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Pareiškė, kad Tientsine atkirstiems
britams maisto bus parūpinta

Vi?

KAS KELIA PAVOJUS
BALTAJAI RASEI
EUROPOJE IR KITUR
BERLYNAS, birž. 21. —
Tarp Vokietijos ir Prancūzi
jos vyksta dvikova klausimu,
kas kelia pavojų baltajai ra
sei.. Viena kitų kaltina ir, kaip
aiškėja, abi kaltos.
Prancūzijos spauda pirmu
tinė pakilo pulti nacius, kad
jie susideda su japonais, bal
tosios rasės priešais. Pradėjo
prikaišioti net vokiečių remia
piems
frankistams,
kurie
ųieš raudonuosius Ispanijoje
lanaudojo marokų kariuome
nę.
Nacių spauda atšauja, kad
Prancūzija pirmoji inaugura
vo afrikiečių kariuomenės nau
dojimų Europoje. Tuojau po
pasaulinio karo Prancūzija iš
Afrikos parsitraukė afrikie
čių kariuomenę, kuri išstatyta
garnizonais Vokietijos terito
rijose Pareinyje,
Pasirodo, kad abi, Prancūzi
ja ir Vokietija, yra kaltos, jei
einasi apie baltosios rasės li
kimų ir keliamų jai pavojų.
BĖGLIAMS KOLONIJA
KINIJOJE

ŠANCHAJUS, birž. 21. —
Vokietijos žydas bankininkas
Jacob Berglas planuoja įkur
ti 100,000 žydų kolonijų Yunano provincijoje, centrinėj
Kinijoj. Provincijos vyresny
bė, sakoma, nesanti priešinga
žydų bėglių kolonijai.

Šiandien Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje, Town of
Lake, įvyksta gedulo pamal
dos — iškilmingos Mišios už
a. a. kun. J. J. Juškos sielų,
po pamaldų gi laidotuvės Šv.
Kazimiero kapuose.
Pamaldose dalyvaus Jo E.

JAPONAI ATMETA BRI
TANIJOS PROTESTĄ
TOKIO, birž. 21. — Japomj
vyriausybė atmetė Britanijos
protestų dėl britų koncesijos
Tientsine blokados.
Japonų vyriausybė pareiš
kia, kad blokada nėra koks
“lokalinis” japonų karinių
vadų išsišokimas ir nėra vadų
savarankis žygis. Blokada vy
kdoma su japonų vyriausybės
žinia. Ir tas yra karinis būti
numas tikslu palaužti kenks
mingus japonams elementus
Kinijoje.
Anot japonų, Japonija Ki
nijoje kariauja (be karo pas
kelbimo) ir ten svetimšaliai
neturi jiems statyti jokių kliū
čių. Jei nenori japonams pa
dėti, tai turi laikytis griežtojo
neutralumo, bet ne taip, kaip
iki šioliai britų elgtasi.

1,800 DOLERIŲ AUTO
MOBILIUI

WASHĮNGTONV birž. 21. —
Prez. Rooseveltas
kreipėsi
kongresan autorizuoti 1,8(X)
JAPONAI PAĖMĖ SVAR dol. išleisti naujam automobi
liui, kurs reikalingas darbo
BŲ KINIJOS UOSTĄ
departamento sekretorei PerHONG KONGAS, birž. 21.
kins. Jos buvęs automobilis
— Po penkių valandų atkak
sugadintas.
lios kovos šiandien rytų japo
nai paėmė Kinijos didelį ir
8 ASMENYS ŽUVO GAIS
svarbų Swatowo uostų ir mie
RE NEW YORKE
stų.
NEW YORK, birž. 21. —
Tuo būdu kinams atkirstas
vienas kelių, kuriuo iš svetur Gaisras ištiko kinų apgyventų
gauta ginklai ir karo medžia miestų kvartalų. 8 asmenys
žuvo.
ga.

minencija Kardinolas Mundelein, keletas prelatų ir žymus
skaičius dvasiškijos.
Mirusiojo palaikai vakar va
karų iš Marąuette Parko atly
dėti į Šv. Kryžiaus bažnyčių,
kur a. a. kun. Jonas vikaravo.
Įvyko pamaldos su pamokslu.

Povandeninis laivas “Sąualus” prieš
nuskendima tnrejes pora nelaimiu

z ■

Vaizduojama, kaip japonai
yra apjuosę elektriniais plikais
priemonė.
r

No. 146

ŠIANDIEN CHICAGO) LAIDOJAMAS
A. A. KUN. IONAS J. JUŠKA

-

Vyriausybė laukia japonų
atsakymo koncesijų klausime
LONDONAS, ,biržų 21. —
Ministras pirmininkas Chainberlainas šiandien parlamente
Lraneše, kad britų vyriausybė
aiškiai nurodžiusi japonams,
kad bus imtasi atitinkamų žy
gių blokuojamiems Tientsine
britams parūpinti maisto, jei
tas bus reikalinga.
Taip pat pažymėjo, kad Bri
tanija nepripažįsta jokios ten
japonų blokados ir su tuo nie
ko bendra nenori turėti.
Anot ministro pirmininko,
Tientsine neįvykę jokie nauji
“incidentai”, gi pirmiau įvy
kusius japonų vyriausybė ža
dėjusi ištirti. Taip pat ir mai
sto ten kol kas pakankamai
turima.
Britij vyriausybė, sakė Cliam
berlainas, laukia iš Tokio at
sakymo apie japonų galutinį
nusistatymų. Kinijoje koncesi
jų klausimu.
Į paklausimų, gal kartais
Britanija rūpinasi savo pusėn
patraukti sovietus prieš japo
nus, Chamberlainns atsakė,
kad neturima ko panašaus ir
galvoje.

Kaina 3c

PORTSMOUTH, birž. 27. buvo nunėręs apie 50 pėdų į
— Nuskendusio povandeninio vandenį, laivo priešakis stai
laivo “Squalus” viršininkas ga smogtelėjo į viršų. Į porų
Įeit. O. F. Naquin. tyrimo boar sekun/lų išsiaiškino, kad į už
dui vakar aiškino, kad prieš pakalinę laivo dalį visu smar
Tientsine, Kinijoj, blokuojamas britų ir prancūzų koncesijas
,
,j .
iyvke norą kumu veržiasi vanduo per vie
laidais, kad iš tfenai niekas negalėtų išeiti. Tikrai japoniška|
"™
ę P
nų išėjimų ir antvožas nevei
(Ue
.j
(Acme telephoto).
.
.\
. J .
rymais prieš nersiant į van kia.
denį. Sugedimai buvo specia Nelmvo pagalbos ir neužil
listų pataisyti ir tolesniai pa go laivas atsirėmė į jūros du
vojaus nenumatyta. Visų ant gnų.
vožų aparatai tinkamai veikė. Kaip žinoma, laive yra žuNelaimės dienų, kai laivas vę 26 vyrai.

Svetimšaliai stebėtojai Berlyne
randa, kad naciai apsiaučia Lenkija

BERLYNAS, birž. 21. —i Gausinga vokiečių kariuome
Nepaisant nacių autoritetų1 nė prieš Lenkijų sutraukta Ry
tvirtinimų, kad -Vokietijos ka- tų Prūsijoj ir Slovakijos visu
riuomenė kilnojama paprastai pasieniu. Pačios Vokietijos
karinei mankštai rytinėje Vo siena jau anksčiau nusagstyta
kietijoje, steliėtojai yra kito tvirtovėmis.
kios nuomonės. Jie nurodo, Liepos mėnesį Vokietijoje į
kad naciai Lenkijų apsupa iš vyks javų valymas laukuose.
trijų šonų. Ir galimas daiktas, Po suvalymo, kaip aiškinama,
kad Lenkija neužilgo pasijus Hitleris gali įsakyti kariuome
sužnybta taip, kad jai išsiva nei sino>g,ti ne tik prieš Dan
davimas liks tik iš Rusijos cigu, bet ir prieš pačių Lenki
(Ukrainos) šono.
jų-

"ELTOS” ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

KAUNAS. — Geologiniams
tyrimams Lietuvoje daryti li
gi šiol veikė žetmės turtams
tirti komisija. Jos rūpesčiu iš
tirta kreida, tiriama kalkiniai
akmenys, gipsas, smėlis ir kt.
statybinės medžiagos. Nuo yiol
komisija palaipsniui persior
ganizuoja į atskirų geologinį
institutų.

KAUNAS. — Latvijos spor
to vadovybė prisiuntė Kūno
Kultūros Rūmams raštų, kad
ji su Lietuva nutraukianti vi
sus sporto saitus ir atšauk ian
įį su Lietuva visas
sutartas
sporto rungtynes. Nutrauki
mas motyvuojamas tokiais ar KAUNAS. — Seimas birže
gumentais.- esą mūsų publika lio 0 d., posėdyje valstybės
savo šauksmais trukdžiusi lat biudžeto pertvarkytų projektų
NACIŲ GENEROLAS
viams žaisti ir esą per pirme pripažino svarstytinu ir per
VYKSTA Į PABALTIJĮ
nybes buvę veiksmu įžeisti du davė tai pačiai biudžeto ko
latvių krepšininkai. Atsakyda misijai, kuri pirmų kartų svar
BERLYNAS, birž. 21. mas į tai, Kūno Kultūros Rū stė šių metų biudžetų.
Vokietijos generalinio štabo
mų direktorius Augustauskas
viršininkas gen.; F. Halder aWASIIINGTON,
birž.
21.
—
Londonas galutinai atsisako teinančių savaitę vyksta į Lat Senato komitetui, kurs svars spaudai pareiškė, kad latvių KAUNAS. — Į laivininkys
kaltinimai yra niekuo nepa
vijų ir Estiją matyti šių vals
čių bendrovių skyrius Kaune
užtikrinti globą Pabaltijui
to
senate
iškeltus
Wagnerio
grįsti, nes publikai reikšti sa
tybių kariuomenhj mankštų.
darbo įstatymui pataisyti prie vo jausmus niekur nėra drau nuo šio pavasario pradžios
LONDONAS, birž. 21. —
kreipėsi daug Lietuvos pilie
Žiniomis iš Maskvos, ten spe
LIETUS SU GRIAUSTI ILLINOISE DAUG AUTO dus, nurodyta keliolika netik džiama, be to, rungtynes su
slumų. Pažymėta, kad šis įs latviais baigus, mūsų publika čių, norinčių išvažiuoti į Mancialus britų
atstovas W.
NIAIS
MOBILIŲ
tatymas yra šališkas, nes kas visus lygiai apdovanojo entu džiukų. Prašymų jau buvo pa
Strang nieku būdu negali su Vakar pavakarėje Chicagų
SPRINGFIELD, Ilk, birž. juo organizuotiems darbinin
duota apie 100, bet dėl didesitarti su sovietais, kad Mas- staiga ištiko viesulas su lie
ziastingomis ovacijomis ir gė
21. — Illinoiso valstyliėje šiais kams leidžiama, tai darbda
lių kelionės sunkumų kol kas
kvų patraukti į antiagresyvi- tum ir griaustiniais. Šiauri
lėmis, o dėl tariamo latvių žai
1939 metais įregistruota 1,- viams užginama.
tegalėjo išvykti tik keli as
nę sąjungų.
dikų sumušimo, tai minimieji
nėj miesto daly patilčiai buvo 489,808 automobiliai. Tai re
mens.
latvių žaidikai, kurių čia pat
Organizuotų
darbdavių
ad

užlieti
ir
kitų
nuostolių
padakordas.
Stebėtojai aiškina, kad pir
Kaune buvo paklausta, ar juos
vokatas J. C. Gali nurodė:
miau vieni bolševikai nepasi- r)'^a
kas yra užgavęs, kategoriškai KAUNAS. — Birželio 7 d.,
Darbininkų unijos gali sau
tikėjo britais, o dahar jau ir
ŽYDAMS UŽDRAUSTA
paneigė. Dėl sporto santykių Kaune pasirašyta Lietuvos ir
CHICAGO
MAJORAS
ramiai
skleisti
neteisingas
ži

