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TAIKA PRIKLAUSO NUO GINKLUOTOS JĖGOS
Taip pareiškė prez. Rooseveltas
kadetams West Pmnt karo akademijoje

Šventasis Teras Pijus XII priėmė
3,200 ispano karo veterano, jn radus

Paminėjo Anglijos karaliaus
lankymąsi J. A. Valstybėse
AVEST POINT, N. Y., birž.
12. — West Pointo karo aka
demijoje šiandien įvyko iškil
mės. 456 kadetai baigė akade
miją.. Prez. Rooseveltas. išdali
jo baigusiems diplomus. Visi
baigusieji mokslus gavo an
trojo leitenanto rangą.
Prezidentas kalbėjo.
Jis
sveikino naujus karininkus ir
nurodė jiems jų uždavinius.
Prezidentas pabrėžė, kad
Amerikos troškimas yra tai
ka. Bet išoriniai priešai netu
ri aiškinti, kad šis troškimas
išplauktų iš silpnybės.
Nurodė, kaip sunkiai nuken
tėjo kai kurios šalys neturė

Karštai dėkojo už tikėjimo
ir civilizacijos gynimą

damos atitinkamo sau saugu
/VATIKANAS, birž. 12. _ ranų eiles popiežius perėjo ir
mo, nebuvusios kaip reikia įŠventasis Tėvas Pijus XII kiekvienam jų leido bučiuoti
siginklavusios.
vakar priėmė 3,200 ispanų ka ranką, ko paprastai nedalo
Paminėjo Anglijos karaliaus
reivių ir jų vadus karininkus ma gausingų grupių audienci
Jurgio vizitą ir pareiškė, kad
ir asmeniškai jiems dėkojo už jose.
tarp abiejų šalių draugingu
tikėjimo ir civilizacijos gyni Grįžęs sostan popiežius kal
mas gyvuoja, nes abi viena
mą generolui Franco vado bėjo:
kita pasitiki ir neturi baimės
“Sveiki, katalikiškos Ispa
vaujant.
taip daryti.
Ispanai pilietinio karo vete nijos vadai, karininkai ir ka
Taika pasauly, sakė prezi
ranai
atvyko į Romą dalyvau reiviai, mano mylimieji sū
Šiomis dienomis šiurpus viesulas praūžė per kelias vakarų centro valstybes ir paskui
dentas, šiandien priklauso
save paliko išnaikinimus. Anot žinių, 8 asmenys žuvo. čia vaizduojami sunaikinti vieno ti surengtose Italijos laimėji nūs, savo tėvoi širdžiai atnešę
daugiausia nuo ginkluotos jė ūkio trobesiai Indiana valstybėje.
(Acme telephoto).
mų Ispanijoje iškilmėse. Su didelę paguodą kaip tikėjimo
gos. Įsiginklavusi valstybė ne
jais atvyko ir Ispanijos vi ir civilizacijos gynėjai savo tė
gali ko bijotis ir gali sau ra
KEPYKLOS SAVININKO
daus reikalų ministras Ramon vynėje”.
miai ir laimingai gyventi. J.
SŪNUS ŽUVO
Serrano Suner.
Po to popiežius privačiai
A. Valstybių subruzdimas dau
Pro klūpančias ispanų vete priėmė jų vadus.
MOORHEAD, Minn., birž.
giau ginkluotis nėra jokia ka
12. — Vietos Nortbwest kepy
ro baimė, bet taikos užtikrini
klos,
kurioje dirba keliolika
mas.
RYGA, birž. 12. — Pabalti
BERLYNAS, birž. 11. — unistų darbininkų, vieno saviVokietija atvirai pasisako, kad ! ninku J. Lee sūnus, J. Milton jo valstybės pakvietė iš Mas
jai yra trumpa įvairių rūšių 1 Lee, 28 m. amž., žuvo suspro- kvos namo savo diplomatinius
žaliosios,medžiagos (žaliavos) 'gus jo automobily užtaisytai atstovus, kad jie asmeniškai,
bombai.
.
* ; jei ką žino ir nusimano, išaiš MASIIINGTON, birž. 12. VILNIUS. — Gegužės 7 die
pramonės reikalams.
Rolandą kintų, kokiais sumetimais sov. — Senatorius Reynolds, dem. ną Vilniuje vietos lietuviai iš
Ekonominiam žurnale “Der Policija ? suėmė
Tougas,
Amerikos
Darbo
fe Rusija, turėdama 'derybas su iš North Carolina, per radiją kilmingai praleido Motinos
su karaliene patyrė daug pa Deutsche Volkswirt” DiambBritanija ir Prancūzija, rei kalbėdamas reikalavo dešim dieną. Rytą, šv. Mikalojaus
ler-Benz kompanijos direkto deracijos unijos vadą.
lankumo ir nuoširdumo.
rius J&kob Werlif» rašo, kad Kepykloje *r"akhiai gyvuoja kalauja paimti savo “globon” čiai metų visiškai sulaikyti bažnyčioje lietuvių gimnazijos
Karaliaus vizitas, rašo Lon
nesusipratimai tarp savininkų Pabaltijo valstybes. Pabalti- visokią ateityje į J. A. Vals kapelionas kun, Bssys atlai
dono Times, Britaniją su A- žaliavos trūkumas Vokietijai
ir darbininkų.
jis šios “globos” nenori ir ne tybes ateivystę ir čia gyve kė pamaldas ir kun. Pnkėnaa
merika dar glaudesniais san be. abejonės privers vyriausy
reikalingas.
nančius svetimšalius suvar pasakė motinos garbei skirtą
tykių ryšiais suriša, kad ben bę suvaržyti automobilių dir
DARBININKAI SUSIKIRTO
pamokslą. Vakare Vytauto Di
Patirta, kad sov. Rusijai su žyti.
dromis pastangomis siekti pa bimą ir jų naudojimą priva
SU POLICIJA
čioms
pramogoms.
džiojo
gimnazijos salėje buto
aidėti su Britanija griežtai
Senatorius Reynolds yra ži
šaulio ramybės ir pastovios
Jis sako, vyriausybė įsisą FLINT, Mich., birž. 12. — priešinasi karo komisaras Vo nomas nei vien kaip šovinis iškilminga Motinos akademi
taikos.
monina, kad Vokietijoje per Streikuojantieji Nnited Auto rošilovas ir Leningrado rajo tas, bet dar ir izoliacionistas. ja, į kurią prisirinko pilha sa
J
AVorkers
unijos
(priklausan

daug
dirbama
privačiams
ma

lė
vilniečių
lietuvių.
Scena
bu
no komendantas Zdanovas.
WASH1NGTON, biržz. 12.
Jis sako, kad J. A. Valstybių
čios
Amerikos
Darbo
federa

lonumams
automobilių
ir
jų
— Diplomatų sluoksniuose ai
visos durys turi būti aklai už vo žaliumynais padabinta ir
cijai) darbininkai šiandien su Pabaltijo spauda denuncigamybai
suvartojama
daug
įškinama, kad Anglijos kara
trenktos prieš svetimšalius i- tarp gėlių, prie tautiškos vė
juoja Maskvos pasišovimą
sikirto
su
policija.
vairių
rūšių
žaliavos.
liaus Jurgio VI vizitas Ame
ki savieji gyventojai būtų pa liavos, buvo pakabintas moti
“
globoti
”
Pabaltijį,
kadangi
Keliolika
darbininkų
sužei

prie ratelio paveiksiąs.
Nors Vokietija šiandien iš
rikoje įvykdytas Britanijos
valgydinti, aprengei ir suras nos
•
4 •
' **
v '• *’•„.. »• •
iš
bolševikų
jokios
naudos
ne
valstybės vyrų iniciatyva su savo naminės žaliavos pasiga sta.
tas jiems darbas.
Akademiją
atidarė
ir
ati
galima tikėtis, ypač kilus ka
mina daug gumos, gazolino ir
klupdyti diktatorius.
tinkamą kalbą pasakė kun.
rui.
Be to jis reikalauja:
MIESTO TVARKYMAS
kitokio kuro, bet nesuspėja pa
Amerikai nesikišti į jokį Kr. Čibiras. Vėliau buvo M.
dengti reikalavimų, kurie kas- REIKALAUJA DAUG LĖŠŲ
Burokienės ir L. Golubicko
kartas didėja.
ALYTUS. — Tur būt, nė PASIRAŠĖ DARBO TAI karą.
Suregistruoti ir pirštų ant paskaitos apie pagarbą moti
KOS BILIŲ
To atsižvelgus vyriausybei vienas apskrities miestas tiek
nai už jos vargus ir rūpesčius.
BALTIJOS VALSTYBIŲ
ir reikės imtis priemonių tuo, daug lėšų tvarkymui nereika IIARRISBURG, Pa., birž. spaudus paimti nuo' svetimša Po paskaitų tuojau vyko
VIENYBĖS PARAIŠKA
ar kitu būdu konservuoti vi lauja kaip Alytus. Norint tin 10. — Gubernatorius pasirašė lių, kurie neturi ryžtumo bū meninė ir koncertinė dalis, ku
ti šalies piliečiai.
KAUNAS. — Birželio 9 d. sokią žaliąją medžiagą. Pir kamai sutvarkyti, reikia ne tū
legislatūros pravestą vadina
rioje 'VI. Pilypavičifitė padai
dalyvaujant prezidentui ir vy miausia turės kliūti automo katančius išleisti, bet milijo
Deportuoti
visus
kriminalis
mą darbo taikos bilių, kuriuo
navo solo, E. Palevičiūtė pa
riausybei, prasidėjo Pabalti bilių pramonei.
nus.
, I i ištedsėjami sėdėjimo ir kiti ne tus ir negeistinus svetimša skambino pianinu ir A. čeljo kongresas manifestuojant
Nuo 1925 m. iki šiol miesto autorizuoti ir nereikalingi dar lius.
na atliko šį tą smuiku. “Var
vienybės reikalą. Dalyvauja SAN FRANCISCO, Cal., savivaldybė išleido — miesto
bininkų streikai.
Išnaikinti tarp svetimšalių po” choras, A. Krutulio diri
šimtai latvių ir estų.
birž. 12. — Siautusiam čia tvarkymui per 0,5 milijono li
visokius “izmus”, su kuriais guojamas, padainavo keletą
miesto centre gaisre 2 asme tų. Nors jau daug kas sutvar
MAŽĖJA ŽYDŲ
jie puola viską, ka9 amerikie dainelių, kurios buvo paįvai
GAUSINGAS SAVANORIŲ nys žuvo ir 13 sužeista. Su kyta, bet visvien dėl lėšų storintos deklamacijomis.
KONGRESAS
žeistųjų tarpe yra 11 ugnia 'kos nėra galima viską sutvar
KUD. NAUMIESTIS. — Iš čiams yra kilna ir gerbtina.
Motinos dienos minėjimas
kyti.
• į'jll senų miesto dokumentų maty
KAUNAS, birž. 8. — Gau gesių.
šiemet praėjo daug nuošird
PER ATLANTIKĄ
ti, kad prieš 100 metų Kud.
singame savanorių kongrese
žiau ir iškilmingiau, negu mi
Naumiestyje (tuomet jis vadi
LĖKTUVU
dalyvavo valstybės preziden
nėjimai pereitais metais, Šį
nosi Vladislavovas) būta 4413
tas, ministras pirmininkas ir
NEW YORK, birž. 12. — Motinos dienos minėjimą su
gyventojų, iš kurių 3348 žydai
krašto apsaugos ministras.
Pan American Airways prane organizavo Vilniaus lietuvių
it tik 1065 asmenys kitų tau
šė, kad nuo šio birželio 28 d. Blaivybės draugija, kuriam va
tybių. Dabar tepriskaitoma
SUDEGĖ UŽVENČIO
per Atlantiką lėktuvais bus dovaVo draugijos valdybos na
PRAHA, birž. 12. — Kal ėmėsi pirmojo metodo — mal mieste 3000 gyventojų, bet iš vežami ir keleiviai. Iš J. A. rė p. Stašienė.
MIESTELIS
bama, naciai planuoja peror dinimo. Pasirodė, kad šis me jų kitų tautybių 2300 asme
KAUNAS, birž. 9. — Sude ganizuoti Bohemijos ir Mora todas neveikia. Tad dabar im nų, o žydų tik 700. Tuomet Valstybių į Marselį nuvykti
(į vieną pusę) bus imama 375 V1ESULOJE 8 ŽUVO IR
gė Užvenčio miestelis. Be to, vijos protektoratą ir smar sis antrojo — griežtumo.
žydai sudarė 75,9* bendro gy
APIE 50 SUŽEISTA
Merkinėje sudegė 300 hektarų kiau sužnybti čekus, kad pa Stebėtojai aiškina, kad ir ventojų skaičiaus, dabar — dol. asmeniui.
miško.
INDLANAPOLIS, Ind., biri
laužti jų priešinimąsi nacių šiuo metodu čekų tautos nepa tik 23,3*. Mieste žydams leis
DAUG BIČIŲ
12. — Indiana, Illinois, Ohio,
vykdomai santvarkai.
veiks, nes ji nepaveikiama. ta apsigyventi tik nuo 1744
LATVIAI NUTRAUKĖ
Septynių milijonų čekų tau Gal tas pagreitins nacių reži metų, ir tik jiems skirtose gat LIUDVINAVAS. - Nuo Michigan, Wisconsin ir KenSPORTO SANTYKIUS
seno liudvinaviečiai myli bi tucky valstybių dalis ištiko
tos pavergimui — įtraukti vo mo Vokietijoje žlugimą ir pa vėse.
tes ir jų savo soduose daug viesulas.
KAUNAS, birž. 9. — Lat kiškon kultūron, naciai turėjo čios Vokietijos susiskaldymą,
viai nutraukė su Lietuva spor du metodus: maldinimą ir jei čekai bus žiauriai spau REMKITE, PLATINKITE laiko. Šiuo metu čia yra apie Sužinota, 8 asmenys žuvo ir
apie 50 sužeista.
KATALIKIŠKĄ
SPAUDĄ 1500 bičių avilių.
prievartą. Užgrobę Čekiją jie džiami.
to santykius.
,

