
DRAUGAS 
Thb Uithuanian Daily fribnd 

PUBUSHED BT MARIAM OUILD. INC. 
SSS4 80. Oakley Avė., Chicago, Illinois

Telephone CANal 7790

The mosi lnfluentlal IJthuanlan Daily 
ln America.

DRAUGAS
LEIDŽIA MARIJONU BENDROVS.

SS34 80. Oakley Aven Ohlcaco, OUnot* 
Telefonas CANal 7T»0

Vlentnttlla tautinis Ir tikybinis minties 
lietuvių Atonraitls Amerikoje.

VOL XXIII 3c a Copy

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Chicago, Illinois, Trečiadienis, Birželis-june 14 d., 1939 m. Kaina 3c No. 139

Hitleris jau pasiryžęs .užgrobti ir Slovakiją
Be to, Vokietijon bus prijuostas ir 
Bohemijos, Moravijos protektoratas

Milijonus čekų žada pasiūlyti 
pasauliui, jei jie priešintųsi

LONDONAS, birž. 13. — 
Čia gauta žinių, kad Hitleris
L ra pasiryžęs užgrobti žymių- 

dalį “nepriklausomos” Slo 
kijos ir galutinai prijungti 

Vokietijon (aneksuoti) Bohe
mijos—Moravijos protektora
tų.

Kalbama, kad likusioji Slo
vakijos dalis bus atiduota 
Vengrijai, kuri ateityje irgi 
teks Vokietijai. Užgrobtų Slo 
vakijos dalį naciai pasiryžę į 
ginkluoti prieš Lenkijų.

Jei čekai pasipriešins Bohe 
mijos ir Moravijos aneksavi-

niui ir jei dar demokratinis 
! pasaulis susimes protestuoti, 
tada Hitleris, sakoma, atsa
kys; “Pasiimkite penkis mili
jonus čekų, .Vokietijai jie ne
reikalingi”.

Žiniomis iš Varšuvos, vo
kiečių kariuomenė sutraukia
ma į Slovakiją. Tūkstančiai 
slovakų ir čekų jaunų vyrų, 
čekoslovakų kariuomenės vete 
ranų ir kitų, atbėga į Lenkijų.

Lenkijon nuskrido keli slo
vakų lakūnai ir karo lėktuvus 
pavedė lenkams, kad netektų 
vokiečiams.

žymas kataliku skaičius naujoji naciu 
sudalytoje Vokietijos imperijoje

Nepaisant to, naciai katalikus 
spaudžia, su jais nesiskaito

Halifaxas užgina, kad Britanija
iš naujo imtųsi maldinti diktatorius

Jis pareiškia, kad prieš jėgą 
bus panaudota tik jėga

’bė neturi pasiryžimo imtis 
maldinimo ir pažymėjo, kad 
kiekviena svetima jėga bus at
remta jėga. Bet jei kuri dikta 
torinė valstybė reikš noro ne
susipratimus išlyginti taikin
guoju keliu, britų vyriausybė 
visados mielai šiam žygiui 
pritars.

Sekretorius Halifaxas pažy 
mėjo, kad šiandien Britanija 
nėra 1914 metų Britanija, kad 
jo, ministro pirmininko Cbam 
bėriai,no ir kitų valstybės vy
rų paskutinėmis dienomis sa
kytos kalbos klaidingai buvo 
aiškinamos.

LONDONAS, birž. 13. — 
Paskutinėmis dienomis čia ir 
užsieniuose,paakįeistu daug-ii 
nių, kad Britanijos vyriausy
bė ir vėl planuojanti maldinti 
diktatorius.

Britų parlamente ir visuo
menėje dėl to kilo bruzdėji
mas ir smarkus nepasitenkini 
mas tokiu stoviu. Vyriausybė 
priversta pasiaiškinti.

Užs. reikalų sekretorius Ha 
lifaxas parlamente išaiškino, 
kad taip nėra, kaip namie ma
noma ir kaip užsieniuose pra
nešama.

Jis pareiškė, kad vyriausy-

ILL LEGISLATORA PA
KEITĖ SAVO SPRENDIMĄ

SPRTNG-FIELD, III., birž. 
13. — Legjislatūros žemesnie-j 
ji rūmai anądien entuzijastiš- 
kai pripažino 30 dol. mažiau-1 
šių senatvės pensijų, mokamų

KONGRESO ATSTOVAI 
SKIRDAMI MOKESČIUS 
DARO SAU IŠIMTĮ

fASHINGTON, birž. 13.- 
rngreso žemesnieji rūmai

balsais prieš 130 pripaži- pasenusiems piliečiams ir pi
no mokesčių už pajamas įsta- | lietoms, 
tymui priedų Kolumbijos di- 
strikte.

Mokesčių ratos — nuo 2,000 
idol. metinių pajamų iki 9,000 
dol. 2 nuošimčiai, o nuo 9,000 
dol. — 7 nuošimčiai.

Šiuo priedu Kolumbijos di- 
strikte pakeičiami biznio pri
vilegijų mokesčiai, kurie pasi 
rodė labai nepopuliarūs.

Apskaičiuojama, kad mokės 
Čius už pajamas turės mokėti 
apie 115,000 vyriausybės tar
nautojų ir kitų rezidentų.

Įdomiausia tas, kad iš šių 
pajamų mokesčių rūmų atsto
vai išima save ir savo tarnau
tojus. ; ;♦ 9

Šiandien gi tų pirmųjį spren 
d i mą atšaukė, kai gubernato
rius pagrasino vetuoti. Atšau 
kta neturėjimo fondų pagrin
du.

Tai politika. Neužilgo bus 
skiriamos kitos didelės išlai
dos, be kurių galima apsieiti.

AMERIKAI REIKALINGI 
KARO LĖKTUVAI

WASHINGTON, birž. 13. -
Kongreso žemesniųjų rūmų 
fondų skyrimo komiteto posė
dyje iškelta aikštėn lakūno 
Lindbergho nurodymai, kad J. 
A. Valstybėms trūksta daug 
karinių lėktuvų.

Kad pasivyti įsiginklavusių
KAUNAS. — Gegužės gale'ore Vokietijų, anot Lindbergh,

žymiau atšilus orui, daug kas 
kauniškių jau pradėjo maudy 
tis Nemune ir Neryje.

Amerikai reikia trejus iki pen 
kerių metų lėktuvus intensy
viai gaminti.

Cooperstown miestelyje, New Yorko valstybėje, šiomis dienomis minėta 100 metų su
kaktuves, kaip čia pirniųjj kartų pradėtas “baseball” žaidimas, kurs šiandien virtęs 
garsiu Amerikos nacionaliniu žaidimu. Prieš 100 metų West Pointo studentas Ahner Dou- 
bleday buvo išgalvojęs šį žaidimų, kurs čia pirmų kartų žaista jo vadovybėje. Sukaktuvės 
minėtos pokyliu. Tarp kitų dalyvavo šie base boli n inkai veteranai: (Pirmoji eilė iš kairės):
Eddie Collins, Baile Ruth, Connie Mack ir Cy Young; užpakaly; Honus Wagner, Orover 
Alexander, Tris Speaker, Napoieon Lajoie, George Sisler ir AValter Johnson.

(Acme telephoto).

NESUTIKIMAI 
SU NACIAIS DĖL 
DANCIGO ARŠĖJA
DANCIGAS, birž. 13.

Čia lankų nesutikimai su na, į gyTentoj„s ragina
ciais blogėja. *v-

Nacių policija suėmė vienų 
lenkų muitinių valdininkų (in
spektorių) H. Lipinskj, kurį 
kaltina šnipinėjimu ir bandžių 
siu įvykdyti grobimų.

Naciai sako, kad Lipinskis 
prieš keletu dienų atvykęs į 
miestų ir pradėjęs išklausinėti 
Hitlerio jaunuolius, kokiais 
sumetimais jie iš Rytprūsių 
čia atvykę, nors jam buvo ži
noma, kad keletas tūkstančių 
jaunų vyrų buvo atvykę daly
vauti sporto parengimuose. 
Paskiau šalia miesto miškely, 
anot nacių, Lipinskis kvietęs 
du jaunuolius su juo pereiti 
Lenkijos pusėn tikslu juos pa 
grobti. Bet buvo pašaukta na 
cių policija ir šis “šnipas” su 
imtas.

Lenkai nepripažįsta šių na
cių tvirtinimų ir pareiškia, 
kad tai prasimanymai ir pro
vokacija.

Prieš kurį laikų Dancigo na 
cių autoritetai reikalavo Len
kijos sumažinti lenkų muitinių 
valdininkų skaičių Dancigo 
srityje. Lenkija tai griežtai 
atmetė. Tad naciai imasi nau
jų priemonių nusikratyti len
kais valdininkais.

ŠIANDIEN YRA 
VĖLIAVOS DIENA
Šiandien yra Vėliavos die-

'na!
Miesto majoras Kelly atsi-

šiandien amerikoniškų (nacio- 
nalę) vėliavų iškelti ant visų 
viešųjų ir biznio, lygiai ir ant 
privačių namų ir dalyvauti 
vėliavos pagarbai surengtose 
patrijotinėse iškilmėse ir pra
mogose.

Pereitų sekmadienį Soldiei 
stadijone, Grant parke, dau
giau kaip 30-ies tautybių gru
pių pagerbė nacionalę vėliavų 
gražia programa.

AMSTERDAMAS, Olan
dija. — Prijungus prie reicho 
Austrijų, Čekijų ir Klaipėdos 
kraštų, Didžiojoje Vokietijoje 
yra apie 87 milijonai gyven
tojų. Tikėjimo atžvilgiu jie 
skirstosi šiaip; 43,500,000 pro 
testantų, (50 proc), 37,500,000 
(43,1 proc.) katalikų, 900,000 
(1 proc.) kitų krikščionių, 
750,000 (0,86 proc.) izraelitų 
ir 4,350,000 kitų nekrikščionių 
ir be tikėjimo žmonių (5 
proc.).

Iš katalikų apie 30 milijonų 
yra vokiečiai, šeši milijonai 
čekų, milijonas lenkų ir kele

li tas šimtų tūkstančių Burgen-

NACIAI KOLEKTUOJA 
SKIRTĄ BAUDĄ

PRAHA, birž. 13. — Na 
ciai kolektuoja iš Kladno mie
sto ir apylinkės gyventojų 
skirtų baudų už policininko 
nužudymų.

Daugiausia tenka žydams ir

lando kroatų, Karintijos slo
vėnų, Luzatijos serbų, Rytprū 
šių ir Klaipėdos lietuvių, ven
grų, slovakų ir 1.1.

Nuo 1938 m. kovo* mėnesio

— nuo Austrijos anšliuso — 
Hitleris prijungė prie reicho 
18 milijonų gyventojų, iš jų 
apie 15 milijonų katalikų.

“Osservatore Romano” ra
šo, kad 1.1, domininkonai pra 
dėjo religinius kursus Praho
je, Brno, Moravskoje Ostra- 
voje, Pilzene, Zline ir Pžero- 
ve. Tų kursų tikslas — “duoti 
pasaulininkams gilesnį katali
kų doktrinos, moralės ir Šv. 
Rašto pažinimų”.

Klaipėdos krašte gyveno 
146,914 žmonės, tarp kurių te
buvo tik 16,445 katalikai. Da
bar, žinoma, nė tiek nebeliko, 
nes daug persikėlė į Didž. 
Lietuvų. Klaipėdos prelatūra 
buvo administruojama Telšių 
vyskupo; dabar Klaipėda, 
greičiausiai, bus, prijungta 
prie ‘Varmijos diocezijos.

ŽUVO LAKŪNAS SU PA
LYDOVE

ROCKFORD, Hl., birž. 13. 
— Vakar skrindant užsidegė 
ir nukrito sportinis lėktuvas, 

buvusio prezidento Benešo ša j Žuvo lakūnas . Ray Zuelke, 34 
liniukams. m. amž., ir Miss Audrie King,

Protektoriaus Neuratho įsa 
kymu Kladno miesto namams 
jau leista naktimis atidaryti 
langus. Mokyklos taip pat jau 
atidaromos.

Bet policininko žudikai ne
susekti.

