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Rooseveltas sumano bilijonų dol. paskolas
Prezidento tikslas yra sukelti
daugiau darbu ir praplėsti prekyba

'''

A. A. KUN. JONAS J. JUŠKA
VAKAR PALAIDOTAS

x^''-

Paskolos numatytos ilgiems
laikams ir apsimokamos

Vakar po iškilmingų gedulo
pamaldų Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje į Šv. Kazimie
ro kapus nulydėtas ir palaido
tas šios parapijos jaunutis vi
karas a. a. kun. Jonas J.
J uška.
laidotuvėse dalyvavo mi
nios parapijiečių ir kitų kolo
nijų lietuvių. Bažnyčia buvo

pilna lietuvių ir svetimtaučių.
Gedulo pamaldose dalyvavo
Jo Eminencija
Kardinolas
Mundeleinas, keletas prelatų
ir eilės kunigų, atvykusių ir
iš tolėliau.
Virtinė automobilių nulydė
jo mirusįjį į kapus.
Rytoj apie laidotuves bus
daugiau.

AVASHINGTON, biri. 22. — reikalams, ir kt.
Anot prezidento, programos
.Prezidentas Rooseveltas šianien kongresui pasiūlė virš- vykdymas vyriausybei labai
ludzetinį 3,860,000,000 dole mažai atsieitų, nes visi pro
rių savaime likviduojamų pa jektai nebūtų federaliniai, tik
skolų programų. Prezidento vyriausybės kontroliuojami.
tikslas yra sukelti daugiau į- •Teikiamų paskolų finansavi
vairių rūšių darbų, praplėsti mas turėtų būti pavestas jvai
prekybų ir gražinti gerovę.
rioms vysiausybės agencijoms,
Prezidentas numato, kad iš kurios tam tikslui išleistų vy
tos sumos 870 milijonų dole riausybės garantuotus vertin
rių būsiu galima panaudoti a- gus popierius (seeurities).
teinančiais fiskaliniais me Šis prezidento sumanymas
tais, prasidėsiančiais liepos gerovę gražinti bus kongresui
Townsend klubas turi nacionalį suvažiavimą Indianapolis, Ind. Čia vaizduojami to su
Amerikos karo laivai
naujas galvosūkis. Politiniai
mėn. 1 (t
važiavimo trys dalyviai. Tmvnsendo organizacija darbuojasi, kad sulaukusiems 65 m. am
Programa apima federali- priešininkai rengiasi sumany žiaus žmonėms vyriausybė mokėtų 200 dol. mėnesio pensiją.
gali būti kur tinkama
(Acme telephoto).
nes paskolas savaime likviduo mų perdėm perkošti. Sakoma,
SWAT0WAS, Pietinė Kini ninkas adm. Yamell, kurs yra
jamiems viešiesiems darbams, tuo keliu būtų praplėsta ir su
, KOMPANIJOS DARBININja, birž. 22. — Japonams pa JČinwangtao, šiaurinėj Kinivieškeliams, geležinkeliams, į- tvirtinta jau ir be to įsigalėjo
ėmus šį uostą ir miestą, japo Į joj, pranešė japonų admirolui,
J
KAI 1ŠKLAUSINEJAM1
vairiai statybai, žemės ūkio 1 si biurokratija.
nų adm. Oikawa tuojau išlei kad amerikoniškas naikinto
Į Chicagą atvyko .nacionalis
do įsakymą, kad visi svetim jas “Pillsbury” negali apleis
darbo santykių boardo agen
šalių karo laivai apleistų uos ti savo pozicijos Swatowe, nes
tas ir pradėjo International •
jis ten Įpareigotas saugoti aWASHINGTON, birž. 22. — llarvester kompanijos darbi MADRIDAS. — Sunaikin- tą.
Uoste yra J. A. Valstybių merikiečius ir jų savastis.
Prezidento Roosevelto prieši ninkų išklausinėjimus. CIO toj vietos katedroj viešąjai pa
Nėra žinoma, ką britai at
ninkai paskutiniais laikais gal kaltina kompaniją, kad ji pa garliai išstatyta šv. Izidoriaus, karo laivas naikintojas “Pilis
vas džiovina trečiojo termino laiko nuosavą darbininkų uni Madrido globėjo, relikvijos — būry” ir britų naikintojas sakė japonų admirolui. Matyt,
BERLYNAS, birž. 22. - Į ja turi atgauti kolonijas. Pa
klausimu. Jie būtinai norėtų ją ir jų neleidžiat priklausyti karstas su šventojo palaikais. “Tbanet”. Jie čia eina parei jų atsakymas bus suderintas
Propagandos ministras Goe- žymėjo, kad Vokietija turi iš
žinoti, ar 1940 metais prezi CIO organizacijai.
Madrido vyskupas Leopoldo gas — saugoti Swatowe esa su Amerikos atsakymu.
bbelsas gausingam nacių su tikimų sau galingą draugę Imus 40 amerikiečių ir 80 bri Japonams užimant Swatową
dentas tretį kartą kandidatuos
Eijo pontifikavo iškilmingas
sirinkime, Olimpiniam stadijo- talijų. “Jei I/uidonas, Pary
i apie vienas tūkstantis asmenų
į prezidentus. Pats preziden MUNDELEINO SEMINA dėkonės Mišias už relikvijų iš tų.
_
i
ne įvykusiam, pareiškė, kad žius ir Varšuva priešinsis grų
J. A. Valstybių azijatinės užmušta ir toli daugian su
tas apie tai tyli.
saugojimą.
Dvyliktojo
šimtnie
RIJOS EŽERELY PRIGĖRĖ
vokiečiai be jokios svetimos žinti tai, kas mums priklauso,
karo laivyno eskadros virši- žeista.
čio šventojo kūnas nesudulėmalonės patys vieni veikiai ap tai bus blogai Anglijai, Pran Trečiojo termino klausimu,
BERNIUKAS
jęs.
sidirbsių Dancigo ir korido cūzijai ir Lenkijai”, pareiškė kaip paaiški, labiau susirūpi
ŠŠ. Petro ir Pauliaus para Raudonieji sudegino kated
riaus klausimais.
ministras.
nę patys demokratai, nei res pijos mokyklos vaikų grupė rą ir gyventojų tarpe kilo siel
Nacių vardu šaukė: “Mes
“Anglija įkaitina mus, kad publikonai. Kas įdominusia, vakar piknikavo St. Mary of
vartas, kad ir šv. Izidoriaus
žinome, ko mes reikalingi ir mes geidžiame valdyti pasau
the
Lake
seminarijos
miškely,
kad demokratai yra susiskal
relikvijos sunaikintos. Ačiū
norime to, ko norime. Viskų lį”, sakė Goebbelsas. “Tas yMundelein,
III.
Besimaudant
Dievui, taip neįvyko. Per pa
turime gauti, ko tik norime, ra paikystė. Šių ambicijų mes dę: vieniems norėtųsi trečio ežerėly prigėrė Walter KoSPRTNGFIELD, III., birž.
maldas pats vyskupas tikin MADISON, Wis., birž. 21.—
kas tik mums priklauso”.
paliekame Anglijai ir Lenki jo termino, kiti prieš tai at ziel, 14 m. amž., 1638 W. 38
\Visconsino
valstybės
legisla22.
— Gubernatoriaus Hornetiems išaiškino, kaip šios re
kakliai kovoja.
Jis pareiškė, kad vVokieti- jai”.
gat.
tūros žemesnieji rūmai priėmė rio pastangomis valstybės lelikvijos išvaduotos.
Trečiojo termino priešinin
Vyskupas pasakojo, kad kaip rezoliuciją, kuriaja reikalau gislatūros senatas žymiai ap
HITLERIS RENGIAS NAU- kai demokratai jungiasi su re
ANGLIJOS KARALIUS
1936 metais raudonieji gaiva jama, kad žemės ūkio departa karpė žemesniųjų rūmų pra
spublikonais ir imasi priemo
JON KAMPANIJON
lai pradėjo plėšti ir deginti mento sekretorius Wallace at vestą bilių, kuriuo nustatomos
GRJŽO Iš AMERIKOS
nių sulaikyti prezidento nomiPARYŽIUS, birž. 22. —
sistatydintų. Rezoliucija per Chicagos parkų distrikto pe
LONDONAS, birž. 22. — bažnyčias, nutarta relikvijas
navimą nacionaliniam demo
Prancūzijos vyriausybė turi
duota senatui.
čiuotos išlaidos 1930, 1940 ir
kratų partijos suvažiavime a- Anglijos karalius su karaliene paslėpti. Vyskupo patariama
pranešimų, kad Vokietijos di
Rezoliucijoje nurodoma, kad 1941 metais.
grįžo, iš Amerikos. Iškilmin katedros kapitula vieną naktį
teinančiais metais.
PARYŽIUS, birž. 22. — ktatorius Hitleris rengiasi nau
sidabrinį karstą su šv. Izido sekretoriaus Wallace pastan Žemesnieji rūmai pripažino
Senatas jau pravedė bilių, gai pasitiktas Soutbampton riaus palaikais įmūrijo sieno gomis šioje valstybėje įvesta
incūzija padarė savitarpes jon kampanijom, kuri artimiau
uoste.
32.500,000 dol. išlaidų, o sena
kad nacionaliniuose partijų su
galinis karinę sutartį su siuoju laiku bus sukelta.
je tarp didžiojo ir Švč. Šir federalinė pieno kainų kontro tas iš tos sumos atkirpo 1,Į Londoną atvyko traukiniu dies altorių, šalia šventojo lė, kurios pagrinde buvo pa
Turkija.
Šį kartų Hitleris susimesiąs važiavimuose negali dalyviais
būti departamentų sekreto ir iš Waterloo stoties nulydė karsto buvo įmūrytas dar ir dėti pieno pristatytojams ūki 250,000 dol.
Tikrai pasakius, prancūzai prieš Lenkijų, kad atgauti
riai ir kiti stambieji viršinin tas į Buckingbam rūmus.
Chicago majoras Kelly daug
jo žmonos, šv. Maria della ninkams padidinti pajamas.
šių sutartį nusipirko ir bran Dancigu ir lenkų valdomų Si
kai, turintieji riebius politi
lezijos dalį.
Cabeza, karstas su relikvijo Tas neatsiekta. Ūkininkams dirbo, kad nustatytos išlaidos
giai užmokėjo turkams.
nius užsiėmimais.
GARSINKI TĘS “DRAUGE” mis (palaikais). Siena buvo nepadidintos pajamos, o pieno nebūtų mažinamos. Tas nepa
Užs. reikalų ministras Bo- BRITŲ GENEALOGISTŲ
taip užtaisyta, kad neliko nė vartotojai padidintomis kaino dėjo. Gubernatorius randa,
nnetas pranešė parlamentui,
kad tos Išlaidos tikrai didelės
mažiausio pėdsakio.
RADIMAI
mis nuskriausti.
kad Prancūzija už sutartį tur
ir nepakenčiamos, tuo labiau,
Frankistatns atkovojus Ma
kams atidavė Hatay respubli LONDONAS, birž. 22. —
KELIAUJANTIS MIESTO kad parkų distriktas gali ap
Britų
genealogistai
randa,
dridu,
balandžio
30
d.
grįžęs
kų, buvusį Sirijos Alexandresieiti ir su mažesnėmis išlai
MAJORAS
kad
Anglijos
karalienė
Elz

