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NERIMAS REIŠKIASI IR ŠANCHAJUJE
lapini ir tenai pakilo provokuoti 
britus; Tientsine koncesija uždaryta

Britų vyriausybė neturi 
noro išsižadėti teisių

ŠANCHAJUS, birž. 18. — 
laponai ir čia subruzdo pro

vokuoti britus ir prancūzus.
Japonams tarnaujanti kinu 

ipolicija vakar bandė užimti 
tarptautinės koncesijos vak. 
ribos policijos stotį, esamų 
britų žinyboje. Prieš kinij po
licijų iššaukta britų kariuo
menė su kulkosvaidžiais. Tai 
pamačiusi kinų policija pasi
traukė. Britų kariuomenei at
simotus, kinų policija iš nau
jo užėmė pozicijas netoli mi
nėtos stoties. Paskiau polici
jos užnugaryje atsirado japo
nų kariuomenės kompanija. 
Tad arčiau stoties grąžinta ir 
britų kariuomenė.

Abi pusės kol kas užimto
se pozicijose ir pasilieka.

Britanija raminasi tik tuo, 
kad jei ji Kinijoje netektų 
teisių, tai toks pat likimas 
ten ištiktų Prancūziją ir J. A. 
Valstybes. Dėl to britai turi 
nenutraukiamus pasitarimus 
su Paryžium ir "VVashingtonu. 
Jei vienur ir kitur Britanijai 
bus užtikrinta parama ir ben
dras veikimas, Britanija ne
pasiduos japonams.

Turima žinių, kad Roma ir 
Berlynas drąsina japonus 
spausti britus Azijos Rytuose 
ir tuo būdu ją susilpninti Eu
ropoje.

Artimiausiuoju laiku turės 
paaiškėti, ar Britanija likvi
duos, ar susimes kovoti prieš 
japonus.

BUKARESTAS, birž. 18. 
— Policija pranešė, kad su
sektas sąmokslas nužudyti Ru-

TTENTSTNAS, Kinija, birž.
18. — Japonai nenutraukia 
čia britų ir prancūzų koryre- niunijos karalių. Vyksta areš- 
sijų blokados. Neleidžiama į-|tavimai.
vežti nė maisto. Pranešta, kad] ----------
koncesijose yra dar pakanka
mai miltų ir ryžių. Kitų mais
to produktų jau trūksta.

Rytoj čia laukiamas J. A. 
Valstybių vėliavinis karo lai
vas “Augusta” su admirolu 
Yarnell. Jam atvykus, tarp jo 
ir britų su prancūzais virši
ninkais įvyks pasitarimai kas 
toliau turės būti daroma ja
ponams užsikirtus iš savo po
zicijos nepasitraukti.

Į porą dienų krizė turės pa
siekti aukščiausią laipsnį ir 
po to nežinia kas galės įvyk
ti. Maisto trūkumas privers 
britus su prancūzais veikti.

Japonai areštavo išėjusį iš 
koncesijų ribų britų ekspor- 
|erį Smithą ir jo nepaleidžia. 
Prieš tai japonai nūšovė ke
lis kinus, bandžiusius į kon
cesiją įvežti daržovių. Britai 
su prancūzais įsiginklavę ir 
kulkosvaidžius įsitaisę.

Savo rėžtu japonai ir Ku- 
langsu salos (Arnoy) tarptau- j 
tinę koncesiją bloku-oja. Su
laikomi plaukiojantieji preky
biniai ir keleiviniai laivai.

LONDONAS, birž. 18. — 
Britanijos vyriausybė yra at
siradusi lygiai kaip ant įkai
tintos krosnies japonams pa
kilus prieš britus Kinijoje. 
Vyriausybė dar nenusprendė, 
kas turės būti daroma, jei ja
ponai nenutrauks savo bloka
dų Kinijoje. Britai pasiryžę 
ginti savo teises Kinijoje. At
rodo, kad be karo nebus gali
ma japonų įtikinti. O Brita
nija karo vengia, nes gali kar
tais pralaimėti ir ten nieko 
netekti.

Kun. Jonas Juška, Šv. Kry
žiaus parapijos, Chicagoj, vi-i 
karas, mirė vakar 12:30 po* 
pusiaunakčio Šv. Kryžiaus li
goninėje. Širdies liga pakirto 
jauną kunigą, mūsų tautos 
daug žadantį žiedą.

Laidotuvių laikas ir plates
nis apie velionį aprašymas 
bus pranešta kitam .‘Draugo’ 
numery.

Nesurasta prancūzu nuskendusio 
povandeninio laivo “Plm" vieta

SATOONAS, Prancūzų Indo- 
Kinija, birž. 18. — Vakar ofi
cialiai paskelbta, kad su nu
skendusiu prancūzų povande
niniu laivu “Phenix” žuvo 71 
asmuo —■ 5 karininkai ir 66 
jūrininkai.

Nuskendusio laivo ieškoma, 
bet vieta nesurandama.

Pažymima, kad įlankoje gi
lumas yra apie 400 pėdų. Tad 
jei laivas ir būtų užeitas, jo 
iškėlimas iš tokios gilumos 
neįmanomas, pareiškia specia
listai.

Spėjama, vandens spaudi
mas laivą jūros dugne sutrai
škė.

KIEKVIENA ŠEIMA TURI 
TURĖTI KETURIS 

VAIKUS
BERLYNAS, birž. 17. —

Nacionalsocialistų (nacių) or
ganas rašo, kad kiekviena vo 
kiečių šeima turi turėti ma
žiausia keturis vaikus, kad vo 
kiečių tauta skaičiumi nema
žėtų.

GARSINKIT&S “DRAUGE”

NACIAI SIAURINA GALVI
JŲ SKERDIMĄ

BERLYNAS, birž. 17. — 
Vokiečiams reikia daugiau su 
veržti savo pilvus. Vyriausy
bė nusprendė vienu trečdaliu 
sumažinti šiandieninį galvijų 
skerdimą Vokietijoje.

KATALIKO JAUNIMO 
ORGANIZACIJOS 
LIKIMAS ČEKIJOJE
PRAHA. — Nacionalsocia

listų spauda neseniai prane
šė, kad visas čekų jaunimas 
bus įspraustas į vienintelę če
kų jaunimo “Sakalų” orga
nizaciją: 1 Dar nežinoma 11

rašo tas pranešimas, “ar kle
rikalų sporto organizacija 
“Orei” sudarys tam kliūčių;

jeigu jų butų, jos turėtų būti 
greit nugalėtos”.

“Orei” nėra vien sporto or 
ganizacija — ji rūpinasi ir 
religiniu bei doroviniu auklė 
jimu. Kai naujasis “čekų ti
kėjimo” sąjūdis iinarypo 
prieš katalikus ir net pasireiš 
kė smurtu, “ereliai” energin 
gai stojo ginti katalikybę; 
daugely vietų bažnyčios teko 
ginti net jėga.

“Ereliai” turi apie 1,200 
skyrių ir apie 150,000 narių.

Kongresu žemesnieji amai pripažino 
iu su žymiais suvaržymais

Administracija neturėjo 
priemonių prieš tai kovoti

WASHINGTON, birž. 18. — nuolatos yra išdirbę 18 mėne- 
Kongreso žemesnieji rūmai po šių. Paskiau po 6 mėnesių at-

50,000 čeki naciai kankina stovyklose, 
sako semtas Vojta Benešąs

KATOVICAfj Lenkija, ti savo tautiečiams tikėdama-

birž. 18. — Pasprukęs iš Če
kijos čekų senatorius Vojta 
Benešąs čia pasakoja, kad na
ciai įkalinę iki 50,000 čekų, 
kurių tarpe yra žymieji čekų 
tautos vadai ir buvusieji val
dininkai. Jų daugumas su
traukti į koncentracijos sto
vyklas ir ten kankinami. 
Daugelis užkankintu arba 
stačiai nužudyta.
“Nacių protektomte čekams 

gyvenimas baisus ir neįmano
mas”, pareiškia buv. senato
rius. “Buvau pasiryžęs pasi
likti Čekijoje ir ten vadovau-

^818, kad naciai visgi bus kiek 
žmoniški ir pasigailės čekų 

, kultūros lobių. Bet greit nu
sivyliau. Įsiveržėliai naciai su 

, nieku nesiskaito. Jie išplėšė 
(mums laisvę, teatrus, atėmė 
, laikraščius, knygas ir net 
I maistą. Nacių kareiviai gėdi
na net mūsų moteris”.

Vojta Benešąs yra buvusio
Čekoslovakijos prezidento Ed- 
uardo^enešo ”broRs." Jis su 
dviem čekų generolais pas
pruko Lenkijon uždarytu pre
kiniu vagonu.

NACIAI ĮKALINĘ DEŠIM
TIS TŪKSTANČIŲ 

ČEKŲ

VARŠUVA, birž: 17. — At- 
vykusieji iš Čekijos bėgliai 
pasakoja, kad Bohemijoj ir 
Moravijoj naciai įkalinę iki 
50,000 čekų, (kurių daugumas 
uždaryta į koncentracijos sto
vyklas.

ČEKAMS UŽDRAUSTOS 
PATRIJOTINĖS DAINOS
PRAHA, birž. 17. — Bo

hemijos it Moravijos “pro
tektoriaus” Neuratho nuos
prendžiu čekams uždrausta 
viešai dainuoti patri jotines 
dainas. Sako, patrijotinės dai 
nos nesuderinamos su viešąją 
tvaika.

NACIU KARIUOMENĖ
SUTRAUKIAMAI
LENKIJOS PASIENĮ
ZnJNA, Slovakija, birž. 17.

— Paskutinėmis dienomis per 
šį miestelį (pietinėj Slovaki
joj) daugiau kaip 20,000 vo
kiečių kariuomenės peržygia- 
vo Lenkijos pasienio link. 
Čia viešbuty apsistojusi vo
kiečių karinė misija iš trijų 
generolų. Žilina yra už 20 
mylių nuo Lenkijos pasienio.

Žilina miestelis pilnas vo
kiečių kareivių. Trencine, ties 
Bratislavos Zilinos vieškeliu, 
vokiečių kariuomenė apsirū 
pinusi motorizuotais kari
niais reikmenimis.

Čia yra prancūzų povandeninis laivas 
do-Kinijoj nuskendo su 71 vyro įgula.

<< 28”. Tokio pat didumo buvo ir laivas “Pbenii”, kurs šiomis dienomis In- 
(Acme telefhoto).

ilgos ir atkaklios kovos pa
galiau 373 balsais prieš 21 
pripažino ir pravedė 1,950,- 
000,000 dol. metinio šelpimo 
bilių.

Bet pripažintas su eile į- 
vairių suvaržymų ir adminis
tracijai nurodymų, kaip tas 
fondas turi būti panaudotas.

Prieš bilių balsavo 9 demo
kratai ir 12 respublikonų.

Bilius pasiųstas senatui, 
kurs turės skubotai svarstyti, 
nes liepos 1 d. visiškai ištuš
tėja WPA iždas.

Pripažintu biliumi numaty
tas WPA tvarkyti boardas iš 
trijų asmenų vietoje vieno ad
ministratoriaus.

Iš šelpiamųjų viešųjų dar-

renkamai gali būtr atgal pri
imami.

Po 1940 m. balandžio 1 d. 
iš šelpiamojo darbo palei
džiami visi tie, kurie gali 
gauti socialę apdraudą.

Paleidžiami iš darbo svetim
šaliai ir boardas kas 6 mėne
siai turi patikrinti, ar darbi
ninkai teisėtai apturi šelpi
mą; neteisėtai šelpiamieji iš 
darbo paleidžiami. Negali bū
ti šelpiami ir visi tie, kurie 
darbuojasi jėga ir smurtu ša
lies vyriausybę sugriauti.

Viešųjų darbų vedėjai pri
saikdinami, kad jie gins ša
lies konstituciją.

Numatytos aštrios bausmės 
vedėjams, jei jie užsiimtų ko-

bų paleidžiami visi tie, kurie kia politine propaganda.

LENKŲ SEIMAS NUTRAU
KĖ SESIJĄ

VARŠUVA, birž. 17. —
Lenkų seimas nutraukė sesiją 
iki gruodžio mėnesio ir šalį 
valdyti pavedė prezidentui 
Moscickiui.

Prezidentas autorizuotas iš 
leidinėti įvairių rūšių dekre
tus, kaip civilinius, taip kari
nius, be seimo atsiklausimo.

NACIAI PAŠALINA LEN
KĘ RAŠYTOJĄ

BERLYNAS, birž. 17. — 
Naciai pašalina iš Vokietijos 
lenkų laikraščių korespon
dentę rašytoją Heleną Heins- 
dorf, kuri nuo 1929 metų Ber 
lyne gyveno.