25 m. amž., su juo skridusi jo 
brolio Stanley sužadėtinė.

REIKALAUJA DAUGIAU 
ATLYGINIMO

KAIP BUS MINIMA 
KARO MOKYKLOS 
20 METĮJ SUKAKTIS
KAUNAS. — Karmiški}

Ramovės patalpose. įvyko Ka 
ro mokyklos I laidos karinin
kų pasitarimas. .Svarstė .20- 
ties metų sukakties, minėjimo 
klausimus. Nutarta: •i* ’ 4 r.

Palaikyti toliau I laidos-tra

SKLANDYTUVU SKERSAI 
MICHIGAN EŽERO

FRANKFORT, Mich., birž. 
13. — Vietos sklandymo mo
kyklos instruktorius Ted Be- 
llak sklandytuvu (lėktu
vas be motoro) padarė pašau 
linį rekordų perskrisdamas 
skersai Michigan ežerų — 54 
mylių tolį.

Paul, Minu., paskirtas vysku- Ore j5hnT0 2 va, 39
kadangi vėjo buvo nuvilktas 
už 30 mylių toliau, kur reikė

AMERIKAI PASKIRTI DU 
NAUJI VYSKUPAI

VATIKANAS, birž. 13. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
šiandien paskyrė du naujus 
vyskupus J. A. Valstyliėms.

Prelatas W. O. Brady iš St.

pu Sioux Falls vyskupijom 

Prelatas T. A. Connelly iš

WASHINGTON, birž. 13. - ^ciias ir.
.. . . , , , , liepos meft. 6 d. 20 metų su-Cia sustojus namų statyba , , ,. .kakties minėjimų.

Sukakties minėjimo komite
tų sudaro: pirmininkas . — 
gen. št. pik. Žilys, vicepirmi
ninkas — dr. V. Jodeika, iždi
ninkas — tsm. pik. Matulevi
čius, nariai — gen. št. - pik. 
Čepauskas ir L. Račiūnas, se
kretorius — mjr. Ališauskas.

darbininkams sustreikavus. 
Karpenteriai už 8 valandas 
dienos darbo gauna 12 dol. 
Jie reikalauja 1 dol. daugiau.

PAVASARININKŲ
KONGRESĖLIAI

KAUNAS. — Šių vasarų į- 
vairiose Lietuvos vietose pa
vasarininkai nusistatę suruoš _ Minėjimo programa:_aj pa
ti apie 60 kongresėlių. maldos, <b) darbo posėdis, c) 

žuvusiųjų pagerbimas, d) iš
kilmingas aktas, e) pobūvis.

Žuvusiam karužui Sidaravi
čiui paminklo statymo klausi
mas pavestas komisijai iš gen. 
št pik. Čepausko, tsm. pik. 
Matulevičiaus ir mjr. Ališaus

EKSKURSIJOS LANKO
KANIFOLIJOS FABRIKĄ

ALYTUS. — Pastaruoju 
metu ekskursijos gausiai lan
ko kanifolijos fabrikų. Nors 
fabrikas yra nedidelis, bet sa į“
TO įrengimu yra įdomus. p Komiaija> iHynl8i

I lo statymo sąlygas, paruoš 
i tuo reikalu sumanymus ir 
jtos pateiks T laidos suvažia-

San Francisco paskirtas auxi- į jo jam nusileisti, ir turėjo grį 
liniu vyskupu San. Francisco žti atgal, 
arkivyskupui.

ATIDARYS ŽEMAIČIŲ 
PLENTĄ

KAUNAS. — Šį birželio 
mėnesį bus atidarytas žemai
čių plentas, kuriuo susisieki
mas eina jau nuo pernai.

Prie Kauno miesto ribų, 
ties Melikonių kaimu, stato
mas plento užbaigimui pami
nėti obeliskas, kurio projektų 
darė dail. Kulakauskas.

CIO STREIKININKŲ 
RIAUŠĖS

MILIVAUKEE, Wis., birž. 
13. — West Allis priemiesty

je Allis Chalmers fabriko ke
li tūkstančiai streikuojančių 
CIO darbininkų sukėlė riau
šes. 13 asmenų pavojingai su 
žeista. Vietos autoritetai šau-

DAUG KAS NORI LĖKTU
VU VYKTI I EUROPĄ

NEW YORK, birž. 13. — 'kiasi kariuomenės. 
Pan American Airways kom
panija paskelbė, kad šio bir
želio 28 d. ji pradės savo “cli
pperiais” (lėktuvais) vežioti 
keleivius tarp Amerikos ir Eu 
ropos per Atlantikų.

Pirmų j ai kelionei atsiliepė 
daugiau kaip 600 asmenų.

HITLERIS JSAKĖ STATY
TI DIDELĮ LĖKTUVĄ

BERLYNAS, birž. 13. —

ARGENTINOS MINISTRAS 
LIETUVAI

KAUNAS. — Argentina 
paskyrė pasiuntinį ir įgaliotų

Hitleris įsakė pastatyti didelį ’ ministrų Lietuvai, Latvijai, 
keturių motorų lėktuvų, ku- j Estijai ir Suomijai dr. L. Loi 
riuo būtų galima iš Berlyno, žago. Jis neužilgo atvyks į 
susisiekti su New Yorku. Kaunu.

me sezono metu turi darbo 15 
darbininkų, o miškuose prie 
pušų sakinimo dirba apie 2000 
žmonių. Miškininkai tvirtina 
kad mūsų pušų sakai yra la
bai geros kokybės. Dabar nu- 
sakinimas vykdomas 19 urėdi
ją «

Praeitais metais fabrikas 
pagamino 156 tonas kanifoli
jos ir 36 tonas terpentino. Sa 
kų buvo surinkta per 227 tū
kstančius kilogramų. Iš žalia
vos išvaroma terpentino 16*, 
o kanifolijos 69*.

GARSINKI TE S “DRAUGE”

vimui ŠL ra. liepos mėn. 6 d. 
Minėjimo išlaidoms padeng

ti kiekvienas dalyvis sumoka 
po 30 litų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
CHICAGO SRITIS. - De

besuota ; numatomas lietos; 
vėsu.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 
8:27
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Bendradarbiams tr korespondentams rafitų negrutina 
■ei ueprasoma tai padaryti ir nepnsiunCiaina tam tiks
lui pakto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teis* tai
kyti ir trumpinu visus prisiųstus raktus ir ypač ko 
respoudencijaa nuly g savo nuožiūros. Korespondentų 
prašu rašyti trumpai Ir ai Ak lai (Jei salima ratomaja 
įmainote; paliekant didelius tarpus pataisymams, veu 
«iani polemikos Ir aauienlAkuinų. Pasenusios korės- 
.«ud< ucijo* latkrakun nededamos

•sėmimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
■nervo aS Second-Class Matter Uarch 11, l#lt. at

>>< ««■- Illinois Under tbe Aot Qf Mareli I. 187>.

Pilietinė Vienybė
Šiuo klausimu rašo “XX Amž.” garsus 

Lietuvos mokslininkas prof. St. Šalkaus&as.
Savo rašinyje, tarp kito ko, jisai sako:

“Todėl vyriausybė, norėdama realizuoti vi
suomenėje pilietinę vienybę, turi sudaryti 
šitai vienybei reikiamas sąlygas. Iš šių svar
biausia yra visiems lygus teisingumas, kuris 
reikalauja visiems piliečiams vienodos lais
vės apsispręsti, lygybės pasireikšti ir teisės 
organizuotis. Tai yra visuomeninio gyveni
mo gėrybės, kurios, būdamos visiems pilie-1 
čiams lygiai prieinamos, sudaro tarp jų ben
drų interesų ir bendros gerovės galimybių.
Tokiose aplinkybėse visuomeninė vienybė da- ."pertvarkyti biudžetą. Pirmiau

Pertvarkomas šių 
Metų Valstybės 
Biudžetas

KAUNAS, V-30. — Finan
sų ministras ats. div. gen. J. . 
Sutkus gegužės 27 d. K{Http.k)«5 
atstovus painformavo apie 
pertvarkomų šių metų valsty
bės biudžetų. Pirmiausia mi
nistras nurodė, 'kad šių metų 
biudžetas buvo Seimo priim
tas ir paskelbtas 367,9 mil. lt. 
sumai. Netekus Klaipėdos 
krašto, kuris mūsų ūkiniame 
gyvenime užėmė stambių vie
tų, kilo reikalas iš pagrindų

Berniukas privalo atsiųsti su 
įrašymu:
1) krikšto certifikatų.

I) paskutinį mokslo raportų.
■}) rekomendacija nuo. savo 

klebono.
, ; veiklios eertifikatą.

5) savo fotografijų.

Stalinas Išdaviko Rolėje žiliausiai savaime atsiranda.

Kai Ispanijos kairieji, labiau žinomi kai
po lojalistai, pralošė civilinį karų, spaudoj 
pasirodė rimtų įtarinėjimų, kad Sovietų Hu
sų a Ispanijos radikalus prigavo,

Luis Araąuistam, kuris buvo žymus ispa
nų diplomatas, kuomet lojalistai buvo val
džioje, metė skaudžių apkaltinimų pačiam 
bolševikų diktatoriui Stalinui. Anot jo, Ma
skva buvo užsimojusi Ispanijos valstybę ar
ba valdyti arba jų visai sugriauti Stalinui 
lojalistai rūpėję tik tiek, kiek per juos buvo 
gaiuna pasitarnauti Rusijos bolševizmui.

Tas pats Araąuistam, kuris yra ištremtas 
ir daoar gyvena Paryžiuje, sako, kad Ca- 
ballero buvo pakeistas dr. Negram vien. tik 
dėl to, kad pastarasis labiau davėsi Mask
vos agentų stumdomas- Be to, jisai teigia, 
kad jau 11)37 metais daug kas iš ispanų jau
tė, kad Stalinas nenori, kad lojalistai karų 
laimėtų. Jis nenorėjęs Hitlerį apsunkinti. 
Taip pat Stalinas nenorėjęs, kad lojalistai 
perdaug greit prakištų, nes tuomet Hitleris 
būt turėjęs atviresnes rankas pulti pačių 
Sovietų Rusiją. • Stalinas, rašo Araąuistam, 
norėjo prailginti mūsų karų neribotam lai-

Laisvė apsispręsti reikalauja tolerancijos, 
lygybė pasireikšti — objektyvaus vertinimo 
žmonių veiklos, teisė organizuotis — reespro- 
citeto dvasios. Žinoma, šitie visuomeniniai 

i nusiteisimai nevisur yra tikrovėje, ir nekar
tų vyriausybei susidaro reikalas kovoti su 
žmonių ekscesais, ardančiais visuomenės ge
rovę bei vienybę. Bet šita kova turi. būti 
pagrįsta visiems vienodu teisingumu, kuris 
kartais gali būti griežtas ir skaudus, nors 
niekados negali nustoti savo auklėjamosios 
reikšmės piliečiams.

Tikros pilietinės vienybės negalima reali
zuoti išviršinės prievartos priemonėmis, nes 
ji yra visuomeninių dorinių nusiteikimų da
lykas, mechaniškai nesudaromas žmonių sie
lose. Tuo tarpu vienybės organizacija, Foers- 
teno žodžiais tariant, yra žmonių sielos or
ganizacija. Prievartos priemonėmis galima 
sudaryti nebent tariamųjų vienybę, kuri, tar
si rūmai ant smėlio, subyrės užėjus pirmai

Tokia vienybė paprastai reaniasi piliečių 
skirstymu į favoritus ir posūnius. Iš pirmų-

sia teko atsisakyti nuo nu
matytos 17 mil. lt. vidaus pa
skolos realizavimo. Be paja
mų sumažėjimo nuo vidaus 
paskolos atsisakymų, sumažės 
pajamos ir dėl Klaipėdos kri
zės, būtent, iš numatytų 325,1 
mik lt. paprastųjų pajamų, 
dabar tikimasi tik 304,5 mil. 
lt Dėl išperkamųjų mokesčių 
sumažinimo, nepaprastosios 
pajamos sumažės 0,4 mil. lt. 
Kartu su atsisakymu nuo vi
daus paskolos biudžetinės pa
jamos sumažėja 38 mil. lt. 
Atsisakoma nuo naujų staty
bų ir naujų įstaigų steigimo. 
Tuo bus sutaupoma apie 5 
mil. lt. Valstybės tarnautoja
ms atlyginimas paliekamas 
koks mokamas ligi šiol. Trū
kstamoms pajamoms papildy
ti bus išleista iš monetų fon
do 3 mil. lt. Tokiu būdu biu
džetas bus sumažintas 35 mil.

