
DRAUGAS
Thb Lithuanian Daily Prikno 

PUBLI8HKD BT MARIAN OUILD, INC., 
USS4 80. Oakley Avė., Chicago, Illlnola 

Telephone CANal 7790

The most Influentl&l Lithuanian Daily 
In Anerlc*.

_________ THE LITHUANIAN DAILY FRIE N D

Chicago, IIHnols, Trečiadienis, Blrželis-June 21 d., 1939 m.

DRAUGAS
LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROVĘ 

3534 Ko. Ooklcy Avė., Clilcago, Illlnola 
Telefonas CANal 7790

Vienintelis tautines Ir tikybines minties 
lietuvių dienraštis Amerikoje.

VOL XXIII 3c a Copy Kaina 3c No. 145

Kardinolas a. a. kun. J. Juškos laidotuvėse
Jo Emineicija per gedulo pamaldas 
Ims $v. Kryžiaus bažnyčioje

Suteiks absoliuciją; Mišias 
laikys kleb. kun. A. Skripka
Jo Eminencija Kardinolas Mundelein, Chicagos Arkivys

kupas, rytoj, ketvirtadienį, dalyvauja gedulo pamaldose už 
a. a. kun. Jono J. Juškos sielą Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Town 
of Lake. Jo Eminencija Mišių laiku bus soste ir mirusiajam 
suteiks absoliuciją.

Iškilmingas gedulo Mišias laikys Šv. Kryžiaus parapijos 
klebonas kun. Aleksandras Skripka. Dijakonasbus kun. Ri- 
chard Birmingham, subdijakonas — kun. John Urbanski ir 
turiferis — kun. Francis Gorman.

Ceremonijų vedėjai: prelatas Patrick Hayes ir prelatas 
P. Bona. ' i ' ^5

Šiandien, trečiadienį, vakare per pamaldas pamokslą sa
kys kun. S. Valuckas, o rytojaus dieną per gedulo Mišias — 
kun. M. Švarlys.

Šv. Kazimiero kapuose pamokslą sakys Šv. Kryžiaus pa- 
rap. vikaras kun. A. Valančius.

A. a. kun. J. J. Juškos mokslo draugai irgi dalyvaus lai
dotuvėse.

Britai subruzdo “maldinti” japonus; 
nusprendė “deportuoti” keturis kinus

Iš koncesijų pašalinamos 
britų moterys su vaikais

TIENTSIN, Kinija, birž. ( Pranešta, kad japonų nu 
20. — Iš blokuojamų koncesijų jmaldinimui britai nusprendė 
britai išsiunčia savo 120 mo-dš savo koncesijos deportuoti 
terų ir vaikų. Garlaiviu jos keturis kinus, tariamuosius žu 

dikus, dėl kurių neišdavimo 
japonai pakilo veikti.

bus nuvežtos Činvangtao ir 
Pehtaiho pakrantes — apie 
už 200 mylių šiaurrytų link 
nuo -Tientsino.

Į Tientsino pakraščius šian 
dien atplaukė britų karo lai
vas “Sandwic.b” ir susijungė 
su pirmiau, atplaukusiu karo 
laivu “Lowestoft”.

Maisto kainos blokuojamose 
koncesijose nežmoniškai paki
lo ir nepakankama.

KRIZĖ KINIJOJE 
LIEČIA IR AMERIKA, 
PAREIŠKIA HULL ‘
WASHINGTON, birž. 20. — 

Dėl japonų vykdomos bloka
dos Tientsine įtemptas stovis 
liečia tarptautinius klausimus, 
į kuriuos yra įveliamos ir J. 
A. Valstybės, pareiškia vals
tybės sekretorius Hull.

Jis sako, kad J. A. Valsty
bių .neapeina originalus įvykis 
Tientsinei — išduoti keturis 
kinus. Bet apeina tarptautinių 
koncesijų klausimas, kurs kas 
kart darosi ten kritiškesnis ne 
tik Tientsine, bet visose Kini
jos datyse.

Tad J. A. Valstybių vyriau 
sybė turi kuo rūpintis ir su 
giliausiu susidomėjimu ten se 
ka įvykių eigą.

BERLYNAS, biri 20. — 
Hitleris paskelbė įkalintiems 
čekams amnestiją. Tas nelie
čia. bombų sprogdintojų, plė
šikų, arba pasikesintojų prieš 
gyvybę. .

Bet japonai jau uepasitenki 
na tų kinų išdavimu. Jie nori 
britams teises suvaržyti Kini
joje,

Yra žinių, britų vyriausybė 
gamina “kompromiso formu
lę’’, kurią įteiks japonams. Ti 
kimasi, kad tas japonus pa
tenkins.

MEKSIKOJ PLĖŠIKAI NU
ŽUDĖ 10 ASMENŲ

PUEBLA, Meksika, birž. 
20. — Plėšikai užpuolę nužu
dė sunkvežimiu važiavusius 
tris vyriausybės inspektorius 
ir septynis kareivius. Jie 
grįžo uždarę vieną slaptą al
koholio varyklą. < i

Wisconsino universitetas pagerbia Amerikoj viešintį Norvegijos sosto įpėdinį princą 
Olavą ir kitus keturis žymius amerikiečius, pripažindamas jiems garbės laipsnius. Princas 
Olavas yra ketvirtasis iš kairės pusės. (Acme telephoto)

GHAMBERLAINAS 
TIKISI SUSITAIKINTI 
SU JAPONAIS
LONDONAS, birž. 20. — 

Japonų ambasadorius Britani 
jai Mamom Šigomitzu tarėsi 
su užs. reikalų sekretorium 
lordu Halifaxu Tientsino blo
kados reikale.

Po to pasitarimo pranešta, 
kad Britanija neigiu kai ku
riuos japonų reikalavimus, o 
ypač, kad nutraukti ryšius su 
Kinijos diktatorium ir koope
ruoti su japonais jų žygiuose 
Kinijoje.

Paskiau ministras pirminin 
kas Chamberlainas parlamen
te pranešė, kad jis turi vilties 
su japonais susitaikinti. Ir tas 
yra galima, sakė jis.

Jis pažymėjo, kad japonų 
nusistatymas nėra aiškus. O- 
riginale japonai reikalavo iš
duoti keturis kinus, kaltina
muosius žmogžudystėmis. Pas 
kiau jie iškėlė rimtesnius rei
kalavimus. Bet Britanija iki 
šioliai negavusi jokio forma
laus rašto iš japonų vyriausy
bės.

Jei taip, tai ministro pirmi
ninko nuomone, Tientsino blo 
kada turi būti japonų lokalus 
karinis išsišokimas, kurio To
kio gal nelinkęs pripažinti.

ISTANBULAS, Turkija, 
I birž. 20. — Buvęs Albanijos 
[karalius Zog su žmona pasiry 
I žo iš čia nusikelti į Prancūzi-

Jo Emiraencija Kardino
las Mundelein, Chicagos 

Arkivyskupas, rytoj, birže

lio 22 d., šv. Kryžiaus baž

nyčioje dalyvaus gedulo 
pamaldose už a. a. kun. 

Jono J. Juškos sielą ir su

teiks absoliuciją.

KRAKATOA SALOJE VER
ŽIASI UGNIAKALNIS

AMSTERDAMAS, birž. 20. 
— Krakatoa saloje (ugniakal- 
nių sala) pradėjo veržtis ug- 
niakalniai. Iš žiočių lava iške
liama apie 30,000 pėdų į pa
danges ir krinta j pašalines 
apgyventas salas. Gyventojai 
skubiai apleidžia gretimas sa
las.

1883 metais ten ugniakal- 
niai užmušė daugiau kaip 36,- 
000 žmonių.

ŠEN. BURKE PRIEŠ TRE
ČIĄJĮ TERMINĄ

AVASHINGTON, birž. 20. — 
I Senatorius E. R. Burke, dem. 
'iš Neb., iškelia kampaniją 
prieš prez. Roosevelto planuo 
jamą. trečiąjį tarnybos termi
ną.

Burke nurodo, kad jei prez.
Rooseveltas būtų tretįjį kartą 
išrinktas prezidentu, valdžios 
forma neišvengtų pavojaus.

NETVARKINGA STATYBA

MARIJAMPOLĖ. — Tar
pučių priemiestyje ant Šešu
pės kranto paskutiniaisiais 
metais pastatyta kelios dešinu 
tys mažų bakūžėlių, kurias 
statosi mažai pasiturį darbi
ninkai. Toks darbininkų ap
sirūpinimas savomis pastogė
mis yra girtinas reiškinys. 
Tik ngerai, kad čia vykstanti 
statyba yra be jokio plano: 
trobelės statomos kaip kam 
patinka.

VALDINIŲ AGENCIJU 
VADAI VIEŠUOSIUS 
FONDUS EIKVOJA
WASHINGTON, birž 20. — 

Kongreso žemesniųjų rūmų 
atstovas R. E. Churcb, resp., 
iš Illinoiso valstybės, rūmuo-1 
se iškėlė kaltinimus prieš kai 
kuriuos šalies vyriausybės 
stambiuosius valdininkus —• 
valdinių agencijų viršinin
kus, kaltindamas juos viešųjų 
valdžios fondų eikvojimais.

ŠĮ kartą jis iškėlė kaltini
mą prieš Nugent Falloną, “Fe 
deral Savings and Loan Insu
rance” bendrovės generalinį 
vedėją. Sako, šis valdininkas 
savaičių gale iš AVasbingtono 
dažnai vyksta į savo priva
čius namus, ten užsiima poli
tine kampanija ir savo kelio-1 
nių lėšas padengia iš viešųjų 
valdžios fondų.

Anot atstovo Churcb, taip 
elgias ir “Home Ovners 
Loan” bendrovės generalinis 
vedėjas C. A. Jonės. Kongre
se yra bilius keisti šios bend
rovės nuostatus, kad vaduoti 
šimtus tūkstančių namų savi
ninkų, kurie užtraukę iš šios 
bendrovės paskolas ir negali 
išsimokėti. Jonės priešinasi 
nuostatų keitimui ir veda pro 
pagandą prieš bilių, ko jis 
nieku būdu neturėtų daryti.

Atstovas Churcb išvardija 
ir kitus valdininkus, kurie vai 
džios lėšomis užsiima politine 
propaganda. Pažymi, kad tuo 
būdu iš valdiškų fondų tūks
tančiai dolerių išleidžiama. 
Reikalauja, kad Nugent Fa- 
llon atsistatydintų iš užima
mos vietos.

Šio atstovo pastangomis per 
nai buvo priverstas atsista 
tydinti. ‘Home Chvners Loan’ 
bendrovės generalinis patarė
jas Horace Russell, kurs nau 
dojosi paštu privačiams reika 
lama.

Anot atstovo Churcb, Fa- 
llon turi namus New YorkoX
valstybėje ir vasarinę vilą 
Mass. valstybėje. 1935 ir 1938 
m. laikotarpiu savaičių gale 
dažnai jis vykdavo vienur, ar 
ba kitur ir tos kelionės lėšas 
iškolektuodavo iš viešųjų fon
dų. Church iškėlė aikštėn net 
tų išlaidų sąskaitas.

ŽEMESNIEJI RŪMAI PRA
VEDĖ FEDERALINES

MOKESTIS

WASHINGTON, birž. 20. — 
Kongreso žemesnieji rūmai 
pravedė federalinių mokesčių 
bilių — 1,844 milijonų dolerių 
sumoje.

MANTON GAVO DU ME
TUS KALĖTI

NEW (YORK, birž. 20. — 
Buvusia federalinis teisėjas 
M. T. Manton už kyšių ėmimą 
teismo nuteistas du metus ka
lėti ir 10,000 dol. bauda.

