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Nuskendo prancūzų povandeninis laivas
Pranešta, kad nėra vilties išvaduoti
63 vyrus; net nerandama nelaimes vieta

Britanja atsikerta japonams, sako
ji laikysis saro teisiu Kinijoje

Vyriausybė per 30 valandų
slėpė žinią apie nuskendimą

Įspėja japonus, kad jie
paliautų žaidę su ugnimi

PARYŽIUS, birž. 16. —
Caru Ranh įlankoj, prancūzų
Indo-Kinijoj, nuskendo Pran
cūzijos povandeninis (nardan
tis) laivas “Phenix” su 63
vyrų įgulos.
Nelaimė įvyko vakar. Ir
tik po 30 valandij lūkeriavinio vyriausybė šių nelaimę iš
kėlė viešumon.
Prancūzų 'karo laivai neįs
tengė net surasti nuskendi
mo vietos.
Karo laivyno ministras
šiandien vakare apie tai pra
nešė spaudos atstovams, bet
nurodė nors per tris valandas
nepaduoti viešumon žinios i-

ki pirmiau apie tai bus pra
nešta žuvusiųjų namiškiams.
Laikraščiams pagaliau pa
skelbus žinių, visas Paryžius
sukrėstas. Respublikos prezi
dentas Lebrunas atidėjo šian
dien vakare turėjusį įvykti
pokylį Maroko sultono paga
liai.
Pranešta,
kad nuskendęs
laivas neturėjo jokių priemo
nių vaduotis įvykus nelaimei.
Nuskendęs laivas buvo 1,379 tonų, 302 pėdų ilgas ir
Tai Amoy prieplauka Pietinėj Kinijoj. Tolėliau matoma Kulangsu sala, kur yra tarptau
vos 1930 metais įleistas į van
tinė bendruomenė ir jos daugumas britai. Šių splų japonai karo laivais blokuoja.
denį. Iš Prancūzijos pakran
(Acme telephoto).
čių balandžio mėnesį jis iš
plaukė į Azijos Rytus.
BR1TANIJA GRIEBIASI

TOKIO, birž. 16. — Japo
LONDONAS, birž. 16. —
Japonai blokuoja Tientsino nų ministrų kabinetas šian
britų koncesijų ir tarptautinę dien atmetė Britanijos pro
testų dėl Tientsino blokados
bendruomenę šalia Amoy.
ir parėmė savo karinių auto
Britanijos vyriausybė pas ritetų žygius Kinijoje.
Iš visako matosi, kad japo
kelbė, kad ji nepripažįsta ja,ponų vyravimo Kinijoje. Pa nų vyriausybė pasiryžusi ir
toliau veikti prieš britų kon
reiškia, Britanija, lygiai kaip
cesijų Tientsine ir, rasi, nu
ir kitos valstybės, turi pada trauktų veiklų tik J. A. Val
rius sutartį su Kinija ir ten stybėms įsikišus, arba pasisavo teisių griežtai laikysis. Siūlus tarpininkauti
Jei japonai nepaliaus blokavę
Aiškėja, japonai nejnjo Bri
britų koncesijų,
Britanija tanijos ir Prancūzijos ir pasi
bus priversta imtis karinės ryžę kovoti ypač prieš britus,
akcijos.
1
kuriuos kaltina už statomas
Savo rėžtu, Tientsine blo kliūtis Japonijos siekimams
t '•> j
kuojami britai šaukiasi karo Kinijoje.
PROPAGANDOS
Japonų vyriausybė, sako
laivų, kuriais būtinai reikia
LONDONAS, birž. 16. —
pralaužti japonų blokadų ir ma, netiki, kad Britanija į tai
Britanijos vyriausybė nus
užblokuotiems pristatyti mai visa atsakytų ekonominiais,
prendė pasekti diktatorines
arba finansiniais varžymais.
i
valstybes. Steigia britų pro
NE\V YORK, birž. 16. — sto.
SPRINGFIELD, III., birž.
Savo rėžtu Tientsine griež
pagandos ministerijų, kuri iš 16. — Pieno kainų kontrolės Pan Amercan Airways “cliBritų
valdiniuose
sluoks

toji blokada vykdoma. Be to,
ASBURY PATIK, N. J.,
pradžių vadinsis “užsienių pu bilių legislatūros žemesnieji pperiai” (dideli jūriniai lėk niuose pažymima, kad stovis japonų karo laivai ėmėsi blo
birž. 16. — Čia turi suvažiavi
blikacijų departamentas”.
rūmai padžiovė. Bilius grųžin tuvai) šio birželio 28 d. pra nepaprastai pavojingas, tuo kuoti ir Kulangsu, tarptauti
mų, rytinė rajoninė civilinės
Vyriausybė susekė, kad to- tas atgal komtebui ir vargiai dės vežioti keleivius tarp A- labiau, kad japonai atmeta
nę bendruomenę Amoryę. •
tarnybos konferencija. Teisin
talitinės valstybės su savo pro šių. sesijų jis bus svarstomas. merikos ir Europos per At- siūlymų skirti (komisijų nesu- Japonai pareiškia, kad prieš
gumo departamento sekreto
pagunda didelius darbus atlie Keikeš JaTelTų "^pastangų, .jei lantikų
sipratimųsprendimui.__ Japo beitus -bua veikiama iki jie ne
rius (generalinis prokuroras)
ka. Tad ir Britanijai tas bus bus norima *jį atgal grąžinti į Rytoj vienas “clipperis” nai reikalauja, kad britai Ki paliaus draugavę su Kinijos
Krank Murpby iš WasliingBERLYNAS, birž. 16. — didžiai paranku.
išskrinda į Europą su 18 lai nijoje kooperuotų su jais, ne diktatorium gen. Čiangkalšerūmus.
tono per radijų vakar kalbė Hitleris į Čekijų siunčia dau
Vakar buvo pasiruošta bi kraščių atstovų (koresponden su kinais/'
ku ir komunistais.
jo suvažiavimui.
giau narių policijos ir kariuo SLOVAKIJA GAVUS PAS
lių svarstyti. Biliaus šalinin tų). Jie atliks kelionę nemo
Murpby pareiškė, kad J. A. menės, nes Bohemijos, ir Mo
KOLĄ Iš NACIŲ
kai buvo suregimentavę ats kamai pasiskelbimo sumeti
trys advokatai - (lietuviai},
ravijos
“
protektorius
”
prane
Valstybėms reikalinga ma
mais.
BRATISLAVA, birž. 16.— tovus jo pravedimui paremti.
du koperatyvai, didžiulė pie
žinti valdinių tarnautojų skai šė, kad jau neįmanoma čekų Slovakijos vyriausybė prane
Vasarų “clipperiai” sklin
ninė ir tt.
Bet netikėtai prieš bilių pa da per Azorų salas ir Portu
čių. Šiandien, sakė jis, šalies sųjudžio užgniaužti turint ne šė, kad ji gavusi iš Vokietijos
Tik nuostabu, kad čionai
vyriausybė, atskiros valsty gausingų policijos skaičių. Gi 120 milijonų markių paskolų. kilo atstovas P. C. Granata, galiją, o iš ten į Marselį, o
dar nėra gimnazijos, nes nuo
resp. iš Chicagos.
bės ir lokalinės valdžios išlai čekų policija pasitikėjimas ne
prireikus ir į Londoną.
Užs. reikalų ministras DurKelmės kitos gimnazijos yra
ko apie keturis milijonus tar Įmanomas.
Jis nurodė, kad šiuo bilium Rudeniop ir žiemų susisie KELME (XX Amžius). — tolokai. Čia įkurtoji gimna
cianski seime (slovakų nacio
nautojų. Šį skaičių galima su
Apie čekų bruzdėjimų prieš naliniam susirinkime) prane- numatyta pieno kainų kontro kimas bus šiaurinio Atlantiko Tarp Šiaulių ir Tauragės zija patenkintų visos apylin
mažinti vienu milijonu, arba Vokietijos “protektoratų” na šė, kad Vokietija “garantuo- lės vykdymui 120,000 dol. iš keliais — per Newfoundlandų yra Kelmės miestas su 5000
kės gyventojus atstumo at
ir daugiau. Palikti tin darbų cių spauda nepaduoda jokių ja” Slovakijai nepriklausomy laidų skyrimo komitetas šio ir Airiją. Šiauriniai keliai pa gyventojų. Nuo Vytauto D.
žvilgiu. Gi susisiekimas būtų
žinovus, įgrūdentus, kompe- žinių. Tik privačiai kalbama, bę.
klausimo nėra svarstęs is rei vasarį ir vasarų netinkami laikų, kuris įkūręs ir pasta labai geras, į įvairias puses
tentiškus tarnautojus. Tada kad naciai jokiu savo teroru
kalingas fondas nepaskirtas. dėl pliuduruojančių ten ledy tęs Čia bažnyčių, šis plačios eina plentai, pirmos rūšies
apylinkės centras nuolat pro
būtų galima juos brangiau ap negalės palaužti gausingos če
Kas gi iš biliaus pravedimo, nų.
ANGLIJOS KARALIUS
vieškeliai.
mokėti ir dar būtų žymiai su kų tautos.
jei jo vykdymas neįmanomas. Lėktuvu kelionė iš Amerikos gresuoja ekonominiu, preky Visi minėti faktai kalba,
APLEIDO AMERIKĄ
mažintos išlaidos.
į Europų, arba iš Europos į biniu ir kultūriniu atžvil kad Kelmėje šiais Šaulių Sų
IIALIFAXAS, N. S., biri Ir jis patarė bilių grąžinti ko
giais. Be to, čia yra tėviškė
Anot Murphy, visokia vai SUGAVO 4 PRANCŪZUS 16. — Anglijos karalius Jur mitetui, kas tuojau ir pada Amerikų (į vienų pusę) kaš
jungos jubiliejiniais metais
didžiosios
Šaulių Sųjungos
tuos
375
dol.
Į
abi
puses
bilie
ryta.
ŠNIPUS
zdžia su mažesniu aukštai kva
gis VI ir karalienė Elžbieta
pribrendo būtinas reikalas
Įkūrėjo Vlado Putvinskio.
tas
bus
675
doleriai.
lifikuotų tarnautojų skaičiu
TULONAS,
Prancūzija, apleido Amerikos žemynų. Iš
steigti Vlado Putvinskio var
Tuo būdu nutraukta politi
Taip pat šis miestas pasi do gimnazijų, kuri būtų ge
mi dar ir daugiau darbo at birž. 16. — Vietos prancūzų čia garlaiviu “Empress of nė kova, kas turi pieno kai Birželio 28 d. “clipperis”
liktų, nei šiandien su gausin arsenale nutverti 4 šnipai. Vi Britain” išvyko namo — į I nas kontroliuoti ir bilius pa- ims tik 25 keleivius. Paskiau žymi gyvumu, judrumu, apy riausias ir gražiausias kultū
bus imama daugiau, jei vis linkių grožiu, nes visai arti rinis paminklas šios Sųjungos
gais pulkais nežinėlių.
si saviškiai prancūzai.
Armijų.
,
džiautas.
kas laimingai seksis.
už kokio kilometro yra pui Įkūrėjui.
Murphy pareiškė, kad tar
kus, sausas pušynas, o apsu
NACIŲ KARININKAI MAI
nautojų skaičiaus mažinimo
CHICAGOS SMUKLĖMS
panti miestų Kražantė teikia
BRATISLAVA, Slovakija,
ŠTUS KELIA
klausimas Amerikoje turi būti
PADIDINTI “LAISNIAI”
ir grožio ir patogumų, todėl birž. 16. — Pranešta, naciai
sprendžiamas ir nuosprendis
VARŠUVA, birž. 16. —
Miesto taryba nusprendė; nenuostabu, kad Kelmėje su planuoja Slovakijai išvesti
vykdomas. Tai svarbiausias,
Laikraštis “Czas” praneša,
smuklėms leisti būti atidary stoja daug ekskursijų, lanky tinklų vieškelių ir plentų, ku
anot jo, Amerikos šiandieni
kad Rytinėj Prūsijoj areštuo
RYGA, birž. 16. — Žinio Aiškėja, britų pastangos su ta 40 vokiečių karininkų, da toms kasdien iki 2:00 po pu damos Šaulių S-gos Įkūrėjo rių slovakai neturi.
nis uždavinys.
mis iš Maskvos, sovietų vy siartinti su sovietais yra tik riusių sąmokslų prieš nacių siaunakčio, o sekmadieniais kapų arba vykdamos į ŠiluGlidden Co. dažylų fabri
iki 3:00 po pusiaunakčio. Ir vų.
riausybė ir toliau randa kliū rai vaikiškos. Nes sovietų vai režimų.
PREZIDENTAS NORĖTŲ,
Mat, susisiekimas čia ne ke, 5165 Moffet gat., įvyko
vietoje dabar mokamų per
čių, kad nesusidėti su britais doma Rusija yra ištižusi, su
KAD MAŽAI UŽDIRBAN
metus 600 dol. už leidimų mo paprastai patogus — per pa sprogimas. Vienas asmuo su
ir prancūzais prieš Hitlerį.
irusi ir tik teroru krūvoje iš
KELLY VYKS I
TIEJI IRGI MOKĖTŲ
rų praeina 18 autobusų, pav., žeistas.
keti 800 dol.
Britų specialus atstovas W. laikoma. Bolševikai bijo Vo
SPRINGFIELDĄ
WASHINGTON, birž. 16. Strang ir amlmsadorius Sir kietijos ir Japonijos. Jei kuri
Klubams leista dvi valan į Kaunu eina net tris kartus
— Prez. Rooseveltas šiandien William Sceds vakar ilgų lai
šių valstybių rimčiau bolševi SPRINGFIELD, III. birž. das ilgiau būti atidarytais ir į dienų. Dėl to ir reikalingiau
pareiškė, kad mokestys už pa kų tarėsi su užs. reikalų komi
16. — Ateinančių savaitę čia paskirta 1,500 dol. per metus sios gyventojams įstaigos yjamas turėtų būti praplėstos sąru Molotovu ir nieko gera kus suremtų, bolševikai susi laukiamas Chicagos majoras už leidimus (laisnius).
ra čia: apyl. teismas, paštas,
CHICAGO SRITIS. — Nu
durtų su teismo diena.
papėdėje, bet jis abejoja, kad neatsiekta.
Kelly. Jis, sakoma, matysis Be to, nuspręsta po lapkri tardytojo, antstolio, notaro matoma giedra ir šilta; .va

ILL LEGISLAUROJE

J. A. Valstybių generalinis protams
pataria mažinti tarnautoju skaičių

padžiauta Pieno

KAINy KONTROLĖ

PAN AMERICAN '
“CLIPPERIS” SKRINDA
SU ŽURNALISTAIS

HITLERIS SIUNČIA
KARIUOMENĘ Į
PRAHA TRIEŠ ČEKUS

KELMĖJE GIMINAZIJA
BŪTŲ PAMINKLAS
VL. PUTVMSKIUI

Kaip paprastai, Maskva ir toliai
nenori dėtis sn britais prieš Hitleri

ORAS

(kongresas pritartų.
Bolševikų spauda apie tuos
Savo keliu Pabaltijo valsty
Tas reiškia, prezidentas no pasitarimus nieko nerašo ir bių spauda puola bolševikus
retų, kad mokėtų ir mažiau Rusijai nežinoma, kas Krem dėl jų ryžimosi “globoti” šias
valstybes.
liuje veikiama.
sia uždirbantieji

su gubernatorium. Patars ne
sipriešinti Chicagos parkų di
strik to išlaidų pegiuotam biliui.