Tėvą Marijonų Seminarija, Hinsdale, III.
3-tą skyrių baigusius berniukus stoti į Tėvų Marijonų juve- 
natą (High School) ir mokytis j misijonnierius, ar Thomp
son, Conn. prie Marianapolio Kolegijos, arba Hinsdale, III. 
prie Tėvų Marijonų Seminarijos. į

Kas nori būti misijonierium ir pasiaukoti Kristaus Baž
nyčios reikalams, tas tekreipiasi dėl platesnių informacijų 
sekančiai; Rev. J. Mačiulionis, M. I. C.,

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago, Illinois

KIEK KAINUOJA TĖVŲ MARIJONŲ JUVANATE?
Mokslas dovanai. Bet mękama $250.00 metams už išlaiky
mą: valgį, skalbimą ir tt. Bernukai neišsigalintięji mokesčių. ■ • t- 1
užsimokėt, jeigu tik 
turės geras kvalifi
kacijas, bus dispen- 
suojami nuo dalies 
mokesčio ir net bus 
dovanai priimami, 
jeigu jų kvalifikaci
jos bus labai geros.

jų išauga liauajiško tipo oportunistai, iš ant- ,t pemai „ž
eksportuojamus žemės produktu, kad laiKyti Mussolmį ir Hitlerį n žambus rųjų — apkartę revoliucionieriai Kuo gi ga- 

ir po to pnversti pastarąjį kalbėtis su So- 1 Ii tokiais atvejais pasiremti visuomenė ir 
vietų Rusija. Ispanijos kare jis tik matę valstybė, kai atsiranda rimtas išorės pavo- 
strateginius iš rėkavimus”. jus?

Pridedama dar ir tai, kad Stalinui, paga- Taigi pilietinės vienybės organizacija re- 
liau, rūpėjo ne lojalistų laimėjimas, bet jų ■ mįasį visų pirma visiems lygiu teisingumu, 
rankose turimas auksas- Araąuistain buvęs ^urg regUiįuojaj įstatymų ribose, laisvę ap-
liūdininkas, kad $574,000,000 vertės aukso 
vyriausybė išgabenusi iš Madrido į Cartage- 
ną, o iš čia į Odesą, Rusiją. Tačiau nei Ara
ąuistain, nei Krivitsky, kuris taip pat tą 
patvirtino, nepasako, kas atsitiko su tais 
aarbininkais, kurie važiavo drauge su veža
mu auksu. Apie juos ir šiandien nieks nieko 
negirdėjo.

Žodžiu sakant, Stalinas pastatomas Ispa
nijos lojalistų išdaviko rolėje. Jis ispanus 
sukurstė, jis leido lieti Ispanijos žmonių 
kraują kiek galima ilgiau ir daugiau, ne tam, 
kad to krašto žmonės turėtų laisvę ir gero
vę, bet tam, kad Rusijos bolševizmui pasi
tarnauti, aukso prisiplėšti ir kad pačiam il
giau įssiiaiKyti ant Kruvino diktatoriaus so
sto.

Popiežiaus Žygis

Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII savo 
laiku atsiliepė į Europos valstybių valdo
vus, prašydamas, kad jie dėtų didžiausių 
pastangų palaikyti taiką pasaulyje. Be to, 
gegužės mėnuo buvo pavestas maldai ui tai
ką.

Popiežiaus žygis davė gražių vaisių. Pats 
Jo šventenybė vienoje savo kalboje kardi 
noiams pranešė, kad gavęs užtikrinimą iš 
didžiųjų valstybių vyriausybių, kad jos no
rinčios palaikyti taiką ir šiam tikslui dirb
siančios.

Kaip visais laikais, ttip ir dabar Katar 
likų Bažnyčia rūpinasi, kad pasaulyje vieš
patautų taika. Jos nuopelnai ir šiuoi atžvil
giu yra milžiniški.

Choras Iš Lietuvos
Lietuvos Universiteto studentų choras, 

kaip vakar pranešėme, vis dėlto paa mus 
į Ameriką, atvyksta. Jis dainuos Lietuvių 
Dieną New Yorko Pasaulinėj Parodoj ir, be 
to, ap’ankys su koncertais bent didesniasias 
lietuvių kolonijas.

Esame turėję visokių svečių iš Lietuvos, 
bet choro susilauksime dar pirmą, kartą. Tai 
sudaro savotiškų, tiesa pasakius, malonią

sispręsti, lygybę pasireikšti ir teisę organi
zuotis. Tik tokiose aplinkybėse piliečiuose 
atsiranda bendrų interesų ir susidomėjimas 
bendra gerove, kurie yra būtinos sąlygos 
vienybei susidaryti. Pagaliau, vienybė reali
zuojama ne prievartos, bet visuomeninio au
klėjimo priemonėmis, iš kurių daugelis yra 
vyriausybės rankose, jos įstatymuose, jos 
steigiamose institucijose, jo® vidaus politi
koje, jos kultūrinėje akcijoje ir kitose val
dymo aktuose. Tik tokiu būdu visuomeninė 
vienybė gali būti pagrįsta žmonių sielos or
ganizacijan

Prancūzai Apie Popiežiaus 
1 Iniciatyvą

XX Atnž. žiniomis, apie paskutiniąją Po
piežiaus iniciatyvą tarptautiniams konflik 
tams taikiai išspręsti prancūzų “Temps” at- 
siliopia šiais šiltais žodžiais:

Jeigu koks nors tarpininkavimas iš tik
rųjų galėjo būti naudingas, tai tik Šventojo 
Sosto, kuris ir ėmėsi šios iniciatyvos. Kata
likų pasaulio dvasinė galva, kurį pats Ka
talikų Bažnyčios universalumas iškelia vir
šum visų tikrųjų politinių rivalizacijų, yra 
labiau, negu kas kitas, kvalifikuotas tarti 
žodį ir veikti taikai išlaikyti ir sustiprinti, 
nes taika labiausia ir reikalinga krikščioniš
kajai civilizacijai. Moralinis 6v. Tėvo auto
ritetas yra toks, kad visos valstybės ar jų 
grupės gali priimti dėmesin Šv. Sosto pasiū
lymus, dėl to nė kiek nenustodamoe įtakos 
tarptautinėje plotmėje.

sensaciją, ir, nėra jokios abejonės, Lietuvos 
studentų choras turės čia geriausią pasise
kimą.

ktus išleista apie 20 mil. lt., 
šiems metams buvo paskirta 
10 mil. lt Tačiau jau dabar 
tie 10 miL lt primokėjimams 
baigiami išleisti ir, kaip ma
tyti, ligi metų galo dar rei
kės išleisti apie 8 mik lt Tais 
sumetimais padidinti akcizo 
mokesčiai ir įvesta nepapras
ti turto, verslo pelno ir dar
bo pajamų mokesčiai, iš ku
rių daT šiemet numatoma 
gauti apie 8 mil. papildomų 
pajamų. Tai būtų ta suma, ku 
ri reikalinga primokėjimams 
už eksportuojamus produk
tus. Pertvarkyto biudžeto pro 
jektą 'antradienį pradės svar
styti Ministrų Taryba, o kai 
Ministrų Taryba priims, bus 
perduotas Seimui. Tuo tikslu 
Seimas bus sukviestas nepa
prastos sesijos.

Dar Apie Europos 
Krepšinio Pirmenybes

KAUNAS, V-30 (Elta). — 
Treciąsias Europos krepšinio 
pirmenybes laimėjo Lietuva, 
nugalėjusi be pralaimėjimo 
visus savo varžovus ir iško
vojusi III Europos krepšinio 
pirmenybių meisterio vardą. 
Gegužės 25 d. Lietuva laimė
jo prieš Prancūziją 44—18; 
Estija prieš Suomiją 91—1; 
Lenkija - Vengriją 42—20; 
Latvija - Italija 38—23; ge
gužės 26 d. Lietuva laimėjo 
prieš Vengriją 79—15; Lenki
ja - Suomija 46—13; Estija - 
Italija 29—22; Latvija - Pra
ncūzija 45—26; gegužės 27 d.

Berniukas privalo turėti:

1) gerą dorinį karaktorių.
2) vidutinį mokslui talenntą.
3) norą tarnauti Dievui vie 

nuolyne arba kunigiškar 
luome.

4) turi būti sveikas.
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Tčviį Marijonų Seminarijos Koplyčia, Hinsdale, III.

gegužės 28 d, Lietuva laimė- namentuota ir gintarais išpuoH^aukuiiai,—važiuoją iki Klai-
jo prieš Italiją 48—15; Ven
grija - Suomija 45—16; Pra
ncūzija - Estija 33—31; Lat
vija - Lenkija 43—20. (Pir
mųjų rungtynių dienų gegu
žės 21, 22, 23 ir 24 dd. rezul
tatai buvo pranešti gegužės 
25 d. biuletenyje). Lietuva 
pirmenybes laimėjo be ma
žiausio priekaišto dideliais 
krepšių skirtumais, parodyda
ma puikią žaidimo formą ir 
žaidimo pabaigoje pasiekda
ma aukščiausio žaidimo laip
snio. Užimtų vietų eilė tokia: 
Lietuva 14 taškų, 402:125 
krepšių; Latvija 12 taškų, 
353:163 kr.; Lenkija 12 tšk., 
247:235 kr.; Prancūzija 11 ta
škų, 2622215 kr.; Estija 11 
tšk., 291:174 kr.; Italija 9

šta “kraičio skrynia”, Lat
vijai teko švietimo ministro, 
Lenkijai — Kauno burmistro 
ir Prancūzijai — Kūno Kul
tūros Rūmų direktoriaus do
vana. Rungtynes iškilmingai 
baigus ministras pirmininkas 
svečiams surengė vaišes.

Susitarta Del
Susisiekimo
Geležinkeliais

pėdos, bus aptarnaujami Lie
tuvos valdininkų. Muitų bei 
pasų kontrolė bus atliekama 
Kretingos bei Bajorų stotyse, 
o prekių aipmuitavimas vyks 
vos traukinių tarnautojai per 
sieną keliaus su tam tikrais 
Klaipėdoje. Tranzito trauki
niai, kurie važinės tarp Klai
pėdos uosto it Lietuvos, bus 
grynai lietuviški, ir grynai 
lietuviškas personalas. Lietu- 
liudymais. Pagal sutartį trau- ' 
kiniai tarp Tauragės ir Til
žės bus Lauksargių stotyjeKAUNAS, V-30. — Susi

siekimas tarp buv. Klaipėdos^ perduodami vokiečiams. Trau
kr. ir Lietuvos geležinkelių 
bus naujai sutvarkytas. Lie
tuvos ir Vokietijos geležinke
lių valdybų atstovai dėl šio 
reikalo jau susitarė, bet susi- 

tšk.,’ 211:223 kr.; Vengrija gį irimas turės būti dar abie- 
tšk., 162:341 (kr.; Suomija 7^ vyriausybių patvirtintas, 
tšk., 120:536 kr. Geriausiais Geležinkelio susisiekimas tarp 
mėtytojais iš lietuvių pūsės Klaipėdos^ ii Kretingos eis 
pripažinti Lubinas, Ruzgys,
Puzinauskas, Budriūnas, Jur- 
gėla, Andriulis ir Kriaučiū
nas. Paskutinė rungtynių die
na žiūrovų atžvilgiu buvo re
kordinė. Kauniškių į sporto 
salę mažai kas bepateko, nes

tokiu būdu, kad šių trauki
nių aptarnavimą atliks iš da
lies Lietuvos ir Vokietijos 
valdininkui. Visi Lietuvos

kiniai iš Tilžės į Lietuvą taip 
pat Lauk sargiuose bus per
duodami lietuviams.

KAUNAS, V-30. — o 
čiams valsčiuje mirė b< 
teisingumo ministras ir bu
vęs ilgametis valstybės kon
trolierius Vincas Karoblis. V. 
27. palaidotas Subačiaus ka
pinėse.