Dancigo klausimu lunkai naciams 
nurndu arka nurimti, arba kovoti

ministro Goebbelso pasakytas 
kalbas Dancige tarp kitko pa
reiškia.:

“Praėjo tas laikas, kada rei 
cho bile vienam atstovmi buvo 
pakankama nurodyti, kad mes, 
vokiečiai, pageidaujame to, ar

Ramiuoju būdu užgrobimai 
naciams baigės ir uždaryti

VARŠUVA, birž. 20. —jjer Červony” perkratinėda- 
Lenkų autoritetai nusprendė mas Vokietijos propagandos 
iš savo valdomųjų šalia Danei
go pajūrinių plotų deportuoti 
iris žymiuosius vokiečius žem 
valdžius.

Jaunųjų lenkų ūkininkų su
važiavimas Varšuvoje virto 
anti vokiška demonstracija.
Priimtose rezoliucijose ūkinin kito, ir turime gauti... 
kai pareiškia jie pasirengę ko' “Niekas negali užslėpti fak 
voti ir užkariauti Rytinę Prfl-'to, kad bekraujiniai ir bekari 
siją ir vokiečių valdomą Sile-'niai Vokietijos laimėjimai jau
zijos dalį. Be to pažymi, kad 
Dancigas buvo ir pasiliks len
kiškas miestas.
Pusoficialus dienraštis “Kur

CHICAGON ATVYKO PIE
NINIS FEDERALINIS 

AGENTAS
Chicagon atvyko žemės vi

kio departamento agentas P.
L. Milleris. Čia jis tirs klau
simą, ar reikalinga Chicagoj 
ir III. valstybėje įvesti federa 
linę pieno kąįnų kontrolę. Vy
riausybė siekia kontrolės.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ
JE ŽUVO KUNIGAS

. BUFFALO, N. D., birž. 20. 
— Netoli čia automobiliams 
susidaužus žuvo kun. C. F. 
Fuchs, 43 m. amž., šv. Jokū
bo parapijos klebonas, Page.

Su juo važiavęs seminarijos 
auklėtinis John Ruth iš ChicA 
go išliko sveikas.

UŽDRAUDŽIAMI PAŠALI
NIAI PIKET AVIMAI

Illinoiso vyriausias teismas 
nusprendė, kad yra neteisėti 
pašalinių darbininkų surengti 
kuriai nors firmai piketavimai 
su įvairiais šūkiais, kad fir
mos daiibininkus patraukti uni 
jon, o ypač kai darbininkai ne 
nori priklausyti unijai.

Teismas randa, kad bile ko
kia darbininkų grupė neturi 
teisės susimesti piketuoti ir 
boikotuoti parduotuvę, arba 
kitą kurią įstaigą, kad pakenk 
ti reikalų vedimui. Žodžio lai
svė turi ribas. Boikotas su šū 
kiais nepriklauso žodžio lais
vei, bet aiškus nusikaltimas ir 
tas neleistina.

GAVO TRAKTORIŲ 
KELMYNAMS ARTI

ROKIŠKIS. — Neseniai 
Žemės Ūkio Romai atsiuntė 
Rokiškio apskrities agrono
mui 30 jėgų traktorių ikelmuo 
toms ir krūmuotoms pievoms 
arti. Išbandžius pasirodė, kad 
traktorius labai gerai aria.

Apylinkės ūkininkai labai 
patenkinti, kad neįeinamus 
kemsynus galės paversti aria 
iriomis dirvomis.

uždaryti. Dabar Vokietija tu
ri nurimti, arba kovoti. Tas 
yra pavojinga situacija pačiai 
Vokietijai”.

NACIAI SU SOVIETAIS 
SKUBOTAI DARO 
PREKYBOS SUTARTĮ
BERLYNAS, birž. 20. — 

Britanijai ir Prancūzijai besi
kamuojant įtraukti savo anti- 
nacinėn sąjurigon sov. Rusi
ją, Maskvoje Vokietijos dele
gacija baigia daryti prekybos 
sutartį su bolševikais. Vokie
tijos vyriausybė į Maskvą siun 
čia daugiau specialistų sutar
ties užbaigimui.

Tas vykdoma daugiausia pa 
čios Vokietijos pastangomis, 
kati bolševikus atitraukti nuo 
susidėjimoi su britais ir pran
cūzais.

Iškeliama aikštėn, kad Vo
kietija sutinka bolševikams 
pripažinti iki 300 milijonų 
dol. kredito. Sovietams reika
lingi geležinkelių reikmenys ir 
elektrinės mašinerijos. Vokie
tija tai gali parūpinti, o iš Ra 
sijos tikisi gauti metalo žalia
vos sienojų, medžio košelės, 
aliejaus ir nedidelį kiekį ang
lių.

Pati Vokietija yra reikalin
ga daug geležinkelių reikme
nų. Tai gali tačiau kaip sau, 
taip sovietams parūpinti gavu 
si iš sovietų pakankamai me
talo žaliavos.

ŪKININKAI TAŠO 
AKMENIS

ALYTUS. — Kadangi mies 
te didelis pareikalavimas taŠy 
tų akmenų, tai Alytaus apylin 
kės ūkininkai pradėjo sprog
dinti laukuose didelius akme
nis ir juos tašyti grindiniui. 
Dabar daug kur tenka matyti 
prie namų ūkininkus, tašan
čius akmenis.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien numatoma giedra ir šil
čiau.

Saulė teka 5.*18, leidžiasi
8:28,
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Amerikos kapitalistų tarpe netrūksta ir 
katalikų. Šie katalikai kapitalistai kritikuo
ja ir peikia Bažnyčios kišimąsi į santvarkos 
klausimus. Sako, kad. girdi. Bažnyčia tuomi 
nutolsta nuo savo tiesioginio pašaukimo.. 
Jiems atsakoma; jei norime, kad būtų tvar
ka, tai turime steigti krikščionišką santvar
ką. Jei tokios nesuspėsime įsteigti, tai jūs, 
kapitalistai, būsite pirmos aukos gręsian- 
čios netvarkos.

BendradarDlaina Ir korespondentams raitų negrellna, 
Jei neprašoma lai padaryti ir neprlslunClama tam tiks
lai pusto lenkių. .Redakcija puailuiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raktus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuolidroa Korespondentu 
prado raSyti trumpai Ir aiiklal (Jei galima raSomaja 
masinblej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir aainenlikumų. Pasenusios kores- 
pondenoijos lalkraStln nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua
Bntered ss Seoond-Class Matter March II, 1»1>, at
Ckloago, Illinois Under the Aot of March 1. 1(71.

Kas Amerikai Baisesnis:
Kapitalizmas ar Komunizmas

Visi atsimename, kad prieš Didjjį Karą. 
socialistai ir laisvamaniai buvo išgalvoję di
delį, baisų baubą, kurį pavadino Klerikaliz
mu.. Buvo aiškinama, kad kuenkalizmas e- 
sąs kunigų keliamas judėjimas; vedantis prie 
kunigų viešpatavimo visose mūsų gyvenimo 
srityse, arba kitaip tariant klerikalizmas tai 
kunigų kišimąsi į politiką.

šiandie klerikalizmas yra užmirštas žodis
— nepamatysi jo spaudoje, neišgirsi jo kal
boje. Ar taip atsitiko dėlto, kad kunigai 
pakeitė savo darbuotę, pakeitė savo prog
ramą?

Reikia pripažinti, kad ištikrųjų šis tas pa
sikeitė, tik ne ton kryptin, kad kunigai siau
rina savo darbuotės lauką, o ton kryptin, 
kad jie plečia savo darbuotės lauką. Iš to 
seka, kad dabar apie klerikalizmą reikėtų 
labiau šaukti; negu anais laikais.

Žiūrėkime, kur kunigų darbuotė yra ple
čiama?

Garbingos atminties popiežius Leonas XIII, 
paskelbęs savo encikliką ‘Rerum Novarum'’ 
nenorėjo, kad tas dokumentas liktų tik ar
chyvuose ar knygynuose. Jisai norėjo, kad 
apie enciklikoje išdėtus dalykus žinotų visi
— ir valdovai, ir valdininkai, ir pareigūnai, 
ir kapitalistai, ir darbininkai, na, žinoma, 
ir kunigai.

Reikia pripažinti, kad prakilniomis Sv. 
Tėvo idėjomis pasaulis tuč tuojau neužside
gė. Toliau reikia pripažinti, kad ir Katali
kiškasis pasaulis pasirodė perdaug kurčias 
išganingiems šv. Tėvo žodžiams. Tad vėles
nieji popiežiai atvejų atvejais pasauliui pri
minė apie reikaią susidomėti Leono XIII en

ciklika apie ekonomiškus ir socialius tautų 
reikalus. Popiežių raginimai neliko balsu, 
šaukiančiu tyruose. Katalikų tarpe atsirado 
nemažai tokių, kurie užsidegė popiežių pa
skelbtais raštais apie socialius reikalus ir 
apie pakėlimą darbininkiškos klesos žmonių. 
Amerikoj stambiausiu popiežių enciklikų po- 
palerizatorium yra pralotas Ryan, katali
kiškojo universiteto profesorius. Washingto- 
nę. Jisai neseniai minėjo savo 75 metų gi
mimo dieną. Pralotas Ryan susilaukė gar
bingų sekėjų. Aukštoji Amerikos dvasiškoji 
vyriausybė ne tik remia šį judėjimą, o pati 
atsistojo jo priešakin. Prof. praloto Ryano 
išdirbtais planais po visą Ameriką prasi
dėjo atsirasti katalikų socialės akcijos cen
trai.

Kuria linkme šis katalikų judėjimas eina
— ar kad palaikyti kapitalizmą ir kovoti 
prieš komunizmą? Visai ne. Katalikų vadai 
eina prie naujos santvarkos. Kai kurie šiems 
vadams stato klausimą — kas Amerikai bai
sesnis: kapitalizmas ar komunizmas? Vadai 
atsako, kad kapitalizmas. Kun. dr. John P. 
Mcnaghan, pagarsėjęs Amerikoj veikėjas so- 
cialėje srityje pareiškė, kad kapitalizmas 
savo pagrinduose yra lygiai anti-krikščio- 
niškas kaip ir komunizmas. O kadangi mes 
gyvename po kapitalizmu, tai mes, sako 
kun. dr. Monaghan, privalome daugiau do
mėtis kova prieš kapitalizmą, negu prieš 
komunizmą. Komunistai negali mūsų spar
dyti, o kapitalistai gali ir spardo, toliau sa
ko kun. dr. Monaghan.

Jo Eminencija Chicagos kardinolas Jur
gis Mundelein praėjusią vasarą seminarijos 
rinaucse buvo įsteigęs kunigams socialės ak
cijos kursus. Šiemet tie kursai taipgi veiks 
ir prasidės liepos mėnesį. Vienu iŠ profeso
rių tų kursų bus minėtas kun. dr. Monaghan. 
Kursai tęsis nuo liepos 17 d. Iki liepos 28 
d. Kursai atdari ne vien šios diecezijas ku
nigams, o ir kitų diecezijų. Priimami ne 
vien kunigai, o ir pasauliečiai.

