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J. AM. VALSTYBES SIŪLOSI TARPININKAUTI
Tientsine koncesijas japonai
apjuosė dar ir elektriniais laidais

ŠVEICARIJOS
KRIKŠČIONIŠKOJO
JAUNIMO TALKA

Britų ministrai tariasi, kas
pradėjus prieš japonus

o*

B
ŠANCHAJUS, birž. 19. —
Apie 1,500 britų japonai turi
užblokavę britų ir prancūzų
koncesijose Tientsine. Tenai
esamieji britų autoritetai ra
cesijos blokados klausimu. gina sava tautiečius laikytis
J. A. Valstybių ambasada koncesijų ribose, kadangi no
tarpininkavimo ' pasiūlymų rinčius išeiti japonai sulaiko,
šiandien pateikė Japonijos už daro pas juos kratas, dažniau
• I
šia visiškai išrengdami.
sienių reikalų ministerijai.
ik
Jei japonai pasiūlymų pri Japonai budi, kad nebūtų nė
*?'■
kokių
iš
koncesijos
šmugeliapažintų, kalbama, Amerikos
azijatinio karo laivyno virši vimų. Abi koncesijos apjuos
tos stipriomis barikadomis.
ninkas adm, Varneli būtų pa
Prancūzai, amerikiečiai ir ki
skirtas tarpininku (arbitrato
Miss Carol Harris per šešis mėnesius piketuoja R. Carterio nedidelę gražmenų parduotų tautybių asmenys lengvai
rium).
' tuvėlę Kansas City, Mo. Parduotuvininkas šiarni piketavimui tačiau nesipriešina ir anądien
praleidžiami pro lnarikadas.
jis mielai sutiko su piketininke kartu net nusifotografuoti.
(Acme telepboto).
Japonų garnizono komenr
TIENTSINAS, birž. 19. —
dantas gen. Hainma pareiškia, “SQl)ALUS” IŠKĖLIMO
Britų ir prancūzų koncesijas
kad blokavimas bus tęsiamas DARBAS PAŽANGIUOJA
japonai iki šioliai buvo ap
iki britų autoritetai raštu pa
tverę spygliuotų vietų tvoro
H.,
sižadės, kad jie nutraukia ry PORTSMOUTH, N.
mis. Šiandien gi koncesijos
šius su kinų diktatorium gen. birž. 19. — Jūrai kiek apri
dar apjuostos elektrizuotais
Čiangkaišeku ir tolesniai su mus, sparčiau imta darbuotis
DANCIGAS, birž. 19. — toksai turi priklausyti Vokie
laidais, kad sumažinti japonų
povandeninio
japonais kooperuoja. Toks pa nuskendusio
kareiviams įtemptų budėjimų,
“Squa- Čia uždaryta nacių kultūrinė tijai.
si žadėjimas reikštų savo tei (nardančio) laivo
savaitė. Kalbėjo Vokietijos Anot Goeibbelso, Dancigo Ii
ypač naktimis.
sių ir koncesijų išsižadėjimų lus” iškėlimu.
propagandos ministras Goe- kimu rūpinasi patsai Hitleris
Apačia laivo, 240 pėdų gel
Kinijoje. Tokių sąlygų Londo
bbelsas.
ir šio miesto likimas nuo jo
LONDONAS, birž. 19. —
mėse, narai 'kasa tunelį ir jau
nas ir nenori pripažinti.
Jis pareiškė, kad Dancigas priklauso. O Hitleris yra pa
Ministrų kabinetas posėdžiai!
Kalbama, Londone vykdo dvi trečdalys darbo atlikta. yra vokiškas miestas ir to nie
siryžęs Dancigu būtinai grą
ja ir apgalvoja, kokių priemo
mi pasitarimai su Paryžium Baigus tunelį, laivas grandi kas negali nuginčyti, ir kaip
žinti Vokietijai.
nių imtis prieš japonus, ku
ir AVasbingtonu nevaisingi. niais bus apjuostas ir nutem
rie drįso kėsintis griauti bri
Prancūzija ir J. A. Valstybės ptas į seklumų — iš tenai į
NACIAI UŽGROBĖ KAPU
tų teises ir varžyti veikimo
no<ri būti neutralėmis.
sausuosius dokus.
CINŲ VIENUOLYNĄ
laisvę Kinijoje.
SALZBURGAS,
Austri
Kalbama, (kad jei britai ne
ja, birž. 19. — Neseniai čia na
sulauks sau pagalbos iš Ame
ciai užgrobė arkivyskupo re
rikos, turės pripažinti japonų
zidencijų ir pranciškonų vie LISABONT,
Portugalija,
reikalavimus. Tai bus visų
nuolynų,
o
dabar
užgrobė
ir
birž.
19.
—
Pan
American
Air
valstybių koncesijoms galo
kapucinų vienuolynų, kuriam ways didelis keleivinis jūros
pradžia. Britanija viena ten
ŽILINA, Slovakija, birž. 19. kur slovakai areštuojami.
(Atlantic Clipper)
negali prieš japonus užsimo — Vokiečių kariuomenės akty Lenkijos pasieniu vokiečiai kapucinai nuo 1602 m. gyve lėktuvas
pirmų kartų su 30 asmenų lai
ti.
vumas didėja išilgai Lenkijos steigia slaptas karines stovy no.
mingai iš Amerikos atskrido į
klas ir įstato garnizonus. Iš
pasienio Slovakijoje.
Šį slovakų miestelį vokiečių Žilina jau tiesiamas plentas į VENGRIJOJE AREŠTUO Europų per Azorų salas. 3,JAMI NACIAI
447 mylių tolį atliko per 23
kariuomenės vadai yra pakei Cadca, Lenkijos pasienyje.
tę savo veikimo vyriausiąja Planuojami tiesti ir kiti plen BUDAPEŠTAS, birž. 19.— vai. 50 min. Azorų salose lėk
stovykla ir intensyviai apžval tai iš Slovakijos stačiai į Len Areštuota 23 vengrai, atsisa- tuvas buvo sustojęs 1 vai 11
minutų.
go ir matuoja apie 100 mylių kijos pasienį.
Įkiusieji nevilkėti nacių uniTai istoriškas įvykis — vie
PRAHA, birž. 19. — Čia ilgų Lenkijos Slovakijos pasie Slovakija turi apie 30,000 į formų, kurių vilkėjimas grie nos paros laiku iš Amerikos
žydų išlaikomoj kavinėj sus nį, kurį nori pakeisti reikšmin kariuomenės. Vokiečiai jų ig žtai uždraustas.
atvykti į Europų. Prieš kele
ga strategine linija, jei na- noruoja.
progdinta bamba.
rius metus buvusi tik svajonė
39 asmenys, daugiausia žy ciams prisieitų susikirsti su Vag slėnyje vokiečiai panai
šiandien virto tikrenybė.
kino buvusius Čekoslovakijos
dai vyrai ir moterys, sunkiai Lenkija dėl Dancigo.
Slovakijoje plinta antivokiš airportus. Visi reikmenys iš SVEIKINIMAI VALSTY
Lėktuvu skrinda 18 laikraš
sužeista.
vežti
Vokietijon,
o
Slovakijai
tininkų ir 12 įgulos vy rų.
BĖS PREZIDENTUI
Vienam vyrui ir vienai mo kas sųjudis. Vokiečiai bando
v
nė
gero
žodžio.
VARDINIŲ PROGA
teriai amputuoti sutriuškinti suturėti šių propagandų. Kai
Šiandien rytų lėktuvas nus
kūno nariai. Vargiai jie išliks
krido į Marselį, Prancūzijų.
Labiausia nukentėjo Anoka KAUNAS, 'birž. 14. — Var
Birželio 28 d. Pan Ameri
gyvi.
miestelis ir apylinkės. Daugu dinių proga valstybės prezi
Kiti septyni taip pat pavo
can Ainvays pradės per Atmas sužeistųjų ten yra ligoni dentų sveikino visa vyriausy
jingam stovyje.
bė, kariuomenė, seimas ir gau lantikų vežioti apmokamus ke
nėje.
Kiti 30, sakoma išgysiu.
leivius.
singos organizacijos.
Dėl šio teroro niekas nea
TIRIA “SQUALUS” LAIVO
reštuotas, nes kalbama, kad MINNEAPOLIS,
NEW YORK, birž. 12. Minn.,
DIDELĖ KARO AVIACI
NUSKENDIMĄ
tai nacių šalininkų darbas.
Sųrysy su Anglijos karališkos
birž. 19. — Šiurpus viesulas
JOS ŠVENTĖ
ištiko Anoka sritį, nuo čia už
PORTSMOUTH, N.
H.,
KAUNAS. — Birželio 11 d. poros atsilankymu į pasauli
ŽUDIKAI NUTEISTI MIRTI 20 mylių šiaurvakarų link.
birž. 19. — Karo laivyno boar karo aviacijos šventės žiūrėjo nę parodų jiems buvo ten su
ruošti pusryčiai ir asmeniš
Žudikai Orville Watson ir Vėliausiomis žiniomis 11 as das čia pradėjo tyrimus suse 40,000 minia.
kai pristatyti visų šalių gene
Edward Riley teismo nuteisti menų užmušta ir 63 sužeista. kti povandeninio laivo “Squa
raliniai komisarai su žmono
mirti elektrinėj kėdėj liepos Apie 80 namų sugriauta.
lūs” nuskendimo priežastį.
PRIIMTOS REZOLIUCI
mis.
Lietuvų atstovavo p. Bu
7 d. Gegužės 2 d. naktį jiedu Vietomis viesulo sūkuriai
JOS VIENYBĖS REIKALU
plėšimo sumetimais užpuolė ,buvo taip smarkūs, kad pagau
JERUZALĖ, birž. 19. — KAUNAS, birž. 14. — Bal drys su žmona.
smuklę, kur du policistus su (ti važiuojantieji automobiliai Haifoe arabų turgavietėj sus tijos Kongresas priėmė eilę re
Užsisakykite ir remkite
žeidė pašaudami ir vienų as iškelti oran ir trenkti į žemę. progdinta bamba. 18 arabų zoliucijų bendro veikimo klau
dienraštį “Draugų”’
J arba į medžius.
menį nušovė.
simais.
žuvo ir 24 sužeista.
TOKIO, birž. 19. — Iš patiikiiiuj šaltinių sužinota, kad
A. Valstybių vyriausybė
5asisiūlė japonams ir britams
tarpininkauti Tientsino kon