PRANEŠIMAS BERNIUKAMS
i Berniukai, jeigu jūs ieškote 

buvo privažiavę daugybė eks-, praieistį atostogas šią 
kuraijy ii proviatijo., kurio-, vataf!Į kreipkitės į Mariana- 
™ ir vietos buvo pirmoje ei- nietais Marianap0.
Įėję rezervuotos. Rungtynėms 
pasibaigus, ministras pinui- 
cinkas ats. gen. Černius ofi
cialiai pranešė, kad Lietuva 
yra absoliutus nugalėtojas. 
Latvijai teko antroji, Lenki
jai III, Prancūzija IV ir 1.1, 
vietos. Po to ministras pirrni-

lyje yra įsteigta skautų sto
vykla, tad visas lietuvių jau
nimas yra kviečiamas prisidė
ti. Terminas prasidės liepos 4-

te jas pratęsti. Tačiau, jeigu 
kuris berniukas negalėtų Ma*
riaaapotyje praleisti šešias<
savaites, tai gali nors vieną, 
antrą pabūti.

Šiam tikslui Marianajiolis 
paruošė daug įvairių pasilink,- 
siuinimų, kurių tarpe bus iš-

Svarbu, kad mūsų kolonijos tinkamai pa
siruoštų chorą priimti: paimti tinkamas sa
les, sutraukti daug žmonių. Taip pat svar
bu sudaryti aplinkybes, kad choras galėtų 
padainuoti ne tik lietuviams, bet ir kita
taučių publikai. Tuos dalykus reikia iš ink- 46—19; Lenkija - Italija 43.^^° Respublikos Prezidento 
sto numatyti ir prie jų prisirengti. —27} paskutiniąją rungtynių Į dovana — didelė sidabrinė or

Lietuva laimėjo prieš Suomi- . , , . . .
j. 112-9; Estija- Latvija 26! nulkas lalroSt»J“ns 

—25; Prancūzija - Vengrija d®’'““: Lietuvon rinktinei

tą dieną ir baigsis rugpiūčio'važiavimų, piknikų ir k,
vairių žaniuių Nepamirškite;15 dieną.

Berniukai, pamanykite, per 
šešias savaites gyvensite skau 
tų gyvenimu, laikysitės jų tra 
rkos. Mes užtiki inani, kad 
tos šešios savaitės taip links
mai prabėgs, kad jūs norėsi-

galite bent kada atvykti anų 
liepos 4 iki rugp. 6.

Visais reikalais kreipkitės',
Kun. dr. A. Jagminas,

MarianapoJis -Coilege, : 
Thompson, Conn.

L
-
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Iš Lietuvos miestu ir kaimu
“Eltos” Pranešimai

Aukos Ginklų Fondui 
Tebeplaukia

KAUNAS, V-30. — Ginklų 
Fondui aukos • vis tebeplau
kia. Provincijos Ginklų Va
jaus komitetai dabar prisiun
čia aukų lapus ir įvairius dai
ktus, aukojamus tėvynei gin
ti. Kretingos vienas senas lie
tuvis, buvęs rusų armijos ka
rys, kuris už pasižymėjimus 
mūšiuose buvo gavęs sidab
rinį medalį “Za Chrabrostj”, 
dabar šį medalį paaukojo Gi
nklų Fondui. Be to, šiomis 
dienomis gauta 17 jungtuvi-

KAUNAS, V-30. — Iš Klai 
pėdos girdėti, kad visas lie
tuvių (privatinis turtas būsiąs 
atiduotas savininkams. Būsią 
atiduoti ir tie namai, kuriuos 
ipasistatė Lietuvos Švietimo 
Ministerija. Juos būsią leid
žiama parduoti, o pinigus at
siskaityti prekėmis su Vokie
tija. Į vokiečių vyriausybės 
rankas pereisiąs tas turtas, 
kurį Lietuvos vyriausybė bu
vo Klaipėdos krašte radusi, 
be to, ir vietinių paštij ir su
sisiekimo srities turtas. Ta
čiau jei Lietuva šioje srityje 
įdėjo savo kapitalo, tai jie

Ali 11enių žiedų, kuriuos aulkoja pa- jpagal susitarimą būsią grą- 
astai neturtingesnieji vedu-1 žinti. Kaip toliau iš Klaipė- 
ji, kurie negali aukoti pi- j dos pranešama, lietuviams bū 

nigais. Pažymėtina tokia au- siąs grąžintas ir viešbutis
ka iš Marijampolės, kur du “Viktorija”, 
seniukai Matulevičiai paau
kojo savo jungtuvinius žie
dus, kuriuose yra išgraviruo
ta 1889 metų data. Taip pat

Jauniausieji Vilniaus krašto grėbėjėliai kaitrią vasaros dieią darbo metu .marina troškulį į Apsupimo FonduL 
šaltu, tyru vandenėliu. (VDV).

Mums Lieka Tik Paremti Doleriais

KAUNAS, V-30. — Šiomis 
dienomis Kelhj Valdyba su
darė su vienu rangovu sutar- 

gaunama labai daug įvairiij tį Šiaulių kelių rajone gelž-
vertybinių popierių, kurių j betoniniam Gaulės tiltui per 

\Vyr. Vajaus komitetas turi Šešuvą pastatyti. Pagal su-
fasas krūvas. 1 darytąją sutartį tilto betono

---------- 'darbai turės būti baigti iki
KAUNAS, V-30. — Lietu- šių metų rugsėjo 15 d., o ga

lutina tilto statyba turės bū
ti užbaigta šių metų gruod-

viu verslininkų sąjunga ruo
šia ekskursiją į Jungtines A- 
merikos Valstybes, kuri iš žio 1 d. 
Kauno išvyks liepos 10 d. Ek
skursija aplankys New Yorko KAUNAS, V-30. — Vil-I
pasaulinę parodą, žymesnius niaus vaivada leido vėl veik.- 
Amerikos miestus ir ten gy- ti lietuvių sporto klūbui, kū
renančius lietuvius. Numato- rio veikimą buvo sustabdę va
rna, kad ši ekskursija New ldžios organai. Klflbo konfis- 
Yorke bus liepos 20 d. kuotas turtas bus grąžintas.

■ i

$50.00 Nuolaida
ANT ELEKTRINES LEDAUNES

Niekas negali šiandien pa
sakyti, kada ir kuomi baig
sis pasaulio didžiulių tautų 
komercinis karas, kuris bai
siomis sunkenybėmis puola 
mažasias valstybes.

Kuomet jau kelios mažo
sios valstybės žuvo, Lietuva 
buvo priversta agresyviai tau 
tai aukoti Klaipėdos uostą, 
kad savo (valstybės gyvybę 
gelbėti. Ir nė valandėlės ne
laukdama Lietuva vėl ryžta
si ištisus ttnetlaikius dirbti, 
kad kuo greičiausia pasta
čius sau naujus jūrų pasau
lin vartus — naują uostą. 
Aišku, šalies ekonominė būklė 
reikalinga uosto.

Klaipėdai “žuvus”, liko 
daug lietuvių nuskriaustų, jų 
gyvenimas suardytas, net duo 
nos kąsnis atimtas.

Didžiulių valstybių spaud
žiamos kelios panašios Lie- 
td^'.ta’uioą' neteko savo val
stybės, — .politiniai mirė. Dva 
šioje stipri Lietuva kovoja 
ir laikosi. Tvirtu nusistaty
mu ir didvyrišku pasiryžimu 
lietuviai gina savo valstybę. 
Tiesioginis ir aiškus politi-
nės ir ekonominės laisvės gy- j Teisingai ir tvirtai ipasaky- 
nimas yra mūsų tautiečių ta. Mums lieka tik jų gerus
skaistus, nepalaužiamas idea
las!

Neretai žuvusios valstybės

norus ir pastangas paremti 
— paremti doleriais. Visą ki
tą jie padarys patys.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Copyright,

G. E. 5 pėdų, $165.00 už .. M 14.00
Norge, 6 pėdų, $179.00 už ............... $-| 29.00
We8tinghou8e ......... >114.00
Crosley Shelvador ........ 17.50
6 pėdų didelės vertės $150.00 už............. $R9-OO
5 ir 10 metų garantija.
Skalbiamos ir prosi narnos mašinos —
Norge, Thor, ar Maytag $125.00 už .... <69.00 

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

Jos. F. Mrik Fintai House,
3409-11 So. Halsted St.

SUDRIK S ANNEX
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. Yards 3088

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

PltgTJgSg

veda šimtmetinę kovą, kelia 
revoliucijas, kad politinę lai
svę atgavus. Tai sunki ir il
ga kova parblokštam.

Lietuvai kiek lengviau. Ji 
yra gyva. Ji visomis jėgomis 
stengiasi savo gyvybę apsau
goti. Kaipo savyta tauta, ji 
turi teisės išlikti gyva, jei tik 
panorės ir mokės nuo puoli
kų gintis! Lietuva kviečia ir 
mus, Amerikos lietuvius, sau 
pagalbon. Štai ką Klaipėdos 
Krašto Nukentėjusioms Ko
mitetas Lietuvoje sako: “Vi
si turime parodyti, kad ir ka
žin kur būtumėm, kad esame 
tikri, garbingos tautos vardo 
verti, lietuviai, kad mokame 
pasiaukoti, kad norime nuke
ntėjusioms ir VišM Lietuvai 
kas kuo galėdami padėti. Mes 
turime ryžtis tą visiems ben
drą nelaimę pakelti, turime 
visam pasauliui įrodyti, kad 
esam verti nepriklausomybės 
ir savo laisvo išėjimo jūron. 
Turime, vargu įgrūdibti, svei 
ka tauta būdami, taip pasi
statyti, kad niekas ir nepa
norėtų ir neišdrįstų mums 
laisvę atimti”.

J

Aukos Lietuvos 
Reikalams

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje gavo ir šiuo skelbia se
kamas aukas Lietuvos reika
lams :

A. L. R. K. Federacijos ce
ntras, per sekr. L. Šimutį pri 
statė — $190.68. Šią sumą su
dėjo: Apsigynimo Fondui: 
Cicero, III., Federacijos sky
rius $22.00; Lowell, Mass., Fe 
deracijos skyrius $17.00; 1aw 
rence, Mass., Federacijos sky 
rius $15.85, ir Moterų Są-gos 
Conn. apskr. $5.00.

Klaipėdos pabėgėliams šel
pti: Lietuvių R. K. Susivie
nijimas Amerikoje $100.00; 
Pittsburgb, Pa., Federacijos 
apskr. $25.83, ir Moterų Są- 
gos Conn. apskr. $5.00.

kuopa — $15.00, Lietuvių 
(lolfininkų Sąjunga — $25.00. 
Abi šios aukos buvo prisiųs
tos per J. S. Vitkų.
Klaipėdos pabėgėliams šelpti:

Cicero, III.: Lietuvos Ka
reivių draugija j>er rast. K. 
P. Deveii<į — $25.00.
Lietuvos Aero Klubui

Už Lietuvos Nepriklauso
mybės XX sukakties ženkle
lius. Broliai Motuzai, Brook- 
lyn, Ne\v York — $90.00, J. 
Rauktis, VVorcester, Mass. — 
$11.00.

Viso — $356.68.
Konsulatas už. visas aukas 

nuoširdžiai dėkoja, jas skel
bia laikraščiuose ir tuoj per
veda {atitinkamus fondus.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place, 

Cbicago, Illinois.

Chicago, UI.: S. L. A. 217 Daug daro, kas daug myli.

Jie apsigins. Jie yra pasi-j^ 
ryžę gyvybę aukoti, mes nors 
kelių dolerių nepagailėkime.
Nei agituoti, nei maldauti, ne 
dera. Jūs patys geriau žino
te, kas reikia daryti. Lietu
vai Gelbėti Fondo Komitetas I
tiktai nori tarpininkauti ir 
jūsų aukas, dideles ar mažas, 
arba nors vienos dienos už
darbį, perduoti Lietuvai. To
dėl šis komitetas kviečia jus 
savo auką siųsti L. G. Fon
dui vienu ar kitu čia paduo
tu adresu: Lietuvai Gelbėti 
Fondas, 4192 Archer avė., ar
ba 100 East Bellevue Place, 
Cbicago, III. (Lietuvos Kon
sulatas).