NACIAI PLANUOJA
SUVARŽYTI PRIVAČIU
AUTŲ NAUDOJIMĄ ‘

Kas ir kaip mano apie Anglijus karaliaus
Jurgio VI vizitą h A. Valstybėse
BERLYNAS, birž. 12. —
Dėl Anglijos karaliaus vizito
J. A. Valstybėse nacių spau
da pareiškia, kad tas įvykdy
ta sudaryti “demokratinį blo
ką” ir tuo būdu sukelti nau
ją pasaulinį karą.
Sako, prezidentas Roosevel
tas esąs pirmosios rūšies “de
mokratinio pasaulio” reformeris. Jis stumiąs pasaulį karan, kad sau laimėti trečiąjį
tarnybos terminą.
LONDONAS, birž. 12. —
Anglų spauda sveikina Ame
riką, kur karalius Jurgis VI
BALKANŲ SANTARVĖS
SOLIDARUMAS

ĄNKARA, Turkija, birž.
12. — Čia lankosi Rumunijos
įžs. reikalų ministras G. Gaįcu. Jis tarėsi su turkų vylausybės
nariais Balkanų
santarvės reikale. Rado, kad
tarp šios santarvės valstybių
solidarumas nepalaužiamas.
Taip pat patyrė, kad Jugosla
vija pasiryžusi neapleisti san
tarvės.
SUSIRGO GERŲ UŽNUODINTO VYNO

ŠANCĘATUS, birž. 12. —
Japonų konsulate Nankine,
Kinijoje, surengtos vaišės ja
ponų ir kinų aukštiesiems vai
dininkam8. Po pasivaišinimo
vynu apie 20 japonų ir kinų
staiga susirgo. Du mirė. Pasi
rodė, vynas buvo užnuodintas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian
dien debesuota; numatoma
lietaus; kiek šilčiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi
8:27.
.

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS

Prieš nepalaoziamiis čekus naciai

pasironge imtis griežtųjų metodu

PABALTIJO SPAUDA
PUOLA MASKVĄ DĖL
JOS NEDRAUGINGUMO REIKALAUJA 10-IAI
KAIP VILNIAUS
METŲ VISIŠKAI
LIETUVIAI MINĖJO
UŽDARYTI ATEIVYSTĘ MOTINOS DIEN lį
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NEW YORK, birželio 6 d. čių specialiai atsiuntė savo
't
— Lietuva, kaip jau ne kartą fotografus, kad tų vitriną nu
Apie Argentiną
o py — Ule.
buvo sakyta, neturi tikslo per fotografuoti.
Ldvnrtlslns lu “DHAUOAB” brlngs best results.
Argentinoj gyvenama apie 40,000 lietuvių. Parodų nustebinti pasaulį sa- Lovely, beautiful, kaip rea”
s* •
š*
J ų tarpe šiemet gražiai pradėjo darbuotis vo medžiaginiais turtais, to- liai puikiai tas atvaizduota
1Sm“
UxDRAUGAS
* >Malinu iSs^/ru* smnauionlus.
t'KL/iLllhRATUii kaina: J. Amerikos valstybėse.
Tėvai Marijonai — kum A, Andriušis ir dėl ji neturi, kaip pavyzdžiui, — neeusilaiko pareikšti savo
■Setams — $0.00; Pusei Metu ~ $>-$0; 'Trims rnOne
Ūmius — $2.00; Vienam įuOuesiul — .7ta Kitose vai
kuu. K. Vengras. “XX Amž.” apie tų kraš
•i>uOet prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metu
Australijos paviljonas, gaba įspūdžius žiūrovai. Už tat
tesu Pavienis num. $0.
tų įdėta tokių žinių:
Argentina ploto- atžvilgiu yra nepaprastai lo aukso rasto 1859 m. vertės pavydo apimtas koks tai žiū
BeuurauarDiams Ir korespondentams rastų negrąžiną
Po Svietą Pasidairius dėl grožio kankinas.
■et neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam Uks
didelė valstybė: ji apima 2,900,000 km., at tik... 52,500 dolerių. Kiek to rovas lenkų kalboje piktai
ui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
Tik tuomet neaimanuoja,
•yti ir trumpinu visus prisiųstus rastus ir ypač ko
seit, apie 5 kartus didesnė už Vokietijų. Jos kios šimtmečiais kasančios šnibžda savo žmonai: “Tas
vspoudeucuas sulyg savo uuoZiūroa
Korespondentų
Kauno “Kuntaplio’ popie- kai atein vaikinas...
^tusu rašyti trumpai ir aiikiai (.Jei galima rąžomąją
teritorija išsitęsia (imant nuo jos šiaurinio auksų šalys gali ištiesti pui lėles lietuviai paėmė iš Len ros poetas Levas Žiūronas j kavinę mielai suka,
■ tasiueiej paliekam didelius tarpus pataisymams, ven
inu. polemikos ir aameniOkumų.
Pasenusios korės
paviljono’’. 'Gerbiame jo pasigenda Maironio apdainuo
galo ligi pietinio) per 3,600 km., t. y. maž kių plentų, geležinkelių ir ki kijos...
• io» <aikrastiu nededamos
■ *
’
bet prieštai dabinas,
daug tiek pat, kiek nuo Archangelsko ligi tokių gėrybių. Visai kitos są- patrijotmgus jausmus, bet ne tų lietuvaičių, geltonkasių,
■oimų narnos prisiunčiamos pareikalavus.
nes tik grožio pumpuriukai
Utered as decond-Olass Mauer Maroh >1, 1010, ai
Madrido! Tačiau tame plote, kurio 35 proc. lygos mažai Lietuvai, kuri ką kultūrų; iš kultūringesnių le puikių, po rasas kasas šukuo
uieago, Illinois Under the Aot ot Maroh 1. 1879.
sudaro girios ir 46 proc. ganyklos ir tik 6,8 padarė per 21 metą, padarė nkų telk o išgirsti daug kom jančių ir tokias dainas dainuo neš pasisekimą...
Ir taip trankosi per dienas
proc. dirbamos žemės, — taigi, šitaune plote per linų pluoštą, pienų, gyvu- plimentų.
jančių, kad net širdį griaudi šiuola ik Kauno žmonės.
tegyvena tik apie 11 iuil. gyventojų, arba'iįus įr kiaušinius. Kiek kiauTies knygomis mažiau su na. Dabar esą šitaip:
Komunistų Veikla
Neklausia iš jų nei vienas:
8 kartus mažiau, kaip \ okietijoje.
,
tenka užauginti, kiek dar- stojusių, viena — nepažįstaUž
Raseinių
ant
Dubysos
kurgi mūs Maironis#..
Argentina yra žemės turtais pertekęs kra bo reikia padėti, kad gautum ma kalba spausdintos, kurių
Rusiškojo komunizmo propagandistai vi
teka
saulė
teka
—
Kur pradingo tas poetas,
sur lenda, visur stengiasi užkrėsti komunis- štas: Kordilijerų kalnuose randaima aukso, vertę tik ano- vieno gabalo tik spaudos darbas gali suį geltonplaukės puikios visos
ta taurioji siela —
sidabro, vario, švino, ciuko, volframo, man aukso. O vienok Lietuvos pa dominti. Bet pasitaiko ir čia
aiškų nuodų.
apie
madas
šneka.
šiandie viskas taip pere
Pastaromis dienomis Kongreso investiga- gano rūdos ir, kas svarbiausia, to- brangio-1 viljonas proporcijonaliai lan žinovų. Labai didelės ir se
Jei šiandien jos geltonplaukės kad gyvent nemiela..
cijos komitetas iškėlė viešumon vienų tik jo skystimėlio — žibalo! Klimatas didele komas daugiau už kitus pa nos New Yorko leidyklos sa
yra mada tokia,
Aprašė gražiai Maironis
rai ypatingų dalykų: Maskva instruktavus dalimi koutinentalinis, bet apskritai imant viljonus ir žmonės ne tik pe vininkas sustojo ties atrinktų
pakrantes Dubysos,
Amerikos komunistus naudoti jaunas mer sveikas.
reina
per
jį,
o
atsidėję
studi