čio 1 d. uždrausti svaigiuo
sius gėrimus parduoti vaisti
nėse ir įvairių rūšių parduo
tuvėse.

įstaigos, keli bankai (Ūkio, kar popiet aukščiausia tem
Smulkaus Kredito, žydų), peratūra buvo 92 laipsniai.
§aulė teka 5:14, leidžia
sveikatos punktas; taipgi apie 10 medicinos gydytojų, si 8:27.
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Bendradarolauis Ir korespondentams raitų nesrųlina,
jei neprašoma tai padaryti ir neprisiundiama tam tuts
iui pašto lenkių. Redakcija pesuaiao sau teise tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypaC ko
respondencijas sulyif savo nuotldroa.
Korespondentų
praSu rašyti trumpai Ir aiškiai tjel galimu raSomaja
masinliej paliekant didelius (arpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniSkumų.
Pasenusios kores
pondencijos įaikraltln nededamos.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Kntered as Seuond-Ciass Matter March tl, ltl(. ai
Chlcago, Illinois Under the Aot oi Marsh ». 1171.

Prof. Pakšto Atsilankymo Proga
Šiandien pas mus, į Chicagą, atvyksta tik
rai brangus žmogus, kuris musų tautos gy
venime vaidina ypatingai svaroų vaidmenį.
Kalbame apie dr. Kazimierą Pakštą, Lietu
vos Universiteto profesorių. Jis, ir geras
profesorius, ir dinamiškas kalbėtojas, ir mū
sų tautos energingas žadintojas, ir lietuvių
vardo kėlėjas. Nedaug mūsų tarpe, ir čia
ir Lietuvoj, yra prof. Pakšto energijos va
dų. Jis pilnas gražios iniciatyvos, plačių už
simojimų, toli matąs vyras.
Dėl to mes ypatingai džiaugiamės, kad jis
tokiu svarbiu Lietuvos gyvenimo momentu
mus aplanko.

Peniai, po Lenkijos ultimatumo Lietuvai,
šiemet po atplėšimo nuo Lietuvos Klaipėdos
krašto, išeivių lietuvių tarpe atsirado nenuuža tokių, kūne beviltiškai pradėjo žiūrėti į
nepriklausomos Lietuvos ateitį. Jie stipriai
suabejojo. Jų manymu, vargu Lietuva galė
tų išlikti laisva, jei dar vienas kitas dides
nis krizis Eurc-pą ištiktų. Tad, ir svarbu,
kad mes turėsime progos gyvu žodžiu iš
girsti šiuo svarbiu klausimu: ar Lietuvai bus
lemta išsilaikyti laisva ir nepriklausoma iš
prof. Pakšto, kuris labai gerai yra susipa
žinęs su Europos ir viso pasaulio tarptau
tinės politikos būviu, nes jis yra ir geogra
fas ir politikas. Be to, jam* ir Lietuvos gy
venimas yra puikiai žinomas.
Neabejojame, kad savo kalboj, kurią gerb.
Profesorius pasakys rytoj Lietuvių R. K.
Susivienijimo Chicagos apskrities piknike,
išblaškys abejones dėl Lietuvos ateities ir
klausytojuose sukels tautinį entuziazmą..
Tikrai būtų svarbu, kad prof. Pakšto kal
bos pasiklausyti atvyktų daug jaunimo, ypač
aukštesnius mokslus einančio, nes gerb. sve
čias yra Lietuvos Ateitininkų Federacijos
vyriausias vadas. Svarbu, kad ir mūsų profesij analai ir taip pat biznieriai susitiktų
su Svečiu, nes jis gyvai domisi lietuvių
šviesūnijce organizavimu ir mūsų tautos sti
prėjimu ir kultūriniu ir ekonominiu atžvil
giu.

Chicagiečiams ypač bus malonu susitikti
su prcf. Pakštu, nes jis čia yra gyvenęs,
mokęsis, dirbęs visuomeninį darbą, redaga
vęs “Tikybą ir Dorą’’, “Vytį” ir dienraštį
“Draugą”.

Tad, sveikiname gerb. Svečią ir linkime
jam maloniai praleisti porą dienelių savo
tautiečių tarpe, Chicagoje!

Sektinas Pavyzdis
Chicagos lenkų kunigai susiorganizavo, ga
vo leidimą iš Jo Eminencijos Kardinolo Mundelein ir liepos 2 dieną visose lenkų bažny
čiose Chicagos arkidiecezijoj darys rinklia
vą ir surinktas aukas siųs Lenkijos apsigy
nimo stiprinimui.
Šia proga tenka pažymėti, kad Amerikos
lenkai dideliu užsidegimu darbuojasi ir su
deda stambias pinigų sumas savo senosios
tėvynės gelbėjimo reikalams. Šiuo atveju le
nkų pavyzdis ir mums, lietuviams, yra sek
tinas.

Sv. Trejybės lietuvių parapija, Hartford,
Oonn., ryte j turi dideles ižkihnes. Tai bus
jos klebono ir žymaus Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenės vado didžiai gerbiamo
kun. Jono Amboto investitūra prelatūroo.
Ta proga garbingąjį V<kėją nuoširdžiai svei
kiname!

b Littms miestu ir kaimu

Chicagos lietuvių komunistą dienraitis
džiaugiasi, kad Amerikos komunistai jau net
savo konstitucijoj turį įrašę partijos užda
viniu ginti Amerikos respubliką ir demo
kratiją.

Mes dėl to nesiginčysim. Neabejojame, kad
komunistai į savo partijos konstituciją šį
gražų dalykų jau įrašė. Bet kas iš to. Daug
kas galima įrašyti ir parašyti. Svarbu yra
vykdyti, kas parašyta ir nusistatyta.
Komunistai dabar daug rašo, kalba apie
demokratiją, mat, net į savo konstituciją
įrašo demokratijos gynimo reikalą, beit pa
saulis vis dar netiki ir negali tikšti ją ge
riems norams.

“Eltos” Pranešimai
{f

11:1 MŪS

LIETUVOS BALTIJOS
LLOYDO SKAIČIAI

KAUNAS. — Birželio 4 d
Kaune, Karininkų Ramovėje,

KAUNAS. — Lietuvos Vai
ko Draugija, plėsdama savo
įvyko Sąjungos Ginkluotoms veiklą, susirūpino, kad ir dzū
Krašto Pajėgoms Remti apy kų 'kraštas turėtų pakankamą
gardos atstovų suvažiavimas, skaičių vaikų darželių. Per
kuriame dalyvavo per 40 at trumpą laiką draugija įsteigė
stovų. S-gos pirm. Gužas pa vaikams darželius šiuose mie
darė pranešimą, pareikšda stuose ir miesteliuose: Leipa
mas, kad visoje Lietuvoje Gi lingyje, Lazdijuose, Varėnoje,
nklų Fondui aukos plaukia Perlojoje, Liškiavoje, Kapčia
labai gerai. 1935 m. surinkta miestyje ir kt.

Kol Amerikos ir kitą kraštą komunistams
diriguos Stalinas iš Maskvos, kol šio krašto
komunistai ir toliau taip vergiškai ir akiai
garbins kruvinąjį diktatorių Staliną, tol vi
sos jų kalbos apie demokratijos gynimą nė 229,563.29 lt., 1936 m. — 1,ra ir nebus Vertos nė vieno surūdijusio oento. 0718,880.96 lt., 1937 m. — 335,2,450,Jei jūs, ponai. komunistai, būtumėte ko- 422.49 lt., 1938 m. —
.................
.
votojai už demokratiją, uš laisvę ir žmonių (961.45 lt Viso per tuos melygybę, jūs visa savo energija kovotumėte tus surinkta 4,094,828.19 lt.
prieš Sovietų Rusijoj esamą Žiaurią dikta 1939 m. jau yra surinkta per
tūrą, kuri laiko pasmaugusi visas civilines 2 mil. litų. Suvažiavimą raš
•piliečių teises ir laisves, kokias mes čia, A~ tu pasveikino Ministras Pir
me rikoj e, turime.
•
mininkas brig. gen. J. CerIš visų komunistų darbą, ją vadą pareiš inius, teisingumo ministras Takimų ir jų vergavimo Maskavai aiškiai matome, kad kaip greit kommAtal Islrsht, I
Amerikoje, Uip £» Oa netektame^1 ««• *•««*•>

vadas
»«>“-

dos, susirinkimų, religijos, streikų Ir visų1 d08 va^a8 plL paladžius ir
lotų laisvių. Šio krašto sostini būtų
Vašingtone, bet Maskvoje.

M be

Lietuvos ir Bažnyčios Santykiai
“XX Amžius” š. m. gegužės m. 24 d.
116 rašo Valstybės ir Bažnyčios santykių
Nr.

reikalu.

L

KAUNAS. — Susisiekimo
Ministerijos žiniomis pernai
plačiaisiais geležinkeliais bu
vo pervežta 3,886,709 kelei
viai. Keleivių pervežimas pa
didėjo 15 procentų. Siaurai
siais geležinkeliais pernai bu
vo pervežta 318,039 keleiviai,
o užpernai — 292,579 kelei
viai. Taigi, pernai siauraisiais
geležinkeliais, palyginti su
1937 m, pervežimais, buvo pe
rvežta 8 proc. daugiau kelei
vių. Prekių peniai mūsų pla
čiaisiais geležinkeliais buvo
pervežta 2,121,530 t, o siau
raisiais geležinkeliais — 284,659 t. prekių.

“XX Amžius” iškėlęs reikalą sunorinuoti
Bažnyčios santykius su valstybe, paduoda
keletą praktiškų pastabų.
Kai kokių neaiškumų buvo įnešęs kat. or
ganizacijų klausimas. Suprantama, kad kat.
akcijos organizacijos turi atsiriboti nuo po
litikos. Tačiau, iš kitos pusės, jų veikimas
negali būti apribotas vien maldos ir bažny
tinių iškilmių dalykais. O taip pat katalikų
akcijai priklausančių organizacijų veikimas
mokyklose negalį būti suvedamas vien į ti
KAUNAS. — Ligšiolinis
kybos pamokose išeinamų dalykų pakarto
jimą religiniuose būreliuose. Katalikų akci “Eltos” direktorius Pranas
jos cteaninė žymė — apaštalavimas — turi Dailidė paskirtas Lietuvos jgaliotu ministru Latvijai ge
platesnę prasmę.
gužės 31 d. išvyko į Rygą,
kur perėmė savo pareigas.
“Eltos” direktoriaus parei
gas laikinai paskirtas eiti
“Eltos” vyr. redaktorius Vi
Juo labiau tą galima pasakyti apie kitas ktoras Kamantauskas.
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KAUNAS. — Iki 1939 m.
sausio 1 d. mūsų valstybiniuo
mįgkQ06e buvo- 287 bried

žiai, 173 elniai, 40 danielių,
29,396 stirnos, 1,503 šernai,
113 vilkų, 10,256 lapės, 76,831
pilk. kiškis, 4,973 balt. kiš
kiai, 1 lūšys (Baisogalos mi
škų urėdijos miškuose), 3,796
barsukai, 40,810 voverių, 642
kiaunės, 84 ūdros, 57 audinės,
337 (kurtiniai, 16,034 tetervi
nai, 20 fazanų, (Mokomosios,
Panemunės, Rokiškio ir Ute
nos mišk.), 15,146 jerubės, 26
gulbės (pastebėtos 1938 m. va
sarą Mokomosios, Marijampo
lės, Plungės, Telšių ir Varė
nos apylinkėse), 349 gervės,
683 juodieji gandrai.
KAUNAS. — Švietimo Mi
nisterija nustatė taisykles an
trajai svetimai kalbai dėsty
ti gimnazijose. Reformuotoje
vidurinėje mokykloje pirmoji
svetimoji kalba yra prancūzų
kalba. Tik didžiosiose gimna
zijose, kuriose visos klasės tu
ri lygiagretes klases, , šalia
prancūzų įvedama ir vokiečių
kalba, kaip pirmoji svetimo
ji kalba. Tokių gimnazijų
šiuo metu yra 6. Vokiečių ka
lba, kaip pirmoji svetimoji
kalba, dėstoma ir klasikinėse
gimnazijose, kurių šiuo metu
jrs

Dr. Kazimieras Pakštas, Lietuvos Universiteto profesorių,
ir žymus visuomenės veikėjas ir jo žmona, kuri taip pat y n
veikli Lietuvos moterų tarpe. Jiedu jau Amerikoj. Prof. K
Pakštas sekmadienį, birželio 18 d. kalbės LRKSA Chicagt

a-pskr. piknike, Liberty Grove, Willow Springs, 111. Profeso
rius Chicagoj išbus tik dvi dienas, nes turi skubintis į Lo$
Angeles, Gal., kur per vasarų skaitys paskaitas to miesto
didžiuliame universitete.