vyskupas
pirmiausia
atlankė
tto distriktų, kurio Turkija se
Chicago miesto majoras Ke domis.
bieta
yra
gimininga
Jurgiui
katedrą
ir
tarp
sunaikintų
mi
niai pageidavo ir dėl kurio
PRAHA, birž. 22. — Čeki metalų daiktus. Žydams už
lly vos spėjo grįžti iš SpringWashingtonui,
o
prezidentas
nėtų altorių sie.ną rado nepa
per ilgus metus tarp prancū
Chicagos sveikumo departa
jos nacių “protektoratas” iš drausta tuos metalus ir tų me
fieldo, tuojau išsvnko' į WaRooseveltas
—
ministrui
pir

liestą.
zų ir turkų gyvavo nesutiki
leido Bohemijai ir Moravijai talų daiktus pirkti, parduoti,
sbingtoną. Retai jis yra na mento viršininkas d r. Bundemininkui
Chamberlainui.
Katedros
vidus
buvo
griuvė
mai.
aen skelbia įspėjimą, kad atė
varžantį žydus įstatymą, lygų arba užstatyti.
mie.
siuose.
Visi
brangieji
paveiks

Kiek
padaryta sutartis
jo šiltinės ligos laikotarpis.
•vykdomam Vokietijoje.
“Protektoratas” painia sa
DIDĖJA ŠAULIŲ EILES
lai, statulės, freskai ir kiti ine
Prancūzijai bus naudinga, nie
Čekijoje žydams uždrau vo žinion visas žydų savastis
Užvakar vakarą audros lai Jis įspėja ypač kur tolėliau
kas negali pasakyti. Bet Tur DAUGAI. — Pereito ir šio džiama užsiimti liet kokiais iki jos bus “arijanizuotos” no lobiai buvo sudeginti, su ku žaibas trenkė į viršutinio iš miesto išvažiuojančius ir
kija laimėjo'.
pavasario įvykiai daugiškius verslais be nacių autoritetų — iš žydų užgrobtos. Nusikal naikinti, arba pagrobti.
geležinkelio
traukinį Niles vasarotojus, kad jie saugotusi
labai paveikė ir rimčiau pra raštiško leidimo. Uždrausta tusius žydus teisia ne čekų.
Keletai dienų praėjus, ka Center, netoli Oakton stoties.
ALYTUS. — Anksčiau ak dėta žiūrėti į krašto suugu- žydams įsigyti nekilnojamas liet vokiečių teismai.
tedros vidus kiek išvalytas,
Keletas asmenų sužeista ki
menų metras Alytuje kaštavo mo reikalus. Po tų jvyfaių savastis, šėrus arba bonus.
Nacių spauda apskaičiuoja, padirbdintas laikinas altorius lus pasiaubai tarp važiavusių
6 lt., o dabar tenka mokėti daug jaunų vyrų įstojo į Ša u lYisi žydai įpareigojami na- kad šiandien Čekijoj yra iki (r ant jo išstatytos šv. Izido jų
CHTCAGO SRITIS. — Nu
matoma giedra ir kiek vėsiau.
7—7,5 lt. Brangsta todėl, kad lių Sąjungą. Iš Daugų būrio cionaliam bankui pranešti a- 130,000 .žydų ir jie turi iki riaus relikvijos — karstas su
Saulė teka 5:15, leidžiasi
mieste didelis akmenų parei (padaryta kuopa. Nuo vyrų ne pie turimą auksą, sidabrą ir 680 milijonų dolerių vertės į- palaikais. Tūkstančiai tikin katedrą pagenbti sostinės glo
8 .-30.
čiųjų per keletą dienų plūdo į bėjo išvaduotus palaikus.
kalavimas.
platiną, arba kokius norą tų vairių savasčių.
atsilieka ir moterys.-----

J. A Valstybių azijatinio laivyno
viršininkas neigia japono norus

Mbelsas pareiškia, kad Dancigo
klausima naciai veikiai išspresia

PREZ. ROOSEVELTO
PRIEŠININKAI IR
3-IASIS TERMINAS

ŠV. IZIDORIAUS
RELIKVIJOS RASTOS
SAVO VIETOJE

WISCONSINAS
KOVOJA PRIEŠ
SEKR. WALLAGE

ILL. SENATAS
MAŽINA CHICAGOS
PARKAMS IŠLAIDAS

PRANCŪZAI BRANGIAI
UŽMOKA TURKAMS
Už DRAUGINGUMĄ

Čekijoje naciai susimeta prieš žydus
lygiai taip, kaip pačioj Vokietijoj
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Bendradarbiams Ir korespondentams rastų negrąžiną,
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunClama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros
Korespondentų
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja
mašlnSle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
pondencijos įalkraštln nededamos

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Entered as Second-Class Matter Maroh 11, 1*14, at

Chlcago, Illinois Under the Aot oi March ». 1*7*.

Lietuvos Universiteto Rektorius
Birželio 5 d. Vytauto Didžiojo Universi
teto tarybos posėdyje išrinktas rektorium
prof. Stasys Šalkauskas.
Naujasis rektorius prof. St. Šalkauskas
gimė Airiogaloje 1886 m. gegužės mėn. 16
d. Baigęs Šiaulių gimnaziją, ligi 1911 m.
stuidjavo teises ir ekonomikos mokslus Mas
kvos universitete. Kurį laiką Rusijoj vertėsi
advokatūra. 1915 m. dirbo Lietuvių Draugi
jos Nukentėjusiems Nuo Karo šelpti Cent
ro Komitete, o 1916 m. to komiteto buvo
išsiųstas į Šveicariją ir tenai dirbo Gene
raliniame Komitete Karo Aukoms Šelpti.
Tuo pačiu metu studijavo filosofijos ir pe
dagogikos mokslus
Friburgo universitete.
1920 m. gavo filosofijos daktaro titulą, už
disertaciją "L'Arne du monde daus la philosophie de Vladimir Soloviev”. Tais pa
čiais metais, kai buvo įsteigti Aukštieji Kur
sai Kaune, dr. Stasys Šalkauskas buvo pa
kviestas jų lektorium, o 1922 m., įsisteigus
Lietuvos Universitetui, buvo pakviestas eks
traordinariniu profesorium teologijos - filo
sofijos fakultete. 1928 m. pakeltas į ordina
rinius profesorius.
Prof. Stasio Šalkauskio mokslo darbai su
daro apie 140 pozicijų sąrašą, įskaitant ne
tik atskirai išleistas stambesnes studijas,
bet ir didokus mokslinius straipsnius, spaus
dintus ''Logose''1, “Židinyje”, “Ateityje”
ir visoje eilėje kitų žurnalų. 1920 m. įsteigė
sykiu su dr. K. Pakštu ir redagavo “Nau
josios Romuvos’’ metraštį; “Bendrosios mo
kslinio darbo metodikos pradai”; “Kultūros
filosofijos metmenys”,- “Lietuvių tauta ir
jos ugdymas”; “Ateitininką ideologija”;
“Visuomenės auklėjimas’1'; “Bendroji filo
sofijos terminija”. Prof. St. Šalkauskas yra
Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijos pir
mininkas. Nuo 1927 ligi 1930 metų jis buvo
Ateitininkų Federacijos vyriausias vadas.
Naujasis Lietuvos Universiteto rektorius
kaipo gilus ir rimtas mokslo vyras, yra ži
nomas ne tik Lietuvoje, bet ir kituose kraš
tuose. šia proga smagu konstatuoti faktą,
kad prof. Stasys Šalkauskis moka suderinti
nepaprastą savo mokslingumą su giliu tikė
jimu. Tai yra Lietuvos katalikų pažiba ir
pasididžiavimas.

Gražus Reiškinys
Lietuvių R. K. Susivienijimo Chicagos ap
skrities piknikas, įvykęs praėjusį sekmadie
nį, buvo toks,, kokių šiais laikais nedaug kur
berengiama. Nuo visų kitų jis skyrėsi tuo,
kad rengėjams rūpėjo ne vien biznis, bet
jie stengėsi pavaišinti svečius tuo, kas gai
vina žmogaus dvasią, kas jį pakelia.
Matyt, kad rengėjų didžiausias dėmesis
buvo atkreiptas į tai, kad gražų programą,
surengti. Ir, reikia pasakyti, toji programa
buvo tikrai pažymėtina.
Pirmoje vietoje sukviesti kalbėtojai, kurie
mūsų tautos gyvenime svarbų vaidmenį vai
dina. Kalba garbingasis svečias iš Lietuvos
prof. Kazys Pakštas ir karštai sveikina su
sirinkusius Lietuves katalikų organizacijų
vardu, keliais bruožais nupiešdamas šiandie
ninę Lietuvos padėtį. Taria žodį Lietuvos
konsulas p. Daužvardis ir kviečia dirbti tau
tos gerovei. Kalba ir keli kiti. L. Vyčių
choro gražiai padainuotos lietuviškos dainos
džiugino klausytojus, kad mūsų jaunimas
moka ir mėgsta dainuoti savo tėvų krašto
riainaB. Pastebėta, kad šis choras žygiai
auga ir savo kiekybe ir kokybe. Geriausio
jam pasisekimo.
Kas ypatingai svarbu, kad ir kalbų ir dai
nų klausėsi publika didžiausiu susidomėjimu

ir rimtumu. Visai kaip, ne piknike. Ji buvo
ir blaiva ir tikrai rinktinė. Tąi džiugu yra
čia pabrėžti.
Istoriškas LRKSA apskrities piknike įvy
kis, tai viešas šios organizacijos skautų pa
sirodymas su savo įrengta stovykla. Ji pa
čių skautų skoningai ir švariai įrengta. Sus
ino nariai džiaugėsi matydami stovyklos var
tuose iš medžių šakelių sudėstytas raides —
LRKSA. Kaip nesidžiaugti — juk tai yra
tokio sąjūdžio užuomazga, kuris užtikrina
šiai organizacijai saulėtą ateitį.