Dancigo likimas, sako min. Mbelsas,
priklauso noo “finerio" Hitlerio

GREITAS AMERIKOS
SUSISIEKIMAS
SU EUROPOS ŽEMYNO

Vokietijos naciai skubiai iginkluoja
100 mylia Lenkijos pasieni Slovakijoje

BOMBA SUSPROGDINTA
PRAHOS KAVINĖJE;
39 SUŽEISTA

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS

SIAUTĘS VIESULAS
UŽMUŠĖ IR SUŽEIDĖ
DEŠIMTIS ŽMONIŲ

?i .7/ •

ĮDOMI, MARGA
IR IST0RIN6A
TAURAGĖS PRAEITIS

BERNAS. — Dabartiniu TAURAGE. — Tauragės
metu Šveicarijoje vyksta va vieta jau buvus apgyventa se
dinamoji ‘'krašto paroda’, ku naisiais baltų laikais. Jos var
ri rodo to nedidelio, bet aukš das, esu, galėjęs kilti ir nuo
tos kultūros 'krašto visokerio taurų, kurių ragų Jūros upės
pus laimėjimus. Toje parodo pakrantėse daug rasdavę, ir
je savo paviljonų turi ir Švei nuo garsiojo Palemono drau
carijos jaunimo religinės or go Torogo, kuris minimas By
ganizacijos. Esant didelei re ehovco kronikose. Tasai Toro
liginei tolerancijai, tame pa gas, kaip ir Palemonas, žino
viljone gražiai sutilpo visos ma, yra legendarinis asmuo,
trys vyraujančios Šveicarijos bet taurai, kuriuos garbinę
krikščionių konferencijos, ku senovės baltai, greičiausia,
rios sutarė išeiti su vienu Sū bus turėję įtakos Tauragės
kiu **Jėzus Kristus yra mūsų vardui.
Viešpats. Męs dirbame Jė Kaip ten buvę, bet jau yra
zaus Kristaus tarnyboje Švei žinoma, kad po Melno ir Torcarijos jaunimo tarpe”.
no taikos sutarčių (1422 ir
Pavilijonas iš oro papuoš 1466 m.) lietuviai ėmė grįžti į
tas dideliu reljefiniu pavei kadaise paliktas savo žemes
kslu, kuris vaizduoja Kristo dabartinėj Tauragės apskri
forų, po Ciuriko ežero ban ty. Pirmoji bažnyčia čia buvo
gas benešantį Kristų į ‘‘kraš ^pastatyta XVI am., pradžio
to parodų”.
je. Vėliau ši bažnyčia buvo
Parodoje dalyvauja 39 kri pagrobta kalvinistų, ir dides
kščioniškojo Šveicarijos jau nė Tauragės dalis iki 1681
nimo organizacijos, kurios metų priklausė Biržų Radvi
vaizdžiai parodo savo tiks lų giminei.
lus, veikimo būdus, nuveik
Rusams, prūsams ir aus
tus darbus ir esamųjų padėtį,
trams besiderant dėl trečiojo
Prie pavilijono angos yra rel
Lietuvos-Lenkijos vdlstybfe
jefas ‘‘Linksmasis Šveicari
padalijimo, buvo pasiūlyta
jos jaunimas”.
tarp Rusijos ir Prūsijos įkur
ti buferinę kunigaikštijų, į
KARO LAIVAI IEŠKO NU
kurių turėjo įeiti ir Tauragė.
SKENDUSIO LAIVO
Rusijos carienė Katrina II
PARYŽIUS, birž. 19. — šių kunigaikštijų valdyti no
Prancūzijos karo laivyno mi rėjo pavesti kunigaikščiui Pla
nisterija pranešė, kad kepty- tonui Zubovui. Tačiau kuni
ni karo laivai ieško nusken gaikštija nebuvo įkurta, Zu
dusio su 71 vyru povandieni- bovas gavo Jurbarką, o Tau
nio laivo “Phendx” Lndo-Ki- ragę tik vėliau įsigijo, bet ca
nijoje.
ras Nikalojus I 1846 m. jų atidavė kunigaikščiui VasilčiAUTOMOBILIS ĮSIRITO
kovui.
UPĖN; 8 ŽUVO
Taip eidama iš rankų į ran
MARTINEZ, Cal., birž. 19. kas, Tauragė vis buvo nedi
— Arti Byron nuo plento delis miestelis. Net Žemaičių
San Joaąuin upėn įsirito au vaivadija čia neįkūrė pavieto
tomobilis su 10 asmenų. 8 nū centro, kuri buvo Raseiniuo
skendo, o 2 išvaduota. Nelai se ir kuriam priklausė Taura
mingieji važiavo iš pikniko. gė. Ji pradėjo kilti tik po 1819 metų, kai čia buvo įrengta
PROVIDENCE, R. I., birž. svarbi muitinė, kuri kartu su
19. — Čia sudegė apartaimen- kitomis įstaigomis Tauragę
tiniai namai. 3 asmenys žu išugdė ligi 13,000 gyventojų
vo ir 25 sužeista. Tarp žuvu miesto. Pergyvenusi visuoti
siųjų yra aktorius Eddie llea nį Didž. karo išgriovimų, gai
arus, Nepriklausomos Lietu
ley, 44 m. amž.
vos atsistatymų, Tąuragė šie
met vėl tapo viena iš svar
biausių pasienio miestų, ku
ris turį reprezentuoti vienin
gai dirbančių Lietuvų.
RYGA, birž. 19. — Estijoje
Šiandien Tauragė turi per
ir Latvijoje reiškiasi baimė, 14,000 gyventojų.
kad Britanija ir Prancūzija sa
vo pasitarimais su Maskva ga REMKITE, PLATINKITE
Ii Rusijos bolševikams “par KATALIKIŠKĄ
SPAUDĄ
duoti”
šias valstybes taip,
kaip tas padaryta su Čekoslo
vakija.
Šios baimės, pagrinde yra CHICAGO SRITIS. — Šian
faktas, kad Britanija šioms dien iš dalies debesuota ir
valstybėms, o ir Lietuvai, ne kiek vėsiau.
nori parduoti ginklų ir kito
Saulė teka 5:14, leidžia
si 8:28.
kios karo medžiagos.

LATVIJA IR ESTIJA
BIJO BOLŠEVIKŲ
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Praėjusį penktadienį New Yorke pasauli
nėj parodoj buvo Henry Fordo diena. Ta
proga Henry Ford atgabeno į paroda a*™
27-tą miljioną automobilių. Henry Ford sa
vo prakalboje padarė keletą svarbių pareiš
kimų.

Uelna luuidlen Ihaayrua evamadienlos.

PRENUMERATOS KAINA: J. AtnerlMes
Metame — l«.00; Pusei Metų — >1.60: Trims ml
■tams — 11.0S; Vienam mSnestul — .76*. Kitose vaiStybSse prenumerata: Metams — >7.00; Pusei metų
— >1.00. Pavienis num. *o.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negreitus,
jei neprašoma tai padaryu ir neprlslundlauia tam tiks
lui pusto lenkių. Redakcija puallalko sau teisų tai
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raktus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros - Korespondentų
prado rūkyti

trumpai

Ir aiškiai

(jei

galima

raSomaja

maSlnOle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenlSkumų.
Pasenusios kores
pondencijos lalkraStln nededamos
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Eutered as Seoond-Class Matter Marcb >1, 1010, at
Chlcngo, Illinois Under the Aot of Mareli ». 1071.

Žinovas Paaiškino, Kaip Yra
Ir Kaip Turi Būt
Mokyti žmonės nekartą yra kėlę klausimą
apie tai, ar žmonija daro progresą ar ne?
Kad tam tikrose srityse progresas daroma,
tai tame niekas neabejoja. Visi pripažįsta,
kad mokslas ir technika daro nuolatinį ir
tai didelį progresą. Bet klausiama: ar tas
moksliškas ir techniškas progresas apskri
tai imant kelia žmoniją medžiagiškai ir dva
siškai? Čia tai nuomonės ir skiriasi. Vieni
sako, kad ne. Sako, kad mokslo progresu
ir technikos išradimais naudojasi saujalė
žmonių, o žemesnieji sluoksniai tai, girdi,
net nei trupinių negauna. Žemesniųjų masių
padėtis dabar esanti net blogesnė, negu pra
eityje.
Kurie čia tiesą turi.
Kad sveiką nuomonę čia susidarius, tai
pirmiausia reikia tą atsiminti, kad istorijos
rato nepasuksi atgal. Po to reikia žiūrėti,
ką čia mums patikimi žinovai sako.

Europa Prie Bažnyčios Durų
Neramus kukai, kurie uždeda sunkias pareigas.
Mūsų uždaviniai ir pareigos šiais ūkanotais
laikais
Neaiškius ir neramius lai niausiai

parodyti

dvasinių

Kadangi jisai nekenčia karo, tai pirmiau kus gyvename, kurie reika
gėrybių vertę, be kurių žmo
sia jisai pasmerkė karą.

lauja daug apdairumo, dva gaus gyvenimas neturi savo

Toliau, kadangi jisai pats pasižymi nepa sinio karščio, fizinio pajėgu praplės ir savo kilnumo.
prastu darbingumu, tai sakė, kad žmonijos mo, išminties, šių dienų už
Gyvename sunkius laikus,
judinamoji jėga yra ne “profit motive”, davinių supratimo ir kūrybin turėsime dar daug sunkumų.
o “work motive”. Sakė, kad žmonijai pir gumo veiklumo. Bet pasitai Tačiau tie, kurie išsigąsta su
miausia rūpi darbas, o ne pelnas. Jo Milijo ko ir tokių reiškinių, kad žino
nkumų, niekada nieko didin
nai dolerių, sakė jis, atsirado ne dėlto, kad
nes vardan dabartinės neaiš go nepasieks. Mes nieko nebi
jis pirmoje vietoje jų troško, o dėlto, kad
buvo darbingas ir buvo pasirytR ką am kios politinės padėties nusto jome, drąsiai žengiame į ažmonijai gero padaryti. Jei, sakė Heary Ford, ja galvoti, jausti, planuoti ir teitį, nes mes esame paženk
dirbti darbus, kurie šiais lai linti Sekminių ugnimi — su
išeisi į pasaulį vien su tikslu pinigų
kais yra reikalingi, naudingi, stiprinti Šventąją Dvasia;
krauti, tai tikslo neatsieksi. Bet jei
o net ir būtiniausi, nes nuo mes esame Dievo apsaugoje.
pasaulin ką nors vertingo nuveikti ir
su prideramu atsidėjimu, tai pinigų tam. ne- jų priklauso mūsų buvimas Bet mes tą apsaugą naudoja
truks ir žmonių labui pasitarnausi.
| ar nebuvimas. Dažniausia, to- teJ me ne tam, kad tik gardžiai

Vakarinių valstybių moterų golfo čempijonatą šiemet
’Fordiškos” filosofijos paklausyti niekam ^ie žmonės kartoja trumpą pavalgyti ir miegoti, bet tam,
mėjo
Miss llelen Dettweiler iš \Vasliington, D. C. (dešini
nėra pro šalį. Dalinai jo filosofiją gali ir pasiaiškinimą: “Ką čia dirb- kad į gyvenimą išeitumėm su
Taurę
įteikia ir ją sveikina žaidimo oponentė Miss Beatrie
privalėtų vykinti kiekvienas. Visi žinome,1 si, tur būt, bus karas, verčiau nauja valia, su nauja jėga. Ir
Barrett iš Minneapolis, Minn. (Acme telephoto)
kad darbingumu kiekvienas gali gerų rasta-1 jau taip kaip nors pragyventi į pasaulį išeiname ne para
tatų atsiekti. Kas su atsidėjimu išdirba aa- Į vieną kitą dieną, a... ką čia dui, bet sukurti tauresnį, gra ir kitokių “izmų” pavojai. ir ūkio reikaluose. Dvidešimt
vo farmą, tai tas gerai gyvena Km su atsiuis darbais...” Toks ge žesnį gyvenimą.
Mes, 400 milijonų katalikų, penkerių metų šaunus vyras
dėjimu veikia biznį įsisteigęs tai ir tM pa- ‘ vojimas yra nežmoniškas, to
Sekminių rytą mes tapome galime juos nugalėti. Bet ne kas sekmadienį eina prie šv.
siekia pageidaujamų rezultatų. Tas, kurs iš dėl ir nekrikščioniškas. Nese pakrikštyti išmintimi, meile,
j tvirtindami, kad Rusijoj blo- Komunijos. Tėvui nepatinka,
sitobulina amate, tai ir jis susilaukia geros niai vienas žymus prancūzų
jėga ir nepaprastu veiklumu..ga gvventi> kad toks ar anoki. jis net draudžia 4. sūnui eiti
ateities. Iš kitos pusės, kas darbo vengia,
rašytojas P. L Termite ‘Croix’ Sekminių rytą mums duota Į izJinas yfa žaIingiU; gyvenimui, prie šv. sakramentų... Sekmi
kam darbas, tai katorga, tai tas nesusilauks
laikrašty rašė: “Gyvename tiesa, visu aiškumu, kad ją o parodydami savo gyveni nių rytais. Šviesiu veidu jau
šviesesnės ateities ir gero vardo. Tas tik
žiūrėą kad kaip nors dieną prastumus, kaip 1 nuolatiniame pavojuje; kiek- sfcelbtumėm ir su ja žmoniją mu, kaip gera būtų žmonijai, nuolis išeina iš ;bažnyčios ir
“Neturim jei pasaulį valdytų krikščio sutinka tėvą ant bažnyčios
ners patekus ant “reliefo”. Tokie nei sau'v*ena diena gali mums atneš supažindintume.
naudingi, nei kraštui. Bet “fordiška” filo ti mirtį. Bet ar dėl mirties tiesą rankose laikydami atsi nybė su savo meilės ir teisin- laiptų. Tėvas rūsčiai pažvelgė
sofija susikLaidins tas, kurs manys, kad jei baimės reikia nustoti gyven sėdę sakyti: — kas trokšta gurno įsakymu.
į sūnų ir norėjo trenkti į au
«.
tiesos teateinie.. — Ne! Mes
tik taip Ištvermingai darbuosis, kaip For ti ir dirbti. Ne!
“Visas pasaulis turi suži sį už nepaklusnumą, bet ener
Gyvenkime ir dirbkime, kad esam pasiuntiniai ir todėl tu noti, 'kad mes katalikai, kaip gingas ir žvalus vyrukas šve
das, tai ir jis tokių pat rezultatų pasieks.
Ne visų išgalės yra tokios, kaip Fordo ir ir kažkas bebūtų!” Žmonės rim tiesą nešti, ją aiškinti, ir mūsų Mokytojas, esame vi lniai ir pilnomis meilės aki
Pralotas Ryan, katalikiškojo universiteto ne visi tokių rezultatų pasieks, bet visų gyvena ir dirba. Aliiro arki įkalbinėti, apie ją liudyti.
sų žmonių, o pirmoj eilėje mis pažvelgė į tėvą ir tarė:
profesorius Washingtone, yra vienas žymiau išgalės yra todos, kad visi pajėgia siekti vyskupas pirmasis parodė Mes turim stovėti ant visų
vargstančiųjų ir nuskriaustų “Šiandien priėmiau šv. Ko
sių ekonominių reikalų žinovas šioje šalyje. geresnės ateities.
drąsą. Kai Viduržemio jūroje kelių, kuriais ti'k keliauja žmo
muniją“ už tave”. Tėvas su
jų draugai”. (E. Fiedler).
Tad ką jis sako apie tai, ar žmonių padėtis
plaukiojo ir santarvės ir a- nės, nepažįstantieji tiesos, ir
apskritai imant gerėja ar ne? Ar šioje ša
Mes galėsime gyvenimą pa jaudintas sūnaus gerumo ir
Valdžia Remia Kovą Prieš
šies laivynai, grąsindami pa kuriems gręsia paklydimo pa
lyje yra daromas progresas socijalio teisin
daryti gražesnį, mes įsteng meilės parkrito ant bažnyčios
leisti
į
darbą
savo
patrankas,
vojus.
Kaip
Dievo,
vieninte