britai pradeda jsisųmoninti,
VAIKŠTINĖTI GATVĖMIS
su latviais nutraukimo ar ne-1 Turkijos prekybos sutartis ir
SPRINGFIELDE
kad sovietais pasitikėjimas
| VIENA, birž. 21. — Nacių nias apie darbdavių nusistaty nutraukimo direkt. Augustaus a-tsi«kaa tymo susitarimas, vie
taip pat neįmanomas.
SPRINGFIELD, III. birž. 27. 'autoritetai uždraudė čia žy mų dėl atlyginimo, darbo va kas pareiškė, kad tai tegu pa neriems metams.
dams vaikštinėti gatvėmis, landų ir darbo sąlygų, bet
lieka ateičiai, kada pirmieji įBritų vyriausybė sakosi, kad — Chicago majoras Kelly va
kas, girdi, naciams nepaken darbdaviams neleidžiama pa
kar
tarėsi
su
gubernatorium
KAUNAS. — Birželio 8 d,.
spūdžiai bus atslūgę.
ji Pabaltijui negali garantuos
čiama.
duoti savo nuomonės apie tų
Horneriu.
Majoras)
nurodė
Kaišiadoryse įvykusioje aviati saugumo, dėl kurio bolševi
visų dalykų stovį, o ypač dar
priežasčių,
kad
gubernatorius
j ei jos šventėje dalyvavo 5,000
kai tiek daug užsivarinėja. O
KAUNAS. — Birželio 7 d., bininkų organizavimosi klau KAUNAS. — Lietuvos Sa- žmonių. Norinčių skraidyti už
nesipriešintų
legislatūros
pra

sovietai pareiškia, kad Palxalprie Merkinės užsidegė, vieno simu. Darbininkai gali, kada vanorių-kūrėjų suvažiavimas, sirašė per 150 žmonių.
tijui saugumas yra gyvas rei vestam biliui, kuriuo pegiuoprivataus savininko miškelis. tik nori, streikuoti, o darbda įvykęs Kaune birželio 8 d.,
kalas. Jei Hitleris įsiveržtų j jamos išlaidos Cliicagos parkų
Ugnis bematant persimetė į viams neleistina skelbti lokau nutarė pasveikinti Respubli
Pabaltįjį, Rusijai būtų pavo distriktui.
Bingelių valdžios miškų, ku tų. Darbininkų vadai gali dar kos Prezidentų, vyriausybės
jus, sako bolševikai. Bet bri VIESULAS UŽMUŠĖ 23
rio ligi vakaro išdegė apie bininkus kurstyti kelti strei narius, savo garbės narius, už
CHICAGO SRITIS. — 15
tai nepageidauja pasišauti
ASMENIS
300 ha. Tai didžiausias ligi kus, darbdaviai negali savo sienių lietuvius, kariuomenės
dalies debesuota; numatomas
taip toli, nes galėtų sau pa
BUDAPEŠTAS, birž. 21. — šiol Lietuvoje buvęs miško gai darbininkų raginti nestreikuo vadų ir kt. Savanorių Sąjun
mažas lietus; maža temperatfl
kenkti.
gos garbės nariais išrinkti:
Nepaprastas viesulas ištiko aras. Nuostoliai siekia apie ti.
ros atmaina.
Nurodyta pagaliau, kad pa buvęs resp. prez. K. Grinius
Maskvoje vyrauja nuomonė, Vengriją ir Rumuniją. Praneš 300,000 Lt.
tsai darbo sąlygų boardas tar ir kariuomenės vadas brig. Saulė teka 5:14, leidžiasi
kad Rusijai yra geriau susidė ta 23 asmenys žuvę. Dešimtys
8:29.
gen. St. Raštikis.
GARSINKITĖS “DRAUGE” nauja vien unijoms.
ti su Vokietija, nei su britais, sužeistųjų.

Britanija su sovietu Rusija negali
sudaryti prieš ka nors solidarumo
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PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — 96.90; Pusei Metu — 91.60; Trims mėne
siams — 92.09; Vienam minėsiu! — .76e. Kitose val
stybėse prenumerata: Metama — 97.09; Pusei metu
— 94.99. Pavienis aum. lo.
Bendradarulams Ir korespondentams raitu negrutlna,
jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklu- Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas štily# savo nuožiūros.
Korespondentų
prašo rašyt! trumpai ir aiškiai (jei galima raiomaja
mašinėlėj paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumuPasenusios kores
pondencijos laikraštis nededamos.

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Entered as Becond-Class Matter Maroh 91, 1919, at
Chicago, Illinois Under the Aot ot Maroh 1. 1979.

Pavojų Akyvaizdoje
Prieš perą, dienų Chicago Tribūne kores
pondentas pranešė iš Rygos ypatingų sen
sacijų. Jo paduotomis žiniomis, Didžioji Bri
tanija ir Prancūzija, besitardamos su Sovie
tų Rusija dėl sudarymo militarinės sutarties,
leisiančios Stalinui okupuoti Estiją ir Latvijų. Tai Maskvai esu reikalinga, kad pa
kelti Stalino prestyžių ir nukreipti mimų
dėmesį nuo opių vidaus reikalų.
Tuo pačiu kartu pranešama ir tai, kad
Stalinas turįs pasiūlymų ir iš Hitlerio, ku
ris taip pat liečiųs Estijų ir Latvijų. Esąs
galimas Hitlerio ir Stalino susitarimas prieš
Lenkiją, kuri vėl būsianti padalinta. Len
kams būtų paliktas nedidelis žemės plotas,
kuris, drauge su Lietuva, skirtų Rusiją nuo
Vokietijos. Estija ir Latvija ir sulyg šio pla
no Sovietų Rusijos būtų okupuota.
Tokios tai kalbos eina Latvijos ir Estijos
sostinėse. Gal tai ir ‘ politiški pliotkai”, bet
vis dėlto tos žinios nėra visiškai iš piršto
išlaužtos.
Ne tik Estijoje ir Latvijoje, bet Suomijoj,
Lietuvoj ir Lenkijoj yra didelio susirūpini
mo. Tų susirūpinimų didina Vokietijos na
cių planai visiškai okupuoti Slovakiją ir tuo
būdu iš visų galimų pusių apsupti Lenkiją.

Baltijos valstybės yra nusistačiusios lai
kytis neutraliai, jei Europoje kiltų tarptau
tinis konfliktas, t. y. — karas. Bet jos vis
dėlto ruošiasi. Nežiūrint kokios didžiųjų val
stybių kombinacijos prieš jas nesusidarytų,
jos yra pasiryžusios ginti savo nepriklauso
mybę. Ir tada* nėra abejonės, jos dėsis su
ta kariaujančia puse, kuri garantuos jų ne
priklausomybę.
Svarbu, kad visos Baltijos valstybės., ir
didesnės ir mažesnės, lainytus vieningai. Tuo
būdu jos sudarys nemažą jėgą, su kuria
rimtai turės skaitytis tie, kurie tyko jas pa
smaugti. Kitu atveju — veikiant atskirai,
be ypatingo ryžtingumo ir piano, pavojai
susidarytų žymiai didesni.

Dr. Kazys Pakštas, Lietuvos Universiteto RADVILIŠKIS (Mūsų koprofesorius, savo turiningoje kalboje, pasa resp.) — Senelių prieglaudo
kytoje Mąnanaipolio Kolegijos -mokslo metų je randasi apie 3 tuzinai se
užbaigimo iškilmėse, tarp kitko pabrėžė:
nelių, kurie tarp savęs varto
“Šita jaunutė lietuvių Kolegija yra pir jo storus riebius žodelius, o
moji ir viemntėiė mūsų aukštoji mokykla už jų kambariuose buvo irgi ne
valstybinių Lietuvos ribų. O aukštųjų mo švaru. Bet, atskrido dvi kreg
kyklų pas trinkimas Amerikoj© net noų be ždutės — seserys vienuolės.
veik nežino. Yra čia ir labai senų, garbės Nevisi žmonės buvo matę se
apsuptų ir liuksusiniai įrengtų kolegijų. Tad sutę, tai žiūrėjo atsisukdami,
pirmuosius jaunikaičius, pasirinkusius jau kas čia per sutvėrimai. Darb
nų, neišgarsėjusių lietuvišką Kolegiją, visai ščios kregždutės griebėsi tva
teisingai drąsuoliais tenka vadinti. U drąsa rkyti prieglaudą ir, reikia net
yra senoji lietuvių dorybė. Šitos dorybės
stebėtis, tarp senių pranyko
silpnėjimas visuomet nešdavo Lietuvai ne x
................ „

ti. Mat, už litų gauna 20 kiaušinių. Tai geros pajamos. 0kininkams, kuriems reikia sa
mdyti darbininkus, vargas,
nea brangiai nori ir dirbti ne
ncai. Beniui reikia mokėti 4-

500 litų, o 'kviečių centneris
apie 9 litai, rugių 7, miežių
6-7. Tat vieno berno algai rei
kia parduoti apie 50 centne
rių. O kur kiti mokesčiai, trą
šos. Merginos bėga į miestus
žydeliams tarnauti nigerkų
vietoj, o pas ūkininkus nenori
laimių debesį, o kylanti drųsos banga kel- stWI žode1*" ,r " kanltar6- eiti.
davo mūsų tautų į garbę ir didybę. Drąsa liai tapo švaručiai, malonūs,
Šiemet gegužinėse pamaldo
ir pasitikėjimas savimi atnešė lietuvius A- jaukūs.
merikon, davė jiems čia jėgų nevengti jo Tas labai gražu ir gerai, bet se. labai daug žmonių dalykio sunkaus darbo, kad tuk sukurtų sau ir yra dar viena apleista dirva vaudavo, net ponių su raudonoin lūpom ateidavo.
savo šeimoms gražesnį gyvenimą. Drąsa pri — tai mūsų vaikučiai.
pildė pirmuosius savanorių pulkus ir vedė
juos į kruvinų scenų, kurioje prieš daug gau Pradžios mokyklą lanko a- Šiemet daugelis žadėjo va
sesnį priešų atgavom Lietuvos nepriklauso pie 600 vaikučių, progimna žiuoti į Ameriką. Bet dėl bra
mybę. Drąsa ir (pasitikėjimas savo jėgomis ziją api© 200, o apylinkėje ngios kelionės ir kitų prieža
leido Lietuvoje trumpu laiku (1923—26 m.) kaimuose apie tiek pat. Tiesa, sčių mažai kas važiuos, jei
padaryti Žemės Reformą,kurią mes teisin kunigai moko tikybos, bet to bent storos žuvys plauks.
gai vadiname pačiu didžiausiu teisingumo, li gražu to neužtenka. Sekma Choras tai tikrai žada va
patriotizmo ir dinamizmo aktu visame ne dieniais eina palaidi į bažny
žiuoti.
priklausomybės periode. Drąsa ir įtemptos čią, nidkeno netvarkomi ir nepastangos lydėjo lietuvių amerikiečių spor prižiūromi. 9 vai. skiriamos
tininkus į daugelį olimpinių laimėjimų ir
jiems pamaldos. Tuo pačiu Mano neužmirštamoji gera
mūsų brangius transatlantinius lakūnus iš
laiku ir kareivius atveda. Tai darė Uršulė Žiauberaitė per
kėlė į pačias pirmąsias eiles rinktinių žmo
daug metų “Draugą” prisiu
nijos vaikų.
, vaikučiai dairosi, žiopso, kaip
avukai tvarte, ,be jokios prie nčia. Tik, deja, praeitą rude
“Ir mūsų laikų moralinėj© krizėje, kuo žiūros. Tai čia labai reika nį labai vėluodavo arba visai
met riteriai laužo savo kardus ir šaunios lingos sesutės vienuolės tvar negaudavau. Pasiunčiau “ul
mergelės įsistato sau falšyvas širdis, drą kyti, auklėti. Gi taip augda timatumą” ir gavau atsaky
siųjų žmonių labiausia pasigendama, jie da
mi išaugs laukiniai medeliai. mą, kad “Draugo” ir “Dar
rosi rečiausia brangenybe. Tolimose mūsų
Laimingi amerikiečiai, kurie bininko” negalima visų nu
planetos šalyse išmėtytos lietuvių tautos at
mery įleisti. Kažin kas dau
žalos ir skveldros išsilaikys gyvos ir nenu turi sesutes!
giausiai dėl Lietuvos labo ra
stos lietuviškos gyvybės syvų tiktai tuomet,
kai turės gausiai drąsių žmonių, gerais dar Turime daug jaunimo, ku šė, jei ne “Draugas”.
bais teigiančių savo lietuvybę visur ir vi ris puošiasi rėdosi 'kaip ti'k
Tą patį geradarė yra 6v.
suomet. Barbariškumo baidoma pasaulio ci įmanydamas, skolindami ar Kazimiero Dr-jos amžinoji na
vilizacija dabar daugiau 'kaip kituomet pa bargan iš krautuvių gauda rė, tai josios knygomis taipgi
sigenda jaunų ir energingų vyrų, kurie turi mi, kad tik gražiau atrodytų, naudojuosi,
A. Ramoška
drąsos nemeluoti ir savo pažadus ištęsėti, ponais būtų. Tai pabaltinti
neapgauti ir neapvilti savo draugų ir savo grabai, o viduj puvėsiai. Sek
kaimynų, ginti savo pilietines teises ir ne madieniais per pamaldas eina
atsisakyti pareigų. Dabar labiau kaip bet maudytis ar kitur, arba mies
kuomet lietuvių tautai reikalinga žmonių, telio gatvėmis valkiojasi, kaip
kurie atmeta baimę, išmeta dejavimus iš
gyvulėliai diendaržyje. Tokie
savo mokslu, talentu ir dorybėmis visiškai
sunaikina tą inferiority complez, kurį per “džentelmonai” baisiai save
ištisas generacijas svetimieji bandė mums nusižemina, nes viešai pasiro

Lietuvaitės vis labiau puošiasi tautiniais drabužiais. Moto.
rys šaulės gražiuosius lietuvaičių drabužius išpopuliarino po
visą Lietuvą. Čia matomas Kybartų šaulių moterų būrys.