Po Svietu Pasidairius

klausiame, kaip tas galėjo į1 vykti ir kodėl tu eudaunu
GROMATA IŠ PENNSYL- spasabu negalėjai iš tos ka
VANfiS NEZALIEŽNINKŲ maros pasprukti. Juk tu toks
ARCIBISKUPUI
dideleis stebukladaris. Atsi
meni, kai šventinai į kunigus
Pašenovatas prof. Kampi
vieną žvėrių karalius vardą
ninke: —
turintį Brūklyno
tautietį,
Sužinoję iš popieros, kuria- kaip mūsų, nezaliežninkų, tau
me profesorius kanipininkau- J tiška popiera, išeinanti Bruk
ji, kad mūsų vyriausioji ir lyne, buvo apgarsinus, kad
vožniausioji asaba — arcibis- buvai ant to kunigo padaręs
2. Tokiu būdu, ii 47 lietu-1 kupaJi čaagoje
,ek(> ; k(> cūdą. Kada tas tautietis su
gmuszijų antroji sveti-, reksin0 kalabuzį. labai nu. žvėrių karaliaus vardu atsi-

moji kalba bus: vokiečių — liūdom, nusiminėm ir nuta- gulė kryžiumi, idant tu jį pa29 gimnazijose, anglų — 27 rėm parašyti jam užuojautos šventintum, tai padarei jį to-

ir rusų — 7 gimnazijose.
gromatą. Ale kadangi neturi kį ilgą, kad galva siekė mū
— vyrų, moterų, jaunimo — kat. organiza
me tos korekšino kalabuzės sų brolių prose panų bažny
cijas.
adreso, todėl gromatą siun čios didįjį altorių, o kojos
Arba būtų aiški neteisybė, jei įvairiausių
ĮDOMIOS ŽINIOS IS KLAIPĖDOS
čiame prof.
Kampininkui, kyšojo pro duris. Taigi, para
kitų draugijų atskiri centrai turėtų visas
KLAIPĖDA,
VI-1.
(Elta),
vietes
daug
svečių
iš
Vokiekad ją išdrijkavotum ant sa šyk mums, dėl ko dabar pajuridinio asmens teises, o tos teisės būtų
—
Karo
tarnybai
tinkami
jautijos.
,j
vo delno, ba žinome, jog mū licinonains neužtaisei kokio
siaurinamos kat. akcijos organizacijų cent
ttuotiai
Klaipėdos
krašte,
kol
Klaipėdos
mieste
pradėjo
rams pvz., neleidžiant turėti nuosavybę.
sų arcibiskupas yra uolus ta cūdo, kad nebūtų tavęs į koŠalia organizacinio gyvenimo gali būti ir u.,
rdar nepravesta optacija, į vo- veikti nauja pieno pristaty- vo kampelio skaitytojas.
rekšiną padėję ir popierosa
kitų neaiškumų, tačiau juos netaip sunku kiečių (kariuomenę neimami, mo vartotojams tvarka. Visaapgarsinę.
Iš “Draugo” teko sužino
išspręsti laikantis natūralaus teisėtumo dės Tačiau mieste iškabinėti pla-lme mieste lieka tik 33 krauNuliūdę tavo braliai.
nių. Imkim, tpvz., tarnautojų reikalus. Bažny katai, kuriuose jaunimas ra-jtūvės, į kurias pristatomas ti, kad tu, mūsų glaunusis ar
čia neturi teisės diktuoti ar kur, pvz., nuo ginamas stoti į kariuomenę pienas. Pienas į namus . tik cibiskupe, patekai į Čikagos • KAUNAS. — Kuris metas,
vados viršininką reikia skirti tskintį, ar ne savanoriais. Propagandos tik: laikinai bepristatoinas. Grei korekšino kalabuzę. Sniut
,
r ■
, - kai Draugija Užsienio Lietu°d
tikintį. Jeigu žmogus sąžiningai eina savo slas skaitomos paskaitos apie tu laiku vartotojai turės atsi kaus pilnomis širdimis nutarė
viams Remti kviečia užsienio
mė
pasiųsti
tau
tokią
užuo
pareigas, tai jo įsitikinimai yra jo paties Vokietijos kariuomenę ir at imti pieną iš tam tikrų pa
lietuvių vaikus vasaroti Lie
jautą:
dalykas. Kas kita, jei jis savo padėtį iš skirų ginklų rūšių uždavinius.', dalinimų punktų.
tuvos krašte. Tokią vaikų konaudotų neleistinai agitacijai. Tada ir Baž
Klaipėdos krašte pradėtas Buvusios Klaipėdos krašte Jūsų malonybė brnle arki-, |oniją - stovyklą draugija ruonyčia turėtų teisę kreiptis į valstybę ieško
sparčiai plėsti vokiečių turis pasienio policijos ginklai, ku biskupė, primate ir buvęs šia ir šiais metais. Vedamas
dama apsaugos savo narių sąžinės laisvei.
Tačiau iš kitos pusės ir valstybė dvasi tų judėjimas. Rengiamasi su riuos vdkiečių valdžios orga- šiaučių gižėliau. Pirmiausiai susirašinėjimas su Anglijos ir
ninkų paskyrimą, kaiip religinėse bendruome stiprinti susisiekimą laivais nai, perimdami Klaipėdos kta mes tau pareiškimu širdingą Škotijos lietuviais, iš kur ganėse, taip ir mokyklose, tori palikti Bažny tarp Klaipėdos ir Karaliau Štą, buvo konfiskavę, dabar užuojautą dėl tavo, didelės vę ir Latvijos lietuviai ir šio
čiai. Jei dvasinirikas mokykloje, ar kitur čiaus ir pritraukti į Klaipė jau grąžinami ir šiomis die- asabos, atsiradimo toj Alka mis dienomis nemažas lietu
savo padėtį išnaudotų neleistiniem# politi dos (kraštą bei pajūrio vasar- nomis išgabenami į Lietuvą, gos korekšino (kalabnzėj, ir vių vaikų būrys išvyksta į
niams ar priešvalstybiniams tikslams, tada
Nepriklausomą Lietuvą.
valstybė turi teisę kreiptis į jo vyresnybę, Įrišta, kad čia visiems užteks darbo. Šioje riami tik maldos ir kulto dalykai.
Vyftstant deryboms tarp Lietuvos ir Va
o ši privalo dalyką sutvarkyti. Tik šitaip srityje (kiekviena gera iniciatyva — duoti
respektuojant natūralines visų teises galime mūsų jaunimui daugiau mankštos, iš res tikano norime turėti gerų vilčių. Rūpinda Aukso Grūdeliai
toranų traukti į sporto aikštes — reikia masis religiniu gyvenimu, Vatikanas jokių Tik tas yra nepavojingu
sulaukti darnaus sugyvenimo.
skatinti,
o ne slopinti.
teritorialinių, ekonominių siekimų neturi, o tarp įmonių, kurs noriai nuo
Tenka dar prisiminti ankstybesnius susi
sąžinės
laisvės, taigi ir laisvės tikintiesiems jy slepiasi,
Kodįl
gi
kat.
organizacijos
negalėtų
turėti
tarimo projektus, kuriuose buvo apribojimų
pagal
įsitikinimus
organizaciniame ir ve
kat. organizacijoms užsiimti sportu, ftito sporto sekcijų. Apskritai, nereikia persiaužame gyvenime tvarkytis, kultūringa vai- Daug daro, kas daug myli.
priežastys visiškai nesuprantamos. Pas mus ral žiūrėti į kat. akcijos organizacijas, jas etybė
negali kliudyti.
|
kurs gerai atlieka.
plačiųjų masių fizinė kultūra dar taip ap- sulyginant su r«l- brolijomis, kurio&is ski-
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Barškaitis, Ona Cizikis, An
tanina Joti ik is, Elena Kailiukaitis, Hilda Mandravickas,
Violet Mockaitė, Livija Smogur, Edvardas Collins, Liud
vikas Kavaliauskas, Ričardas
Kleviekis, Edvardas Pinigis,
Jeronimas Šaltis.

W1SCONSINŪ LIETUVIU ŽINIOS 1
sus atsilankyti ir linksmai
laiką praleisti ant naujos žo
sekančios lės.

Kcnoshos Kronika

Birželio 18 d.
draugijos turės savo susirin
kimus: Seselių Pranciškiečių
Parapijos komitetas išsijuo
Rėmėjai ir Birutės dr-ja tuoj sęs ruošias prie parapijos šve
po sumos.
ntės ir penkių varduvių pa

Anglių Kainos
Pignesnės Vasarų
apie

Pirmadienio vakare,
9 vai., šis Taiporteris nuvežė
kunigą j miesto ligoninę, kur
bemirštąs gulėjo Ignas Jasuliūnas. Buvo ten moteris ir
vaikai. Jie neprileido kunigo

minėjimo, būtent, Antanų, Jo

Ryt dieną šv. Petro para
pijoj šv. Mišios prasidės va
saros laiku. Ta tvarka bus.
iki tol, kol mokykla atsida
rys. Pirmos šv. Mišios skai
tytos bus 7 vai.; antros —
suma 9 vai. ir paskutinės,
kaip paprastai, skaitytos,
11:30 vai. Prašome tą naują
tvarką įsidėmėti ir kitiems
pranešti.
Šios parapijos Šv. Petro
raugija ryt dieną popiet re
ngia pikniką naujame mokyk
los darže. Pernai, kur buvo
smiltys ir žemė, dabar graži
žolė. Tad rengėjai kviečia vi-

Birž. 13 d. garnys atsilan
kė j svečius pas Matthew ir
Lucille Nierenberger ir pali
ko gražią dukterį. Motina bu
vus Lueija Barškaitė. Linki
me greit sustiprėti.

Labai stambi anglių firma,
Pulaski C’oal Co., praneša sa
vo skelbime, kad vasarą an
glių kainos yra papiginto-.
Į Taipgi papigintas ir aliejus

nų, Vladų, Petrų ii- Povilų.
Šiemet bus dalelis šurum-burum. Bus tokia pat muzika,
kuri grojo Šv. Vardo šokiams
suteikti paskutinių sakramen-, (]f.| aliejinių pečiu. Tėmvkit
Komitetas kviečia visus ben
tų. Ligonis mirė tų pačių „a- firmos skelbin,4j ,ko,.is randa.
dravardžius prisidėti, kad pa
ktį nesusitaikęs ir atsiskyręs
.
.................
TV
u .
’
si “Drauge
šiandien.
rengimas būtų atmintinas. Tik
nuo Dievo Bažnyčios.
Rap. ,
tuomet pareikš sėkmingumas,
Kaimynas.
kai visi dirbs ir prisidės, jei
Streikuojantieji darbininkai Allis-Chalmers Manufacturing Co., West Allis, Wis., pikiene auka, tai atsilankymu. Vi tuoja dirbtuvę. Valstybės gub. Julius P. lleil deda pastangų darbininkus sutaikyti su kom
siems atsilarikusiems užtikrin panija. .(Acine telephoto)
* •
tas linksmas laikas.
daug ir šiaip žmonių, kurie to jų intencija gerb. klebonas tro ir trečio skyriaus vaiku
Šiais metais, kaip niekad, nepriklausė, grįžta į parapi atlaikė šv. Mišias ir pasakė čiai, kurie dainavo ir pašoko:
mūsą parapija tari daug kri ją. Pavyzdžiui, bus trys šliū- pritaikintą pamokslą. Vaiku “Kaip tu norėtum būti maža
kštu ir šliūbu. Pasirodo, lai- bai iš eilės: birželio 17, 24 ir čiai per Mišias bendrai priė mergaitė’’.
SU DAINOMIS IR ŠOKIAIS
mė šv. Komuniją. Bažnyčia
kai geri ir žmonės dirba. Tad liepos 1 dienomis.
Po to sekė trijų veiksmų
buvo pilna tėvų ir pažįstamų.
parapija pradeda didėti, nes
— RENGIA —
pasaka “Pelenė”. Sekantieji
Jau yra įsteigtas fondas
Vakare 7:30 vai. įvyko už dalyvavo: Pelenė — Elena
\ LRKSA. APSKRITYS
grindims atnaujinti bažnyčioj. baigimo programa. Hilda MaKailiukaitė, Karalius — R.
Kiek teko sužinoti, nedaug ndravickaitė atidarė progra
Strasevičia, Fėja — V. Moc
žmonių dar savo aukų įdavė. mą pasveikindama visus atsikaitė, Motina — Elena Ali
Visų buvo karštas noras tą lank usius. Lucija Smoguraitė
šauskaitė, Dukterys — A. Jo
darbą pradėti ir greit užbaig tarė padėkos žodį klebonui ir
LIBERTY GROVE
nikaitė ir L. Barškaitė. Minu
ti. Klebonas kelis sykius ra seselėms. Aštunto skyriaus
otą šoko 4-to ir5-to skyrių
(Buvusioj Dambrausko Farmoj)
gino, kad parapijonvs savo mokiniai padainavo “Au Remergaitės.
WILL0W SPRINGS, ILLINOIS
auką įteiktų. Tiktai 45 asme voir”. Toliau sekė pirmo, ari
nys įteikė $105.00. Kas išgali
Violet Mockaitė, kuri turi
Kalbės Profesorius Kaz. Pakš
malonėkite kuo greičiausiai
labai gražų balsą, padainavo
Scbuberto “Serenade”. Įšau
prisidėti. Rašytojas savo sta
tas. Dainuos Lietuvių Vyčių Cho
mbią auką jau yra suteikęs
kta padainavo Stepben Fostparodydamas pavyzdį 'kitie
er “Beautiful Dreamer”. An
ras, Dalyvaus Liet. Skautai. Tu
ms. Lauksime išgirsti ir nau
tanina Jonikaitė gražiai pašo
rėsime Svečių iš Visur, net ir iš Lie
jų parapijom] pavardžių.
ko ant pirštų galų. Baigian
čios mergaitės šoko ir daina
tuvos. Visų Dienų Piknike Skam
New
jau
ilgus
metus
sunkiai
se

vo
“
Al
ice
BĮ
ne
Gown
”
.
Finer
rga Totilių sūnus. Guli WilPaskutinį atsisveikinimo žo
bės Lietuviškos Dainos; Viešpataus
Finish, Finer
loįvbrook
sanitariuni.
Sekm.
dį
tarė
Antanina
Jonikaitė.
Hardware
Jauki, Šeimyniška, Broliška Nuo
buvo aprūpintas sakramen
Po to gerb. klebonas pasakė
tais.
keletą žodžių į baigiančius ir
taika. Įėjimas Į Daržų Nemokamai.
susirinkusius ir išdalino auk
Birželio 11 d. Šv. Vardo
što mokslo .požymius ir diplo
Visus Kviečia,
dr-ja turėjo savo mėnesinį su
mus. American Legion įteikė
New
sirinkimą ir sykiu pagerbė sa
Antaninai Jonikaitei vieniems
L.R.K.S.A. APSKRITYS
Lighted
vo tėvus. Visi bendrai išklau
metams Scbolarsbip į Šv. KoTemperature
sė šv. Mišių ir priėmė šv. Ko
trinos Higli School, Racine,
Control
muniją.
Wis. Salėj buvo virš 300 žmo
nių. Visi buvo patenkinti se
Salėj įvyko bankietas. Dva
Eric Mayell, amerikietis fi- serų Pranciškiečių darbu ir
sios vadas gerb. klebonas kun.
Pranciškus Skrodenis, MIC., hnnofojas, japonų sulaikytas rūpesčiu.
Night and Morning 1
Tientsin
mieste.
(Acme
tele

Sekantieji
baigė
mokyklą:
prisiekdino naują valdybą:
Elena Ališauskas, LaVeme
//"fOR V0UR Dėl aklų pavargoMų nuo Saulės,
Įiirm. Pranas Vitkus, vice pi- photo).
Vėto ar Dulkių, vartokite kelia to
tus Murinę: Palengvina nurargir
rmin. Pranas Kodis, raštinin
stos akto.
Kūdikiams Ir Suaugusiems
kas L. Stankus, kasierius A.
Visos. Vaistinėse.
»
E.
s Saugu.
Ramanauskas.
f V/rite for Free Book
MURINĘCOMPANYtDH'(jj;o .
I “A W.rM oi
to» Y..r trw~
Per b auklėtą susirinkusius
©
•
palinksmino muzika ir daino
‘Draugo’ 141 numeryje til kaip pirmiau pranešta.
mis mergaičių stygų orkest po korespondencija apie MarTaipgi primename, kad J
rą. Į salę susirinko virš 150 ųuette Parko Demokratų Klu
Klubo susirinkimas įvyks
tėvų ir sūnų.
bo pikniką. Paskelbta, kad
Svečias kalbėtojas buvo Dr. piknikas įvyks birželio 18 d., sekmadienį, birželio 18 d., Gi
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
C. C. Davin. Pasakė labai į- bet ne taip yra. Piknikas at mimo Panelės Švenčiausios
domią kalbą apie šių dienų keltas į birželio 25 d., ir bus parapijos salėje. Visi kviečia
ŠALTIMIERO
ligas. Visi buvo patenkinti. laikomas Kubiliaus darže mi atsilankyti.
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)

Linksmą Pikniką
Sekmadieni, Birželio 18 d.