Jūsų didžiulės Federacijos 
garbingam vadui Dr. Juozui 
Leinionui paprašius, susidarė 
man ši maloni proga tarti 
Jums atsisveikinimo žodelį ir 
kartu prisiminti mūsų visų 
pareigas darbu kylančiai lie
tuvių tautai. Jau pereitų me
tų laptkričio mėu. pradžioje e- 
su gavęs kvietimą ir susita
ręs Kalifornijos valstybės u- 
niversitete dėstyti vasaros se
mestre politinės geografijos 
aktualiausias (svarbiausias) 
problemas. Universiteto nepa
prastas didumas, nuostabiau
si nepalyginamo grožio gam
tos 'kontrastai, klimato malo
numas ir milijoninio Los An
geles miesto ibei pajūrio šau
numas bei kuriantis Ameri
kos dinamizmas suviliojo ma
ne išvykti iš Lietuvos net vie- 
nerieras metams. Nežiūrint 
tūkstančio pačių patraukliau
sių mano būsimos didelės ke
lionės aplinkybių ir laukiaimo 
labai gausaus gyvenimiško 
bei mokslinio patyrimo, aš vi
sai esu įsitikinęs, kad greit 
pasilgsiu Lietuvos kilniausio 
jaunimo, Lietuvos žaliųjų rū
tų, berželio-svyrunėlio ir vi
sos kuklios, bet šeimyniškai 
jaukios, intymiŠkai meilios 
Lietuvos gamtos. Dar savaitė 
man lieka lietuviškumais 
džiaugtis, bet jau dabar prie 
dilginančių kelionės įdomybių 
prisipina ilgesio liūdni tonai, 
kai pamąstau, kad visiems nie 
tams teks greit atsiskirti su 
tais jaunais žmonėmis, su ku
riais tie’k daug ir taip jaut
riai keliolika metų įkartu sva
jota, svarstyta, tartasi, dirb
ta ir kovota vis neišleidžiant 
iš akių lietuvių tautos pačių 
svarbiausių reikalų, kurie ta
rsi patapo mūsų sielos ir krau 
jo dalimi.

Mūsų gyvenamoje gadynė
je ir vieneri metai gali būti 
įvykiais turtingesni gal už 
kelius dešimtmečius. Štai ko
dėl, giliai įsijausdamas, rėžiu 
jūsų kitnion jaunon širdin sa
vo žodį: suglauskite eiles, pa
kelkite širdis, įtempkite mus- 
kafrus ir nelaužykite savo kar
dų, jei ateitų laikas lietuvio 
Uždą ginti. Pavasarininkai,

Prez. Roosevelt Tebera Populerus
American Institute of Public Opinion laiks 

nuo laiko atsiklausia piliečių nuomonės apie 
įvairius klausimus. Ta įstaiga atsiklausia 
ir apie prez. Rooseveitą pepulerumą. Pasku
tinysis atsiklausimas parodė, kad 58 nuoš. 
balsuotojų rėmė prez. Rooseveitą.

Tokie balsavimai yra šiaudiniai. Jie vis 
gi parodo, iš kur vėjas pučia.

Už metų Amerikos partijos rinksis į kon
vencijas nominuoti kandidatus į Jungtinių 
Valstybių prezidentus.

Prez. Roosevelto kandidatūra nuo seniai 
gyvai diskusucjama. žinoma, buvo, yra ir 
dar bus visokių pranašų. Vieni pranašauja, 
kad jis kandidatuos, kiti ne. Pastaruoju lai
ku sutvirtėjo nuomonė, kad prez. Roosevel
tas statys savo kandidatūrą trečiam termi- 

I ei
Kol pats prezidentas savo žodžio netarė, 

tai nieko tikro negalima pasakyti. Dabarti
niai išvedžiojimai yra tik spėliojimai.

Bet prileiskime, kad prez. Rooseveltas bus 
kandidatu trečiam terminui. Ar jo rekordas 
yra toks, kad mes jį remsime ir už jį bal
suosime. Tokiame atsitikime ne vien prez. 
Roosevelto darbai lemtų žmonių kryptį. Sva
rbu bus žinoti, ką respublikonai pastatys. 
Po to svarbu bus išgirsti mums patikimų 
autoritetų. 0 tokiu autoritetu be abejonės 
mums bus katalikiškasis universitetas Wash- 
ingtone. žiūrėsime, ką pasakys to universi
teto prof. pralotas Ryan ir jo bendraminčiai.

Tikybos dalykuose mes pilnai remiamės 
Bažnyčios autoritetu, jos mokslą priimame, 
klausome jos parėdymų. Bažnyčia su savo 
autoritetu į politiką neina. Bet pagarsėję 
katalikų vadai, žinovai ekonominių ir so
cialių klausimų, gali mums būti autoritetais 
ir galime jų nuomone remtis.

Yra žinoma, kad prof. pralotas Ryan yra 
neoficialus prez. Roosevelto patarėjas. Prez. 
Rooseveltas gerbia prof. pralotą Ryan. Prez. 
Roosevelt neseniai gražiai pasveikino prof. 
pralotą Ryan jo 75 metų gimimo jubiliejaus 
proga. Tad nenusistebėsime, jei prof. pralo
tas Ryan rems prez. Rooseveitą trečiam ter- 
inhlui- i

Agitacija Prieš Hitlerį
Vokietijos nacių propagandiniai organai 

nuo seniai skelbia, kad Hitleris ten remia
mas veik visų gyventojų. Ir be faktų, be 
įrodinėjimų galima buvo spėti, kad dalis vo
kiečių tautos Hitleriui nepritaria. Buvo ga
lima spėti, kad nepritariantieji nuleido ran
kas ir laukia kol dalykai savaimi pakitęs.

Pasirodo, kad taip nėra. Pasirodo, kad 
‘ Hitleriui nepritariantieji nenuleido rankų, o. 

dirba, kad atvesti žmones prie susipratimo. 
Pasirodo, kad yra tam tikra organizacija 
skleisti Vokietijoj propagandą prieš Hitle
rį. Vokietijoj žmonių tarpe skleidžiami atsi
šaukimai su žymių vokiečių pabėgėlių panų 

*šais.
Nacių propagandiniai organai iškarto su

šuko, kad tai žydų darbas. Po to anti-naciška 
organizacija paskelbė, kad ji nėra Žydiška 
ir kad šydų į savo tarpą neįsileidžia.

Vokietijoj anti-naciškų slaptų veikėjų esą 
apie 5,000.

kaip ir mano ateitininkai, re
krutuoja savo legionus seniau 
siuose ir tyriausiuose lietuvi
škojo kaimo sluoksniuose, kur 
per tūkstantį metų susiklostė 
ir nusistovėjo gražiausios lie
tuviškos tradicijos, patvarus 
prisirišimas prie savo žemės 
ir ipapročių, kur sudėti klodai 
jaukios lietuvišikos kultūros, 
kurios turtus didinti jauno
sios kartos įsipareigoja viso
mis savo dvasios ir muskulų 
galiomis.

Pavasarininkai ir ateitinin 
kai neapnešti svetimomis dul
kėmis, kurias svetimi vėjai 
ligšiol nešė per miestus. Jie 
buvo ir pasilieka lituanissimi 
— lietuviškiausieji. Per juos 
turi atgimti seniausioji ir ce
ntrinė arijų giminė. Ir ne tik 
atgimti, bet išsitiesti pilnu 
ūgiu savo žemiškos tautinės 
laimės statyboje ir amžinųjų 
dvasinių vertybių kūryboje. Ir 
jei šiuo metu klaustumėt, ku
rios pilietinės dorybės galėtų 
tikriausiai pagreitinti lietu
vių tautos galybės prisikėli
mą, tai, atsakydamas, tų do
rybių pirmon eilėn pastaty
čiau darbą arba, prašmatniau 
tariant, dinamizmą. Kruopš
tus, džiaugsmingas ir laisvėj 
vykdomas įtemptas ir pasku
bintas darbas jų pačių ran
komis sukurs lietuvaitėms gra 
žesnius ir jaukesnius namų 
židinius, pakels jų namų sva
rumą, sveikatingumą ir gro
žį. Padidintas lietuvių darbas 
ir ūkiškas rūpestingumas pri
pildys ūkininkų aruodus, pa
didins amatininkų ir darbini
nkų pajamas. Rūpestingas da
rbas ir protingas taupumas 
tai, patys didieji turtų šalti
niai, kurie neišseka net ir la
bai didelėje sausroje.

Jei leisto būt prisiminti ir 
patį didiiausį mūsų tautos 
priešą, tai jo vardą kiekvie
nas atspės: tai degtinė, tai al
koholizmas, tasai ištvirkusio 
urvinio žmogaus paprotys, 
net pralavintos žmones lauki
niais paverčiąs. Iš alkoholiz
mo gimsta tautai daugybė ki
tų vargų ir nelaimių, apie ku
rias čia nėr laiko 'kalbėti...

Lietuvių tauta gyvena di

delių ir veiklių tautų apsup
ta. Jos padėtis buvo ir pasi
liks pavojinga. Lietuvos ne
gina jokios gamtinės sąlygos. 
Plačiausios lygumos iš visų 
šonų atveria vartus bet ku
riam Lietuvos priešui. Tokių 
lygumų gyventojui savo sau
gumą gali sukurti tik savo 
širdžių vienybe, nuolatiniu 
darbu, aukšta kultūra ir pa
siryžimu atremti kiekvienų 
puolimą. Ypač negausingos ly 
gumų tautos turi ypatingu 
sielos švelnumu ugdyti visų 
savo grupių vienybę, pagarbą 
vieni kitiems, plačią politinę 
toleranciją ir stiprią vidujinę 
discipliną. Šiuo atžvilgiu, pa 
vasarininkija negali būti siau
rų pažiūrų ir uždarų protų 
organizacija. Kaipo didžioji 
lietuviškoji galybė ji atmeta 
baimę, kuri dažnai tampa ne
pasitikėjimo motina. Iš savo 
žemės syvų išaugusi, tikrai 
savo kilniausių veikėjų nenu
perkamu idealizmu išplitusi 
ir sustiprėjusi pavasarininki- 
ja kartu su ateitininkija drau 
giškai tiesia ranką visoms 

! lietuvių jaunimo organizaci- 
i joms šiapus ir anapus Atlan- 
! to. Jaunimo ugdomoji vieny- j bė turėtų būti platesnė ir gi
lesnė, ji turėtų suburti visas 
tautos jėgas ne tik kariškam 
apsigynimui, bet ir nuolati
niam darbui tautos garbei^ir
didybei kelti. r,-

Lankydamas Amerikos lie
tuvių kolonijas turėsiu pro
gos priminti pavasarininkijos 
įplatų kultūrinį darbą Lietu
voje, o šiems metams atsisvei
kindamas su Jumis linkiu 
Jums sukultūrinti visą 'kaimo 
jaunimą ir nauja gaivastinga 
banga atlietuvinti mūsų mies
tus.

Galop išvažiavimas Ameri
kon dar nėra prasišaliniinas 
iš lietuvių tanpo. Amerikoje 
gyvena arti 700,000 lietuvių, 
kurie yra reikalingi nuolati
nio ir gyvo ryšio su mūsų 
jaunimu, kad išlaikyti savo 
senąją kalbą ir gilias simpa
tijas bei prisirišimą Lietuvai. 
O tas nujautimas, kad1 ir ano 
tolimo kontinento lietuvių 
jaunimas dar tebegyvena kar
tu ir mūsų rūpesčiais, sutei
kia visai lietuvių tautai ne 
tik džiaugsmo, bet ir galin
go pasitikėjimo savo moriu 
linėmis ir kultūrinėmis jėgo
mis. Dviejų pasaulių lietuvių 
meilės ir vienybės ryšys mū-

Kaunas Gina Nuo 
Bado Savo 
7,500 Proletarų

(XX) Nelengvai sprendžia
mas socialinis klausimas. Kau 
nas rūpinasi savo proletarais, 
t. y. tais, kurių neužtikrintas 
rytojus. Kelios įstaigos inten
syviai dirba šioje srityje ir 
dėl to Kauno gatvėse nebe
sutinkame tipingo Lietuvos 
ubago. Tačiau dar 7,500 šei
mų reikalauja pagalbos.