Paukštužėli Linksmaširdi
Paukštužėli linksmaširdi,
Kam tu savo dainą giedi!
Su pavasariu atskridai,
Kiemą dainoms pripildai.
Tūpk į klevo žalią šaką,
Paklausyk ką vėoas šneka.
Gal atlankė mano šalį,
Kur sapnai nulėkti gali.
Dažinok nuo rytų vėjo
Ar jis tėviškėj viešėjo,
Ir beskrisdams per kiemelį
Ar subeldė į langelį,
Prie kurio širdis nurimo
Nuo saldžių bangų dvelkimo
Kai naktis ant žemės taško
Savo vilnimis mus blaško.
Gal jis glostė motės ranką
Ir nubarstė 'kiemo taką,
Su pavasariu džiaugsmingu,
Su gyvenimu laimingu.
Tas vėjelis yra rytų,
Aušrą nešančių, saulėtų.
Žalią jūrą kol pasiekė
Per tėvynę mūsų lėkė.
Dvasios perlų prisisėmę,
Čia atbėgęs ūžti ėmė.
Jo ūžimas, lig svajonė,
Daug troškimų man priskynė.

Ir nutilo vėjo balsas,
Ir nurimo kiemas visas.
Paukštis dainą kai sukūrė
Mano širdį ja užbūrė.
Paukštužėli linksmaširdi
Tu gražiausią dainą gied

Spinduliuos jinai dažyta,
Beržo lapais apkaišyta;
Su malonėm žemę kloja,
Meile Lietuvos liepsnoja;
Siekia kalnus, slėnį, dausų —
Tas atgimsta, 'kas jos klauso.
Birž 12, 1939
Eglės ša^a

--------------------
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Aukso Grūdeliai
Jeigu dvejuos ; .kariaujate
prieš bendrą priešą, pagelbėkitė vienas kitą.
Viena gerai išauklėta ir nu
statyta valia yra vertesnė, neg
geri pasielgimai.
Yra dideliu išmanymu nesi
karščiuoti darbuose ir nesilai
kyti atkakliai prie sa.o nuo
monių.
Norime, kad kitus varžytų
įstatymai, o patys jokių su
varžymų nukęsti nenorime.

Ir norėjau dažinoti,
Ar tas paukštis ims giedoti
Tas tikimi myli, kas apart
Apie mano gimtą šalį,
meilių žodžių gerus darbus
Kur sapnai nulėkti gali.
dirba.

primesti. Tikiu ir tvirtinu, kad artinasi lai do be jokio išauklėjimo.
kai, kuomet lietuvis turės atsistoti pilnu
savo ūgiu greta energingiausių ir kultūrin Senovėje mūsų proseniai ei
Pertoli Nueita
giausių pasaulio tautų. Tad, jaunieji baka davo imtis su meškomis. Ir
menkas buvo tas vyras, kuris
Galima ginčytis apie tai ar galima pre laurai, būkite pasiruošę!”
inedkos neparmesdavo. O da
kiauti ginklais ir amunicija su kariaujan
bar menku laikomas tas, kučiomis valstybėmis. Galima ginčytis ar pri
Lietuvių
Kolegijos
Reikšmė
ris dviračio neturi. Radvilų
tinka, kad Anglija ir Prancūzija ginklus ir
amuniciją parduoda lygiai ir japonams ir
“Amerika” rašo: N© vienas dejuojame, mieste apie 5000 vyrų ir mer
kinams. Bet kad gadinti sau biznį pykstantis kad lietuvybės ateitis šioje šalyje labai mig ginų turi dviračius. Taipgi
su nekariaujančiomis valstybėmis yra blogas lota. Išsilaikyti atsparumą ypač kerta miš Radvilų garsiam mieste apie
daiktas, tai aišku kiekvienam.
riosios vedybos, kurioms atsispirti jėgos vis 500 žmonių turi radijo. Pro
Amerika užgauliojo Vokietiją ir Italiją menkėja. Dabar vis dažniau privačiai ir Radvilų miestą kasdien per
tiek, kad jos nustojo pirkti čia sau reika , viešai kalbama ne apie lietuvybės išlaikymą, 24 vai. pralekia apie 30 trau
lingų kviečių. Todėl čia apsireiškė kviečių bet apie jos gyvybės pratęsimą. Tai baugi kinių. Mat, čia kryžiuojasi pa
perviršis. Yra apskaičiuota, kad jei Vokie mintis, bet nepražūtinga. Darykime viską, tys didieji Lietuvos geležin
tija ir Italija sau reikalingų kviečių pirk- kus tik galima, kad lietuvybės pratęsimas keliai. Naujos automatricos
tųsi Jungtinėse Valstybėse, tai jos kaip sy būtų vykdomas kuo ilgiausiai — ir daug šviesios, švarios, gražios skrai
bus laimėta.
kis tą perviršį sunaudotų.
do kaip žuvėdros. Nei rusų
Atsparumo
žymių
yra
daug.
Tai
liudija
caras tokiomis nevažinėjo, ko
Jei Amerikai nepakeliui su Vokietija ir
parapijų,
laikraščių,
mokyklų,
organizaciją
kiomis dabar važinėja Lietu
Italija, tai dar labiau jai nepakeliui su So
gyvavimas.
Visi
galime
didžiuotis,
kad
šio

vietų Rusija. 0 Amerika Sovietų Rusijos
vos ponai ir kaimiečiai.
mis
dienomis
Marianapolio
kolegija
išleido
neužkabinėja. Koks reikalas daryti tą skir
tumą Vokietijai ir Italijai ir gadinti sau pirmą būrį auklėtinių, apvainikavusių savo
Gamta pasipuošė žaliu rū
mokymosi ir auklėjimosi darbą Bakalauro
biznį.
laipsniais. Kai apie lietuvybei pavojaus ga bu, o gegužės 20 d. pradėjo
limumus nei nesapnuota šioje šalyje, tada žydėti vyšnios, obelys ir kiti,
Dviračio Sukaktuvės
nemanyta apie išeivijos lietuvių aukštąją rodos, jaunamartės įeina baž-1
šiemet sueina dviračio šimtmetinės suka mokyklą. Dabar, nusiminimo ir retų vilčių nyčion. Špokai švilpia, gegu
laikais, daroma pažanga įvairiais frontais. tė kukuoja, visi pau'kšteliai
ktuvės. Jį išrado škotas Kirkpatrick Macmil
čirška, švilpia. Lietaus būna
lan 1839 m. Jisai buvo kalvis ir pirmąjį dvi
•
*
•
ratį nukalė savo kalvėj. Kai kaimynai pa
Lituanistikos Instituto istorijos rtkyrius y- užtektinai, tai viskas gražiai
matė jo išradimą, tai pamanė, kad jų kalvis ra nutaręs leisti Lietuvos istorijos žurnalą, sudygo, žaliuoja; malonu žiū
paplūdo.
kurio vyr. redaktoriumi išrinktas Dr. Juo rėti.
, ’ *V
Ten kur neišbrendami raistai ir'pelkės tivuliavo, dabar derlingas dirvos ir vešlios pievos.
Dviratis Amerikoj buvo išėjęs iš mados. zas Stakauskas. Pirmasis to žurnalo sąsiu
Javai
pigūs.
Agronomai
pa

vinis
(iš
20-ties
spaudos
lenkų)
pasirodys
Vaizdas
iš Lietuvos žemių nusausinimo darbų: nusausintas i- traktoriaus suartus liūnas. Že
Bet dabar prieš keletą metų madon sugrį
žo ir tapo vėl populerua.

| šių metų gale.

taria paukščių daugiau laiky-

mės ūkio ministras prof. Krikščiūnas (viduryje). apįįū^ darbus.

9
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Švenčiausioji Jėzaus
Širdis
KAULAS: Jonai, aš gerai
suprantu, kad žmonės garbi
na Viešpatį Jėzų, nes Jis yra
Dievas ir mūsų Atpirkėjas.
Bet nesuprantu, kodėl žmo
nės ir Bažnyčia garbina Jė
zaus Širdį?
JONAS: Dievas sutvėrė jū
ras. Jų dugną išklojo gražiais
kaušeliais, kuriuose yra pa
slėpti brangūs perlai. Kuomet
Dievas sutvėrė žmogų, į jį įdėjo lyg, sakytum, kokią ba
teriją, kuri šildytų kūną. To
ji baterija yra — širdis. To
je širdyje yra paslėpta daug
brangių perlų ir turtų, k. a.
mielaširdingumas,
dievotu
mas, meilė ir t.t. Ateis lai
kas, kada toji širdis sustos

plakusi. Bet jos paslėpti per
lai pasiliks amžinai.
KAULAS: Tiesa, čia yra
žmogaus širdis, bet kokį pa
našumą turi Jėzaus Širdis?
JONAS: Kaip žmogaus šir
dis yra šaltinis viso gero ir
viso blogo, taip ir Jėzaus Šir
dis yra šaltinis bisų dangiškų
malonių. Kaip žmogaus šir
dis yra šaltinis visų dangiškų
organas, taip Šv. Jėzaus Šir
dis yra versmė visų Dievo
malonių. Kaip daugelio gerų
žmonių širdys plaka meile ir
gailestingumo darbais, taip
Šv. Jėzaus Širdis nepasibaigs
siuntusi spindulių malonės
tiems, kurie tik šauksis Jos
ir turės pasitikėjimo. Visi
žmonės atsimena geraširdį bei
kokį labdarį, o kiek daugiau
Šv. Jėzaus Širdis darė mums

BUS REVOLUCIJA VIRTUVĖJE '
KOL NETURĖSIME

DAUGIAU ELEKTROS

labdaringų darbų, ki«*k daug
mus numylėjo, net davėsi du
rtuvu perverti, kad mus pri
glaustų prie savęs. Dėl to
žmonės taip brangina Šv. Jė
zaus Širdį.
R AULAS: Tiesa, Jonai.
Bet yra ir kitų dalykų, ku
riuos žmonės brangina ir lai
ko vertais. Pav., auksas, už
kurį viską gali pirkti. Taipgi
žmonės brangina išmintį, ku
ri teikia žmonijai visus išra
dimus, patogumus. Taipgi
mūsų prieteliai yra brangina
mi.