New
Economy
U n it

New
Adjustable
Shelves and]
Crispers

New
Improved
ĮQuick Release'
Ice Trays

MARQUETTE PARK DEMOKRATU PIKNIKAS BUS
BIRŽELIO 25 D., 0 NE BIRŽELIO 18 D.

•I

Ve

KLAUSYKITĖS

Šv. Petro mokyklą birželio
11 d. baigė 13 mokinių. Iš ry- '

i
ir aukščiau
i

įjj

Kaina Shelvndore didelės G pėdų mieros,

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymouth

■FFICIBNT

*99.50!

.nly ... l.v.l t«»-

ipaanful to • eup of tifted

-♦» ir aukščiau. Milžiniškas 28 metų išpardavimas elektri[flijnn] ledaunių visų žinomų išdirbysčių, taipgi gazinių pe-|
gžgčių, skalbiamų ir prašinamų mašinų, dulkių valytuvų,j
lĮJJj rašomų mašinėlių, rakandų.
SS

■f^BAKING
HVP0WDER|

Jos. F. Budrik Fniture Honst

a

k 3409 So. Halsted St. — Annex 3417 S. Halsted St.

f

k* nedėlios vakare 9 valandą leidžiamai

^^vmi radio programa.

Tai yra gariaual Ir grnllaual automobiliai Amerikoj, modamlMk.l UL
tohullntl, nužeminto. kainom, lengvi UtmokBJImal,
telalngaa pntarnavlmaa.

25°unces f°r 254

BALZEKAS MOTOR SALES
“TJ wnib ŪKE 118”

Į

•«..»< .barniau •< a.il.a.lj

MILUONS OF POUNDS HAVE BEtN
USED BYOUR GOVERNMENT

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE
INSURANCE

riour ror rvosv

Samepricetoday
as48yearsago

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.

<030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone V irginia 1510
Turime dauryby vartotų autornyblllų vėltoualoa madoa, nuo I1I.H
Ir augMIau _______
____________

AND

LOANS

Statau vtaokioa njiiea naujus namus ant
lengvu mėnesiniu iimokėjimu. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio caah jmokėjimo. ant lengvų mėnesinių iimokėjimu.
(Iigaunu geriausi atlyginimą ii Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nauju ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimokėjimų nuo B iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN

PAKEL

6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

'ii

’-b-Mio 17. 1939

Yra dideliu išmanymu nesi-1 LIETUVIAI DAKTARAI
karščiuoti darbuose ir nesilai'
TeL Pullman 7230
kyti atkakliai prie savo nuo Res. Pullman 0263
uionių.

C1CEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS ]

DR. A. W. JACOBS

KVIEČIA Į PARAPIJOS PIKNIKĄ

DANTISTAS

(1A KS 1N KITfcS ‘ • DBA U U E ’ ’

10758 S. Mlchigan Avė.

025.00 Dovanų Gisli

LIETUVIAI DAKTARAI

Chicago, Illinois
OFISO VALANDOJ.
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

T ei. Yards 3140.
Šiame sekmadienyje įvyks duug malonumo ir gero ūpo.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12; Rez. Tel. Canal 0402
Šv. Antano parapijos pikni
Tėvu pagerbimas ir visu
2 iki A ir 7 iki 0
kas ir Tėvų pagerbimas Vy- jbiznierių registracija. Daugy
Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12
tauto parke, 'kuris randasi bė “eash” ir šiaip dovanų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
prie 115 gatvės tarpe Cicero bas suk.ikta Tikit.lai 5U ku.
2158 W. CERMAK ROAD
ir Pulaski Avė. Piknike M riais jeisite į darž,t t(ks ir
Tel. Canal 2345
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Ofiso
Vai. 2—4 ir 7—9
visokiausią įvairybių, žaislą (lovano,„s gauti
Mes julns
ir akinius pn taiko
6558 S. WESTERN AVĖ.
ir dainą. Jaunuliui puiki uiu- užtikl.inalne tikrai ureal g00l
3343 So. Halsted Street
TeL Hemlock 7270
zika ir nauji šokiui. Valgių ti|ac„ Af |is> a,. 5„igs; ar
Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7
iš namą nesivcškite. Pikniko'
>r -a||a n|flslJ ,pa|.ap pik.
Trečiadieniais pagal sutartį.
šeimininkės pagamins tiek mk,15 įvykg h. bas Vytauto
DANTISTAS
skanią ir įvairią valgią, kad- Ae airdingai laakBiu jūa,
1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Griaučiai lėktuvo, kuris užsidegęs nukrito Rodkforde, 111. žuvo lakūnas Zuelke
ir valgysite ir džiaugsitės.
J5t
visų - visų.
Antradieuiaia,
Ketvirtadieniais
ir
4729 So. Ashland Avė.
draugė Audrie King. Lėktuvas nukrito tik už kelių blokų nuo vaiku žaismavietės. Jei bū
Jos sako, kad reiks net šimtas
Penktadieniais
2-troa lubos
tų pataikęs į žaismavietę, būt žuvę ir vaiikų.
Valandos: 10-12 ryto, 2-6, 7-9 P. M.
vištų suvalgyti. Na, o kur Iki pasimatymo.
CHICAGO, ILL
3147 b- Halsted SL, Chicago
Kun. J. Vaičūnas, klebonas
Telefonu MIDway 2880
dar kitokios patrovos?
rtingas nuo visų kitų piknikų. naudai, jau laikas pradėti di- vo šeimynėlės labui. J. Pe- Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
OFISO VALANDOS:
Šečtadieniaia
Visi, kurie tik atsilankys į rbti.
Širdingai kviečiu visus Ci
trasius yra senas “Draugo”
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Valandos:
3
—
8
P.
M.
Piknikų Piknikas
cicerieČių pirmų šių metų pa
Ciceriečiai nesnaudžia. Jie skaitytojas. Mėgsta labai skai
ceras ir apylinkės lietuvius:
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
biznierius, profesionalus, bulBu abejonės, visi cicerie- vasarinę pramogų, pamatys, jau stoja į darbų ir platina tyti prof. Kampininko kam
Telefonas HEMlock 6280
variškius; draugijas, klubus, čiai, visi chicagiečiai ir visų kad nieko netrūksta. Bus iki serijų tikietus. Tikietas — tik pelį, bet nepraleidžia nepertltElNAltAL'SKASJ
visus draugus ir pažįstamus į apylinkių lietuviai jau žino, valios linksmumo ir draugiš vienas dešimtukas, o dovanos Iškaitęs ir viso “Draugo”,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šį Šv. Antano parapijos pik kad birželio 18 d., Vytauto kumo. Programa bus labui į- brangios ir naudingos, net ir | Dieve duok jam greit pagydytojas ir chirurgas
6900 So. Halsted Street
Rap
nikų. Ypač todėl, kad bus parke įvyks Šv. Antano ipa vairi ir žavėjanti su visokiais “easli” $5.00 gaus kas bus !sveikti.
2415 W. Marąuette Rd.
TELEFONAI:
Tėvų pagerbimas ir jų “Tiri- lapijos šaunus ir labai įdo- pamarginimais. Na, tiktai ir giliukinbas.
Ofiso — Wentworth 1612
Ofiso valandos:
AKIŲ GYDYTOJAS
Res. — Yards 3955
19—12 vaL ryto
de” apvainikavimas. Jūsų at-|mus piknikas. Žodžiu, pikui pamąstykite apie dvi savai
Pirmieji talkininkai stoję į
OFISO VALANDOS:
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
silankymas priduos mums kas bus visais atžvilgiais ski- tės šeimininkės rinko dova darbų tikietų platinime: M.
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
fjllflRRNTEEQ
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Sositarios
nas iš biznierių bei parapijoČesienė, Ad. Baliukas, Jonas
pagal sutarti
nų parapijos piknikui, o visi
Mi'kolainis, O. Rašinskienė.
gerai žinote, kad ciceriečiai
DĖL GERESNIŲ PREKIŲ
Draugnešys irgi nemiega: kas
labai dosnūs geriems tikslams,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
EYEGIASSES
tik pareikalauja, visiems pri
o ypač savo parapijai.
IR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
stato serijų knygučių. Kas
VlRginia
1116
4070
Archer
Avė.
Taigi šeimininkės pririnko daugiau norėtumėt pasidar
TeL YAE,da 0994
Mažesnių Kainu Lankykite Bridgeporto Didžiulę
Rez.
TeL PLAza 3200
SFF.C1AI.ISTAS
Valandos: 1—3 ir 7—8
labai daug ir įvairių dova buoti katalikiškam dienraš
OPTO.MKTHICAI.I.Y AKIŲ
Kasdien išskyros Seredą
Nuo JO-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
LIETUVIS
nų, gyvų ir negyvų, kurias čiui, ypač ateinančio pikniko,
Seredoiuis
ir
Nedčl.
pagal
sutarti
Ncdėliomis
nuo 10 iki 12 vai. dieną
Suvirs 20 metų praklikaviino
parapijos piknike turės būt stiekite į talkų ir platinkite
Mano Garantavimas
sunaudotos bei sudorotos,
serijų tikietukus.
Palengvins akių {tempimą, kas es AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
i
Čia Dabar Eina Didis Vasarinis
ti
priežastimi galvos
skaud&jimo,
Klauskite vietinio “Drau svaigimo, akių {tempimo, nervuotuCiceriečiai kviečia ir iš kiTek YARds 5921
mo, skaudamą akių karfttĮ, atitaiso Ofiso TeL Canal 6122
Bes.: KENvrood 5107
i tų kolonijų lietuvius, atva- go” išnešiotojo; jis parūpins trumparegystę Ir toliregystę. Priren Res. 8342 So. Marshfield Ava.
gia teisingai akinius. Visuose atsili
žinoti į Vytauto daržų ir sma- Į serijų knygučių visiems. Rap. kimuose egzaminavimas daromas su Res. TeL Beverly 1868
elektra, parodančia mažiausias klai
giai laJkų praleisti, taipgi pa
das.
SpeclalS atyda atkreipiama {
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
gelbėti sudoroti tas visas^Die- Rimtai Sunegalėjo
taisomos
Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:30
...;Į ....
*■
'
* . •
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak.
DANTISTAS
,vo dovanas, kurias biznieriai
756 VVest 35th Street
Nedfilioj pagal sutartį.
LABAI DAUG GALITE SUTAUPYTI
.Jonas Petrošius, 1434 So.
2201
W.
Cermak
Rd.
bei 'pavapijonai sudovanojo.,
...
Daugely atsitikimų akys atitaiso
TeL CANal 5969
51 Ct., jau kelios dienos kai mos 1m‘ akinių. įkainos pigios kaip
T>
•,
r.- i 51
Bus
įdomu pasiklausvti Ci’
pirmiau.
VALANDOS:
,
T
• 1 serga.
Bet yra vilties, kad 4712 SO. ASHLAND AVĖ. 9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
ceros moterų choro. Jos pir-.
°
J
.
6 iki 8 vakare
, dainuos
, •
4 •
ir vėl darbuosis sa
Telefonas YARds 1873
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mų ikartų
atviram
o-1’ pasveiks
1
Trečiadieniais ir (Sekmadieniais
pagal
sutartį
2155
VVest Cermak Road
re. Yra išmokusios labai daug
%
OFISO VALANDOS:
liaudies dainų ir visas gra
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Res. 6958 So. Talman Avė.
ir pagal sutarti
Res. TeL GROvehUl 0617
žiai ir sutartinai dainuoja.
Office Tek HEMlock 4848
TeL Calumet 6974
1NSURED
Bus ir Mykolas Jakubaus
OFISO VALANDOS:
kas su sūriais iš Lietuvos.
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sskmsdienius ir trečiadienius
Kas bus daugiau kai atva
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kiekvienos ypatoc padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei
žiuosite patys pamatysite. Be
Federal Savings and Lonn Insurance Corp., po United States
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Government priežiūra.
je, dar užmiršau parašyti, kad
Ketv. ir Nedčliomis susitarus
DANTŲ GYDYTOJAS
risis didelis vyras su mažiu
Išmokėjom Už
2423 W. Marąuette Road
3259 S. Halsted Street
Padėtus Pinigus
ku; jūs žinote kas tokie. Rap.

DR. F. G. WINSKUNAS

UK. V. A. ŠIMKUS

DR. P, ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. J. BEINAR

DR. A. G. RAKAUSKAS

' "154

DR. A. J. MANKAS

DR. MAUMCE KAHN

DR. VA1TUSH, OPT.

PROGRESS KRAUTUVĘ

IŠPARDAVIMAS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PHILLIPS

<r

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

4%

Jau Stojo Į Darbą

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

$18.00
$38.00
$29.50
$10.00

$20.00

$17.95
Springsiniai matracai .................. $ 7*95
Puikūs Studio Couelies ...
*19.75
Springsiniai Matracai ...
* 16.95
Garantuoti Lovom Springsai .... $ 5-95
3-jų dalių Pilni Lovų įrengimai po $ 9.95
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Duodame didelę nuolaidu už senos daiktus perkant naujus.

Liepos 9 d. — “Draugo”
diena. Jei norime tinkamai
tų dienų praleisti “Draugo”

CHICAGO, ILL

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

DR. STAMBIUS

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

PHYSICIAN and SURGEOH

6816 S. Westem Avė.

Pbone GRO. 0306

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedčliomis pagal sutartį.
Office TeL YARds 4787
Namų Tat PROspect 1930
Tai OANal 6122.

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

SIBTOBAN TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Catvekarrų prie 111-tos
ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

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

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

U2SISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

2403 W. 63rd SL, Chicago
Trečiadieniais ir Sckmkadioniaia
pagal sutartį.

TELEPONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.
Tel. VTCTORY 4226

Chicago, Illinois.

Tel. WORTH 88-W 2
JTM BETIMIB, Fim,

JLM PM0TAKI8, BAr. Ii 144

TEL YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIEOINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 8—8 p. m.

Rettdenoija
8939 So. Claremont Ava.
Valandos 9—10 A. M.
Nedčliomis pagal sutartį.