LIETUVOS SAVANORIO SĄJUNGOS ATSTOVŲ
SUVAŽIAVIMAS
KAU-NAS. (Eltą). — Bir
želio 8 d. Kaune įvyko Lietu
vos savąnorių sąjungos- atsto
vų suvažiavimas, j kurį apsi
lankė min. pirmininkas gen. J.
Černius, krašto apsaugos mi
nistras Musteikis, ir daug kt.
Savanoris-kūrėjas
ministras
pirmininkas genČernius,
sveikindamas
suvažiavimą,
pareiškė, kad yra malonu su
sitikti su nepriklausomybės
kovų dalyviais. “Tuomet ne
klausom koks priešas Lietuvą
puolė; tuos laikus su pasidi
džiavimu minime. Praėjo ko
vų laikas ir prasidėjo valsty-
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ZARASŲ, KĖDAifiiy, PANEVĖŽIO, APSKR. SAULIŲ

SĄJUNGOS JUBILIEJINĖS ŠVENTĖS

somybė gali būti tik tada iš KAUNAS. — Birželio 11 d.,
laikyta, kai visa lietuvių tau įvyko dar trijų šaulių rinkti Lietuvių Informacijos
ta bus pasirengusi gintis, ka nių — Zarasų, Kėdainių ir
da kiekviename kaime, kiek- Panevėžio — 2U metų sukak- Skyrius
viename miškelyje, pelkėje ir tuvių šventės. Zarasuose daMASPETLI, L. L — Nuo
nameįy je bus ginklas nukreip- lyvavo
ministras
piriuibirželio 11 d. prie Lietuvių
tas prieš užpuoliką. Per am- ninkas gen. J. Černius, Kėdai
parapijos bažnyčios veikia
nius gyvename šitame Euro-'niuose — krašto apsaugos miinformacijų skyrius lietuvia
Mums ypatingai yrą malonu konstatuoti
POS kampe. Kitur niekur mes aistras gen. Musteikis ir Pams atvykusioms pasaulinėn
faktą, kad. Katalikų Susivienijimas savo pa
neturime kur eiti. Čia laisvė- nevėžyje — kariuomenės va
rengimais palaiko ir senas, gražias lietuvių
parodon. Maspethas yra vi
je gyvendami, įmes laisvę ir das brig. gen. Raštikis. — Zatautines tradicijas ir rimtai yra susirūpinęs
sai arti parodos, tik 2 mylių
ginsiui
”
.
Suvažiavimą
aplanrasų
rinktinė
turi
3
nuosavus
lietuvybės išlaikymu jaunimo tarpe.
tolio. Per miestą eina gatvėkęs Respublikos Prezidentas, namus: Antazave, Salakuose,
kariai tiesiai į parodos cen
kuris buvo sutiktas entuzias- įr Dusetose. Zarasuose statotrą (už nikelį). Maspethe gy
tingomis ovacijomis, sav0 kak mi dideli rinktinės namai,
vena virš 300 lietuviškų šei
boję pasakė, kad nors esame Chorų rinktinė turi 4: Zaramų, pas kurių daugumą ga
kovose dėl nepriklausomybės suose, Dusetose, Salake ir
lima atvyfkusiems svečiams aRinktinė
Mes buvome gavę ir skaudžių smūgių, ta Stelmužės—Ąžuole.
liudytojai viso to ir matėme čiau gyvenome toliau, turime turi 2 dūdų orkestrus, 9 bib psistoti. Nakvynės pigios
1 opiežius Šventosios Kolegijos nariams pa- jjgjp prasidėjo visuomenėje rūpintis rytojumi ir nereikia liotekas ir 8 rinktinės daliniai $1.25, dviems ar daugiau
sisakė apie savo
t^aį gelbėti. XyUh>,
Unustoti drąsos ir tikėjimo. Jei turi vėliavas. — Kėdainių pigiau asmenims; autonh
Jis.. pasidžiaugė,
kad
valstybių vadovaujan•
v r .
•
,
•
.
\
. vių prieš lietuvius intrigos ir reikės ginti kraštą, tai sava rinktinė tuo tarpu turi tik liai gali stovėti prie namų
tieji vyrai tas jo .pastangas sutiko palankiai. A
v .
.
Prancūzų laikraštis “Temps” (valdžios
bruzavimasis. noriai bus vadai, kurie vado vienus šaulių namus Baisoga gatvėje. Susisiekimas su pa
loje, 6 chorus: Grinkiškyje, roda patogiausias. Lietuvių
laikraštis), -popiežiaus pastangas išsaugoti
ls
es ziuiin ą ro ė, vaus jaunąjai kartai.
Šlapaberžyje, Dotnuvoje, Airi bažnyčia Maspetho centre.
taikai sutiko labai šiltai ir laikraštis nė kiek kad kažkas yra .negera. TaĮ savanorių sąjungos valdy
neabejoja, kad Bažnyčia turi teisę kištis į, ^iau po ilgų bandymų, nežiūogaloje, Baisogaloje ir Palie Informacijos skyriuje dežubą. išrinkti seimo narys Viliutokius laikinuosius dalykus, kaip tarpval-rbit kai kurių gal ir nepasipiuose; orkestrų turi 5, biblio ruoja klier. Eduardas Niedais,
Matulevičius,
Pyragius,
stybiniai nesusipratimai:
sekimų, Lietuva vistiek ėjo
tekų 7 ir 20 rinktinės dalinių zinskas klebonijos raštinėje
Ruseckas,
Kiaunis,
Gužas,
“Katalikų Bažnyčia, kuri yra visuotinė pirmyn ir dasę viską savo atturi vėliavas. — Panevėžio — 64-25 Perry Avė. Telefosavo esme ir sąvoka, kuri nedaro skirtumo sistatymui. Šiandien mes esa- Kalnėnas, Kareckas, Čepas, šaulių rinktinė turi 4 namus:
nuoti galima Havemeyer 8tarp tautų ir rasių, kuriai visi žmonės yra me tokioje būklėje, jog ir sa- Narbutas, Gaidelis, Mačiuką, Panevėžyje rinktinės su teat- Į
lygūs Dievo tvariniai, negali nesirūpinti ap vo kaimynams esame reikalin- Karitis, Lipinaitis ir \ aria- ru, be to Paystryje, Raguvoje1 2236. Iš anksto^ patartina re
saugoti ir išlaikyti taiką: tai sudaro pagrin gi, kaip nepriklausoma vals- Į kojis. Kandidatais: Siliesorai- ir Šeduvoje. Rinktinėje yra zervuoti laiškais. “Amerikos”
dinę jos (pasiuntinybės dalį. Sunkiausiomis tybė. Tačiau, šitoji nepriklau- i tis Kažukauskas ir Rasčius. 6 šaulių chorai: Panevėžyje, savaitraštis taipgi per šį sky
rių aprūpina turistus. Skyrius
naujosios istorijos valandomis katalikų pa
Smilgiuose, Šeduvoje, L'uože- teikia įvairias informacijas
saulio dvasinis tėvas visada narsiai atlik
ryje, Panevėžio 4‘Maisto”
davo šitą uždavinį... Taika, tasai aukščiau
miesto ir paroosd reikalais.
kuopoje'ir
Subačiuje.
Turi
7
sias visų tautų gėris, nėra vien tik politinių
,
,
....
Inf. Sk. vedėjas
kovų žaislelis; jis pirthoje eilėje kyla iš KAUNAS. (Kita). — Bir-,r° 0Tna į rei ą suprasim orkestrus, 23 bibliotekas ir 27
žmonių sąžinės ir reikalauja, kad ją palai- želio 9 d. Kaune prasidėjo,Baltijos valstybių tarpusavio rinktinės daliniai turi vėlia
‘kytų visos moralinės jėgos, kurios lemia IBaltijos vienybės kongresas į susisiekimo formalumus: pasų vas.
Senas įpratimas nelengvai
civilizuotosios visuomenės plėtojimąsi”.
Įkui'į vien iš Latvijos ir Esti- išgavimą, vizų atpiginimą ar
pasimeta ir nevieną negali
Popiežius Pijus XII siekia tokios taikos, jos suvažiavo virš 200 įvairių ba panaikinimą, valutos var Cbicagoj yra apie 250 pijakuri iškelbėtų tautų laisvę ir garbę. Pran- Organizacijų atstovų ir eks- žymo palengvinimą, turizmo nų “tunerių”, kurie nustato laisvai vesti prieš jo paties
nuomonę.
cūzų laikraštis pastebėjo, kad su tokia tai- jkursantų. Kaunas ta proga 1 išplėtimą, bendros kalbos pa pijanų balsus.
ka nieku būdu nesiderina smurto veiksmai, J yra gausįaį pasipuošęs visų sirinkimą. bei bendradarbiavi
km-ių dėka aukojamos nepriklausomos tauvalstybių vėliavomis. 1 mo plėtimą spaudos, mokslo,
PRANEŠIMAS BERNIUKAMS
tos.
meno,
literatūros
ir
kitose
Berniukai, jeigu jūs ieškote-te jas pratęsti. Tačiau, jeigu
‘kongreso atidarymą, kuris įAnglų spauda rašė, 'kad popiežius siūlo
srityse.
Birželio
10
d.
vyko
kur praleisti atostogas šią kuris berniukas nega’ėtų Ma'vyko Karininkų Ramovės sapenkių valstybių pasitarimus: anglų, pran-., .
, ,
. x
.
. ,v.n Baltijos kooperatininkų, moti
vasarą, kreipkitės į Mariana- rianapolyje praleisti šešias
cūzų, vokiečių, italų ir lenkų. T“s pa.sita-. *^.2^
noms
ir
vaikams
globoti
orga