Pranešimas
Mokslo Metu Baiga
Aukštesnėje Mokykloj Pirmas metinis

išvažiavi
Birželio 18 d. Šv. Kazimie mas laivu “St. Paul’’ ant Oro parapijoj buvo tikrai pa- bio ujm's, kurį rengia Šv. Ka
trijotinės iškilmės: septynios zimiero parapijos jaunimas,
jaunos mergaitės, kaip kokios įvyks liepos 11 d., 8:30 vai.
septynios dorybės, baigė au vakare. Geriausia proga mū
sų jauni'inui sueiti į artimes
kštesnę mokyklą.
Iškilmių programa buvo nius draugiškus santykius, ar
graži. Klebonas kun. M. J. čiau susipažinti. Pasilinksmiįniurni grieš geriausia PittsKazėnas iškilmes atidarė ma
Įburglio orkestrą. Valgio ir gė
lda. Jaunikaičių choras, ve
Irimo įvairaus — tik džiaugdamas K. Bazio, gražiai pa
kis ir norėk. Visa kelionė bus
dainavo. Pralotas Maeiejausfilmuojama. Tas filmas vėliau
kas įspūdingai kalbėjo paly
gindamas Lietuvos mokyklas bus galima pamatyti Šv. Ka
JONAS: Žiūrint žmogaus azimiero svetainėje ir kitose
su Amerikos. Gyrė kleboną,
kimis, tiesa, auksas yra bran
vietose. Tikietų galima iš an
seseris Pranciškietes, parapi
gus. Bet ir auksas sudils, su
ksto įsigyti šiose vietose:
jomis ir jaunuolius už uolų
nyks, pavirs į dulkes. O kas
katalikišką-tautišką darbą, vSouth Side pas Adomą Mabus anapus karsto? Ką auk
pač kvietė jaunuolius prie pa rčulaitį, 2128 Carson St.; Sta
sas pagelbės? Bet vienas la
šaukimų.
nley Meat Mark et, 2100 Car
šelis Jėzaus Kraujo, kuris te
Paskui kun. J. Misius, kaip son St.; Stanley Barber Sbqp,
kėjo iš Jo Širdies, bus am
Corner So. 21st and Sarah
žinas žmogaus turtas. Išmin visuomet oratoriškai pabrieStreets.
tis, kurią žmonės garbina, pa žė, kad randasi daug patrijo
Solio pas — Joną Kazlaus
tų, kurie vien gražiais žod
siliks šen-ten, kaip šukelės
žiais stato save patrijotais. ką, 2209 Fiftli Avė.
sudaužyto puodo, o Šv. Jė
Homestead — Antano Ka
zaus Širdis bus amžina vers Gi šv. Kazimiero (parapijoje
tiliaus krautuvėje, 505 E.
mė laimės-ir linksmybės. Mū- patri jotizmas pasireiškia da
Fiftli Avė.
sų prieteliai yra labai geras rbuose. Tiesa.
Šv. Vincento parapijoje —
dalykas. Bet kiek ilgai? Kol
Ant galo kalbėjo teisėjas
A. Paleckį, 401 Stadium St.
esam sveiki, kol turim pini John Egan, pabrėždamas, kad
gų. Kuomet atsigulsi ant mi lietuviai katalikai yra geri
Nortb Side — Kazio spaus
rtino patalo, prieteliai nieko Amerikos patrijotai ir ištiki tuvėje, 110G I’ennsylvania Anegelbės. Tada Šv. Jėzaus Ši mi jos piliečiai.
ve.
rdis pasidarys maloniausia ir
Tat, važiuojam visi — seni
Sekančios baigė mokyklą.
geriausia, nes palengvins su
Anne Godek, Adelė Jankaus ir jauni! Nesigailėsite. Visus
nkumą kuris kiekvieną spaus;
kaitė (su dideliu atžvmėji- palinksminsime iki soties.
sustiprins mus savo dangiš
mu), Genovaitė Lozoraitė, TKviečia Rengėjai
komis malonėmis ir parodys
renė Va i skeli onytė,
Tillie
kelią į amžinąją laimę. J.V.S.
Kaupiniūtė, Elviną Yong ir
Kas myli, gerovei tarnauja
Veronika Za m u 1 e v ič i ū t ė.
REMKITE, PLATINKITE
daug protų nevisai subrendu-

KATALIKIŠKĄ

Raštus

nlipiklte iluo

adresu:

2013 Carson St.

Tvlef. Hemlock

2204

Šv. Kazimiero Parapija

Misius iš Nortb Side ir
John E. Egan, Judge of
mmon Pleas court of All^
heny County. Visi kalbėto^
sužavėjo klausytojus. Džiau
smas galima buvo pastelę
visų veiduose, kad mes ea
me tokie laimingi, jog turiu
ne tik pradžios, bet ir auk)
tesnę .mokyklą, ne tik lyg
su viešomis mokyklomis, b
daug kai kuriais atžvilgio,
ir geresnę, nes ji auklėja vt
kuose dvasinį ir tikybinį s
sipratimę. Iš tikrųjų, turrn
kuo didžiuotis ir džiaugtis.

šią savaitę pas mus įvyko
net trejos sutuoktuvės. Mote
rystės ryšiais susirišo: Alfon
sas Stankūnas iš ŠŠ. Petro ir
Povilo parapijos, Homestead,
su Ona Mačiulskaite iš Šv.
Kazamiei(o parapil)9„ South
Side. Pabroliais buvo: Walter
Stankūnas ir Corrine Stan
kūnas. Antra pora: Micbael
Cecere (italas) su Ona Ber
notaite iš Šv. Kazimiero pa
Homestead
rapijos. Trečia pora: Jonas
Aurila su Ona Dubus, abu iš
Praeitą sekmadienį buv1
šv. Kazimiero parapijos.
mūsų metinis parapijos išv£
Keikia priminti, kad Jonas žiavimas. Iš priežasties blo>
kadaise buvo labai verkius Šv. oro (visą dieną lynojo) nela
Kazimiero parapijos jaunimo bai nusisekė. Bet rengėjai ne
tarpe ir yra prisidėjęs prie nusimena. Jie žada prie pir
organizavimo tuo tarpu jau mos progos vėl ką nors su
pakrikusios
“St. Casimir’s rengti, nes bažnyčios skiepo
Lyceum”. Pasitikima, kad Jo- pataisymas būtinas reikalas.
nas nenuleis rankų Šv. Kazi- Tam kuo greičiausia reikia
miero parapijos jaunimo t į atatinkamą pinigij sumą su
pe. Čia labai reikalingas susi kelti, kad galima būtų darbą
organizavimas suaugusio jau tuojau pradėti. Bažnyčios ko
nimo, kurs labai daug galė mitetas tuo labai susirūpinęs
tą pasidarbuoti Katalikiška ir deda pastangų, 'kad patai
me Veikime. O tas būtinai symai kuo greičiausiai būtų
reikalinga parapijos gyveni pradėti. Tik reikia, kad ir vi
si parapijonai prie to darbo
me, mokyklos klestėjime ir
prisidėtų.
visame parapijos judėji me.

Šią .savaitę mūsų 'klebonas
Sunkiai džiova serga Sylsu kitais lietuviais kunigais
vija Matukevičiūtė. Visi mal
išvažiavo rekolekejių į Šv.
dauja, kad Gerasis Dievulis
Vincento seminariją. Grįš še
grąžintų jai sveikatą.
štadienį, birž. 24 d.

Į brolio Alfonso Stankūno
Šią savaitę mirė a. a. Ro
vestuves atvažiavo jo broliai
zalija Čiurlionienė, 75 metų.
Stasys ir Kleopas. Alfonsas
Palaidota Šv. Kazimiero ka susituokė su Ona Mačiulskab
pinėse.
Ten buvęs džiuoja, neieško garbės.
te Šv. Kazimiero bažnyčioje,
South Side.
Mums labai buvo malonu,
Žymi mūsų jaunimo tarpi
kad mokslo metų užbaigos iš
kilmėse dalyvavo prel. J. Ma- Veronika Kazučioniūtė, išvj
eiejauskas, kurs praeitą sa ko atostogoms į tolimus kr:
Berniukas privalo atsiųsti su vaitę vedė moterims rekolek štus ir pagilinimui ipasaulir
cijas Seserų Pranciškiečių vie žinių. Laimingos kelionėr
prašymu:
nuolyne. Pasakė trumpą kal laimingai sugrįžti.
1) krikšto certifikatą.
(Tęsinys 4 pusi.)
bą. Kiti kalbėtojai buvo kun.
2) paskutinį mokslo raportą.

SPAUDĄ

TĖVAI MARIJONAI KVIEČIA

3) rekomendaciją nuo savo
klebono.

4) sveikatos certifikatą.
5) savo fotografiją.

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

Tėvų Marijonų Seminarija, Ilinsdale, III.

Užsisakykite Dabar! Naujas Valdžios Žemos-Kainos
, Planas Duoda Jums Iki 24 Mėnesius Išmokėti!
• Kada Motina yra virtuvėje, jai reikia pakankamai
elektros laidinių kurios ji lengvai gali pasiekti. Jos
virtuvės elektriniai prietaisai turi būti prirengti
dirbti jai, kada tik jinai norės.
Dabar jinai gali turėti daugiau elektros laidinių,
puikių, moderniškų šviesos fiksčerių, ir dratų pa
kankamo dydžio, kad priduotų visą energiją, kurią
jos elektriniai prietaisai reikalauja.

Pamatykite bilę kurį elektrinį kontraktorių, kuris
turi K. F. H. A. iškalbą. Pagal naują valdžios žemos-kainos finansavimo planą kuris liečia namus
Cbicagoje, jis įves laidininkų dratas ir fiksčerius
kuriuos įsirinksite, už mažą įmokėjimą ir žemą iš
mokėjimo kainą. Jūs galite imti iki 24 mėnesius iš
mokėti balansą, mažais patogiais išmokėjimais su
jūsų Elektros Patarnavimo bila....
Jei norite, rašykite Elektros Associaeijai dėl pilno
surašo E.ILF.A. kontraktorių. Taipgi klauskite kopi
jos “Check Your Wiring”

8-tą skyrių baigusius berniukus stoti į Tėvų Marijonų juvenatą (lligli School) ir mokytis į misijonierius, ar Thomp
son, Conn. prie Marianapolio Kolegijos, arba Ilinsdale, iii. Berniukas privalo turėti:
prie Tėvų Marijonų Seminarijos.
Kas nori būti misijonierium ir pasiaukoti Kristaus Baž 1) gerą dorinį karaktorių.
nyčios reikalams, tas tekreipiąs! dėl platesnių informacijų 2) vidutinį mokslui talentą.
sekančiai;
Rev. J. Mačiulionis, M. I. C.,
3) norą tarnauti Dievui vie
2334 South Oakley Avenue,
nuolyne arba kunigiškame
Cliicago, Illinois
luome.
KIEK KAINUOJA TĖVŲ MARIJONŲ JUVENATE?
Mokslas dovanai. Bet mokama $250.(X) metams už išlaiky 4) turi būti sveikas.
mą; valgį, skalbimą ir tt. Berniukai neišsigalintieji mokesčių

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS
PLEITOS............ PO
Pinigai grąžinami Jei
nr patenkinti.

$12.50

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mflj
gų pačių laboratorijoje — {steigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
1724

3015 WF.ST 2Uth 8TRF.KT
Tel. I.awn<lale 200H-0

užsimokėt, jeigu tik

SO. ASHTAND AVĖ.
Tel. Monroe 0251

turės geras kvalifi
kacijas, bus dispen-

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL 2STATE

suojami nuo dalies

mokesčio ir net bus

dovanai

priimami,

INSURANCE

jeigu jų kvalifikaci

AND

LOANS

Statau visokios njiias naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokėjirao. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgsnnu gerinusį atlyginimą iš Pire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

jos bus labai geros.

ir pilnų informacijų apie Look for ihit
E.H.F.A. planą.
L H. F. A. ūgn

__

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. PhoneGrm <1 u 11 oi(
20 North Wacker Drivo, Chlcago, STAto 8887

Tėvų

Marijonų

Seminarijos

Koplyčia,

Ilinsdale,

III.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tai. Yarda 8116.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 0
Pirmadieniais: 2 iki 4 lr 7 tki 9

8PFICI KNT
U*« only sus levai
ipoonful te • cup ei »ift«d
flout for
toof poi.