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Išplauks moderniškuoju motorlaiviu

Dr. K. Draugelis,

L. G. F. Kom. sekr.

Yra dideliu išmanymu nesi
karščiuoti darbuose ir nesilai 
kyti atkakliai prie savo nuo
monių.

EVERY W0MAN 
KN0W KELIES ON

LISTERINE
- FOR
DANDRUFF

Clinict prooa Llttarina Antiaaptic 
raachea and kili* dandru/f garm
There la no easler, more delightful, or 

effectlve way of keeplng dandrulT under 
oontrol than wlth I.latertne AntlaepiJc, 
famous for more than 25 years as a mouth 
waah and gargle. Just rub it ln and follow 
wlth prolonged massage.

Liaterine Antiseptic getą rid of (Sandrui! 
l<ęcauae lt kilia the germ that causra dan- 
druff—tbe queer Uttle bottle-ehaped bac- 
teria (Pltyroaporum ovale) that surrouDda 
the halr and covers the acalp.

Don’t waate tlme w1tb remedlen that 
merely attack symptoms. Ūse Uaterlna 
AntiaepUc. the proved treatment that getą 
at the cauae. The only treatmont we know 
of that la backed by ten years of reeearch 
aod a cllnlcal record of suecees ln the 
great majorlty of caaea.

JLambert Pharmacal Oo.. Louit. Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR
- DANDRUFF

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

Per Gothenbnrgą-Stockholmą

Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laike. Laive mandagus pa
tarnavimas, skanus maistas, nepaprasta švara. Įdomi kelionė per 
gražiąją ir draugingą Švediją: iš Gothenburgo geležinkeliu į Stock- 
holmą, apie 6 valandas, iš Stockliolmo laivu “MARIEHOLM”.

Manantieji šią vasarą aplankyti Lietuvą — kviečiami dalyvauti 
šioje skaitlingoje ekskursijoje. Užsisakykite laivokartes dabar.. '

Sutaupysite pinigą pirkdami laivokortę 
ten ir atgal

Informacijų ir laivokorčių kreipkitės 
Draugas Publishžng Oo., Ine.

Travel Department
2334 So. Oakley Avė., Cbicago, Illinois 

AUTORIZUOTA AGENTŪRA

SVVEDISH AMERICAN LINE

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšies naujus namas ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriansį atlyginimą iš Pire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ir 
senų namų. ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Phone: Calumet 2520-1

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

Perkėlėm raštinę į savo namą. Raštinė modemiškai įrengta Ir patar
navimas bus geresnis.

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

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

G. A. SUKYS, Prezidentas, SUKYS DOODY-ANT0NTSEN, Ine.



Trečiadienis, birželio 14, 1989

^LABDARIŲ DIRV

L. S. Kuopų Dėmesiui kttPU puošimo dienoj ir
'rinkliavoj Sv. Kazimiero ka- 

Labdarių centro auairinki- |ipinf#e ir piknik(J Vytaul„ 
mas įvyks b.rželio 21 d., Die-I^ Paui;,k6j0, kad cicero ri.
vo Apvaizdos parapijos svo- llklk^ sul.iaku $12u„. |
tarnėj vienų savaib; anksčiau, kuaput( vaW„,„oj plknKe vll, , 
nes 25 d. birželio įvyksta di- tav5j įeigų tur6ta <38205j # į 
dėtis išvažiavimas į Labdarių ' B|>kh| _ W4S peln0 Uk# 
ūkį ir naujo šulinio labdarių $2yG 2u Mrminiuka8 Anlanaa 
miške atidarymas. Reikia, tj-OTanMwto, ;prįdavs ^7.00.

Taigi, viso su rinkliava kapi
nėse labdarių 3 kuopa gegu- I 
žės 30 d. padarė $444.20. Tai 
graži pinigų suma senelių prie

kad visos kuopos dalyva-utų 
tame išvažiavime.

Kapų lankymo dienoj pik
nikas labai gerai pavyko. Tu
rime dėkoti Dievui, kad davė glaudai statyti!
gražų orų. Pelno liks daug 
daugiau, negu praeitais me-

Kuoipos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja komisijos nariams:

DRiTf?XS

Margaret Polly Weil, 19 metų amž., prisipa žino pagrobusį (dešinėj) penkių metų amžiaus 
vaikų K .Osborn iš San Franeisco, Calif. Vai ko išpirkimui ji norėjus gauti $1,000, kuriais, 
sako, būtų atmokėjus morgičių jos motinos namo, Nassau, N. Y. Jai gresia didelė baus
iu. (Acme telephoto)

Kas nenori būti pikto ver- Į 
gu, turi kovoti už gerų. i

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3146.

VALANDOS: Nno 11 iki 12;
2 iki A ir 7 iki S 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki U 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR, V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Pnllman 7336
Res. Pullman 0263

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Mkhigan Avė.
Chicago, JLlhuou 

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

tai». Atskaitų dar neskelbiau). I Vaičūnienei, Mari-
Komisija prašo visų kuopų 'jonai Česienei, Antanui J ova-
susirinkime 21 d. birželio pri
duoti pilnų raportų, taipgi 
prašome visų kuopų rinkėjų, 
komisijų atvesti savo (kuopos 
rinkėjų sųrašų. Centras turi 
rinkėjų sąrašų, bet nori, kad

rauskui ir visiems darbinin
kams. Taip pat dėkoja ir au
kų rinkėjoms kapinėse. Nega
lima užmiršti nepadėkojus ir 
vietos dvasiškiams: gerb. kle
bonui kun, J. Vaičūnui, kun.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
, Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 

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

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

Sečtadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

Rez. Tel Canal 0402

DR, F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAD

Tel. Canal 2346
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlock 7270

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

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

2-troa luboa 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880

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

I

nebūtų praleistas vardas nei Jonui Klioriui ir kun. st. Va, 
vienos rinkėjos ar rinkėjo. I iu(!kuk Biznieriams: Miliaus- 
Patikrinkite patys, kad nebū-1 Bačiūnams ir visiems
tų klaidų. Bus patiektas ra- kįtiems, kuomi nors prisidė-
porfcas iš pikniko. Viskų ge
rai sutvarkę, taipgi rinkėjų 
vardus ir kas 'kiek surinko 
skelbsime spaudoje, kad būtų 
visiems aišku ir be klaidų.

Centro valdyba ir
Pikniko komisija

Darbšti' Labdarių 
Kuopa

Labd. 3 kp. šauniai 
pasidarbavo. Rengiasi Prie 
Birželiu 25 d. išvažiavimo

« •
Praėjusį sekmadienį “įvyko 

Lietuvių R. K. Labdarių Są
jungos 3 kuopos, Cicero, su
sirinkimas, (kuris buvo gau
singas ir kuopos nariais ir į- 
vairių draugijų atstovais.

Susirinkimo dalyviai labai 
domėjosi pranešimais iš cen 
bro veikimo. Mat, mūsų kuo
pa turėjo nemažai darbo apė

jusiems prie aukščiau sumi-' 
nėtų pasekmingų darbų. 
Rengiasi prie išvažiavimo

Lietuvių Labdarių Sąjun
gos centras, t. y. visos kuo
pos turės bendrų išvažiavimų 
į. labdarių ūkį. Išvažiavimas 
bus sekmadienį, birželio 25 d. 
Al ūsų kuopa jau ir prie šio 
įvykio rūpestingai ruošiasi. 
Platinami išvažiavimo tikie- 
tai, suorganizuoti darbinin
kai. Ruošiama visokių įvai
renybių, bus pagaminta gar
džių .užkandžių. Trokas prie 
salės lauks 9 vai., kūrino va
žiuos darbininkai. Troku ga
lės. nuvažiuoti ir pašaliniai 
žmonės.

Neabejojama, kad ir šis pi
knikas bus pasekmingas, nes 
ipas mus yra uolių veikėjų, jų 
tarpe — A. Jovarauskas, M. 
Vaičūnienė, M. Česienė, Pet

ronėlė Zakarienė,. AI. Tribi- 
čius, K. Sriubienė, J. Mote- 
kaitis ir, be to, gerbiamieji 
kunigai,, kurie mūsų darbus 
visokeriopai paremia. Žodžiu, 
nemiegame, bet nuoširdžiai 
darbuojamės kilniems labda
rybės tikslams.

Labdarių 3 kuopa smarkiai 
darbuosis ir Šv. Antano pa
rapijos piknike, kuris bus bi
rželio 18 dienų Vytauto dar
že.
Centras rinksis birželio 21 d.

Kuopai pranešta, kad Lab
darių Sąjungos centro mėne
sinis susirinkimas bus trečiar 
dienį, birželio 21 d., Dievo 
Apvaizdos ipar. salėj. Susi
rinkimas atkeltas ankščiau iš 
priežasties išvažiavimo, kuris, 
kaip minėta, bus birželio 21 
d., labdarių ūkyje. Šiame su
sirinkime bus visų kuopų at
stovai, tarsis apie išvažiavi
mų ir darys pranešimus iš ge
gužės mėn. 30 d. darbų. Tai 
bus labai įdomu.

Anastazas Valančius

SKOLINANT PINIGUS 
ANT 1-MtJ MORGIČIŲ

Kiekvieno* ypatoo padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per
Federal Savings and Loun Insurance Corp., po United States 
Government priežiūra.

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus 4 o

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. 
dieniais ir šeštadieniais iki 8:0V vak.

Pirmadieniais, Ketvirta-

DR, P. J. BEINAR
tHKINAKAL’SKASi 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:

Ofiso — Wentworth 1612
Res. — Yards 3956

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
pagal sutartį

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ii 6—8 vaL vakaro

Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 
Susitariu*

TAUPIOS SAVAITINĖS KELIONĖS
i

EW TURKO- PASAULINI PARODĄ
KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ

Rengiamo* HE E AMEltKA TRAVEL A88OCIATION

Jūs turite netikėtų progų pasinaudoti Grupių Kelia
vimo planu, kuris duoda geriausius traukinius, grei
čiausių keliavimo laikų, skanius valgius traukinyje, 
puikiausius viešbučius New Yorke per 3 dienas ir 2 
naktis, pamatymų įvairenybių New Yorke ir “bird’s- 
eye view” New Yorko iš Rockefeller Center Observa- 
tiun Tower, i« 2 bilietus į Pasaulinę Parodų.

KELIAUKIT
Garsiuoju

Air-Couditioned
OOMMODORI
VANDERBILT

PILNAI APMOKAMA 
KELIONĖ

TMLTAI

$38.90
1 7

VALANDŲ
KELIONĖ

Sekantis Išvažiavimas Birželio 16 d.
Kitos ekskursijos: Penktad., Birželio 23 d., ir fteštad., Liepos 1 d. 

Oėl Kcaeriatljų Ir 1’lato.nlų Informacijų Kj-vipltltč*

“DRAUGAS” TRAVEL AGENCY 
2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

? SL V ->Rh 
(ENTRA
< sv TEM

r l«W YORK OEMTRAL SYSTEM
TMtWAWR MNVL 8OU1U •* YOU CAN SIMF

v*

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

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

Swio»S'«T
.........— "

CH1CAG0 SAVINGS & LOAN ASSOGIATION
6816 S. Westem Avc. Phone GRO. 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS I&MOKCJIMAIS

Barakis Fumiture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FCItNITCRE” KINGE 1004

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

DR, A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

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

Seredoinis ir Nedčl. pagal sutarti

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Res. TeL PLAza 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomi* nuo 10 iki 12 vaL dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TsL YARda 6921 
Re*.: KBNwood 6107

DR. A. J. BERTASR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Marshfield Ava.

IRea. TeL Beverly 1868

DR. GEORGEI. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd.

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

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieaiais 

pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvshiU 0617 
Office TeL HEJCoak 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv, ir Nedėliotai* susitarus 

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKO
PHY8I0IAN and SURGBOV

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak 
Nedėliomi* pagal sutartį.