Nesvarią
Spaudą
laiptų ir apsipylė ašaromis.
gumo link ar ne? Pralotas Ryan atsako tei
sime pasaulį padegti kilnu
mosinj.
Leynaud
suorganiza

lės
pasaulio
Šviesos,
.pasiunti

giamai. Jisai sako, kad per visą savo gyve
Amerikos katalikai jau nuo pavasario pra
mu ir meile ti’k tada, kada Sūnus pasilenkė prie tėvo vei
vo
tautinį
Eucharistinį
kon

niai,
mes
esame
atsakingi
už
do’ir pabučiavo torfife iro
nimą sekęs Amerikos gyvenimą, ir dabar dėjo vesti organizuotą kovą prieš nešvarią
mes patys įsiliepsnosime nuo
kiekvieną
tamsą,
kuri
plečia

gresą,
kuris
įvyko
ipačiu
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pripažįsta, kad socijalėje ir ekonominėje sri spaudą. Kova eina po visą šalį nuo krašte
mis, kurios neseniai buvo bu
Sekminių ugnies. Mūsų ugnis
čiausiu
metu
—
gegužės
4-7
si
žmonijos
minty
ir
darbuo

tyse Amerikoj daromas progresas. Tai, ži iki krašto. Tai kovai pritaria visi padores
čiuotos Kristaus Eucharisti
turi būti didelė. Jos vieta ne
dd.,
kaip
tik
Beko
kalbos
me

se,
jos
sieloje
ir
papročiuose.
noma, maloni išvada.
nieji protestantai ir žydai. Kai kur tą kovą
po puodu, ne ipo suolu. Jos joje ir liestos šventosios Dva
tu.
Šimtai
tūkstančių
tikin

Mes
turim
šviesą
ir
ją
turi

sios. Tėvo veidas pasidarė
Kokiais keliais mūsų gyvenimas privalo pradėjo remti ir valdžia.
eiti, jei nerime, kad tolimesnis progresas
socijalėje srityje būtų daromas? Vienintelis
kelias, vedantis šio krašto žmones į laimin
gesnę ateitį, sako pralotas Ryan, yra tai
geresnis atlyginimas pramonių darbininkams
ir geresnės kainos taimeriams už jų pro
duktus. Keliant darbininkų algas ir ferme
rių įeigas, natūraliai atsiras didesnis parei
kalavimas pramonių gaminių ir farmerių
produktų. Didėjant pareikalavimui abejų rū
šių produktams, natūraliai didės darbai fa
brikuose, fanuose, mainose, bizniuose ir t.t.
Tokiu būdu būtų išbrendama iš tos baisio
sios nelaimės, kuri yra nedarbas.

čiųjų, nepaisydami didelės ke
lionės, dalyvavo jame.
Su visa energija ir dideliu
sumanymu rengiamas Jugo
slavijoje (Liublijanoje) 6-sis
tarptautinis Kristaus Kara
liaus kongresas, kuris įvyks
liepos mėn. 25 — 30 dd. žmo
nės kitur dirba išsijuosę re
liginį, kultūrinį ir visokį (ki
tokį darbą su karščiu ir ap
Kai visur panašiai įsisiūbuos kova prieš galvotu planu, nore čia pat
nešvarią spaudą, tai tada bus galima laukti panosėje siaučia visokie ne
gerų vaisių.
aiškumai, netikrumai ir nera
mumai.

Dabar štai laikraščiai praneša, kad Los
Angeles miesto policija pilnai romia tą ju
dėjimą. To miesto policija pasigamino su
rašą nešvarių laikraščių ir pranešė laikraščių
pardavinėtojams apie juos. Laikraščių par
davinėtojai atsiliepė ir pareiškė sutikimą ko
operuoti kovoje su tvirkinančia spauda. Pa
sižadėjo nepardavinėti tų laikraščių, kuriuos
policija laiko tvirkinančiais. Tie pardavinė
tojai, kurie neprisilaikys bendro sutarimo,
bus traukiami teismo atsakomybėn.

Taigi kad prasidėtų nedarbo atslūgimas,
reikia didinti darbininkų ir farmerių įeigas.
Panašiai yra ir ipas mus.
Kapitalistai ir kiti, kurie dabar didelius pel
Katalikai Kovos Prieš Anti
Štai birželio mėn. 17-18 d.
nus tur ir kurie milžiniškas algas ima, pri
semitizmą
valėtų tenkintis mažesniu pelnu ir mažes
Telšiuose įvyksta didingas ir
nėmis algomis. Reikia pridėti, kad kai ku
Vokietijos nacių antisemitiška propagun kūrybingas Eucharistinis vy
rių amatų darbininkai, kaip ir kapitalistai, da ir auti semitiškas judėjimas rado sau se rų kongresas, kuris parodys,
taipgi neatsižvelgia į bendrą gerovę, o tik kėjų visose tautose. Čia Amerikoj taip pat kad vyrai netuščiai yra gavę
žiūri siaurai savų reikalų. Toliau negalima apsireiškė propaganda prieš žydus.
šventosios dvasios dovanų,
užmiršti ir politikos. Federalė va’džia, val
Nusistatyti prieš kokią nors tautą nelei nes jie aiškiai ir apčiuopia
stybių valdžios, miestų valdžios privalo bū džia krikščioniškos doros principai. Katali
mai parodys, kad vyrų gyve
ti ekonomiškos, neeikvoti iš piliečių surink kai negali būti auti semitais. Bažnyčios au
nimas yra pastatytas po ženk
tų pinigų. Reikia eiti prie to, kad galima toritetai jau seniai tame yra tarę savo žodį.
lu: išmintis, meilė, artka, drą
būt mokesčius mažinti, o ne juos didinti
Vienas Prancūzijos vyskupas jau prieš ke sa, krikščioniškas veiklumas
Negalima sakyti, kad vieni kapitalistai letą šimtų metų klausė popiežiaus apie tai,
yra atsakomingi už blogą padėtį ir negali kaip katalikams geriausia pritiktų nusista ir džiaugsmas.
ma sakyti, kad nuo jų vienų pagerinimas tyti linkui žydų. Popiežiaus patarimas buvo Visokiems nusiminėliams, ku
gali ateiti. Pagerinimo siekti privalo susi toks: su žydais elgkimės taip, kaip mes no rie vos ne ves pavelka kojas
jungti visi — ir kapitalistai, ir politikieriai, rėtume, kad būtų elgiamasi su mūsų misi- pirmyn, galime drąsiai ir at
ir darbininkai, ir biznieriai, ir profesionalai. jonieriais pagoniškose šalyse.
virai pasakyti: juo didesnis
Dabar tokio subendrinto
visų gyventojų
Susipratę katalikai turi sveiką nusistaty pasauly yri chaosas, juo glau
sluogsnių veikimo nėra. Nėra savo rūšies mą į žydus. Kad kovoti Amerikoj su nesvei dėsnis tnri būti katalikų ben
Mozės, kurs žmones vestų iš šių laikų “ne ku nusistatymu prieš žydus Wew Yorke įstei dradarbiavimas. Juo neaiškevalios” į geresnę ateitį. Kad nėra vieno va gtas Committee of Catholics to Fight Auti- gni laikai, juo labiau turi bū
do, tai reikėtų, kad atsirastų po tokį vadą Semitism.
ti sutelktos proto, valios, šir
kiekviename gyventojų slucgsnyje ir šie ves
dies, kojų, rartkų pajėgos, kad
tų visus kitus gyventojus. Gal nuolat besitę
Holandijoj yra tik 3 milijonai kataHkų. energingai būtą sunaikinta
siantis nedarbas ir bedidėjančios federalės Vienok ten yra 34 katalikiški dienraščiai. Avaldžios skolos prives šio krašto vadus prie merikoj apskaičiuojama katalikų virš 20 mi melo ir dviprasmiškomo tink
supratimo, kad reikia gelbėtis kol dar ne lijonų, o čia tėra tik vienas katalikiškas lai. Pakrikusiame pasauly ka
talikai turi būti beroiški, šauvėlu.
dienraštis.

-

aal

me nešti į žmones. Nurimti, šviesumas turi patraukti vi
ilsėtis, pasitenkinti galėsim sus, jos spinduliai turi įsi
tik tada, kai bus pralaužtas skverbti į tamsumas, jos ši
paskutinis
pasipriešinimas, luma sušildyti pasaulio šaltį
kai bus laimėtas paskutinis ir išdeginti katalikų drung
žmogus ir pasauly bus tik numą ir lepšiškumą.
viena karalystė — Dievo ka
Gyvena tėvas gražioje so
ralystė” (E. Fiedler).
dyboje. Jis pamiršo Dievą,
Daug yra blogybių pasau pamiršime pradėjo Jo nekęs
ly, bet netrūksta pasišventi ti. Vienas iš jo sūnų pasižy
mo ir aukos dvasios. Karto- mėjo nepaprastu pavyzdingujama, kad gresia bolševizmo mu savo proto, valios, širdies

šviesus ir malonus, ir jis tik
ištarė: “Daryk ką nori”.