Šitos šeimos, su 10 ar 12 
narių, gauna paramos Kauno 
Miesto S-bės Socialinės Ap
saugos skyriuje (Kipro Pet
rausko g. 16). Kasdien čia 
ateina apie 400, žiemos metu 
iki 600 klientų. Čia veikia 4 
pagalbos registracijos kam 
bariai, taip pat vienam te: 
ka aptarnauti kasdien iki 150 
žiuionių. Kauno Socialinės a- 
psaugos skyrius veda pašal
pos reikalingą, registrą. Re
gistras įvestas 1934 m., o Šve- 

| dijoj toks registras įvestas 
j tik 1938 m. Patikrinus pra
šytojo materialinę padėtį, su
rinkus žinias, įtraukiamas į 
sąrašus. Pasirodo, kad kaimy
nai žinių rinkėjui visada pa
liudija, kad klijentas labai do 
ras žmogus*^ p-patikrinus pa
sirodo priešingai. Taip prasi
deda dažnas simuliavimas. Į- 
vairiausią pagalbą teikia Soc. 
Apsaugos skyrius. Yra butų 
kolonijos, daug kas gauna a- 
mbulatorinį gydymą, valgį, 
bent pieno kasdien. Dažnas 
kartą gauna paramą ir dau
giau, gavęs darbo, nebeatei
na. Labai retas arčiau .pažį
sta sč£ skyriaus veiklą arti
mo pagalbos srityje. Arčiau 
susipažinęs, be abejo, kiek
vienas rimčiau pažiūrėtų ir į 
žiemos pagalbos reikalą. 7,500 

1 gausių šeimų Kaune trūksta 
duonos!

Soc. Apsaugos skyrių jau 
penkeri metai veda J. Dagi
lis.

t

1

sų laimę ir galią ugdys ir pra 
plės mūsų dvasios akiratį.

Linkiu mielai pavasarinin- 
kijai daug energijos ir pasb 
ryžimo savo ir t ėvynės dar
buose ir tikiu greitą mūsų su
sitikimą Lietuvos kultūros 
laukuose, kuriuos pavasarini
nkai džiaugsmingai puren 
jau 30 metų. Tegyvuoja mū 
mylimas jaunimas, mūsų 
vynės viltis.

Ką Žmonės Mano Apie Karą
Aišku, kad tie Amerikos piliečiai, kurie 

mano, kad Europoj kils karas, nei nemano 
ten vykti atostogų praleisti. Ar daugelis a 
merikiečių bijo tokio pavojaus? Valdiškos 
žinios šį-tą apie tai pasako.

Paspirtų biuras skelbia, kad per balan
džio mėnesį šių metų pasportų išduota 8,839, 
o per gegužės mėnesį išduota 16,080

Pernai per balandžio mėnesį pasportų bu
vo išduota 17,002, o per gegužės mėnesį 24,- 
979.

Išeina, kad pernai išanksto mažai karo bi
jota, bet to baimė lėtai mažėjo. Šiemet iš 
pradžios karo baimė buvo didelė, bet greit 
atslūgo ir greit padaugėjo pasportų reika
lavimas:

Pabėgę iš Vokietijos žydai buvo išvykę į Cuba, Pietų Ame rikoj, ir kitus kraštus. Neturėdami formalaus leidimo, visi 
grąžinti atgal į Europą. Laivas sustojo Antverp, Belgijoj. (Acmę telephotoį
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ANGLŲ SPAUDA APIE LIETUVOS 
PAVILJONĄ NEW YORK PAS. PARODOJ 

(Ištrauka iš New York Post, Birželio 13 d.)
B? Henry Beckett“A DIARY OF THE 

WORLD’S FAIR

(Foto)
“Lithuanial's Pavilion 
Reflects The Strength and 
Independenc© or a Proud 
Country

“Statue of Vytautas the 
Great in the Lithuanian Pa
vilion at the AVord’s Fair.

“The figure of the ruler is 
the work of V. Kasuba, twe- 
nty-year-old sculptor. Lithua- 
nians regard Vytautas as 
their greatest sovereign. He 
led the nation in 1410 when 
the Lithuanians and Poles 
rushed the Teutonie Knights 
it Tannenburg. Vytautas then 

opened bis nation as a centeT 
for foreign scholars, crafts- 
men and merchants, and he 
also offered asylum to Jews
persecuted elsewhere.

“Lithuania’s representati- 
ves have given us a AVorld’s 
Fair pavilion which presents 
their country as the strong- 
est in Europe during the fi- 
fteenth century and also as 
coming of age happily this 
year in a new era of indepen- 
dence.

“Būt there is more to it 
than that. In touring the fo
reign pavilions you become 
aware that certain small Eu- 
ropean nations are out to 
show that the effects of the 
World War wer© not all bad, 
and Lithuania is ainong them. 
The exhibits go to prove that 
the political setup which fol- 
lowed the war had some vir- 
tues even if it is roundly de- 
nounced nowadays by people 
who may not know much a- 
bout the treaty terms and the

Praūžiant viesulai per Minnesota valstybę labiausia nukentėjęs Anoka miestelis.

Lietuvio Skautu Skyrius
1900 S. Halsted St., Chicago, III.
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reasons for them, twenty-one 
years ago.

“Take a look at the hand- 
some books written by Lith
uanians and published in their 
own language, a language 
pleasing to hear and by some 
authorities ranked as ‘the 
most antiąue of all living 
languages and, in substance 
and spirit, most akin to the 
pri’meval Sanskrit’.

“Taught Children Secretly
“Between 1863 and the end 

of the World War such books 
could not have been publish
ed openly in Lithuania, be- 
cause then Lithuania was 
part of Russia, and, by a 
ukase, all printing in Lithua
nian, even of įprayer books, 
was prohibited.

“So bodks were printed a-

dower chests, musical Instru
ments a little differcnt from 
any others.

“You see pictures of girls 
winning prizes for dresses 
whioh they made after rais- 
ing and pulling the flax, of 
Harvest liome festivals, pic- 
nics, landscapes, fotk types. 
sports, all unlike what you 
may see in pavilions repre-

18th St. 101 kp. — Perei
toji savaitė buvo tikrai triu
kšminga Būrio 286 skautams. 
Trečiadieny buvo jų “Inves- 
titure” ceremonijos ir teiki
mas dovanų tiems skautams, 
kurie dirbo dėl “bunco par- 
tv”. Skautai: T. Žvinakis, C. 
Būdžius ir A. Česna gavo 
Antro Laipsnio pažymius, o 
D. Rumbutis, F. Shultz ir J. 
Bagdonas “Tenderfoot” žen-

in front of the pavilion, of a 
country giri returning from 
the fields and Holding in her 
hands a slieaf of rye and a 
<love. The pavilion snpplies klelius ir skareles’ rezer-
these 0.1.1 tarta: 'vai: E daužvardis, Jr„ R.

Garbašauskas ir L. Būdžius 
“The Inited States has gav0 skareles. Tų vakarų pir- 

been a jhaven of refuge, dur-l!mo skyriaus skautai (patrol 
ing a century, for more than one) gavo naujų gražių pala- 
a million Lithuanians, nearly,pjnę q antro skyriaus skau- 

the present population' įaį gavo mažesnę palapinęhalf
senting countries which ad-|of Lithuania... The country kai|po antrų dovaną> 
join Lithuania and which holds the European basket- 
have tried to absorb Litliua Šiuo kartu ne tik skautai

New 
Lighted 
Temperatūra 
Control

$99,50V^
ir aukščiau

[Kaina Shelvadore didelės 6 pėdų mieros, 50
ir aukščiau. Milžiniškas 28 metų išpardavimas elektri-| 

Jnių ledaunių visų žinomų išdirbysčių, taipgi garinių pe
nčių, skalbiamų ir prosinamų mašinų, duHrių valytuvų,! 
* rašomų mašinėlių, rakandų.

lūs. F. Budrik Funuture Housc
3409 So. Halsted St — Atmex 3417 S. Halsted St

1WCFL — 970 k. nedėlios vakare 9 valandų leidžiamai
žymi radio programa.

nia down through history. 
“Exhibits include a liisto-

rical survey in mūrais; maps 
showing how Lithuania has 
expanded and contracted 
through the centuries; a co- 
lorful representation of a 
peasant wedding with twen- 
ty ethographical dolls copied 
from life; a bust of President

broad and smnggled Into the • Snletona who ,<as translatwI 
nountry. Farmsteads had the.r |a(o int0 Lit|,„ania; hanil.
‘ L rv.1 no * nn/i mrktViore

woven and linen textiles, pot-‘book holes’ and mothers 
taught their children in se- 
cret. As if to show how things 
have changed the Lithuanians 
have in their pavilion a rich 
display of handieraft by scho- 
ol children under fourteen, a 
large murai by children, in- 
dicating the progress of edu- 
cation, and a boy’s preten- 
tious wood carving, which is 
a copy of a bronze work, en- 
titled “The Lithuanian Scho- 
ol”. It consists of a peasant 
mother at her spinning wheel 
teaching a child to read.

“Because they aTe so va- 
riously charming the pavili
ons of smaller nations having 
a renewal of olden indepen- 

jdence through the World War 
do raiše doubts as to the de- 
sirability of any European 
union of statės. This diversi- 
ty, within the area of any 
small group of our States, is 
what makes travel on the 
Continent so fascinating. Not 
that Europe exists for Ame
rican tourists, būt it would 
be a shame if architecture, 
customs and dress were stan- 
dardized more than at pres
ent.

' Stress Characteristics

“At the Fair Lithuania has 
sought to emphasize Lithua
nian characteristics. You see 
naively fine wood chosses and 
wayside shrines and delicate- 
ly colored figures of the Sor- 

Įirowful Christ, and saints by
village “god-makers”, with 

Jiron crosses, wood engravings,

tery and wood-carvings; ob- 
jects of amber, Lithuania’s 
“northern gold”; handieraft 
of young farmers’ clubs; dia- 
grams showing the growth of 
agriculture, commerce and 
industry.

“Contentment Through Labor

“Contentment through la
bor is expressed in a statue,1 kitę vienas kitų

bąli championsliip and has co-
ntributed notahle atbletes in1®“™ dovanas' bet ir B' 336
our reeonls... In the eleventh' nau'aas,as Sk- Vados Jonas
century Bishop Adam, A,peslio' R»kaaRkas *a™ Ribinio
of the North, remarked, ‘IIow|vado žeIlklel>- la”kian’

. 1 dabar to laiko, kada J. Ra-many praiseworthy things
kauskas taps Skautų Vadu.

t
Į ceremonijų programų at

silankė garbingi) svečių: M.

could one say of the customs 
of this people, had they only 
been Christians’... Today 85 
per cent of the Lithuanians,' Baronaitė, viešnia iš Lietu- 
“the latėst pagans in Eu- vos, konsulas Daužvardis su 
rope”, are Roman Catbolic... žmona, kurie labai susidomė- 
When, in the fourteenth ccn-1 ję skautais, klebonas kun. I. 
tūry, the daugbter of the king Alhavičius, kun. Kiškūnas ir 
married a Polish prince, be! “Draugo” red. L. Šimutis, 
gavę her as dowry 2-1,000 Po- kuris pasakė reikšmingų kal-
lish prisoners of war’

Viena gerai išauklėta ir nu 
statyta valia yra vertesnė, neg 
geri pasielgimai.

Jeigu dvejuos karinujan 
prieš bendrą priešų, pagelbė

bų ir įteikė L. R. K. S. A. na
rystės liūdvmus Skt. A. Bal
čiūnui, D. Rumbutis, F. Shu
ltz, J. Česna ir J. Martin. Jis

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA

į LIETUVĄ
Išplauks moderniškuoju motorlaiviu

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

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

Per Oothenbnrgą-Stockholnų•
Ekskurnijft iSpIanks graži n tįsiam vasaros laike. Laive mandagus pa
tarnavimas, skanus maistas, nepaprasta fivnrn. Įdomi kelionė per 
gražiąją ir draugingą Švediją: iŠ Ootlienburgo geležinkeli,, j Stock- 
holmą, apie 6 valandas, iš Stoekholmo laivu "MARJEHOLM ”.