polį. Šiais metais Marianapo- savaites, tai gali nors vieną,
žmonių, apsilankė Respubli
rimas norima .padaryti taikai išsaugoti.
kos Prezidentas Antanas Sme nizacijų, Rotaty klubų, muzi lyje yra įsteigta skautų sto antrą pabūti.
tona, ministras, pirmininkas J. kos mokytojų, vaistininkų, es vykla, tad visas lietuvių jau Šiam tikslui Marianapolis
Verslo Priežiūros Įstatymas
Černius, min. pirm. pavaduo perantininkų, ugniagesių, Roe- nimas yra 'kviečiamas prisidė paruošė daug įvairių pasilink
“Sekmad.” žiniomis, Lietuvoje jau paren
tojas K. Bizauskas ir Minis- j richo- draugijų ir kt. atstovų ti. Terminas prasidės liepos 4- sminimų, kurių tarpe bus iš
gtas ir netrukus bus perduotas Ministrų Ta-1
trų Tarnybos nariai, Minis- I posėdžiai. Kongreso trečiąją tą dieną ir baigsis rugpiūčio važiavimų, piknikų ir k
rybai verslo priežiūros įstatymo projektas,
dieną dalyviai buvo vežioja- 15 dieną.
vairių žaidimų Nepamirškite,
kuriuo finansų ministras vykdys prekybos, tras Bizauskas savo sveikini
kalboje išreiškęs džiaugs-.n*i P° kraštą, pažindinami su
Berniukai, pamanykite, per galite bent kada atvykti nuo
pramonės ir a-matų priežiūrą. Įstatymo pro mo
mą, kad Baltijos valstybių,[įvairiomis Lietuvos vietomis. šešias savaites gyvensite skan liepos 4 iki rugp. 6.
jektu finansų ministrui suteikiama teisė nor
Visais reikalais kreipkitės:
tų gyvenimu, laikysitės jų tva
muoti ir nustatyti kainus, pardavimo sąly bendradarbiavimo ir vienybės
Kun. dr. A. Jagminas,
gas, taksas, tarifus, nuomaB ir patarnavi obalsis kas kart įgyja gilesnį Viena gerai išauklėta ir nu rkos. A{es užtikrinam, kad
statyta
valia
yra
vertesnė,
neg
Marianapolis Gollege,
tos šešios savaitė® taip links
mus, tvarkyti prekių, žaliavų, energijos šal ir tampresnį visų trijų tautų
geri
pasielgimai.
tinių ir darbo jėgos naudojimą ir paskirsty kultūrinį ir politinį ryšį, pa
Thompson, Conn.
niai prabėgs, kad jūs norėsimą, nustatyti gamybos, pardavimo, įvežimo sakė: “Būdamos mažos mūsų
ir išvežimo normas, bei sąlygas, drausti tam tautos ir valstybės, aišku, nie
tikrų prekių gamybą ir pardavimą, įparei kam nesudaro ir nesudarys
goti sudaryti atsargas, nustatyti Standartus, pavojų. Esame įsitikinę, kad
racionalizacijos sumetimais sustabdyti, įmo neutralumo išlaikymas pareis
nių dūlį sujungti, normuoti užsienio kapita nuo to, kiek mūsų tautos bus
lo dalyvavimą krašto įmonėse, .pareikalauti,
kad įmonės nutrauktų žalingą tautos ūkiui, ryžtingos. Sunkiai kovojome
krašto saugumui bei viešajai gerovei veiki prieš atgaudami mūsų krašto
mą ir atskirais atsitikimais paskirai įmonės laisvę ir nepriklausomybę. Jau
tvarkytoją, o taip įjat paskirti įgaliotinį mo esame toje kovoje gerokai už
nopolinių arba kitų susitarusių įmonių vei
sigrūdinę ir jeigu būtų reika
kimui prižiūrėti.
Priežiūrą vykdant bus reikalaujama žinių lo, tai esame pasiryžę viską
ir paaiškinimų, prižiūrima įmonių ir asme paaukoti savo lasvei ir nepri
nų atskaitomybė, korespondencija, kalkulia- klausomybei. “Po to kongresą
Į cijos ir kit. Taip ipat bus reikalaujama me sveikino Estijos ir Latvijos ir
džiagos pavyzdžių.
Už nusižengimus kaltininkas bus baudžia pasiuntiniai Varnia ir Sėja.
mas iki 25,000 litų, sustabdomas įmonės ar Kongresą dar sveikino Kauno
jos dalies veikimas, išimamos iš apyvartos ir Talino burmistrai,
eilės
prekės arba jos konfiskuojamos.
delegacijų pirmininkai ir dar
sveikinimus telegramomis pri
Kun. Antanas Milius, Friburgo Universite
te studijavęs teologiją, balandžio 25 d. iš siuntė Estijos užsienių reikiv
laikė doktorato egzaminus ir apgynė diser lų ministras Selteris, Lietutaciją “Dės Grosse Gebot der Nachstenliebe vos pasiuntinys Latvijai l?r.
nach dem ersten Johannes Briefe” liečiąn- Dailidė, dr.. Šliupas ir kt. Po
čią šių luikų socialinius klausimus. Naujasis
daktaras yra gimęs 1907 m. Seirijų parapi iškilmingo atidarymo prasidė
joj, baigęs 1939 m. Vilkaviškio Kunigų Se jo referatai ir komisijų posė
minariją.
džiai. Pranešimuose buvo nu-

DopieziUS,
‘
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BALTUOS VIENYBĖS KONGRESAS

—

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

Sekmadienį, birželio 11 d.,
kun. D. Mozeris laikė šv. Mi
šias Šv. Jurgio bažnyčioj ir
pasakė gražu pamoksi:}. Per
sumą kun. J. B. Čižauskas
grojo vargonais, o choras la
bai gražiai giedojo.

Birželio 18 d., parapijos
svetainėje įvyko mokslo me
tų baigimo vakaras. Progra
ma buvo įvairi ir graži.
1. Pasveikinimas — L. Ba
lkus.
2. Daina — Wonderful Daddv — 1-2 skvriai.
3. Operetė — “Stebuklingoji Radasta”.
4. Armonika solo — E. Bilinskas.
5. Daina — “Gvpsv Trail”
— R. Keating.
6. Smuikos solo — J. Ba
gi nskas.
7. Sipelling Bee — 3-4 sky
riai ir M. Gabriūtė.
8. Atsisveikinimas — E.
žvirblaitė.
9. Diplomų išdalinimas.
Diplomus ir dovanas gavo

-*

$5

Klebonas, išdalindamas di
plomus, pasakė gražią kalbą
baigiantiems parapijos inokyklą.
Padėka priklauso sesutėms
už suruošimą tokio gražaus
vakaro.

Birželio 25 d., Birutės dar
Pietuose svečiams pagerbti že, įvyksta parapijos pikni
pas E. R. Raubius atsilankė kas. Visi kviečiami dalyvau
kun. J. B. Čižauskas, Petri- ti.
cas su žmona. Šaltis su žmo
na, J. J. Mediniai, R. Ston
WEST SIDE
kienė su dukterim ir sūnum,
Lietuvių tarpe randasi ga
dr. Bleckevičius su žmona. Po na daug Jonų, taipgi turime
piet svečiai aplankė Detroito gerų “Draugo” rėmėjų, skai
žymesnes vietas, atsisveikino tytoji} ir vyriausias “Drau
ir grįžo į Cicero.
go” ir visų katalikiškų laik
raščių pardavėjas Jonas. ToJuozo ir Julės Medinių sū- Į dėl, sulaukus šv. Jono dienos
nūs Juozapas Dennis priėmė sveikiname visus veikliuosius
pirmą šv. Komuniją birželio 4 Jonus ir visus, katrie yra kuo
d. Šv. Benedikto bažnyčioje. nors prisidėję prie platinimo
Ta proga Mediniai buvo su katalikiškos spaudos. Linki
rengę pietus, į kuriuos atsi mo visiems kuo ilgiausiai gy
lankė krikšto tėvas Juozo Me vuoti ir darbuotis lietuvybei.
dinio kun. J. B. Čižauskas,
krikšto motina B. Petkienė ir
Birž. 18 d. per pirmas šv.
jos vyras A. Petkus su sū- Į Mišias Šv. Antano parap. monum, L. A. Barščiai, A. E. kyklos vaikučiai darė užbai
Raubiai, J. B. Dambravai.
gimo mokslo metų atmintį po
Visiems svečiams ačiū už Mišių kun. I. E. Boreišis iš
suteiktas dovanas Juozapui dalino diplomus, suteikė pa
Denniui.
Korespondentė laiminimą ir pasakė gražų pa
mokslą. Toks parapijos mo
kyklos užbaigimas vaikučių
Mokslo Metų
širdyje palieka ilgą atmintį.
Užbaiga

'■i ..

>*

Šie: L. Balkus, R. Medonis,
J. Standish, A. Lema, A. KalBirželio 9 d. pas savo gi- vinskas, A. Eizonis, G. Sm
alines lankėsi iš Cicero, Ilb/ikus, E. Žvirblaitė, O. Vait
kau. D. Mozeris su mamyte kevičiūtė, J. Spaustinaitė, V.
ir sesute. Buvo aipsistoję pas Švendriūtė,
N. Keating, N.
Raubienės motinu R. Stankie- Stepanavičiūtė.
nę. Kun. D. Mozeris yra A.|
Raubio giminė.