knygų
vitrina
ir
nepanorėjo
Bet dabar kiti jau žmonės,
95 proc. gyventojų yra katalikai Graco
gaites rau.do-iia.jUm mfsijpnieriavimuįi tarp
juoja, užsirašo, daro rinitas tikėti, jog tos knygos būtų Po barus jos vis vaikščioja,
provincijoje,
Patagonijoje
ir
Ugnies
Žemė
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tais lankęs Maskvoje komunistinės propa apie 230,000. ~ Nors oficialiai nė viena kon
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be ribų, be krašto...
su virš šimtas amerikiečių.
White prisipažinęs, kad nuo 1930 iki 1936 džiulė gyventojų dauguma, teigiama pirme mis metų ir nematė, kokie tu kolekcijonieriai žinovai, argi
m. buvęs komunistų partijos nariu ir studi nybių; sakysim, Respublikos Prezidentas te rtai juos supa, atėjo atsitik maža šalis gali įrengti ir iš jas prekybos reikalais; jam pat siunčiama ir stambesniu
javęs Maskvoje per aštuoniolikų mėnesių, gali būti tik katalikas.. Santykiai tarp Baž-1 tinai žinovas ir tuoj paste laikyti tokias spaustuves. — padeda panelė Stella Jurevi- redakcijų knygynams, pavis
Jis paprašė atidaryti vitri čiūtė, veikli Komiteto Moterų į niams profesoriams ir žurna.
liudijo, kad ir Herbert Benjamin mokėsi Ma nyčios ir Valstybės visiškai geri; apie tai bėjo aplink pėdsakus bran
paliudijo
prieš
keletu
metų
Buenos
Airėse
gaus metalo. Ir Lietuvos pa ną, pavartė vieną kitą knygą Skyriaus sekretorė, panelės listains. Konsulato kartoteskvoje. Benjamin yra Workers' Alliance (šel
įvykęs
nuostabiai
pasisekęs
tarptautinis
Eu

pimo darbininkų organizacija) sekretorius.
viljone minios sustoja ties ir panorėjo keletą) įsigyti sa Albina Ambraziejūtė ir Ony- Į kon patekęs asmuo ar drau1932-33 metais jis organizavo vadinamąjį charistinis Kongresas, kuriame kaip Popie “Vargo Mokykla”, susipažį vo kolekcijai.
tė Vaivadaitė, Aldona Šertvi- gija gauna automatiškai vis
žiaus legatas dalyvavo ir dabartinis Šv. Tė
t 'J
‘bado maršavimų \
sta per užrašus ir sumanius Antrame
aukšte žmonės ste tytė ir Marytė Rusaitė dviem ką kas tik naujai gaunama.
Tas pats White pasakojo, kad Maskvoje vas Pijus XII.
budrių
lietuvaičių
aiškinimus
bėte stebisi — kilimai, kili pakaitom duoda paaiškini Bet, štai, vienas asmuo no
Santvarkos atžvilgiu Argentina yra fede
jiems buvę įsakyta, rekrutuojant narius ko
su
skaudžia
Lietuvos
gadyne
munistų partijai, ypatingo dėmesio kreipti racinė valstybė. Yra dveji parlamento rū ir tuoj supranta, kaip puikiai mėliai, medžiagomis žmonės mus. Tai prie New Yorko kai ri parašytį ilgesnį straipsnį
negali atsidžiaugti. Vitrina tros šešių valandų varginan darbą, ar šiaip stambi biznio
į kariuomenę. Esu buvo liepta kelti karei mai. Ministerius skilia prezidentas, jie jam
P.
Rimša
per
savo
kūrinį
at

su gintaru taip pat žmonių tis darbas. Bet patartina pa- įstaiga interesuojasi speciavių tarpe nepasitenkinimų gaunamu maistu, ir atsakingi.
vaizdavo tą epochą.
sižiūrėti, su kokiu gyvumu ir liais klausimais. Kiek knygų
apgulta.
patalpomis, apdaru ir t.t. Kokiu tikslu Mas
Žymaus Svečio Sulaukus
kva duoda tokias įj^trukcijas savo agen .n
Užaugę laisvių šalyje, lan — Kąs tai .gintaras — ak interesu jos tą atlieka. Todėl reikia išvartyti, kiek darbo
tams Amerikoje, berods, ir aiškinti nereikia.
]5adėt4, kad' paruošti medžia
Prof. K. Pakštas jau Dėdės Šamo žemėje. kytojai itin atjaučia mažai muo! metalas? ar kietas, ar ir lankytojų pagyrimai' jų pi
Svarbiausia yra tas, kad tie liūdymai dar
gą. Dažnai abejojama ar pa
Praėjusį sekmadienį jau kalbėjo Mariana- tautai padarytą skriaudą ir kietesnis už anglį, klausimai lnai užtarnauti.
stipriau įrodo, kad Amerikos komunistų vei
polio Kolegijoj mokslo metų užbaigimo iš pažvelgia aplink skaitmenis, taip ir krinta. Bet amerikie Yra lankytojų kitataučių, dėtas darbas bus tikrai ir ti
kia nėra savystovi, bet kiekvienų jos žingsnį
kilmėse. Chicagoje bus birželio 19—20 die kiek ir kokių mokyklų Lietu tės, čia gimusios lietuvaitės, turinčių gana daug žinių apie nkamai išnaudotas, ar tos de
diriguoja Maskva. Dėl to ir netenka stebė
nomis. “Amerika” gerb. Svečių taip pa va įsteigė per trumpą savys- Lietuvos nemačiusios, gerai Lietuvą, jų pastabos tą iš šimtys tūkstančių “Introductis, jei prieš komunizmų kas kart griežčiau
sveikino :
tovaus gyvenimo laikotarpį, pasiruošė ir jau apsiprato, ir duoda. Iš kur tos žinios, jog ing Lithuania” P. Žadeikio
pradedama nusistatyti ir prieš jį kovoti.
“Prof. Pakšto asmenyje sveikiname Lie pažiūrėję į išstatytus vaiku su malonia šypsena visiems iki Pasaulinio Karo pabaigos ar kitos brošiūros, pagaliau,
tuvos katalikų šviesuomenę, pajėgusių ,per čių darbelius, susikaupia, dar vienodai — vyranns ir mote Amerikos mokyklų vadovė kai kada ir brangios knygos
Anglijos Karaliaus Vizitą
1-2 paskutinių nelengvų metų išsilaikyti kil kartą) pažvelgia į “Mokyk rims, seniems, jauniems ir liuose nei pačio žodžio “Lie pasiekia savo tikslui, ar bent
nioje
aukštumoje, pakelti didžiausius ban lą”, atiduoda pagarbą ir lie vaikučiams aiškina ir į klau tuva” nebuvo galima rasti, o tiek, kad apsimoka už siunti
Anglijos karalius Jurgis VI ir karalienė
Elzbieta Jungtinėse Valstybėse išbuvo tik dymus ir vis dėlto išėjusių laimėtoja.
tuvei motinai ir per ją tiek simus atsakinėja. Visi žavisi dabar irgi vos keliomis eilu nėjimui sunaudotus pašto že
Prof.
Pakštas
nuo
1930
metų
vadovauja
keturias dienas. Bet jie daug matė, daug
gyvybinės jėgos parodžiusiai jų tautiniais rūbais, karoliais tėmis apie ją paaiškinama. Su nklus. Bet štai Parodoje aiš
Ateitininkų
Federacijai.
Jo
Skelbiamos
tik

patyrė. Svarbiausia — jie čia patyrė didelį
ir dar daugiau jų teikiamais ūkus ir kruopštus Atstovy kėja, kad neveltui buvo siun
tautai.
nuoširdumų, nepaprastų vaišingumų ir šio ros lietuviškos vienybės ir tolerancijos idė
Čia nereikia žodžių — už išsamiais paaiškinimais. Tad bes ir konsulatų darbas yra tinėta, kad daugelis prisime
krašto santykių su Anglija ir ypač su Ka jos laimėjo katalikams labai daug pritari tenka iš šalies pastebėti tų nestebėtina, ‘kad svečių kny mažai kam suprantamas. Pa na visas žinias ir tikrai jas
nada draugingumų. Tai jie aiškiai galėjo mo įvairių įsitikinimų grupėse. Jo neišse
lankytojų veidų išraiškų. Po goje randasi ne tik (pagyrimai silikdami prie temos pastebė- išstudijavo ir kad tokioje di
pastebėti iš pasikalbėjimų su vyriausybės miamas entuziazmas nuolat duodavo šviesuo
tokios įžangos daugelis atsi Lietuvos paviljonui, bet ir sime tik ją liečiančią dalį. delėje šalyje, kaip J. A. Val
nariais, su politikais, pramonininkais, dar menei naujų minčių, naujos ugnie® dirbti ir
dėję vaikšto ir studijuoja a- panelėms. “Lovely, excellertt į Per savaitę gaunama po ke- stybės, palyginus, daug žino
bininkų unijų vadais, kultūrininkais ir žur aukotis.
Sveikindami atvykstantį profesorių, iš šir- biejų aukštų eksponatus. Ne girlt-, charming hostesses” ir lias dešimtis laiškų, kuriomis ma apie Lietuvą ir lietuviu
nalistais. Taip pat ir iš spaudos, kuri smulk
kitokių pagyrimų. Lietuvių1 prašoma brošiūrų, knygų ir tautą.
i
meniškai aprašinėjo kiekvienų viešų kara dies linkime, kad jo asmenybė jo meilė vi- sigaili laiko ir išeina patensiems lietuviams, jo toli pramatąs planai, jo kinti. Labai daug sustoja ties Dienos Komiteto Pirmininkas šiaip bendrų žinių. Tas leng- Lietuvos Skyriaus Geni
liaus ir karalienss pasirodymų.
Karaliaus vizitą, nėra abejonės, yra labai į organizaciniai ir [moksliniai sugebėjimai pra vitrina su lėlėmis, vaizduo Juozas Laučka atlieka bend- va. Ką turima siunčiama įvai-1 linis Komisaras MadelejJ
reikšminga. Ja sustiprinama abiejų galin dėtų išeivijos, ypač katalikų visuomenės gy- jančiomis kaimo vestuves, rą paviljono priežiūrą, o be rių universitetų, miestų ir vietėnaitė perdavė skyri
(Tęsinys 3 pusi.)
gųjų pasaulio valstybių ir politinis, ir kul veninie «*u» lap*, kurs batų įniyta, neii- įBugeli8 rimčiausiy |aikraS. to, jis teikia visas informaci- draugijų bibliotekoms, taip
dilsiančiomis
raidėmis
”
tūrinis
ir' ekonominis bendradarbiavimas.
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Šiais visokių neramumų ir netikrumų lai
kais, tai yra tikrai svarbu. Karaliaus vizitą
sustiprino sąjūdį už palaikymų taikos pa
saulyje.
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Savo laiku buvo pranešta, kad choro iš
Lietuvos šiemet nesulauksime. Bet, pasirodo,
tos žinios nebuvo tikslingos. Štai, gegužės
mėn. 24 d. laidoj “XX Amž.” paskelbė:
“V. D. Universiteto choras šią vasarą
vyks į pasaulinę parodą Mew Yorke. Apie
40 studentų choristų Amerikoj praleis pus
antro mėnesio koncertuodami lietuvių ko
lonijose”.