Tul OANal 0257
Res. TeL PROspeot 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted* Street

Rezidencija 6600 So. Arteaian Ava.
Telsfonaa REPubhc 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Office Pitone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0766

DR. J. J. KO WAR

3222-24—26 So. Halsted Street

Ofiso TeL VlRginia 0036
Reaidencijot TeL BEVerly 8244

1758 West 47th Street
(Kampas Wood SL)
OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare

.b

fiatortj.___ -a-

DR. C. Z. VEZELTS
DANTISTAS

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 8650
Antradieniais, Kstvirtadisoiais ir
Penktadieniais

4631 South Aihland A«.
M. Tm* MM

6KGĮ 7l OĮb^iKĮ ‘sm.npnts.iK
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f

^[ženkle

RLATaiSTŲ KAMPELIS
Redaguoja Ig. Sakalas

4"

=
Lietuvos Pašto Ženklai

spalvuoti kaip ir
i valstybių pašto ženklini.
Išleidus antrųjų ženklų lei-,
dų, pašto valdybai reikėjo su-j(Bus daugiau)

sirūpinti išleidimu tikrų paš
to ženklų ir ant atatinkamos
popieros. Valdyba kreipėsi į
lietuvius dailininkus, gyvenau
eius tuo metu Vilniuje, prašy
dama skubiai pagaminti paš
to ženklų pavyzdžius. Darltas
bet gi nėjo taip greit, nes vi
si turėjo daug Įvairaus darbo.
Tuo metu sužinota, kad paš
to ženklų pavyzdžiais jau se
niai rūpinasi Kauno Muzie
jaus Direktorius Tadas Dau
girdas. Pašto valdybai papra
sius, T. Dauginius per savai
tę, dailininko Šimonio pade
damas, sutvarkė pavyzdžiu:}
ir įteikė pašto valdybai.

kitų

įdėtas

toks

atvaizdais

soste karalius Jogaila su ka
raliene Jadvyga, kurį Kro
kuvos Akademijos rektoriui
brangioj dėžatėj įteikia toc
akademijos įsteigimo doku
mentus. Po jų kojomis balta
skraistė, simbolizuojanti nu
galėjimų ir pavergimų kry
žiuočių ordino. Naciai tame
ženkle įžiūrėjo vokiečių įžeiįdimų ir privertė Lenkiją žen
1 klų ištraukti iš apyvartos.
Jo vieton bus išleistas ženk
las su kitokio atvaizdu.

turime

Čempijonatą

Ir Pily Broliškos Meilės •—
Pbiladelphijoje, yra lietuvių
filatelistų. Kiek man žinoma,
tai iš visų žymiausia yra Anastazija Sinailiūtė. Jau 11
metų, kaip si s-temat ingai ren I
Suomija išleido serijų nau
ka įvairius pašto ženklus ir
skaito filatelistų naujie'nraštį: jų pašto ženklų Raudonojo
Mekeel Weekly Stamjps News.. Kryžiaus draugijos 75 metų
Jinai turi surinkus jau pusė sukakčiai paminėti.
tinai diktų kolekcijų (taip
DOMINIJŲ VIZITUI
vartotų, 'kaip ir naujų) gra
PAMINĖT
žių ir įvairių, bei net labai
Kanada išleido trijų rūšių
vertingų. Ypač ji yra pamė
gus tuos, kurie turi šiokį to naujus pašto ženklus Angliir
jos karaliaus Jurgio VI ir ka
kį religinį, pobūdį.

Rods, tuo pačiu laiku
dail. M. Šimonis buvo nupie

Anastazijos Smailiūtės tė
šęs du pašto ženklų projektus
viškė
yra garsi Zanavykija,
7 ir TO skatikams. Kopijos tų
projektų buvo patekę net į Sudavijoje. Gimė Griškabūd
Ameriką. Pamenu, rods, 1919 žio parapijoje, Pataniošiuipių
metais “Draugo” spaustuvėj kaime. Atvykus su tėvais Abuvo padaryta klišės ir žalia merikon, pradžioje gyveno ga
sjmlva atspausdinta tų pavyz rsiame Šenadory, o dabar su
džių atvirukai, kurie buvo savo sesute Adele gyvena Phi
K.V.
pardavinėjami ir visas pelnas ladelpliijoje.
skiriamas Lietuvos reikalams.
PAŠTO ŽENKLAS
Tų pavyzdžių galima matyti
“ĮŽEIDĘS” NACIUS
pas šio skyriaus redaktorių.
20 metų nepriklausomybei
Šie M. Šimonio projektai me
Lenkija
praeitų
no atžvilgiu, pasirodė kur kas 'paminėti
menkesni, negu T. Daugirdo, lapkr. menesį išleido serijų

iš kurių Imvo spausdinami pirlnaujų pašto ženklų. 15 grošų

J

■

■

šaunių

ces Garurkaitę.

tenisistę

Birželio 11 d., Lietuvių AuX ditorijoj įvyko Šv. Baltramie
jaus mokyklos mokslo metų
baigimo programa. Publikos
prisirinko pilna svetainė, nes
iš praeities žino, jog vaikučių
vakarai būna įspūdingi. Taip
ir šis vakaras buvo gražus.

Frau

Programa susidėjo iš įvai
rių d,rilių, šokių ir dainelių.
Tai vis nuopelnai seserų Kazimieriečių. Garbė joms ui
Be žaidimų, bus muzikalė
gražų vaikų išlavinimų. Bai
programa, šokiai, dainos, vai
gusiems aštuntųjį skyrių gešės, kontestai ir kitoki įvai
i
rb. klebonas kun. J. J. Gu
rumai.
dauskas pasakė pamokinančių
Vakare įvyks laimėjimas.
j kalbų ir įteikė diplomus. BaiPirmutinė dovana — naujas
Igė: S. Akromas, M. Ašmiūtė,
1939 metų Plymoutb; antra
K. Bakšys, G. Dagytė, L. Dra
— naujas 1939 metų Motorola
gūnaitė, L. Genevičius, J. Geradio; trečia $25 pinigais
ilbūdas, L. Jankauskas, R. JoJnaitis, J. Jonaitis, J. Leškys,
Tikietų galima gauti kiek
ralienės Elzbietos
dominijos
B. Mickiūtė, J. Navardauskas,
vienoje kuopoje ir sekmadie- į
vizitui atminti. 1 cento ženk
P. Pipčiūtė, J. Rutelionytė,
niais Vytauto darže. Tikietai
le yra atvaizdai karalienės ir
G. Šidlauskaitė, J. Šimulynaipo centų perkant iš anksto.
princesės Margaret Rose, 2 c.
tė, V. Šuo'kavS, E. Strogytė, lg.
Pikniko dienų prie vartų bus
ženkle karalius Jurgis VI.
Strogis, F. Sutkaitė, E. Urbo
25c.
B.
Visų ypatingai pamėgtasis naitė, O. Vaši liūtė, V. ZakaiIŠIMAMI Iš APYVARTOS
Lietuvos krepšinio žaidėjas tė, J. Želaitis ir S. Žylius. ĮAmerikos Jungt. Vals. paš F. Garuckaitė Laimėjo Lubinas apdovanotas gėlėmis.
to ženklų kariuomenės ir lai Teniso Prizą
vyno serijos išimamos iš par
BRIDO EPORT. — Žaismadavimo Pašto Departamento
filatelijos agentūroj,
Wa- viečių (įplaygrounds) associashingtone, Dabar tų ženklų cija Mark White Sąuare žai
bus galima gauti tiktai pas1 dė finais tenisų mėgėjų ir pri
ze laimėjo prityrusi tenisistė,
pei’kupčius (dylerius).
Franoes Garudkaitė. Tai įvy
ko birželio 4 d.
PIRMAS PAŠTAS
FILATELISTŲ

=Naujo israriimo spritigsiniai matracai £
I
Siztifa, kad husite
c
5 pilnai patenkinti
$29.50 matrasai dabar tik . . ... . £19-505
£42.50 ”
” ”.............. £295O|
£21.00
£9.00

”
”

”
”

”...............£
” .............

8-502
£ 6 95g

■
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Už Vakariniu Valstijų i Siunčiant sportininkus Lie- Pas Mus Viskas Nauja teikta dovanos už aukščiausi
laipsnį moksle ir neapleidimų
Lietuvių SoftbaH
‘Uvan - "Ppamirtkime, kad

Vyčių Dienoje — Liepos 4 I
d., Vytauto darže dalyvaus 1
rinktinės iš kitų miestų ir loš
už Vakarinių Valstijų Lietu
vių Softball eempijonatų. Žai
dimai bus labai įdomūs, ka
dangi laimėtojai gaus progą
RAUDONOJO KRYŽIAUS už kelių mėnesių lošti su ry
tinių valstijų čenųšjonais.
ŽENKLAI

Mūsų Žymiausioji
Filateliste

KAS GIRDĖT WAUXEGANE "

SPORTO ŽINIOS

Franntė yra gera sportini
'Gegužės 20 d. įvestas Trans- nkė ir ji nebepirnių kart pa
Atlautinis oro ‘paštas, tai yra reina namon su “sidabro sto
.
oro paštas tarp Amerikos ir vy lėle”.
Europos. Milžiniškas lėktu- Prieš keletu metų Chicagos
vas vadinamas “Yankee Cli- l. Vyčių teniso rungtynėse
pper" pirmų paštų — 112, Franutė taipgi geriausiai at
564 laiškus — gabeno išimti sižymėjo ir laimėjo pirmų pri
nai filatelistų. Vokai pažy zų.
mėti antspauda pašto kelio
per Atlantu — iš New York
į Marseille, Prancūzijoj, per
Azores, Horta ir Lisabona.
Amerikos Jungt. Vai, trans
atlantiniam paštui išleido ir
specialų oro pašto ženklų 30
centų.

Europos krepšinio pirmenybių uždarymas. 1. Mr. Jonės,

tarptautinės krepšinio organizacijos generalsekretorins, 2. Mi
nistras pirmininkas ats. gen. Černius, 3. Kūno Kultūros Rū
mų direktorius Augustauskas ir pirmenybių organizacinio
komiteto pirmininkas dr. Navakas.

dienų. Medalis už “Good Citizensbip” teko Pr. Piipčiūtei;
jį įteikė Mrs. Berry nuo “Dau
gbters ot* American Revolųtion”. Scholarship į Holy
Child High School tek© Joaanai Rutelionytei. Vajkaro ve
dėju buvo gerb. vikaras kun.
!V. Urba.
Birželio 11 d. Šv.* Antano
draugijos laikytam susirinki
me nutarta apvaikščioti draagijos globėjo šv. Antano die
nų. Birželio 18 -d. nariai eis
į bažnyčių “in corpore” iš
klausyti šv. Mišių 10:30 vai.
ryto. Visi susirinks 10 vai. į
Lietuvių Auditorijų susigrupavimui.
Draugijos metinis piknikas
įvyks liepos 9 d., Mozin© Pa
rke. Šeimininkai: P. Dapkus,
F. Sedaravičia ir J. Jakutis
deda lĮMistangų, jog piknikas
būtų sėkmingas. “Lietuvių
Dienai” komisijon išrinkta:
G. P. Bukantis, A. Kibartas,
J. J. Jakutis, J. Šimulynas,
T. Karašauskas, T. Mašiotas
ir A. Didjurgis.

Birželio 13 d. Šv. Baltra
miejaus bažnyčioj, J. E. Ghi.cagos vyskupas B. J. Sheil
suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentų arti dviem šimtams vai
kūčių ir augusių.
Gera yra turėti lietuvių vei
kėjų, ypač svetimtaučių tar
pe. Reikalui esant, yra prie
ko kreiptis. Turime savo tar
pe lietuvį aldermonų Ant. Urbonų., kuris pagelbėjo gauti
miesto trukus ir medžiagos išpiliniui kelio aplink kleboni
jų. Nemažai pasidarbavo ir
miesto darbininkas parapijonas lietuvis Vincas Globis. Ačiū jiems.

Jau keflinta savaitė serga
senas parapijonas draugijų
narys, “Draugo” skaitytojas
Pranas Kapturauskas. Randa
si namie. Linkime greit pa
sveikti.

SOV. RUSIJOS NAUJI
PAŠTO ŽENKLAI

Neužilgo Sov. Rusija išlei
sianti serijų naujų .pašto žentfklų su atvaizdais Gorkio, LeI niuo vardo knygyno Masgg1 kvoj, Mat&vos frtoties, kdlių
■ | naujų tiltų, hydroelektrikos
Lietuva — Europos krepšinio meisteris. Lietuvos krepšinio rinktinė, apdovanota gėlėmis,
.‘dėties ir tt.
nugalėjusi Latvijų, Estijų, Lenkijų, Suomijų, Vcngrijų, Italiją ir Prancūzijų. Stovi iš deši
nės į kairę: Lubinas, Ruzgys, Andriulis, Budriūnas, Baltrūnas, Leščinskas, Puzinauskas ir k.
Senas
•a si meta

tiisvai

įpratimas
ir

nelengva

nevienų

vesti prieš

jo

negal

patie?

nuomonę.

Birželio 14 d., Foss Parke,
įvyko metinis Šv. Baltramie
jaus mokyklos vaikučių pik
nikas. Žaista, šokta, -dainuota
ir užkandžiauta. Visiems bu
vo good time.
Surikas
Daug pakilsi
tobulybėje,
jei nuo visų laikinių rūpesčių
iuosu užsilaikysi.

Viena gerai išauklėta ir na
statyta valia yra vertesnė, Mg
geri pasielgimai.

THE !WfllL flICE «M FU MB BEIK

NERVOUS

■ Visi tie yra springsrniai matrasai ir pilnaį
garantuoti.

J Vatinius

matrasus parduodame už

Uteck Below And See If Yoa Hare
* Any Of The Sign»

$4-35

s teveli Furntture Ce.i
2310 West Roosevelt Rd.

Qutwlr» narvas etn

Trečiųjų Eoropoa krepšinio pirmenybių uždarymas. Gegužės 28 d. Kaune baigėsi nuo
gegužės 21 3. vykusios Lietuvos, Latvijos, Es tijoe, Suomijos, Lenkijos, Vengrijos, Italijos
ir Prancūzijos rinktinių krepšinio komandų rungtynės dėl Europos pirmenybių, kurias lai
mėjo Lietuva, nugalėjusi visus savo kompeti torius. Vaizde matomas rungtynių uždarymo
aktas, visų dalyvavusių valstybių komandoms su savo vėliavomis išsiriiavus prieš vyriau
sybei tribūnų.

yeo old and

tiamrd Inokinc, rranky and h«rd to llva
arith—rtn kerp you awik. nifhtn and rob
JTOU of (ond haalth, aood tlmaa and lobą.
Don’t let vnunatt T,<o’’ lHn that. Start
lakine * food, rcliable tonlc—ona mada aapavoman. And oould you aak fsr anyihln, whnaa banaflts haan baan bettar nrora*
Ihan vorld-famoua Lylla E. Plauam'a
Vayatabla CompoundT

Ltt tha wholaaoma barba and mota
Plnkham'a Compouad batp Natūra ealm
your ihrlaldna narvai, tona tip ybur tyatam,
and balp laaaan dlatraa fraa lašale tuno
tl'Tnal diBorriara.