PASBRIFAI GAUDO 
ŽUDIKĄ

HAYWARD, Wisc., birž. 18 
— Ties Chippewa ežeru paše- 
rifai gaudo krūmokšniuose ir 
pelkėse besislapstantį žudiką 
Ray Olson, 35 m. amž.

Vakar priešpietyje pašeri- 
fai nuėjo į jo gyvenamą lūš
ną tikslu jį areštuoti už au
tomobilio vogimą. Olson nu
žudė nušaudamas du pašeri- 
fius ir paspruko į krūmokš
nius. Vargiai jis išsivaduos.

DANCIGAS, birž. 18. — 
Vakar čia lankėsi ir naciams 
kalbėjo propagandos minis
tras Goebbelsas. Jis pareiškė, 
kad niekas pasauly negalės 
sulaikyti Dancigo prisijun
gimo Vokietijon.

BERLYNAS, birž. 18. — 
Vokietijos nacių įvykdytas 
cenzus randa, kad Vokietija 
su visais užgrobtais kraštais 
turinti apie 86,600,000 gyven-

FAŠISTAI TVIRTINA, 
BRITĮĮ PRESTIŽAS T. 
RYTUOSE NYKSTA
ROMA, ibirž. 17. — Japo

nams ėmus blokuoti britų 
koncesiją Tientsine, šiauri
nėj Kinijoj, fašistų spauda 
tuojau susimetė aiškinti ir 
tvirtinti, kad britų prestižas 
Tolimuose Rytuose baigia sa 
vo dienas ir neužilgo turės vi 
siškai išnykti.

Dienraštis “La Tribūna” 
pareiškia, kad prieš kelerius 
metus nebūtų net buvę gal
vojama, kad japonai, ar kas 
kitas drįstų ten blokuoti bri
tų koncesiją, arba pasišautų 
prieš britų įsigalėjimą. Šian
dien gi yra kitaip.

Tolimuose Rytuose kaip ir 
Europoj, rašo “La Tribūna”, 
senovės despotai šiandien ver 
čiami dirstelti į tikrovės vei
dą ir prisitaikinti prie naujos 
santvarkos išsižadėjus savo 
nelemtųjų žygių, kuriais pra 
eities istorija išmarginta.

Kiti fašistų laikraščiai spė
ja, kad nei Britanija, nei 
Prancūzija nedrįs priešintis 
ten japonų nusistatymui.

WASHINGTON, birž. 18. 
— Portoriko teritorija reika
lauja, kad ji būtų pakeista 
valstybe.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. —Šian

dien numatomas mažas lie
tus; maža temperatūros at
maina.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 
8:28,
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Bendradarolams Ir Korespondentams raktų nesrųMna, 
jei neprašoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tiks
lui pakto kaukių. Redukcija pasilaiko aau teis* tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raktus Ir ypač ko
respondencijas sulyų savo nuoklUroa Korespondentų 
prako rūkyti trumpai Ir alkklai tjel galima rakomaja 
makinklej paliekant dideliu* tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenlkkumų.
pondenoljos lalkraktln nededamoa

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalav 
Bntered as Seoond-Class Mauar Maroh SI, 1*16, at 
Chlcago, Illinois Under the Aot oi Maroh S. 187*.

Gyvasis Nabašninkas

Gegužės mėnesyje įvyko Tautę Sąjungos 
Tarybos suvažiavimas, apie kurį spauda ne
daug terašė, nes Tautų Sąjunga, kaip tei
singai ją pavadino Brazilijos lietuvių laik
raštis ‘ šviesa", virto gyvuoju nabasninku.

Dėl ko Tautų Sąjungai tinka toks vardas?
4 -Š-sal” taip atsako;

Tarybos posėdyje buvęs Čekoslovakijos 
prezidentas Benešąs protestavo prieš savo 
Tėvynės išdraskymą ir okupavimą. Taip pat 
buvo paskaitytas Albanijos karaliaus Zcgu 
protestas prieš italų akciją Albanijoje. Ki
nų pasiuntinys dr. Welington Kco prašė, kad 
būtų priimtas uždraudimas parduoti Japo
nijai ginklus ir jai pritaikintos ekonominės 
sankcijos, panašiai, kaip Italijai Abisinijos 
karo metu. Tačiau anglai ir prancūzai su 
tuo nesutinka. Nesunku suprasti, dėl ko: mat, 
iš svetimų skriaudų šiedu tarptautiniai biz
nieriai kraujasi sau milijardus. Jei būtų už
draustas ginklų teikimas Japonijai, tada ne 
tik nebūtų pelno, bet kinai dar galėtų su
mušti Japonus ir pakiltų Kinijoje tautinė 
sąmonė, o tatai jau būtų labai pavojingas 
dalykas Anglijai su Prancūzija. Tad geriau
sia išeitis yra vesti sukta abiejų pusių rė
mimo politika, kurios vingių niekas negali 
permanyti, ir tuo būdu pelnytis iš svetimo 
kraujo ir kančių toliau. Tai tokią grynai 
žydiško charakterio anglų ir -prancūzų poli- , 
tika. Tik dėl jos ir Tautų Sąjunga paversta i 
gyvuoju nabasninku, kuris jokio pasiprie
šinimo neįstengia parėdyti pneš agresinguo
sius.

Prancūzijos Kardinolų Žodis
Prancūzų kardinolai, kaip rašo 44 XX A- 

mžius”, išleido atsišaukimų į tautų, kvies
dami, prašydami, šaukdami jų užkirsti kelių 
tautos mirimui.
“Visi žino, kad šiandien Prancūzijoje mir

tingumas perviršija gimimų tUaičių ’f kon
statuoja kardinolai, "tuo tarpu kai mūsų 
kaimyninės tautos giriasi vis gausėjančios. 
\isi pripažįsta “kad šitoks žlugimo tempas 
Prancūzijai bus fatališkas...“

Toliau prancūzų kardinolai primena, kad 
“nesilaikymas dėsnių, tvarkančių gyvybės 
pietimųsi, yra sunki sunki nuodėme... Dėl 
Dievo garbės, dėl Prancūzijos didybės, dėl 
jos vaikų laimės mes prašome jus — būkite 
ištikimi didžiajai gyvybės platinimo parei
gai. Neišszirkit to, kų Dievas ir gamta yra 
sujungę, t. y. malonumų ir jam paaukoti esy
bių egzistencijų — Šv. Pašto žodžiais yra 
4‘baisus nusikaitimas: nusikaltimas Dievui, 
kuiio brangiausiųjų valių mes pažeidžiame,

NEWTOWN, PA. — Bir- man teko per keletą dienų pa
sėlio 11 dieną, seserų £azi- tirti, labai /pamylėję mokyklą 
mieriečių vila Juozapas Ma- ir seseris mokytojas. Visos 
rija: Newtown, Pa. susilaukė skundžiasi sunku esu išvažiuo 
gražaus būrio svečių. O tie ti. Ne tik skundžiasi, bet iš 
sveteliai sugūžėjo į pirmąsias1 tiesų lieja gailias ašaras. Tai 
Akademijos abiturijenčių iš- nepaprasta. Tokio amžiau 
leistuves. miestietės mergaitės papras-

Trečių valandą po pietų di-'tai nesitveria iš džiaugsmo 
plonių įteikimo programas ir1 sulaukę dienelės, kada galės 
atsisveikinimas. Po lotyniS- 'ištrūkti iš bendrabučio ir iš 
kos Marijos garbei giesmės joms nemalonios priežiūros, 
sekė lietuviškos bei angliškos kada vėl galės pasinerti mies
dainos. Reikia pripažinti — 
Akademijos choras dainuoja 
labai gražiai, ir visos akade- 
mikės choristės.

Sklandžia lietuviška kalba 
atsisveikinimo žodį taria abi
turijentė Barbora Donisevi- 
čiūtė. Su pasididžiavimu skel
bia, kad jų vardai šios mo
kyklos istorijoje įrašyti pir-

nusikaltimas toms nekaltoms būtybėms, ku- manio puslapyje, kad jos tu
rias Dievas yra pašaukęs į gyvenimą ir ku
rios dėl mūsų kaltės neišvysta šio pasaulio, 
— pagaliau, nusikaltimas kraštui, kurio sau-

ri valdžios įpripažintas teises, 
jautriai dėkoja sesutėms mo
kytojoms už mokslą, už duotų

gumas atsiduria pavojuje. Tas trigubas nu- 'pasaulio supratimą ir įkvėptų
si kaitimas yra juo baisesnis, kada aborto 
būdu snnaikinama jau Dievui sukurta būty
bė. Tas nusikaltimas dažnai turi būti apmo
kamas net gyvybe. Deja, patyrimas sako, 
kad šitoji neištikimybė gyvybės įstatymams 
gimdo šeimose didžiausių netvarkų, kuri lyg 
prakeikimas kybo viršum sąmoningai vaikų 
neturinčių šeimų ir tautų...“

Baigdami kardinolai daro išvadų:
“Iš valdžios ir privačių jų organizacijų 

reikia reikalauti kad suteiktų daugiau pa
lengvinimų gausioms šeimoms. Bet yra dar 
svarbesnis reikalas — restauruoti dorinę ša
lies atmosferų. Turi būti atnaujinta krikš
čioniškoji moterystė su jos doriniais įstaty
mais, su jos pagalbinėmis priemonėmis. Rei
kia atstatyti šeimos šventoves, kur buvo ger
biama dora ir pasiaukojimas, kur buvo lai-

aukštą savo pareigų jausmų 
bei tėvų žemės meilę. Dėkoja 
tėveliams ui nepagailėtus jų 
švietimui pinigus ir žada pa
silikti ištikimos savo mokyk
los idealams.

Angliškai atsisveikina su 
mokykla abiturijentė Alicija 
Kurkauakaitė. Ji džiaugiasi 
čia praleistais keturiais me
teliais, su viltimi ir didžiais 
'kilniais pasiryžimais žiūri į 
prasidedantį rimto darbo gy
venimą, ir su tikru enluzijaz- 
mu skelbia: “Clasaes will 
come and go, būt there will 
never be aaother class likęmė, kurios mes jau nebežinome. Su persi

skyrimais ir abortais reikia kovoti tinkame^-'un^ Ibis in all the years tbat 
niais įstatymais ir papročių atnaujinimu.,are be. W« aione can be 
Kadangi čia tegali padėti tik tikėjimas, tai the first class!“ Ir ji pažada 
jam turi būti atiduota priderama vieta vai- stengtis būti verta tos did-

Romos Vyskupija
Sv. Tėvas nėra vien Kristaus vietininkas 

žemėje: jis kartu yra Vakarų patriarchas, 
bažnytinės Romos provincijc-s metropolitas, 
Italijos primas ir Komos vyskupas. Komos 
vyskupas buvo šv. Petras; Sitams mieste jis 
buvo nukryžiuotas. Štai ryšys, kuris jungia 
Popiežius su Komos miestu.

Roma kaip diecezija apima Romos miestą 
ir jo artimiausias apylinkes, vad. Oomarca 
di Roma. Joje šiuo metu yra apie milijonas 
tikinčiųjų. Nuo pat ano meto, kaip jaunutė 
Bažnyčia išėjo iš katakombų, senoji šv. Jono 
vardo Laterano bazilika yra Romos diecezi
jos katedra, čia gauna šventimus didžiuma 
Romos kunigų. Be to, Romoje studijuoja 
daug teologijos studentų iš viso pasaulio; 
oaugelis iš jų šitoje katedroje gauna kunigo 
Šventimus. Taigi, nebus perdėta pasakius, 
kad Laterano bazilika yra pirmoji episkopa- 
linė bažnyčia pasaulyje, nes visų kraštų dva
sininkus su ja riša patys intimiausi dvasi
niai ryšiai

Sv. Tėvas kaip Romos vyskupas turi pa
galbininką — generalinį vikarą, kuris yra 
tikras Jo antrasis aš (altrego). Dabar juo 
yra kardinolas Marchetti Salvaggiani, tas 
pareigas ėjęs ir prie veiionies Pijaus XI ir 
labai daug padaręs visukeriopai tai vysku
pijai sutvarkyti Per paskutiniuosius dešimtį 
metų, bevykdant Romos atnaujinimo ir pra
plėtimo planus, teko steigti apie 20 naujų 
parapijų ir pastatyti maždaug tiek pat nau
jų bažnyčių.