BAKING
’POWDERj
Šame price Today
as48 years aįo

Šventadieniais: 11 iki 12

i

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir akinius pritaiko

3343 So. Halsted Street
Rez. Tel. Canal 0402

25ounce$ f°r 254

DR. F. G. WIN$KUNA$

• pACIAlilIS wtlA «M«k« RAthinf

Vėliavų paradas. Šiandien daugumas Lietuvos šaulių būrių turi savo vėliavas, su kuriomis šauliai yra prisiekę eiti j
žygį tėvynei pašaukus. Čia matoma Utenos šaulių rinktinės šventė, į kurių buvo apsilankęs krašto apsaugos ministras
gen. Musteikis .(viduryje) ir Šaulių Sujungus vadas pik. Saldžius (greta). Ilgoje eilėje išrikiuotos rinktinės būrių vė
liavos parado metu.

A FLAVOR ALI
JTS OWN THAT
MILLIONS PRfFER
AKIŲ

baltinu p«wder—*undaf supert,m
, eff Aiptrl chamials • < natianill

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. CERMAK ROAD
MILLIONS OF PO'JMDS HAVf BCtN
JSED BV OUk GOVERNMLNT

Tel. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ.

GYDYTOJAS

TeL Hemlock 7270
Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7
Trečiadieniais pagal sutartį.

Seimo vedėja, A. Nausėdie
A. Rėmėjų Dr-jų, ir dalyva
GUflRBHTttū
vusiems draugijos pramogo nė, širdingai dėkojo seimo
DANTISTAS
prezidijumo padėjėjoms ir vi
se.
1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
soms seimo komisijoms už la
II
tienė, M. Mikalauskienė, V.
{Tęsinys)
4729 So. Ashland Avė.
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
tvarkų seimo
Kadangi Šv. K. A. Rėmėjos bai gabų ir
2-troi lubos
SSE5
EYEGLR
A. Galnaitė. Viso 3 atstovai.
Penktadieniais
Marquelte Park. — ARI) 8
darbų. Dėka gabioms padėiSCHICAGO, 1LL.
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M.
visais
kultūriniais
atžvilgiais
Waukegan, 111., — ABU 19
Telefonas MIDway 2880
skyr.: J. Stonkienė, A. Jonai
3147 S. Halsted St, Cbicago
,padarė taip didelę pažangų,' joms, ARI) seimai visuomet
skyr.: J. Česniūtė, A. Ka
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
OFISO VALANDOS:
tienė, P. Lileikienė, M. Za
kad net amerikiečiai laikraš- ipasižymi pavyzdinga tvarka
SPECIALISTAS
Šedtadieniais
minskienė.
J.
Genevičienė,
N.
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
OPTOMETRICAI.L.Y AKIŲ
rombienė, A. Paulauskienė, A.
ir girtinu laiko sunaudojimu.
Valandos: 3—8 P. M.
LIETUVIS
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. t.
Salter, Šv. Antano dr-ja: P. čiai randa daug progų rašy
.Vilimienė, F. Bardauskienė.
6 vai. va'kare- seimo vedė
ti apie Šv. Kaz. Ak. Rėmėjų
Suvtrš 20 motų praktikavimo
Telefonas HEMlock 6286
.Mauo Garanun imas
Apašt. Maldos ir Tretininkų Jakaitis. Viso 5 atstovai.
veikimų, todėl 20 seimo da ja, A. E. Nausėdienė, uždarė
Palengvins akių {tempimų, kas esIndiana llarbor, Ind. —
drjos: M. Samoškienė, U. Vylyviai jaučia šventų pareigų 20-tųjj seimų, malda sukalbę u priežastimi galvos skuud&jiino, |
(BEINARAUSKASi
svaigimo, akių {tempimo, nervuotučkienė. Moterų Sų-gos. 67 kp.: ARI) 21 skyr.: S. Lapinskie dar giliau atsižvelgti į ARI) jo gerb. kun. B. Urba.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
nio. skaudamų akių karšt], atitaiso
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
trumparegystę ir toliregystę. Priren
V. Trust, F. Burba, K. Kliau nė, D. Jocienė, J. Jocis. Fe reikalus, kurie susikuria prie
Bytautienei įnešus, seimo gia teisingai akinius. Visuose atsili
6900 So. Halsted Street
2415 W. Marųuette Rd.
kimuose egzaminavimas daromas su
ga. Šv. Teresės dr-ja: B. Ka- deracijos 42 skyr.: A. Gužie įstaigos išsivystymo ir augi dalyviai, gausiu plojimu, už elektra,
TELEFONAI:
parodančia mažiausias klai
Ofiso valandos:
SpecialS atyda atkreipiama } Ofiso — Wentworth 1612
tauskienė, A. Petraitienė. F. nė, M. Ručinskienė, P. Grus- mo.
10—12 vaL ryto
taip tvarkingų ir pavyzdingų das.
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
Res.
—
Yarda
3955
2
—
4
ir
6—8 vai. vakaro
čauskas,
Altoriaus
Puošimo
Burbienė, V. Trust, A. Adams,
vedimų jau 20-to ARD seimo taisomos.
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak.
Kadangi Akademijos patai
U. Kaminskienė. Mergaičių dr-ja: E. Grimalienė. TretiNedšlioJ pagal sutartį.
2
iki
4
popiet
7
iki
9
vakare
Susitari
us
.padėkojo Nausėdienei.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
jx>s
pasidarė
perankštos
ir
Daugely
atsitikimų
akys
atitaiso

ninku
dr-ja:
O.
Railienė,
V.
Sodalieija: F. Eurkaitytė, B.
Seimo vedėja Ant. Nausėdienė mus be akinių. Kainos pigios kaip
pagal sutarti
pirmiau.
lagūnaitė. Motinų Klubas: E. Gilbugienė. Šr. Rožančiaus vos sutalpinama dabarties 350 I. rast. V. A. Galnaitė.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tamkutonienė, K. Kliauga, Moterų dr-ja: E. Šalkauskie mergaičių, gi į egzaminus šie II. rast. E. Prosevičiūtė.
Telefonas YARda 1373
met
atsilankė
l(MM)
mergaičių,
B. Ambrozienė, V. Trust. Ma nė. Viso 10 atstovų.
4631 So. Ashland Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kas
parodo,
jog
patalpos
rei

rijonų Rėmėjų skyr.: T. Pet Gary, Ind., — ARI) 22 sk.:
(F
TeL YARds 0994
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
Rez. TeL PLAza 3200
ruševičienė, P. Gailius, O. Vi O. Brazauskienė, B. Jurai- kėtų neatidėliojant didinti.
Valandos: 1—3 ir 7—8
KLAUSYKITE
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
limienė, A. Pukelienė, E. An- tienė. Moterų Sų-gos 61 kp.:
Kasdien
išskyrus Scredų
Taippat ir iš valdžios pu
Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
Serednmis ir Ncdčl. pagal sutarti
dreliūnienė. Šv. Rožančiaus ir A. Nenienė, O. Rukienė. Šv. sės yra nustatyta kiek gali
Altoriaus Puošimo dr-jos: A Kazimiero dr-ja: S. Brazau- ma laikyti mokinių, pagal
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
RADIO PROGRAMO
Bididaitė, T. Petruskevičieaė, ska?j A Ruzys. viso g a,s patalpų didumų, todėl, jeigu
TeL YARdi 6921
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC i Ofiso TeL Canal 6122
M. Zarombienė. Viso 33 atsto- .
Res.:
KENwood 5107
patalpos
nebus
padidintos,
tavai.
Res. 8342 So. Marahfield Avė.
— 1210 kilocydes.
I Res. TeL Beverly 1668
vaiCbicago, Ilk, — ARI) sk., tai ir iš valdžios pusės galiPrograme
dalyvauja
St.
Louie-Louie
Komediška
Grupė,
Cicero, III.,
ARD 9 sk.: iš Akademijos: V. Balnaitė. I ma susilaukti trukdymų. Tai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir didelė eilė kitų radio Žvaigždžiu.
O. Beikauskienė, S. Bartkui-1 Cbicago, Ilk, Šv. Kaz. A-i gi, atsižvelgiant į visas apOfiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
DANTISTAS
756 VVest 35th Street
tė, L. Šeputienė, E. Braunie- kademijos Alumnietės: O. Ri- link)bes, 20-tas ARD seimas
nė, E. Brazauskienė, A. Dai- bikauskaitė, L. \aicekaus-' ragina sudalyti komisijų, kuii
2201 W. Cermak Rd.
TeL CANal 6969
rūpintųsi
patalpų
padidiniVALANDOS:
nelienė. JaunameČių 9 skyr.: kaitė.
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
M. Petraitytė, F. Doverkaitė, | A. L. R. K. Federacijos ap- m u.
6 iki 8 vakare
INSUREF
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
III
E. Garniūtė. Ministrantų dr-jskr.: L. Šimutis, B. NenartoTrečiadieniais ir Sekmadieaiai*
2155 VVest Cermak Road
pagal sutartį
Šv. Kazimiero Kongregaci
ja: A. Jančauskas, A. Rocevi nis.
OFISO VALANDOS:
ius. Federacijos 12 skyr.: J.! Labdaringos Sų-gos cen- jos Akademija, kuri randasi
1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei
Res. 6958 So. Talman Ava,
ir pagal sutartį
Fcderal
Savings
and
Loun
Insurance
Corp.,
po
United
States
Res.
TeL
GROvehill
0617
Vilią
Joseph
Maria,
prie
Pliilatukaitis, M. R. Tribičius,1 tras: J. Diniša.
Government priežiūra.
Office TeL HHMlock 4848
TeL Oalumet 5974
Valančius. A. L. Kat. DuViso ARD 20-tame seime 1 ladelpliijos, dabar yra akrek%
OFISO VALANDOS:
Išmokėjom Už
tterų Klubas: S. Bartkaitė, dalyvavo: 220 atstovų iš 95 dituota ir atidaroma tos a9 ryte iki 8 vakare Uakiriant sek
Padėtus Pinigus
madienius ir trečiadienius
pielinkės mergaitėms. Šis sei
A. Jurevičienė, L. Kondro- draugijų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
mas yra jubiliejinis. ARD no
O. Sa'msonaitė, Z. Vadieniais ir Šeštadieniais ikį 8:0V vak.
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Seime Priimtos šios
ri
tų
laktą
pažymėti
suteik

Ketv.
ir Nedčliomis susitarus
magaitė. Lietuvos Kareivių
Resolineijos
DANTŲ GYDYTOJAS
dama stipendijas tai Akade
2423 W. Marquette Road
•dr-ja: C. Rakašius, S, Silec3259 S. Halsted Street
I
mijai.
CHICAGO, 1LL
Ikis. Visų Šventų Moterų ir
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
Padėkoti
gerb.
'kun.
A.
IV
Ofiso TeL VIRginia 0036
Vyrų dr-ja: A. Daujotienė, i
Reaidencijos TflL BEVerly 8244
Kadangi Šv. Kaz. A'kademi
P. Kasiulaitienė. Mokyklos Baltučiui už. parodytą priePHY8I0IAN and SURGEON
merg. Sodalicija: M. Salukai-:lanku"'* MvA. K-joms y- jos laikraštėlis “Aidai” yra
NAUJAUSI IR GERIAUSI
4645 So. Ashland Avenue
K, O. Andrijauskaitė. Dievo Patingai už leidinį, naudelis jau leidžiamas ir jo nauda la
OFISO VALANDO8:
4157 Archer Avenue
bai didelė, nes čia augusios
Motinos Sopulingos dr-ja: S. "vetaine se,,"° sesi-i”"'sNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. na.
Nedaliomis pagal sutartį,
Kakanauskaitė, E. Pauzienė,'
««'’■ klebonams mergaitės gauna progos lavin
,Offica TeL YARda 4787
Bezideaeija
E. Petrošienė. Mar. Kolegijos lr as,5tenta,"s »ž bondradar- tis rašant į tų laikraštėlį, sei
Namu TaL PROapact 1930
8939 So. Claremont Ava
PIGIAUSIA
KAINA
—
CASH
ARBA
Valandos 9—10 A. M.
lėmėjų 21 skyr..- A. Jansosavo parapijų aky- mas nutarė kuo labiausiai pa
Tai OANal 6122.
LENGVAIS IflMOKftJIMAIS
Nedčliomis
pagal sutartį.
lienė, K. Jozaitienė, Apašt. riuose, tuo jie padėjo tiems remti laikraštėlį aukomis ir
Barskis
Furnitvire
House,
Ine.
Tel OANal 0267
“THE HOME OF FINE FURNITVKE’’ UNCE l»04
Maldos dr-ja: N. N. Viso 32 skyriams įvykdinti savo nuta prenumerata.
Rm. TeL PROspect 6659
rimus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
V
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
atstovai.
Padėkoti katalikiškų,
lai
Seimas ragina savo organi
2201 W. Cermak Road
West Side. — ARD 10 dk.:
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
kraščių
leidėjams, ypatingai zacijos narius ir visų visuo
M. Dobrovolskienė, M. MasiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
“
Draugo
”
Redakcijai,
kurie
REZIDENCIJA
menę
remti
tuos
biznierius
ir
1821 So. Halsted Street
lionienė, E. Karlavičienė, M.
PIRKIT NAUJAUSJ
6631 S. California Avė.
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava.
talpindavo
žinutes
iš Akad. profesijonalus, kurie
viso

Aitutienė, V. Karpauskienė,
Telefonas REPnblic 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Rėmėjų gyvenimo. Taipat pa kiais būdais paremia Šv. Ka
6 iki 9 vakare
E. Bitinaitė, O. Budrikienė,
Office Phone
Res and Office
dėkoti
visuomenei,
kurį pa zimiero Akademijos Draugi
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARds 2246
I. Bitinienė. Aušros Vartų Mo
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706
rėmė savo aukomis šv. Kaz. jų ir ij»ačių Akademijų.
įęrų ir Merginų dr-ja: M. Ma

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJU
DRAUGIJOS XX SEIMO PROTOKOLAS ‘

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

DR. VAITUSH, DPT.