Makt a nota N0W to fat a bottta of thto
tlaoprovaa Plnkhnm t Compouad TODAY

šaš** 4 i prus.

t>BXPgXB

Marijonų Rėmėjų Draugijos Rėmėjai Rengiasi
Prie Lietuvių Dienos; Tuo Reikalu Šaukia
Apskrities Susirinkimų Birželio 20 dienų

0RKESTR0S VADAS

PRANEŠIMAS BERNIUKAMS

Rengiasi Pagerbti
Savo Tėvus
NORTH SIDE. — Šv. Var
do draugija rengiasi pagerbti
savo tėvelius už jų vargus ir
rūpesčius, kokius turėjo pa
kelti iki sūneliai atsistojo ant
savo kojų.

Prisirengimai prie Lietuvių j taip ir ii kitų kolonijų —
Dienos, kuri įvyks liepos 23 Cicero, Dievo Apvaizdos, Brid., Marijonų ūkyje, Hinsdale, gliton Park, Marąuette Park
Ilk, eina visu smarkumu. Ko Town of Lake ir šiaip norin
lonijose Marijonų Rėmėjai ir tieji padėti gražiame darbe.
šiaip geros valios prieteliai Prieš išvažiavimų įvyks tik
platina dovanų knygutes kad
įr Jar kįtas 8Usiri,nkimai.
tik kuo daugiausia iš kalno
uį vįg svarbiausiais tai

Birž. 18 d. visi North Side
jaunuoliai kviečiami dalyvau
ti dvasinėje puotoje, sykiu su
Šv. Vardo dr-ja savo tėvelių
, intencija.
i
Tėvas pranciškonas Kaz
lauskas laikys šv, Mišias irgi
tėvų intencija.

padaryti naudos, kuli skilia- g* susirinkimas, nes būtinai
ma mirusiųjų Tėvų Marijonų reikia žinoti kas ką turėsime
— a. a. kun. Vincento Kuli ir kaip rengiamasi prie to iš

kausko ir a. a. įkun. Aleksan
dro Būblio paminklų padėji
mui ir taip pat veriamoms Tė
vų Marijonų kultūrinėms įstaigoms, kuriose auklėjami
jaunuoliai įvairioms profesi
joms.

Berniukai, jeigu jūs ieškote
kur praleisti atostogas šių
vasarų, kreipkitės į Marianapolį. Šiais metais Marianapolyje yra įsteigta skautų sto
vykla, tad visas lietuvių jau
nimas yra kviečiamas prisidė
ti. Terminas prasidės liepos 4tų dienų ir baigsis rugpiūčio
15 dienų.
Berniukai, pamanykite, per
šešias savaites gyvensite skau
tų gyvenimu, laikysitės jų tva
rkos. Mes užtikrinam, kad
tos šešios savaitės taip links
mai prabėgs, kad jūs norėsi-

te jas pratęsti. Tačiau,, jeigu
kuris berniukas nega’ėtų Marianapolyje praleisti šešias
savaites, tai gali nors vienų,
antrų pabūti. *
Šiam tikslui Marianapolis
paruošė daug įvairių pasilink
sminimų, kurių tarpe bus iš
važiavimų, piknikų ir k:
vairių žaidimų Nepamirškite,
galite bent kada atvykti nuo
liepos 4 iki rugp. 6
Visais reikalais kreipkitės:
Kun'. dr. A. Jagminas,

birželio 17. 1939

REUMATIZMAS J
SAUSGEL6
•
Neaikankyklte savęs
skaus
mais:
Rsurnatltmu, SausgGle, ■
Kaulų GSIImu. arba MČAliun- —
gi u — raumenų sunkumu, iimj"
■kaudSJlmai naikina kūno gy-g
vybę tr dažnai ant patalo pa

■

guldo.

CAPSICO COMPOUND mos- tls lengvai prašalina vlrSmlnėtas Ilgas: mums šiandien dau-■
gybė žmonių siunčia pad?kones_
paštą 56c. arba dvi ui $1.05. ■
Knyga:
"ŠALTINIS
SVEIKA-g
TOS”, augalais gydytis — kaina
60 centų.
■
pasveikę. Kaina 50 centų. Per^

Justi n Kulis ■

3259 S. Halsted Street, J
Chicago, Illinois

a

<$■■■■■■■■■■■

Marianapolis College,
važiavimo.
Thompson, Conn.
Būkite taip malonūs kolo
nijų Marijonų Rėmėjai nepa
Tuojau po 12 vai. šv. Mi
IIIIIVI PAIN IN FIW MIKUTI*
tingėti atvykti birželio 20 d., Povilas Eitmontas, orkest- šių parap. svetainėje rengia tinkamų dienų — 16 liepos, Vytautas Zolpis dirba Chi
To alka th« torturing pain of Rbeumatbna. Ncsritla, Neuralgia or Lumbago, iii a
kada visi lietuviai rinksis į cagos pašte
į “Draugo” namų, 2334 So. ros vadas, kuris gros Tėvų
few minutes. get the Doctor's formula
mas tėvams pagerbti bankieNURITO. Drpsndable—no opiates. no nsreotica. Doas the «ork qaickly—mušt relisvs
Oakley Avė. 7:30 vai. vakare. Marijonų Rėmėjų Draugijos tas su tai dienai pritaikinta Marąuette Park prie Dariauspain. to your satisfaction in a few
Daug laimės jų naujam gy- worst
minutes or money bark et Druggbte. Don‘t
Prašau nesivėluoti.
J. K. rengiamoj Lietuvių Dienoj programa. Į barikietų kvie Girėno paminklo paminėti jų
•uffer. Ūse NURITO on thb guarantre todey.
Teta
venime.
Dėlei sekmingesnio darbo,
Tėvų Marijonų ūkyje liepos čiami visi tėvai, nežiūrint ar žuvimo šešių metų su'kaktuLietuvytis
antradienį, birželio 20 d. šau Jeigu d vej uos kariaujate 23 d., Hinsdale, III. Povilas sūnūs priklauso Šv. Vardo ves.
kiamas Marijonų Rėmėjų Dr- prieš bendrų priešų, pagelbė- yra
sūnus Jurgio
ri Salomi- draugijai, ar ne. Nieko nekai*
u
y
•
kitę
vienas
kitų
jos Chicagos apskrities susi
jos Eitmontų, gabus muzikas, nuos. yisų naštų pasiima Šv.i Vestuvių Varpai
rinkimas, į kurį tikimės, kad Tas tikimi myli, kas apart groja keletu intstruinentų. Ji Vardo draugija. Kviečiami ir
Šiandien įvyks vestuvės Vy
atvyks iš visų kolonijų, ypač meilių žodžių gerus darbus sai ne vien tik gros viršmi- visi sūnūs, kurie tik priklau
Sav. FRANK VIZGARD
tauto Zolpo, sūnaus Aleksan
dirba.
pageidaujama iš AVest Pull-'
nėtame išvažiavime, bet ir or so prie šios parapijos, nežiū dro ir Onos Zokpų, seniau gy
mano K. Raila Roselando — Vienas gerai apmąstytas ganizuoja visus bulvariškius, rint, kad kaip kurio tėvelis venusių Omaha, Nebr. (ten ir
Persikėlėm į Naujų Vietų
Mykolas Pavilionis ir Z. Ge principas, pagrindas vertesnis kad skaitlingai dalyvauti .'jau iUįsį šaltuose kapuose.Ir
Vytautas gimęs), dabar gyve
Vieta
daug didesnė ir mo
dvilas; Bridgeporto — J. Di- daugelio neaiškių sumanymu. Povilui daug padeda ir jo mo-1 įnirusiems 'bus atiduota tinnančių Town of Lake koloni
derniškai
įrengta.
mša, A. Vaišvilienė, O. Kaz
tinėlė p-nia Eitmontienė, kuri kaina pagarba.
joj, visuomenės veikėjų, daug
lauskaitė, R. Mazeliauskienė; GARSINKITĖS “DRAUGE” tarpe savo draugių bulvarišdirbusių Lietuvos kūrimos lai '
kių platina ir dovanų knygu Taigi, birž. 18 d. lai būna ku, su Uršule Klebonas, dukvisiems North Side vyrams
tes. Sveikiname!
6246-48 S. CaUfomlaav
iškilminga diena. Gausiai su tere Jono ir Onos Klebonų,
16-tos
kolonijos
gyventojų.
NUSPRĘSKITE PIRKTI
sirinkime kaip į pamaldas,
Chicago, Illinois
Baigia Pradžios
Šliūbas bus Dievo Apvaizdos
taip ir į parap. svetainę.
Tel. Republic 1538—1539
bažnyčioj 5:45 v. popiet, o
Mokyklą
puota įvyks Sandaros klube.
MARQUETTE PARK. —! Parapijos kamivalas eina
Jaunieji yra čia gimę, kal
Birželio 18 d. įvyks Gimimo visu smarkumu. Žmonių kiekFRIGIDAIRE
Panelės Šv. parapijos mokyk- vienų vakarų sueina stebėti- ba puikiai lietuviškai.
Lietuvių didžiausias deg
IŠ
los mokslo metų užbaigimas. na^ daug. Karnivalas baigsis
Pabroliu bus Algirdas Zol- ' tinės ir vyno sandėlis. Už
Seselės Kazimierietės tai iš- šio sekmadienio vakare,
laiko geriausių ameriko
pis su Birute Zolpaite, paly
Lietuvytis
niškų ir importuotų deg
kilmei paruošė gražių prog
dovėmis Milda Zohpaitė ir Otinę ir vynų.
ramų, o gerb. kleb. kun. A.
na Klebonaitė. Po vestuvių
Baltuis baigusiems išdalins North Sides Žinutės
jaunieji žada vykti į Wiscondiplomus.
Šv. Juozapo vyrų draugija sino valstijų pabuvoti.
Šių mokyklų baigia Viktoro visu smarkumu rengiasi prie
ir Veronikos Raubūnų sūnus išvažiavimo, 25 d. birž. į JefLeonardas. Leonardas Raubū- fersono miškus. Kviečia ne
nas turį nepaprastus gabu tik narius, bet ir visus north-,
mus mokytis, ir tikimasi, ikad saidiečius linksmai laikų pra- (
tėveliai sūnaus gabumus iš leisti su linksmais ir vaišin- Į
naudos, duos progos ir aukš gaiš draugijos nariais. Vieta
visiems northsaidiečiams ge
čiau mokytis.
KAINOS DABAR
P-nai Raubūnai yra pasitu rai žinoma ir lengvai pasie
rintys biznieriai, na ir žino kiama.
ma, Leonardui yra gera pro
ga naudotis — siekti aukštes Naujas mūsų kolonijos biz
nio mokslo. Kiekvienas tėvas nierius Raudeliūnas džiaugia
Nauji 1939 metų Frigidaire refrigeratoriai, ar motina trokšta savo vai si, kad biznis gerai eina. Ko- j
kams viso gero, ir aš neabe dėl neis, nes jis, kaip tik per- i
yra aukščiausiai ištobulintu
joju, kad to paties savo sū sikėlė čia gyventi tuojau įsi
nui Leonardui trokšta ir p- rašė į šios kolonijos draugi
Daugiau ir greičiau ledo sušaldo.
jas, remia parapijos veikimų,
nai Raubūnai.
Mažiau elektros jėgos vartoja.
Apart sūnaus Leonardo, p dalyvauja draugijų parengi- .
Turi gražiausią išvaizdą.
nai Raubūnai augina ir duk muose. Todėl visi lietuviai re-:
terį Jadvygą, kuri už metų mia. Taip ir reikia. Ranka'
Turi ilgiausią garanciją.
rankų mazgoja, kad abi būtų I
baigs Šv. Kazimiero Akade
Didis pasirinkimas dydžių ir madų
baltos.
mijų.
• ANGLIS — kokių tik reikia rūšių
Palyginus rasite kainas nepaprastai mažas.
Šia proga, sveikiname p-nų
• KOKSUS — geriausius
V. Mačekonis, draugijų ir
Raubūnų
šeimų,
kad
teikia
Udliv iviiigviaiur
Šeimyniškos mieros Frigidaire
refrigerato
iparapijos darbuotojas, išveš• STOKERIAMS ANGLIS — visų dydžių
savo vaikučiams gražų lietu
tas į ligoninę. Teko girdėti,
riai 1939 metų mados par
viškų ir katalikiškų išauklė
• PETROLEUM CARBON —
kad eina geryn. Dieve duok, I
jimų, ir linkime *kaip minui
siduoda nuo
kad ir vėl Vincų susilauktu-J
Leonardui, taip dukrelei Ja
mėm į lietuviškai katalikiškų
ir aukščiau
dvygai naudotis duota tėve
veikimų.
lių proga.
J. K.
M i ei 11^ i
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RHEUMATISM

INTERNATIONAL LIŪUOR £0.

GENERAL MOTORS

ADVANCE KRAUTUVES

ŽEMOS VASARINĖSE

Putoki Coal Co

SUTAUPYSITE!

DABAR PIRKDAMI!

$119.50

Jums Apsimokės-

Lengvi Išmokėjimai
LENGVI

IŠMOKĖJIMAI

Remkite Savuosius
Biznierius

Parapijos choras rengiasi
prie savo išvažiavimo.
Tik
gaila, kad pasirinko labai ne-

Didelė nuolaida už senus šaldytuvus ir kitus dalykus

2536-40 West 63rd Street
Prie Maplewood Avenue

KAINAS — NBB MUO LAIKU,

PEČIAMS
PAČIOMIS ŽE
MIAUSIOMIS
KAINOMIS

YRA ŽEMIAUSIOS

MUae 4%Už Tiums Pinigrc
bFURNITURECSč.

PASKAMBINTI MUSŲ RASTINEI, KAD SUŽINOTI

ALIEJAI

Kiekvienos
ypaloa p*d«tl
plnlfal yra
TAUPYK įmurtoje .lataifoje.
_ -----.
------------------IX) A N IN8URapdrausti Iki $5000. per FEDERAL SAVINOS A
ANCE CORPORATION. WA8HINOTON. D. C.
SKOLINA M PINIGUS ANT 1-MŲ MOROICIV "«<* $ metų
20 metų mažais mėnesiniais atmoksimais.
Ofiso vslandos: nuo • ryto Iki 6 vsjtare; trečiadieniais Ir ležtadlenlals nuo 9 ryto Iki I vakare.

GEDIMINAS BUILDING & UOMi ASSOCIAT1ON
4425 S. Falrfldd Avė.
Tel. LAFayette 3248

PUL&SKI COAL CO.
3025 Weat 26 gat.

ROCKVVELL 8200

KAZIMIERZ PAZDAN, Prezidentas ir vedijas

Šeštadienis.