J. E. Vyskupui P. Bučiui šiemet sueina
40 metų kunigavimo sukaktuvės.
Garbingasis Vyskupas Amerikos
lietu
Tai gera žinia. Kolonijų veikėjai iš ank
viams yra gerai žinomas. Jis čia klebonavo
keliose parapijose, redagavo dienraštį • Drau sto turėtų ruoštis, kad retus svečius tinka
gą’, vadovavę lietuvių katalikų visuomenei, mai pasitikti.
dalyvaudamas seimuose, konferencijose, da
rydamas paskaitas, sakydamas prakalbas. pažinčių, visur iškėlė savo mylimus tenftos
Jis Čia, Amerikos lietuvių katalikų tarpe, vardą.
Garbingasis Jubiliatas yra vienas pirmų
paliko gražiausių atsiminimų apie savo kil
jų a. a. arkiv. Matulevičiaus atgaivintosios
nią asmenybę.
Jo Ekscelencija visos mūsų tautos gyve Tėvų Marijonų vienuolijos iiarys, buvęs jos
nime yra suvaidinęs svarbų vaidmenį, kai vyliausiuoju vadu ir dabar vaidinąs joj
po mokslininkas, rašytojas ir veikėjas. Lie svarbų vaidmenį. Be to, vysk. Būčys yra
tuvių tautinę idėją jis visur skelbė: ir bū vienas iš Lietuvos Universiteto organdzato
damas Petrapilio Akademijos profesorium, rių ir buvęs jo rektorius.
Policijos, detektyvų viršininkai ir apskrities advokatas stovi prie bombos sudraskyto vienos kepyklos (Moorhead,
Plačiau apie J. E. Vysk. Bučį parašysime Mtnn.) troko. Dešinėj J. Milton Lee, kepyklos savininko sū nūs, duonos išvežiotojas, ant vietos užmuštas. Anksčiau abu
ir Amerikos lietuvių laikraščio redaktorium,
ir klebonu. Visur padarė naudingų Lietuvai I kita proga.
gavęs grąsinimų. (Acme telephoto)

Antradienis, birželio
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SVEIKATOS KELIU
Ražo Dr. A. O. Rakauskas

J
TONSILAI IR ADENOIDAI sveikata reikalauja, tonsilų
operacijos daroma ir jaunes
Tonsilai randasi abiejose niems vaikams.
žmogaus koserės pusėse, o aPraslinkus tam tikram kū
denoidai — viršutinėje jos da dikio gyvenime periodui, atei
ly. Tonsilų pakraščiai yra pri na laikas, kuomet tas nuola
dengti burnų išklojančia mn- tinis ligos gyvių tonsiluose
kozine pievute. Matomoji jų gyvenimas virsta tikrais ligų
dalis šios pievutės neturi. Tai šaltiniais. Pasidėkojant šiems
gi šioje tonsilų dalyje yra ligų šaltiniams, daugeliui žino
daugelis mažyčių olučių, ku nių ar tai jie būtų jaunesnio
riose nuolatos gyvena įvairių ar senesnio amžiaus, terika su
rūšių mikrobai arba, geriaus sidurti su širdies ligomis, ink
sakant, ligų diegai. Sumažė stų įdegimais, sųnarių ir kau
jus atsparumui prieš šiuos li lų gėla, reumatizmu, bronchi
gų diegus, jie ima sparčiai tu ir daugeliu kiti} ligų. Tai
augti ir daugintis, o prie to gi, tonsilai, pradžioj tarnavę
plėstis toliau. Ligų perai sa geram tikslui, vėliaus, prisi
vo nuodais užteršia kūnų su pildę infekcija, virsta žmo
tok
tokia paskuba, kad kūnas ne- gaus sveikatos priešais, ku
jėgia apsivalyti nuo jų ir rie visu uolumu varo žalingų
a ima viršų aut žmogaus. organizme darbų, nebent toji
Ligoniui tada reikia medika- blogybė yra pašalinama. O
lės pagalbos pašalinimui skau tai atsiekiama išimant tonsismo ir sustiprinimui organų, lus.
kad Ikūno apvalimų nuo nuo Sugedę tonsilai ir adenoi- nosį, lūpas, gomurį, žandų
dų paskubinti ir tuom pat sy dai begalo daug žalos daro kaulus, o dėl pastarųjų, nu
kiu užkirsti ligos plėtimuisi vaikučių sveikatai tftrp pen kenčia ir dantys.
Vasaros atostogoms atėjus,
kelių.
kių ir dešimties metų am
%
patartina visiems vaikučiams,
Kūdikystėje tonsilai vaidi žiaus. Padidėję adenoidai da o sykiu ir suaugusiems, ku
na ypatingų rolę, būtent, jie linai uždaro viršutinę koserės riuos tik vargina bet kokio
stengiasi apsaugoti žmogų dalį ir vaikąs yra priverstas sveikatos trūkumas, pasitarti
nuo infekcijos ir po draug kvėpuoti pro burnų, ypač tai su savo geruoju daktaru apie
prisideda prie išdirbimo atspa motinos pastebi vaikui mie tonsilų ir adenoidų žalingu
rūmo prieš įvairius ligų gy gant. Kvėpuojant prasižioju mų pašalinti. Kada yra ge
vius. Šis laikotarpis tęsiasi siam, vaikui išdžiūsta burna, riausia tokios operacijos vai
maždaug per .pirmuosius ke liežuvis sukempa, į savo plau kams daryti? Į šį klausimų
turis ar penkis metus kūdi čius sutraulkia visokias dul tenka atsakyti, kad tuoj kaip
kio amžiaus. To dėlei daugu kes su ant jų esančiais ligų tik prasideda atostogos — dar
ma daktarų yra konservaty gyviais, dėl to, kad burna ne šį mėnesį, tuomet bėgy liepos
vūs su tonsilų operacijomis turi ypatybės būti oro koš ir rugpiūčio mėnesių vaikai
iki ketvirtų ar penktų (kūdi tuvu. Adenoidai daug pavei turi progos atgauti pilniausių
kio metų. Tačiau, jei kūdikio kia neigiamai į vaiko veidų. sveikatų ir, atėjus naujam
mokslo metui, jie grįsta mokv
%
klon ne sirgti, bet mokytis.

Liepos 4, yra tai Nau
jos Anglijos lietuvių
šventė. Tų dienų kas
met įvyksta Lietuvių
Diena
Marianapolyj,
Thompson, Conn. Čia
matome vaizdų iš Lie
tuvių Dienos pamaldų
metu. Šiais metais, lie
pos 4, taip pat įvyks
iškilmingos pamaldos.
Giedos chorai ir solis
tai.
Liepos 4 visi keliai
veda į Lietuvių Dienų,
Marianapolyj.

$50.00 Nuolaida

ailllVI PAIN IN IIW MINUTEI

To relicv. the torturlng psln of Rheumatbm, Nouritta. Neunlgia or Lumbago, in a
few minutes, get the Doctor’a formula
NURITO. Dependable—no opiatee. no nareotiea. Doea tne work qaickly—muat relievo
worat pain, to your aatiafaetion in a few
minutei or raoney back at Druggtata. Don't
■uffer. Uae NURITO on thla gusrantee toriay.

LIETUVOS PAVILIJONO
LANKYTOJŲ PASTABOS

“Remarkable, most effective,
very revealing” šimtais,
“The most picturesųue and
(Tęsinys iš 2 pusi.)
vivid pattem of Lithuanian
neraliniam Konsului ir birže Life — Very fiood”. “Gairlio 10 d. išvyko į Lietuvą.
est siglit we h avė ever seen.
Jai pridera mūsų visų pri ^fakes one want to go to
pažinimas ir didelė padėka Lithuania”. “A niarvelous
už Parodos su ruošimų, jai ir exhibition of culture, prognuopelnai už jos pasisekimų. ress and craft”. “Simple, yet
Nedaugelis matė jų darbe, bet toucbing”, “A revelation intie, kurie matė, stebėjosi, ko to a land of infinite capacikiu kantrumu ji duodavo nu ties”, “Educational as well
rodymus ir }>ati dirbo, kiek as extremely interesting”,
vienam paveikslui, kiekvie “Don’t believe it — Colosnam išstatytam daiktui rū sal”, “One of the best Pavipestingai parinko tinkamiau lions”, “Bxpected little, būt
sių vietų, kad jis būtų mato was srurprised agreeably”. Ymas iš geriausios pusės.
ra komplimentų lotynų, pran
Pakviestos aiškintojos iš cūzų ir lenkų kalbomis. Bir
jos gavo smulkmeniškus nu želio 5 d. atsilankė ir pažiū
rodymus ir, jei jos dabar en rėjo Paviljonų kunigai Nor
tuziastiškai pasakoja apie bertas Pakalnis, kuris paliko
kiekvienų lėlę, tai tų įkvėpė svečių knygoje užrašų:
“Visų paviljonų įdomiau
joms panelė Avietėnaitė. Ži
noma, panelės parinktos ir žo sias — tai lietuvių paviljo
džiai krito į gerų dirvų, bet nas. Skoningai įrengtas. Pa
jos galėjo perimti tų įkvėpi traukia visų dėmesį. Lietuvos
mų tik iš to asmens, kuris kultūros knyga”, ir kun. Juo
pats turėjo ir mokėjo perduo zas Simonaitis, Elizabetb, N.
J. užrašęs:
ti kitiems tų įkvėpimų.
“Mums, Lietuvių išeivijos
Svečių knygoje randame to sūnums, tai žavėjantis atvaiz
kių pastabų, kaip “Very in- davimas dabartinės Tėvų ša
teresting exbibit”, “\Vonder- lies. Valio”.
J. Kl-s.
ful,” “Nice”, “Excellent”,

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MŲ MORGIČiy

Norge, 6 pėdų, $179.00 už..

Westinghouse .........
Crosley Shelvador .......

6 pėdų didelės vertės$150.00 už....

*114.00
*129.00
*114.00
*117.50
*9900

5 ir 10 metų garantija.
Skalbiamos ir prosinamos mašinos —
Norge, Thor, ar Maytag $125.00 už ....

4%

Išmokėjom Už
Padėtus Pinigus

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

GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASS0G1ATI0N
6816 S. Westem Avė.

Phone GRO. 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS IAMOKPJ1MAI8

Barskis Furniture House,

Ine.

‘TlIE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1904

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

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ĖSTATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rųšies naujus namas ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokėjimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriausį atlyginimų iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

Žmogų

JO. E. 5 pėdų, $165.00 už.......

INSURED

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per
Federal Savings and Loun Insurance Corp., po United States
Oovernment priežiūra.

Žemės ūkio ministrui prof.
J. Krikščiūnui atkreipus ūki
ninkų dėmesį į avių ūkio sva
rbumų ir būtinų reikalų avių
ūkį plėsti, daugumas ūkinin
kų jau dabar pareiškė norų
didesnį avių skaičių auginti.
Norį geresnių avių įsigyti
didesnį skaičių, ūkininkai ga
li kreiptis į avių augintojų
draugijų, o perku tik keletu
avių, gali betarpiai užsisakyti
pas veislinių avių augintojus. GARSINKITE^ “DRAUGE” Nubaudė Sugyvulėjusj

ANT ELEKTRINES LEDAUNES

READY IN 9 MINUTES

RHEUMATISM

■

Ūkininkai Pradeda
Plėsti Avių Auginimą

MACARONI-AND-CHEESE

Jurbarke pil. Kazys Petrai
tis vedė iš doro kelio vienų
mažametę mergaitę. Šiomis
dienomis Kauno Apygardom
teismas Petraitį nubaudė už
tokius darbus pusantrų metų
sunkiųjų darbų kalėjimo.

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Tėmvkite Biznierių Bsrgenus “Drauge”.
V

Phone: Calumet 2520-1

*69.00

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

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

Perkėlėm raštinę į savo namą.
navimas bus geresnis.

Raštinė modemiškai įrengta Ir patar

Jos. F. Budrik Fumitn House,

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

3409-11 So. Halsted St.