R
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NAUJASIS CUNARD WHITE STAR LAIVAS
MAURETANIA ČIA BIRŽELIO 23 D.
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IŠPLAUKIA Iš LIVERPOOLIO BIRŽELIO 17 D.
Pagal Cunard Viršininkus, Tečlojoj Klasėj Daug
Naujų Patobulinimų

Cunard naujasis laivas pir
mam plaukime į vakarus, į
New Yorką, išplauks birželio
,17 d. Jis pavadintas seno lai
Dar neseniai žagrėmis, šiandien galingais traktoriais plėšiami Lietuvos dirvonai. A ienas vo vardu Mauretania, pagal
aktorius iš karto
karto apverčia
apverčia dviejų metrų pločio velėną. Žemės Ūkio Kuinai trakto- Cunard viršininkus, bus dau
toks traktorius
rius ūkininkams skolina nemokamai.
giau negu pateisinąs tradicijai
plaukti: švelniai, greitai malo
Šaunios Vestuvės
niai, ką su patobulinimais,
Birželio’ 18 d., Šv. Andrie perima iš senojo Mauretania.
Ir tą kaip tik galima tikrin
jaus bažnyčioje tapo surišti ti kalbant apie trečiosios kla
Moterystės Sakramentu Albi sės keleiviams pataogumus,
tuvių suvažiavimas — pikni nas Stadalni'kas su Alena Po
Naujajam Mauretania, pasi
Išvažiavimas Seserų
remiant
C'unard White Star
kas.
vilaityte. Abu čia gimę ir
Mokytojų Naudai
Linijos pranešimu, trečioji
augę ir geri lietuviai.
Šokiams
grieš
gera
orkes

Liepos 9 d., gražiame JuoVestuvių pokylis įvyko Lie klasė pasiūlys daug naujo
trą.
Bus
skanaus
užkandžio,
transatlantiniame patarnavi
zajK> Marijos Vilos sode, New
tuvių tautinėje svetainėje. Da me. Pasiremiant pranešimu,
įvairaus
gėrimo.
Nuvažiavę
town, Pa., įvyks seserų Kalyvavo daug svečių ir links ypatingas patobulinimas bus,
pamatysime
savo
senus
drauzimieriečių naudai didelis liemindamiesi linkėjo jaunaved sporto arena, uždengtas dėn-;
gus-cs ir pažystamus, kaip iš
is ir verandoj cafe, pačiam
žiams laimingo gyvenimo.
troito Lietuvių Katalikų Vei apylinkės, ‘ taip ir tolimesnių
laivo
viršuj, priešakyje pir
Jaunojo tėveliai paeina iš
<
kolonijų.
Čia
visuomet
suva

kimo Centro Lietuvių svet.,
Marijampolės. Be Albino, dar mosios klasės sporto arenos.
žiuoja
labai
daug
lietuvių.
Ši naujoji trečiosios klasės
7:30 vai. vakare, W. Vernor
turi sūnų Juozą, kurs darbuo
aikštė
yra tarp dviejų didelių
ir 25 St. Prašomi dr-jų atsto Tam yra dvi geros priežastys: jasi prie tėvų (saliūno bizny
kailinių, visai apsupanti pir
vai ir pavieniai katrie tą be viena, tai su daugeliu pasi je) ir sūnų Kazimierą, kurs mąjį. Ant šio denio taip pat
ndrą darbuotę remia, daly matyti ir pakvėpuoti tyriau mokinasi į kunigus (Chicagos 5 randasi trečiosios klasės ke
vauti. Kurios dr-jos, ar kuo siu oru, o kita suteikti šiokią- seminarijoje).
leiviams veranda ir cafe.
Visa. tai skaitoma trečiosios
pos, dar nėra atstovų išrinku tokią paramą seserims moky
Jaunosios motina (našlė)
kurios
pašvenčia
visą
tojoms,
sios, kviečiamos nors valdy
paeina iš Pakruojaus parapi klasės keleiviams ypatingu
patogumu. Paprastai, trečio
a'mžių
mokymui
lietuvių
bos dalyvauti. Šiame susiri
jos. Be Alenutės, turi dar dvi sios klasės keleiviams sporto
kime bus aptariami bendįo vaikii.
dukteris: Marijoną, Adelę ir aikštelės būna pačiam laivo
darbo
reikalai.
Tai didžiausia seserų mo sūnų Joną, kurie darbuojasi priekyje ar visai gale. Maure
Birž. 18 d. sumą laikė kun.
kytojų
organizaci ja šiame kra prie motinos mėsinyčios ir ki tanijoj, iš laivo pačios geriau
B. Ivanauskas, kuris šioj pa
Moterų Sąjungos G4 kp. į- šte, kuri milijono lietuvių iš tų valgomųjų daiktų krautu sios dalies, daug vietos aukš
rapijoj nuo pat jaunystės pra vyks savybės išvažiavimas
čiausiam deny skiriama tre
eivių taupė mokina mūsų jau vėje.
dėjo mokslą.
čiajai klasei.
liepos 2 d. Liberty Grove. nimą lietuvių kalbos, tikėji
Rašantis šiuos žodžius irgi
Vieta patogi prie , gero Medle
Paulina Belžienė, Julė Pa- Beit kelio. Yra svetainė šo mo dalykų, ir lietuviškų pa sveikina jauną porelę įstoju Susisiekiamieji Kambariai
Treciojoj Klasėj
kanauskaitė pereitą sekmadie kiams ir puiki girelė. Pašali pročių. Ir, ištikrųjų, lietuviai sius į naują pašaukimą ir Įl
Kitas naujojoj Mauretani
nį buvo išvy'kusios į Harri- niai norintieji dalyvauti są- šiame krašte ne daugiau už inkiu laimingo gyvenimo.
Fr. Pūkas joj svarbus patobulinimas,
son, N. J., Juozapo Belžo ir jungiečių išvažiavime, prašo kitų tautų žmones uždirba,
Irinos Šukifltės sutuoktuves, mi bilietus iš anksto įsigyti bet, kiek žinome, turtingiau
Birželio 14 d. Šv. Kazimie
kurios buvo iškilmingos, nes pas M. S. G4 k'p. nares. Kaip gyvena ir gražiau sugyvena,
j Tai faktas.
ro parapijos svetainėje įvyko
jaunoji yra gerų parapijom}
visados, taip ir šiame išva
I pagerbtuvių vakaras kun. drėmėjų dukrelė. Jaunavedys
žiavime sąjungietės turės ska Seserys Kazimierietės pra
buvęs detroitietis jau keli me naus valgio.
dėjo lietuvių vaikučius moky rui Vytautui Martusevičiui jo
tai kaip ten gyvena; rimtas,
ti nuo 1907 metų. Mokyklų varduvių dienos proga. Pra
moga buvo labai graži. Be
pavyzdingas jaunikaitis. Mo
Birž. 25 d. įvyksta Šv. An skaičius nors pamažu, bet vis
tina P. Belžienė džiaugiasi tano parap. Seserų piknikas, didėja. Dabar jau yra 29 pa- skanios vakarienės, buvo la
bai turininga programa ir,
kaip kelione, taip ir sutuok
Beecli Nut darže. Seserys kvie Į rapijinės mokyklos, kuriose
kaipo apvainikavimas to vis
tuvių iškilmėmis.
čia lietuvius dalyvauti. Pel I seserys Kazimierietės moki
na lietuvių vaikučius, šiemet ko, prof. Pakštas, tartum ro
nas eis motiniškam namui.
Birž. 29 d. įvyksta svarbus
' jų mokinamose mokyklose mėnų Ciceronas, pasakė en
Koresp. baigė virš G0O mergaičių ir be tuziastišką, patrijotinę kalbą.
mėnesinis susirinkimas De

PHILA, PA., LIETUVIŲ KRONIKA

Todėl, seserys Kazimierie
tės vertos stambesnės para
mos. Ne tik patys atvykime,
bet ir savo jaunimą būtinai
atveškime į gražiai prireng
tą seserų Kazimieriečių mo
kytojų naudai pikniką. Jos
mūs laukia ir tikrai bus dė
kingos už skaitlingą atsilan
kymą liepos 9 dieną.
Fr. Pultas

GARSINKITE “DRAUGE”

Nervous, Weak.
Ankles Swollen!

Murh ni'rvousn«» Is oaused by an eiross of aclds and polsons due to fųnctlonal Kldney and Bladder dlaorders
wlilch may alao cause Oettlng Up
Nlghts, Burnlng Passages, Swollen
Jolnta. Backache, Oreles Under Eyes,
Exceu Acldlty, Beg Palna and Dizzinesa. Help your kTdneys purlfy your
blood wlth Cystez. Usually the very
first dose starta helptng your kldneys
clean out ezeess aclds and thls soon may
mako you feel likę new. Cy.lez mušt
anttsfy you completely or money bark Is
guaranteed. Oet Cystez (slss-tex) today. It costs only 3c a dose at drugglsta
and the guarantee proteeta you.

lĮ/R/NE, Night and Morning
your

rfoR

t Ve s
Muštynės taup artistų unijos mitinge, New Yorke. (Acme telephoto)

J sporto ir kitus denius ke
leiviams patarnaus keltuvasliftas. Šis laivas pradeda tar
navimą vienu rekordu: di
džiausias Anglijoj statytas
laivas. Jis yra 772 pėdų il
gumo, 89% pėdų platumo, tu
ri 10 denių ir yra 34,000 gross
tonų, su patalpomis 3G 000 to
nų.
Mauretania į New Yorką at
plauks birž. 22 d. Atgal į ry
tus pirmą kartą išplauks lie
pos 1 d.

Žinučių Rinkėjas

rniukų.

f

trečiosios klasės keleiviams
susisiekiamieji kambariai, ku
riuose šeimos gali drauge ke
liauti. •
Kaip ir laive Qeen Mary,
Mauretanijoj trečiosios klasės
kambariai bus laivo priekyje.
Laivo trečiosios klasės skyriu
je prieky bus GI išlaukiniai
kamlrariai. Juose 1G0 keleivių
gali keliauti. Šioj klasėj visi
kambariai turi bėgantį šiltą ir
šaltą vandenį. Kambariai bus
ant B, C, ir D denių, ir visi
aukštai, virš vandens. Kamba
rių ventiliacija pats keleivis
gali kontroliuoti. Visoj trecio
joj klasėj vietos yra dėl 412
keleivių.
Trečiosios klasės keleiviams
bus nemažiau kaip penki skir
tingi viešieji kambariai: val
gomasis, vaikams žaisti kam
barys, rūkomasis ir du dideli
poilsio kambariai,
iš kurių
vienas bus naudojamas kaip
filmų teatras.

i VVrite for Free Book
I **A W®f1d ©1 Comfoct »of Y©wf

v

t

1*61 zklŲ p«i»rxru<lq mm HanlAs,
VA©» ar Dulkių, vartokite kelte lafaix Murtae: Palengvina nuvargo*
slae akle.
Saugus Kfldlklama Ir nuaugusiems
Vtaoaa ValetlnAoe

MURINĘ COMPANYcdheJKo

......... ...