Manantieji Šią vasarą aplankyti Lietuvą — kvieftnml dalyvauti 
Šioje skaitlingoje eksknmijoje. Užsisakykite laivakortes dabar.

Sutaupysite pinigų pirkdami laivokortę 
ten ir atgal

Informaciją ir laivokorčių kreipkitės 
Draugas Publishing Co., Ine.

Travel Department

SWEDISH AMERICAN LINE
2334 So. Oakley Aro.,. Chicago, Illinois 

AUTORIZUOTA AGENTŪRA

pranešė, jog skautams - na
riams L. R. K. S. A. apmo
kės pusę stovyklos išlaidų va
sarų.

Baigiant programų praneš
ta, jog Būrys vyks į iškilų 
savaitės pabaigoj.

Visi Chicagos L. R. K. S. 
A. skautai ir vadai linki jų 
organizatoriui J. P. Rakščiui 
ilgiausių metų jo gimtadienio 
proga.

Nortli Side 16 kp. — Šis 
būrys antras L. R. K. S. A. 
Dar jaunutis, Dėt įregistruo
tas į Chicagos Apskr. Skau
tus ir užvardintas Būrys 84. 
Šio būrio vadu yra Kazimie
ras Šerpetis, o jo pagelbinin- 
kai J. V. Švedas ir J. L. Ra- 
dašauskas. Komisijų sudaro: 
A. Bacevičius, V. Mečekonis 
ir A. J. Kisielius. Būry yra 
8 jaunuoliai. Skaičius mažas, 
bet neužilgo B. 84 bus vienas 
veikliausių.

Brighton Park 160 kjp. — 
Cirdėta jau ir iš 160 kuopos, 
kad Brighton Parke trumpu 
laiku turės s&autų būrį. Or- 
ganizatyvį Komitetų nudaro 
J. Enčeris, O. Ivinskaitė, A. 
vedus darbų šiam veikliam 
komitetui, manom kad Brigh- 
ton Park, viena didžiausių 
lietuvių kolonijų, turės did- 
žiausį lietuvių skautų būrį 
Chicagos apylinkėj. Geriausio 
pasisekimo.

A. Rudis Rauktys

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS............PO

Pinigai grąžinami Jei 
n patenkinti.

$12.50
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Viens pleitas daro LA1SNUOTAS DENTISTAS iš impresiją mū
są pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metą.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
SUS WEST 2flth STREET 

Tel. I,awn<lale 2VOH-0
1724 RO. ASnLANO AVĖ. 

Tel. Monroe *251
Atdara iki • ▼. p. p.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statan visokios rąiles nanjns namus ant 
lengvą mėnesiniu išmokėjimą. Darau Tį
soki taisymo darbą be jokio casb įmokė- 
jimo ant lengvą mėneeinią išmokėjimą.
(Iigannn geriansj atlyginimą ii Pire In
surance Companiją . dėl taisymo apdegu
sią namą). Daran paskolas ant naują ir 
seną namą, ant lengvą mėnesinią išmo
kėjimą nno S iki 20 metą. Reikale kreip
kitės pria: _

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
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ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
DRAUGIJOS XX SEIMO PROTOKOLAS

(Tęsinys)
Siuomi reišku dėkingumų 

gerb. dvasiškijai už padėjimų 
ir paramų rėmėjų skyriams pa 
rapijose. Rėmėjos dėkingos —
jos ir parapijoje gražiai dar- pirm. A. E. Nausėdienę). Me
buojasi.

Mūsų gerb. spaudai, ypač 
“Draugui”, dideliai ačiū už 
priėmimų mūsų raštelių.

Stasiui Piežiui, gerbiamam 
žurnalistui “Evening Ameri
can” laikraščio privalome iš
nešt padėkos rezoliucijų už tei 
kiamų palankių publikacijų ir 
mūsų Akademijai ir ARD.

Gerb. kapelionui, kun. prof. 
B. Urbai ir Šv. Kazimiero 
Seserims širdingiausiai ačiū 
už jų didelį pasišventinu}. Ma 
lonioms bendradarbėms, kaip 
Centro, taip ir darbuotojoms,

£

»»Q ui puiki,, kooperacijy, jos darbuotę ABD
gražų susiklausymų ir vieny- ccntrui 
bę darbuos. Tiek šiuomi tega
liu išreikšt žodžiais, nors šir
dyje daug jaučiu.

ARD darbuojuos kaip mo
ku ir sugebu — ir jaučiu dide 
lio malonumo galėdama dar
buotis su taip kilniomis veikė
jomis — mūsų rėmėjomis.

I viee-pirm., Ona Reikaus- 
kienė, ištikimai lankė centro 
susirinkimus. Daug dirbo kaip 
centre taip ir savo skyriuj.

II viee-pirm., Margaret Do- 
brovolskienė, dirbo centre ir 
lankė jo susirinkimus sulyg 
išgalės. Pirmininkauja ir išti
kimai darbuojasi 10 skyr.

Protokolo rašt., V. A. Gal- 
naitė, savo pareigas atliko są
žiningai ir su malonumu. Cen 
tro užrašų knygos tvarkiai ve 
damos. Be centre raštininka- 
vimo, gabiai ir sumaniai eina 
pirmininkės pareigas ARD 13- 
tame sk. Chieago Heights.

Finansų rašt., K. Garuckai- 
tė, sutinka su Seselių veda- 
ittom knygomu Daug ir nuošir 
tižiai darbavosi visose centro 
komisijose per ištisus metus.

Maršalka, F. Burbienė, at
silankė j kiekvienų centro susi 
rinkimų. Trijuose net teko ras

Olson pabėgo į mišką, nnžudęs du valdžios Namelis netoli Hayward, Wis., iš kurio Roy 
pareigūnas, atėjusias apklausinėti ryšium su pavogimu leidimo automobiliu laikyti (licen- 
aes plate). Vedamas stropus žmogžudžio ieškojimas. Policijai padeda civiliai ir arti stovin
čios kariuomenės dalys. {Aome telephoto)

[tininkauti. Su atsidavimu dir- 
' bo centro komitete įvairių 
parengimų per ištisus metus.

lidininkės raportas, viena 
iš gerb. Seselių (per centro

ja: V. Kilienė, Z. Kiupelienė, | 
E. Janulienė. Šv. Juozapo dr- 
ja: K. Aloinskas, A. Šiužąs, 
J. Andruška, A. Pučkorius, V. 
Rašinskas, F. Pietukas. Viso 
17 atstovai.

(Bus daugiau)

tų pajamos $9,990.57. Išlaidos 
$9,942.77. Metų gale ižde liko 
$47.80. Raportas priimtas gau 
siu plojimu. Knygų revizijos 
komisija sutiko su raportu.

Iždo globėjos: B. Bytautie
nė ir H. Nedvarienė ir gi su
tiko su iždininkės raportu.

Korespondentės, E. Prose- 
vičiūtė ir E. Plekavieiūtė, pu
blikacijos darbų girtinai varė 
metų bėgyj.

Atstovės į Federacijų: E. 
Paulienė ir E. Rudienė išti
kimai lankė A. L. R. K. Fede
racijos apskr. susirinkimus ir

Seimo Dalyviai
Town of Lake. — ARD J 

jskyr.: J. Čepulienė, M, Še- 
dienė, V. Bučnienė. Šv. Pran
ciškos Rymietės dr-ja: J. Jc- 
sulaitienė, A. Paulauskienė, 
S. Kanapcckienė, U. Raubū- 
nienė. Tretininkų dr-ja: J. Če
pulienė. Šv. Kaz. Karalaičio:
J. Kantauskas, A. Oškeliū- 
nas. Mergaičių Sodalicija: E. 
Zobelavičiūtė. Minist rantų dr- 
ja: N. N. Viso 12 atstovi}.
Bridgeport. — ARD 2 skyr.: 

A. Vaišvilienė, Z. Giržaitienė, 
Al. Kareivienė, U. ‘Gudienė, 
Milašienė, Samoškienė. Mote
rų Sų-gos 1 kp.: B. Bytautie
nė, II. Nedvarienė, A. Puišifl- 
tė, Anelė Stočkienė, L. Vyš
niauskienė. Mergaičių Sodali
cija: A. Antikauskaitė, G. Ka 
nušaitė, A. Vilkelytė. Gyvojo 
Rožančiaus dr-ja: Al. Šidlaus
kienė, O. Kisielienė, Z. Gir
žaitienė. Lab. Sų-gos 5 kp.: A. 
Rokas, O. Sekleckienė, J. Dim 
ša. Apašt. Maldos dr-ja: P. 
Jančauskaitė, J. Maceikieaiė,
K. Laučas, J. Šliogeris, y. 
Lieka. Motinų Klubas: S. 
Rudrnan, H. Mason, A. Novak,

Anoka, Minn., nacionalės gvardijos kareivinės, sugriautos praūžusio viesulo. Griuvėsiuo
se kareiviai ieško sužeistų ir žuvusių. (Acme telephoto)

Šv. Petronėlės dr-ja: S. Meli-i Brighton Bark.
nienė, Al. Talakauskienė, R. 
Žilvitienė Viso 23 atstovai.

North Side. — ARD 3 skyr..
Al. Rugienė. Šv. Cecilijos dr- 
ja: K. Kišonienė, O. Milerie
nė. Šv. Rožančiaus dr-ja: A. 
Kizelevičienė, V. Daugirdienė. 
Viso 5 atstovai.

Boscland. — ARD 4 skyr.:
E. Genienė, O. Žilienė, O By
tautienė, E. Nedvarienė, E. L. 
Plekavieiūtė. Mokyklos uierg. 
Sodalicija: N. N., Ministran- 
tų dr-ja: N. N. Viso 7 atsto
vai.

18-th. Street. — ARD 5 sk.: 
O. Kalas, J. Žemantaitė, P. J. 
Ivanauskienė, O. Grikšienė, T. 
Kikienė, N. Laurinaitienė. Mo 
kyklos nierg. Sodalicija: B. 
Norkiūtė, E. Butkiūtė. Alinis- 
trantų dr-ja: A. Petrošius, R. 
Garbauskas. Apašt. Maldos 
dr-ja: L. Abromaiti onė, U. 
Klušienė, K. Sereikienė, P. 
Vaitkiūtė, A. Blulienė. Rožių 
ir Lelijų Klūbas: A. Baranau 
skienė, O. Lupšienė, O. Staše- 
lienė, D. Jitkienė. Šv. Onos 
dr-ja: P. Vaitkiūtė, O. Staše- 
lienė. Marijonų Rėmėjų 36 
skyr.: T. Kikienė, O. Paulikai 
tė, P. Ivanauskienė, G. Bukan 
taitė, J. Kikas. Moterų Rėmė
jų: E. Stušinskienė, B. Nutau 
tienė. Skautų: A. Montika, J. 
Martinas. Viso 23 atstovai.