Skolinam pinigus pirmam morgičioi mažu nuošimčio ir renduojame apsaugos
dėžutes. Apd raudžiam 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 vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

BUDRIK’S ANNEX
3417-21 So. Halsted Street
______________________ TM. Vardą 3088

,__________________

Nacionalėse Arlingtono kapinėse Anglijos karalius Jurgis
VI uždeda vainikų ant nežinomojo kareivio kapo. (Acme teJ lephoto)

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

O. A. ŠUKYS,

l^Sdentitas,

SURYS -DOODY-ANTONISEN, Ine.

—

AntradieniB, birželio 18, 19"0

BRITTOIS

Daug daro, kas daug myli. | LIETUVIAI DAKTARAI
Daug daro, kurs gerai atlieka, i
TsL Pullman 7238
Yra dideliu išmanymu nesi Ras.
Pullman 0263
karščiuoti darbuose ir nesilai
kyti atkakliai prie savo nuo
monių.
DANTISTAS

f

CICERAS LIETUVIU NAUJIENOS
=7- --

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

"-

DR. A. W. J ACOBS

Šv. Antano parapijos mokyk
Šiahdie, 10 vai. ryto, šv. los mokslo metų baigimas ir
10758 S. Michlgan Avė.
Antano bažnyčioje iškilmin įteikimas diplomų baigusiems
Chicago, Illinois
LIETUVIAI DAKTARAI
OFISO VALANDOb.
gos Mišios Novena darančių aštutttųijį skyrių. Tarp dide
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
Tel. Yards 3148.
lės klesos baigusiųjų buvo ir
intencijų.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
Rez. TeL Ganai 0402
2 iki A ir 7 iki S
Vakare 7:30 vai. iškilmin Mondeikų uulkrelė Marijona,
kuri gavo aukščiaUsj moksle
1 Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
ga procesija baigsis novena
Šventadieniais: 11 iki 12
požymį
ir
laimėjo
Šv.
Kafciį šv. Antanų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Misijonierius Tėvas Silvi- J miero Akademijos stipendijų.
2158 W. CERMAK ROAD
Pažymėtina, kad graduantė
Tel. Canal 2346
us, C. P., suteiks atlaidus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9
ne
tik
moksle,
bet
gabi
ir
mu

Adoracija šv. Antano reli
ir akinius pritaiko
6558 S. WESTERN AVĖ.
kvijos bus rytų po sumos ir zikoj. Skambina pianu ir ka
3343 So. Halsted Street
TeL Hemlock 7270
vakare ipo novenos užbaigos. rtais net tėvų pavaduoja prie
Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7
Trečiadieniais pagal sutartį.
Prez. F. D. Roosevelt savo automobiliu ir pats šoferiaudamfts veža Anglijos karališkų
Raginu visus savo parapi vargonų. (A. Mondeika yra
jiečius, Ciceros ir apylinkės vargonininkas Šv. Antaho ba jų porų į šeimyninį įpikni'kų, Hyde Parke. (Acme telephoto)
DANTISTAS
lietuvius pasinaudoti gausių žnyčios). Kita Mondeikų du
(pasitarimus) su didėjančia šviesoje ir gėlėse. Iškilmingų da lietuviškai iš atminties. 1440 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dievo malonių proga per šv. krelė Teresėlė taip ipat seka
4729 So. Ashland Avė.
lietuviams ligoniams pagalba. sumų su klieTi’kij asista laikė Tad aišku, ko yra verti tie Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Antano užtarymų. Tikrai ti savo sesutės pėdomis.
2-tros fnboe
Penktadieniais
Good luck to you, Dr. Al kun. S. Petrauskas. Turinin pasiteisinimai ir bedieviškoji Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
CHICAGO, ILL.
kintiems Dievas visuomet tei Po “graduation” iškilmių
gų pamokslų ipasalkė kun. J. spauda.
J. S
dona Yuška.
Telefonas MIDvray 2880
kia savo malones.
į Mondei'kos namus susirinko
3147 S. Halsted SL, Chicago
Antroji Dr. A. L. Yuškos Mačiulionis, MIC. Procesijo
OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Kun. J. Vaičūnas, klebonas daug jų draugų pasveikinti
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2
Sečtadieniais
duktė, Elvyra, neseniai bai je ėjo pralotas M. K Krušas, EKSTRA PRATESIMAS
graduantę ir palinkėti pasi gusi aukštesnę mokyklų, da kunigai, klierikai, būrys miValandos: 3—8 P. M.
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30W9
SLA
178
kuopos
piknikas
Mondeikų Dukrele
sekimo aukštesniame moksle. bar lanko Wilson Kolegijų. nistrantų ir mokyklos vaikai,
Telefonas HEMlock 6286
iš priežasties šalto ir nepa
(Šeimininkai svečius gražiai Su dideliu godumu ji laukia priruošti mokytojų seserų
Laimėjo Stipendiją
stovaus oro birželio 11 d. ne
(BEINARAUSKASž
dienos, kuomet ji galės įsto Kazimieriečių. Gražiai giedo įvyko. Jis nukeltas į birželio
Praeitų sekmadienį buvo priėmė, pavaišino.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ti Henrotin Hospital slaugės jo varg. prof. A. S. Pociaus 25 d. Tikietai bus geri tie
6900 So. Halsted Street
2415 VV. Marųuette Rd.
profesijai ruoštis. Reikia pa vedamas choras, taip ipat mo patys. Dovanos laimėjimui
TELEFONAI:
Ofiso
valandos:
stebėti, kad savo energija, kyklos Vaikučiai.
bus ir gi tos pačios. Taigi, Ofiso — Wentworth 1612
10—12 vaL ryto
Res. — Yards 3955
Prieš sumų “Pulkim ant prašomi nepamiršti: piknikas
drųsa, ir drauge savotišku
2—4 ir 6—8 vaL vakaro
VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
būdo švelnumu, Elvyra bus 'kelių’’ ir kitas giesmes, pri bus birželio 25 d., Ryans 2 iki 4 OFISO
popiet
7 iki 9 vakare
Susitari ua
savo profesijoje pirmutinė. tariant vargonams ir chorui, Woods, prie 87th St. ir So. Trečiadieniais ir Sekmadieniais
lietuvių, bet ir bendrai imant,
pagal sutartį
Dr. Aldona Yuška
Kai mažesnė, ji buvo nekartų giedojo visa bažnyčia, kas Western avė.
yra labai didelė dirva, Aldo
Šių metų birželio mėn. 9 na lavinsis taipogi ir ausies, tėvui ir motinai “pain in the darė jaudinantį įspūdį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Komisija: K. Jurėnas ir B.
Kai kas iš jaunimo sakosi
d. iškilmingose Civic Opera' nosies ir gerklės gydyme. neck ’
V aiantinas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
House apeigose, gavo laipshį Šioje srityje jai keliui prave
Gerb. Yuškai turi ir įpė nemokus lietuviškos kalbos.
VIRginia 1116
4070 Archer Ava.
TeL YARds 0994
Certificate of Medicine. Me dė ir dabar jų remia, toje ša dinį. Nors Daumantas neturi Girdi, tėvai namie nekalba
Rez. TeL PLAza 3200
Kuomet
žmogus
dėl
savo
Valandos: 1—3 ir 7—8
dicinos mokslus baigė Illinois koje specialistė, Dr. Georgia- Aldonos ambicijų, tačiau bai 1 lietuviškai, o seserys mokyk
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
prasižengimų žeminasi, tuo
Kasdien išskyrus Seredą
loje
taipgi
nemokina
lietuviš
State Universiteto College of na Theobald.
gęs aukštesnę mokyklų lankė
met lengviau kitus permal Seredotnis ir Nedėk pagal sutarti Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
kai.
Na,
ir
bedieviškoj
spauMediciną dalį laiko mokino — Rodos, jai nė poilsio ne AVilson Kolegijų, bet ir šian
dauja ir užsirūstinusius nu AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAMAI
si Urbatta, Ilk, o daugiausia reikia: per naktis sėdi prie dien jis nuo knygos nebėga, jdoj dažnai telpa panašios mi
tildo.
TeL YARds 5921
Chicagoje. Baigusi Lindblom knygos, ypačiai prieš kvoti kai ta jo ne veja. Jis mat mo ntys. Tačiau jau 7 mėnesiai,
Ofiso TeL Canal 6122
KBNvrood 5107
Kas nenori būti pikto ver Res. 8342 So. Marshfield Ava.
High Scbool ji vienus metus mus, — giliai atjausdamas derniškas amerikonas. Duok kai Bridgeporte gyvenu, o per
Res. TeL Beverly 1868
lankė Morgan Park Junior savo dukros prisirišimų mo man biznį, o aš parodysiu, visas bažnyčioje iškilmingas gu, turi kovoti už gerų.
College, iš kurios 'persikėlė kslui, — pareiškė Dr. A. L. kad pinigai ant‘Kftedžio neau pamaldas, ir per jaunimo mė Tas tik mū myli, kas apart
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
meilių
žodžių
gerus
darbus
nesinę
šv.
Komunijų
mokyk

Ofiso
vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
mokytis Urbanoj, Ilk
ga — tai Daumanto filosofi
Yuška.
DANTISTAS
756 VVest 35th Street
dirba.
los
vaikučiai
ir
jaunimas
gie

Šiomis dienomis ji išvyks
2201 W. Cermak Rd.
Tiesa, Aldonos niekur nesi ja. Pasiraitojęs rankoves jau
TaL OANal 6969
ta į Blodgett Memorial Hos- matė. Šokiai, judžiai, žais dabar jis viena ranka brau
VALANDOS:
PIRKIT NAUJAUSI
pital, Grahd Rapids, Mich., mės, jai buvo svetimi daly kia nuo kaktos prakaitų, o
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
vieniems metams Internsliip kai. Profesijoje ji art imk i su kita — kišehėn pinigus. Jis Į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
yra biznyje. Jis gali laikui
atlikti.
2155
VVest Cermak Road
pagal sutartį
sidraugavo su savo darbščiu,
bėgant turėti aukštesnį už tė
OFISO VALANDOS:
jaunos daktarės aukštoji gerų praktikų turinčiu tėvu.
1 — 4 ir 6:3d — 8:30 vakare
Res. 6958 So. Talman Ava.
vo namų. Look out, Dr. A. L.
ir pagal sutarti
ambicija yra specializuotis a- Praktikoje jiedu ras daug kų
Res. TeL GROvehilI 0617
Yuška.
Dr. K. Drangelis
Office Tek HEMlock 4848
TaL Calbmet 6974
'kių ligose ir chirurgijoje — bendro, neretai viens kito ži
OFISO VALANDOS:
Ophtholmology. Prie šios ape niomis pasidalindami, sudarys
9 ryta iki 8 vakare išskiriant sek
madienine it trečiadienius
citllybėSi kuriai ile vien tarp savųjį Consilium Facultatis Dievo Kūno Šventes
GYDYTOJAS ZR CHIRURGAS

.
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Novenos Užbaiga

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

I

,e
I'.