-

=

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statas vliokiog rąiieg nanjna namns ant
lengvą mėneainią išmokėjimą. Daran vlaokj taisymo darbą be jokio caah (mokė
jimo ant lengvą mėneeinią iimokėjimą.
(Iigannn geriamų atlyginimą ii Fire In■nrance Companiją dėl taisymo apdegu
sią namą). Daran paskolas ant nanją ir
seną namą, ant lengvą mėnesinią išmo
kėjimą nno S iki 20 metą. Reikale kreip
kite prie:

JOHN PA
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

PunMadienits birželio 23, 1939
Juozo Kruko (Peoples kiau- statymas ir nežiūrint visų
Reikiamų medžiagų (straip-1 LIETUVIAI DAKTARAI
tuvių sekretorių, pirkimų ii kliūčių ir, žinoma, su gera ko- snius, aprašymus ir fotogra-^. Yardl
skelbimų vedėjo) gimė Mil-Į operacija savo vyro ištesėjo fijas) apie mokyklas, para
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki k ir 7 iki Ii
\vaukee. Dar maža .būdama! ir tikslų atsiekė.
pijas, chorus, organizacijas,
- -----------------V
Pirmadieniais:
2 iki 4 Ir 7 iki 8
Mokslą
su savo tėveliais Šaulinskuis
...
, .
..
_ .. spaudų, talentinguosius lietu
Šventadieniais: 11 iki 12
Baigus mokslų, Dr. E. V.
“Draugo” vasariniam pikni
Iškilmingos
atvyko į Cbicagų. Čia baigė
vius (mene, literatūroj, muKrukas sako, kad jai bus lu-,
.
kui. Lauksime iš jų, kada pa
i
pradžios mokyklų ir porų me bui malonu grįsti prie visuo-i
Sutuoktuvės
°
’
alno
J
’
s
P
ol
te,
tainy-j
reikalaus “Druugo” pi'kniko I
tų lankė aukštesni; mokyklų. meninio veikimo kuomet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bus ' bose)> ckono""ni gyveni,,,.
Birž. 17 d. Šv. Antano par. serijų knygučių.
ir akiniu* pritaiko
Ištekėjus už Juozo Ki nko kai
(pramonė ir prekyba) prašau
daugiau
laiko
praktikuojant.
3343 So. Halsted Street
bažnyčioj susituokė Jad. VuCicerus
iliaugnešys gali
kariam laikui nutraukė moks
siųsti iki 1939 m. liepas mėn.
Dr.
Krukas
ir
jos
vyras
yra
.
štakaitė su L. Stiek (svetim knygučių pristatyti, tik pa
lų. Vėliau pradėjo lankyti
-v
.
.
lo-JO d. įgaliotam specialaus Rez. Tel. Canal 0402
labai draugiški žmones ir tu- ,
1
tautis). Šliūbas buvo vienas klauskite jo prie Šv. Antano
slaugių ir akušerijos mokyk
numerio organizatoriui:
ri plačių pažintį tarpe Cliiea-,
iškilmingiausių. Bažnyčia bu bažnyčios sekmadieniais. Rap.
lų. Jus baigus ir pradėjus
Antanui Skiriui,
go lietuviu. Abu priklauso
vo gražiai išpuošta. Žmonių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
praktikuoti pamatė, kad su2334 So. Oakley avė.,
.
.
,
įvairioms lietuvių organizaciprisirinko kai į metines iš
2158 W. CERMAK ROAD
siduna su daug problemų ir , .
i
Ciceriečiai
Pamėgo
Tel. Canal 2345
° 1
'joms.
Chicago, III.
kilmes. ’Uiražų įspūdį darė kai
pusi ryžta mokintis medicinos
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9
žymus biznierius P. Putrimas Melrose Park
Kru'kai auklėja sūnų ir du
ir chirurgijos. Lanko De Paul
6558 S. WESTERN AVĖ.
LIETUVIAI DAKTARAI
atlydėjo jaunųjų prie alto
TaL Hemlock 7270
Mums gerai žinomas jau
kterį.
Sūnus
Algirdas
lanko
universitetų, vėliau Lewis In
Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7
riaus. Mat, jaunoji yra Putri nas Blažiejus Kazlauskas, ci
stitutų. paskui Loyola unive aukštesnę mokyklų ir pasižy
Trečiadieniais pagal sutartį.
mo žmonos sesuo ir nuo mažų cerietis, ir buvęs pirmininkas
rsitetų ir Chicago Medicine mėjęs -moksle, sporte ir mu
DANTISTAS
dienų Putrimo užauginta. Per Katalikų Federacijos 12 sk.
mokyklų, kurių ir baigė dak zikoj. Duktė Emilija lanko
Baigiantis
mokslo
metams,
1446
So.
49th Court, Cicero
tai, matyt, kad senukas tė prieš kelis mėnesius įsigijo
pradžios mokyklų ir taip pat
taro laipsniu.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vukas Vaštakas ir pavedė tų paveikslų Studio Melrose Pa tarpe baigusių aukštų moks
Antradieniais,
Ketvirtadieniai*
ir
4729 So. Ashland Avė.
myli muzikų. Krukų šeima
Penktadieniais
lą
lietuvių
studentų
randasi
Tas
laikotarpis
nebuvo
len

2-tros lubos
garbų savo žentui, kad pri- rke (150 Broadway.)
gyvena 4120 So. Ricbmond Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
CHICAGO,
1LL.
gvas,
pilnas
vargo
ir
rūpes
ir Emilija V. Kinkas, kuri
vestų dukterį prie Moterys,
.
....
3147 S- Halsted St, Chicago
St.
Telefonas
MIDway
2880
Kai kurie ciceriečiai jau sėkmingai baigė medicinos čio, nes reikėjo auklėti šeitės Sakramento.
Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir
OFISO VALANDOS:
įsiti'krino, kad paveikslų trau mokslų ir 17 d. birž., Good-! mynų, reikėjo rūpintis ir naŠeštadieniai*
Pasisekimo Dr. E. V. Kru
Puota įvyko IIawtliorne kime B. Kazlausko niekas neNuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
Valandos: 3—8 P. M.
man teatre, jai įteiktas dip-Įmų ruoša. Dr. E, V. Krukas kas jos kilnioj profesijoj.
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. i
Community salėj. Neteko ma gali bytinti. Suko, jo studijoj I ionias. Kaip minėtam teatre,
sako, kad lyg tyčia, kuomet
Telefoną* HHMLock 6286
tyti pokylio, bet kurie daly viskas gerai įrengta ir pritai- taip įr Krukų namuose atsireikėdavo rengtis prie 'kvoti
Veikėjų Dėmesiui!
vavo sakė, kad nieko nesto- Į kinta pagal šių dienų reika
lankė daug Krukų draugų pa mų, tai vienas, tai kitas vai
(BEINARAUSKASJ
kavo; visi buvo patenkinti. lavimus. Kaip tik ir tinka jau
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
“Naujoji Romuva” — sa
sveikinti ir palinkėti Dr. E. kų susirgdavo. Daug naiktųrei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Juunavedis yra geras kata navedžiams po šliūbo nuva
vaitinis,
iliustruotas
Lietuvos
6900 So. Halsted Street
V. Kru'kas sėkmingos darbuo kėdavo praleisti belaikant 'kū
2415 W. Marųuette Rd.
likas ir žymus žmogus. Pri žiuoti į B. Kazlausko studio
kultūrinio
gyvenimo
žurnalas
TELEFONAI:
dikį
ant
vienos
rankos,
o
kny

tės šioje profesijoj. Žinoma,
Ofiso valandos:
klauso prie K. of C. Cardinal nusifotografuoti.
10—12 vai. ryto
Užtikrinu, Dr. homilija Krukas ir jos vy gų kitoj ir 'mokintis. Pasinė Pasaulinės Parodos New Yor- Ofiso — Wentworth 1612
Res. — Yard* 3955
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
kuopos ir yra jos pirminin- kad būsit patenkinti jo dar
OFISO VALANDOS:
ras Juozas buvo labai links rus į mokslų turėjo apleisti ke proga išleidžia vienų spe
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
kas. Turi daug pažinčių su bu. Kam važiuoti prie sve
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitariu*
mi ir vaišino atsilankusius visuomeniškus darbus ir re cialų išdidintų numerį, ski
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
žymiais žmonėmis per tai ir timtaučių, jei mūsų žmogus
pagal s atarti
draugus bei svečius.
tai turėdavo progų pasimaty riamų dabartiniam Amerikos
šliiibas ir pokylis buvo labai geriau padaro.
ti su savo maloniais ir arti lietuvių kultūriniam gyveni
Baigti medicinos mokslą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šaunūs.
mais draugais. Tvirtas nusi- mui pavaizduoti.
šiais
laikais
nėra
naujiena,
Geros laimės.
Rap.
4631 So. Ashland Avė.
Grand Openmg
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bet Emilijos Krukas tapimas
TeL YARds 0994
VTRginia 1116
4070 Archer Avė.
daktaru yra retenybė ir svar
Rez. Tek PLAza 3200
Kitas
ilgametis
cicerietis,
Valandos: 1—3 ir 7—8
Laimingas Tas
KLAUSYKITE
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vai
Juozas Kavaliauskas, kuris bu nors trumpai pakalbėti.
Kasdien išskyrus Seredų

CICEROS LIEJUVHJ NAIIJENOS

1 Emilija V įktorija
Krukas Sėkmingai
Baigė Medicinos

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. WINSKUNA$

DU P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. BEINAR

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

Draugas Ciceroj!