I
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Aplink mus
Rytoj Šv. Antano par., Ci toatogauti į New Yorką pas
cero, piknikas Vytauto dar savo gimines B. ČižauskienėKamarauskaitė. Ten žada iš
že.
būti porą savaičių. Jos vyras
Taip pat rytoj Lietuvių R. — Pranas Cižauskas yra uo
K. Susivienijimo apskrities pi lus visuomenės veikėjas. Ykilikas Liberty Grobe, buvu pač daug ir gražiai darbuo
sioj Dambrausko farmoj, Wti jasi LĖKSA, 'kurio apskritys
rytoj turi pikniką Dambraus
lo w Springs, III.
ko farmoj. Beje, ip. ČižauskieKun. Vincento Andriuškos, nė yra dirbusi mūsų dienraš
MIC., neseniai įšventintas ku čio administracijoj.
nigu brolis Jurgis Andriuška
paskirtas į istoriškąją lietu Spring Valley, III. lietuvių
vių tparapiją Scrantono vys parapija susilaukė naujo 'kle
kupijoj, būtent, Plymouth, bono. Buvęs klebonas kun.
Pa., kur yra klebonavęs ir ten Rupšys dėl nesveikatos rezig
yra palaidotas garbingasai iš navo. Nauju klebonu paskir
eivijos veikimo pionierius tas jaunas ir energingas kun.
V. Kvečinskas, kuris yra už
kun. A. Burba.
augęs Šv. Kryžiaus par. ChiVakar vakare išvažiavo a- cagoj.

JOS. BUDRIK KRAUTUVĖSE DAUG
NAUJO
Ateinančių metų modeliai išstatyti parodai ad
resais: 3409-11 So. Halsted St. ir 3417-21
So. Halsted Street
Naujos 1940 metų radios
ant parodos, pradedant dabar
28-tą metinį birželio išparda
vimą rakandų ir elektrikinių
pagerinimų namams. Užpirk
ta milžiniškas stakas rakan
dų, karpetų, matracų, parlor
setų Amerikos žymiausių išdirbysčių
Simmon, Kroehler, Pullman, Fenske ir kitų;
žymiausių išdirbysčių elektri
kinių refrigeratorių — Norge,
Philco, General Electric, Crosley Shelvador ir kitų. Pečiai
— Norge, Crown, UniversiO,
Original, Monogram. Dulkių
valytuvai — Eureka, General
Electric, Iloover. Skalbiamas
mašinos — Norge, Maytag,
Thor, Easy. Pirkėjai dabar
galės daug pinigų sutaupyti
pirkdami, nes Budrikas. 28
metų savo biznio paminėjimui
duos didelę nuolaidą ant vis
ko, sutaupydamas pirkėjui
nuo 25 nuoš. iki 50 nuoš. ir,
r—

S Kl N
Ar
kenčiat* uežiejimą, M
nudegimą, arba odoe ligą? E
Nekenttkitl Žemo per 90
metą gelbėjo fanonOma. Pa
galina ecsema. iibėrlmtu,
gpnegne ir kitokiai ode*
negaiavhntu. Pirk Žemo
Šiandien 1 Viguose aptiekė
te 95c, 60c, gl.00.

žemo

FOR SAUm

i

f

>'•

Ateinantį sekmadienį vakare, 9 valandą, Chicagos laiku,
dus graži Budriko radio programa dainų ir muzikos iš
'alingos ir toli girdimos sto-

lai y va us Budriko simfonijos
orkestrą ir gerai žinomi dai PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
lininkai: Ona Juozaitienė ir
MINTYS
važys Pažarskis. Repertuaras
U angli&ko Verti
aetina būti įdomus ir bus ko
Vnn
Ant M TTarnAilb-i.
pasiklausyti.
Taigi
nepamirš

Kadangi ryt įvykstančio L
RKSA pikniko Liberty Grove kite atsisukti savo radijas mi Birželio 17 Diena
Pranešėjas
darže žymi pelno dalis ski nėtu laiku.
Sakė Numylėtinis Mylima
riama Lietuvos gynimui ir
jam: “Tu, kurs saulę skais
kadangi gerb. Petras Dauž- PROGRESS KRAUTUVES
tumu pripildai, pripildyk ma
vardis, Lietuvos konsulas, gy RADIO
no širdį meile”. O Mylima
vai rūpinasi, kad Lietuvai
Progress krautuvės bendro sis atsakė: “Jei tu neturėtukuo daugiausia būtų surinkta vė rengia gražią ir įdomią
aukų, dėl to maloniai sutiko programą, kuri įvyks rytoj
į pikniką atvykti ir pasakyti 11 valandą prieš piet iš sto-..
vieną, kitą žodį.
ties WGES. Daug naujų ir
Vienų Metų Mirties
gražių dainų padainuos Nau
Sskaktavėa
Kas Laimes - Džiaugsis josios Gadynės choro nariai,

Širdingai ačiū Al. Ališaus
kui, kuris dovanojo šią dėžę.
Al. Ališauskas yra savininkas
rakandų krautuvės adresu
6343 S. Western Avė.

RAKANDAI
. PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA,.

Mišios ir MUpenl, Lietuviškai
ir Lotyniškai, vtslerns Sekmadie. alams ir Šventėms ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršais,
kaina — S. 75. Reikalaukite iŠ:

J

Banskis Furniture House, Ine.
THK HOME OP PINE FURNITURE” KINGE 1004

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

f

i

Mirė birž. 15 d., 1939 m., 7:00 vai. vakaro, sulaukus
pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Raseinių apskrityje, Kražių mies
te, Bruką kaime. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Pal&o dideliame nuliūdime: keturias dukteris —
Adolfiną, Mikaliną, Bronislavą ir Juzefą, sūnų Juo
zapų, keturius žentus: Kazimierą Petrauskį, Harry
Steegą, Juozapą Blažį ir Antaną Baubą, devynius anūkus, tris brolius: Zigmontą ir brolienę Bružius, Ka
jetoną ir Simoną Bružius, tris .brolienes: Stanis
lavą Jucevičienę, švogerį Feliksą, švogerį Steponą ir
brolienę Bronislavą Žalandauskius, švogerį Joną Žalandauskį, švogerką Mikaliną, švogerį Ignacą Yurkshą
ir jų šeimas ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
Buvo- narė Tretininkų ir Apaštalystės Maldos Dr-jų.
Kūnas pašarvotas 4422 S. Tai man Avė. Tel. Lafayette 5341. Laidotuvės įvyks pirmad., birž. 19 d. Iš
namų 8 vai. ryto- bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo
Svč. Panelės par. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta
į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir
pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Dukterys, Sūnus, Žentai, Broliai, Brolie
nės, fivogeriai, dvogerkos ir Giminės.
Laid. direktorius J. F. Eudeikis. tel: Yards 1741.

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias už jos sielą birželio 20
d.. Dievo Apveizdos parapijos
bažnyčioje, 7:30 vai. ryte.

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Kviečiame visus gimines,
draugus-ges ir pažjstamus-as
dalyvauti šiose aamaldose.

MALDAKNYGES

Nuliūdę: Aleksandras, Teodo
ras, Antanina, šeimynos

Pikeliu ir Teličėnų.

Irba Flower Shoppe
4180 Archer Avė.

DRAUGAS PUB. C O.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

DANTIMS
PLEITOS $■

Jau sukako vieni metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą motiną Apoloniją Pikelienę.

Nors laikas tęsiasi, mes jos
niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžiną atilsį.

įsigykite Naują Giesmyną. Jame
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Giesmes.
Giesmes ir muziką patvartė
Ant. S. Pocius.
,
Išleido t:. L R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 40 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLELIS
Šlovinkim Viešpatį.

MtKeVAU I8MQ££J1MAIH

APOLONIJOS PIKELIENĖS

Netekome savo mylimos bir
želio 20 d„ 1938 m.

GIESMYNAS

NAUJAUSI IR GERIAUSI

;X

A. A. ADOLFINA ŽALANDAUSKIENE
(po tėvais Brožaite)

.ies WCFL, 970 k. Programoj I_______________ .____________

MARQUETTE PARK. —
Parapijos mokyklos vaikučiai
dar be to, duos brangias do ruošia mokslo metų užbaigi
vanas su kiekvienu pirkiniu. mo programą birželio 18 d.,
Budrikas kviečia visus at parapijos salėje. Pradžia 7:30
silankyti ir palyginti jo kai vai. vakare.
Tą vakarą bus išleista lai
nų pigumą su kitų kainomis.
mėjimui
“Cedar Chest” pilna
Kiekvienas lietuvis, apsilan
kęs Budriko krautuvėje, gaus rankdarbių ir skalbinių, kusuvenyrą atminčiai, vis tiek, rią mokyklos rėmėjos priruoar jis pirks ką, ar nieko.
i šė. Daugiausiai prie šio darBudriko Pardavėjai
Į bo prisidėjo Virginia Trust
ir draugai ir Kazimiera Kliaugienė.

r

inei meilės pilnumo, tavo a Birželio 18 Diena
kys nebūtų šias ašaras išlieŽmogus, kurs pilnas puiky
jusios, nė tu nebūtumei atė bės gali pakelti savo akis į
jęs į šią vietą pamatyti Tojo, dangų, bet jo širdis pasilieka
fcurs tave myli.
ant žemės.

VhHM IMM

Angelas Sargas, juod. virš. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš......................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėli*, odos virš......................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.............................. 75c
Jlvu Mano Pagelba, didelėmis raidėmis.............. $2.59

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois

---------------------------------- į------ -----------------------------

i

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

ITCH I NG

T

BUDRIKO RADIO
PROGRAMA

Pataisoma

FO R

kuriems vadovaus J. Steponąvičius. Be to, bus gražios mu
zikos ir advokato naudingi
(patarimai, bei pranešimai. Ypač bus įdomu išgirsti žinios
iš Progress Furniture Co. birželio mėnesio didelio rakan
dų išpardavimo žemomis kąinomis. Nepamirškite pasiklau
syti.
Rap. J.

RADIO

> -<

• 'f

UŽTIKRINTOS
PLEITOS........... PO
grąžinanti Jei
n patenkinti.

$12.50

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas pleitas daro LA1SNUOTAS DENTTSTAS ii impresiją mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
3*45 WFST 24lth STREET
Tel. Ijawi»«lale 2*08-*
*

1724

NARIAI OmOAGOS, CICEROS LIETUVIŲ

LEONARDAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATABNAVIMAB DIENA Dt NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St.

TcL YARDS 1278

Rea. 4543 South Paulina Street

SO. ASHIANO AVĖ.
Tel. Monroe *251

Ardam Iki • ▼. n. p.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Phone: Catomet 2520-1

E. A. ŠUKYS, SIIKYS • DOOŪY - ANTŪNISEN, Ik.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Perkėlėm raštinę į savo namą.
navimas bus geresnis.

Raštinė modemiškai įrengta Ir patar

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo.9 ryto iki 8:30 vak.
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį ilft 5:3$ valandą vakaro.
Skolinam pinigus pirmam morgičini mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos
dėžutes. ĮApdraudžiam 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 money orderius, draftus, siunčiam pinigus į
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.
G. A. ŠUKYS, Prezidentas, SUKYB-DOODY-ANTONISEN, Ine.

John F. Eudeikis
ueiauha

n

didžiausia laidojimo įstaiga

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue
; Tet LAFAYETTE 0727

V V A T koplyčios visose
** * Chicagos dalyse
l

Lietuvių nulio
7*0 eoloadą, I* WH1P
p. haltcmiicras

AURIU A M P t patarnavimas
H ffl D u L n n b t dieną ir naktj
nvV A T
L/ I IV
I

Albert V. Piltas
P. J. Kilikas
Aithmj B. Petkus
LaMcz ir Suai
LLinltnns
S. P. Mazda
Aitam M. PtiiiK
LLZoli

koplyčios

visose

MIESTO DALYSE
4704 S. Westem Avenue
Tel. LAFayette 8024
8354 So. Halsted SC

Telefonas YARda 1419

6834 So. Weatern Ava,
GROvehill 0142
1410 S. 49tb Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Pbone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 106 St
Phone PULbnan 1270

4348 So. California Ava.
Phone LAl’ayette 3572
8319 Iituanioa Avenue
Phoae YARda 1188-1130
3307 Iatuanioa Avė.
Phone YARda 4908
3,646 West 46th Street
Phone YARda 0781-0782

šeStadicnis, WrX**Ūo 17 "'T’O

PIKNIKAS

TEVLĮ DIENA

-

KARŪNAVOJIMAS

-

Bus Stebuklingas Piknikas, Tėvų Dienos Karūnavo jiiuas,

ŠV. ANTANO PARAP., CICERO, ILL.

June

Bride

Vainikavimas,

Kalakutų,

Zanavykų,

AukštaKių, Žemaičių Žaidimai, Jurbarko Gastinčius, Kauno Patrovas, Cicero Gaspadinės ir Bulvariškiij Klebono

įvyks SEKMADIENYJE, BIR2ELI0-JUNE 18 D., 1939 M.

Rinkimas.

Bus

Puiki

Muzika,

etc. — etc.

Nuoširdžiai Kviečiame Visus — Visus! Daug Casb Dovanų. Pradžia

12:00 Valandų Per Piet.

Kviečia,

KLEBONAS IR KOMITETAI.

Vytauto Darže, 115 g., arti Pulaski Rd., Cicero Av.

vai. popiet. Visi nariai ir na si nariai prašomi dalyvauti,
CLASSIFIED
rės kviečiami laiku atsilan nes yra labai daug ir svar
PARDAVIMUI NAMAS
Nebemokėkite rendos. (neškite plkyti, nes yra svarbių reikalų bių reikalų aptarti.
_ A
.
.
nigus ant namo. po num. 2134 W.
svarstymui. Taipgi prašomi
J. zurkausKas, pirm'. 2401 st. pigos $72.00 1 mėnesi.
I 10 metų namas jūsų. Matykite sa
Pranešimai
atsilankyti visi labdarybės rė
vininkų po num.; 2017 So. Karlov
Lawn<lale 9380.
CLASSIFIED Avė., tcl.GERAS
Šv. Kazimiero Akademijos mėjai ir darbuotojai, nes lab
IR PIGUS
Krautuvė Ir 3 fletai po 6 kamba
Rėmėjų Dr-jos priešpusmeti- darybės darbas didelis ir pra
TEISINGAS PATARNAVIMAS
Per mus galima pirkti iš resyverlų- rius. Kietai apšildomi. Geroj vietoj.
Valdyba
Parke. Krautuvė tinka
nis susirinkimas įvyks sekma kilnus.
forklozerlų gerų bargenų — mažų Į
Atsišaukite:
Ir didelių namų, pigiai ir ant leng- ‘ ma visokiam bizniui.
dienį, birželio 16 d., 2 vai.
vų išmokėjimų. Jei turite kokių nuo Box V O7», Draugas Pub. Orx,
Lietuvos Ūkininko draugi savybę ir norite parduoti, mes par 2334 S. Oakley Avė., Cliicago, IU.
popiet, Šv. Kazimiero Akade
duosime greitai ir gausite visų cash.
PARDAVIMUI PIGIAI
turtine gerų mainų, visokių
mijoj. Visų skyrių prašome jos pusmetinis susirinkimas į- Taipgi
— didelis lotas skersai nuo
Ir visur. Taksų protesto štampų ar Pigiai
Liet. Taut. kapinių. Sale “forest pre
ba Notaro antspaudų kur reikia pri serve". Tinkama vieta dėl “refreshatsiust atstoves susirinkimam vyks sekmadienį, birželio 18 dedame
dykai. Atliekame visokius ment stand". 83čios ir Kean Avė.
estate ir Insurance reikalus iš Atsišaukite: 2617 So. Karlov Avė.,
Turime svarbių reikalų, nau ■d., West Side svetainėje, 2244 real
visų
atžvilgiu au
su teisingumu
ir u.1at- tl.l„fonas Tj. «,„<»« l„ OSttft
V1SM* Kovusiu
ir..tu,|(uiiiu jr
Charles Iru iri i (Urolkas). » JVfVyy
jų užmanymų mūsų metiniam W. 23rd PI. 1 vai. popiet. Vi sargumu.
2500 Wcst 03rd St., tel. PKOspect
GERA NAUJIENA
6025.
tradiciniam išvažiavimui prie
Parduodu namų labai pigių! — 6
kambarių su garadžiu ip apšildomas
PARDAVIMUI BIZNIS
Marųuette Parko, kurs įvyks
Pardavimui valymo, dažymo ir siu su šiltu oru (furnace heat). Namas
vimo biznis. Įsteigtas virš 20 metų. randasi Bridgeporte. Atsišaukite pas
rugpiūčio mėn. 20 d.
UNIVERSAL
Parduodame krautuvę, 4 gyvenimui savininkų: 830 W. 34th Street, tel.
kambarius ir dykų lotų pigiai. At YARds 5530.
Be to, turime rūpintis di-i
sišaukite: H. Daje, 2223 S. Cuyler
RESTAURANT
PARDAVIMUI FIKSČERIAI
Avenue, Benvyn, IU. Tel. Benvyn 2-krSslal barzdaskutykloe flksčerlai.
dinti Statybos Fondų, sulyg
Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
124OR
Parduosiu pigiai. Atsišaukite: 6421
kiem Bankletam Suteikiam Pa
20 seimo nutarimo.
South Halsted Street. Antros lu
PARDAVIMUI BIZNIS