M

DR. P. J. BEINAR

r*
\l

DR. A. 6. RAKAUSKAS

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

lI”•*
M
I

•<

r
i* '
>• •
.a

i*L k

DR. A. J. MANIKAS

DR, GEORGE I. BLOŽIS

DR. MAURICE KAHN

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PHILUPS

Cbrysler, CMet ir Plymonth

DR. J. J. SIMONAITIS

{spūdžiai

N*w l?‘S EASY to malt*

CIIRLS

BRIDGEPORT. — Šv. Jur
gio parap. bažnyčioje šiemet,
dėl lietaus, gatvėmis procesi
jos nebuvo. Ji atlikta viduje
— bažnyčioje, kuri buvo iš
puošta vainikais. Visi alto
riai, ypač. didysis, skendo le
mpučių, žvakių ir elektros

r*l yra gedausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai Iš

tobulinti,

nužemintos kainos, lengvi
teisingas patarnavimas.

•‘U WILL Į.IKia U8”
•080 B. Archer AYA, Chioftgo, IR, Phdttft VifginiM 1515
Turime daugyba vartotų automobilių valiausio* mados, nuo 116.90

Away with your curlers . . . awoy

SUBURBAN TMNSIT SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vsk.
Nedėliomis pagal vntartį,
Office TaL YARds 4787
amų TaL FROapaot 1980

ir Sacranrento Avehue, už tiktai 10 centų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA

6631 S. Callfornia Avė.

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.

one end

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

UŽSKAKYKIT BUBĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

2403 W. 63rd St, Chicago

TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.

cbmb . .» with one end you eomb,

vrtth the other you curl easlly, Oukkt
ly and with beauty shop perfection.

♦
(
Por all Types of turit, Klnglatt, etc.

ĮBi” AT YOUR 10CA1 T. W. W0OlW0tTM W. STORI
T

Tel. WORTH 88-W 9
jm

betims, fe*.

——.——----------- na rtnua, «*,. i, «.

Ofiso TaL VIRginia 0036
Sentencijos TkL BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue,
Ofise vaL: 2—4 ir 6—8

Resždenoiia

8939 So. Olaremoht At
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Tai OANal 0267

TaL PROspect 8669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesi&n Ava.
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Offico PTione
Res snd Office
PROspect 1028
2359 S. LeaVitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR

the other. You kitnply curl at you

35ę

PHYSICIAN and SURGSON

ods. It’s the new "Automatic" Rolo-

and a magic diiappearing comb at

, On/y^

DR. STRIKUL’IS

the lašt word in easy curling meth-

Cutl, with a regular comb at

W

iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie lll-tos

UANtŲ GYDYTOJAS
CHICAGO,

DR. S. BIEŽIS

with your curling godgetsl Here's

►
►

3250 S. Halsted Street

Tai OANal 6112.

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

SlMPLY...Cud AsYou Comb

2423 W. Marųuette Road

BALZEKAS MOTOR SALES

NEff "AUTOMATIC”

PAT NO.

DR. A. P. STULGA

limokijimal,

wMi lito

T»AM M AM

Vai. 2—4 ir 7—9 vsk.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Trečiadieniais ir Sekmkadieaiais
pagal sutartį.
TEL YARDS 5567

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINHKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 VVest 47th Street
(Kampas Wood St)
OFISO VALANDOS:
3—4 U 7—3*30 Vakare
Įy Pagal Sutartį. ___

M

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4045 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 Vakare
Šaradoj pagal sutarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenut
Telefonas Lafayetta 3660

Antradieniais, Katvirtadieninlb I
Panktadiemaia

4031 South Ashland Avc.
TaL Varde 0994

is

Antradienis, birželio 13, 1939

DRArnis
liokas, rast. V. Jakaitč, o ižd.
A. Daračiūnaitė.

KONSULO LAIŠKAS L. V. CHORUI
IR VEDĖJAMS

Tasai, • kurs save tiesa gi
Valdyba ir visi nariai bai na, turi Dievo pagalbų.
giant šį sezonų užsibriežė
dar kilnesnius darbus nuvei PLATINKITE “DKAU&4’
kti ateinančiam sezone.
V.

Ponui Juozui Sauriui
Vyčių choro Vedėjui
4434 South Lowe Avė.
Chicago, Illinois

Vyčiai, kaip ir kiekvienas
kolektyvas, jei nori gyvuoti
ir augti, tai turi veikti, ir vei
kti, stipriai ir planingai. 0
Didžiai Gerbiamas Tamsta: veikiant planingai ir sutarti
nai galima viskų pas i eik ti.
Su didžiu malonumu perir Vyčių choras, neabeskaičiau “Drauge” žinią a- joju> sveikųjų nuostatų laipie Vyčių choro važiavimų kysįs įr savo užsibrėžimų paNew Yorkan dalyvauti Lie- vyzdingai realizuos,
tuvių Dienoje, ir paremti isKadangi Vyčių organizacitoriškųjį Lietuvos ir Ameri- ja yra centralinė ir kadangi
kos lietuvių žygį.
New Yorko apylinkėje yra
Šitų Vyčių choro nusitari- daug veiklių kuopų, tai patar
mę bei pasiryžimų skaitau ti- čiau su New Yorko - New
krai Vytišku ir naudingu Jersey Vyčių apskričiu susikaip chorui, taip ir jaunimui rąžyti ir ,pasiūlyti jiems subendrai. Juk jaunimas turi daryti Jums progų bent viebūti gyvas ir dinamiškas. Jis noje-kitoje kolonijoje pakonkiekvienų jo dvasiai atitinka- certuoti ir su tenykščiu jau
nių reikalų turi ryškiai maty- rdrnu .plačiau susipažinti,
Linkėdamas Tamstai ir cho!
ti ir bendram gyvenime gyvai
rui
geriausių pasisekimų, lie- j
dalyvauti. Jeigu jis to neda
ro, tai tikrojo jaunimo sta- j ku
Su tilkra pagarba
tuto nustoja — abnormaliu
P. Dauivardis,
senumu pasidaro ir gyvenime
Lietuvos Konsulas
reikšmės netenka.

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

aT,

§į nuotrautka padaryta kuomet Anglijos karališkoji pora buvo priimta Jungt, Valst.
kongreso. Rankos paspaudimu karalius ir ka ralienė sveikino kiekvienų kongresmonų. Kai
rėj stovi vįce prez. J. N. Garner- (Acme tele photo)

Piknikas Gražiausiai
Pavyko

PAIN IN BACK
IMK HES

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Res. 4543 South Paulina Street

UŽTIKRINTOS
PLEITOS.......... PO
Pinigai grąžinami jei
nriMtrnktntl.

GIESMYNAS

I

$12.50

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ .
Visas piritas daro LAISNUOTAS DENTISTAS ii impresijų 'tam
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

įsigykite Nauja Olenrayną. Jame
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Glasmaa.
Giesmes ir muziką patvartė
Ant. 8. Pocius.
Išleido C. L. K K. Vargoninin
ku ProvlnoUa.
Knygos kaina — BO centai, pri
dedant 10 oentų persiuntimui.

DI1UOAS P U B. C O.
2384 Bo. Otaley Avė.,
Chaoago, Dtineis

TeL YARDS 1278

2025 W. 51st St.

DIENĄ UŽ

LINIMENT

Minios tr Mišparai, LietuvHkal
Ir Lotyniškai, visiems Rekmaflteniams tr ftventėmą, Ir kitos Mal
dos Ir GlesmSs. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais,
kaina — S.7&. Reikalaukite U:

$■

tą PAČIĄ

Fo- MI’SCUI A* 4fHI'c and PAlNf
eMFUMATfl paIN-lUMKaGO

HSTUVIiKAS
MMOL«L1«
Šlovinkim Viešpatį.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ
KOPLYČIA DYKAI

Pataisoma

vvizard c;l

H E J N A BROS.

UrthtDAtE ŪENTAL LABORATORIES
3»15 KfOT HTtli HTCTIT
Tr], Ijasvndalc 2O0H-9

Mirė birž. 12, 1939 m..
80 ryte, sulaukus 53 m. am2.
Gimus Lietuvoje. Panevadte
apskrityje. Kupiškio parapijo
je, SlavlnčlSkio kaime.
Amerikoj išgyveno 29 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Antaną. 3 dukteris; Lorraine, Pauline Ryan, žentą Ttmothy,
tr
Estelle
Cekanor,
žentą Krank, 2 sūnui: Jnsapb,
marčią Josephine., ir Charles,
marčią Kuth, C anflkus:Lanrrence tr Theroee Ryan, Joan
Cekanor, Kichard, Patricia Ir
Bruce Mikėnis, pusseserę Mra.
John Tūbelis Ir joa Irlmyną.
pusbroli Jurgi Vllainlški Ir Jo

AGOTA AUGAITIENĖ
(po pirmu vyru Kaspansnė,
po tėvais Lukauskaitė)

Clransr
Soofhi'i

KAM! INS

ANZLt MIKšansm
denoe Blvd.)

r

Mtadee were to ton
•hrcould harrily tnuchl
ttan.UMI Hnmlma Wiaud Oil Llntmeflt and
found wooderful rclief. Try it today if jemr
miMclea are etiff, eore, achy. kub itoo thoroughly. Feel ita prompt ararming action eaac aain,briag aoothiog ralief. Pleaaant odor. Will ndt
atain. Money-back guarantee at all dnig a torea.

t
(po tėvais Tibeliutė)
po num. 1014 IndapMt-

visus matė, snvisais dalinosi yra darbštus ir nariu myliįspūdžiais, ir tas viskas teikė inas kun. S. Petrauskas. Pirgražių nuotaikų, ir suvažiavę min. nerenkamas ir niekad
MARQUETTE PARK. — svečiai maloniai atjautė ir nemainomas yra Ikonip. A. S.
Iš Cicero: (Šv. Antano drIs Misijų Draugijos
Pocius, vice-pirm. V. MatuPraeitų sekmadienį, nors oras parėmė.
J
gijos nariai): J. Motekaitis,
buvo labai nepalankus, bet
Susirinkimo
F. Vitkus, J. Liaugaudas, M.
BRIDGEPORT. — Šv. Ju Marcinkus, A. Rabačauskas, Gimimo Panelės Šv. parapijos Pirmoji Simfonijos
ARE YGc SUFttPlNG ’IOM
rgio parapijoj Misijų Drau A. Širmulis, A. Dudėnas, A. piknikas įvyko ir gražiai pa Orkestrą
gijos susirinkimas įvyko bir-. Albertas, V. Brazauskas, A. sisekė. Minios žmonių suva
EYE STRASN
Tenka man čia paminėti
žiavo kaip vietinių, taip ir iš
duo
to dust, sun, light-giare,
želio 7 d. Pirmininkavo A. Kandratas, F. Stanislovaitis
kitų kolonijų, gražiai vaišino žiupsnelis žinių apie Šv. Jur
driving,
ruošies, reading, efc?
Vaišvilienė sekretoriavo E- ir J. Petraitis.
gio
parapijos
pirmų
simfoni