►r

turėjo per daug metų LietuSuvienytų Valstijų medici
Ciceriečiai praleidę savo pajvių Liuosybės name tavernų, nos mokyklas lanko ir baigia
rupijos piknikų su geru pel-Jdabar apsigyveno Melrose Pa
tik 4-ri nuošimčiai moterų, o
nu, dabar stojo į talkų “Drau ,rke (1610 AVest North Avė.) 96 nuoš. vyrų. Dėl to, kad
gui”. Saiko, liepos 9 d. visai Birž. 24 d. turės “Grand O- šios profesijos mokslas yra
netoli reikia kuo daugiausiai, pening” savo “AVhite Bun- sunkiausias ir reikalauja ne
išplatinti “Draugo” pikniko galow” bei taverno.
paprasto gabumo ir pastan
serijų. Vienas dešimtukas viPasisekimo naujoj vietoj. gų. Prie to gal būt vienas at
. ai menka dovana palaikymui
Rap. sitikimas iš daug tūkstančių
katalikiško dienraščio.
Bet
medicinos studenčių, kad ve
kai daug žmonių prisidės, su
dus moteris, motina dviejų
Visi
Kviečiami
•
sidarys didelė suma. Netur
vaikų ir pavyzdinga šeiminin
tingi pefka vienų tikietukų.
Draugijos Šv. Antano me kė, kaip Emilija Krukas, iš
turtingesni po du ir tris, o tinis išvažiavimas įvyks atei tesėjo sveikata ir energija pa
liznieriai ir profesijonalai nantį šeštadienį, birželio 24 siekti šių profesijų ir patik
net po dešimts. Tai bent ci d., Liberty darže (buv. Dam rina, kad ir moterys gali pa
ceriečiai! Tik, žiūrėkit, kokie brausko daržas). Piknikan dr- siekti aukštus mokslus lygiai
Žymūs žmonės, geri “Drau ja kviečia ne tik savo narius, su vyrais.
go” 'bičiuliai žadėjo arba jau bet visus Cliicagos ir apylin
Dr. E. V. Krukas, žmona
stojo į talkų platinti “Drau kės Jonus, nes tų dienų pri
go” pikniko serijas: P. Stani- puola šv. Jono. Kad tinkamai
Zevery woman
,-lovaitis, J. Grybauskas, J. praleisti savo varduves, pra
7 I KN0W KELIES 0N
Motekaitis, A. Jovarauskas. šome atvažiuoti piknikan bir
LISTERINE
Aš manau, kad ir bulvariš- želio 24 d.
m
kiai neatsiliks nepasidarbavę
>»
DANMUFF
Draugijos Šv. Antano narys
Jonas Šileikis jau pasveiko
Clinict proot Litttrint Antittplie
ir birželio 19 d. pradėjo dir
rtachtt and kili* dandruff germ
Thcrp Is no ra-sler, morp (lpllghtfnl, ot
bti. Jonas Šileikis VVestern effeclivc
»ay of kceping dandruff tinrler
control than wlth kistprlno AntlHppiic,
Electric Co. dirba apie 25 me famous for morc than 26 yrars as a mouth
»axh and garnio Just rub lt ln and folh>w
tus. Džiaugiasi pasveikęs, nes »ith prolonged inaMMMtn.
Liatprlne Antiseptlc gets rld of dandruff
it kilis the germ that cauaes dan
sako galėsiąs savo varduves bis-ause
druff—the quppr little bottlc-shap<sl himtiria (PltyriiNĮMiruin ovali') that surrouisls
praleisti dr-jos piknike, bir tbo halr and covers the soalp.
Oon't waste tinto with ronipdlns that
irrrply altack symptoms. L'ae Matūrine
želio 25 d.
Autiscptic. tbp provisl iroatmi'iit that grts
Draugystės Šv. Antano na
riai dirbo prie baro parapi
jos piknike birželio 18 d., ir
vien prie baro padaryta pel
no arti 1,000 dol.
Rap.

New City Funirtiirc Mart

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Lonie Ko-medižka Grupė,
ir didele eilė kitų radio žvaigždžių.
J?

LISTERINE
•

[Ofiso Tek Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
I Re*. TeL Deverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
2201 W. Cermak Rd.

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MŲ M0RG1ČIŲ

iNSURfb

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

Išmokėjom Už
Padėtus Pinigus

4%

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION
6816 S. Westem Avė.

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai*
pagal autartį
Re*. 6958 So. Talman Av*.
Res. Tek GROvehill 0617
Office T*k HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2334 So. Oakley Avė.

/

Chicago, Illincls

RAKANDAI

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vok.
Nedčliomis pagal sutartį.
Offio* Tai. YARd* 4787
Namu TaL PROap*ct 1980

LENGVAIS IS.MORftJIMAIH

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FUKNITURK” SINOK 1*04

Phone Yards 5069

Tai OANal 6122.

DR. S.BEŽB
GYDYTOJAS IR OHIRURGAH

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

PIRKIT NAUJAUSI

Cbysler, CMet ir PlRm#i

REZIDENCIJA

6631 S. Callfomia Avė.

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartĮ
TaL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryta iki 8 vakare iiskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DANTŲ GYDYTOJAS

2403 W. 63rd St., Chicago
Tročiadioniais ir Hekmkadieniais
psų^al sutartu.
Tai yra goriausi Ir grallsutri automobiliai Amerikoj, modemMkal Iš
tobulinti, nužemintos kainos, len*vl IJmokCJtmal,
teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIK_E UB”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
Turime dau*yb* vartotų automobilių valiausios mados, nuo glt.tO
Ir augAčiau.
______________ -

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TaL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso v*L: 2—4 ir <—8 p..
Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos 9—10 A. M.
Nedčliomis pagal sutartį.

Tai OANal 0267
Ras. TaL PBOspect 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet
6 iki 0 vakare
Office Phone
Res and Office
PROapect 1028
2859 8. Laavitt St TaL YARd* 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

(K0WAR8KA8)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TEL. YARDS 6557

DR. FRANK C. KWINN
(KVTECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 West 47th Street
(Kampas Wood St.)
OFISO VALAND06:
2_.4 į, 7—8:30 Vaka«

Pagal

)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO, 1LL

4645 So. Ashland Avenue

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

t

DR. WALTER j. NULUPS

3259 S. Halsted Street

NAUJAUSI IR GERIAUSI

MALDAKNYGES

“DRAUGO” KNYGYNAS

Tek CANal 5969

2423 W. Marquette Road

PHYSICIAN and SURGHO9

/isu*

756 West 35th Street

DR. A. P. STULGA

DR. J. J. KOWAR
Iki šiol 5* kalėjimų pabėg
davo tik vyrai, f)?t šiomis die
nomis iš Marysville, Ohto, ga
lėjimo pabėgo ir ši moteris,
Velma West. Ji nuteista ka
lėti iki gyvos galvos už nužu
dymų savo vyro. (Acme telepiloto)

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vak nuo 1—=3: nuo 6:30—8:30

Phone GRO. 0306

DANDRUFF

Angelas Sargas, juod. virš. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš.......................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš......................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.............................. 75c
Mano Pagelba, didelėmis raidėmis .............. $2.53

Tek YARd* 5921
R**.: KENvrood 6107

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedčliomis susi tanu

DR. STRIKUL’IS

1748-50 W. 47th St.

Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. dien,

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DANTISTAS

*t the cansp. The nnly treatmont wp knotr
of that Is baokod by ton years of rpsoarch
and a ellnlral rrcnrd or succoas ln tbo
great tnajorlty of cases.
Lambert Pharmacal Co., St. Louls. Xto.

THE PROVED TREATINENT FOR

Sered«mis ir Nedčl. pagal sutarti

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

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

DR. V. E. SEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefoną* Lafayette 3660
Antradieaiaia, KatvirUdieniaiz ir
Pwnki.zIi.Tli. i.

4631 South Ashland Avė.
TaL Yard* 0M4
EigHadiinuaia. Tračiadianiaiz b
.k

r

V

I

Penfotadieais* birželio 23* 19'9

K

nRTTTGTS

latiniai darbuosis. Ypač da
bartiniu luiku, kada eina pri
sirengimai prie Lietuviij Die
Birželio 20 d. “Draugo” nos išvažiavimo liepos 23 d.
i name įvykęs Marijonų Kano Marijos Kalneliuose, Hins
jų Draugijos Chicagos apskri dale, 111. Kurie tuo reikalu
ties susirinkimas buvo labai norėtumėt padirbėti, ypač do
gyvas ir atstovaujamas veik vanų knygučių platinime, pra
visų 'kolonijų.
šomi kreiptis prie kun. Cini
Visų pirma pirm. A. Bace ko, jisai jų suteiks.
vičius pradėjo susirinkimą,
Po to sekė raportas kaip
kviesdamas nutarimų raštini rengiamasi Lietuvių Dienai.
nkų perskaityti praeito susi Pranešta, kad gautas garsia
rinkimo protokolų, kuris vie kalbis iš Jos F. Budriko kor
nbalsiai buvo priimtas.
poracijos, adresu 3409 S. HalSusirinkime dalyvavo ir sted St.; taip pat p-nas Va
gerb. dvasios vadai — kun. lančius žadėjo padaryti platų
J. Mačiulionis ir kun. Petras pranešimą per Juozo Budriko
Cinikas.
radio valandą ir ateityje su
Pakviestas kun. J. Marčiu teikti progos daryti praneši
lionis tarti žodį, plačiai api mus apie išvažiavimą. Malo
budino apie tuos jaunuolius, nūs Marijonų rėmėjai ir priekurie šiais metais baigė pra teliai, už tokį gražų prielan
džios mokyklą, ir prašė ko kumą J. Budriko korporaci
lonijų atstovų, kooperacijos. jos, progai pasitaikius neuž
Kadangi su šių metų mokslo mirškite, atsilankykite į jo
pradžia, Tėvai Marijonai no krautuvę, kad ir ateityje pri įsteigti aukštesnę mokyklą nas Budrikas neužmirštų mū
—Higli Scliool tiems jaunuo sų.
liams, kurie norėtų pasiauko Taip pat paimta Povilo Eiti ir stoti į Tėvų Marijonų tmonto (bulvariškio) orkest
eiles, bet ir tie, kurie mano rą, baigiama rengti progra
ateityje pasitarnauti pasau ma ir kiti prisirengimo dar
liui ir darbuotis visuomenėje, bai.
kad taipgi bus priimami į
Iš (kolonijų skyrių atstovai
Tėvų Marijonų steigiamąją bei atstovės buvo šie:
aukštesnę mokyklą Marijos
North Side — A. Bacevi
Kalneliuose, Hinsdale, III.
čius.