KLAUSYKITE

Ntw City Frnitm įtart
RADIO PR0GRAM0

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

Programa dalyvauja St. Louie-Lonie Kome d iš k a Grupė, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

SKOLINAM PINIGUS 
ANT t-My MORGIČiy

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

Išraokėjom Už 
Padėtus Pinigus

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

CHICAGO SAVINGS & LDAN ASSOCIATIDN
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS 1AMOKFJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF H.MK FURCUTURE” KINGE )»»♦

1748-50 W. 47th Su Phone Yards 5069

PIKKET NAUJAUSI

ARD 6
skyr.: Graibienė, Gedminienė, 
Paulienė, šakūnienė, Lindžie- 
nė, Rudienė. Staukiūtė. Rudy
tė, Sekleckienė, Keršulienė, 
Pakeltienė. Mergaičių Sodali
cija: G. Ivinskaitė. Moterų 
Sų-gos 20 kp.: Al. Šrupšiejiė, 
J. Barkauskienė, M. Paukštie
nė, F. Šatienė. Lietuvos Vy
čių 36 kp.: J. Brazauskas. Šv. 
Kaz. Karalaičio dr-ja: V. Bir 
gėlas, G. Pakeltis, R. Andre- 
liūnas, Mokyklos nierg. Soda
licija: E. Pauliūtė. Nek. Pra
sidėjimo Moterų ir Alergini}

Chrysler, Cknrokt ir PlyniHtk

r*i yra geriausi Ir gražiausi automobinal Amerikoj, moderal>kal 11- 
tobulintl, nužeminto* kaina* lanfvt HMUlitjhaaž. 

telelnięaa patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
«U WILL r.rmn ugn

4036 g. Archer Ava., Ohicago, m, Phone Virginia 15101
TurimeIv daugybe vartotų aaromoMllų madoa, 0i».ee

dr.-ja: E. Navickienė, M. Ba
lienė, Al. Alažeikienė, AL Pa
keltienė, O. Kulikauskienė. 
Apašt. Alaldos dr-ja: K. Si- 
monavičienė, Stulginskienė, 
Čepienė, Rupšlauskienė, Na
vickienė, Šaučiūvienė, Jakū- 
nienė, Vaicekauskienė. Viso 
34 atstovai.

West Pullman. — ARI) 7 
skyr.: Gudžiūnienė, Urbonie
nė, S. Sinkevičienė, N. Šlužie- 
nė. Tretininkų dr-ja: J. Juš
kienė, U. Urbonienė, Apašt. 
Alaldos dr-ja: Pučkoricnė, B. 
Kapočienė. Šv. Veronikos dr-

J

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

Kas myli, gerovei tarnauju 
daug protų nevisai subrendu* 
džiuoja, neieško garbės.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

[1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-0 P. M. 
3147 S- Halsted St, Chieago 

Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir 
Šefitadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASi 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:

Ofiso — Wentworth 1612
Bes. — Yards 3966

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Aw.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien ižakyrua Seredą
Serednmis ir Nedėl. pagal sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso Tei, Ganai 0122
Ree. 8342 So. ICarshfield Avė.
Rea TeL Beverly 1868

DR. GEORGE L BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal satartį

Bes. 6960 So. Talman Ars.
Res. TeL GROvehil) 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis

2423 W. Marquette Road

DR. STRHUH.1S
PHYSICIAN tad SURGEOV

4845 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir mao 0 iki 8 vaL yak

. Offios TeL YARda 4787 
H Namu T< PROspsek

Tel OANal

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS H CHIRURGAS

2281 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA
6631 S. CaUVomia Avė. 

XBPW>Ue7868

Office Phone Res and Office
PROapect 1028 2362 S. LaavRt Sk
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KŪWAR
(K0WAR8KAS> 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chieago
Trečiadieniais ir Sckmkadieniaia 

pagal sutartį.

TEL YARDS 6667

DR. FRANK & KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street 

(Kampai Wood St.) 
OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7—8:30 Vakare 
b Cs«d gfltecU..

LIETUVIAI DAKTARAI
Tek Y arda 8146.

VALANDOS: Nuo U iki 12;
2 iki S ir 7 iki I 

Pirmadieniai.: 2 iki 4 Ir 7 iki 0
Šventadieniais: U iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Rez. TeL Ganai 0402

DR. F. G. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. CERMAK ROAD 

, Tel. Ganai 2345
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlock 7270

Ofiso Vai. U—1 ir 6—7 
Trečiadieniais pagal sutartį.

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

2-fcroo lobai 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas MTDvray 2880

OITSO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8 JO v. v.

*

<1

Telefonai REMlock 0280

DR. A. 0. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vai. ryto
2—4 ir 6—8 vaL vakaro 

Trašiadiemaia ir Sekins dieniais
besitari us

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Rez. TeL PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

TeL YARds 5021
Res.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 
756 West 35th Street

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6 JO — 8 JO vakare
ir pagal sutartį

Tek Galam* 6074
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iiskiriaat sal 
įsediimiue ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3256 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rertdencijes TeL SBVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue | 

Ofise vaL: 2—A iv 6—8 p.

8939 Bo,
Valandos F—10 JL

Nedėliomis pagal

Tol OANal 0267
Rea, TeL PlOapoct 0658

DR. P. Z. Z ALATDHS
GYDYTOJAS IR 0HZBUBGA8 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

8 iki 2 vakare

DR. G. L VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So, Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Saradej pagal aotartį

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Arenut 
Talafonag Lafayatto 86601 

intradieaiaėv, Ketvirtadieniai ii 
Penktadienini.

4831 South Ashland Avė.

PiTuadifitia. Txtfiadi*dMs ta
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Pirmenybėse North 
Side Nugalėjo 
Marquette Park

Pereitu ketvirtadienį susi
rėmė dvi stipriausios Indoor 
rinktinės Lietuvos Vyčių Chi
cagos Apskr. Lygoj, būtent 
North Side Lietuvos Vyčių 5 
kuopos ir Marąuette Park 
Lietuvos Vyčių 112 kuopos. 
Abi rinktinės nebuvo pralai
mėjusios nei vieno žaidimo.

North Sidės rinktinė pradė
jo silpnai, bet triukšmingai 
baigė ir nugalėjo Marąuette 
Parko 11 prieš 6.

North Side Lietuvos Vyčių 
5 kuopa dabar randasi pirmo
je vietoje Lygoj, Marąuette 
Park antroje vietoje.

North Side

Placunas
Braz
M. Daugird
Puple
Rutz
J. Daugird
Butkus
Vedeckis
Kupcunas
Valaitis

AB R H

Kitame žaidime Brighton 
Park Lietuvos Vyčių 36-ta 
kuopa laimėjo pirmų žaidimų 
Apskr. Indoor Lygoje nugalė
dama Dievo Apvaizdos Lietu
vos Vyčių 4-tų kuopų 16—10.

Trečiadienio žaidime West 
Side Lietuvos Vyčių 24 kuo
pa nugalėjo Cicero Lietuvos 
Vyčių 14 kuopų 7—5.

Lygos stovis

Mirė Vincentas 
Dargužis

North 84de. — Vakar mirė 
a, a. Antaninos Brazaitienės ’

brolis, Vincentas Dargužis, ku 
ris iš priežasties didelio ap-1 
degimo sutiko šių mirties ne
laimę. Laidotuvėms patarnau-! 
ja direktoriai Lakavičius ir- 
Sūnai. J. K. |

Tymas L P. Nuos. TR
No, Side 4 0 1.000 50
Marąuette 3 1 .750 34
West Side 2 2 .500 34
Cicero 1 2 .333 23
Brigbt.Pk. 1 2 .333 26
Providence 0 4 .000 17

Šios savaitės žaidimai įvy
ksta McKinley Parke, prie 39

gatv. arti Damen Avė. 6:30, 
vai. vak. trečiadienyje, bir
želio 21 d.:Cicero su Marąue
tte Park, ant Diamond 3, gi 
ketvirtadienyje, birželio 22 d.

1 North Side su Brighton Park 
ant Diamond 3, o West Side 

1 su Providence ant Diamond 
' 2. Atsilankykite ir pamatyki
te kurie kuriuos nugalės.

Red Cherry

PLATINKITE “DUALIĄ”

Liūdesio apimti dėl mirties KUN. JONO 
J. JUŠKOS, mūšy parapijos vikaro, reiškia
me gilios užuojautos žodžius velionio tė
veliams, seserims ir giminėms.

N. P. Švč. Panelės Sodalicija 
Town of Lake

Marąuette

Pudge
Urnizis
Petronis
Budrick
Gailius
Klimas
Juozaitis
Plienis
Keserazauskas
Klebeekis

44 11 16

AB R H

Liūdesio apimti dėl mirties KUN. JONO 
J. JUŠKOS, mūsų mylimo dvasios vado, 
reiškiame gilios užuojautos žodžius velionio 
tėveliams, seserims ir giminėms.

ŠVENTOS CECILIJOS CHORAS 
Town of Lake

39 8 13

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jam* 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir mušiką patvaąfcą 
Ant. S. Pocius.

JUUaldo O. L. R. K. Vargoninin
ku Provincija.

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 oentą persiuntimui.

Gilios užuojautos žodžiui reiškiame Mykolui ir Pranciškai Juš- 
kams dėl mirties jų mylimo sūnaus KUN. JONO J. JUŠKOS, o 
mūsų dvasios vado ir nuoširdaus patarėjo. Lai Aukščiausias sutei
kia Tamstoms kantrybės pergyventi šias skaudžias valandas. 0 
tau, mūsų brangus dvasios vade, lai Aukščiausias suteikia amžiną 
ramybę danguje.

Liūdinti: Moterų Sąjungos 21 kuopa.
Valdyta:

J. Čepulienė, pirm.
M. Sudeikienė. vice pirm.
K. Bartkutė, rašt.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLŠLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mižparai, LietuvUUcal 

Ir LfOtynlftkat, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parakė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 
kaina — >.75. Reikalaukit* U:

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

Chicago, Illinois

Gilios užuojautos žodžius reiškiame Mykolui ir Pranciškai Juš- 
kams dėl mirties jų mylimo sūnaus KUN. JONO J. JUŠKOS, o 
mūsų dvasios vado ir nuoširdaus patarėjo. Lai Aukščiausias sutei
kia Tamstoms kantrybės pergyventi šias skaudžias valandas. 0 
tau, mūsų brangus dvasios vade, lai Aukščiausias suteikia amžiną 
ramybę danguje.

Liūdinti: Labdarių Sąjungos 1 kuopa 
Valdyba:

M. Sudeikienė, pirm.
J. Čepulienė, vice pirm.
B. Cicėnaenė, rašt.

Phone: Cahimet 2320-1

G. A. ŠUKYS, SUKYS - DOODY - ANTONISEN, lot.
3252 S0. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Perkėlom rastinę 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.

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir renduojame apsaugos 
dėžutes. įApdraudžiam namus nuo ugnieR, 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 šalis. Valiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

G. A. ŠUKYS, Prezidentu*, BUKYS-DOODY-ANTONIBEN, Ino.

A j A.
VINCENTAS DAIOVtlS

Mirė birželio 20 d., 1939 m., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Troskavos pa

rapijoje, Užvermenių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime: brolį Antanų, seserį 

Apolonijų Yaznienę, švogerį Vincentų ir jų šeimų, švo- 
gerį Juozapų Brazaitį ir jo šeimų, dėdę Jonų Dargu
žį ir jo šeimų, dėdę Ignacų Dargužį ir jo šeimų (Ain- 
sterdaio, N. Y.), 4 pusbrolius: Antanų ir Juozapų 
Dargužius ir jų šeimas, Stanislovų ir Jonų Dargužius 
ir gimines. >

Kūnas pašarvotas koplyčioj: 4735 Wabansia A- 
venue. Laidotuvės įvyks šeštad., birž. 24 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvse.

Nuliūdę: Brolis, Sesuo, Svogeriai, Dėdės, Pusbro
liai ir Giminės.

Laid. direktoriai Lachawica ir Sūnai, tel. CAN. 2515.

BALTRAMIEJUS OOOIS
Mirė birž. 19. 1939 m.. C:10 

vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Ukmergės 

apskr., Deltavos parap., Jur
ginų kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Antaniną, po tėvais 
Gaučoitė, dukterį Bernice, Bū
nu Juozapą, brolį Juozapą, 
švogerį ir dvogerką Kazimie
rą ir Oną Goiman ir kitas gi
mines. Lietuvoje paliko bro
lienę Jievą ir jos šeimą ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 LHuanica A- 
venue. Laidotuvės jvyks šeštad., 
birželio 24 d. Iš koplyčios 8:- 
30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tajnus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sū
nus, Broliu, švogeris, švngerk* 
ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika, teL Yards 1138-9.