Office TsL YARds 4787 
Namų TsL PBOepeot 1989

Tel OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4- ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal autartĮ

TeL Oalumet 6974
OFISO VALANDOS:

2 ryto iki. 8 vakar* iiekiriant Sab
ina ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CUICAGOį ILL,

Ofiso TeL VIRgini* 0036 
Beeirisnriįoe TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4A57 Archer Avenue,

Ofis» vakr 2—4 ir 6—8 p.

VAŽIUOJANT J SV. KAZIMIERO KAPINES 
arba Į PIKNIKĄ, VYTAUTO Dane, VARTOKIT

SHBURBAN TRANSU SYSTEM,
I

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

Bušai važiuoja nuo 9:06' valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.
U2SISAKYKIT BUBĄ SAVO CBtUTHI, DRAUGUOS PIKNIKAMS 

ARBA KITOMS UŽKABAMS.

TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, DLL.
Tek WORTH 8S-W 2

jm botuos. m. . n piotazis, s<b. ir tu.

Tel OANal 6122.

DR.S.BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas EEPublic 7868
Office Phone Res and Offiee 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J, KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago 
Trečiadieniais ir Sckmkadioniais 

pagal sutarti

TEL YARDS 5557

DR. FRANK G, KWINN
(KV1ECIN8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
R7» YVest 47th Street

(Kampas Wood St.)
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-r8:30 Vakar* 
fe P««*l &BUrtį.

Raaidnunja
8939 So. Claremont Ava 

Valandos 9—10 A. K. 
Nedėliomi* pagal sutarti

Tel OANal 0267
Tel PROspect 6689

DR. P. Z. ZALATURIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGASl 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popie* 

6 iki 9 vakare
TsL YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Šaradoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafsyetto 8660 

Antradieniais, Katviitadisniaia ic

4631 SnS* AUtlaad Avė.
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PRANEŠIMAS SĄJUNGOS CHORAMS
Gegužės mėnesį išsiuntinč- (kad antrasis Chorų Sąjungos

jau visiems chorams sąjun
gos konstituciją, taipgi pra
nešimą apie antrąjį seimą. 
Kurie chorai negavote prašo
mi man pranešti.

Chorų Sąjungos antrasis 
seimas įvyks rūgs. 11 d., Mas- 
peth, N. Y., Atsimainymo

seimas tikrai būtų sėkmingas. 
Rinkite atstovus į seimą su- 
lyg konstitucijos. Chorai, ku
rie dar neprisiuntė metinio 
mokesčio $1.00, prašomi tai 
padaryti prieš seimą, kad bū
tų galima išduoti tinkamą ra
portą. Taipgi prašau visų cho

Viešpaties Jėzaus parapijoje, rų vedėjų prisųisti man savo
kur klebonauja Kunigų Vie
nybės pirm. kun. Balkūnas, o 
varg. yra muz, Visminas.

Brooklyn ir New Jersey 
provincijos smarkiai veikia,

adresus ir ehoro narių skai
čių.

Konstancija Skelly,
Centro sekretorė

Gražios Svendskaites Chicagoj Jau Sukelta 
Ir Jonavičiaus vestuvės Virš $3,000.00

MARQUETTE PARK. — 
Birželio 10 d., Gim. Pan. Šv. 
bažnyčioje per šv. Mišias į- 
vyko įspūdingas Z. Jonavi
čiaus su M. Svenniskaite šlifi- 
bas. Mišias giedojo didysis

Aukų rinkimo vajus, kad 
pagelbėjus Lietuvai pradėjo 
smarkiau eiti. Pavieni ir drau 
gijos iš Chicagos ir apylin
kės siunčia aukas į Lietuvos 
Gelbėjimo ir kitus fondus.

parapijos choras, vad. varg. Girdėt, kad į visus fondus 
B. Janušauskui, solo “Avė jau suplaukė virš $3,000.00.
Maria” ir “Mano Rąžančius” 
žavingai giedojo dain. M. Ja
nušauskienė, o dain. dr. C. 
Svencįskas išpildė “Panis A- 
ngelicus*.

Bažnyčia buvo gėlėmis iš
puošta ir nuo durų iki alto
riaus nutiesti kasnykai su gė
lėmis. Bažnyčioje buvo daug 
žmonių. Buvo ir iš kitų .ko
lonijų Svenciskaitės ir Jona
vičiaus draugų, giminių, prie- 
telių bei artimųjų. Šliūbą da-, 
vė pats kleb. kun. A. Baltu
tis.

Po iškilmių bažnyčioje jau 
nieji su palydovais bei arti- į 
minusieji giminės pakviesti j 
Yuškos svetainę pusryčiams. 
Dalyvavo ir gerb. kun. A. Ba
ltutis, kuris pasakė gražią ka
lbą, sudėdamas jauniesiems

Lietuvai Gelbėti Fondui vė
liausi aukotojai yra sekantie
ji: Fabijonas Družvardis $1. 
Po $2.00: Tdklė Bikinaitė ir 
Antanas Churas. Atsiųsta be 
vardo $5.00. Adv. Antanas 
Slakis $10.00.

Ar Chicaga sukels $10,000.- 
001 Jeigu visi nors po mažą 
sumą aukotų, greitai galėtų 
tai padaryti. Siųskite savo au 1 
kas į Lietuvai Gelbėti Foa- 

4192 Archer avė., arba į 
Lietuvos Konsulatą, 100 E. 
Bellevue PI. Siųsdami auką 
pažymėkite, kad auką skiria

me Lietuvai Gelbėti Fondui.

širdžių linkėjimų Z. Jonavi- 
čiui ir jo žmonai. Ant galo 
jaunosios tėveliai, paskui jau 

gražių linkėjimų. Be to, kai- noji ir pats Z, Jonavičins nuo 
bėjo varg. B. Janušauskas, širdžiai dėkojo Svenciskams,
Ieva Lukošiūtė ir jaunosios 
tėveliai.

Vakare Svenciskai surengė 
tikrai didingą vestuvių puotą 
Hollywood svetainėje. Poky
lyje dalyvavo *kun. Kataus- 
kass, adv. K. Gugis su žmona, 
muz. Janušauskai, J. Mioke- 
liūnai, R. Andreliūnai, A. Ba
cevičius, Skelly, B. Nikšaitė 
ir kiti, kurie sudėjo daug nuo

visiems atsilankusiems ir vi
siems, kurie suteikė dovanas 
jų vedybų proga.

Jonavičiaus - Svenciskaites 
vestuvės buvo tikrai įspūdin
gos; vakaro kalbas sumaniai 
tvarkė J. Miėkeliūnas ir I. 
Lukošiūtė. Po vakarienės li
nksmintasi ligi vėlumos.

Buvęe

Help Kidneys
Dm'I ūke Dnrifc Drau

• mūllon tlny tubea

Uuder gye«. Dtzzlnmų .Jolnto, Simu Acidlty, or Bu tenž ėdy m ordlnarv n nur.h troublre vlth the doctor'i tto. Cnšez. Opalu* įtarta vorkfnz ta 9 boura and muat paova antini? aatldaatpry ln 1 veek, and be exactly the me“ need ar moaey baek ia (uarant

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma 

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

yo«
įAsne yoov Srunrtat <ar OnSai

GIESMYNAS
Įsigykite Naujų Giesmynų. Jame 

rasite Visiems Metama Bažnyčios 
Gigam ea.

Gleamea ir muzikų patvartė 
a. Paeina.

Uleldo /!. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — M centai, pri
dedant 10 centų peralvntlmvL

LIETUVIBKAS 
MIŠOLRLIS 

Blovinldm Viešpatį.

Ir Mišparai, llatuvlikaj
Ir LetyaMkai, rtaant Bekmadts- 
niama Ir flventčma Ir kitos Mal
dos Ir Oiesmėa. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kaa. Ad. «aha 
liauakaa Stipriais odos viriais, 

— S.1S. RelkalMkka įi:

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 Bo. Oakley Ate., 

Ofainsc*, Illinois

DRATTOAB

Byron Nelson su žmona. Jis laimėjo Amerikos nacionalį 
golfo čeanpijonatą. (Acme telephoto)

Sunset Park No, 2

Chicagos lietuviams prane
šama įdomi žinia — būtent, 
kad Vinco Kubaičio, Sunset 
Park daržo savininko, sūnus 
ir duktė, Eduardas ir Frau

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Pereitą sekmadienį vakare 
Budriko radio programa bu-

PALAIMINTO RAMONO 

LULL KASDIENINES 
MINTYSU nngiUko vnrtė

Birželio 14 Diena
Numylėtinis prisiekė Myli- 

mąjani, kad iš meilės Jam jis 
panešė ir mylėjo ištyrimus 
ir kentėjimus ir jis meldė My
limąjį, kad Jis jį mylėtų ir 
atsimintų jo ištyrimus ir ke
ntėjimus. Mylimasis prisiekė, 
kad tai buvo Jo meilės pri
gimtis ir nuosavybė mylėti 
visus tuos, kurie Jį myli ir 
pasigailėti tokių, kurie pane 
šė ištyrimus iš meilės Jam.

nkią padėtį Klaipėdos žmo
nių pabėgusių Lietuvon nuo 
nacių žiaurumo. Visi yra di
deliame varge, be užsiėmimo 
ir įprieglaudos, laukdami iš 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
pagalbos, kurios jiems toli 
gražu neužtenka. Todėl ragi-- 
no visus Amerikos lietuvius 
pasiskubinti jiems pagalbon 
su vienu, kitu doleriu.

Bendrai, visa Budriko pro
grama buvo tikrai patrijotinė 
ir graži. Radio mėgėjas

cm Kubaitie, įsigijo nau» bi- Vo. tlkrai klasižka “ Patri'
znį, kurį atidarys apie liepos 
m. 2 d. Jaunieji Kubaičiai pe
rėmė užeigą ir restoraną kuri 
randasi ant Archer Avė. prie 
Kean Avė., Justice Park, III., 
skersai Justice Grove (buvu
sį Liepos daržą). Taip, kad 
ši vieta' pasidarys lyg antras

jotinė.
Programa prasidėjo orkes- 

tros maršu, ipo kurio sekė 
gražūs dainų ir muzikos nu
meriai: daina “Sukruskim©, 
jaunime”, smagi polkutė, kva 
rteto — “Pasakyk, mergele”, 
orkestros — polka, kvarteto

Kuomet žmogus dėl savo* Viena gerai išauklėta Ir BU
prasižengimų žeminasi, tuo
met lengviau kitus permal
dauja ir užsirūstinusius nu
tildo.

statyta valia yra vertesni, 
geri pasielgimai.

GARSINKITE “DRAUGE”

Sunset Park, nes tą patį m.- ~ daina ap,e Sry,bus- wkes‘

lonų patarnavimą ir lietuviš- tros valcas — linksmas sap-
ų nuoSirSain^, karį Chica. «““> kvatota — “Lietuviais

..... ... o . esame mes gimę,“ orkestrosgos lietuviai sutinka Sunset , . ®
Parke, galės surasti jaunųjų 
Kubaičių užeigoje, kuri bus 
žinoma kaipo “Frau and Ed- 
die’s Place”. Čia bus galima 
gauti alaus ir kitokių gėri
mų, ir skanaus valgio, taip 
pat tuos pačius skanius lietu
viškus sūrius, ir rūgštų pie
ną, kurie išgarsino Sunset pa
rką. Vieta yra patogi ir arti 
prie Chicagos. O atvažiavu
siems užtikrinama jauki, šva
ri vieta, geri ir skanūs vai- 5 
giai ir gėrimai, ir malonus, 
draugiškas, letuviškas patar-

— kareivėliai ir kitu
Programos vidury Budri-

kas priminė klausytojams sa

navimas. Tėmykite ‘Drangą’ 
dėl “Fran and Eddie’s” Gra- 
nd Opening pradžioje liepos 
įmėn. XX.1

T1RED, WORfc OUT,

NO AMBITION
HOV »»ay

womca ate

zelvez around, all 
riredoot wi(h peri- 
odic weakoess and 
pain? They afcould 
know that Lydi* 
K Pinkham’s Tab. 
Irta relievc oerj- 
odk paini and dia-

comfort. Small size only 25 cents.
Mrs. Dorsic Wil litais of Danville, 

Uliooia, sayj, “I had no am biriu n 
and waa terribly nervous. Your Tab- 
leti belpcd my periodą aad built me 

. op.” Try thcm next mooth.