Do
vour
ąyez
bum—feel
si ir linksminosi. Matėsi la
žerskaitė.
Iš Town of Lake: M. Sutired. uncomfortable? Try
nę
orkestrų.
Kaip
kas
pirma

bai daug biznierių ir profesiMurinę. It eonteme 7 helpApsvarsčius visus draugijos, deikienė.
ingrediente wbick
jonalų,
dvasiškijos, kurie nuo dienį, taip ir birž. 5 d. buvo (ui
cleanse and clear eyea redreikalus, nutarta per vasarų Knygutėmis leista brangi
praktika, o po praktikos įvy dened Irom fatiaue—malte
your eyea feel clean, fresh,
susirinkimų nelaikyti. Sekan dovana (rankų darbo lovai širdžiai parėmė parapijos pi ko susirinkimas
alivel Much more effective than boric acid.
knikų!.
Senei for trini bot tie. Mali 10c (štampe
tis susirinkimas bus rugsėjo užtiesalas) laimėjo Petras DoSusirinkime išduotas rapor- or coin/with your name and addrees to Ttie
rša, 4607 So. Damen avė. Kny Gerb. klebonas kun. A. Ba6 d.
Murinę Co_ Dept. MF. Chicago, I1L
n •
v . . . ,
.
tas iš koncerto, kuris maloltutis, kaipo seimininkas vai- ....
iT5''/
Iš pikniko, įvykusio gegu gutė 78, numeris 23.
V* ?
■J
niai visiems skambėjo. Prisiatsilankiusius svečius
žės 28 d., pranešimo pasiro Valdyba ir susirinkimas ta šino
, •
........ . . . minę koncertą ir kitus įvaiEi
EYES
v
9
*
dė, kad piknikas gerai paivy- ria nuoširdų ačiū visiems bi skamu sunu ir kitais įvairiais
užkandžiais.
'
nus
darhu5
Blet
«
b?gyJC
>
AT AL! DftUG STORES
ko. Prie pikniko labai stro znieriams ir visiems aukoju
riai jautėsi sezono tikslų atsiems
valgius,
gėrimus,
pinipiai buvo prisiruošus dr-jos
Kadangi oras buvo vėsus, siekę.
ir kuomi nors pnside- , .
. ...
pirm. A. Vaišvilienė, o pikni gaiš
" .
• v.
,
te1 valgykloje seinnninkems
Nutarta suruošti išvažiavi
prie šio darbo, nau-,
...
. ....
,
ke šauniai jai talkininkavo jusiems
" .
_
buvo tikra rugiapiute, dirbo mų į Michigan City, liepos 23 [Urba Flovver Shoppb
dai seserų Praaciekiecių.
.
.......
šios veikėjos ir veikėjai:
sunkiai, bet nuoširdžiai ir ma- d.
4180 Archer Avi.
Kadangi pikniko dienų po
ndagiai.
Matyt,
stengėsi
vi

Iš Bridgeport: Okuonienė, piet oras staiga atšalo ir už
Taipgi orkestros nariai iš
sus
patenkinti
ir
kuo
dau

sirinko naujų valdybų ateina
Bendauskienė, Jackienė, Žil- ėjo lietus, tat piknikas buvo
giausiai
naudos
parapijai
su

nčiam sezonui. Dvasios vadu
vitienė, Ežerskienė, Jakaitie dėka praloto M. L. Krušo
teikti.
Vienu
žodžiu,
visur
įnė, Jasavick, Tarvers, Lapin baigtas Šv. Jurgio para p. sa
skienė, Zailienė, O. Kazlaus lėj prie prof. muz. A. S. Po vairūs bizniai ir ratai sukosi,
OARY, DTO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
kas rodė, kad piknikas pasi
kaitė, Ežerskaitė, Balčiūnai ciaus šaunios orkestros.
KELNER-PRUZIN
sekė kuo puikiausiai ir gra
CtoimuiM Patarnavimai — Moterii patarnauja
tė ir Kodytė.
Phone 9000
620 W. I6th Ava.
J. aiiogeris žios naudos parapijai suteikė.
Tai garbė ir kreditas apsuk
Remkite Savuosius
riam ir malamam klebonui,
Biznierius
gerb. kun. Baltučiui, kuris
LEONARDAS EŽERSK1S

DANTIMS
PLEITOS

so 15 Diena

1724 SO. AOTIAltn AVĖ.
Tel. Mwm »ar.i

Atdara Iki B v. p. p.

f

KLAUSYKITE

New Gti Fnitme Mart

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ODCIAUSIA IR UEDCIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue
TdL LAFAYETTE 0727

n Y lf A T

RAD30 PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocyiolea.
Programa dalyvauja St. Louie-Dmiie Kemediška Grupė, '
ir didelė eilė kitų ralio žvaigždžių.

k°p1yčios v|sose

* Chicagos dalyse

I

IdotnvKi

pranedfijaa P.

radlo
HALTIMIERAS

Mirė birž. 11, 1939. 7:30 v.
vakare, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje, Teisių ap
skrityje, Žemaičių Kalvarijos
parapijoje, Bartuliu kaime.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Juozapą, sūnų Albiną
Kasparą ir kitas gimines. Lie
tuvoje paliko 3 brolius: Vin
cą, Kleopą ir Kazimierą ir Jų
Šeimynas Ir kitas gimines.
Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas 1008 S.
501h Avė., Ciceroje, tel. Ci
cero 2633.
Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ni, birž. 15 d. IS namų 8:00
vai. ryto bus atlydėta i Šv.
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sietą. Po pa
maldų bus nulydėta j 8v. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnus,
llai ir Giminės.

(Detrolt,

Šeimyną

Mich. j,

tr

daug kitu giminiu, draugų tr
pažjstamų.
Lietuvoje pal Išeis:
seserį Marijoną VallukieDą ŠT
jos štlmyną, broli Jurgi Tubelį ir Jo šeimyną Ir gimines.
Kūnas
pašarvotas
Antsae
Petkaus koplyčioje. 1410 ta.
49th Court, Ciceroje.
Laidotuvės Įvyks ketvirta
dieni. birželio 15 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta
i Šv. Antano parap. bažnyčią,
kurioje jvyks gedulingos
maldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydčta 1 ta.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges 4r pažys
tam us-as dalyvaut laidotuvėse.
Nuliūdę:
Vyras, Dukterys,
žentai, Stozl, Marčias. Ata
kai. Passeserė, Pusbrolis šr
Glniiričs.

Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, tel. Y arda 1138.

Laidotuvių direktorius
B. Petkus, tel. Cicero 210Š.

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelta, didelėmis raidėmis............... ..$2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paaaksotais lapų kraštais...................,.....>.$3.75
Dievo Malonių taltima, jnod. odos vizfc.
raudonais lapų kraštais.................................. .. .„.$3J00

Naujas Ataus A Bortai, juodais odos
virš., paauksotaa lapų tatahris..$LV5
Angelas Sargas, jnod. paatas. viii.
$150
Maldaknygė ir BaL Va<U adės viršeliais............... . .$U5
Maldaknygė ir Baž. Vad^ zaud. lapų kitatnis...... MO
Maldų Rinkinėlis, odos virftetiaėi......... ^,...^..$100
Maldų Rinkinėlis, jnod. gerais virš....,**................. ISe

KNYGYNAS

DRAUGO

2554 So. Oakley Avė.,

Chicago, UI

'?v

umoTOVię

ŪHHTOT1M

NARIAI GHIOAGOS, 0IGKRO8 LINTUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIRNETORIŲ ASOCIACIJOS

AIIB a l A N C EPATARNAVMAS
ĮMENĄ IR NAKTĮ
n V IT A T

KOPLYČIOS VISOSE
MESTO DALYSE

U I Anl

Albert V. Petkus
P. I. Ridikas
Anttūny B. Petlas
_

4704 S. Westem Avenau
Tat LAPayutte 8024
3354 So. Halrted fik

Tekfouaa YABda 1419
6834 So. Western Ava.
GROvefcffl 0142
1410 S. 49th Oourt
d Gero 2109

. 2314 West 23rd Plaoe

I AMdniMMn ir Cami H“™ CANai 2505

LdmVKZ I dmlE 11)8 8t
Skyrius 42 44 E.
B
Fhųae FŲIfrmn ^270

Llitantifi
Knita
ArtnsM.PI
i

Ll Zitj

4348 So. Califonda >72*
Am

Phone lAFayetie 2?

8319 Ldtuanica Avenaa
Phone YABds 1138-118®

HK i 8907 U kaulina

Ava.

Phena YABds 4906
1646 W«at 46th Rtrsst
YABds OW1-WW

Antradienis, birželio 11?,

OHTTTGTS

H

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

kalbėti. Ir, reikia pasakyti, >
jis buvo visur ir su visais*

Aplink mus

gu, Ant. Valonis, komp. Ant.
Šv. Antano šventė.
Lietuvių R. K. Susivieniji
TDaug
.
.
•
-•
„
•
Pocius,
Ant.
Bacevičius
ir
vicnicagieeių rengiasi
’
mo apskrities veikėjai dar
...
,
v., ; sa eilė kitu. Juos visus nuovykti j Sv. Afttano bažnyčių,1
*
buojasi, kad gerai prisirengti
širdžiai sveikiname, linkėda
Cicero, 'kurioj yra šio didžio
prie metinio apskrities pikni
mi jiems ilgo amžiaus, džiau
jo šventojo atlaidai. Bus di
ko, kuris bus sekmadienį bir
gsmo ir visokeriopos gerovės.
delės iškilmės, kurios kas inet
želio HS d., Liberty Groye, bu
sutraukia daug žmonių. Kle
vusioj Dambrausko fannoj.
bonas icun. J. Vaičūnas j at
Praėjusį sekmadienį buvo Prie jo ruošiasi L. Vyčių cho
laidus sukvietė visų, Chicagos šalta. Prieš piet lijo. Tačiau ras, kuris .piknike dainuos ir
ir apylinkių lietuvių dvasiš- Šv, Panelės Gimimo par., Ma- lietuvių skautai, kurie įrengs
kijų. Bus svečių ir iš tolimes rųuette parko, žmonių neat fannoj savo stovyklų tai die
nių miestų.
baidė nuo pikniko. Piknikas nai. Šis Sus-mo piknikas sa
buvo gausingas. Matėsi daug vo įvairumais žada prašokti
Šv. Antano vardų turi ne profesionalų, biznierių, veikė-1 ™“s kitus
Pagymažas skaičius žymesnių Chi
jų. Klebonui kun. Baltučiui vensim — pamatysim.
cagos lietuvių. Jų tarpe: kun.,
.
..... .. ... , ,
Antanas Briška, kun. AntaJ t.kra. aunkm. teko dirbti, kad Chicagos lietuvių katalikų
nas Martinkus, dr. Antanas Vls^as būt tvarkoj, kad sve- veikėjai džiaugiasi, kad bent
Rakauskas, dr. Antanas Stul- &U8 tinkamai priimti, <pasi- porai dienų čia sustos prof.
Kazys Pakštas ir kad birže
33
lio 19 d. pasakys kalbų apie
šiandieninį Lietuvos gyvenimų. Dr. Pakštų daug kas dar
atsimena, kai jis čia gyven
damas uoliai darbavosi jau
nimo tarpe, redagavo “Vy
Didelis
tį”, sakė kalbas ir taip pat
BIRŽELIO MENESIO
buvo mūsų dienraščio redak
torium. Jis čia turi nemaža
artimų draugų ir pažįstamų.

Peoples Krautuvėje

Viena gerai išauklėta ir nu
statyta valia yra vertesnė, neg
geri pasielgimai.
V ienas gerai apmąstytas
principas, pagrindas vertesnis
daugelio neaiškių sumanymų.