DR. P. J. BEINAR

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

New City Furnitūra Mari

DR. A, J. BERTASH

DR, GEORGE i. RLOŽIS

•

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮĮ MOfiGIČIĮĮ

DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. i J. SIMONAITIS

DR. A, P. STULGA

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION

DR. STflHUJL’tS

DR, T, DUNDULIS

RAKANDAI

DR. S. BIEžlS

DR. P. Z. ZALATDRIS

Otysler, Ctavelet ir Plynmitli

skienė, P. Šliogerienė, D.
^.paiTkienė. Altoriaus Puo
lė dr-ja: P. Kanpauskienė,
Petrauskienė, P. Budrikieuie. Tretininkų dr-ja: P. Mik
šienė, P. Budrikienė, P. Pet
rauskienė. Apašt. Maldos drja: O. Černauskienė, M. Stum
•brienė, A. Marozaitė. Mokyk
is merg. Sodalicija: N. N.
iso 21 atstovas.

Chicago Heights,

III., —

£D 13 skyr.: Uršulė Sobu-

DR. J. J. KOWIB

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

MALDAKNYGES
Angelas Sargas, jnod. virš. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odoR virš...........................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad rand. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš......................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.............................. 75c
mus Mano Pagalba, didelėmis raidėmis.............. $2.59

J

“DRAUGO“ KKTGYBAS
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois

,

2403 W. 63rd St., Chicago
Tiačiadieniais ir Sckmkadieoiais
pagal sutartį.
Tai yra geriausi lr gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 18tobullntl, nužemintos kainos, lengvi ISmokSjlmal,
teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“tJ

WHjL<

LIKĘ Ufi”

<030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų aatemobUlų valiausios mados, nuo I1S.40
h- augsčląu.

TEL YARDS 5557

BR. FRANK G. KWIUN
(KVIEOINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 VVest 47th Street
(Kampas Wood St.)
OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—830 t&kare
b Pagal SaUrtį*

DR. G, Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

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

DR. V. E. SIEDL1NSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 8660
Antradieaiais, Ketvirtadieniais i«
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TaL Yards 0994
Tradiadianiau ls

I
•:’4-4innip, birž. 22. 1939

Numylėtinis buvo linksmas
ir džiaugėsi jo Mylimojo ga
lingumu. Bet vėliaus Numy
lėtinis nuliūdo iš perdidelio

PnTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS
žins išlaidas ir nereikės pa
rūpinti busų. Pirmasis para
((Tęsinys 3 pusi.)
pijos piknikas įvyks birželio
Šių savaitę mūsų (klebono 25 d., Montour Parke.
nėra namie. Su kitais kuni
Girdėjau, kad prof. K. Pa
gais išvažiavo rekolekcijoms
į Latrobe, Pa., Šv. Vincento kštas svečiavosi pas mūsų
klebonų. Prof. K. Pakštas ža
seminarijoje.
dėjo į Pittsburghų atvykti
Girdėjau, kad keldtas pa- rudens metu su prakalbomis.
rapijonų dalyvavo Šv. Kazi
Mokyklos baigimo vakaras
miero aukštesnės mokyklos
mokslo metų užbaigime. Grįžę įvyks birželio 27 d., 7:30 vai.
pasakojo, kad, ištikrųjų, bu parap. svetainėje.
vo labai gražu ir kad tikrai
Šv. Kazimiero aukštesnė mo Šios kolonijos lietuviai jau
kykla yra padariusi didelę pradeda su darbais daugiau
pažangų. Pastaraisiais moks krutėti. Tas džiugina labai,
lo metais keletas ir iš liome- nes nelemta bedarbė kankino
stead' lietuvių jų lankė ir yra daugel metų.
patenkinti. Mes turime vos
Girdėjau, kad šių savaitę
pradžios mokyklų ir tai ma
nome, kad labai daug turime. klebonas išvažiuoja į metines
Bet turėti ir aukštesnę mo kunigų rekolekcijas. Vietinis
kyklą, tai jau didelis daly
kas. Šv. Kazimiero iparapijo- North Side
nys turėtų didžiuotis ir būti
Birželio 19 d. Moterystės
dėkingi savo vadams, kad to
kių mokyklų įsteigė ir rūpes sakramentų priėmė Bdward
R. Salamon su Catherine Amtingai jų veda ir užlaiko.
brozie. Liudytojais buvo EdDėdė ward Johns ir Mary Ambrozie. Geros kloties.
Homestead

West End

VINCENTAS

Viesulo (tornado) padariniai Anoka, Minu., miestely. Namo savininkas, surankiojęs visus
daikaus, ir sunešęs prie likusios namo sienos, apskaito nuostolius. (Acme telephoto)

kunigas kaltas, jai naujas gri lbėtojų taip pasakė: “Kų ru 'kūžė samanota”. Pažarskis
ndis sudėjo ir kunigas kaltas. sų mokykla sėjo, tų rusų tau padainavo: “Kur tas šaltinė
Manding čia kaltas lietuviams ta pjauna. Sėjo nihilizmų, a- lis”, “Tekėjo saulelė” ir ‘Koįgimtas mažutis pavydėlis, gi narcliizmų, pjauna betvarkę, rnevilio varpai’.
liai širdies kamputyj pasislė skurdų, badų ir bedievybę.
Visa programa darė gerų įpęs. Atrodo, kad mes patys Rusų mokykloj tikybos pamo spūdį į klausytojus.
sau pavydime. Visokie ma kos tiesa buvo, bet jos buvoi Kita Budriko radio progra
žmožiai trukdo dirbti didelius žemiau zero — pasėkos vi
ma bus ketvirtadienio vaka
parapijos darbus. Nepasiju- siems aiškios.”
re, nuo 7 iki 8 vai. Cbicagos
tau, kaip pradėjau verkšlenti,
laiku, iš Cioeros stoties WH
o gal visai be reikalo. Ko čia Biržlio 2G d. mūsų klebonas FC, 1420 k. Programoj daly
dejuoti. Jog parapija išauk išvažiuoja ant rekolekcijų į vaus Ciceros moterų choras,
lėjama ne per metus - kitus, Šv. Vincento seminarijų, La akordijonistai ir Dėdė Paša
bet per 20-30 metų. Mūsų pra trobe, Pa. Sugrįš tik subatoj korius, kuris moka daug gra
mogos, mūsų piknikus nuošir apie pietus.
žių juokų pasakyti. Bus gra
džiai remia visų kolonijų lie
žios dainos ir gera muzika.
tuviai, biznieriai ir profesijoTaipgi bus asmenų ir drau
nalai. Ačiū jiems.
gijų pranešimai.

Mūsų Sodalietės mitinguo
ja ir tariasi, kaip užbaigus
mokėti skolų už gražųjį Tabernakulų, kurį jos įtaisė dar
pernai didžiajame altoriuje.
Tas
Tabernakulas bei
Dievo namelis puošia ne
Birželio 18 d., Sodalietės tik altorių, bet visų net baž
Birželio 18 d. mūsų klebo
ėjo bendrai prie šv. Komuni nyčių. Gražesnės dovanos baž
nyčiai negalima buvo išgalvo nas dalyvavo Šv. Kazimiero
jos.
aukštesnės mokyklos mokslo
Parapijos pirmojo pikni ti.
metų užbaigimo iškilmėse ir
ko ruošimas eina visu sma
Sodalietės rengia piknikų įtei'kė diplomus 7 mergaitėms
rkumu. Girdėtis, kad visi pa- liepos 2 d. Lietuvių Country
tų mokyklų baigusioms. Daly
rapijonai rengiasi jame daly ciub, kad baigti mokėjus už
vavo ten pralotas Maciejausvauti. Savininkai automobilių tų dovanų. Be abejo, atsiras
kas, teisėjas Egan, kun. Skrižada nuvežti dalyvius į pik gerų žmonių, kų parems mūpkus, daug seserų Pranciškieniko iparką. Labai gerai ir i sų mergaičių piknikų, nors
čių ir pats S. S. klebonas kun.
daro, nes to'kiu būdu suma- blogus laikus atjaučia kiekKazėnas. Programa buvo tru
vienas.
mpa, bet turininga. Šv. Kazi

Birželio 15 d., Šv. Vincen-i
to Moterų klubas laikė susi
rinkimėlį ir draugiškų vaka
rėlį. Vakarėlį tinkamai su
ruošė Pužauskienė ir Tunai
tienė.

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Giesmes.
Giesmes Ir muziką patvartė
Ant. S. Pocius.
meldo C, L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLiLIS ♦
Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai
ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais,
kaina — S. 7 S. Reikalaukite Iš:

DRAUGAS P U B. 0 0.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

Ant greitųjų atrodo, kad
North Side viskas tvarkoj,
kad einame pirmyn ir tai ge
ru 'keliu. Tačiau stropiau pa
tyrinėjus dalykų stovį, jau
čiama kažkokia disharmonija
— nesutarimas pačių katali
kų, pačių parapijonų tarpe.
Lyg kažko trūksta. Ypač trū
ksta sutartino, vieningo, entuzijastiško darbo savo pa
čių parapijos gerovei. Kas
čia kaltas? Vieni sako: “bo
bos kaltos”, kiti sako: “me
rgos kaltos”, treti sako: “ku
nigas kaltas”. Kunigas, žino
ma, paprastai esti kaltas. Jei
klebonijos grindys supuvo —

RADIO

BUDRIK0 RADIO

Budri'ko radio programa pe PALA1M1NTO RAMONO
LULL KASDIENINES
reitų sekmadienį buvo labai
MINTYS
gyva ir gerai išpildyta. Daly
Iš angliško vertė
vavo simfonijos orkestrą ir
Kun. Ant. M. Karožiškia
du daininkai Juozaitienė ir
Birželio 22 Diena
Pažarskis.
Stiprus yra nuolaidus ir ne
Orkestros numeriai — mar klastingas žmogus virš to
šas ir polkos buvo visi geri. žmogaus, kure yra piktas ir
Taip pat dainininkų dainos nekantrus ir pilnas puikybės.
buvo parinktos ir gerai at Nes nuolaidumas 'kovoja su
liktos. Juozaitienė padainavo meilės, teisingumo, atsargu
miero parapijomis ir jųjų da “Mano didvyris”, “Kur ba- mo ir tvirtumo pagalba.
rbštų klebonų reikia sveikin
ti už įsisteigimų nuosavios
High School. Tiesa, southsaiŠiuos užuojautos žodžius reiškiame MYKOLUI IR PRANCIŠKAI
JUŠKAMS dėl mirties jų mylimo sūnaus, KUN. JONO JUŠKOS,
diečiai dejuoja po didžiulės
ir mūsų mylimo dvasios vado ir organizatoriaus.
skolos našta, bet kartu ir
Ijai Aukščiausiasi suteikia Tamstoms kantrybės pergyventi šias
liūdesio valandas. 0 dėl tavęs, mūsų brangus dvasios vade ir or
didžiuojas nuveiktais didžiais
ganizatoriau, melsimės Aukščiausiųjain, kad kuogreičiausia būtų
darbais. Be vienybės ir pasi suteikta ramybe danguje.
šventimo jie to nepadarė. Lie
Liūdintieji,
C. Y. O. VAIKINAI,
tuviškos katalikiškos mokyk
Šv. Kryžiaus parapijoje
los nauda ir reikšmė visiems
privalo būti aiški. Vienas kaIrba Flovver Shoppe
4180 Archer

Avė.