£. (ZJ.L

r»a 111s

[Urba Flower Shoppb 
4180 Archer Avb.

OABT, DTO. LAIDOTDVI9 DSUBKTOUAi 
KELNER-PBUZIN

OdriaaMu Fstamkvtaaas — Moteris psUnunJ*
9000 890 W. lfith Ava

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FATABNAVIMA8 DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLTttA DYKAI

2025 W. 51«t St TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paufln Street

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS.......... PO

Pinigai gražinami Jei $12.50
LAIDOTUVIŲ DKEKTOBRJS

PBASYK PALODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas piritas daro LAISNUOTA8 DENTISTA8 ii impresijų įna
šų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNOALE DENTAL LABORATORIES
SMS WEOT 

Tel.
STREET
M0S-d

1724 NO. ARMIAKD AVĖ. 
Tel. Msaros M61

Atdara BU • p. p.

L!

KLAUSYKITE

New City Fmriture Mart
RADIO FROGRAMO

ANTKADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilacycka.

Pmgrane dalyvaują St. Louie-Louią Kraatdiška Grupė, 
didelė ailš kitų cašio švaigėdiių.

BARBORA
MOTuznare

(po tėvai* kiptaRė)
Mirė biri. 12. 1939, 1:16

vai. popiet, sulaukus pusė?
nrpūĮnoiM

Gimus Lietuvoje, Šiaulių 
apakr., Skaisgirio para p., Ta- 
liotėUų kaime.

Amerikoje išgyveno 22 met
Paliko dideliame nuliūdime- 

vyra Pranų, dukterį Antoinet- 
te ir Sentų \Vllbur Miller, bro
li Kaainuera Kupėas (Kipeae). 
ir brolienę Blenų, 1 pusseseres: 
Vinceutų Klimienę, ir joe šei
mų, Marijonų Klimas ir šei
mų ir Barbora ir Jos vyra 
Stanisiovų S&rgunus. Lietuvoje 
paliko seserį ▲ntnee.

Kūnas pašarvotas J. Mule
vičiaus koplyčioje, 4348 South 
Califomia Avė.

Laidotuvės Įvyks ketvirtai.
biri. 15 d. U koplyičos 8:30 
vai- ryte bus atlydėta i Ne
kalto Prasidėjimo dvč. Pane
lės parap. bažnyčių, kurioj (- 
vyks gedulingos pamaldos ui 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamu s- as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duk
tė, ŽeariM, Pusseseres, Glndnės

Laidotuvių direktorius P. J. 
Ridikas. Tel. YARds 1419..

A. * A
AKELĖ MIKĖNIEKĖ
(po tėvais Tibeliutė)

(gyv. po nūn. 1014 Indepen
dente Blvd.)

Mirė biri. 13. 1939 m..
30 ryte, sulaukus 63 m. amt.

Gimus Lietuvoje. PansvetHe 
apskrityje. Kupiškio parapijo
je, 8tavinčiėkio kaime.

Amerikoj išgyveno 39 mat
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Antanų, 3 dukteris; Lor- 
raitie, Paulina Ryan, teatų Tl- 
motby. ir Eetolle Cekanor, 
tentų Frank. 2 sdntm: Joeepk. 
marčių Joeephtne. ir Cbarieų 
marčių Ruth, C anūkus:Lasr- 
rence ir Tbereee Ryan, Joae 
Cekanor, Uicbard, Patricia ir 
Bruce M i kėnis, pusseserę Mra. 
John Tūbelis ir joe šeimynų, 
pusbroli Jurgį Viiainlškl ir je 
šeimynų (Detroit, Micb.), ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko: 
seserį Marijonų Vallukiaaf ir 
jos šeimynų, brolį Jurgį Ta
belį ir jo šeimynų kr gtniteea

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1414 to. 
49th Court, Ciceroje.

Laidotuvės Įvyks ketvirta
dieni, birželio 16 d- Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėta 
1 šv. Antano parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų, Po 
pamaldų bus nulydėta j Ar. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir psijs 
tainus-as dalyvaut laidotuvėse.

Nuliūdę: Vynas, Dukterys,
tentai. Stelai, Marčios, Ani
kei, l*usseserė. Pusbrolis kr 
Gimtinės.

Laidotuvių direktorius A*L 
B. Petkus, tai. Cicero 2109.

MALDAKNYGES
Jūras Mano Pagalbą, didelėmis raidėmis..............,..$2.50
Dievo Malonių Maltinis, juodais gerais
virš., paaaksotais lapų kraštais..................................... . .$3.76
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš«
raudonais lapų kraštais................................................,.$3.00
Naujas Aukso Altorių, juodais odos
virš., paaukuotais lapų kraštais.^....^..$1.76
Angelas Sargas, juod. paauks. viri.....^...........«««*$L50
Maldaknygė ir Ba& VacL, odos viršeliais..................  >$L2N
Maldaknygė Ir Bai. Vad., raod. lapų kraštus...... JO
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais............. .....^,..$U0
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš...,.*-.................... Vis

DRAUGO KNYGYNAS . . ,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, I1L

UMviy DIREKTORIAI
BARIAI CHIOAGOB, OIOEROS LIETU VI? 

LAIDOTUVIŲ DIRBKTOBIŲ ABOOIAOUOg

ŠMRIII III P C patarnavimas i H IR D U L A n U L DIENĄ K NAKTĮ
n V Y A T KOPLYČIOS VISOSEL/IArtl MIESTO DALYSE

Albert V. Petkas 4704 a Weaten Avw 
TaL LAJPayatta 6034

P. I. Ridikas 1854 80. Halatad SU 

Telefoną® TARda 1419

John Fi Eudoikis jujumi g
nanAMiA et nmtiAnsiA laidojimo įstaiga ............. r . —aBUUMDA ZB EIDSIADSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
Tet LAFAVETTE 0727

r\ Y V A T k°piyflos visosei <> * Chicagos dalyse

7:M ■totfea (idee ka
r. aajiTOfiEBAa

0834 So. Wd 
GROrebitt 01 
1410 8. 49tk Oourt 
CICero 2109

hMcz i SimaiMdviiMviavte n Phana PUUnaa 1270

LlMos 4648 Bo. Chfifanto Ana. 
Phona LAPayatU 3572

S. P. Mažeika 3319 IAtoaniaa Avanse
Phara TAM UBU199

B-E--------||ABt2B2S m. rillllB5 6907Utwtniea Ava. 
Phone TABda <608

LJ-Zolfl 1841 Wtert AAtfc & rnnt 
Pkoaa TARda OIBUm
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Mūsų Susivienijimo 
Piknikas
• Lietuvių R.. K. Susivieniji
mo Amerikoj kuopos veikia 
Visose lietuvių 'kolonijose. Ir 
Chicagos visose iparapijose y- 
ra šios šaunios organizacijos 
kuopos, kurios yra susibūru- 
eios į apskritį,

Ir Mums Pasisekė
BRIGHTON PARK. — Mo 

terų Sų-gos 20 kuopos praė
jusį sekmadienį Willow-West 
darže piknikas davė gražaus 
pelno.

Nors oras piknikui kenkė, 
bet ne tvirtos valios sųjun- 
gietėms, nes daugelis daly-

Baigė Marianapolio Kolegiją

šis mūsų Susivienijimo ap- vavo ne^ su v*8® Seimą ir lin-
ekritys Cliicagoj rengia link 
emu piknikų, kuris bus atei
nantį sekmadienį, būtent bir 
želio 18 du, Liberty G rovė, 
seniau buvusioj Dambrausko 
fanmoj. Programoj: dovanos, 
L. Vyčių choras, lietuvių 
skautų pasirodymas, svečiai 
net iš Lietuvos, šokiai ir žai
slai.

Sus-mo 160 k p., Brighton 
Park, praneša, kad prie baro 
darbuosis šie veikėjai: Vin
cas Paukštys, J. Enčeris, V. 
Valentinas, V. Kulikauskas, 
A. šriupša ir 'kiti. Brighton- 
parkiečiai rengiasi gausingai 
atvykti į piknikų. vp.

Laiškas Draugams Ir 
Buvusiems Nariams

Be abejonės, esate pastebė
ję spaudoje, kad Liet. Vyčių 
Chicago apskr. choras yra 
Užsiregistravęs dalyvauti Lie
tuvių Dienoje, Pasaulinėje 
Parodoje, New York.

Kad gražiai pasirodyti ir 
tinkamai Chicago lietuvius 
reprezentuoti, svarbu, kad 
croras būtų didelis, skaitlin
gas. Tuo tikslu choras yra 
paskelbęs trumpų naujų narių 
vajų. 1 *

Kadangi važiuojantiems 
New Yorkan kaipo nariams 
Lietuvos Vyčių choro bus su
teikiami įvairūs palengvini
mai bei patogumai, komisija 
nutarė suteikti choro drauga
ms ir buvusiems nariams pir
mų progų pasinaudoti jais.

Užtat gi būtų malonu, kad 
rezervuotumėt ateinančio ke
tvirtadienio vakarų, birželio 
15 d. atsilankymui 8 valandų 
vakare į choro Tepeticijų, Au
šros Vartų parapijos salėje, 
prie 2323 West 23rd Place.

Jei negalėtumėte atsilanky
ti minėtų vakarų arba jei no
rėtumėte daugiau informacijų 
kas link įsirašymo į chorų, 
malonėkite pašaukti choro ve
dėjų Juozų Saurį, 4434 So. 
Lowe Avė. Boul. 2056.

ksmai laikų praleido tyrame 
ore ir gražiame darže.

Rengimo komisija susidėjo 
iš: pirtm. B. Statkienės, M. 
Paukštienės, Gedminienės, E. 
Barkauskienės, A. Patrick, 
Šakūnienės, Valantinienės. Pa 
gelbėjo Jonikienė.

Pirmų dovanų laimėjo E. 
Skruodenis, antrų — M. Pau
kštienė, trečių — neteko su
žinot pavardės ir gražių do
vanų, paaukotų Peoples raka
ndų krautuvės laimėjo M. Pa-' 
navienė. i

Rengimo komisija daug da
rbavosi ir norėjo visus paten
kinti, ypatingai M. Paukštie
nė, Gedminienė, Barkauskienė 
ir kuopos pirmininkė.

Ūipas buvo geras. Šokta, dai 
nuota liaudies dainos ir tik 
saulutei nusileidus išvažinėta 

Koresp. A. P.

Tarp keliolikos baigusiųjų tas neabejojo, nes turėjo aiš- 
Marianapolio Kolegijų su ba kų idealų ir todėl tais .pačiais

Lietuvos Vyčių Choras

Lietuvių Jaunimas 
Susidomėjęs 
Lietuviškais Šokiais

P-lė M. Baronaitė jau mo
kina liaudies šokius. Su Be
lą jaus grupe ir Šv. Kazimiero 
Akademijos šokėjomis jau tu
rėjo po vienų pamokų. Lietu
viškų šokių mokytis pareiškė 
norų: Pirmyn clioras, Vyčiai.

namo.

Paieškojimas Nr. 101
Lietuvos Konsulatas Chi- 

cagoje paieško sekamų asme
nų:

Balkausko Jono, kil. iš 
Skaudvilės miestelio ir vals., 
Tauragės apskr. Amerikon 
išvyko 1913 metais. Gyveno 
545 — 154th place, Harvey, 
III. Sakoma tarnavo Jungt. 
Amerikos Valst. kariuomenėj.

Globio Prano, prieš kelio
lika metų gyvenusio 133 West 
15th St., Chicagoje. Konsula
tui labai reikalingas jo atsi
liepimas arba adresas.

Juščiaus - Juščiflno Sta- 
siaus, kilusio iš Vilaičių km., 
Žigaičių valse., Tauragės ap. 
Buvo 24 m. amžiaus kuomet 
atvyko Amerikon.

Kazulio Jurgio. Amerikon 
atvyko 1913 m. Gyveno Bes- 
semer, Mich.

Kibartų Pranciškaus ir Ka
zimiero, iš Telšių apskr. Pra
nciškus piriniau gyveno Wor- 
cester, Obio, o Kazimieras, 
Philadelpbia, Pa.

