. To negalint padaryti rei
Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place kia pranešti, prižadant vėliau
Chicago, Illinois užsimokėti.

WEST SIDE EXPRESS
A

2146 So. Hoyne Avenue

Wilkes Barre, Pa. K. De-

mikis $5.00.

J. A. Mickeliūnas surinko
Los Angeles, Calif. S. L. A.
ir pristatė — $39.00. Šių su
mų sudėjo: Sofija R. Rakuižo 75 kuopa, per rašt. K. Lubi
$21.00, (vienam šautuvui), J. nų — $95.00.
A. Mickeliūnas $5.00, Ieva Lu Waukegan, UI. Lietuvių
košiūtė $3.00. Po $2.00: A. Nai
5--- 5
kelienė ir P. Bartašienė; po
$1.00: A. Makaras, J. Juška,
B. R. zPetkevičius, J. Sholteman, J Mišikonis, Z. Jonavič.
M. L. Brenzaitė, pirm. S.
L. A. 208 moterų kuopos $38
(su šia auka 208 kuopa iš vi
so suaukojo $100.00).

Klaipėdos pabėgėliams šelpti

Chicago N. N. profesijonalas,
kuris prašė vardo neskelbti
$5.00.
Lietuvių Namų Savininkų
ir Politikos klubas, Cicero,
per J. Stankevičių $5.00.

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wltolesale 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.
Dzimldal, Savininkai.

Mažų Išlaidų

NAMAS
Pa matyki!
namų
šiandien
10 r. iki 4
po piet ant
mūsų vietosi
Pastatysime namus Ir vidų |rengsime ant Jūsų lotų. Visi dar
murinu.
bininkai unijlstai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽU
2 karams pastatysime
ant Jūsų loto

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

’I33.

3427 So. Halsted Street

Chicago, III.

Tel. Boulevard 0937

UNIVERSAL
RESTAURANT

S. T. FABIONAS, Savininkas

’D

KLAUSYKITĖS

Vestuvėm. Krikštynom ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa
tarnavimų.

CITY WRECKINO. & LBR. CO.
2301 S. Cranrford, Lawndale 3010

750 W. 31st Street

Open Sundays
K. KAFKA, prex

A. A. NORKUS, sav.

SALTIMIERO

Tel. Victory 9670
Tartas viri
(3,1 M,MM.M

RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

A?

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

Linksmas Patarnavimas Visiems

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

PIKNIKAS
—įvyks—

Sekmadeai, Liepos-Jiilj 9,1939
GRAŽIAME SUNSET PARKE
“VILNIAUS KALNELIUOSE n

Prie 135tos ir Archer Avė.. Rte. 4-A

GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD
WILL0W SPRINGS, ILL.
p-nas Butchas, sav.

Standard M
Švelni Degtinė—100 Proot

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
nž Tokių Kainų
TIK |1.00 PT
4-5 Kvortos..,

S1.60.J

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15C

DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai
4707 S. HALSTED 8TREET
Pitone Bonlevard 0014

KAUNAS, birželio 6 d. —
Lietuvos šaudymo pirmeny
bėse Policijos Klubas sumušė
amerikiečių 1937 metų rekor
dų. Iš 2000 galimų taškų iš
mušė 1962.

CLASSIPIED
ANT RENDON
2 šviesūs kambariai, ant 2-trų lu
bų, tinkami merginoms ar vaiki
nams. Reikalinga pasisakyti kur esi pirmiau gyvenęs. 3222 So. Emeraitl Ate., Chicago, Illinois.
fKfcS ANT MAINYMO
Noriu mainyti 25 akerų vištų ūkj.
arti Marengo, Illinois, 60 myl. nuo
Chicagos. Geri budininkal. 2 kar
vės. 1000 vištų. Atsišaukite: John
ClimicIliLskl, 2317 N. Rockwe:i St.

Noriu mainyti 86 akerų ūk) su ge
rais budininkais, gyvuliais ir įren
gimais. Randasi arti Kenosha. Wia.
Atsišaukite: Jotin ChmieUnski, 2317
North Rockwcll Street.
PARDAVIMUI BIZNIS
Mokyklos Reikmenų ir dellratessen.
Marųuette Parke. Pilnai Įrengtas.
Parduosiu pigiai.
Telefonas HEMlock 5082
PARDAVIMUI TKIS
119 akerų, 2 H mylios nuo Hart,
Oceana County seat. kur randasi ka
talikų bažnyčia. Pusė žemės dirba
ma, kita pusė miškas. Dideli budinlnkai; yra taipgi upelė. 31,400.00.
$100.00 cash ir $175.00 ateinant) ruden), o likusių dali atmokėdami po
$50.00 J metus galte Įsigyti š) ūk).
Atsišaukite: Mrs. Eva Osborn, Hart,
Mtchigan.

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučlų Sapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes ŠJ
menes) savininkas išvažiuoja. 18M
South Raclne Avė., Chicago. III.