Katalikų Akcija Romos vyskupijoje yra 
stačiai pavyzdinė. Tatai ir nenuostabu, tu
rint galvoje, kiek tas dalykas rūpėjo velio
niui Popiežiui Pijui XI. Jisai y petingai rū
pindavosi ir domėdavosi kunigų paruošmu 
jo diecezijoje; tą savo rūpestį jis parodyda
vo kasmet priimdamas visus savo diecezijos 
kunigus, kuriems tardavo brangių pamokomų 
žodžių. . , j

kų auklėjime ir dorinime. Mes kviečiame vi
sus prancūzus, kurie verti to vardo, į šį kry
žiaus žygį dėl Prancūzijos gerovės ir didy
bės... Mes tikime, kad tikroji laimė ir socia
linė taika grįš tik su šeimos 'kultu. Mes ti
kime, kad Prancūzija tik tada atgaus savo 
prestižų ir tik tada galės įvykdyti savo už
davinį pasaulyje, kai savo tarnyboje turės 
gausius gynėjų ir apaštalų legionus.

Ginčas Dėl Kolonijų
*

“L. A.” žiniomis, žinomas italų laikrašti
ninkas Virginio Gayda, “Giomale dTtalia“ 
dienraščio redaktorius, savo laikraštyje ke
lia kolonijų tarp 'keturių didžiųjų valstybių 
proporcingo pasidalinimo (klausimų. Tas pro
porcingumas turįs atitikti tų valstybių tau
tų didumų ir jų gyvybinių reikalų platumą. 
Gayda nurodo, kad Prancūzija turinti 42 mi

žios garbės — iš tikrųjų būti
pirmąja.

Paėmęs žodį gerb. kun. J.
Čepukaitis dar aiškiau pabrė
žia šitų išleistuvių istorinę 
reikšmę, primena tėveliams, 
kad tik su tikėjimu ir dorove 
persunktas mokslas nęša žmo
nijai gerovę, ir kad tokio svei 
ko mokslo mergaitės Jęali gan 
ti šitoje katalikiškoje mokyk
loje. Palinkėjęs dar mokyk- džiausiąs patarimas, ypač di- 
lai augti ae vien kokybe, bet dėsnių miestų tėveliams, lesi- 
ir kiekybe paveda gerb. kun. kitę savo dukteris į šitų toli 
L Valančiūnui įteikti mokslų nuo miesto ir kitų blogų pa

to laisvėje ir malonumuose. 
Čia gi 'mergaitės džiaugiasi, 
be abejo, galėsiančios išvysti 
savo tėvelius, bet verkia, kad
reikia apleisti mokyklų. Ge
ras liudijimas mokyklai ir 
bendrabučiui.

Ir iš tiesų, pagyvenęs kele
tą dienų Juozapo ir Marijos 
viloje supranti, jog ne veltui 
mergaitės ją pamilsta. Gra
žios apylinkės, didelis sodas, 
grynas laukų oras, daug sau
lės, šviežias sveikas maistas; 
niekada čia negirdėti barnių, 
nei keiksmų, nei muštynių, 
nematyti pasigėrusių veidų; 
visos mokyklos gyventojo* 
jaunos, linksmos, o tų seselių 
širdys tokios geros, lyg mo
tinėlių, tai kaip joms čia ne
patiks! '

O kas man geriausiai pati
ko, ir kas turėtų rūpėti ir pa
tikti visoms motinėlėms! Kad 
tos mergaitės opiausių ir pa
vojingiausią savo brendimo 
laikų praleido sveikoje Dievo 
natūroje, toli nuo miesto triu
kšmo, nuo jo dulkių, toli nuo 
tų įvairiausių “įmovies“, šo
kių ir kitų blogų miesto pa
vyzdžių. Jos čia gavo gerų 
krikščionišką auklėjimų, ku
rio pačios motinėlės namie, ar 
tai dėl per didelių darbų, ar 
tai dėl kitų priežasčių duoti 
negali. Jos čia galėjo kas die
ną išklausyti šventų Mišių, 
galėjo, jei norėjo (nes niekas 
neverčia) /priimti kas -dienų 
Jėzų į savo širdis. Jos čia ma
tė gražų seserų pasiaukojimo 
pavyzdį. Jei tokioje vietoje 
neišaugs geros mergaitės, tai 
kitur dar mažiau tegalima to 
tikėtis. Todėl mano nuošir-

baigusioms diplomus. Juos 
gauna panelės: Ona Marijona 
Einorytė, Alicija Morta Kur-

vyzdžių esančią mokyklų. Da
ug kas dejuoja esu per daug 
brangu. Pasiteiravęs sužino

ti jonus gyventojų, o kolonijų turinti apie 12,- kauskaitė it Barbora Teresė jau, kad šičia ir mokslas ir 
000,000 km. Didž. Britanija turinti 46 milijo- Danisevičiūtė. Alicija Kur- pragyvenimas labai mažai te
nūs gyventojų ir kolonijų, neskaitant domi
nijų, 7,500,000 km. Vokietija gi iki šiol vi
sai neturinti kolonijų. Ir Italija prieš Etio
pijos karų, turėdama 45 milionus gyventojų, 
teturėjusi 2,500,000 km. kolonijų. Iš tų skai
čių Gayda daro išvadą, kad pats teisingu
mas reikalaująs kolonijos proporcingai pa
siskirstyti. Tuo reikalu Italija ir Vokietija 
vieningai kreipsiančios! į Prancūziją ir An
gliją. Jei pastarosios atinesiančios tą reika
lavimų, tai galįs kilti karas, per karį Pran
cūzija ir Anglija, esą, rizikuotų savo egzis
tencijų, galėtų pražudyti 5—6 milijonų savo 
karių ir pastatytų ipavojun Europos civili
zacijų.

Atsakydamas į tai 44Temps“ pastebi, kad 
tuo būdu Vokietija, turėdamas 86 milijonus 
gyventojų, esu, turėtų teisę gaati dvigubai 
didesnę kolonijų imperiją, negu Italijos im
perija. Be to, girdi, tokį pat kolonijų plotų 
disprąporcingumų, palyginti su metropolijų 
gyventojų skaičiais, galima būtų taikyti Bel
gijai, Olandijai, Portugalijai ir kitoms kai 
kurioms valstybėms. Pagaliau, girdi, yra be
veik tiek pat gyventojų, kaip ir Italija, tn-

išmėtyti pinigų kitokiems rei
kalams. O jei dar mieste pri
dėsite “strytkarių“ ar auto
busų tikietus, tai irgi daug 
susitaupo. Tokiu būdu var
giai 'kų daugiau kaštuoja me
rgaičių išlaikymas Akademi
jos viloje, kaip namie. O jau 
jokiais pinigais neatsversi to, 
kų jos čia gauna savo sielo
ms. Jei mūsų tėvai ir protė
viai Lietuvoje nepaisė nė ru
so žandaro nagai kos, nesibi
jojo nė Sibiro, bet samdė iš 
savo paskutinių kapeikų di
rektorius, leido po kelias 
“Viorstas“ vaikus į mokyk
las, kad tik išmoktų lietuviš
ko rašto ir katalikų katekiz
mo, tai kažin ar Amerikos 
lietuviai galės taip lengvai 
prieš Dievų pasiteisinti nega
lėję savo vaikučių siųsti į sa
vo katalikiškas mokyklas ir 
akademijas. Man 'kaip misi- 
jonieriui važinėjant po įvai
rias lietuvių parapijas teko 
pastebėti, jog visur, kur yra 
seserų vedama mokykla, jau
nimas yra geresnis, pamalde
snis, kuklesnis ir labiau myli 
savo bažnyčių ir net su tėvais 
geriau sugyvena. Tuo tarpu 
kur tų mokyklų nėra, ten su 
jaunimu nemažas vargas. Yra 
ne mažai net ne katalikų, įpro 
testantų, net žydų leidžiančių 
savo vaikus į seserų vedamas 
mokyklas, kadangi, jie sako, 
'mes žinome, sesers išmokys 
mūsų vaikus daraus elgesio. 
Tėveliai, visi kurie savo vai
kus mylite, kuriems norite 
suteikti viskų, kų tik galite, 
kad jie ateityje būtų laimin
gi, siųskite juos į savo para
pijines mdkykias ir į savo 
Higb Schools. Nors reiks tru
putį daugiau primokėti. Be 
gumbo grašio negausi, sako 
senas lietuvių priežodis. Be 
aukų gerų vaikų neišauginsi 
o tos aukos sudėtos vaikų ge
ram doram išauginimui yra 
tai sutaupos ateičiai. Ne vie
no žmogaus sielos išganymas, 
daugelio net žemiškoji lairny 
priklauso nuo jo išeitos mo
kyklos. Nenoriu aš peikti A- 
merikos viešųjų mokyklų. Bet 
patys žymiausi Amerikos vei
kėjai labai skaudžiai kritikuo 
ja savo mokyklas, tai turi bū 
ti kas nors negerai. O mes tu 
rime geras mokyklas.

Ilgiausių ir vaisingiausių 
metų Newtown Kazimieriečių 
Akademijai!

Kuo geriausios kloties pir- 
mostams abi tu riję n tems I

Kun. J. Kidykas, S.J.
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Carolyn Lee Copp, 5 metų 
amžiaus, iš Columbus, Oliio, 
judamųjų paveikslų gaminto
jus nustebinus savo artistiš
kais gabumais. Ji neužilgo 
pasirodys keliuose judžiuose.

(Acme teleplioto)

Marian Ellis, Nashville, 
Tenn., farmerio duktė rasta 
nužudyta netoli savo namų. 
Policija neranda jokių pėdsa
kų žmogžudžiui susekti.

kauskaitė laimi dar kun. Va- kainuoja. Net negalima tikė- 
lančiūno už labai gerą elgesį ti; kad taip pigiai būtų gali- 
škirtų medalį. Ima mergaitės išlaikyti. Juk

Diplomų įteikimą lydi karš-1 tik 20 dolerių tekainuoja mč- 
ti rankų plojimai, dar kelios ’ nešini. Viena motinėlė atvi- 
dainos, dar Amerikos ir Lie- j rai pasisakė, kad jai dukrelės 
tavos himnai ir pirmosios oe- mokslas Public Higb School 
remonijos baigtos. j lankant brangiau kainavęs,

Ši šventė negalėja pasižy- negu čia Mieste mergaitėms 
mėti savo didumu, bet ji atsi-1 daug pinigų išeina drabužis 
žymėjo nepaprastai jaukia ir ius, batukams, kopjinėtns, krn 
šeimyniška dvasia. Lobai ge- Į tumiems paveikslams, šokia 
rą įspūdį daro visos mergai- ‘ ms ir visokioms kitoms pra- 
tės Akademijos. Iš jų veidų mogotns lankyti. Čia jos aešio- 
šviečia skaisti jaunystė, svei- ' ja kuklią uniformą, ar net ir 
kata ir kuklumas. Visos, kiek kitokią suknelę,, nėra progų

Rodezijoje Sugauti
Lietuvos Gandrai

Šiomis dienomis Vytauto 
Didžiojo universiteto gamtos 
muziejus gavo iš įvairių kra
štų pranešimų apie sugautus 
Lietuvoje apžieduotus spar
nuočius.

Bene daugiausiai pranešimų 
gauta iš Afrikos Mat, ten kas
met sugaunama nemaža mūsų 
krašto paukščių — kregždžių, 
gandrų, pempių ir kt.

Atsiųstuose pranešimuose 
smulkiai aprašoma, kad pie-

xdelvin Bridge, vienos Bal- 
tiniore, Md., mokyklos stude
ntas, kuriam įkaršta geležim 
kakle išdeginta H raidė. Sa
ko, kad tai padarę jo mokyk
los draugai. (Acme teleph.)

rinčių valstybių, kaip kad Lenkija, kurios 
visiškai neturi kolonijų. Dėl ko, girdi, “Gior- 
nale d 1 tolia“ neužsimena apie tokiu val
stybes.