Jei daugiau atsirastų kil
numu, drąsa, energija ir mei
le degančių vyrų ir moterų,
tai visas Europos gyvenimas
būtų priverstas parkristi prie
Bažnyčios durų, ir jos veidas
pasidarytų šviesus... “Pa/v.”
K. Baras

Jsiskaityk į šį paveikslą ir suprasi Anglijos politiką
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mimu
pražudė ir Austriją, ir Čeko
slovakiją ir Klaipėdų. Austrai
kštingališkų balsų ir gražių pešėsi tarpe savęs, slovakai
plunksnų
slepiasi žiaurūs nesutiko su čekais, klaipėdie
prieš-lietuviškieji tipai. Jie čiai nesutarė su žemaičiais —
visi yra engėjai ir visi mums nors kalbėjo žemaitiškai, bet
balsavo vokiškai ir tuo būdu
gera žinomi.
Lietuvos Nepriklausomybę , nejučiomis pasidavė vieningai
patys lietuviai iškovojtTiFtirk' ir sųmoningai vokiečių mažu
jie patys gali jų išsaugoti. mai. Tas aiškiai parodo, kad
Kuomet jų kas nors kitas sau pergalėtojais tampa ne skait
gos, tai labai greitai ir leng lingieji, bet išmintingieji ir
vai sau nusaugos. Šitai sveti ryžtingieji. Tat bū'kime išmi
mųjų protekcijos procedūrai ntingi ir ryžtingi: nežeminki
arba politikai suprasti nėra me ir nesilipninkiine savo taureikalinga būti diplomatų ar-l‘“; »™i^inkime, bet gelbėba kažin kokiu tarptautinių kime savo tėvų kraštų; nebezreikalų žinovu — užtenka tik džioniaukinio ir neloškime pa
pūgų rolių: ‘I am American’,
sveikai pagalvoti.
“We are Americans”, “Why
Stipriausia valstybės prote should we worry about Lithkcija, tai tautos vieningumas uania”, ar tam panašiai. To
Trkli____ ____ „
______ ..... , netoli
„
r__ ,
~ , tarp California ir "YVasbington universitetų s mlentų
ir ryžtingumas niekam nepa kie pareiškimai yra skaudūs irkluotojų. Šiame atvaizde California univ. irkluotojų rinkli ne perkerta finišo liniją, padarydama naują greitumo Te
siduoti. Kol šito nuostato lie ir neišmintingi, ypatingai kuo kordų: keturias mailes per 18 minutų, 12 3-5 sekundų. (Acme teleplioto)
tuvių tauta laikėsi, tai sun met jie yra tariami “grynokiausias kovas laimėjo, o (kuo-; rių” — ateivių lietuvių. Bū-i į nurodytų fondų arba komi- sutaupęs yra ir palieka nesumet nuo jo atsisakė, arba sve kime geri Amerikos piliečiai, tetą.
**!',* tvarkytos — dažnai jomis pa
timai protekcijai pasitikėjo, bet nebūkime sutižę išgamos
Kaip aukoti
sinaudoja svetimi arba tie,
tai senosios Lietuvos ir Vil lietuviai. Ištižęs lietuvių ele
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
Draugijos ir kuopos papra kuriems taupytojas nieku bū
niaus, ir Klaipėdos neteko. mentas Amerikoje nebrangi- stai aukoja atitinkamas su du nebūt palikęs. Tad patarti
ŠALTIMIERO
Vienybės ir ryžtingumo stoka | namas, o Lietuvai yra kenks mas iš iždo ir parenka aukų na pinigų turintiems šiuo rei
RADIO PROGRAMŲ IŠ STOTIES WHIP (1480 K.)
mingas. Mūsų tauta yra ma iš narių. Tas gražiai užrekor- kalu pasikalbėti su savo ad
ža — mums ištižėliai pavojin chioja draugijų ir suteikia kre vokatu arba Lietuvos Konsu
Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.
lu. Būtų labai gražu ir patrigi; mūsų kiekvienas tautietis ditų nariams.
turi būti lietuviškas kareivis.
Miestų vardais esantieji jotinga, kad didesnis skait
Jis turi kariauti už savo tau klubai arba atskiri asmens, lius Amerikos lietuvių atsi
NAMŲ STATYMO
tų, už tautos žemę, už kiek jeigu aukoja šauliams, gali mintų savo testamentuose Lie
vienų lietuvių ar Lietuvos rei pasirinkti būrį (postų), ku tavos kariuomenę, universite
KONTRAKTORIUS
tą
ir
kitas
įstaigas.
kalų.
i
riam jie dovaną teikia. Tokia
PAS
REAL ESTATE
Štai dabar Lietuva pergy dovana įteikta būriui aukoto Kazirninkai ir golfininkai
INSURANCE AND LOANS
vena krizės laikus — persi jų vardu, aišku, sukels dide taip pat turėtų skirti tam ti
Statau visokios rųšies naujus namus ant
tvarkymo perijodų. Klaipėdos lio entuziazmo ir užmegs ar. kras dalis savo gimtajai že
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash jmokėatskyrimas nuo Lietuvos su timesnius ryšius tarpe auko mei ir vargo užpultiems bro
jimo ant lengvu mėnesinių išmokėjimų.
krėtė visų Lietuvų ir suvir tojų ir aukas gavusiųjų.
(Išgamai geriausį atlyginimą iš Pire In
liams..
i
surance
Companijų dėl taisymo apdegu
pino visų lietuvių tautų. Ka
sių namų). Darau paskolas ant nauju ir
Piknikai ir Lietuva
Vienybėje,
sakoma,
galybė.
riuomenė ir šauliai griebėsi
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
Būtų patrijotiš'ka ir rengė Tad parodykime savo vienin
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
ginkluotis, o tauta šoko juos
kitės prie:
jams naudinga, jeigu nuo ge gumą ir galingumą. Aukoki
New >
sųžiniškiausiai remti. Tuo rei
gužinių (piknikų) ir kitų pa me kiek 'kas galime. Suteiki
i Finer
JOHN PAKEL
kalu susiorganizavo Lietuvo
rengimų būtų skiriama tam me savo broliams ir materia
Finish, Finer
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
je, Anglijoje, Šiaurės ir Pie
tikra pelno dalis Lietuvos rei linę ir moralinę paramą.
Hardwara
tų Amerikoje lietuvių komi
kalams. Šitas būdas pagelbė
tetai. Šitie komitetai renka
tų išsigarsinti ir surištų pa
pinigus ir siunčia juos Lietu
rengimus arčiau su Lietuva.
vos Stiprinimo (Gynimo) Fo
Dovanos ir Testamentai
ndui, Klaipėdiečių šelpimo
Didesnėmis dovanomis ir te
Komitetui, šauliams Kaune ir
New
Berniukas privalo atsiysti su
stamentais Lietuvos reikalai
įvairiuose miestuose - mieste
Lighted
prašymu:
neturėtų būti užmiršti taip
liuose, Aero Klubui, kuris ne
Temperatūra
pat. Daugelis Amerikos lie
1) krikšto certifikatą.
teko savo vertingos sklandy
Control
tuvių turi ir apdraudų ir su
! 2) paskutini mokslo raportą.
mo mokyklos Nydoje, ir ku
taupą, bet tos apdraudos ir
ris dabar steigia naujų mo
3) rekomendaciją nuo savo
kyklų Zarasuose.
klebono.

Kodėl ir Kaip Remti Lietuvą
(Prisiųsta)

Lietuva yra mūsų tautos
gimtinė ir pagrindas. Netekus
Lietuvos, netektų reikšmės ir
lietuvių tauta — lietuviai
skaitvtųsi kitų dalimi. Šitas
faktas 'kiekvienam galvojan
čiam lietuviui žinomas ir su
prantamas, dar netolimoje pra
eityje — Lietuvai esant Rusi
jos globoje, lietuvis buvo va
dinamas rusu, lenku ir kito
kiu, bet ne lietuviu. Ta kitatautiškumo liga papiovė ne
vienų lietuvį. Šitos rūšies lie
tuvių kraujo nabašninkų ne
mažai yra ir Amerikoje. Tai
vis vaisiai Lietuvos Nepri
klausomybės netekimo — le
nkų, rusų ir vokiečių valdy
mo pasėkos. Jų visų Lietuvos
valdymas buvo sūrus lietuvių
tautos smaugimas. Jie tų da
rė praeityje ir, jei tik lietu
vių tauta leisis, darys ateity
je. Jie dabar visi garbina Lie
tuvų ir 'kiekvienas siūlo jai
protekcijų, bet po jų visų la-
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Kaina Shelvadore didelės 6 pėdų mieros,

$00 50

ir aukščiau. Milžiniškas 28 metų išpardavimas elektri-)
nių ledaunių visų žinomų išdirbysčių, taipgi gazinių pe-

Chicagoje
susiorganizavo
Lietuvai Gelbėti Komitetas. Į
tų komitetų įeina visų profesijų ir srovių žmonės. Komi
tetų globoja Lietuvių Preky
bos Butas (Chamber of Commerce). Butas padengia ir vi
sas Komiteto išlaidas, taip
kad kiekvienas į G. F. įėjęs
centas eina Lietuvon.
Fondas jau surinko apie
pusantro tūkstančio dolerių.
Chicagoje ir apylinkėje jau
yra suaukota virš trijų (3)
tūkstančių dolerių. Chicagiečiai yra pasiryžę sukelti bent
$10,000.
j G. F. prašo aukų iš drau
gijų, organizacijų ir pavienių
žmonių. Jau daugelis organi
zacijų ir pavienių žmonių sa(vo lietuviškumų yra parodę,
o iš kitų patrijotinis pasiro
dymas laukiamas.
Į draugijas ir pavienius as^menis kreipiamasi laiškais ir
asmeniškai. Visų aukotojų ir
neaukojusių smulkus sąrašas
vedamas.
Į Aukotojai gali pasirinkti
.fondą, į kurį jie nori aukoti.
Gelbėjimo Fondas perduos au
kas Lietuvos Konsulatui ir
paprašys jį persiųsti pinigus

4) sveikatos certifikatą.
■ 5) savo fotografiją.

Marion Houghton Hepbnrn,
įžymios kino artistės Kathcrine Hopburn sesuo, šiomis
dienomis ištekėjo už E. S.
Grant iš West Hartford, Connecticut. (Acme teleplioto)

Tėvų Marijonu Seminarija, Hinsdale, III.
8-tą skyrių baigusius berniukus stoti į Tėvų Marijonų juvenatą (Migli School) ir mokytis į misijonierius, ar Thomp
son, Conn. prie Marianapolio Kolegijos, arba Hinsdale, III.
prie Tėvų Marijonų Seminarijos.
Kas nori būti misijonierium ir pasiaukoti Kristaus Baž
nyčios reikalams, tas tckreipiasi dėl platesnių informacijų
sekančiai;
Rev. J. Mačiulionis, M. I. C.,
2334 South Oakley Avenue,
Chicago, Illinois
KIEK KAINUOJA TĖVŲ MARIJONŲ JUVENATE?

Berniukas privalo turėti:

1) gerą dorinį karaktorių.
2) vidutinį mokslui talentą.

3) norą tarnauti Dievui vie
nuolyne arba kunigiškame
luome.

Mokslas dovanai. Bet mokama $250.00 metams už išlaiky 4) turi būti sveikas.
mą; valgį, skalbimą ir tt. Berniukai neišsigalintieji mokesčių
užsimokėt, jeigu tik

turės geras kvalifi

kacijas, bus dispen-

FO R
I TC H I N G
S K I N
Ai

kenčiate

nietiejimą.

suojami nuo dalies
mokesčio ir net bus
dovanai

priimami,

jeigu jų kvalifikaci

jos bus labai geros.

undecimą, arba odos ligą?
Neksnttkitl Žemo per M

metų gelbėjo įmonėms. Paiallna ecsema iibėrimns,
spuogus ir kitokius

odoj

negalavimus. Pirk Žemo
iiandienl Visuose aptiekom SRr.
SI 00

žemo

FOn

s

tm

ipritations

Tėvų Marijonų Seminarijos Koplyčia, Hinsdale, III.

nr

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ
DRAUGIJOS XX SEIMO PROTOKOLAS
(Tęsinys)

Draugijų tiveKUMmai ir
t
Aukus

jonų Rėmėjų skyr. $5.00. Mo
terų Sų-gos. 67 kp. $5.00. Šv.
Teresės dr-ja $5. Mokyklos
merg. Sodalicija $3.00. Mer
gaičių Sodalicija $3. Šv. Ro
žančiaus ir Altoriaus Puoši
mo dr-jos $3.00. Ministrantų
dr-ja $2.00. Angelo Sargo drja $1.00. Viso $54.00.