ANN MARIE GOODYEAR
(Pijušo Paznoko anūkė)
Mirė birž. 19 d., 1939 m.,

6:15 vai. vak., sulaukus 9 me
tų ir 10 mėnesių amžiaus.

Gimus Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motiną Marijoną, po tėvais 
Paznokaitė, tėvą Vincentą, bro
lį Vincentą, senuką Pijušą Paz- 
noką, senukę Margaret Good
year, dėdes, tetas ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
10834 So. Mlchigan Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, birželio 24 d. iš koplyčios 
Visų šventų parapijos bažny- 
8:00 vai. ryto bus atlydėta į 
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bug nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Bro
lis, Senukas, Senukė, Dėdės, 
Tetos ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. Yards 1138-9.

Liūdesio apimti dėl mirties KUN. JONO 
J. JUŠKOS, mūsų parapijos vikaro, reiškiame 
gilios užuojautos žodžius velionio tėveliams, se
serims ir giminėms.

6V, KRYŽIAUS PARAPIJOS KOMITETAI

COTS-BURNS-SCALDS
thouM be ųafckly treeted to cnvent bad after- 
effectsse weff m (dieve pato. Uee OIL-of-SALT. 
Wonderful tno far eore. tirto feet. At your

Lee vilt Street. Chicago.

QUI€NREUEF FCSFEEf

Irba Flower Shoppe 
4180 Archer Ąv.

— Ve

GARY, nro. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER— PRUZIN 

Geriausiai Patarnavimai — Moterie patarnauja 
Fkoo* W00 620 W. I6th Ava

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ŪMIAUSIA H DIDHAUBIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

r\ V K A T fcopiyfl08 visose
*** * Chicagos dalyse

Klane y U te mūsų lietuvių radis programo Aat 
■cėtotlkilo vakarais, 7:50 valandą, U W7HP stoties (14M U.)

p. umtmozm

Gilios užuojautos žodžius reiškiame Mykolui ir Pranciškai Juš
kums dėl mirties jų mylimo sūnaus KUN. JONO J. JUŠKOS, o 
mūsų dvasios vado ir uuoširdaus patarėjo. Lai Aukščiausias sutei
kia Tamstoms kantrybės pergyventi šias skaudžias valandas. O 
tau, mūsų brangus dvasios vade, lai Aukščiausias suteikia amžiną 
ramybę danguje.

Liūdinti: šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 1 skyr. 
Valdyba:

J. Čepulienė, pirui.
0. Srubienė, vice pirm.
J. Stugieaė, iždininkė

A. A. KUN. JONAS J. JUŠKA
Šv. Kryžiaus parapijos vikaras

Ils

$ < V-.

Mirė birželio 18 d.,
Į1939 m., sulaukęs 27 
i 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 Pranciškų, anūkų 
James G. Gallagher, tris tetas: Pauline Kromel, jos 
vyrų Juozapu Veronikų Kirkilas ir jos šeimynų, Kas- 
tancijų Kirkilas ir jos šeimynų, pusbrolį kleb. kun. A. 
Petraitį( Worcester, Mass.) ir daug pusbrolių ir pusse- 
serų, krikšto tėvų Jonų Zelis, krikšto motinų Antoi- 
nette 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 ir pa
šarvotas Šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje, o ketvirtadie
nį, birželio 22 d., 10:00 vai. ryto įvyks gedulingos 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
kai, Tetos, Pusbroliai, Pusseserės, Krikšto Tėvas ir 
Motina ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Antanas Petkus, telefonas 
GROvehill 0142.

LAIDŪTOViy DIREKTORIAI
KABIAI CHICAGOS, (RCER08 LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A hl P C patarnavimas H K D U L A n Ii C dieną ir naktį
n V V A T koplyčios visose 
U I I\ n 1 MIESTO DALYSE

Ridikas 3354 So. Balsted SU 
Telefoną* YARds 1419

AitayB. Petkų
LaMcz ir Smai

I iulpvičiutI. LIuibllUilM

S. P. Mažeika
AitaUPMIif
LI. Žalą
AM V. Petkus

6834 So. Weatern Ava. 
GROvehill 0142 
1410 8. 49th Oonrt 
ClCero 2109
2314 We*t 23rd Plaoa 
Phone CANal 25J5 
Skyrius 42-44 B. 108 Si 
Phoną PULhnan 1270

4348 So. CaJifornia Ąvu. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litaanioa Avenue 
Phone YAB«*» 1138-1139

3307 Utaanica Ava. 
Phone YARd* 4906

J 646 Weet 46th Strert 
Phone YARd* 0781-0788

4704 8. Werten Avė* 
TeL LAFayette 8024
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Paskutinė Proga 
Įsirašyti Į Vyčių Chorų

Rytojaus vakaru baigias 
Lietuvos Vveių choro naujų 
narių vajus. Vėliau nebus ga
lima į chorų įsirašyti, kadan
gi darbo daug, o laikas trum
pas. Lietuvos Vyčių Diena — 
liepos 4 — čia pat. Paskui 
reikės rimtai imtis darbo dėl 
Pasaulinės Parodos, kad prof. 
Žilevičiui atvažiavus Chica- 
gon rugpiūčio mėn. choras bū
tų pilnai prisirengęs.

Užtat visi muzikos mėgėjai, 
solistai, choristai, buvusieji 
Vyčių choro nariai, kviečiami 
ryt vakare atsilankyti į Auš
ros Vartų parapijos salę, 8 
vai., užsiregistruoti į chorų. 
Repeticija bus trumpa, nes 
po repeticijos rengiamas su
sipažinimo vakarėlis. Dėka 
geraširdžių, prie žavinčios 
muzikos susipažinsite, susi
draugausite su Chicagos lie
tuvių katalikų rinktiniu jau
nimu, kuris yra pasiryžęs is
torinę programų išpildyti šį 
rudenį. Suėję į vienybę suda
rysite galybę, kurios rezulta
tai atsilieps ne tik Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje.

Beje, ryt vakare choro su
važiavimų žadėjo atlankyti 
Lietuvos šokių instruktorė 
Baronaitė, kuri yra atvykus 
iš Lietuvos, kad prirengti šo
kėjus Lietuvių Dienai Pasau
linėje Parodoje. Tai nepapra
sta proga artimesniam susi-

Lietuvai Gelbėti 
Fondo Laiškas
Uerbiaunas Tamista:

Mūsų tėvynę Lietuvų ištiko 
didelė nelaimė. Su Klaipėdos ’ 
uostu ji prarado kelių į jūrų, 
kas atnešė didelių nuostolių 
Lietuvos ūkiui. Šiandien jai 
reikia rūpintis nauju uostu, 
reikia globoti Klaipėdos kra
što pabėgėlius, kurių yra jau 
užsiregistravę 10,000 su vir
šum. Be to jaučiama pavojus 
ir pačiai Lietuvos nepriklau
somybei, laisvei. Lietuva tų 
pavojų jaučia tvirčiau, negu 
yra mums matoma iš spau
dos. Todėl visa Lietuva grei
tai ir labai ginkluojasi. Visi 
Lietuvos gyventojai, kaip vie
nas, yra pasiryžę ginklu gau
ti savo žemę ir laisvę. Iš Lie
tuvos ateinančių laikraščių 
matyti, kad šiandien Lietuvos 
gyventojai nustūmė į šalį 
kasdieninius, mažus savo ne
susipratimus, visi susivienijo, 
susikaupė, visi gyvena vienų 
jausmų, vienų pasiryžimų, vi
si pasiruošę stoti vienas prie 
kito ginti savo žemę ir lais
vę. Visi, net ir vaikai, aukoja 
į Ginklų Fondų ir į Klaipėdos 
pabėgėliams šelpti fondų.

Šiandien Lietuva šaukia vi
sus savo sūnus ir dukras, ne
žiūrint 'kur jie gyventų, pa
dėti jai pergyventi tų didelę 
nelaimę, padėti jai apginti sa
vo laisvę ir žemęl Tuo tikslu

.... _. , . . Čikagoje sutverta Lietuvaipažinimui su Lietuvos jauni- _ , . .__.A Gelbėti Fondas, kuris yra211 Mk . a t •jau surinkęs gausių au?kų Lie-mo meno eiga.

Sidabrinės Iškilmės 
Alekso ir Onos Šturmų 
Namuose

MARQUETTE PARK. — 
Birželio 4 d. popiet erdvų ir 
skoningai įrengtų Alekso ir 
Onos Šturmų namų užplūdo 
rinktiniai svečiai, didžiumoje 
įžymūs biznieriai, kad pasvei
kinti malonius šeimininkus jų 
25-kių metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga. Na
muose, ištikrųjų, bubo šviesu, 
gražu ir visur sidabrinėm gė
lėm papuošta, o stalai linko 
nuo rinktinių ir Skaniai pa- 

‘ ruoštų gerybių.

tuvai.
Lietuvai gelbėti fondo ko

mitetas šiuomi labai prašo ir 
Tamistų paaukoti Lietuvai 
nors vienos dienos savo už-

Orvile Watson (pirmas iš kairės) ir Edward Riley (antras) teismo nuteisti mirti elektri- 
kinėj kėdėj liepos 7 d. Plėšimo tikslu jiedu užpuolę vienų saliūnų nušovė vienų asmenį 
ir du policininkus sužeidė. (Acme telephoto)

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS |
— 0

Iš Są-giečiy 2-ros Kp. 
Darbuotės

y
Pusmetinis 2 kp. susirinki

mas įvyko birž. 12 d. Džiaug
smingai sutiktos dvi naujos 
narės, įsirašiusios į mūsų kp.: 
Mrs. James vietinio gydytojo 
dr. Palutsio sesutė, jauna ir 
energinga darbuotoja ir P. 
Maskolaitienė, žymi scenos mė 
gėja - artistė. Tikime, jog ji

čio darbuotę, pasirodė viskas 
geroje tvarkoje. Fin. rašt. B. 
Jakaitienė savo pareigas pa
žymėtinai gerai atlieka. Nors 
neperseniausiai kaip priklau
so, bet organ. reikalus pilnai 
supranta ir jais interesuojasi.

Plačiai apkalbėtas jubilie
jinis bankietas. Išrinktas ko
mitetas iš penkių asmenų rū-j 
pintis visa bankieto eiga. Su
prantama tas nepaprastas 2-'

nepaskupaus,kad ir toliau gy- i ros kp. įvykis bus šauniai pa- 
liau gyvendama, parodyti 2 . minėtas gražiai programa, žy-
kp. savo gabumus.

Trumpai perbėgus pusme-

Dekui
.. m . v m • ■ Praėjusį sekmadienį Liet.

darbi. Taip p“! praio Tanus- R R Susivienijim0 Amerikoj
Chicago apskrities piknikas 
tikrai (pasisekė taip, kaip nie
kas iš rengėjų nesitikėjo. Ka
dangi diena buvo šilta ir daug 
žmonių suvažiavo, tad, supra
ntama, ir visiems darbininka
ms buvo daug darbo. Ir, rei
kia pasakyti, kad visi nuošir
džiai darbavos: bufete brigh- 
tonparkiečiai, prie šaltakošės 
Rubinienė, o virtuvėj vestsai-1

tų paraginti ir savo draugus, 
pažįstamus aukoti Lietuvai. 
Visi, viso (pasaulio lietuviai 
jauskimės savo tėvynės karei
viais. Visi išgirskime Lietu
vos trimitų, kuris mus šau
kia.