Be ta “Temps“ pastebi, kad italai Oaydos 
plunksna pirmą kartą kelią tokius teritori
nio pobūdžio reikalavimus. Iki šiol Italija vi-

(

sodos tvirtinusi, kad Anglija, atiduodama 
Džubalandą, garbingai ištesėjusi savo paža
dus. Dabar gi pagal sudarytąją sąjungų Vo
kietija privertusi Italiją pafanti Vokietijos 
reikalavimus Anglijos atžvilgiu, o tai toli 
gražu nesideriną su “gentlemen’s agreein- 
•nt“

tinėje Afrikoje *- Rodezijoje 
neseniai sugauti Oteli gandrai. 
Vienas jų nuskrido net iki Zi
mbabve apylinkių. Kiti gan
drai sugauti arčiau pusiau jo 
— prie Viktorijos ežero. Gan
dras, kuriam buvo užmautas 
žiedas Nr. 1711, nuskrido a- 
pie 9000 km. Jis buvo apžie
duotas 1935 m, liepos mėn. 
23 d. Panevėžio apskr. Pum
pėnų valsč. Moliflnų kaime. 
Tai jau ne pirmas atsitikimas, 
kad Pumpėnų valsč. gandrai 
sugaunami pietinėje Afrikoje.

a
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Iš Lietuvos miestu ir kaime
“Eltos” Pranešimai

DIDELES IŠKILMES SENOJE ŽEMAIČIŲ 
SOSTINĖJE

KAUNAS, VI-1. (Elta), — 
Per Sekmines senojoje Že
maičių sostinėje Raseiniuose 
buvo didelės iškilmės. Rasei
nių šaulių XI rinktinė atšve
ntė-20 'm. sukaktuves, j ku
rias atvyko kariuomenės va
das gen. Raštikis ir Šaulių 
S-gos vadas pik. Saladžius. 
Raseinių šauliu rinktinei bu-c * •

vo įteikta vėliava, kiurių nu
pirko savo lėšomis apskrities 
ir valsčiaus savivaldybė, ver
tindamos ir giliai suprasda
mos šaulių darbų ir jų pasi
aukojimų tėvynei. Po vėlia
vos įteikimo buvo šaulių prie 
saika. Prisiekė daug rikių, 
moterų ir rėmėjų. Peir ginklų 
vajų šauliams apginkluoti su
rinkta Raseinių mieste per 
18,000 litų, o visoje apskrity

je per 60,000 litų. Už tuos pi
nigus nupirkta nemaža gink
lų, kurie šioje šventėje buvo 
įteikti šauliams. Ta įproga ka
riuomenės vadas gen. Rašti
kis savo kalboje, be kita ko, 
pasakė: “Pastaruoju metu, 
Respublikos Prezidento (paves
tas, lankiausi artimųjų kai
mynų centruose — Estijoje, 
Latvijoje, Vokietijoje ir Len
kijoje. Oficialios mano kelio
nės parodė, kad 'mums ve
dant nepriklausomų, lietuviš
kų, tautinę ir realių politikų, 
skaitantis su faktais ir įvy
kiais, mūsų nepriklausomybei 
joks pavojus negresia. Prieši
ngai, jei mes suprasime savo 
kaimynų reikalus, elgsimės a- 
tsargiai, nepažeisdami savo 
nepriklausomybės, tai ir mū-
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sų kaimynai mus supras ir 
gerbs... Mes žinome, kad nies 
esame maža valstybė, bet jei 
būsime gerai pasiruošę, tai 
ir priešas skaitysis su mumis 
ir mūsų nepriklausomybės ne
palies. Turime daug dirbti, o 
ne tuščiai kalbėti’’... Po to į- 
vyko šaulių paradas, kuria
me gražiai 'pasirodė vyrų ir 
moterų šaulių būriai ir gau
dai raiteliai.

Per Sekmines taip pat įvy
ko Biržų šaulių rinktinės šve 
ntė, į kurių apsilankė kraš
to apsaugos ministras gen. 
Musteikis. Ministras savo ka
lboje pastebėjo, kad Biržų, 
Pasvalio ir Joniškėlio šauliai 
yra pasekėjai tų, kurie kovo
jo ir mirė dėl savo krašto lai
svės ^ir kultūros. Šia proga 
buvo rinktinei įteikta vėlia
va ir visuomenės suaukoti pi
nigai. Ministras gen. Mustei
kis perduodamas šauliams gi
nklus pareiškė: “Ginklus, ku
inuos visuomenė jums teikia, 
pakelkite tik savo krašte že
mėms apgknti’’. Paminėtina 
aukotojų tarpe vienų netur
tingų biržietė senutė Višta- 
kienė, kuri paaukojo 20 litų 
ir savo sūnaus, žuvusio sava
norio laikrodį 150 litų vertės.

Birželio 4 d., įvyko šaulių 
rinktinės šventės Kretingoje, 
Lazdijuose, Marijampolėje, 
Rokiškyje, Ukmergėje ir U- 
tenoje.

Gen. A. J. ITouston, kuris šiomis dienomis iškėlė bylų vie
nai kino kompanijai reikalaudamas $1,000,000 atlyginimo. 
Tos kompanijos pagamintam judy “Man of Conųuest” jis 
įžiūrėjo savo tėvo Gen. Sam Houston įžeidimų. Dešinėj Te
sąs gub. O’Doniel duktė Molly. (Acme teleiplioto)

matyta esamais bendrovės di
spozicijoje laivais pervežti ir 
ipervilkti apie 50,000 - 60,000 
to. įvairių prekių ir padaryti 
apyvartos ligi įpusės milijono 
litų. Ligi rudens Lietuvos Ba-

Netenkame Klebono 
Kun. A. Rupšio

SPRING VALLEY, ILL. — 
Birželio 4 d. Šv. Onos bažny
čioje, ankstybas mišias laikė

ltijos Lloydo jėgomis bus pa- 1 ir po sumos pamokslą pasa- 
statytas geležinis modernus .kė apie šv. Trejybę kun. J.

PRANEŠIMAS BERNIUKAMS
Berniukai, jeigu jūs ieškote te jas pratęsti. Tačiau, jeigu 

kuris berniukas nega’ėtų Ma-kur praleisti atostogas šią 
vasarų, kreipkitės į Mariana- 
polį. Šiais metais Marianapo- 
lyje yra įsteigta skautų sto
vykla, tad visas lietuvių jau
nimas yra kviečiamas prisidė
ti. Terminas prasidės liepos 4- 
tų dienų ir baigsis rugpiūčio 
15 dienų.

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

rianapolyje 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,

Marianapolis College, 
Thompson, Conn.
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KAUNAS (Elta). — Lietu
vos Baltijos Lloydas priėmė 
šių metų sąmatų 3,351,000 lt. 
ir nutarė padidinti akcinį ka
pitalų 500,000 lt. Akcinis ka
pitalas bus 4,000,000 lt. — A- 
kcinė bendrovė “Statyba“ 
veikusi ligi šiol Klaipėdoje, 
dabar perorganizuojama • ir 
jos ageinis kapitalas padidi
namas ligi pusantro milijono 
litų. Bendrovė veiks Lietuvoj.

1939 m. navigacijų Lietu
vos Baltijos Lloydas pradėjo 
jau su didžiausiu iš 3 esamų 
dabar Nemune laivynų ir da
bar po Lietuvos Baltijos Llloy 
do vėliava plaukioja 30 pre
kinių laivų: iš jų 13 savų, 5 
nuomojami, 12 bendradarbiau
ja ir yra bendrovė dispozici
joje. Šių metų navigacijai nu- pieroms

motorinis prekinis laivas, su 
dviem motorais po 75 PS. Šis 
laivas galės per vienų dienų 
pervežti nuo Kauno iki Klai
pėdos iki 250 to. prekių. Spe
cialiai įrengtose patalpose lni« 
galima patogiai vežti sviestų, 
mėsų, vaisius bei kitas bijan
čias šilimos prekes. Be to, 
dar statomi stiprūs motoriniai 
vilkikai, specialiai pritaikin
ti žemam vandens horizontui.

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

KLAUSIMAS. Mano vyras 
mirė praeitų sausio mėnesį. 
Jis tapo šios šalies piliečiu 
1925 metais. Mudu susituo
kėm 1920 metais. Kokiam aš 
esu stovy pilietybės atžvil
giu? Ar aš esu pilietė

ATSAKYMAS. Nuo rugsė
jo d., 1922 metų, žmona 
vyro, kuris tapo piliečiu, ne- 
įgija pilietybės. Tekiuose at
sitikimuose žmonai‘reik pa
duoti prašymas antroms po-

ir aukščiau

Kaina Slielvadore didelės 6 pėdų- mieros, $00 50 •
ir aukščiau. Milžiniškas 28 metų išpardavimas elektri
nių ledaunių visų žinomų išdirbysčių, taipgi gazinių pe
čių, skalbiamų ir prosinamų mašinų, dulkių valytuvų, 
rašomų mašinėlių, rakandų.

. los. F. Budrik Furnitūrų House
3409 So. Halsted St — Annex 3417 S. Halsted St.K \\ CFL 970 k. nedėlios vakare 9 valandų leidžiamai

“Įžymi radio programa. 5

Buvęs Jungt. Vai. Apygardos Apeliacijų teisėjas Martin 
F. Manton su sūnum federaliniam teisme New Yorke. Teis
mas jį rado kaltu už ėmimų papirkimų bylose iš suintere
suotų asmenų. (A cm e telephoto)

Mačiulionis, MIC., o sumų 
laikė jo brolis, kun. P. Ma
čiulionis Vakare buvo rodo
mi paveikslai iš misijų sri
ties. Paveikslai labai įdomūs 
ir pamokinanti.

Prieš dvi savaites (nedė
lios dienų) sudegė Owerall di
rbtuvė. Sudegė iki pamatų. 
Nuostolių padaryta 165 tūks
tančių dol. Buvo, galima sa-

Lietuvis S. Paulo 
Priemiestyje Statys 
Kino Teatrą

Žinomas Sao Paulo lietuvių 
kolonijoje lietuvis biznierius 
Stasys Dorinąs Sao Paulo prie 
miestyje, Vila Zelinoje, grei
tu laiku žada pradėti statyti 
kino teatrų. Vila Zelinoje ir 
kitos tos apylinkės S. Paulo 
miesto priemiesčiuose gyvena

DAR GALIMA SUSPĖTI 
DALYVAUT EKSKURSIJOJ 
Į LIETUVĄ
Išplauks Liepos 1 Dieną 
M. S. Grlpsholm Laivu

Jau tik dvi savaitės beliko 
iki išplaukimo skaitlingos ek
skursijos į Lietuvų, moder
niškam Švedų Amerikos IJni-

labai daug lietuvių. Kadangi'-l08 motorlaivy GRI1 S- 
tie priemiesčiai atsirado vos^^M Per Gotlienbuigų, 
prieš keletu metų, tai nežiū- Nuo Gotlienburgo ke
rint, kad juose yra keliolika
tūkstančių gyventojų, bet nė
ra nei vieno kino teatro. St. 
Dorinąs mano padaryti gerų 
ir pelningų biznį.

St. Dorinąs laikomas vienu 
iš turtingiausių lietuvių Bra
zilijoje. Jis turėjo koncesijų 
vienos autobusų linijos Sao 
Paulo mieste. Neseniai tų ko
ncesijų pardavė kitai kompa-

kvt, vienatinė dirbtuvė, kur 'Tnja.1 už 120,000 milreisų (apie 
40,000 lt.). Taip pat .pardavė 
ir visus turėtus autobusus. Už 
tuos pinigus St. Dorinąs ma
no pastatyti gana didelį kino 
teatrų.

šio miestelio merginos ir mo
terys pasidarydavo gražų pra 
gyvenimų. Atrodo, kompani
ja, nelabai nori statyt naujų.

Mūsų parapijų apleidžia 
gerb. klebonas kun. A. Rup- 
šis. Jo vietų užims svetimtau
tis (bus administratorium)

1 kun. William Kwinn. Reikia 
pažymėti, kad kun. A. Rup- 
šis buvo geras, šventas kuni
gas, labai tvarkingai vedė pa
rapijos finansus. Ir iper sun
kiuosius laikus jam niekuo
met pinigų netrūko ir niekuo
met nuo parapijonų neprašė, 
kaip tai darydavo jo pirmta- 
kūnai. Prie kun. Rupšio nie
kuomet nebuvo nedatekliaus. 
Bažnytinių rūbų yra nupirkęs 
iš savo algos. Klebonijoj, jei 
viskų savo pasiims, tai liks 
tik sienos. Tik žmonės nemo
kėjo įvertint jo gerų darbų 

i parapijai. I
| Kun. Alb. Rūšis yra tarna

vęs Rusijos armijoj grenadie
rių pulke Vladimiro mieste, 
apie septynis sykius yra bu
vęs “ugnies linijoj“ rusų-ja- 
jonų kare. Atvažiavęs į šių 
šalį, iper vargus ir pažeidęs 
sveikatų, išėjo į kunigus.

Linkiu kun. Rupšiui geros 
sveikatos, sėkmių naujoj vie
toj, Toluca, III., miestely.

Nuo 1922 metų uždaryton 
anglių kasyklos šafton 550 
pėdų gilumo įšoko italas Vu- 
lesano. Prisėjo daryti laikinų 
keltuvų, nes kitaip negalima 
lavonų išimti. Kurie leisis į 
šaftą, pirmiausia bus ekstra 
apdrausti, nes skylėj randasi 
pavojingų gazų ir akmuo 
liuosas. Taigi, kurie leisis iš- i 
imti saužudžio kūnų, savo gy- J 
vybę statys į didelį pavojų.