$5.00. Šv. Kazimiero dr-ja $5.
Viso $36.75.
Baltimore, Md., ARD 24 sk.
$70.00.
Woroester, Mass.: ARI) 26
skyr. $201.00. N. N. $100.00.
Viso $301.00.
Shenandoah, Pa.: ARD 27
skyr. $5.00. Ministrantų dr-ja
$5.00. mergaičių Sodalicija $2.
Viso $12.00.
Chicago, 111., ARD skyr. iš
Akademijos, $100.00.
Akademijos Alumnietės $20.
Katalikų Federacijos Apskr.
$5.00.
Labdaringos Sų-gos Cen
tras $5.00.
East Chicago, Indiana, Šv.
Onos dr-ja $5.00.
Viso Šv. Kaz. Akademijos
Rėmėjų 20-tame seime aukų
sudėta $2,510.21.

'i’own of I^ake: šv. Kaz.
Akad. Rėmėjų 1 skyr. $50.00.
Tretininkų dr-ja $10.00. Šv.
Kazimiero Karalaičio dr-ja
$10.00. šv. Pranciškos Kynuetės dr-ja $5.00. Mokyklos
Cicero, 111.: ARD 9 skyr.
Merg. Sotlalicija, $3.00. Mi$20.00. Jaunamečių skyr. $8.
nistrmibų dr-ja $2.00. Viso
Dievo' Motinos Sopulingos dr$80.00.
ja $5.00. A. L. K. Klubas $5.
Bridgeport: — ARD 2 skyr.
Lietuvos Kareivių dr-ja $5.
$20.00. Mergaičių Sodalicija
Apašt Maldos dr-ja $5.00. Fe
$5.00. Apašt Maldos dr-ja
deracijos 12 skyr. $5.00. Ma
$5.00. Moterų klubas, $5.00.
rijonų Kolegijos Rėmėjų 21
Gyvojo Rožančiaus dr-ja $3.
skyr. $4.00. Visų šv. Moterų
Labdaringos Sų-gos 5 kp. $3.
ir Vyrų dr-ja $3.00. Mokyk
Šv. Petronėlės dr-ja $3.00. Vi
los merg. Sodalicija $3.00. Vi Centro Valdybos Raportai
so $44.00.
so $63.00.
North Side,: ARD 3 skyr.
Kapelionas, gerb. kun. B.
AVest Side: ARD 10 skyr. Urba, kalbėjo ir džiaugėsi Rė
$5.00. Šv. Rožančiaus dr-ja
$3.00. Šv. Juozapo dr-ja $2. $20.00. Altoriaus Puošimo dr- mėjų organizacija. Sveikino
Šv. Cicilijos dr-ja $2.00. Lie ja $5.00. A. L. K. Klubas $5. jos ištikimas darbuotoja*,
tuvių Demokratų Klubas. $2. 'Apašt. Maldos dr-ja $3.00. kaip centre, taip ir skyriuose.
Aušros Vartų Moterų ir merg. Vajaus metu kalbėjo ten, kur
Viso $14.00.
Roseland; ARD 4 skyr. $10. dr-ja $3.00. Mokyklos merg. suspėjo.
Mergaičių Sodalicija $5.00. Mi Sodalicija $1.00. Viso $35.00.
So. Boston, Mass., ARD 11 Centro pirm. Nausėdienės
nistrantų dr-ja $3. Viso $18.
raportas raštu.
18-th Streeet: ARD 5 skyr. skyr. $111.45.
So.
Chicago,
III.,
ARD
12
1
Didžiai Gerb. ir Brangūs
$20.00. Apašt. Maldos dr-ja
ARI)
20-tojo seimo dalyviai:
$5.00. Rožių ir Lelijų Klubas skyr. $100.00.
Štai ir sulaukėm jau 20-toChicago Heights, 111., ARD
$5.00. Šv. Onos dr-ja $3.00.
jo metinio' seimo mūsų orga
Marijonų Rėmėjų 26 skyr. $3. 13 skyr. $5.00.
Scranton, Pa., ARD 14 sk. nizacijos. Sveikinu visus ir
Moterų Rėmėjų dr-ja $3.00.
kiekvienų atskirai 20-tojo sei
Skautų būrys $2.00. Mokyklos $04.50.
Philadelpiiia, l’a.: ARI) 15 mo dalyvius!
merg. Sodalicija $2.00. MinisTurėjau didelės garbės ir
trantų dr-ja $1.00. Viso $44. skyr. $5.00. Apašt. Maldos drmalonumo
pirmininkaut šiai
Brigbton I’ark; ARD C sk. ja $5.00. Gyvojo Rožančiaus
kilniai organizacijai per pas
$100.00. Apašt. Maldos dr-ja dr-ja $5.00. Viso $15.00.
AVaukegan, 111.: ARD 19 sk. taruosius 20 metų. Ir visu nuo
$6.00. Nek. Prasidėjimo dr-ja
$5.00. Lietuvos Vyčių 36 kp. $50.00. A. J. Sutkus $19.15. širdumu galiu pareikšti, kad
$3.36. Moterų Sujos 20 k p. $3. A. Gordon Dept. store $24.85. bedirbant su rėmėjomis laikas
Mokyklos merg. Sodalicija $3. Ministrantų dr-ja $5.00. Šv. greit prabėgo — nenuobodu
Šv. Kaz. Karalaičio dr-ja $3. Antano dr-ja $5.00. Nek. Pra ir nepailsomė.
Mergaičių Sodalicija $3.00 sidėjimo merg. - dr-ja $5. Vi ARD, tai kaip tasai garsty
so $109.00.
Viso $126.36.
čios grūdas — auga, klestėjo,

Indiana Harbor, Ind.: ARD stiprėja; už tai dėkojame Die
21 skyr. $5.00. Šv. Vardo dr- vui ir Jums, gerbiamieji rė
ja $5.00. Tretininkų dr-ja $4. mėjai, kurie mūsų gerus no
iFederacijos 42 skyr. $3.00. Al rus, darbus nenuilstamai retoriaus Puošimo dr-ja $3.00. miat ir palaikot.
' Iš savo praeitų metų dar
Viso $25.00.
Gary, Ind.: ARD 22 skyr. buotės neturiu daug kuo pa
26.75. Moterų Sų-gos 61 kp. girti. Susirinkimai ARD įvy
ko regulariai. Seimo nutari
mai, bandyta, visi įvykinti —
išleistas, net, ir akademikių
žurnalas “Aidai” — sulyg
seimo nutarimo. Vajaus metu
lankiausi tose parapijose, kur
'Įgalėjau: West Side, Town of
Lake, Roseland ir Brighton
KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ
Park. Kitur reikėjo apleisti
Rengiamos SEE AMERICA TRAVEL ASSOCIATION
dėl ypatingų įvykių ir aplin
kybių mano gyvenime.
Jūs turite netikėtų progų pasinaudoti Grupių Kelia
Naujų skyrių neįsteigta, bet
vimo planu, kuris duoda geriausius traukinius, grei
puikiai atgijo 19-tas VVaukečiausių keliavimo laikų, skanius valgius traukinyje,
gan ir 12-tas skyr. So. Chica
puikiausius viešbučius New Yorke per 3 dienas ir 2
go. Praeitais metais įvyko du
naktis, pamatymų įvairenybių New Yorke ir “bird’spiknikai: vienas labai šaltas,
eye view” New York© iš Rockefeller Center Observakitas labai šiltas, bet sėkmės
tion Tower, ir 2 bilietus į Pasaulinę Parodų.
abiejų buvo džiuginančios. Įvykdinta ir Centro vakarienė
KELIAUKIT PILNAI APMOKAMA
ir “bunco”. Visas pelnas skir
KELIONĖ
Garsiuoju
TIKTAI
ta Statybos Fondui.
Air-Conditioned
(Bus daugiau)
COMMODORE

AVest Pullman: ARD 7 sk.
$20.00. Tretininkų dr-ja $5.
Apašt. Maldos dr-ja $5.00.
Šv. Veronikos dr-ja $5.00. Šv.
Juozapo dr-ja $5.00. Viso $40.
Marąuette Park,: ARD 8 sk.
$10.00. Motinų Klubas $10.00.
Apašt. Maldos dr-ja $5. Mari

TAUPIOS SAVAITINĖS KELIONĖS

Jtefe

tv tr r n tin iitu t

*

u«n

VANDERBILT

NEW YORKfl PASAULIU PARUSI

*38.90
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VALANDy
KELIONE
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Yra dideliu išmanymu nesi
karščiuoti darbuose ir nesilai
kyti atkakliai prie sa.o nuo
monių.

BEAUTY PARADE]

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

ik«k«*p«a

New York, N. Y.—When men ask "Who is that lovely crea^

ture ?” . . . YOU know that SHE is the woman you want to be.,
Lovehness is not cunning magic. It cotnes from care.
Surnmer is here! Are you prepared for it ? Proper make-up for
d* bot w«ather differv greatly from
wmter make-up. It muat be cool and
effectrve wtth a ipecial camideration to
the telectKm of color tone. Heat rcactwn di'Tera tn accordance with the text»re of the jt.in, thia, too, mušt be
remembered and cosmetks chosen ac.•oedmgly For instance, if your skin
it mclmėd to perspire m the heat avoid
the heavy preparations conducive to
R.*'-f-’“
___ •???

—

the Roman courtesana who were fam•ns for their superb tresses. Today, w«
owe much to the film world, where ooosiderable reseerch and eaperiment in
combating blazing lights and ctudio
heat resulted in beneficial restorative
tint-champooc.
f
It is my honest opinion that every
wom«n’s hair needs fresh treatment at
the turn of the seasons just as much
as she needs new hats, dresses and
home furnishings. Neglect your hair
and it wiH sūrely betray you. Be kind
to it if you want it to do its best for
you. To have beauty of hair-style, cultrvate Srst, the beauty of hair itseK.
Begin now your exterior decorating to
insure against a hairspiitting surnmer I

LIETUVIAI DAKTARAI
Tat Yarda 8146.

VALANDOS: Nua U iki 12;
2 iki A ir 7 iki 0
Pinnndioniaia: 2 iki 4 Ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
3343 So. Halsted Street

DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Pmaktadiendais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 1*. 1L

ir

DR. P. J. BEINAR

Vok may or tnay not be interestei
BŪT if you kafibnt to be one of that Į
limitcd crou'd lihcly to tneet King.
George VI and Qneen Elisabeth duriitg
their visit I have it from a kigh Srit
is h authority that this formula of decoruin wiU be followed—It it- ąuita
sitnple.
Men approaching the Kiug anA
Queen bow from the waist.
•(
Ladies tnay either enrtsy if they lilet
or just bow from the neck.
t
Following the formai bow, ura map
shake hands vrith the Monarths.
Address the King and Queen as
"Yonr Majesty" the first time yon
sfeak; the second time it w just "SiVj
or "Ma’m.“ •<
1
Questions are out, bul you tnay visk
them well and express the hofe that
they have a pleasant day.jr
Copyrtalit 19M Lincoln Nrmpaper Featurea. Ine.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:
Ofiso — Weatworth 1612
Res. — Yarda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

DR. A. J. MAUKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą
Seredmnis ir Nedėl. pagal sutarti

a

AMERICA’S
LEADER AT

Ofiso TeL Canal 6122
Res. 8848 So. Marstafield Avė.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE L BLOŽIS
DANTISTAS

DR. F. G. WWSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2158 W. CERMAK &0AD
Tel. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9
TeL Hemlock 7270

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

4729 So. Ashland Avė.
2-tros lubos
CHICAGO, ILL

Telefonai MIDvay 8880
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, no 2 iki
vaL po piety ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vaL vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Susitariąs

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0894
Res. TeL PLAza 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vaL dieną

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-My MORGIČIŲ

••
\' x
' t*ive«VM«MV
iNSURED

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States
Government priežiūra.