ŠĮ VAKARĄ ATVYKSTA PROF. KAZYS PAKŠTAS
RYTOJ KALBĖS LRKSA APSKRITIES
PIKNIKE

Ne Žingsniais, Bet
Šuoliais Kuopa Eina
Pirmyn

Piknikas Įvyksta Liberty Grove Darže
Šį vakarę 5:38 p. m. į Englewoo4 -stotį, Chieagon, at
vyksta d r. Kazys Pakštas,
Lietuvos Universiteto profe
sorius.
Kadangį garbingasis svečias
atvyksta šiandien, dėl to ii’
jo priėmimo programa pasi
keičia. Jisai kalbės chįcagiečiams apie vėliausius Lietu
voje įvykius ne

pirmadienį,

bet sekmadienį, būtent rytoj

Lietuvių R. K. Susivienijimo
apskrities piknike, kuris įvy
ksta Liberty Grove, buvusioj
Dambrausko farmoj, Willow
Springs, UI. Antradienio rytų
Profesorius išvyksta į Kali
fornijos Universitetų profeso*riauti.
Atsižvelgiant į tai, kad pik
nike kalbės Lietuvos Univer
siteto profesorius, didis patrijotas ir žymus visuomenės va
das, žymi pikniko pelno dalis
bus paskirta Lietuvos nepri
klausomybės gynimo reikalą
ms.
Piknike dainuos Lietuvos
Vyčių didysis choras, kuriam
vadovauja žinomas muzikas
Juozas Sauri-s ir kuris šian
dien susideda iš apie šimto
dainininkų.
Kitas svarbus piknike įvy
kis: jame dalyvaus Dievo Ap
vaizdos par. (LRKSA 101
kp.) ir Šv. Mykolo par. (LR
KSA 16 kp.) skautai unifor
mose ir įsitaisys pikniko dar
že savo kempes.
Be šių čia suminėtų stam
bių įvykių, piknike bus ir vi-

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

BRIGHTON PARK. — Mo
terų Sų-gos 20 kuopa birželio
4 d. laikė susirinkimų, kuria
me išrinkta atstovės į Mote
rių Sų-gos seimų. Be to, iš
klausyta raportai iš apskr.
Lengva Nuvažiuoti,
susirinkimo ir labdarių sei
mo, entuziastiškai pritarta
Tik Reikia Važiuoti
pirm. E. Statkienės sumany
Rytoj — Liet. R. K. Susi mui — prisidėt auka prie Lie
vienijimo Amerikoj Chicago tuvos Ginklų Fondo.
apskrities piknikas Liberty
Mūsų geros ir darbščios
Grove, Willow Springs, III. narės M. Paukštienės pastan
Nors ši piknikams vieta chi- gom kuopa paaugo naujomis
A. Nausėdienė,
.cagiečiams ir apylinkės lietu ir jaunomis narėmis. Sų-gon
ARD centro pirm.
viams gerai žinoma, bet dau įsirašė: Margaret Callevvart,
gelis dar paklausia, kaip ge Archer Laundry savininkė;
Draugija Šv. Elzbietos mo
riausia nuvažiuoti į Liberty Bernice Weber, Irene Weber, terų ir mergaičiij ant Town
Grove. Geriausias ir tiesiau Alice Mikaliūnas, Margaret of Lake laikys mėnesinį su
sias kelias yra Archer Avė. jBrosus, Irene Pakeltis, Flo- sirinkimų, birželio 18 d., 2 vai.
Važiuoti reikia iki Willow 1 rence Petrošius, Anna Kaza- popiet parapijos svetainėje.
Springs. Įvažiavus į miestelį, kaitis, Juozaipina šušaitė, Ma Visos narės prašomos susiri
reikia pasukti po dešinei į ry Kazlauskaitė, Makaraitė, nkti į šį susirinkimų, nes lie
Willow Springs Road. Perva Uršulė Zeveckienė. Elena Šir- pos, rugpiūčio ir rugsėjo mė
žiavus kanalų, pasukti po kai vinskienė perstatė Al. Mate- nesiais nebus susirinkimų.
rei (žvyro) keliu ir čia pat vich ir Juzefų Kukštienę.
Valdyba
daržas.
Neapsiriksiu sakydama, kad
MARQUETTE PARK. —
Liberty Grove yra gerai į20 kuopa turi veiklesnių na Labdarių Sąjungos 23 kuopa,
rengtas. Baras — antras po
laikys susirinkimų birželio 18
Vytauto daržo. Šokiams salė rių, negu kitos kuopos.
Koresp. A. P. d., parapijos svetainėje 1:30
— didelė. Automobiliams pa
ikinti vieta didelė ir sausa.
P. S. — Įsidėmėtina narėLIETUVIŠKA
Yra taip pat didelė aikštė ms kad kuopos susirinkimai
basebolui lošti ir estrada dai- vasaTOs metu perkelti į kas RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DfcL VYRŲ
nuoti bei kitokiam spurtui. pirmų pirmadienį (panedėlį)
Žodžiu, viskas įrengta sulyg kiekvieno mėnesio, vietoj pir
šių dienų reikalavimų.
mo sėkmadienio. Sekantis su
Taigi, visi kviečiami į Su sirinkimas įvyks liepos 3 d.,
sivienijimo Cliicagos apskri 7 vai. vakaro.
A. P.
ties piknikų. w
Pikniko Komisija
sakė gan reikšmingų kalbų.
Kalbėjo taip pat ir aukščiau
PAUL LEASAS
Dariaus-Girėno Vardo suminėti svečiai. Visos iškil
(Vyriškų Rūbų Krautuve)
mės buvo filmuojamos. Gaila,
Amer. Legijono Postas
tik, kad netikėtai užėjęs lie 3427 So. Halsted Street
Pradėjo Statybos
tus nedavė baigti programos
Tel. Boulevard 0937
taip, kaip buvo sutvarkyta.
Darbą

šokių kitokių paįvairinimų:
šokiai, dovanos, žaislai ir t.t.
Visi užkviečiami atvykti į
tikrai istoriškų piknikų rytoj
Liberty Grove darže.

puošniam

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS
Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
Pas mus galima gauti tikrai
Lietuviškų Importuotų Valstybinę
Degtinę.
, «

Mos Ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M.
Dzlmldal, Savininkai.

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

štai kų jūs norėjote — mažų groserne. 5 kambarių fletas, beismontas ir garadžius. Už viskų tereikia
Įnešti tik mažų sumų. Atsišaukite:
2311 SiMitli I.eavitt St., telefonas
Lmvndale 9380.

Kas myli, gerovei tarnauja
daug protų nevisai subrcndudžiuoja, neieško garbės.

Tel. Victory 9670
IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD
WILL0W SPRINGS, ILL.

Mažų Išlaidų

NAMA
Pa matyki!
ši namų
šiandien
10 r. lld 4
po plct ant
mūsų vietos!
Pastatysime namus Ir vidų |rengslme ant Jūsų lotų. Vist dar
bininkai unijLstal Ir užtikrinti.
IZOLIOTA GARAS*
e
2 karams pastatysime J
ant Jūsų loto
'
ui...........................
Unljistų statytas

133.

p-nas Butchas, sav,

e-BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinė 1
nž Tokių Kainų
TIK $1.00 PT.

*4 n n rJ
M

k

4-6 Kvortos...’*"

Reikalaukit

IRp.

DRINKSAS

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

CITY WRECKING. Čt LBR. CO.
2301 S. Cr»wford, Lawndale 3010

SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

tV'

Open Sondays
K. KAFKA, prez.

Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Boulevard 0014

atminties namui

Birželio 10 d. tam tikromis ,
iškilmėmis prakasta žemė sta-1
tomiems Darius - Girėno Am. Į
Legion 271 posto rūmams. Į
1 tas iškilmes susirinko legijo-'
1 nieriai, jų draugai, taip pat
atvyko architektas Lombard,
teisėjas J. Zūris, 12 ir 14 wardų aldermonai, dr. S. Biežis,
posto komandeTis Wm. Sebastian, sekr. J. Kaybort, B.
R Pietkevičius, namo staty
mo komiteto pirm., kuris pa

KLAUSYKITE

New City Fumituie Mirt

4192 S. ARCHER AVENUE

“DRAUGO” VASARINIS
-(VYKS—

Sekmaifieni, Liepos-July 9,1939
GRAŽIAME SUNSET PARKE
<(

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC

— 1210 kilocycles.

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

(North Rast Corner Archer and
Saeramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461

PIKNIKAS
VILNIAUS KALNELIUOSE 99

Prie 135tos ir Aręher Avė., Rte. 4A

ANT RENDOS

2 šviesūs kambariai, ant 2-trų lu
bų. tinkami merginoms ar vaiki
nams. Reikalinga pasisakyti kur esi pirmiau gvvenęs. 3222 So. Emerald Avė,. Chicago. TlllnoLs.
PARDAVIMTtl BIZNIS
Mokyklos Reikmenų Ir delicatessen,
Marųuette Parke. Pilnai Įrengtas.
Parduosiu pigiai.
_______ Telefonas H EMIock

5082

PIRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS
— gėlynomg ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15
bušeliu 32.50.
Stanley Gavėnu. 110 So. Ridgeland
Avė., Worth, IU., tel. Oak Lavra
193J-1.

VASAROTOJAMS ATYDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automobilium ar traukiniu. 62 mylios nuo
Cblcagos. Kelias 83 ir 46. Peter Ber
notas. Box 77. Sllver Lake. Wis.
PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas prie 160 Es«t
Marrpictte Road, kampas Indiana Avenuc. Matykite Mr. Downs.

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
16,000.00

Hmokėiom
Už padėtos
pinigas

4%

Duodam Paskolas ant l-mų
Morgičių
Safety Depoait Dėžutės Galima
Pasirendnoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
S vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
nų, Snbstora nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO
JU8TIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKA8, See.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas po num. 160
East Marquette Road. kampas In
diana Avenue. Matykite Mr. Downs.

PARDAVTMUI NAMAS
8 kambarių, šviesus namas (gera
me stovyje) su (eigomis. Didelis lo
tas. Ąžuolo aptaisymai; 2 ekstra tu
aletai; 5 kamaraitės (closets); Eleetrolux Gaslnis refrigeratorlus; klek
rakandų; šviesi pastoge su geroms
grindimis. Furnace; karštas van
duo: mūrinis pamatas, cementinis
privažiavimas ir kiemaa 2-karų ga
radžius; puiki žolė, medžiai ir gė
lės; iiuosas titulas, taksai žemi; ma
ža cash kaina arba lengvi išmokė
jimai. Arti mokyklų, bažnyčių, par
kų, knygvno, krautuvių ir transportaeijos. Matykite nuo 2 iki 5 po
piet.
Sekmadieniais arba kitomis
valandomis pagal sutarti. RADclIffe 3281 (Aubiirn Park), 7525 Eggle«jf»oo Avė. (Atyda agentams).
PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas. 3 fletai: g kamba
rių; 4 kambarių Ir 3 kambarių; 2
karu garadžius. Parduosiu pigiai arba
malnysim ant grosernės ar kitokio
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 We>it 23rd Place,
Chicago, m.
pardavimtu rakandai

'

J

PARDAVIMU!
5 kambarių bungatow. ?750.00 įmo
kėti. $27.00 ) mėnesi HOLC. Labai
gerame stovyje. 60 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busu. Savi
ninkas: 9353 8. 55th Court, Oaklawn,
Illinois.

RENDON FLETAS
Rendon 2 fletai po 3 kambarius.
Gasas, elektriką, ir rakandai; šilu
ma ir karštas vanduo. $7.00 J sa
vaitę. Be rakandų $25.00 } mėnesi.
3241 Ogdon Avė. Matykite Emest
Rudaitis. 2-tras aukštas.

MUTUAL LIQUOR COMPANY

Pbone

bos.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui taverno biznis. Pigi lalsnls. pigi renda. Atsišaukite: 835 W
12Srrt Street

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

F. Krasauskas

Jau kasama pamatai

tarnavimų.

Linksmas Patarnavimas Visiems

Tš priežasties ilgos parsiduoda ra
kandai virtuvės, dinlng ir parlor
kambarių. Matykite nuo 8:00 iki
8:00 vai. popiet. 7036 So. Arteslan
Avė. 2-tras aukštas.
PARDAVTMUI AKORDIONAS
Naujas 1938 metų Wurlltser 120 ba
sų akordlonas. Streamiined. Parduo
siu pigiai. Duokite pasiūlljlmų. n.
L. Entemnn. 8218 So. I/nflln st.
Telclįonas Trlangle 8984.

PARDAVTMUT RTYCAIOH'
6 kambarių mūrinis bungalow. Pri
važiavimas iš šono; 2 karu gara
džius: arti Marųuette Park. Atsi
šaukite: 3227 West 66(h Plaee, Chi
cago, UI.

REMKITE,

PLATINKITE

KATALIKIŠKĄ

SPAUDĄ

Pocahontaa Mine Rnn, (Screened) Tonai 97.00
Petroleum Oarbon Ooke, perkant 6 tonus ar
dangau, Tonas |7.86. Alos kainos tik iki Liep. 1
~ *

Tas «katra.