REMKITE, PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ
SPAUDĄ

CLASSIFIED
43-čiam Nacionaliam golfo turnamente, Pbi ladelpbia, Pa., praeitų sekmadienį vienas žai
dėjų, Robert Moasman, sužeistas kito žaidėjo išmuštos bulės išnešamas iš aikštės ir nuga
bentas ligoninėn. (Acme teleiphoto)

ANT RENDOS

dėti aipie Peoples krautuvės
didelį vasarinį išpardavimų,
kuriame yra geros progos nu
sipirkti visokių namams rei
labai numažintam kainoni Nepamirškite pasiklauRap. XXX
syti.

nuos dain. Ona Juozaitienė.
Geriau dirbti tas, kas tikBe dainų, bus muzikos ir rai reikalinga, negu laikų eik
pranešimų apie lietuviškus voti abejotinos vertės dar
parengimus ir žinių iš statis bams
tikos. Patartina kiekvienam
pasiklausyti šios programos.

GRAŽI NEW CITY
FURNITURE MART
RADI0 PROGRAMA

Šį vakarų, iš stoties WSB
C, 8 valandų vėl bus progos
pasiklausyti gražios lietuviš
Šių savaitę į Chicagų atvy kos programos, kurių leidžia
ksta Paulina Giraitienė, kuri New City Fumiture Mart.
pastoviai gyvena Kaune. Su Bus gražių dainų ir muzikos.
stos pas Juozapų Atkočiūnų, Dalyvaus: Sank Loui Lui su
savo brolį. Beje, J. Atkočiū Ignacėliu ir Sofija Gumbotainas įsigijo ir antrų valgomų tė, kuri laimėjo Liet. Vyčių
jų daiktų krautuvę Town of populiariausios lietuvaitės piLake kolonijoj. Pirmųjų už.' rmų dovanų iš New City Furlaiko Marųuette parke. Jis y- n^ure Mart birželio mėnesio
ra senas biznierius ir toj biz- Odelio išpardavimo. Nepanio šakoj turi daug patyri mirškite pasiklausyti.
Žinantis
mo. Atkočiūnai yra pavyzdi
ngi lietuviai katalikai.
Šį vakarų, 7:45 vai., iš sto- j
ties WGES, 1360 k ii., vėl bus ;
graži “Pasiuntinio”
radio 1
programų, susidedantį iš dai
PEOPLES RADIO
nų ir muzikos. Šiandie dai-

Išpardavimas

Surėdymai Siekia Iki . .

RADIO

VALANDA

$85.00 3-jų dalių miegamų 1939 m. mados General Mo
kambarių setai
tors Frigidaire po

$4450

$119-50

$65.00 gražūs seklyčioms
setai

$15.00 puikūs midget 1939
radios

$3250

*7.95

$125. 3 jų dalių moderniški
miegamų kambarių setai

32.50 Studio Couches

$1975

$6950

9 xl2 gražios *klijankės

$35.00 gražūs, naujos ma
dos 9x12 kaurai

$2.95

$1975

$25.00 5-kių dalių Brcakfast setai

$55.00 stalo viršų mados
gesiniai pečiai

$12.95

$29.50

$25.00 gražūs nauji Lounging krėslai

Primenama radio klausyto
jams, šiandie, antradienį, 7
valandų vakare, užsistatyti
radio ant stoties WGES ir
pasiklausyti gražios progra
mos. Dainuos Radio Granadierių trio, bus patarimų apie sveikatų ir moterų “Gro
žio Žodynas”. Be to, bus sina
gios muzikos bei pranešimų,
kurie suįdomins kiekvienų ir
(sužinos kų lietuvių visuome
nė veikia ir kas naujo pre
kyboje. Bus labai įdomu gir-

$395. įpilni 4-rių kambarių
$12.95
įrengimai, naujausios mados
viskas kas reikalinga dėl
$18. springsiniai matracai
namų, už
PO

$19850

$195.00 pilni 3-jų kambarių
įrengimai, po

$98.50

$6-95
Imame senus dalykus į
mainus ant naujų.

DYKAI PUIKIOS DOVANOS DFL JAUNAVEDŽIŲ
IR VISŲ KOSTUMERIŲ
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

pURNITURe

t AN UFACT U R INO

I.IETUVIftKA

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DĖL VYRŲ

S SS

UTIL1TY LIOUOR
DISTRIBUTORS
WIiolesale Only

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa
tarnavimą.

5931-33 So. Ashland Avė.

Mokyklos Reikmenų Ir dellcatesscn,
Marųuette Parke. Pilnai {rengtas.
Parduosiu pigiai.
Telefonas HF.MIoek 5032

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Pas mus galima gauti tikrai
Lietuvišką Importuotą Valstybinę
Degtinę.
Mes ir Visi Mūsų DarbininkaJ
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M.
Dzimldal, Savininkai.

IŠRENDU0JAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

GERMAN CHURCH R0AD
IR WILL0W SPRINGS
R0AD

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

Parsiduoda kraučlų Sapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes SJ
m Onės) savininkas išvažiuoja. 183,
South Ratine Avė.. Chicago. UI.

Mažų Išlaidų

NAMAS
Pamatyklt
namą
šiandien
10 r. iki 4
po piet ant
mūsų vietos!

WILLO-WEST

Pastatysime namus ir vidų |rcngsime ant Jūsų lotų. Visi dar
ztiknnn.
bininkai unijlstal ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ
2 karams pastatysime
ant jūsų loto
už............................... ..
Unijlstų statytas

=133.

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

$1.60

15C

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

CITY WRECKING. & LBR. CO.
2301 S. Cravrford, Lawndale 3010
Open Sundays
K. KAFKA, prea.

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai
4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
įvyks-

Sekmaifai, liepos-lidy 9,1939
GRAŽIAME SUNSET PARKE

PARDAVIMUI BIZNIS
Gėlių biznis, išdirbtas per 18 metų.
Priežastis pardavimo — liga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 4149 W.
23th Street, telef. Tiawndale 7045.

PIRMOS RPSIES JUODŽEMIS
— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00: 1,
bušeliu $2.50.

Stanley Gavcns. 110 So. Rldgeland
Avė., Worth, III., tel. Oak L»ws
193J-1.

PARDAVTMUI BUNGALOW
B-kambarlų bungalow;
furaacn
apšildomas: uždaryti porčial; garadžius: 80x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi
giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Snrlngfleld Avė.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj. i apačlbi: fumacu apšildomas:
garadžius. Atsišaukite: 8421 South
Sprlngfleld Avė.
Tel. Lawndale —
3291.
VASAROTOJAMS ATYDA
laibai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automoblltum ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chicagos. Kelias 83 ir 45. Peter Ber
notas. Box 77. Sllver Lake, Wls.

PARDAVTMUI NAMAS
4 kambarių cottage: 50 pėdų lotas,

DRINKSAS

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

Tnrtiu .Irt
$3,1M,SSS.SS

pulkus kiemas:
2-karų garadžius.
Kaina tiktai $2.500.00. Atsišaukite:
2391 South St. Tionls A v nite.

PARDAVIMUI
Pilnos mleros piano akordionas, 12,
basų. Geros išdirbvstės. mažai varto
tas. Parsiduoda už puse kainos. Atsišauklte telefonu- REPnblic 0545.

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$6,000.00
Išmokėjom
Už padėtim
pinigas
'
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių
Safety Depo<dt Dežntaa Galima
Paslrendnoti
Ofiso Valandos; nno 9 ryto iki
6 vak. Beredom nno 9 iki 12 die
na, Snbatom nno 9 ryto iki
8 vai vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION
«f CHICAGO

Pasiklausykite mūsų gražaus radio progmmo šiandien, antradlen),'
7-tą valandą iš stoties WGF,fl.

PARDAVIMUI ŪKIS
119 akerų. 2 % mylios nuo Hart,
Oceana Countv eeat. kur randasi ka
talikų bažnyčia. Pusė žemės dirba
ma, kita pusė miškas. Dideli budi
ninkai: yra taipgi upelB. $1,400.00.
$100.00 cash ir $175.00 ateinant} ru
deni. o likusią dali atmokėdami po
$50.00 | metus galte įsigyti šj ūk|.
Atsišaukite: Mrs. Eva Osborn, Hart,
Michlgan;__________ __ _______ __u

PARDAVTMUI

COMPANYi

Kampas Richmond gatvės

Noriu mainyti 25 akerų vištų ūkj,
arti Marengo. Illinois. 60 myl. nuo
Chicagos. Geri budininkai. 2 kar
vės. 1000 vištų. Atsišaukite: John
Climlelinskl, 2317 N. Rockwell St.

PARDAVTMUI BIZNIS

TAVERNOJ

Tel. Donlevartl 0937

MAINYMO

Tel. Prospect 0745-0746

SAVO APYLINKES

3427 So. Halsted Street

ANT

Incorporated

Reikalaukit

(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

CKĖS

UNIVERSAL
RESTAURANT

4-5 Kvortos

PAUL LEASAS

2 šviesūs kambariai, ant 2-trų lu
bų. tinkami merginoms ar vaiki
nams. Reikalinga pasisakyti kur esi pirmiau gyvenęs. 3222 So. Erneral«I Avė., Chicago, Illinois.

Noriu mainyti 86 akerų ūk} su ge
rais budininkals, gyvuliais Ir įren
gimais. Randasi arti Kenosha, Wls.
Atsišaukite: John Chmleltnskl, 2317
North Rockwcll Street.

“VILNIAUS KALNELIUOSE”

4179-83 Archer Avenue

PARDAVIMI’I FIKSCERIAI
2-krėsIal barzdaakutykloe fiksčertal.
Parduosiu pigiai. Atsišaukite: 3421
South Halsted SUW. Antros lu
bos.

JU8TIN MACKTEWICH
Preeident
HELEN KUCHINSKAS, Smi

E3S

SKOLINAME PINIGUS
Skoliname pinigus ant morglčlų Ir
ant kitokių savo vertės popierių.
Parduodame forklozuotus namus pi
giai. Turime visokių gerų namų vL
įur. Apdraudžiame viską.
Perkame
ar parduodame namus Ir apmokame
cash. Teisingas patarnavimas. Chas.
Umleh (Umlkas), 2500 West 63r»l
St.. telefonas Prospect 3025.
PARDAVTMUI
4 fletų moderniškas mūrinis na
mas, arti Marųuette Parko, H.O.L.C.
morglčltia Rendų neša $160.00 | mė
nesi.
Kaina tik $13.600.
pnokėt
36.690. 7207 S. FrancLseo Avė., tel,
PROsnect 3140.

PARDAVTMUI
S aukštų mūrinis namas — krautu
vė Ir pragyvenimui kambariai. Du
po 6 kambarius su voniom. Ir du po
4 kambarius. Gera vieta tavernul Ir
restoranui. Labai pigiai. Savininkas:

2513 S. Halsted 8t„ Chicago. TU.

RENDON KAMBARYS
Vienas šviesus kambarys ant antro
aukšto. Karštu vandeniu apšildomas.
Tinkamas pavieniui wrul. 1220 So.

501h Cotirt, Cicėno.

Illinois

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui

tavernas prie 130 East

Marųnette .Road, kaminas Indiana Avėrinę. Matykite Mr, Downs.

PARDAVTMUI TAVERNAS
Pardavimui taverno biznis. Pigi laisnis. pigi renda. Atsišaukite: 885 W
123rd Street.

PARDAVTMUI
8 kambarių bungalorr. $760.00 įmo
kėti. $37.00 J mėneej HOLC. Tjibal
gerame stovyje. 60 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busu. Savinlnkas: 8358 S. 55Ui Court, Oaklawn,

Illinois.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 S
Balęs Tas ekstra.