Išmokėjom Už
Padėtus Pinigus

VALANDO8:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sektnadii
pagal sutartį

CHICAGO SAYIHGS & LOAN ASSOCIATION

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Keto. ir Nedėliomis susitarus

2423 W. Marąuette Road

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
PHY8Z01AH and SURGBOH

NAUJAUSI IR GERIAUSI

4645 So. AfiUaad Aveaue

RAKANDAI

ORSO VALANDOS:
Nuo8iki4ir<uo8ifci8vaLvak.
Nedčtiemis
Office M. TARA* 4787
Namų

Tel OANal

LENGVAIS ISMOREJIMAI8

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITITRE” 8INCE

8UH

DR.S.HEŽS

ISO4

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

TeL OANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CKRURGAS

2155 West Cermak Road

TeL Oetamrt 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare itskiriant eekmadieniua ir trečiadieniui

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

BR.STBHUfl.1S

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—830

OFISO VALANDOS;
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Ree. TeL GROvelriU 0617
Office TeL HRMlock 4848

DR. XX SIMONAITIS

•Ofiso vai.: 9:00 vaL ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:01* vak.

TdL YARds 5921
les.: KBNwood 6107

736 West 35th Street

2201 W. Cermak Rd.

tad

GYDYTOJAS IR OKRUROAS

2201YV. Cermak

Vshuiee: 1-^3 popiet ir 7—8 v. «.

Ofteo TeL VIRginia 0036
Raatfencijoe TeL BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofieo vaL: 2—4 ir 8—8 p. m.
Resideaoiia
8939 Su. Olaremont Ava.
Valandoe 9—10 A M.
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel OANal 0257
Res. TeL PROapect 9669

B. P. L ZALATO RIS
GYDYTOJAS

PIRKIT NAUJAUSI

Chysler, CMtt it Plymaitli

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

-

REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.

\Ssme firice Todaų,
^i»rsAqo

>25 ounccs 254

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WUjL> LIKK VJfi”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1518
Turime daugybe vartotų autvmoblllų vSllaualoa mados, nuo H6.S0
Ir anpedlau.
_______

CHIRURGAS

Besideaeija 6600 So. Artoeian Avė.
VALANDOS“. H v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
OfTiee Pham
Ree and Office
PROspect 1028
2369 S. Leavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

Trečiadieniais ir Sekmkadioniais
pagal sutartį.
Tai yra gertaual Ir gratlaniri automobiliai Amerikoj, modemiškai IStobulintl, nužemintos kalno*, lengvi lSmokSJitnai,
teleingaa patarnavimas.

B

1821 So. Halsted Street

Telefonae RSFtfattc 7868

*

2403 W. 63rd St, Chicago

MILIIONS Of POUNDS HAVr BFEN
IIStD BY OIJR GOVFRNMEMT

Chicago, Illinois
OFISO VALANDOJ.
9-12; 1-8; 7-9. Ketvirtadieaiaia 9-12

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

(KOWARSXAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

v

10758 S. MJchlgan Avė.

Telefonas HEMlock 6888

I»ėl RcsrrvBctiu Ir Flateniriu tnrormarijų Kreipk|:

Tetted/'

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BD.XJ.KOWAR

.boublrdction/

' OR. A. W. JACOBS

DR. CHARLES SEGAl

DR. P. ATKOČIŪNAS

Pirmadieniais, Trečiadieniais
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

Sekantis Išvažiavimas Birželio 23 d.

THC WATM UVM. «OUTI • • YOU CAN

|

6558 S. WESTERN AVĖ,

GYDYTOJAS IK OHIKUEOAS
ir akinius pritaiko

Kitos ekflkursijos: Penktad., Birželio 23 d., ir fteėtad., Liepos 1 d.

»EW YORK CENTRAL SYSTEM

TeL Pullman 7288
tUs. Pul'man 0268

Res. TeL Canal 0402

3147 S- Halsted SL, Chicago
pore ctogging and recuhant ‘'sptetchiness.” Because of the briHiaitce of the
surnmer sun make-up is very apt to
appear lighter in color Ihan it actually
•—the sun seems to have a definite
blcaching effect oa it A good role to
folk>w is this: have your make-up
deeper in color; lighter in application.
Treat your face to a series of facials.
Don’t tet winter scaliness, dry skin, be
tray your surnmer hair and your ronantic clotbes.
I H you’ve got a vacation ticket to
somewhere don’t let it catch you napping. The call of the great outdbors
will ture you into the fashionable game
of sunlight adventuringi Būt remember, clear unobstructed sunshine beating
mercilessly on your head can search out
more dtfects than any spotlight Hair
becomcs difficult and its beauty problems change with a changing thermometer. Būt who’s afraid <rf the btg bad
thermoraeter ? Certainly not the woman
who utilizes hair beautifying shampoos
and coloring, that modern science has
placed within easy reach.
i Amazing proof of the šame trrge for
personą! attractiveness women display
today, prevailed centuries ago. Hair
coloring can be traced to Cleopatra and

LIETUVIAI DARI ARAI

TEL YARDS 5667

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

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

ŪK. V. E. SIEDUNSK1
DANTISTAS

DR. FRANK C. KWINN

4143 South Archer Avenue

(BTIFCINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas Lefspette 8850
Antradieniais, Ketvirtadieniais Ii
Penktadieniais

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

.

b Ea$d fiBUdį.

4631 South Ashland Avė.
TeL Tardė 0994
Ii
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PO TRUMPOS, UOLIOS DARBUOTES
MIRĖ KUN. JONAS JUŠKA
Kun.

Juška

Mirė

l*o metinių dvasinių reko
lekcijų atliktų Mundelein Se
minarijoje ir po gražaus pri
sirengimo ligoninėje kun. Jo
nas Juška, šv. Kryžiaus par.
vikaras, mirė pusė po dvylik
tos, praeito sekmadienio ryte,
šv, Kryžiaus ligoninėje. Taip,
jaunas, neseniai įsišventinęs,
kun. Jonas atsiskyrė su šiuo
pasauliu.
Kūnas

Pašarvuotas

Tėvelių

dvyliktos valandos, sekmadie
nio ryte.
Kun. Jonas paliko didelia
me nuliūdime abu savo tėve
lius, Mykolų ir Pranciškų
Juškus, dvi sesutes, I’hyllis ir
ponių daktarienę Gallagher, ir
daug kitų brangių giminių. Jo
brangieji tėveliai rūpinasi vi
sais laidotuvių reikalais. Kū
nas yra pašarvotas tėvelių na
muose, po adresu, 7030 So.
Maplewood Avė.
Atlydėjimas

į

1936 m.
Kunigas Jonas yra gimęs
Aušros Vartų parapijoje sau
sio 13 d., 1913 in. Jis mokino
si ir baigė pradinį mokslų šv.
Jurgio parajp. mokykloje ir
Quigley Preparatory Seminary. Po to mokinosi St. Mary
of tbe Lake JSeminary, Munde
lein, UI. 1936 m., bal. 18 d.,
buvo įšventintas į kunigus.
Būdamas seminarijoje 'kun.
Jonas pasižymėjo filosofijos
ir teologijos kursuose. Jo
švelnus ir malonus būdas ir
nuoširdus apsiėjimas su žmo
nėmis kaip tik žavėjo visus.

RADIO

Bažnyčią

Laidotuvės

Sugrįždamas iš dvasinių re
kolekcijų į Čikagą, kun. Jo
nas susilaukė pirmų širdies atakų dar automobilyje bebū
damas. Klausydamas išpažin
čių, šeštadienyje, birž. 17 d.,
po pietų, jis vėl gavo širdies
atakų. Kai kun. Jonas buvo
nuneštas į klebonijų, po kiek
laiko vėl jautėsi geriau. Už
valandėlės laiko dar sykį bu
vo parblokštas bežado ir li
goninis automobilis buvo pa
šauktas nuvesti kun. Jonų į
ligoninę. .

Primintina radio klausyto
Trečiadienį, 7 vai. vakare,
jams šiandie, antradienį, 7 va
birž. 21 d., 1939, kun. Jono landų vakare užsistatyti savo
lavonas bus iškilmingai atly
radio ant stoties WGES ir pa
dėtas į šv. Kryžiaus parap.
siklausyti reguliarės radio
bažnyčių, kur jaunasis kunprogramos, kokios visuomet
gas per trumpus savo kunj,
esti gražios ir įdomios. Šios
gystės metus uoliai darbavos. ,.
...
m
;
vi-*,,
,
J
ienos
programoj
dainuos Ne
Ten jo numylėtas jauninas,,
kalto Prasidėjimo P. Š. para
šv. Vardo Draugystės, ir kitų
pijos choras, vadovaujant mu
organizacijų nariai išreikš sa
zikui J. Kudirkai. Bus pata
vo gilius liūdesio jausmus.
rimų apie sveikatų, patarimų
Su lyg numatytos tvarkos, iš moterų “Grožio Žodyno”,
laidotuvės įvyks ketvirtadie be to, smagi muzika bei pra
nį, birž. 22 d., 1939, 10 vai. nešimai suįdomins 'kiekvienų,
Kunigo Jono tėveliai ir se ryte, iš šv. Kryžiaus par. baž nes sužinosite, kų lietuvių vi
sutės buvo pašaukti į šv. Kry nyčios į šv. Kazimiero kapi suomenė veikia ir kas naujo
prekyboje. Bus labaii įjdoin
žiaus ligoninę. Kiek vėliau po nes.
kitos širdies atako, Tėvelis
grdėti apie Peoples krautuvės
Juška pats prašėsi kun. Juš
nepaprastų vasarinį išparda
kevičiaus, ligoninės kapeliono,
vimų namams reikmenų labai
1936 metais, Čikagos diocekad paskutinis patarnavimas
sumažintam kainom. Nepami
zijai trys jauni vyrai buvo
būtų jam atliktas, ir paskuti
įšventinti į kunigus: kunigai, rškite pasiklausyti.
nieji sakramentai suteikti.
Rap. XXX
Stanislovas Valuckis, A. KišKun. Juška priėmė šv. Komu
kunas ir J. J. Juška. O dabar
nijų, paskutinį patepimų ir po trumpaus pasidarbavimo Tik tas yra nepavojingu i
sykiu su kun. Juškevičių at vienas iš jų jau skubiai buvo tarp žmonių, kurs noriai nuo
kalbėjo šv. Ražančiaus dalį. pašauktas į amžinųjų laimę. jų slepiasi.
Tik

Trys

Metai

Kaip

Kunigas

Nuo tos valandos'' jautėsi
kiek sveikesnis. Bet tuojaus
po vidunakčio, paskutinis šir
dies atakas pradėjo kamuoti
jį ir kun. Jonas mirė pusė po

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Giesme*.
Giesme* ir muziką patvartė
Ajit. S. Pocius.
Išlaido O. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLiLIS
Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir MiSparai, Lietuviškai
ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriai*,
*kaina
‘
— S.75. ~
*
Reikalaukite
U:

DRAUGAS PUB. 00.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

Kunigas J. Juška buvo pir
mutinis klierikas iš Švč. Pa
nelės Gimimo par. priimti ku
nigystės šventinimus. Jauna
sis kunigas laikė savo primi
cijas toj bažnyčioj bal. 19 d.,

DANTIMS
PLEITOS

Pranešimai

įvyks rugpiūčio 5 d., Vytauto
darže ir t.t. Taip j>at bus
Visi Chorų Sų-gos Cliica- registruojami choro nariai
gos Provincijos chorvedžiai ir vykstu į New Yorkų,
J. Stanaitis, raštininkas
atstovai malonėkite atvykti į
sus-inų trečiadienio vakare, 8
vai., Šv. Jurgio jiarap. svetai PALAIMINTO RAMONO
nėn. Šiame sus-me daug ir
LULL KASDIENINĖS
svarbių dalykų bus svarsto
MINTYS
Iš angliško vertė
ma, kaip tai — Lietuvių Die
Kun. Aut. M. Karužiškia
na Pasaulinėje Parodoje, Sųgos metinis piknikas, kuris Birželio 20 Diena

A. A. KUN. JONAS J. JUŠKA
Šv. Kryžiaus parapijos vikaras
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Tasai, kurs negyvena
meile, miršta be jos.