A. Pilipaitis

RHEUMATISM
RILIIVI PAIN IN CIW MIKUTIS

To relieve the torturing pain of Rhenma- 
tlam, Neuritl*. Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutę*, get the Dootor'a fonnula 
NURITO. Dependable—no opiatea, no nar- 
cotks. Doe* the work ųuicltly—mušt relieve 
cruel pain. to your catisfaction in a few 
minute* or money back at Druggist**. Don’t 
•ufler. Ūse NURITO on thl* guarantee today.

leiviai vyks traukiniu apie 6 
valandas laiko per gražiųjų 
ir Lietuvai draugingų švedi- 
jų į Stockholmų. Kelionėje vi
sais kelionės reikalais rūpin
sis patyręs ekskursijų paly
dovas V. Mučinskas, Š. A. L. 
Lietuvių skyr. vedėjas, eks
kursijų lydės nuo New Yorko 
iki Kauno.

Dar ir dabar Amerikos pi
liečiai gali suspėti prisidėti 
prie šios ekskursijos, Ameri
kos pasui gauti ima apie 7 
dienas, reikalui esant ir grei
čiau. i 1i » ♦

Jei manote aplankyti šia 
vasara Lietuvų, prisidėkite 
prie šios vasarinės ekskursi
jos, neatidėliojant kreipkitės į 
savo vietinį agentų, arba į:

Draugo Laivokorčių Skyrių, 
2334 S. OakJey Avenue,

Chicago, Illinois

Mokam 4%Ui Taupomis Pinigus
TAUPYK saugioje Jstalgoje. Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra 

apdrausti iki 15000. per EEDERAL SAVINOS AND IAJAN INSUR
ANCE CORPORATION, VVASHINGTON. D. C.

SKOLINAM PINIGUS ANT 1-MŲ MORGICIŲ nuo 3 metų iki 
20 metų mažais mėnesiniais atmokšjimais.

Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki C vakare; trečiadieniais Ir SeSta- 
dienlals nuo 9 ryto iki 9 vakare.

GEDIMINAS BUILDING & LOAN ASSOCIATION 
4425 S. Fairfleld Avė. Tel. LAFayette 8248

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųlies naujus namus ant 
lengvi, mėnesiniu iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be Jokio cash jmokė- 
jimo ant lengvi, mėnesinių iimokėjimų. 
(Ilgannu geriausi atlyginimą U Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo
kėjimų nno B iki 80 metų. Reikale kreip- 
kitėe prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone GrovehilI 0306
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ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJU 
DRAUGIJOS XX SEIMO PROTOKOLAS ‘

Akademijos Rėmėjų Drau- Kukanauskaitė nuo Motinos 
gijos 20-tas seimas įvyko ge- Dievo Sopul. iš Cicero. A. Ka 
gūžės 28, 1939, Marijos (Jimi- minskie.nė nuo Rėmėjų 19 
ino parapijos salėj, Chieago, skyr. V. Balnaitė nuo Rėmėjų
Illinois.

Seimas pradėtas šv.

Antroji Sesija

skyr. iš Akademijos. L. Vai- 
Mišio-I ėekauskaitė nuo Akademijos 

mis, 9:30 vai. ryto, Seserų Alumnieėių. B. Juraitienė nuo 
,Vienuolyno koplyčioj, kurias Rėmėjų 22 skyr. N. N. nuo 
laikė kapelionas, gerb. kun. Rėmėjų 12 skyr. Ir Barbora 
B. Urba, ir pasakė gražų pa- Lindžienė.
mokslų. ! Vedėja Nausėdienė uždarė

Po pamaldų atstovės ir sve pirmųjų sesijų 12:30 vai. po- 
čiai rinkosi j Marijos Gimimo piet. Maldų sukalbėjo gerb.
parapijos salę pirmai sesijai. Motina Marija.

10:43 vai. ryto gerb. centro
pirm. A. E. Nausėdienė atida
rė 20-ta jį seimų nuoširdžiai; 2:15 val- popiet seimo vedė-
susirinkusius sveikindama. Nausėdienė atidarė antrų- 
Maldų atkalbėjo gerb. kun. k sesijų, maldų atkalbėjo 
B. Urba. gerb. kun. J. Malakauskas. Se

ka sveikinimai. Gerb. Motina
Seimo Prezidijumas »• •J ' i Marija nuoširdžiai pasveiki 

A edėja A. E. Nausėdienė, I . . „ , • • ,
pagelbininkės — O. Reikaus-
kienė, M. DobroValskienė, M.
Šedienė; raštininkės V. A.
Galnaitė, E. l’rosevieiūtė.

Mandatų komisija: F. Bur
bienė, E. Plekavičiūtė, M.
Stauki fitė, K. Garuckaitė.

Rezoliucijų komisija: kun.

nusi seimų nuo savęs ir visų 
seselių iškalbiai atpasakojo 
apie reikalų naujos statybos, 

; naujų Akademijų Nevvton, 
Pa. Sveikino,: kun. J. Mala
kauskas, “Draugo” red. L. 
Šimutis, B. Pivarūnienė, S. 
Šambaras, J. ir B. Naujokai,
O. Salvinienė, J. Česniūtė, S. 

B. UrlM, dv. J. Grisius, L. Ši- j Uartkaiti, K Cepulionienė, H. 
mutis, kun. J. Malakauskan, •Ned¥arjen& Na0 organiaw!ijų 
.V. Trust, ,1. Čepulienė, M.'
Svenciskaitė.

vičienė A. Paulauskienė, R. kevičienė, K. Šveikauskas, V. | 
Lukošienė, II. Mason, J. Bra- Simonavičienė, N. P. Rukus,' 
zauskas, S. Karlaviče, M. O. Gudienė, A. Antikauskas, 
Šliogerienė, M. Stumbrienė, P. Janavičienė, .\1. Malinaus- 
M. Dobrovolskicnė, M. Sven- kienė, B. Lukas, A. Rugienė, 
ciskas, S. šiaučiuvienė, S. ša- P. Siiuantaitė, S. Melinienė 
kūnienė, N. Pakeltis, K. Si- K. J utis, N. N. K. Garuckai-! 
moiiavičienė, L. Al nunaitienė, jg $*>00
A. l’etraitieiiė, J. Čepulienė, ______
M. Juozaitienė, P. Lileikienė,
T. Petkienė, M. Minelgienė, <
K. Umsurgis, ll.Uarinititė, viLASUOS; Nuo u w 
M. Talakauskh ne, S. Milerie-, 2 iki a ir 7 iki s
nė, P. Kazragienė, E. Birgį-' 2 iki 4 ir 7 iki 9
lienė, V. Barkauskienė, L. Še-'

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel, Yards 3146.

putienė, Pranciška Ivanaus
kienė, E. Juraitė, N. Petrus-

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pntaiko
3343 So. Halsted Street

sveikino: B. Nenartonis nuo 
Fed Apskr. Mrs. Novack nuo 

. Moterų klūbo Bridgeport. 1>.
Garmiūtė nuo skyr. jauname-S. Bartkaitė, N. Vanagaitė, J 

Česniūtė.
Ženklelius prisegti — M. 

Šėdienė. Maršalka — N. Bra
zauskas.

Seimą sveikino
Gerb. Sesuo M. Juozapa, 

adv. J. Grisius, kun. B. Urba, 
B. Nenartonis, M. Šveikaus
kas, P. Simonavičienė, M. Ged 
minienė, M. Stankifitė, O. Pro 
sevičienė, M. Šedienė, E. Gri- 
caitė, A. Remidaitė, O. Sam- 
sonaitė, kun. Lukošius, M. Ta- 
lakauskienė, V. Trust, A. Bei- 
noraitė, O. Giržaitienė. Nuo 
organizacijų sveikino: E. Pau 
lienė ir E. Rudienė nuo Rė
mėjų G skyr. A. Vaišvilienė 
nuo Rėmėjų 2 skyr. P. Rudo- 
kaitė nuo mokyklos merg. So-

čių Cicero. T. Kikas ir O. Ka
las nuo Rėmėjų 5 skyr. U. So- 
butienė nuo Rėmėjų 13 sk. J. 
Čepulienė nuo Rėmėjų 1 skyr. 
O. Rugienė nuo Rėmėjų 3 
skyr. P. Žylienė nuo Rėmėjų 
4 skyr. P. Jančauskas nuo Mi i 
nistrantų dr-jos Cicero. P. 
Saliukaitė nuo mokyklos merg. 
Sodalicijos. J. Dimša nuo Lab
daringos Sų-gos 3 kp. S. Sin
kevičienė nuo Rėmėjų 7 skyr. 
T. Petkienė nuo Rėmėjų 8 
skyr. J. Šeputienė nuo Rėmė
jų 9 skyr. M. Dobrovolskienė, 
nuo Rėmėjų 10 skyr. A. Va
lančius nuo Federacijos 12 
skyr. A. Macikas nuo Boy 
Soooits iš 18 St. V. Petrošius 
nuo Minist. dr-jos iš 18-st. B.

dalicijos iš Brighton Park. S. Mockiūtė nuo merg. Sodalici-

Lou Gehrig, viena žymiausių basebolo lošėjų, šiame atvaiz
de matome. lėktuvu atvykusį į Mayo klinikų, Rocliester, 
Minn., sveikatos patikrinti. (Acme telephoto)

jos iš 18-tos. N. N. nuo Merg. Rudžių šeima, 15. Bytautienė. 
Sodalicijos Town of Lake. P. Po. $2.00: A. Remidaitė, V. 
Lapinskienė nuo Rėmėjų 21 sb. ■ Trust, O. Petrošienė, Z.'Gir- 
N. Vanagaite nuo Katalikių žaitienė, T. Kikas, “Dr.” red.

Ii. Šimutis, M. Puišienė, J. 
Birgelienė, V. Daugirdienė, 
A. Brazauskienė, V. Simona 
vičienė, O. l’rosevičienė, K. 
Laucius, K. Sa rėčkaitė, A. 
Autukaitis. Po $1.00: E. Gri-

Dukterų Klubo, Cicero. B.
Bytautienė nuo Moterų Sų- 
gos 1 kp. V. Trust nuo Moti
nų Klfiboi, Šv. Teresės dr-jos 
ir Moterų Sų-gos 67 kp. iš 
Marquette Park. Ir mūsų įny
liūtas šeimininkas, kun. A. Bal caitė, J. Genevičienė, P. Jac-
tutis.
Užsibaigus sveikinimams, sei 

mo rašt. V. A. Galnaitė pers-

kūnas, E. Urinienė, P. Bar- 
dauskienė, V. Lukas, F. Bur
bienė, O. Bytautienė, M. Bal-

kaitė praeitų metų seimo pro- čiunas, B. Plekavičiūtė, O

Now IT’S EASY to makt

1
tU»lan»>« In*

CIIRLS
_ v

TIADI MAS! SAT MO. 3.1M.US

Ctiri w’dh 
Curlflte

SIMPLY... Curl AsYou Comb
Awoy with your curlers t. away

v/ith your eurting gadgetsl Here's

the lašt word in easy curling meth- '

ods. It's the new •'Automatic" Rolo-

curl, wlth a regular comb at one end

and a magic disappearing comb ot

the other. You simply curl as you
comb . . . with one end you comb/ 

4with the other you curl easily, quick<

On/y ’

35‘
ly and wįth beauty shop perfectlon. 

r v
for oll Typoa of Curlt, tinglets, efc.
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tokolų, kurį dalyviai vienbal
siai priėmė.

Amžini Nariai

20-tame ARI), seime gauta 
šie amžini nariai: Emilija Ru- 
žinskienė iš 15-to skyr., Plū- 
ladelpbia, Pa. Bronislava Pi
varūnienė iš 1-rno skyr., Chi
eago. Teodoras Šadbaras iš 
3-Čio skyr. Chieago. Kastan
tas A. Zaromskis iš G skyr. 
Chieago ir N. N. iš 9 skyr. 
Cicero, Ilk, įmokėjo paskutinę 
dalį amžinos narystės $23.00.

I
Laiškais, Telegramomis į

Sveikino Tolimieji Skyriai 1 
i

II skyr. iš So. Boston, Mass.; -
14- tas skyr. iš Scranton, Pa.;
15- tas iš Philadelphia, Pa.; 
24-tas iš Baltimore, Md.; 26-

į tas skyr. iš VYorcester, Mass.; j 
ir 27-tas (jauniausias) skyr. 
iš Shenatidoali, Pa.