PtMMM LAFAYKTTM UM

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER —PRUZIN
Geriausiai Pat&navimaa — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 16th Ava.

lociea Mylintiems — V«*tnrt«nS —
Banktetams — Laldotavtau —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Phone: Calumet 2520-1

G. A. ŠUKYS, SURYS - DOODY - ANTONISEN, Ine.

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Perkėlėm raštinę j savo namą.
navimas bus geresnis.

galvojmio ir svarstymo. Ir jis
nežinojo, kų jis giliau jautė
— ar džiaugsmus ar liūdėsius.

AMBULANCE

Raštinė modemiškai įrengta Ir patar

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

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir renduojame apsaugos
dėžutes. Jkpdraudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavemus ir t. t. Patarnaujam prie pirkimo ir pardavimo narnų. 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.

DIENĄ IR NAKTĮ

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

DYKAI
Klausykite

m (V.y

jittedirnip vakarais,

G. A. ŠUKYS, Prezidentas, SUKYS-D00DY-ANTONISEN, Ine.

koplyčios visose
Chicagos dalyse

IJctuviy radio prognuno Antradienio Ir
7:00 valandą, ii U'H Ii’ Motina (1480 K.)

rraneMJaa P.

HAI/TTMTERAH

t

DARGUŽIS

Mirė birželio 20 d., 1939 m., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Truskavos pa
rapijoje, Užvennenių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime: brolį Antanų, seserį
Apolonijų Vaznienę, 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 (Ainsterdani, N. Y.), 4 pusbrolius: Antanų ir Juozapų
Dargužius ir jų šeimas, Stanislovų ir Jonų Dargužius
ir gimines.
Kūnas pašarvotas koplyčioj: 4735 AVabansia Avenue. Laidotuvės įvyks šeštad., birž. 24 d. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 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 pažjstamus-as dalyvauti šiose laidotuvse.
Nuliūdę: Brolis, Sesuo, Švogeriai, Dėdės, Pusbro
liai ir Giminės.
Į
Laid. direktoriai Lacliavica ir Sūnai, tel. CAN. 2515.

DON’T BE GREY
BALTRAMIEJUS

GOGIS

Mirė birž. 19, 1939 m., 6:10
vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Ukmergės
apskr.. Delta vos parap., Jur
ginų kaime.
l’aliko dideliame nuliūdime:
moter)
Antanine,
po
tėvais
Gauėaitė, dukterį Bernice, sū
nų
Juozapą,
brolį
Juozapą,
švogerį ir švogerką Kazimie
rą ir Oną Golman ir kitas gi
mines. Lietuvoje paliko bro
lienę J ievą ir jos šeimą ir ki
tas gimines.
Kūnus pašarvotas Mažeikos
koplyčioje, 3319 Lituanica Avenue. Laidotuvės įvyks šeštad.,
birželio 24 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į
fiv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. I’o pa
maldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sū
nus, Brolis, Svogeris, švogerką
ir Giminės.
Laidotuviu direktorius S. P.
Mažeika, tel. Yards 1138-9.

Doa*t talente grey hair. Grey hair
eaakes yoa look old and feel old.
Try the Modern* Method for CoL
erlng Hair . . . CLAIROL. YooTl
tppreciate the ąuick, pleaaant treattnent. No bleaching reąuired to
•often the hair when yoa ase
CLAIROL. YouTl love the resahs
ea yoar hair — beaatifal, natūrai*
tooking color that defies deteetiaa.
See youraelf as yoa woald liko to
be. See yoar hairdreaser today et
aend thb coopoa N0W. [

,Nataratty...with ,

CKMROl

•t nre te tek te tM> aart e*

CCNUiM Cteral m (te tente
eTfce yertet conaMaMta ef rieh eO, &
Sete* end deUcata color that can’t te rnĮilafi
). . . a bland that only dairai
te—

JOAM C1AIK, CLAItOt. Ine.
U3 W«M teta St, No Y art. M. Y.
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NARIAI CHICAGOS, CIOEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A l| p c patarnavimas

HRIDULftnuL dieną ir naktį

DYKAI

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

P. J. Ridikas
flntliiiiiy B. Petkas
Laetaicz ir Sanai
J. Liiilen
S. P. Mažeika
fletanas M. Pkillip:
L J, Znlp
fllhrl V. Petkas

3354 So. H&lsted SL
Telefonas YABds 1419

6834 So. Western Ava,
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Oonrt
CTCero 2109
2314 West 23rd Plaoe
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ava.
Phone LAFayette 3572
3319 Litnanina Avenne
Phone YABds U38-1139

Ii

3307
t usnie* Avė.
Phone YABds 4908
1646 West 46th Street
Phone YABds 0781-0782
4704 S. WeBtern Avenne
Tel. LAFayette 8024

J

su jais kalbėjosi, dalinosi į- AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO KOMITETO DOVANA LIETUVOS ŠAULIŲ SĄ GAI rgučio’ redakcijoje birž. 22 d.
8 vai. vak. Visi komiteto na
spūdžiais. Be to, jis pasakė
riai būtinai turite atsilankviš Lietuvos gyvenimo tokią
ti.
i
turiningą kalbų, kurią girdė
ję negreit pamirš. Ji buvo ri
V. Rėkus, Komiteto sek r.
mta, pilna visiems reikalingų
1639 N. Wood St., Chicago
informacijų, entuziazmo. Klau
sytojų pasitenkinimas tąja ka
CLASSIFIED
lba buvo pilniausias. Gerb.
PARDAVIMUI NAMAS
kun. M. Urbonavičius, klebo
4 fletų namas — ant dviejų lotų.
2-karų garadžius. Parsiduoda pigiai
nas, susirinkusius pavaišino
iš priežasties senatvės. Atsišaukite:
2250 West 24th Street, Chicago,
užkandžiais ir arbatėle.
Illinois.

Aplink Mus

Pirmininkauja
Antradienio ryti} Chicngą Ekskursijai

apleido prof. K. Pakštas. Va
saros metu profesoriaus did
žiuliame Kalifornijos Univer
sitete. Pastebėta, kad savo
bagaže vežėsi nepaprastai da
ug knygų ir retų žemėlapių.
Buvo sustojęs pas savo arti
mų draugų, mūsų dienraščio
redaktorių L. Šimutį.

PARDAVIMU NAMAS
Garbingasis Svečias prof.
Mūrinis namas. 3 lietai: g kamba
rių:
4
kambarių ir 3 kambarių: 2
Sidabrinių Vestuvių
Pakštas atvyko į ChLeagą pra
karų gtiradžius. Parduosiu pigiai arba
mainyslm ant grosernės ar kitokia
Varpai
ėjusio šeštadienio vakarų. Sto
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23nl Plaue,
tyje jį pasitiko veikėjų bū
Chicago, III.
WEST PULLMAN. — Jau
rys, kurių taupė buvo adv.
REIKALINGA DARBININKĖ
na, graži Barbora Stukaitė ir
Reikalinga patyrusi moteris ar mer
J. Grišius, dr. A. Rakauskas,
gina nuolatiniam namų darbui. 1
Juozapas Bimba, abu iš Ro
vaikas. Pasilikti kelius vakarus. At
adv. K. Česnulis ir L. Šimu
sišaukite telefonu: ALBany 4117.
kiškio, susitiko vieną gražią
Amerikos Lietuvių Sporto Komiteto valdyba dovanoja Lietuvos Šaulių Sąjungai trofė
tis. Tą patį vakarų svečias
IRAKO DARBO
dienų ir... susituokė. Tai bu jų. Vaizde, iš kairės į dešinę: A. J. Valonis, sekr.; dr. S. Biežis, vice pirm.; kun. A. Lin
Jauna mergaitė ieško lengvo namų
vakarieniavo pas gerb. kun.
vo prieš 25 metus. Ir, štai, kus, vice pirm.; Lietuvos konsulas P. Daužvardis; adv. J. Bagdžiūnas-Borden, pirm.; ir darbo prie mažos lietuviškos šeimy
WM. M. KAREIVA
nos. Jei kam reikalinga, šaukite:
Ig. Albavičių, Dievo Apvaiz
praeitą šeštadienį tarp savo J. Juška, ižd. šiais metais sukanka 20 metų, kai Lietuvos Kaulių Sąjunga gyvuoja. Sukak VI.Rginia 1218,
dos par. kleboną. Svečių tar
Win. M. Kareiva žymus bi vaikų, būryje savo draugi] ir ties paminėjimui rengiama šventė birželio 22—25 dienose. Iškilmių programų, dalinai, suPARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui valymo, dažymo ir slupe buvo ir P. Daužvardis, Lie znierius, patrijotas lietuvi1S,| giminių šventė sidabrinį ve- darys įvairios sporto varžybos tarp šauli
šaulių sporto komandų, kaip tai krepšinio, futbolo,, vimo^bunis. VS'as virsmo metų
krautuvę, 4 gyvenimui
tuvos konsulas.
le-'HvhinJn
m-vonlnm
biLiUein
teniso,
lengvos
atletikos,
plaukimo
ir
t.t.
Amerikos
Lietuvių
Sporto
Komitetas
šios
jubilie- Parduodame
darbuojas visuomenėje ir
kambarius ir dykų lotų pigiai. At
IvljlllIIIU
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jmes šventes proga, dovanojo Lietuvos Kaulių Sąjungai imponuojančią pereinamąją trofeją sišaukite: H. Dajc, 2223 S. Cuyler
gijonierių tarpe ir jau treti
Jubiliatai per daug metų šaulių krepšinio pirmenybių laimėtojams jubi liejinės šventės metu. Komanda laimėjusi kre Averoie, Bcrvvyn, III. Tel. Berwyn
1244KR
Sekmadienį gerb. Profeso metai eina Dariaus - Girėno gyvena West Pullmane ir lai
pšiniopirmenybes
tris
metus
paeiliui
tampa
trofėjos
savininkė.
Kitaip
dovana
kasmet
pe