■ ;
•
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Flovver Shopfe
80 Archer Avė.

ra

E

IiaFATSm MM
Mylfttr— — yesfvjBm*

Vakar dienų mirė Magdale
na Šatkaitė, gyvenusi po nu
meriu 4617 South Marshfield
Avenue. Laidotuvės įvyks seredoje, birželio 21 dienų, iš
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čios, į Šv. Kazimiero kapines.

$12.50

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ

PLEITŲ

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
Atdara Iki »

1939.

1724
p.

8:25

Laidotuvėms p a t a r n a uja laid. direktorius John F,
Eudeikis, tcl. Yards 1741.

Aukso Grūdeliai
Norime, kad kitus varžytų
įstatymai, o patys jokių su
varžymų nukęsti nenorime.
Tas tikusi myli, kas apart
meilių žodžių gerus darbus
dirba.
Senas įpratimas nelengvai
pasimeta ir nevienų negali
laisvai vesti prieš jo paties
nuomonę.
Vienas gerai apmąstytas
principas, pagrindas vertesnis
daugelio neaiškių sumanymu.

Laidotuvių direktorius Antanas Petkus, telefonas
GROvehill 0142.

MALDAKNYGES
<

KLAUSYKITE

Angelas Sargas, juod. virš. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš...........................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap. kraštais.......... 60o
Maldų Rinkinėlis, odos virš......................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.............................. 75c
Jmus Mano Pagalba, didelėmis raidėmis.............. $2.50

New City Fritnt Mari
RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programų dalyvauja St. Lonie-Lonie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitą radio žvaigždžių.

OerlMariai Patarnavimu — Moterim patarnauja
Phona 9000
880 W. lfth

Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mfiaų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

3B45 WEST MUi STREET
Tel. L*wndale 2BO8-B

kai, Tetos, Pusbroliai, Pusseserės, Krikšto Tėvas ir
Motina ir Giminės.

17,

‘'DRAUGO0 KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois

LAIDŪTUViy0

Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENA IB NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

1

AURIU A U p C patarnavimas

HfflDULHIlUL
nVY A T
D I AA1

TcL YARDS 1278

Res. 4543 South Pautam Street

ftidita

SO. ASHTAND AVĖ.
Tcl. Monroe 9251

DIENĄ IR NAKTĮI
KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
3354 So. Halsted SU

Telefonas YABda 1419

D.

6834 So. Westem Avė,
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
ClCero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Pitone: Calumet 2520-1

II A. ŠUKYS, SUKYS - DOOOY ■ ANTUNISEN, Ik.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Perkėtėm raštinę į savo namą.
navimas bus geresnis.

DIREKTORIAI

NARTAT CHIOAGOS, CICEBOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LEONARDAS E2ERSKIS

2025 W. 51st St. .

s F
• ’

1

KELNER — PRUZIN

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

Pinigai grąžinanti Jei
nr patenkinti.

Mirė birželio 18 d.,
1939 m., sulaukęs 27
metų amžiaus. Gimęs
Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: tėvų Mykolų, motinų
Pranciškų, po tėvais Kavaliūnaitė, dvi seseris: Felici
ją, švogerį Dr. J, G. Gallagher, ir Prancišką, anūkų
James G. Gallagher, tris tetas: Pauline Kroinel, jos
vyrų Juozapų, Veronikų Kirkilas ir jos šeimynų, Kas
tanciją Kirkilas ir jos šeimyną, (pusbrolį kleb. kun. A.
Petraitį( Worcester, Mass.) ir daug pusbrolių ir pusse
serių, krikšto tėvų Jonų Zelis, krikšto motinų Antoinette Dumbrow ir daug kitų giminių. Lietuvoje taipgi
paliko daug giminių.
Kūnas pašarvotas 7030 So. Maplewood Avenue,
telefonas HEMlock 5022.
Trečiadienio vakare 6:00 vai. bus nuvežtas i<r pa
šarvotas Šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje, o ketvirtadie
nį, birželio 22 d., 10:00 vai. ryto įvyks gedulingom pa
maldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas
į Švento Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir ,pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Tėvas, Motina, Seserys, švogeris, Anū

birž.

vai. ryte, sulaukęs pusės ainž.
Gimęs Lietuvoje,
TauragSs
apskr., Kvedainių parap., Uršalinu kaline.
Amerikoje išgyveno 46 met.
Tuliko dideliame nuliūdime:
moterį Marcijoną, po tėvais
Kudminaitė, 2 sūnus: l’etrą,
marčią Eleną, ir Kazimierą,
marčią Beatriče, 2 dukteris:
l.uciją Naugžemienę, žentą An
taną ir Emiliją Bitinienę, žen
tą Kazimierą, 3 anūkus, 5 anūkės, brolsūnį Maeušą, bro
lio dukterį Oną, švtgerį Joną
Hrazauskis, švogerį Julijų Kubis, švogerką Jennie ltubienę
ir Jų šeimyną ir daug kitų
giminių Ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko brolį Antaną ir Jo
žmoną Apoloniją, seserį Mareijoną Bernokienė ir ju šeimas,
eiocę Marcijoną Stasitaitę ir
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.
Kūnas pašarvotas 4540 So.
Callfornia Avc., tcl. LAl'ayette
1312.
Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, birž. 21 d. Iš namų 8:0u
vai. ryto bus atlydėta į Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapįnes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:
Moteris, Siutai,
Marčios, Dukterys, /sulai. Anūkai. Anūkės Ir Giminės.
Laidotuvių direktorius John
K. Eudeikis, tel. Yards 1741,

OABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Mirė

John F. Eudeikis
8SEIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE

Raštinė modemiškai įrengta Ir patar

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

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos
dėžutes. Apdraudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavernus ir t. t. Patarnanjain 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. SUKYS, Prezidentes, BUKYS-DOODY-ANTGNISIN, Ine.

su

Mirė Town-of-Lakietč

-V * A
PETKAS BLUD2IU3

Namuose.

ir

n

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue
__________ Td. LAFAYETTE 0727________

r\ V 1Z’ A T koplyčios visose

.

.

■

■

■ 2314 West 23rd Plaee

Lachawicz ir Simai phone PUIJm&n «.

mumimui. h

I. Linlentius

4848 So. Callfornia Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika

8319 Lituanika Avenue
Phoae YABde 1138-1139

Ate NLPkiUi

taC

1646 Weet 46th Street
Phone YABda 0781-0782

* Chicagos dalyse

«*•

I

Lietuviu radio prognuno Antradienio Ir
mlnudą, M WHIP etotka (14M K.)

PraacMjae P. AAI/ITM1ERAS

3307 Litamdea Ava.
Phone YABda 4966

Altert V. Petkos

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

1
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CICERŪS LIETUVIU NAUJIENOS
ti. Išgirsit daug naujų daly
kų.

Svarbi Žinia

Cook County Civio Council
A. F. Pocius, klubo kor.
m u n prisiuntė labui svarbiu
žinią ir įprašo, kad aš ją perduočiau lietuviams.
Cicerieciai 1 ikrai

Šiomis dienomis Springfieldo legislatūroje svarstomos
dvi svarbios rezoliucijos kas
link sumažinimo taksų ant
1 nuoš. ant namų (one percent). Rezoliucijos yra žino
mos kaipo Senate Rezoliucija
No. 31 ir House Rezoliucija
No. 40. Jei norite, kad tak
sai būt mažesni, ir 'kad sta
tybos pramonė atgytų, be ati
dėliojimo, siųskit atvirutę sa
vo senatoriui ir atstovams j
Springfield, 111., reikalauda
mi, kad jie balsuotų už minė
tas rezoliucijas.
Parap. Narnų Savininkų
klubas turės labai svarbų su
sirinkimą antradienį, birželio
20 d., S vai, vak., parapijos
svet. Visi raginami atsilanky

Gražiai Pasirodė
CICERO. — Praeitą sek
madienį Vytauto parke įvyko
Šv. Antano parapijos pikni
kas, į kurį suvažiavo minios
žmonių ne vien tik ciceriečių,
bet ir čikagiečių^ Gerb. kle
bonas, kun. J. Vaičūnas sve
čius maloniai sutiko ir svei
kino ir džiaugėsi kad tiek
daug suvažiavo. Apie 5 vai.
Vytauto (parkas paskendo žmo
nėse. Gerb. kun. Vaičūnas,
kuriam teko panešti didelionuovargio dieną, su pagalba
savo parapijiečių darbininkų,
sukinėjosi, kaip vijurkas po
daržą.

pradedant nuo valgyklos šei
mininkių ir baigiant bufetu ir
kitais darbininkais, nepaisy
dami karščio, sušilę ir matyt,
didelei jmvargę, dirbo kuo
gražiausiai, kad tik savo pa
rapijai kuo daugiausiai nau
dos (padaryti.
Tai begalo girtinas daly
kas, kad malonūs ciceriečiai
taip gražiui pasirodė. Matėsi
dvasiškijos, galybės biznierių,
o ypač bulvariškių, kurie su
gražiausiu ir pakiliu ūpu pa
rėmė savo parapijos pikniką.
Ir taip reikia, nes visuomet
savi marškiniai arčiau kūno.
Taigi, ir man, pasinaudo
jant ta proga, yra didelio
džiaugsmo, kad katalikiška
visuomenė vis labiau ir nuo
širdžiau įvertina savus reika
lus ir juos gausiai savo skait
lingu atsilankymu ir parama
užjaučia. Tai didelė garbė!

NUSPRĘSKITE PIRKTI

WESTINGHOUSE
REFRIGERATORIŲ

L\

PEOPLES KRAUTUVĖS

A

šį Vakarę Renkasi
Marijonų Rėmėjai

Visi rengiasi į New Yorko
Pasaulinės Parodos Lietuvių
Dieną, kuri įvyks rugsėjo 8
<1. Visi susipratę, pat i ijotai
lietuviai deda 'jiastangų tą
dieną būti parodoje ir paro
dyti pasauliui, jog Lietuva
nors maža valstybė, bet jos
sūnūs ir dukterys gyvena vie
nybėje ir todėl sudaro stip
rią valstybę.

nų gavimui išleido knygutes,
kurių randasi veik visose ko
lonijose; jei rastųsi tokių ge
radarių ir norėtų stoti į tal
ką, prašome šaukti dienomis
telefonu Canul 7790, o vaka
rais Seeley 4377. Labai būsi
me dėkingi už talką.