Pavieniu Aukos 
A. A. Pranciškaus Stulgins

kio {talikimas (per Martinų 
įVarkalienę) $130,00. Kun. II. 
J. Vaičiūnas nuo savo para
pijos $100,00. K. Simonavičie- 
nė $66,00. Kun. II. J. Vaičiū
nas nuo savęs $23,00. S. ir O. 
Šantbarai $23.00. E. Gedmi
nienė $13.00. Lindžių šeima, 
$10.00. Po $3.00: B. Nenarto
nis, M. Šveikauskas, Paulių 
šeinių, Naujokų šeima, M. A- 
nužienė, H. Nedvarienė, S. 
Bartkaitė, K. Sereikienė, V. 
Galnaitė, S. Brazauskų šeimų, 
B. Strodumskienė, E. Čepulio- 
nienė, E. Jančienė, D. Bart
kienė. $4.00: A. Beinoraitė. 
Po $3.00: adv. J. Grišius, U. 
Sobutienė, 0. Sullivan, O. 
Samsonaitė, A. Vaišvilienė,'

Kalas, S. Lapinskienė, J. Ju
cius, K. Vaitkienė, M. Varka- 
lienė, O. Sekleckienė, AI. Tom- 
kūnienė, O. Railienė, P. Jan- 
čauskaitė, A. Alazoraitė, P. 
Bitinaitė, E. Prosevičiūtė, Z. 
Vanagaitė, J. Česniūtė, A. 
Pukelienė, B. iVilimienė, U.

Jonaitienė, A. 
Rudokienė, E.

Gudienė, S. 
Stočkienė, B.
Genienė, O. Žylienė, P. Petrą-

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Pnllman 7236
Rm. Pnllman 0263

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Mlchigan Avė.
Chieago, lltinoia 

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

Rez. TeL Canal 0402

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

Tel. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ, 
TeL Hemlock 7270

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

Clinic* prooa Litterine Antiteptie 
reac/ie< and kili* dandruff germ
There is no oasicr, niore (lelightful, or 

effcctive way of kerning dandruff nndcr 
control than with Listerine Antisepiic. 
Taranus for more than 25 years as a moutli 
wash and gargle. Just rub it in and foliovr 
with JM-olonged massage.

List erine Antiscptic gets rid of dandruff 
lu-cause it kilis the germ tiiat causes dan
druff—the queer littln bottle-shapcd bttc- I 
teria (Pityroaporum ovale) tiiat surrourHls 
the hair and oovers the scalp.

Don’t waste time with remedies that 
merely attack symptoms. Ūse Mstcrino 
Autiseptic, the proved treatment that gets 
at the cause. The only treatment we know 
of that is backed by ten years of research 
and a clinical record of success in tho 
groat majority of cases.

Larabert l’liar macai Co„ St. Louis. A f o.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR
- DANDRUFF

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1448 So. 49th Court, Cicero
Autradiciuaia, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M- 
3147 S. Halsted SL, Chieago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

OR. P. J. BEINAR
(B£lNAltAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CH1RURGA8 

6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:

Ofiso — Wentworth 1612
Res. — Yards 3955

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Įiagai atitarti

AKIŲ GYDYTOJAS

UUnRnHTEtD

EYEGLRSSES

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRgiiua 1116 4070 Archer Avė.
Val&ndoa: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Scredą 
Seredomis ir Nedel. pagal sutarti

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

3-tros hiboa 
CH1CA00, ILL.

Telefonas HIDvray 2890

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

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.
Ofieo valandoe:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vaL vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitari tu

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Rez. TeL PLAaa 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomia nuo 16 iki 12 vaL dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. VAITUSH, OPT.
SI’ECIALISTAS 

OFTOMETItlCALLY AKIŲ
l.ILTL'VIS

Suvirs 20 melų praktikavimo 
Alano Garantavimas

Palengvins akių įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
tai somos

Valandos: nuo 10 iki 8 vaL v&k. 
Nedfilioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos l>e akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YARds 1373

Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Marskfield Avė.

[ Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieaiaia 
pagal sutartį

TsL YARda 6921
K£Nwood 5107

DR. A. J. BERTASH
’■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

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

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MįĮ MORGIČiy

Res, 6958 So. Talman Ava 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vsL 
Ketv. ir Nedėliomia susitarus

2423 W. Marąuette Road

TeL CANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

INSURED

Kiekvienos ypatoa padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei 
Federal Savings and Loun Insurance Oorp., po United States 
Government priežiūra.

DR. STRIKUL’IS
PHYSIGIAN and BURGEON

TeL Galomet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant aek- 
madienins ir trečiadienius

OR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
ClllCAGO, ILL.

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus 4%

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

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

PIRKIT NAUJAUSI

Ctsysler, Chevrolet ir Plymouth

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modcrntlkal 18- 
tobullntl, nužemintos kainos, lengvi l8mokSjimal,

teisingas patarnavimas

BALZEKAS MOTOR SALES
“O WTLL LIKK US”

4030 S. Archer Avė., Chieago, UI., Phone Virginia 1515
Turime daugybe vartotų automobilių vlllausloe mados, nuo 818.80 
Ir aus--

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomia pagal sutartį

Office TeL YARda 4787 
Mamų TeL PROspect 1980

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

' Telefonas RRPnblic 7868

Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt 3t
Vai; 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chieago
Trečiadieniais ir Sckmksdieniais 

pagal sutartį.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIEC1KSKAR) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1758 West 47th Street 

(Kampas Wood St.) 
OFISO VALANDOS:

ir 7—8:80 Vakare 
b Pagal

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reeidandjos TeL BHVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaLi 2—4 iz 6-8 &. au 

Resideneije
1939 So. Claremant Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Tel OANal 0267
Res. TeL PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TeL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 8660

AabK^intinia KfttTUTt&diMŪAifl lt 
PwktadiexxiAii

4631 South Ashland Avė.
• _ TeL Yards b



Pirmadienis, birželio 19, 1939
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
Lawrence, Mass.

Kun. dr. Jonas Jaučius, iš
važiuodamas į Komų, Tėvų 
Marijonų susirinkiman, viešė
jo pas savo tėvelius Lawren- 
ee dvi savaites. Išvažiavo į 
Tliouipsonų birželio 12 d. Ku

žius gėlių bukietus. Sveikini
mus su dovanomis suteikė So
da lietęs, ftv. Vardo, Maldos 
Apaštalystės, Tretininkų, Mo
tinų Arkibrolija, Takernaku- 
liumo, ftv. Elzbietos draugi
jos, Kazimierieeiai ir kt. Ven
cius, Federacijos skyriaus pi

nigas Jonas Padvaiskas, kuris rmininkas, nuo visų susirin-
laukia paskyrimo į parapijų, 
nuvežė savo mašina.

kusiųjų įteikė dovanų. Vaiku
čių draugijėlė dovanojo juos
tų ir stulų. Svečių buvo iš į- 
vairių kolonijų. Kalbas pasa
kė: kun. J. Skalandis, Law- 
rence miesto atstovas, Tho- 
mas Stočkus (Stokos), iš Wo- 
rcester, Mass., advokatas Ciu-

Sekmadienio vakarų, birže
lio 11 d~, Sv. Pranciškaus pa
rapija buvo surengusi savo 
gerb. klebonui, kun. P. M.
Jurui pagerbtuves dešimties 
metų klebonavimo sukaktuvių nys> jg Boston, Mass., kun. J
proga. Vakarienę pradėjo 6:30 
parapijos asistentas, gerb. ku
nigas Jonas Skalandis. Visus 
valgius pagamino ir prio sta
lų patarnavo Sodalietės. Va
karo rengimo komisijos pir
mininkas, K. Vencius pakvie-

ftvagždys iš Brockton, Mass., 
kun. dr. J. Jančius iš Hins- 
dale, 111., ir naujai įšventin
tas kun. J, Padvaiskas. Be 
to kalbėjo: I. Umpa, kaipo 
seniausias parapijonas, Z. 
Bauba, M. Songailaitė, M. Ba

tė daktarų J. Pash vedėjuml stek, A. Arlauskaitė, L. Ven- 
Žniouių buvo pilna svetainė.
Prie skanių valgių programų

čienė G. Unick, E. Švenčio- 
nienė, O. Zareckaitė, J, Pui-

išpildė Seselių Pranciškiečių gys> a. Jodka, ir C. Armi-
parengtos mergaitės. Parapi 
jos vaikučiai ir Sodalietės su 
savo linkėjimais įteikė gra-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimu.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

naitė. Pabaigoje mūsų gerb. 
klebonas kun. P. M. Juras dė
kojo ipagerbtuvių rengėjams, 
dalyviams ir visiems parapi
jiečiams už gražų 'kooperavi- 
mų jo pastoracijos darbuose. 
Dėkojo ftv. Cecilijos chorui, 
kuris “in corpore” laike gie
dotinių šv. Mišių ėjo prie Ko
munijos intencija savo myli-

RHEUMATISM
Starta To 

24 Houra
Happy Days Ahead fbr Ton

Thlnk of lt—how thta oM werM 
OoeB tnake progrera—now comaa a 
prescrlption wti1ch la knoim to phar- 
raarlsts aa AJlenru and wtthln 48 
houra after you atart to tafta thla 
awlft kctlng formula paln. agony and 
fnflammatlon cauned by ezcesa orio 
acM haa atarted to depart.
OAnonro doea Juat what thla notlee 
aaya lt wlll do—lt la guaranteed. Ton 
can got one senerone bottla at tead- 
ln< draaatorea everywhere for H 
centą and If lt doean't brlns tbe joy- 
aua reenlts you ezpact—y 
•rbole heartedlr reta

FOR 
I T C H I N G 

S K I N

T Ar kenčiate niekia; 
nudegimų, arba odos
Nakanttkit! Žemo per 30 
■tetų gelbėjo žmonėms. Pa
balina ecssma. Bbiiiums, 
apvogtu ir kitokios odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
Šiandien! Vienose aptieko- 
se. 35c. 00c, <1.00.žemo

f Or S r\ ki IHR i TAT ' O 5

rį laikų jis buvo pamirštas, | 
bet dabar Londono policijos 
viršininkas vėl skelbia polici
ninkų išnuomojimų, o londo- 
niečiai jų paslaugomis mielai 
naudojasi.

Kas myli, gerovei tarnauja 
daug protų nevisai subrendu- 
džiuoja, neieško garbės.

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

t

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
16 angliško vertž 

Kun. Ant. M. Karuiiikia

Prekinis Canada-Atlantic laivas Dalwarnic, kuriam išplaukus iš Milwaukee po keletos I 
valandų įgula (pajuto, 'kad laive kilęs gaisras. Įgulai nepajėgiant gaisro likviduoti, kapito-1“* 
nas laivų pasuko į Chicago ir paleido pilnu greitumu. Visų nalktį įgula kovojo su gaisru, 
kol laivas pasiekė Chicago ir sulaukta pagel bos. Iš priešakio Chicago gaisrininkų laivas.

(Acme tekphoto)

mo klebono. Prašė ir ateityje nuilstančiai darbuotis tautai. laiko. Turtingesni londonie-
vieningai ir gražiai, kaip ir 
iki šiolei, tęsti gražų (parapi
jos darbų. Aušrelė

Katalikai Daro 
Didelę Pažangą

BROOKLYN, N. Y. — Ap
reiškimo parapijoj, kur (kle
bonu yra kun. Pakalnis, bir- krų mokestį gali išsinuomoti

ir Bažnyčiai. Julytė

Piliečiai Gali
Išsinuomoti
Policininkus

Anglijos sostinėje Londone 
kiekvienas pilietis už tam ti-

želio 6 d. trys jaunuoliai bai
gė Šv. Jono universitetų: An
tanas Masaitis, B.A. (Bache- 
lor of Arts), Juozas Drauge
lis, B.S. (Bachelor of Science) 
Jonas Skarulis, M.S. (Master 
of Science).

Sveikinam darbščius jau
nuolius. Linkime ir toliau ne-

valdinį policininkų. Nnomos 
kaina priklauso nuo 'policini
nko eisimų pareigų rūšies ir

GIESMYNAS

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LEMCVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
THE HOME OF FINE FUKlOTCRE” SINCE 1S04

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

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS............PO

Ftnigai gretinami Jei
* »tl.

$12.50
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ 

Visas piritas daro LAISNUOTAS DENTISTAS ii impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNOALE DENTAL LABORATORIES
S»4» WLVT tfltt, STREET 

TM. Ijaaradale M08-S
Atdara Iki t r. p. D.