Pinigus galima siųsti Lie
tuvai gelbėti fondo adresu, 
arba tiesiai į Lietuvos kon
sulatų, 100 E. Bellevue PI., 
Chicago, III. Prašome Tamis- 

jtų tuojau, dar šiandien atlik-

miais kalbėtojais ir šaunia va
kariene.

Išrinkta komisija iš trijų 
asmenų suredaguoti seimui į- 
nešimus, kuriuos patieks se
kančiame apskr. susirinkime.

Parap. piknikui pardavinė
jamos išlaimėjimo knygutėm

Aukso Grūdeliai
Norime, kad kitus varžytų 

įstatymai, o patys jokių su
varžymų nukęsti nenorime.

Tas tikai myli, kas apart 
meilių žodžių gerus darbus 
dirba.

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

Darbas eina visu smarkumu.
Pasirodo, kad ir vasaros 

metu nesnaudžiama, dėka ene 
rgingai pirm. K. Sriubienei 
Tikimės,kad būsimas seimas 
įvertins jos darbuotę pakel
damas į Garbės nėrės, nes to 
reikalavome praėjusiame sei
me ir dabar pakartosime.

Kviečiame daugiau naujų 
narių rašytis į 2-rų kp. Da
bar gera proga, įstojimo ne
reikia mokėti. Koresp.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav.

StaiM Club

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviškų Importuotų Valstybinę 
Degtinę. —

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Mažų Išlaidų
NAMA

iandien 
10 r. iki 4 
po piet ant 
mūsų vietosi

Pastatysime namus Ir vidų |- 
rengsime ant Jūsų lotu. Visi dar
bininkai untjistal Ir užtikrinti. 
IZOLIOTĄ GARAŽU
2 karams pastatysime 
ant Jūsų loto

ui...............................
Unljiatų statytas

lUJtnnn.

'133.

Kviečiame Jus atsilankyti pirm 
negru pradėsite statyti. Ir apžiū
rėti garažų ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porCial ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengrvals Išmokėjimais.
CITY WRECKING. A LBR. 00. 
2301 S. Cravrford, Latrndalo 3010

Open Sundays 
K. KAFKA, prea.

Daug daro, kas daug myli. 
Daug daro, kurs gerai atlieka.

Vienas gerai apmąstytas 
principas, pagrindas vertesnis 
daugelio neaiškių sumanymu.

CLASSIFiEP
PARDAVIMUI NAMAS 

4 fletų namas — ant dviejų lotų. 
2-karų garadžlus. Parsiduoda pigiai 
IS priežasties senatvės. Atsišaukite: 
2250 West 24th Street, Chicago, 
IIMnols.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas. 3 Op tai: g kamba
rių; 4 kambarių ir 3 kambarių; 2 
karų garadžlus. Parduosiu pigiai arba 
mainyalm ant grosernės ar kltokis 
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 Wefit 23rd Placų 
Chk-ago, IU.

REIKALINGA DARBININKĖ 
Reikalinga patyrusi moteris ar mer
gina nuolatiniam namų darbui. 1 
valkas. Pasilikti kelius vakarus. At
sišaukite telefonu: ALBany 4117.

IEŠKO DARBO
Jauna mergaitė Ieško lengvo namų 
darbo prie mažos lietuviškos šeimy
nos. Jei kam reikalinga, šaukite: 
VIRgtnla 1218.

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui valymo, dažymo Ir siu- 

J vlmo biznis. Įsteigtas virš 20 metų.
Parduodame krautuvę, 4 gyvenimui 
kambarius Ir dykų lotų pigiai. At
sišaukite: H. Dajc, 222S S. Cuyler 
Avenue, Berwyn, III. Tel. Berwyn 
124OR

PARDAVIMUI BIZNIS 
štai kų jūs norėjote — mažų gro- 
serne. 5 kambarių fletas, beismon- 
tas ir garadžius. Už viekų, tereikia 
)nešti tik mažų sumų. Atsišaukite: 
2311 South LeavlU St., telefonas 
Lavmdale 9380.

PARDAVIMUI NAMAS
Nebemokėkite rendos. {neškite pi
nigus ant namo, po num. 2X34 W. 
24th St. {eigos {72.00 } mėnesį.
{10 metų namas jūsų. Matykite sa^ 
vininkų po mim.; 2017 So. Karlov 
Avė., tel. Lavvndale >380.

GERAS IR PIGUS 
Krautuvė ir 3 fletal po 5 kamba
rius. Fletal apšildomi. Geroj vietoj. 
Marųuette Parke. Krautuvė tinka
ma visokiam bizniui. Atsišaukite: 
Boz V 079. Draugas Pub. Otx, 
2334 8. Oakley Are,, Chicago, Iii.

PARDAVIMUI PIGIAI 
Pigiai — didelis lotas skersai nuo 
Liet. Taut. kapinių, šalę “foreat pre
serve". Tinkama vieta dėl “refresh- 
ment stand”. 83čios ir Kean Avė. 
Atsišaukite: 2917 So. Kark* Avė., 
telefonas Laumdale 93S0.

GERA NAUJIENA 
Parduodu namų labai pigiai — 8 
kambarių su garadžlu ir apšildomas 
su šiltu oru (fumace beat). Namas 
randasi Bridgeporte. Atsišaukite pas 
savininke: 830 W. S4th Street, tel. 
VAlMe 5539.“ ,

PARDAVIMUI BIZNIS 
Mokyklos Reikmenų Ir dellcateaeen, 
Marųuette Parke. Pilnai įrengtas. 
Parduosiu pigiai.

Telefonas HFAUoek 5082

Per vakarienę svečiai jubi
liatams pynė vainikus kuo' 
gražiausių linkėjimų ir džiau 
gėsi turį progos dalyvauti to
je puotoje, o jubiliatų duktė, 
žinoma • Aniceta Kraujelienė, 
visų susirinkusių svečių var
du šabo brangiems tėveliams 
įteikė stambių dovanų. Visas 
svečių kalbas ir linktjimus 
vainikavo sutartinas iš visų 
krūtinių išsiveržęs bendras 
“Ilgiausių metų, ilgiausių”.

Gerb. jubiliatai ilgus metus 
gyveno West Side kolonijoj 
ir laikė biznį (saliūnų). Bū
dami malonaus būdo ir už- 
jaučiantieji kiekvienų lietuvi
škų kilnų reikalų, aplink sa
ve subūrė didelį būrį kostu- 
tnerių, su kuriais gražiai su
gyveno. Turėjo didelį būrį 
draugų ir kitose kolonijose. 
Prieš kelis metus pairdavę bi
znį nusipirko apartamentinį 
namų naujoje lietuvių koloni
joj, Marųuette Park, kur ir 
patys apsigyveno.

(Jubiliatai, palyginti, ,dar

ti savo gero lietuvio pareigų. 
Su gilia pagarba,

Dr. K. Drangelis,
L.G.F- Kom. sekretorius 

2403 West 63rd St.
Republic 2266.

dietės: biznierka Budavičienė 
ir veikėja Gaspaikienė. Vi
siems darbininkams komisija 
nuoširdžiai dėkoja.

Reng. Komisija

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokių

TIK |1.00 PT.

4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
BAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
IRP. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0B COMPANY
Diatributoriai

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Bonlevard 0014

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

1 bušelis 25c; 6 bušeliai 91.00; 19 
bušeliu 92-60.
Stanley Gavcus. 110 So. Ridgeland 
Are.. Worth, IU., td. Oak Lawa 
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- 
btllum ar traukiniu. <2 mylios nuo 
Cblcagos. Kelias 83 Ir 45. Peter Ber
notas. Boz 77. SUver Lake. Wla

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Bonlevartl 0937

jauni žmonės. Iš pirmo pa
žvelgimo niekas negalėtų sa
kyti, kad jau būtų pradėję 
antrų šimtmečio ketvirtį ve
dybinio gyvenimo. Be abejo
nės, gražus šeimoje sugyveni
mas, savytarpė meilė palaiko 
žmogų ir jaunų ir sveikų ir 
gražų.

Ilgiausių A. ir O. Šturmams 
metų.

Pranešimas
Šiandien, 7:00 valandų va

kare, įvyks Labdarių Sąjun
gos Centro susirinkimas Die
vo Apveizdos parapijos sve- 
tainėje. Prašome visus narius 
atsilankyti.

Valdyba,

-įvyks-

VILNIAUS KALNELIUOSE'

Prie 135tos ir Archer Avė.. Rte. 4A

PARDAVIMUI
I kambarių bungalovr. 9759.09 (mo
kėti. 927.00 | mėnesi HOLO. Labai 
gerame stovyje. 60 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių bunu. Savi
ninkas: 9353 8. 55th Ooort, Oak lauro, 
IllInoH. 

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
Sekundini, Liepos-July 9,1939 

GRAŽIAME SUNSEI PARKE

S____
• T*

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North EMt Corner Archer and 

Baeramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United State. Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

95,000.00

4%
pinigas z

Duodam Paskolas aat 1-mų 
Morgiėių 

Bafoty Dipoait Dažote. Galima 
Paairendnoti 

Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki 
S vak. Seradom nno 9 iki 12 die

nų, Snbatom nno 9 ryto iki 
8 vaL vakare

STANDARD FEDERAL SAV-
IN6S & LOAR ASSOCIATIŪN

ot cmcAoo
JU8T1N MACKIEW1CH 

Praaident
HELEN KDCHINSKA8, Sea.

TEISINGAS PATARNAVIMAS 
Per mus galima pirkti iš resyverlų-

forklozerių gerų bargenų — mažų 
ir didelių namų. pigiai ir ant leng
vų Išmokėjimų. Jei turite kokių nuo
savybę 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 Ir Insurance reikalus iš 
visu atžvilgi,, su teising-umu ir at
sargumu. Charles Umieh (Urnlkas), 
2500 West 93rd St., tel. PROspeet 
9MS. 

PARDAVIMUI RAKANDAI 
Tš priežasties ligos parsiduoda ra
kandai virtuvės, dlning ir parlor 
kambarių. Matykite nuo 3:00 iki 
5:00 vai. popiet. 7039 So. Artesian 
Avė. 2-tras aukštas

PARDAVIMUI AKORDIONAS 
Naujas 1(98 metų Wurlttser 120 ba
si, akordlonas. Streamllned. Parduo
siu pigiai. Duokite pasifllljimų. B. 
Ii. Emerson. 8249 So. Inflln St. 
TešeKons* Triangle 2994.

PARDAVIMUI BUWOALOW 
8 kambarių mūrinis bungaloir. Pri
važiavimas lš šono: 2 karu Sere
džius; arti Marųuette Park. Atsi
šaukite: 3227 Mest 99th Plsee, Clil-

III.
PARDAVIMUI NAMAS 

Didelių Pvlesus 8 kambariu na
mas ant mūrinio pamato ir plataus 
loto. su nuomomis. Grindys Ir pa
puošimai ąžuoliniai. Gasinls Electro- 
lux SaMytuvaa Pasiliks nemažai 
baldų. Karštu vandeniu šildomas 2 
automobilių garadžlus su cementi
niu privažiavimu Ir kiemu. Gražiai 
apsodintas medžiais, gėlėmis Nir 
užsilikusių mokesčių, reik mažo (ne
šimo pinlgala Visi patogumai: baž
nyčia, mokykla, suslaieklmal Ir t. t. 
Atsilankymo valandos: 2:90 Iki 5:00 
popiet. Sekmadieniais pagal sutartj. 
Td. RADcMffe 2291. 7525 Eggleston. 
Agentai ------

CRA? i COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Poeahontaa Mina Ra. (8ereenad) Tonai |7.M 
Petralema Oarbon Ooka, perkant 5 tonna ar 
daugiau. Tonai 97 85. iios kainos tik iki Litp. 1

. .v _ . , ; J . . . .„t . , ■ - ~