Noreikų Kazio ir Jokūbo, 
kilusių iš Kvėdarnos apylin
kės. Atvyko Amerikon prieš 
didįjį karų, gyveno įvairiuo
se Amerikos miestuose — su 
giminėms Lietuvoje visus ry
šius esu nutraukę; jiems pri
klauso brolio Liudviko pali
kimų dalis.

Podolskio Jono, kilusio iš 
Virbalio miestelio. Apie 67 
metų amžiaus. Amerikon at
vyko apie 1897. Priklausė 
prie siuvėjų kompanijos.

Skinkio Vytauto. Amerikon
Šaltimiero jaunuoliai. Birutės atvyko prieš pat didįjį karų. 
ir kiti chorai šiuo reikalu ta- Sakoma Chicagoje turėjęs ba- 
riasi. tų fabrikų.

kalauro laipsniu ir rytoj gaus 
diplomų yra Benediktas Mar
čiulionis, B. A.

Jis gimė 1915 m. liepos 25 
d., Chicago, III. Jo tėvas, Juo
zas Marčiulionis kilęs iš Su
valkijos, o motina, Ona Meš- 
kaitė, iš Žemaitijos. Tėvai ap
sivedė Amerikoje.

Pradinę mokyklų Benedik
tas baigė 1931 metais Good
man, Wis. Baigęs Elementary 
Scliool, jis nusprendė siekti 
mokslo aukščiau. Tėveliai Be
nedikto tvirtiems pasiryžima-

) e. Ves

Night and Morning
DM aklų pavargostų nuo SaaMa, . 
VėUo ar DaUdų. vartokite kelis la- 
Šus Mūrinei Palengvina nuvargta 
slas akla
Saugus Kfldlklams Ir Suaugnaleina 
▼įsose Veisti n šae.

j VVrife for Fre* Book
MURINĘCOMPANY^fiJį .

Nebuvęs Pataisos 
Name

Labai prašau patalpinti į 
jūsų laikraštį tikrų tiesų apie 
S. A. Geniotį. S. A. Geniotis 
nebuvo patalpintas į House 
of Correction ir birželio 9, 1 
vai. p. p. jau savo namuose ienas gerai apmąstytas 
pietavo su draugais. J isai bu-į principas, pagrindas vertesnis 
vo suimtas blaivus ir savo Į daugelio neaiškių sumanymų

name. Policistai atėjo be va- I
ranto ir nedavė jam nė žodį 
ištarti. Taipogi ir teisėjus nu
teisė, bet vėl paleistas be jo
kio banso (garbės žodžio).

Tikrai Žinantis

Daug pakilsi tobulybėje, 
jei nuo visų laikinu} rūpesčių 
liuosu užsilaikysi.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI FIKSfF.KIAI

2-krėslal barzdaskutyklos fiksčerlal. 
Parduosiu pigiai. AtsiSaukite: 6421 
HiMilh Halsted Street. Antros lu
bos.

J

metais, 1935, atvyko į Maria 
napolio kolegijų, kurių jis bai 
gė šiais metais bakalauro lai
psniu, parašydamas disertaci
jų: “A Pliilosophy on Cul- 
ture”. Profesoriai kuu. dr. J. 
Starkus ir kun. K. Urbonavi
čius jų įvertino “gerai”.

Kolegijoje Benediktas akty
viai dalyvavo studentų dar
buotėje: spaudoje, chore, spo
rte. Malonaus būdo, visuomet 
ramus, darbštus, Benediktas 
savo gyvenimo tikslu laiko 
dvasinį luomų ir todėl rudeni

ms pritarė, trokšdami jam stoja į Mihvaukee arkivysku- 
vien laimės ir pasisekimo, ir' pijos seminarijų.
po keletos meti} jis baigė 
High Scliool tame pat mies
te. Dėl savo ateities Benedik-

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 10 SKYR.
— RENGIA —

PIKNIKĄ
Trečiad., Birž.-June 14, ’39
RŪTOS DARŽE, West Side, 2327 W. 23rd Place

Gera Muzika Šokiams. Užkandžiai ir Bingo Lošimas. 
Pradžia 8:00 valandų vakare

-f

ANT RENDOS
2 šviesūs kambariai, ant 2-trų lu
bų, tinkami merginoms ar vaiki
nams. Reikalinga pasisakyti kur e- 
sl pirmiau gyvenęs. 3222 So. Erne- 
ral<l Avė,, Chicago, Illinois.

CK ĖS ANT MAINYMO
Noriu mainyti 25 akerų vištų OUJ 
arti Marengo, Illinois. 60 myl. nuo 
Chlcagos. Geri budlninkal, 2 kar
vės. 1000 vištų. Atsišaukite: John 
GlunlPlinski, 2317 N. Rockwell St.

Noriu mainyti 86 akerų flkj su ge
rais budininkais, gyvuliais Ir Įren
gimais. Randasi arti Kenosha, Wla. 
Atsišaukite: John Chmieltnskl, 2317 
Nortli Rockwell Street.

PARDAVIMUI BIZNIS
Mokyklos Reikmenų Ir delicatessen, 
Marųuette Parke. Pilnai Įrengtas. 
Parduosiu pigiai.

Telefonas HF.Mloek 5082

Tas tikisi myli, kas apari 

meilių žodžių gerus darbus 

dirba.

Nuoširdžiai sveikiname ir | 
linkime geriausių sėkmių šie-' 
kti užsibrėžto tikslo.

Stankevičių Felikso ir Juo- , Pranciškus, ,ir vėliau Petras,
zo. Prieš karų atvyko Ame
rikon. Abu gyveno Chicago
je.

Strepinskio Prano. Gyveno 
Chicagoje. Neva miręs.

Urbučio Jono iš Lietuvos 
atvykusio prieš karų, ilgų lai
kų gyvenusio Chicago Hei- 
gbts. Pažinusieji p. Urbulį 
prašomi skubiai atsiliepti į 
Konsulatų.

Vaičikausko Leonardo. Sa
koma gyvena Chicagoje, užsi
ima kokia nors prekyba.

Vaitkų Kazio, Petro, Pra
no ir Jono, ir Petronėlės Vai- 
tkiūtės - Mažeikienės, Ameri
kon atvykusių apie 1909 m. 
Kazys ir Petras 1910 metais 
gyveno Baltimore, Marvland.

gyveno Dctroit, Micbigan. 
Lietuvos Konsulatas,

100 East Bellevue Place 
Chicago, Illin-ois

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(VyrlSkų Rūbų Krautuve)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0637

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporated

Tel. Prospect 0745-0746 
Wliolesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką. Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

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

PARDAVIMUI CKIS
119 akerų, 2 U mylios nuo Hart, 
Oceana County seat.i kur randasi ka
talikų bažnyčia. PusS žemės dirba
ma, kita pusė miškas. Dideli budl- 
ntnkai; yra taipgi upelė. $1,400.00. 
$100.00 cash ir $175.00 ateinanti ru
deni, o likusią dal) atmokėdami po 
$50.00 J metus galte Įsigyti š) ūki. 
Atsišaukite: Mrs. Eva Osbora, Hart, 
ILLlLiElli———

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučlų ša pa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes š| 
mėnesj savininkas išvažiuoja. 163$ 
South Karine Avė., Chicago, IU.

PARDAVIMUI BIZNIS

Gėlių biznis, išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — ilga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 4149 W. 
26 th Street, telef. Lawndale 7045.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH R0AD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

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

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pamatyklt 
š| namą 
šiandien 

10 r. Iki 4 
po piet ant 
mūsų vietos t

Pastatysime namas ir vidų |- 
rengslme ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistai ir užtikrinti. 
IZOLIOTĄ GARAŽĄ
2 karams pastatysime 
ant jūsų loto

už...............................
Unljistų statytas

zciKnnri.

!133.

PIRMOS RC8IES JUODŽEMIS
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai |1.00; 15 
bušelių $2.56.
Stanley Gavėtu. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, III., tel. Oak Lawn 
193J-1.______ ___ ____ .

PARDAVIMUI BUNGALOW
6-kambarių bungalow; fumacu 

apšildomas; uždaryti porčial; gara- 
džlus; $0x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos,už labai pi

giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Sprlngfleld Avė.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrtnts namas: 4 kambariai vir

šuj. 1 apačioj: fumacu apšildomas; 
garadiltlš. Atžtaauklte: 3421 South 
Sprlngfleld Avė. Tel. Laamdale — 
*291.

Stainhnl Club
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, pres.

VASAROTOJAMS ATYDA 
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
bllium ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chlcagos. Kelias 8$ ir 46. Peter Ber- 
notas. Box 77. Sllver laike, Wls.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK $1.00 PT 
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
15C DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Sl.60^

PARDAVIMUI NAMAS
4 kambarių cottage; 60 pėdų lotas, 
puikus kiemas: 2-karų garadžlua
Kaina tiktai $2.600.00. Atsišaukite: 
2331 South St. Tonis Av-ime.

Tortas virš

PARDAVIMUI
Pilnos mleros plano akordlonas, 12$ 
basų. Geros Išdlrbystės, mažai varto
tas. Parsiduoda už puse kainos. At- 
8lšauktte__telefoniv__RFPu^l*£_£ili'

SKOLINAME PINIGUS 
Skoliname pinigus ant morglčių Ir 
ant kitokių savo vertės popierių. 
Parduodame forklozuotus namus pi
giai. Turime visokių gerų namų vi
sur. Apdraudžlame viską. Perkame 
ar parduodame namus Ir apmokame 
cash. Teisingas patarnavimas. Chss. 
V mich (Umlkas), 2500 West 63rd 
St.. telefonas Prospect 6025.

PARDAVIMUI
4 fletų moderniškas mūrinis na

mas. arti Marquette Parko, H.O.L.C. 
morglčlus. Rendų neša $150.00 J mi
nės). Kaina tik $15,600. pnokėt 
$8 500. 7207 S. Francisoo Avė., tel. 
PROsneet 3140. 

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS

PARDAVIMUI
8 aukštų mūrinis namas — krautu
vė Ir pragyvenimui kambariai. Pu 
po 5 kambarius su voniom. Ir du po 
4 kambarius. Gera vieta tavernul ir 
restoranui. Labai pigiai. Savininkas: 
2513 S. Halsted St.. Chicago. 111.

-įvyks-

RENDON KAMBARYS 
Vienas šviesus kambarys ant antro 
aukšto. Karštu vandeniu apšildomas. 
Tinkamas pavieniui vyrui. 1220 So. 
BOlh Cosirt, Cleeao. Illinois. 

4%
PARDAVIMUI TAVERNA8 

Pardavimui tavernas prie 160 East 
Marųuette .Road, kampas Indiana A- 
venue. Matykite Mr. Dosvns.

Sekmadieiii, Liepos-iulj S, 1939 
GRAŽIAME SUNSET PARKE

“VILNIAUS KALNELIUOSE 99

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

4192 S. ARCHER AVENUB
(North East Corner Archer and 

Saeramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
Išmok ė jom 
UI padėtus 

pinigas
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgiėių
Bafety Depoait Dėžutės Galima 

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

ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION

of CHICAGO

JU8TIN MACKTEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, See.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui taverno biznis. Pigi lals- 
nis, pigi renda. Atsišaukite: 835 W 
123rd Street.

PARDAVIMUI
B kambarių bungalosr. $750.00 (mo
kėti. $27.00 J mėnesĮ HOLC. Labai 
gerame stovyje. 50 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busit. Savi
ninkas: 9353 8. 55th Oonrt, Oaklasm, 
Illinois.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas po num. Ii 
East Marųnette Road. kampas 1 
dlana Avenue. Matykite Mr. Dotvr

RENDON FLETA8 
Rendon 2 fletal po S kambarį 
Oasas, elektriką. Ir rakandai; ŠI 
ma ir karštas vanduo. $7.00 | t 
valtę. Be rakandų $25.00 J mėn« 
3241 Ogden Avė. Matykite Em 
Rudaitis, 2-traa aukštas.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontai Mine Rtm, (Screened) Tonu $7.00 
Petroleum Oarbon Ooke, perkant 5 tonu ar 
dangau, Tonu $7.85. ftios kainos tik iki Liep. 1