1724 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Monroe 9281

Phone: Calumet 2520-1

G. A. ŠUKYS, SUKYS - DOODY - ANTŪNISEN, Ine.3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL.
Perkėlom raštinę J savo namą. Raštinė modemiškai įrengta ir patar

navimas bus geresnis.

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

Skolinant pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos 
dėžutes. ;Apdraudžiam 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 
Lietuvų ir kitas šalie. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

G. A. 8UKT8, Prezidentas, SUKYS-DOODY-ANTONIBEN, Ine.

Įsigykite Nauja Giesmyną. Jame 
rasite Visiems Metama Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patvartė 
Ant S. Pocius.

Išleido t'.. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — M centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIS0LĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršais, 
kaina — S.76. Reikalaukite M:

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

Chicago, Illinois

eiai policininkus išsinuomoja 
ipokyliams, vestuvėms ir šiaip 
pramogoms, į kurias susitel
kia daug žmonių ir bijomasi, 
kad neįsibrautų vagys ir ne- 
apvogtų svečių, kad nekiltų 
peštynės ir pan. Išnuomoti 
policininkai pilnoje uniformo
je vaikšto pokylių ar pramo
gų patalpose ir stebi sbečius 
bei šiaip pašaliečius ir tar
nus. Galima išsinuomoti poli
cininkus laidotuvių eisenai 
tvarkyti, mitingui nuo triukš
madarių saugoti arba šiaip 
dėl “unaro”. Pavyzdžiui, iš
nuomotas policininkas stovi 
prie vartų ar durų, kai sve- J 
čiai renkasi į puotų. Už va
landų, žiūrint pareigų, reikia 
mokėti nuomos nuo 4—15 li
tų. Galima, pagaliau, išsinuo-, 
moti policininkų, kuris palydi, 
į namus vėlai grįžtant iš teat
ro ar pokylio. Šis paprotys A- 
nglijoje yra labai senas. Ku-

4. I A
PETKAS BLUD2IUS
Mirė birt. 17, 1939, 8:25

vai. ryte, sulaukęs pusės ainž.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės 

apskr., Kvedainių parap., Ur- 
šalinų kaime.

Amerikoje Išgyveno 4 6 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Marcijonų. po tėvais 
Kudminaitė, 2 sūnus: Petrų, 
marčių Hienų, ir Kazimierų, 
marčių Beatriče, 2 dukteris: 
Lucijų Naugžeinienę, žentų An
tanų ir Emilijų Bitinienę, žen
tų Kazimierų, 3 anūkus, 5 a- 
nūkes, broisūnį Mateušų, bro
lio dukterį Onų, švogerį Jonų 
B>razauskis, švogerį Julijų Ru- 
bis, švogerkų Jennie Rubienę 
ir jų šeimynų ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko brolį Antanų ir jo 
žmonų Apolonijų, seserį Marei- 
joną Bernokienė ir ju šeimas, 
ciocę Marcijonų Stasitaitę ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas 4540 So. 
California Avė., tel. LAFayette 
1312.

Laidotuvės J vyks trečiadie
nį, birž. 21 d. Iš namų 8:0U 
vaJ. ryto bus atlydėta į Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai,
Mančtoei, Dukterys, Aentai. A- 
nūkai. Anūkės ir Giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudetkis, tel. Yards 1741.

Urba Flower Shoppk 
4180 Archer Avė.

Fb— IAFAl

Mylimasis giedojo, ir sakė: 
“Tie, kurie mane giria pasi
švenčia save mano širdies tvi
rtumo girimui, o mano gar
bės priešai juos 'kankina ir 
laiko juos paniekoje. Todėl aš 
pasiunčiau savo numyiėtiniam 
kad jis apverktų ir apraudotų 
tų negarbę, kurių aš iškenčiau, 

, o jo raudojimai ir ašaros gi
msta iš mano meilės”.

tA. * A
KAZIMIERAS REGASHUS

Mirė gegužės 11 d., 1939 m., 
8:50 vai. ryte, sulaukęs 36 me
tų amžiaus.

Gimęs Shcboygan, Wisc.
Paliko dideliame nuliūdime: 

tėvelį Kazimierų, motinėlę 
Magdalenų, po tėvais Kisielu- 
tė, 2 brolius: Antanų, jo žmo
nų Onų ir Vincentų ir jo žmo
nų Marijonų. 3 seseris: Julia, 
Magdalenų Gregg, joa vyrų 
Bernardų ir Juzefų Schroeder 
ir jos vyrų Marcei, broisūni 
Tamošų. sesers dukterį Lota 
Gregg, ciocę Marijanų Burnei
kienę, jos vyrų Juozapu ir jų 
šeimynų ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
8026 Muskegon Avė, So. Chi
cago, tel. South Shore 9236.

Laidotuvės įvyks antrad., bir
želio 20 d. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Juo
zapo par. bažnyčių (88th St. 
and Marąuette Avė), kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Broliai, Se
serys, Marčios, švogeriai ir vi
si kiti Giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. JJudcIkls, tel. YAKds 1741.

MALDAKNYGES
Angelas Sargas, juod. virš. pank.............................$1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš......................... $1.25
Maldaknygė ir Bai. Vad. raad. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš....................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................. 75c
Jūras Mano Pagelba, didelėmis raidėmis................ $2.50

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

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENA IB NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TcL YARDS 1278 

Res. 4543 South Paulina Street

NARIAI CHICAGOS, 0I0KR0S LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C patarnavimas H m D U L H n b L DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

P. J. Ridikas 3354 So. Halated 

Telefonas YABda 1419

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BBHAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTJ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue 
- TeL LAFAYETTE 0727

r\ Y V’ AT koplyčios visose 
**• ■* Chicagos dalyse

■rftadfezilo vakarai*. 7:00 valandų, U WHXP atodea (1M0 K.I 

PraaeHJaa P. AALTIMIERAS

Moiy B. Petkas
Latacz r Siiai

I iiiloiiičuicJ. LllttcVICtuS
S. P. Mažeika

6834 So. Western Ava, 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109
2314 West 23rd PIaee 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULhnan 1270

4348 80. California įftn. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituaniea Avenue 
Phone YABda 1138-1139

AibusM.PtiHe£: lituaniea Ava. 
Phone YABda 4908

L J.Zelp 1646 West 46th Street 
Phone YABda 0781-0782

Albai V. Petkus 4704 S. Waateru Avui 
TeL LAFayette 8034
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Rytoj Marijonų 
Rėmėjų Chicagos 
Apskr. Susirinkimas

Birželio 20 d., Tėvų Mari
jonų Rėmėjų Draugijos Chi- 
cagos apskrities atstovai re
nkasi į susirinkimų, “Drau
go” name, 2334 S. Oakley a- 
ve., lygiai 7:30 vai. va'kare, 
'kad ,pasitarti Lietuvių Dienos 
išvažiavimo reikalu. Šis susi
rinkimas yra vienas svarbiau
sių, už tai maloniai prašau 
visų kolonijų atstovus ir šiaip 
Marijonų prietelius kuo skait
lingiausiai atvykti ir nusista
tyti kų kuri kolonija turėsi
me. Tai begalo svarbu. Dėlei 
geresnių sekinių reikalinga ir 
daugiau pasitarimų. Taip pat 
nuoširdžiai prašau visų tų, ku 
rie turite paėmę dovanų kny
gutes, visuomet turėkite su 
savimi ir (progai pasitaikius 
paprašykite į talkų. Juo dau
giau susirūpinsime šių kny
gučių reikalu, tuo turėsime di 
desnės ir sėkmingesnės nau
dos. Visi, broliai ir seserys, 
gerai žinome, kad duoti yra 
lengviau negu įprašyti, bet 
nenustokime vilties, Chicago- 
je yra begalo daug gerų žmo
nių, kurie neatsisakys padėti.

Taip pat turiu pranešti, 
kad p-nas Budrikas suteikė 
vir|minėtam išvažiavimui lie
pos 23 d. garsiakalbį. Už tai 
brangieji, kurie kartais rei
kalingi kų nors įsigyti savo 
namams, nepamirškite Juozo 
Budriko Fumiture Mart, ad
resu 3409 So. Halsted Street 
— Annex 3417 S. Halsted St. 
Taip ipat p-nas Valančius ža
dėjo padaryti pranešimų apie 
mūsų išvažiavimų ir, pareiš
kė, kad duos progos ir per 
Budriko radio valandų pakal
bėti Lietuvių Dienos reikalu. 
Nuoširdžiai ačiū Juozui Bu
dri kui ir p-nui Valančiui už 
prielankumų. J. K.

Iš Marijonų Rėmėjų \£ 
5 Skyr. Susirinkimo

MARŲUETTE PARK. — 
Birželio 16 d. parapijos salė
je įvyko Tėvų Marijonų Rė
mėjų Draugijos 5 skyriaus su
si rinkimas. Ne
atvykus pirm. A, Pukelienei 
ir vice pirm. A. Jonaitienei, 
jas pavadavo p-nios O. Vili
mienė ir A. Povilauskienė,
O. Vilimienei atidarius susi
rinkimų, pakviestas prot. raš- 
tin. B. Nenartonis perskaityt 
nutarimus iš praeito susirin
kimo, kurie vienbalsiai priim
ti. Raportų iš įvykusio išva
žiavimo, neatsilankius rengi
mo komisijai, išdavė Petras 
Gailius, kad išvažiavimas vi
sais žvilgsniais gražiai pavy
ko ir padaryta gražaus tpelno. 
Taip pat susirinkimas plačiai 
kalbėjo apie ateinantį Mari
jonų Rėmėjų Draugijos Chi
cagos apskrities išvažiavimų, 
prie kurio stropiai rengiasi, 
.platina dovanų knygutes. Iš 
tikrųjų, reikia pasakyti, kad 
Marąuette Parko Marijonų 
Rėmėjai labai gražiai darbuo
jasi, pilnai pasiryžęs (kiekvie
nas narys-ė išplatinti po kny
gutę, kitos ir daugiau. Jiems 
daug padeda energingas jau
nuolis ir buvęs Marianapolio 
Kolegijos studentas Jonas 
Stoškus.

Susirinkime įsirašė dvi nau
jos narės: Antanina Poškienė 
ir Stefanija Ruplėnienė, ku
rias perstatė žymi Marijo-

SPORTO 2INI0S
J

Lietuvių Sportininkų 
Diena » .

Amerikos Lietuvių Olimpi
nis Klubas turės paskutinį su

sirinkimų pirm suvažiavimo 
antradienio vakare, teisėjo 
Zūrio namuose. Iš visų val
stybių suvažiuos sportininkai

ir jų draugai dalyvauti ban- 
kiete Syrena valgykloj sek
madienį, birželio 25 dienų, 1 
valandų popiet. Be klubo na
rių, dalyvaus ir sporto rašy
tojai, profesionalai sporto žai 
dime ir žinomi universitetų 
sportininkai.

Tų patį vakarų bus sporti

ninkų šokiai M. J. Flynn sa
lėj. Grieš Einil Flindt orkes
trą ir dainuos garsus radio 
artistas Bob Crosby.

Jei norite pasikalbėti ir 
paklausti sporto mylinčio jau
nimo, kaip jiems sekėsi Lie
tuvoj pereitų vasarų, prašo
mi dalyvauti šokiuose arba ir 
bankiete. Jiems visuomenė pa 
dėjo pamatyti savo tėvynę, 
jie tuo nori atsilyginti pade
dant naujiems sportininkams.

Dėdė Kostukas

CLASSIFIED
PARDAVIMUI BIZNIS

Pardavimui valymo, dažymo ir siu
vimo biznis. J stelgias virš 20 metų. 
Parduodame krautuvę, 4 gyvenimui 
kambarius Ir dykų lotų pigiai. At
sišaukite: H. Dajc, 2228 S. Cuyler 
Avenue, Berwju, III. Tel. Bcrvvyn 
1244AR

SHE LOŠT 20 
POIIMS 0F FAT

Šiemet birželio 22—25 die
nomis Kaune įvyks Lietuvos 
Šaulių Sakingos jubiliejinis 
20 metų sukakties suvažiavi
mas. Šia proga Amerikos Lie
tuvių Sporto Komiteto valdy
ba nutarė Lietuvos Šauliams 
paaukoti po šautuvų. Vaizdas 
simbolizuoja šautuvų įteiki

duoti progos kilti aukštyn, o 
jisai už tai padės savo para
ma visiems atsilankiusiems.

Linkiu jaunam biznieriui, 
laidotuvių direktoriui, Anta
nui M. Phillips gražiausių se- 

nų rėmėja ir veikėja A. Po- profe8ijoje, , K
vilauskienė.