Šį vakarą birželio 20 d.,
7:3O vai. rinksis Marijonų Rė
mėjų Draugijos Chicagos ap
skrities atstovai bei atstovės
į svarbų susirinkimą, kuris
J. K.
įvyks “Draugo” name, 2334
So. Oakley Avė., kad galuti
Daug daro, kas daug myli.
nai pasitarti Lietuvių Dienos
Daug
daro, kurs gerai atlieka
išvažiavimo į Marijos Kalne
lius, Hinsdale, Ilk, reikalu.
Malonūs kolonijų Marijonų
Lietuvių dienoje dalyvauja!
jų priete,-|ai nu0.
bendras, milžiniškas choras, §įrjžiami prašomi ir kviečiakurį sudarys visų Amerikos n)i k(JO 3kai,|i„giaUsiai šuvaIncorporated
lietuvių chorai ir kuomet už žiuoti iš visų Chicagos kolo
Tel. Prospect 0745-0746
trauks bendrai lietuvišką dai nijų, nežiūrint ar Marijonų
Wholesale Only
ną, jos aidas nuskambės pro skyriai yra ar ne. Darbas di
New Yorko dangoraižius net delis laikas bėga greitai, ne5931-33 So. Ashland Avė.
į Lietuvą.
ipasijusiine kaip ateis viršmiPas mus pillma gauti tikrai
Sakoma, kada grūdas prie;nfta ,iepog
j Ta(|, tur6.
IJetuviškų Importuotą. Valstybinę
grūdo pripila aruodų. Kad|kime minty> nes ,jk vienas Degtinę.
Mos Ir Visi Mūsų Darbininkai
nuo kitų neatsilftus, o, gat|toksBi i5vaaav«nas rengia- Esame
Lietuviai. Pp. F. Ir M.
J. K.
ir didžiausią grupę sudarius, mas Tėvų Marijonų kultūri Dzlmldai, Savininkai.
Chicagos Chorų Są-g06 Pro nėms įstaigoms palaikyti, už
vincija rengia savo narius vy tai pravartu rengtis prie jo
kti į Lietuvių Dieną. Visų kuo stropiausiai. Chicagoje
UNIVERSAL
chorų nariai registruojami ir Tėvų Marijonų rėmėjų ir ge
RESTAURANT
ruošiami įprie dainavimo. Nė radarių randasi labai daug.
Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
ra abejonės, jog Chorų Są-gos Kiekvienas, kuris jų darlia- kiem Bankletam Suteikiam Pa
tarnavimų.
Chicagos Provincija pasirodys ms užjaučia, nuoširdžiai pra
Linksmas Patarnavimas Visiems
dideliu ir gerai išlavintu dai šomas į tal*ką. Marijonų Rė
750 W. 31st Street
nininkų būriu. Kas nori pri mėjų Draugija yra paskyru
A. A. NORKUS, sav.
sidėti prie bendro tautos dar si $25.00 dovanoms: jpertkias
bo, parodyti pasauliui, jog
Tel. Victory 9670
dovanas po 5 dol. ir tų dovalietuviai gyvena vienybėje, ir
drąsiai dainuoja, tuojau pra-i
Mažą Išlaidą
šomi užsiregistruoti pas ben-Į IŠRENDUOJAME DARŽĄ
NAMAI“'
dro choro vadą — vedėją, PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS
prof. A. S. Pocių, 3252 S. Hal-1
Pamntykit
ŠĮ namų
sted st., Victory 1404, kuris j
šiandien
WILLO-WEST
.10 r. iki 4
prirengia prie tos dienos dai
i po piet ant
GERMAN CHURCH ROAD
mūsų vietosi
nų ir iškilmių. .

Sekmadienio dienos karštis
buvo tiesiog nepaprastas, ir

Iš

Chicagos Dainininkai
New Yorkc

.Wrn.dienis. blriMlc 20, 19.39-

Chorų Są-gos Chicagos Pro
vincijos choras vyks į New
Yorką su ekskursija, kurią
rengia New Yorko Parodos,
Chicagos Lietuvių Komitetas.

Janesville, Wis., policija
nežino ką daryti su šiuo jau
nuoliu. Atrodo apie 20 metų
amžiaus, mokytas, kultūrin
Nemuno Sūnus
gas ir talentingas, išsilavinęs
atletikoj ir neblogas lakūnas,
LIETUVIŠKA
bet nežino, nei kas jis yra, RŪBŲ KRAUTUVE
nei iš 'kur (paeina. Jis serga
VISKAS DEL VYRU
amnesija. Manoma paimti į
psichiatrinę ligoninę, kad gy
dytojai bandytų grąžinti jam
atmintį. (Acme telepboto)

IR WILL0W SPRINGS
ROAD

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

Pastatysime namus Ir vidų {rengsime ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai iinijislai Ir užtikrinti.
IZOIJOT4 GARAŽĄ
2 karams pastatysime
ant Jūsų loto

už...............................

Untjlstų statytas

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLED IX BOND
Nėra Geresnės Degtinės
____ už Tokių Kaina
TIK $1.00 PT.*l

4-6 Kvortos...^

pA
1‘ŪU,

Reikalaukit

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

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

TAVERNOJ

Nauji 1939 m. Westinghouse refrigeratoriai,
yra aukščiausiai ištobulinti.

PAUL LEASAS

Daugiau ir greičiau ledo sušaldo.
Mažiau elektros jėgos vartoja.
Turi gražiausių išvaizdų.
Turi ilgiausių garanciję.
Didis pasirinkimas dydžių ir madų
Palyginus rasite kainas nepaprastai mažas.
Šeimyniškos mieros Westinghouse refrigera

3427 So. Halsted Street

$119.50

(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

Tel. Boulevanl 0937

Lengvi Išmokėjimai

LENGVI

IŠMOKĖJIMAI

Didelė nuolaida už senus šaldytuvus ir kitus dalykus

IRn

DR1NKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET
Pitone Boulevard 0014

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
įvyks-

Sekmadietį, LiepK-Jnty 9,1939
GRAŽIAME SIINSET PARKE
“VILNIAUS KALNELIUOSE“

*

rORNITURE

t ANUFACT U R ING

C O M PA NV<

4179-83 Archer Avenue
Kampas Richmond gatvės

Tarta, rlrl

Retervaa virš

8I.1M.SM.M

SSE.tMM

4192 S. ARCHER AVENUE

ir aukščiau

Prie 1

PARDAVIMUI NAMAS
4 fletų namus — ant dviejų lotų.
2-karų garudžlus. Parsiduoda pigiai
iš priežasties senatvės. Atsišaukite:
2250 Wcst 24th Street, Chieagu,
IlUnols.
PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas. 3 fletal: g kamba
rių; 4 kambarių ir 3 kambarių; 2
karų garudžlus. Parduosiu pigiai urbs
mainyslm ant grosernės ar kitokį*
biznio uxba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rtl Plaeų
Chicago, UI.
KLIKAI.INGA DARBININKE
Reikalinga patyrusi moteris ar mer
gina nuolatiniam namų darbui. 1
vaikas. Pasilikti kelius vakarus. Atsišaukite telefonu: ALBany 4117.
IEŠKO DARBO
Jauna mergaitė ieško lengvo namų
do.rbo prie mažos lietuviškos šeimy
nos. Jei kam reikalinga, šaukite:
VI.Kglnla 1218.

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

SAVO APYLINKĖS

toriai 1939 m. mados par
siduoda nuo
•••••••«••

CLASSIFIED

iv* Archer Avė., Rte. 4A

(North Kast Corner Archer and
Saeramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai
apdrausti iki
16,000.00
Hmokėjom
Už padėtu.
pinigo.

4%
M

/

Duodam Paskolas ant 1-mą
Morgiėią

Safety Deposit Dežntea Galima
Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nno 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO
JU8TIN MACKTEWICH
President
HELEN KUCUIN8KA8, Seo.

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

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui valymo, dažymo ir siu
vimo biznis, {steigtas virš 20 metų.
Parduodame krautuvę, 4 gyvenimui
kambarius ir dykų lotų pigiai. At
sišaukite: H. Dajc, 2223 S. Cuyler
Avenue, Berwyn, 111. Tel. Benvyu
124011

PARDAVIMUI BIZNIS
Štai kų jūs norėjote — mažų groserne. 5 kambarių lietas, beismontas ir garadžius. Už viskų tereikia
jnešti tik mažų sumų. Atsišaukite:
2311 South l.eavitt St., telefonas
iAvvndalc 0380.

|

PARDAVIMUI NAMAS
Nebemokėkite rendos. {neškite pi- '
nigus ant namo, po num. 2134 W.
24th St. {eigos |72.00 j mėnesj.
{ 10 metų namas jūsų. Matykite sa
vininkų po num.; 2617 So. Karlov
Avė., tel. Lawndale 0380.
GERAS IR PIGUS
Krautuvė tr 3 fletal po 5 kamba
rius. Fletal apšildomi. Geroj vietoj.
Marųuette Parke. Krautuvė tinka
ma visokiam bizniui.
Atsišaukite:
Box V 679, Draugas Pub. Ox,
2334 S. Oakley Avė., Chleago, Iii.

PARDAVIMUI PIGIAI
Pigiai — didelis lotas skersai nuo
Liet. Taut. kapinių. Sale “forest pre
serve”. Tinkama vieta dėl "refreshment stand”. 83čios ir Kean Avė.
Atsišaukite: 2617 So. Karlov Avė.,
telefonas I^iivudale 9380.

GERA NAUJIENA
Parduodu namų labai pigiai — 6
kambarių su garadžiu ir apšildomas
su šiltu oru (furnace heat). Namas
randasi Bridgeporte. Atsišaukite pas
savininka: 830 W. 34th Street, tel.
Y'A Iltis 5530.

PARDAVIMUI BIZNIS
Mokyklos Reikmenų Ir deilcatessen,
Marąuette Parke. Pilnai Įrengtas.
Parduosiu pigiai.
Telefonas HKMtohk 5082
PIRMOS RUftlES JUODŽEMIS
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15
bušeliu $2.60.
Stanley Gavelis. 110 So. Ridgcland
Avė., Worth, UI., tel. Oak Lavm
193J-1.
VASAROTOJAMS ATYDA
Ijjbal patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su autontobilium ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chicagos. Kelias R3 ir 45. Peter Ber
notas. Box 77. Sllver Idtke, Wte.

PARDAVIMUI
6 kambarių bungatovv. 575O.O0 {mo
kėti. $27.00 Į mėnesj HOLC. Labai
gerame stovyje. 60 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių buaų. Savi
ninkas: 9353 S. 55th Oourt, Oaklatvn,
Illlnote.
TEISINGAS PATARNAVIMAS
Per mus galima pirkti iš resyveriųforklozerlų gerų bargenų — mažų
ir didelių namų. pigiai ir ant leng
vų išmokėjimų. Jei turite kokių nuosavvbę ir norite parduoti, mes par
duosime greitai ir gausite visų cash.
Taipgi turime gerų mainų, visokių
Ir visur. Taksų protesto štampų ar
ba Notaro antspaudų kur reikia pri
dedame dykai. Atliekame visokius
real estate tr Insurance reikalus iš
viaų atžvilgiu su teisingumu ir at
sargumu. Charles Umleh (Umlkas),
2500 Wcst 63rd St., tel. PROspect
6025.

PARDAVIMUI NAMAS
8 kambarių, šviesus namas (gera
me stovyje) su (eigomis. Didelis lo
tas. Ąžuolo aptaisymal: 2 ekstra tu
aletai; 6 kamaraitės (closets); Electrolur Gaslnis refrlgeratorlus; kiek
rakandų; šviesi pastogė su geroms
grindimis. Furnace; karštas van
duo; mūrinis pamatas, cementinis
privažiavimas Ir kiemas. 2-karų ga
radžius; pulki žolė, medžiai Ir gė
lės; liuosas titulas, taksai žemi; ma
ža cash kaina arba lengvi išmokė
jimai. Arti mokyklų, bažnyčių, par
kų, knygyno, krautuvių ir transportacijos. Matykite nuo 2 Iki 5 po
piet.
Sekmadieniais arba kitomis
valandomis pagal sutarti. RADcliffe 3281 (A'ubum Park), 7525 Egglestem Avė. (Atyda agentams).

PARDAVIMUI RAKANDAI
IS priežasties ligos parsiduoda ra
kandai vtrtirvės, dinlng ir parlor
kambarių. Matykite nuo 3:00 Iki
6:00 vai. popiet. 7036 So. Arteslan
Avė. 2-tra8 aukštas.

PARDAVIMUI AKORDIONAS
Naujas 1S38 metų Wuriitzer 120
sų akordionas. Streamllned. Pard
stu pigiai. Duokite pasiūlljlmų.
L. Emerson. 8248 Ro. Laflin
Telefonas Trlangle 3984.
PARDAVIMUI BUNGALOW
6 kambarių mūrinis bungalovv. I
važiavimas Iš šono; 2 karu ga
džius; arti Marųuette Park. A
šaukite: 3227 West 66th Place, C
cago, UI.

Viena gerai išauklėta ir
statyta valia yra vertesnė,
geri pasielgimai.
Jeigu dvejuos karina
prieš bendrą priešą, page
kitę vienas kitą.

PocahontM Mine Rtm, (Screened) Tonai J7.00
Petroleum Carbon Coke, perkant 6 tonus ar
daugiau, Tonai $7.25. ftios kainos tik iki Liep. 1

T., H. .tr*.