PARDAVIMUI BIZNIS
Gėlių biznis. Išdirbtas per 18 metų.
Priežastis pardavimo — liga. Par
duosiu pigiai. AtsišaukRe: 4149 W.
2<th Street, telef. Lavmdale 7045.
PIRMOS RTfilES JUODŽEMIS
— g'ėlynomz ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 6 bušeliai $1.00; 11
bušelių $2.50.
Stanley Gavau. 110 So. Ridgeland
Avė., Worth, Iii., tel. Oak Law»
193J-1.
PARDAVIMUI BUNGALOW
6-kambarių bungalow;
fumsen
apšildomas; uždaryti porčial; sam
džius: 80x125 lotas; Savininkas ap
leidžia miestų. Parduos už labai pi
giai. — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 8252 S. Springfield Avė.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas; 4 kambariai vir
šuj, i apačioj; fumacu apšildomas?
garadžlus. Atsišaukite: S421 South
Springfield Avė.
Tel. Lavrndale —
«291.
yĄSAROTOJAMS ATYDA
labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automobillum ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chicagos. Kelias 83 Ir 45. Peter Ber
notas. Rot 77. Sllver Take. WIs.

PARDAVIMUI NAMAS
4 kambarių cottage; 50 pėdų lotas,
pulkus kiemas:
2-karų garadžlus.
Kaina tiktai $2,500.00. Atsišaukite:
23.11 Soirtb St. Lnuls Ar~nne.
PARDAVIMUI
Pilnos mleros plano akordlonaa, 129
basų. Geros ISdlrbvstės, mažai varto
tas. Parsiduoda už puse kainos. At
sišaukite telefonu- REPnblic 0545,

SKOLINAME PINIGUS
Skoliname pinigus ant morglčlų Ir
ant kitokių savo vertės popierių.
Parduodame forklozuotua namus pi
giai. Turime visokių gerų namų vi
sur. Apdraudžlame vlskų.
Perkame
ar parduodame namus Ir apmokame
cash. Teisingas patarnavimas. Chas.
Urnlch (Umikas), 2500 West 93rd
St.. telefonas Prospect <025.
PARDAVIMUI
4 fletų moderniškas mūrinis na
mas. arti Marųuette Parko. H.O.L.C.
morgičlus. Rendų neša $160.00 ) mė
nesi.
Kaina tik $18.500.
Jmokėt
86.500. 7207 S. Francisoo Avė., teL
PROsnect 3140.

WILLO-WEST

“DRAUGO” VASARINIS

J. Kaikaris, Cicero, per K.
Sriubienę $2.00.
Detroit, Midi., F. Motuzas
surinko ir per J. Smailį pri
statė $35.00. Šių sumų sudė
jo: po $10.00: K. Tauras ir
O. Rakašienė, ir po $5.00: P.
Kučinskas, inž. Žiūris ir J. ,Į
Ambroz.

(Vyriškų Rūbų Krautuve)

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

Telephone Canal 5233

Lietuvos Konsulatas ChicaRockford, m. S. L. A. 77
goje gavo ir šiuo skelbia se
Ar
kamas aukas Lietuvos reika kuopa, per fin. sek r. J. Gus
taitį $10.00.
lams:
Chioago.- Apsigynimo Fondui:

PAUL LEASAS

Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

Ambridge, Pa. L. D. S. dr-

gijos 147 kuopa, per A. Ur
bonų $14.25.

Naujas Rekordas

4192 S. ARCHER AVENUE

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

Phone LAFAYETTE 0461

RENDON KAMBARYS
Vienas šviesus kambarys ant antro
aukšto. Karštu vandeniu apšildomas.
Tinkamas pavieniui vvrul. 1220 So.
50th Court, Cleezn. Illinois

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
15,000.00

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas prie 190 East
Marųoette .Road, kanonas Indiana Avemie. Matvklte Mr. Downs.

Ižmokėjom

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui taverao biznis. Pigi iaisnls, pigi renda. Atsišaukite: 185 W
123rd Street.

(North East Corner Archer and
Saeramento Avė.)

Už padėtos
pinigus

/O
'

Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių
Safety Deposit Dežntea Galima
Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nno 9 ryto ild
6 rak. Seredom nno 9 iki 12 die
nų, Snbatom nno 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOGIATION
of CHICAGO
JU8TIN MACKIEWTCH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

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

PARDAVIMUI
B kambarių bungalosr. $750.00 (mo
kėti. $27.00 J mėnesi HOLC. labai
gerame stovyje. B0 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busų. Savi
ninkas: 9353 8. 55Ui Court, Oaklawn,
Illinois.

nė, ir kad ji pripildo taip n
žai kitų su meile, kad jie
aukštintų mano Mylimojo j
rbę”.
Yra dideliu išmanymu m
karščiuoti darbuose ir nes
kyti atkakliai prie savo n
monių.

Pocahontai Mine Rtm, (Screened) Tonas >7
Petroleum Carbon Coke, perkant 5 tonns
danfian, Tonas |7.25. Uos kainos tik iki Lisp
—

Tas ekstra.