PARDAVIMUI BIZNIS
rius, išklausęs šv. Mišių Gi posto 271 iždininko pareigas. ko alinę adresu 635 West 119
reina paskutiniųjų metinių pirmenybių varžybų laimėtojams. Trofėjos persiuntimu Lietu Štai kų jūs norėjote — mažų groserne. 5 kambarių fletas, beismonmimo par. bažnyčioj, aplankė
Wm. Kareivai pirmininkauji Jsau&in° gražią seimą. Su- von specialiu kurjeru pasirūpino Jonas Budrys, Lietuvos generalinis konsulas New Yorke. tas ir garadžius. Už viskų tereikia
Šv. Kryžiaus lietuvių ligoni
(nešti tik mažų sumų. Atsišaukite:
2311 South Leavltt St., telefonas
jant ekskursijos komisijai, vi-1nus ^axys, baigęs Illinois unę ir Dariaus - Girėno pami
niversitetą, yra civilium in pasakė progai pritaikintų pa už busų dėl “Sight Seeing” vo tiktai $2.00, taip ir dabar I>awndalc 9380.
skas
rūpestingai
priruošta.
PARDAVIMUI NAMAS
nklų. Po pietų dalyvavo Lie
Wm. J. Kareiva
žinierių. Duktė Pranciška taip mokslą. Gi vakare šimtai drau Mihvaukee, dabar tiems 75c bus.
Nebemokėkite rendos. (neškit© pi
tuvių R. K. Susivienijimo ap
Dariaus - Girėno posto eks pat neseniai baigė Illinois gų ir kostumerių sveikino ju Ims gražinama, nes komisija
nigus ant namo, po num. 2134 W.
24th St. (eigos $72.00 { mėnesj.
Pranešimas
skrities piknike, kuriame pa kursija Michigan ežeru plau universitetų. Kita duktė He- biliatus per suruoštų begalo gavo daugiau busų, kurie pa
Į 10 metų namas jūsų. Matykite sa
po num.; 2617 So. Karlov
sakė ugningą kalbų, perduo ks į Milwaukee laivu “City len dar mokinasi tame pa šaunių puotą jų pačių salėj. ražinės ekskursantus be eks Dariaus - Girėno Paminklo vininkų
Avė,, tol. I4twndale 9380.
damas Lietuvos katalikų or- of Grand Rapids”, birž. 25 d., čiame universitete.
IR PIGUS
Puotoj dalyvavo ir kun. Lin tra mokesčio.
Statymo Komiteto labai svar KrautuvėGERAS
ir 3 fletai po 5 kamba
ganiza,eijų sveikinimus C'liica- 9:30 ryte iš Navy Pier. Ant
Fletal apšildomi. Geroj vietoj.
Už laivą ir busą dėl “Sight bus susirinkimas įvyksta ‘Ma rius.
Jubiliejaus minėjimų ši li kus su savo asistentu kun. S.
Marųuette Parke. Krautuvė tinka
gos lietuviams katalikams ir laivo bus visokių linksmybių:
ma visokiam bizniui.
Atsišaukite:
nksma pora pradėjo Šv. Pet- Gauču. Muzikos buvo viso Seeing”, kaip ir pirmiau buBox V 679. Draugas Pub. Ox,
pažymėdamas, kad, nežiūrint Dariaus - Girėno Drum ir
2334 S. Oaklcy Avė,, Chicago, III.
Mažų Išlaidu
„ ,
, .
.. . ro ir Pauliaus bažnyčioje is kios, bet labiausia visiems pa
buvusių nelaimių ir susidariu Bugle corps, kuris susideda ,,
,
v ,,.Y.
PARDAVIMUI PIGIAI
N AMA
.v
• rn <4 •
• un
.'klausydama sv. Mišių, kuria tiko A. Rudakas su savo ar- IŠRENDUOJAME DARŽĄ
Pigiai — didelis lotas skersai nuo
sių sunkumų, tauta drąsiai iš
apie 50, įdomiausias “floor laikė kleb. kun. A. Linkus ir;monika’ kuria iš Peties grie PIKNIKAMS IR KITIEMS
Liet. Taut. kapinių. Sale “forest pre
serve”. Tinkama vieta dėl “refreshžiūri į valstybės ateitį. Tau sbow”. Be to, bus pasižymėję1
Pamatyklt
ment stand”. 83člos ir Kean Avė.
bė lietuviškus šokius.
PARENGIMAMS
š| namų
Atsišaukite: 2617 So. Karlov Avė.,
toje atgimęs vieningumas blo lietuvaitės šokėjos J. Kasmau
šiandien
telefonas Lawnilalc 9380.
1 Lai gyvuoja pavyzdinga
,10 r. iki 4
WILLO-WEST
škia šalin beviltiškumų, su skaitė, L. Činskaitė. J. Mati! po piet ant
GERA NAUJIENA
Bimbų šeima!
Iclius
mūsų vietosi
Parduodu namų labai pigiai — 6
kelia rvtingumo dvasių. Va eiūnaitė ir kitos. Milwaukee
GERMAN CHURCH ROAD
kambarių su garadžiu ir apšildomas
Pastatysime namus Ir vidų fsu šiltu oru (furnace beat). Namas
rengstme ant jūsų lotų. Visi dar
kare dr. Pakštas svečiavosi bus iškilmingai sutikti ir vi
IR WILL0W SPRINGS
randasi Brldgeporte. Atsišaukite pas
bininkai unijistal Ir užtikrinti.
Ekstra! Ekstra!
ROAD
savininką: 830 IV. 34th Street, tel.
pas pp. Česnulius.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ
r
Incorporated
si ekskursantai busu nuvešti
YARds 5530.
2 karams pastatysime J
į Blatz bravorų vaišėms. Į
loto
Tel. Prospect 0745-0746
Kas link ekskursijos į Mil- WILL0W SPRINGS, ILL. ant jūsų
PARDAVIMUI BIZNIS
už..............................
Mokyklos Reikmenų Ir deilcatesaan.
Pirmadienį prof. Pakštas Cbicagų laivas grįš apie 10
Unljistų statytas
Wholesale Only
waukee, kurią rengia Dariaus
Marųuette
Parke. Pilnai Įrengta®.
p-nas Butchas, sav.
Parduosiu pigiai.
lankė švietimo įstaigas Chi- vai. vakare.
Girėno postas 271, pranešame:
Telefonas HE5floek 5082
5931-33 So. Ashland Avė.
cagoje. Daugiausia laiko pra
Kurie mokėjo 75c ekstra
PIRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS
Norintieji dar įsigyti tjk
— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
leido Chieagos Universitete,
Pas mus galima gauti tikrai
me bušeliais ar vežimais.
•kietų gali gauti pas komisi
Lietuviškų Importuotų Valstybinę
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 1S
LIETUVIŠKA
kur yra vienas iš žinomiau
jos narius. Dėl informacijų Degtinę.
bušeliu $2.50.
RŪBŲ KRAUTUVE
Stanley Gaveus. 110 So. Ridgeland
sių pasaulyje geografijos mo
Mes ir Visi Mūru Darbininkai
Kviečiame Jus atsilankyti pirm
šaukite Yards 5350.
Avė., Worth, III., tel. Oak Lawa
VISKAS DĖL VYRŲ
Švelni
Degtinė
—
100
Prool
Esame Lietuviai. Pp. P. Ir M.
negu pradėsite statyti, ir apžiū
kslo skyrius su dideliu kny
19X1-1.
rėti garažų ant mūsų loto be Jo
Dzimidal. Savininkai.
BOTTLED IN BOND
J. A. Mickeliūnas,
kių prievolių. Uždari porčlal Ir
VASAROTOJAMS ATYDA
gynu, daugybe žemėlapių.
Nėra Geresnės Degtinės
vasarnamiai pastatomi žema kai
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
na ir lengvais išmokėjimais,
už Tokių Kainų
rime gražius kambarius —- prie eže
Tą dieną svečias pietavo pas
Hemlock 2096
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
TIK $1.00 PT. |
UNIVERSAL
CITY
WRECKING.
&
LBR.
CO.
lio. Geras privažiavimas su automogerb. konsulą P. Daužvardį.
blllum ar traukiniu. 62 mylios nuo
2301 S. Crawford, Lawndale 3010
4-5 Kvortos.
RESTAURANT
Vakare visai netikėtai susi likų veikėjų, jų tarpe nema
Chieagos. Kelias 83 ir 45. Peter Ber
Open Sundays
notas. Bot 77, Stlver Lake, Wis.
Reikalaukit
Vestuvėm,
Krikštynom
ir
Kito

tiko pas Šimučius su adv. F.
K. KAFKA, prez.
kiem
Bankletam
Suteikiam
Pa

PARDAVTMU1
SAVO
APYLINKĖS
ža Į <
tarnavimų.
6 kambarių bungatow. 5750.00 (mo
Mast (Mastausku), tik atvy sitjikti ir plačiau pasikalbėti
TAVERNOJ
kėti. $27.00 ( mėnesi HOLC. Labai
' * »• ■'«
Linksmas Patarnavimas Visiems
kusiu iš Texas valstybės. Tai sul prof. K^Pakštu.
gerame stovyje. 50 pėdų lotas. 1 blo
Per po
IRn DRINKSAS
kas nuo pusvalandinių busu. Savi
RnrrTM .Iri
Turtai viri
PAUL
LEASAS
buvo malonus susitikimas, nes rą valandfraai tikręi maloniai
ninkas: 9353 8. 55tli Oourt, Oalclavm,
750 W. 31st Street
Illinois.
MUTUAL LIQU0R COMPANY
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)
jiedu geri draugai ir praeityA. A. NORKUS, sav.
Distributoriai
TEISINGAS PATARNAVIMAS
• je buvę artimi bendradarbiai
T^>r mus galima pirkti iš resyverių3427
So.
Halsted
Street
4707
S.
HALSTED
STREET
Tek Victory 9670
forklozerlų gerų bargenų — mažų
kovose už Lietuvos nepriklau NEURITIS
Phone Boulevard 0014
Tel. Boulevard 0937
ir dideliu namų, pigiai ir ant leng
vų išmokėjimų. Jei turite kokių nuo
somybę.
savybę ir norite parduoti, mes par

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

Standard Club
II.60

RILIIVI PAIN IN MW MIKUTIS

Tų .patį vakarą į Aušros
Vartų par. klebonijų buvo su
sirinkę apie 40 lietuvių kata-

To relieve the torturing pain of Neuritla,
Rheumnjiim, Neuralgia or Lumbago in a
few minutes, get the Doctor's formula
NURITO. Dependibie—no opiates, no nareoties. Does the work ęuiekly—mušt relleve
cruel pain, to your satisfaction ln a few
minutes or money bark at Druggitt's. Don't
sufier. Ūse NURITO on this guarantee today.

*lū
4192 S. ARCHER AVENUK

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR
OF

-ĮVYKS-

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą ChicagoJ. Visi geria ir mėgsta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šia Alus yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.
Urmo (tvholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St.

(North Esat Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

Išmokėįom
Už padėtus
pinigui
Duodam Paskolas aat 1-mų

Sekmadieni, Liepos-July 9,1939
GRAŽIAME SUNSET PARKE

Bafety Deposit Dėžutei Galima
Paiirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
6 vak. Reredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOGIATIŪN

<< VILNIAUS KALNELIUOSE”

MoTgiėių

of chicago

Tel. Hemlock 6240

JTJ8TIN MACKrEWICH
Preiident
HELEN KUCHINSKAS, See.

J

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

duosime greitai ir gausite visų eash.
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
visų atžvils-ių su teisingumu ir at
sargumu. Charles Umleh (Umlkas).
2500 West 63rd St., tel. PROspeet
6025.
PARDAVIMUI RAKANDAI
Iš priežasties ligos parsiduoda ra
kandai vlrtizvės, dlnlng ir parlor
kambarių. Matykite nuo 3:00 iki
6:00 vai. popiet. 7036 So. Arteslan
Avė. 2-tras aukštas.
PARDAVIMUI AKORDIONAS
Naujas 1938 metų Wuriltzer 120 ba
sų akordlonas. Streamlined. Parduo
siu pigiai. Duokite paslūiijimų. B.
I/. Emerson. 8248 So. Ijaflln St.
Telefonas Triangle 3984,
PARDAVIMUI BUJTGALOW
6 kambarių mūrinis bunga)ow. Pri
važiavimas iš šono; 2 karų gara
džius: arti Marųuette Park. Atsi
šaukite: 3227 West 66th Plaee, Chi
cago. (II.
PARDAVIMUI NAMAS
Didelis, livlestis 8 kambarių na
mas ant mūrinio pamato ir plataus
loto, su nuomomis. Grindys Ir pa
puošimai ąžuoliniai. Gasinls Eleetrolux šaldytuvas.
Pasiliks nemanai
baldų. Karštu vandeniu šildomas. 2
automobilių garadžius su cementi
niu privažiavimu Ir kiemu. Gražiai
apsodintas medžiais, gėlėmis. Nėr
užsilikusių mokesčių, reik mažo (ne
šimo pinigais. Visi patogumai: baž
nyčia. mokykla, susisiekimai ir t. t.
Atsilankymo valandos: 2:00 iki 5:00
popiet Sekmadieniais pagal sutarti.
Tel. RADellffe 3281. 7525 Eggleston.
Agentai pasinaudokite proga.

Pocahontaa Mine Rnn, (Screened) Tonai $7.00
Petroleum Carbon Coke, perkant 5 tonus ar
daugiau, Tonai $7.25. Šios kainos tik iki Liep. 1