Nesiradus daugiau naujų 
reikalų, susirinkimas baigtas 
pakilusiu ūpu, — dirbti išvien 
kad kuo daugiausiai padaryti 
naudos. J. K.

mų. Iš kairės į dešinę: Jonas iriai sumokėjo konsului atitin-
Juška, iždininkas, Antanas J. 
Valonis, sekretorius, kun. A- 
nicetas M. Linkus, vicepirmi
ninkas, dr. Steponas Biežis, 
vice pirmininkas, adv. Jonas 
Bagdžiūnas Borden, pirmini
nkas, ir gerb. Petras Daužva- 
rdis, Lietuvos konsulas Chi- 
cagoje. Komiteto valdybos na

karnas sumas, kurios bus pa
siųstos Lietuvos Šaulii} Suju
ngei nupirkimui paaukotų 
šautuvų, kurie bus įteikti ju
biliejinės šventės proga taip
gi padovanojo Šaulių Sujun
gei imponuojančių trofėjų, a- 
pie kurių bus plačiau aprašy
ta kitų sykį.

Feel full of pep and possess th« 
alender form you erave—you can’t 
if you listen to gossipers.

To take off excess fat go llght on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy sweets — eat more fru i t and 
vegetables and take a half teaspoon- 
ful of Kruachen Salta ln a glaas of 
hot water every mornlng to elimi- 
nate excess waate.

Mra. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writea: “I took off 20 
lba.—my clothes flt me fine now."
' No draatic cathartica—no constl-

f-atlon—būt bllaaful dally bowel ac- 
lon when you take your little daily 
dose of Kruachen.

PARDAVIMUI BIZNIS
Štai ką Jūs norėjote — mažą gro- 
serne. 5 kambarių fletas, belsmon- 
tas ir garadžiua. Už viską tereikia 
įnešti tik mažą sumą. Atsišaukite:
2811 Ktruth Leavitt St., telefonas 
I«vvn(lalc 0880.

PARDAVIMUI NAMAS
Nebemokėkite rendos. Jnešklte pi
nigus ant namo, po num. 2134 W. 
24th St. Įeigos $72.00 J mėnesį. 
J 10 metų namas jūsų. Matykite sa
vininką po num.; 2817 So. Karlov 
Avė., tel. bąvvndale 9380.

GERAS IR PIGUS
Krautuvė ir 3 fietai po 5 kamba
rius. Fletai apšildomi. Geroj vietoj. 
Marąuette Parke. Krautuvė tinka
ma visokiam bizniui. Atsišaukite: 
Box V 879, Draugas Pub. Ckx, 
2334 S. Oakley Avė., Chlcago, III.

1

PARDAVIMUI PIGIAI

Pigiai — didelis lotas skersai nuo 
Liet. Taut. kapinių, šalę “forest pre-. 
serve”. Tinkama vieta dėl "refresh/ 
ment stand". 83čios ir Kean Avė.’ 
Atsišaukite: 2617 So. Karlov Avė., 
telefonas Ijiwn<lalc 0380.

CLASSIFIED
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Per mus galima pirkti iš resyverių- 
forklozerių gerų bargenų — mažų 
ir didelių namų, pigiai ir ant leng
vų išmokėjimų. Jei turite kokią nuo
savybę ir norite parduoti, mes par
duosime greitai ir gausite visą cash. 
Taipgi turime gerų mainų, visokių 
ir visur. Taksų protesto štampą ar
ba Notaro antspaudą kur reikia pri
dedame dykai. Atitekame visokius 
real estate ir insurance reikalus iš 
visų atžvilgiu su teisingumu ir at
sargumu. Charles U mieli (l'mikas), 
2500 Wcst 63rd St., tel. PROspeel 
6025. • ’ «

GERA NAUJIENA 
Parduodu namą labai pigiai — 6
kambarių su garadžiu ir apšildomas 
su šiltu oru (furnace heat). Namas 
randasi Bridgeporte. Atsišaukite pas 
savininka: 830 W. 341 h Street, tel. 
VARds 5530,

PARDAVIMUI FIKSCERIAI
2-krėslai barzdaskutyklos fiksčerial. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite: 6421 
Nouth Halsted Street. Antros lu
bos.

Namuose Susižeidė
BRIDGEPORT. — Praeitų 

savaitę p-nia Šaltėnienė, da
rydama narni} ruošų, netikė
tai susižeidė. Nors ligonė nė
ra pavojuje, bet visgi labai 
gaila, nes neseniai pradėjo 
vaikščioti ir veikti visuome
nėse darbuose iš po nelaimės, 
įvykusios su automobiliu, o 
dabar ir vėl kita. Tai jau 
perdaug. P-nia šaltėnienė ir 
žymi darbuotoja įvairiose or
ganizacijose, ir dabar, kada ei 
na dideli prisirengimai prie 
Marijonų Rėmėjų išvažiavimo, 
jinai irgi, nors ir nesveika, 
bet nepasiduoda ligai, eina ir 
platina dovanų knygutes.

Tai neišsemiamos energijos 
moteris.

Linkime p-niai Šaltėnienei 
sveikatos, ir tikimės, kad su- 
lyg aplinkybių, kiek galės, 
padės sunkiame darbe. J. K.

Jaunas Biznierius, Bet 
Gabus ir Mandagus

BRIDGEPORT. — Birželio 
16 d. netikėtai turėjau progos 
aplankyti ir susipažinti su

Pranešimai
D. L. K. Vytauto draugija 

laikys priešpusmetinį susirin
kimų antradienį, birželio 20 
d., 7:30 vai. vakare, Chica
gos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj. Susirinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienas draugas 
būtinai privalo atvykti, nes 
randasi svarbių reikalų svars
tymui. Taipgi turime žinių,

jaunu biznierium, laidotuvių' jog kita draugija nori prisi-

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporatcd

Tel. Prospęct 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

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

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL 

p-nas Bntchas, sav.

GARSINKITES “DRAUGE’

direktorium, Antanu M. Phil
lips, kurio biznio įstaiga ran
dasi adresu 3307 Lituanica 
Avė., telef. Yards 4908. Tai 
jaunas, bet begalo mandagus 
biznierius. P-nas A. M. Phil
lips parodė savo laidotuvių į- 
staigų, kuri, ištikrųjų, reikia 
pasakyti, yra viena -gražiau
sių ir moderniškiausių su įve
sta “cooling system”, taip 
kad žmonėms susirinkus ir 
skaitlingiausiai, jautiesi taip 
vėsiai, kaip Michigan ežero 
maudyklėse.

Pasikalbėjus trumpai su A. 
M. Phillips, ir pareiškus, kad 
rengiamės prie didelio darbo,' 
maloniai išklausęs, irgi prisi- Į 
dėjo ir žadėjo kartu dalyvau
ti.

Taip nuoširdų ir malonų bi
znierių, lietuviai progai pasi
taikius turėtų neužmiršti ir

dėti prie mūsų draugijos. Tu
rėsime pasvarstyti ir komisi
jų išrinkti priėmimui draugi
jų. P K., sekr.

Senas įpratimas nelengvai 
pasimeta ir nevienų negali 
laisvai vesti prieš jo paties 
nnomonę.

Mažų Išlaidų
NAMA ’

Pamatykit 
š| namą 
šiandien

.10 r. Iki 4 
j po piet ant 
mūsų vietos!

Pastatysime namus Ir Vidą |- 
rengsime ant Jūsų lotą. Visi dar
bininkai unijistai ir užtikrinti. 
IZOIJOTA GARAJIA
2 karams pastatysime
ant Jūsą loto

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

ANT RENDOS
2 šviesūs kambariai, ant 2-trų lu
bų. tinkami merginoms ar vaiki
nams. Reikalinga pasisakyti kur e- 
si pirmiau gyvenęs. 3222 So. Eme- 
rald Avė., Chlcago, Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS
Mokyklos Reikmenų ir delicatessen, 
Marąuette Parke. Pilnai įrengtas. 
Parduosiu pigiai.

Telefonas n KMlock_5082______
PIRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS 

— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai >1.00; 15 
bušeliu $2.50.
Stanley Gavens. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, III., tel. Oak L*wt 
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 automo- 
blllum ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chicagos. Keltas *3 Ir 45. Peter Ber
notas. Bov 77. Sllver Lake. Wls.

BARDAVTMUT tavernas 
Pardavimui tavernas prie 160 East 
Marąuette .Road, kaminas Indiana Ar 
venne. Matykite Mr. Downa.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DfcL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyrišką Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevąrd 0*37

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Prool 

BOTTLED IX BONU 
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.

4-5 Kvortos.

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
1An DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R OOMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pbone Boulevąrd 0014

si,to

“DRAUGO” . VASARINIS

PIKNIKAS
-įvyks-

Kviečiame jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porčiai ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.
CITY WRECKIN0. & LBR. CO. 
2301 S. Crawford, Lawndale 3010

Open Sundays 
K. KAFKA, prez.

Tortas viri
13,108,808.88

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

PARDAVIMUI
5 kambarių bungaiow. 2750.06 įmo
kėti. $27.00 J mėnesį HOLC. Labai 
gerame stovyje. 50 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busų. Savi
ninkas: 9353 S. 55th Oovrrt, Oaklawn, 
Illinois. 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas po num. 160 
East Marąuette Road. kampas In
diana Avenue. Matykite Mr. Dogus,

RENDON FLETAS 
Rendon 2 Getai po 3 kambarius. 
Gasas. elektriką. Ir rakandai; šilu
ma ir karštas vanduo. $7.00 į sa
vaitę. Be rakandų $25.00 J mėnesį. 
8241 Ogden Avė. Matykite Emest 
Rudaitis. 2-tras aukštas.

KLAUSYKITE

New Citu Firnitm Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocydes.

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

Sekmafoi, Liepns-July 9,1939 
GRAŽIAME SUNSET PARKE

“VILNIAUS KALNELIUOSE’

Prie 13 5 tos ir Archer Avė., Rte. 4-A

4%

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

‘ 18,000.00
Išmokėjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-tnų 

Morgiėių
Bafety Deposit Dežntsa Galima 

P asi randuoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 vak. Reredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAH ASSOCIATION

of CniCAGO
JU8TIN MACKTEWICH 

Preaident
HELEN KUCHINSKAS, See.

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

PARDAVIMUI NAMAS 
8 kambarių, šviesus namas f gera
me stovyje) su įeigomts. Didelis lo
tas. Ąžuolo aptaisymal; 2 ekstra tu
aletai; 6 kamaraitės (elosets); Elec- 
trohix Gaslnis refrlgeratorlua; klek 
.rakandu: šviesi pastogė su geroms 
grindimis. Furnace; karštas van
duo; mūrinis pamatas, cementinis 
privažiavimas Ir kiemas, 2-karų ga
radžius; puiki žolė, medžiai ir gė
lės; lluosas titulas, taksai žemi; ma-j 
ža cash kąlna arba lengvi išmokė- 
Jlmal. Arti mokyklų, bažnyčių, par-’ 
kų. knygvno. krautuvių Ir tr&nsper- 
tactjoa Matykite nuo 2 Iki 5 po
piet. Sekmadieniais arba kitomis 
valandomis pagal sutartį. RADcllf- 
fe 3281 (Antrom Park), 7525 Eg- 
glestnn Avė, (Atyda* agentams).

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas. 3 fletai: « kamba
rių: 4 kambarių ir 3 kambarių; 2 
karu garadžius. Parduosiu pigiai arba 
malnyslm ant grosernės ar kitokio 
bisnio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rd PUce, 
Chlcago. III.

PARDAVIMUI RAKANDAI 
Iš priežasties ligos parsiduoda ra
kandai vtrtifvės. dinlng ir parlor 
kambarių. Matykite nuo 8:00 Iki 
6:00 vai. popiet. 7086 8o. Arteslan 
Avė. 2-tras aukštas.

PARDAVTMUI AKORDTONAS 
Naujas 1938 metų Wurlltzer 120 ba
sų akordlonas. Btreamlined. Parduo
siu pigiai. Duokite paslOHJtmą. B. 
L. Emcrsrm. 8248 Ro. Imflln St. 
Telc4jnn«s Trlangle 38H4

PARDAVTMUI BUNGALOW 
6 kambarių mūrinis bungalow. Pri
važiavimas iš šono: 2 karu gara
džius: arti Marąuette Park. Atsi
šaukite: 8227 West 66th Place, Cl»l- 
<’««*». III.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Pocahontaa Mino Rnn, (Screened) Tonai |7.M 
Petroleum Oarbon Ooke, perkant 5 tonus ar 
daugiau, Tonas |7.25. ftios kainos tik iki Liep. 1 

nalM Tax eketra.

.. .