Iš Marijonų Rėmėjų
Draugijos Susirinkimo

Tai begalo gražus ir vertas
dėmesio Chicagos lietuviams
katalikams ir, sulaukus ru
dens, siųsti savo vaikučius į
tą mokyklą. Taip. pat prane
šė, kad su šiuo susirinkimu
nuolatinis Marijonų Rėmėjų
Dr-jos dvasios vadas bus ku
nigas Petras Cinikas, kuris
padės ir rūpinsis visais "šios
draugijos reikalais. Taip pat
kun. P. Cinikas skirtas ir
“Laivo” redaktorium. Taigi,
nuo dabar, Marijonų Rėmėjai
būkite taip malonūs kreiptis
į “Draugo” ofisą, kur nuo

Cicero — Kotrina Sriubienė ir Sofija Ališauskienė.
Dievo Apvaizdos parap. —
bizn. Pr. Ivanauskienė, p-nia
Bankevičienė, M. Bu'kantienė
ir Ona Bukantaitė.
Brighton Park — Pr. Vaičkauskas ir M. Navickienė.
Marąuette Park — A. Pukelienė, A. Jonaitienė, O. Vi
limienė, K. Vilimas ir B. Nenartonis.
Meirose Park — Kazimie
ras Kantautas.
West Side — Įg. Kryževi
čius.
Wesb Pullman nors atsto
vų nebuvo, bet raportą pri
GIESMYNAS
siuntė K. Raila.
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame
Visi kolonijų atstovai pa
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Giesmes.
reiškė, kad stropiai rengiasi
Giesmes Ir muziką patvartė
Ant. S. Pocius.
prie išvažiavimo, platina do
Ijlaldo O. L. R. K. Vargoninin
vanų 'knygutes ir rengiasi da
kų Provincija.
Knygos kaina — 50 centai, pri
lyvauti su. darbininkais ir įdedant 10 centų persiuntimui.
vairiais bizniais.
LIETUVIŠKAS
Taigi, reikia ti'k pasidžiau
MISOLĖLIS
gti iš šio susirinkimo įgytų įŠlovinkim Viešpatį.
spūdžių, kad taip gražiai ir
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai
nuoširdžiai rengiamasi ir dar
ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms. Ir kitos Mal
buojamasi.
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
Ant galo dar kalbėjo nau
liauskas. Stipriais odos viriais,
kaina — 3.75. Reikalaukite Iš:
jai paskirtas dvasios vadas,
kun. Petras Cinikas, kuris pa
DRAUGAS PUB. C C.
žadėjo visas savo galimas jė
2334 So. Oakley Avė.,
gas dėti ir kooperuoti su ko
Chioago, Illinois
lonijų skyrių atstovais, kad

Yra dideliu išmanymu nesi Kuomet žmogus dėl savo
karščiuoti darbuose ir nesilai prasižengimų žeminasi, tuo
kyti atkakliai prie savo nuo met lengviau kitus permal
monių.
dauja ir užsirūstinusius nu-

A.
VINCENTAS

Liuterų sektos maldnamis Anoka, Minn., kur per viesulą (tornado) žuvo 10 asmenų.
(Acrne telepiloto)

Aplink Mus
Sekmadienį Lietuvių R. K.
Labdarių Sąjungos kuopos
rengiasi vykti į savo (labda
rių) ūkį, kad smagiai pralei
sti dienelę gražiame pamiš
ky, tyrame ore. Tai bus pik
nikas su įvairia programa,
'kurią parūpins kuopos. Ten,
sako, nieko netruks; nei val
gių, nei dainų, nei muzikos,
nei dovanų. Daug kas rengia
si važiuoti.

Mūsų bendradarbis kun. A.
Karužiškis praneša iš Clevelando, kad birželio 9 d. pa
daryta sunki ir pavojinga operacija kun, E. Steigmanui.
Kad apsaugoti jo gyvybę nuo
įsigalėjusios gangrenos, nu
plauta jo dešinė koja virš
kelio. Jau ketvirtas mėnuo,
kaip kun. Šteigiuanas ligoninėj. Jis yra buvęs klebonu
Youngstoun, Obio, ir asisten
tu Šv. Jurgio parap. ir prie
kun. Karužiškio.

sys Bundausikas, 50 m. aaaž.,
gyvenęs — 2449 S. 69th St.
Praėjusį sekmadienį jis buvo
skaudžiai automobiliu užgau
tas prie AVestern avė. netoli
namų.

Savo tautiečių tarpe turi
me žymių sportininkų: Ed.
lvrause, Jack Sharkey, John
Goodman, Joe Beinor, Billy
Burke, Josepli Platak ir visą
eilę kitų. Jie yra užkviesti
ir tinkamai bus pagerbti bu
simąjį sekmadienį Syrena Cafe 2 vai. ir vakare Flyn. Hali,
3236 W. 63rd St. Tai rengia
ma American Lithuanian Olympic sąjungos, kad sutrau
kti visus sportininkus, buvu
sius olimpijadose Lietuvoj.
Rengimu rūpinasi Al. Kuniskis, K. SAvickas, P. Barskis,
Žukas, \. Rėkus ir kiti.
J-en
kons, p. Daužvardis,
teisėjas Zūris ir pakviesta
daug žymių kitataučių. Tai
bus gražus ir įdomus paren
gimas.
|

Šio pikniko programa bu
vo pažymėtinai graži. Kalbė
jo: prof. Pakštas, konsulas P.
Duužvardis, p-lė Baronaitė
(kurią perstatė p-nia Daužvaįdienė). Gražiai dainavo Liet.
Vyčių choras, muz. Juozo Sau
rio diriguojamas. Sus-nio 101
kp. skautai, Rudžio ir Cesnos
vadovaujami, buvo įsitaisę
savo stovyklą ir traukė pub
likos dėmesį. Topper’s or
kestrą, L. Šimučio, Jr. vado
vaujama, smagiai grojo lie
tuviškus ir moderniškus šo
kius. Darbininkai ir visa pi
kniko komisija mandagiai
žmonėms patarnavo, žodžiu,
tai buvo piknikas, 'kokio Chicagoj nesame turėję. Garbė
už tat LRKSA apskričiui.

Užvakar naktį Gounty li
goninėj nuo žaizdų mirė Sta-

Lietuvių R. K. Susivieniji
mo apskrities piknikas buvo
liepos 23 d. rengiamas išva tikrai šaunus. Jis neišrodė į
žiavimas būtų tikrai istorinis.
Nesiradus daugiau svarbiij pikniką, bet į šiaip jau kokį
reikalų susirinkimas baigtas rimtą ir drauge linksmą gra
su pasiryžimu — dirbti taip, žiausių, rinktinių Chicagos
'kad šis išvažiavimas būtų vie lietuvių suvažiavimas, kuriam
ypatingos reikšmės pridavė
nas sėkmingiausių.
J. K.
atvykę garbingi svečiai: prof.
K. Pakštas, Lietuvos Konsu
las ir p-nia J. Daužvardienė,
KILIIVt PAIN IN riW MIKUTIS p-lė Baronaitė ir p-nia Minio
To relieve the torturlng pain of Rheuraatiara, NęuritU, Neuralgia or Lumbago. In a
tienė (abi tik ką atvykusios
few minutes, get the Doctor'a formula
NURITO. Dependable—no opiatea, no narcotica. Does the work ąuiekly—mušt relieve
iš Lietuvos).
cniel pain, to your aatisfaction In a few

RHEUMATISM

minute* or moneyTaclc at Druggist'a. Don't
suffrr. Ute NURITO on tbis guarantee today.

ANN MARLE GOODYEAR
(Pijošo Paznoko anūkė)
Mirė birž. 13 a., x939 m.,
6:1,5 vaJ. vak., sulaukus 9 me
tų ir 10 mėnesių amžiaus.
Gimus Chicugo, Illinois.

Paliko dideliam© nuliūdime:
motiną Marijoną,
po tėvais
Paznokaitė, tėvą Vincentą, bro
lį Vincetitą, senuką Pijušą Paznoką, senukę Margaret Good
year, dėdes, tetas ir daug ki
tų giminių.
Kūnas pašarvotas koplyčioje
10834 So. Michigan Avė.

PfaflM LAFATKTm UM

IgSIm

DON’T BE GREY
Deot talente grey hafa*. Qr*y hrir
PT-V-— you look old and feel old.

JONAS LINKUS
Mirė birželio 21 d., 1939 m.,
6:45 vai. vakare, sulaukęs 29
metus amžiaus.
Gimęs Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Suzanną, po tėvais Bogutis,
motina Antaniną, tėvą
Joną, seserį Eleną Sehiebel,
švogerį Harold, sesers vaikus ir
kitas gimines.
Kūnas pašarvotas Lachawicz
koplyčioje, 2314 VVest 23rd PI.
Laidotuvės jvyks pirmadienį,
birželio 26 d. Iš koplyčios S:3U valandą ryto bus atlydėtas
j Aušros Vartų parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velonio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas j Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę: Moteris. 'Motina, Tčv a s, Sesuo, švogeris, Sesers
Vaikai ir Giminės.

Ladd. direktoriai Lachavvicz
ir Sūnai, tel. CANal 2515.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Bro

G. k ŠUKYS, SUKYS - DOODY - ANTONISEN, hc.

lis,

Senukas,

Senukė,

Tetos ir Giminės.

Bedės,

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

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

K E L N ER — P RU Z I N

AMBtiLAMCE
D VV A I
M
I A AI

GariatuiM PaUraarlniM — Moteris patarnauja
Phone 9000
680 W. I5th Ava,

John F. Eudeikis
8BNIAU8IA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE

Raštinė modemiškai įrengta ir patar

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir renduojame apsaugos
dėžutes. ,Apdraudžiafli namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tnvemu8 ir t t. Patarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikriname kontraktus, Notary Public, mainom Čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checka.
O. A. frUKYS, PreiideątM, ąUHY^DOODY-ANTONUMEN, Ino.

•» sese te teak ArCkbMria*
Ar 0
CEMUMT CMreiee
ipTke psrfsct caanMnatioa «4 riek afl. ftae
snd daOcata color that cao't ha copia« |
onty Claiiol
). . . a hlaatf

4OAM OAA. OA1MM. tec.
W«at 46<h Su Mrw Vert.

X. V.

c:

-Am»-

PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ]
KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

3354 So. Halsted SL
Telefonas YARds 1419-

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

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

, Natmrally... irith

KABIAI CHICAGOS, CIOEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ MBEKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mylintiems — VrotwvB«nM —

Pitone: Calumet 2620-1

Try the Modern* Method for CoU
orinc Hair ... CLAIROL. YooTl
•ppreciate the ąuick, pleasant treatment. No bleaching reąuirąd to
aoften the hair when yoa ase
CLAIROL. YouTl lova the rante
on your hair — beautiiul, natūrai*lookinc color that defies deteetion.
Saa yourself as you would likę to
be. Saa your hairdressar today <
'•te tfab coupon K0W. [

tuvėse.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Perkėlėm raštinę j savo namą.
navimas bus geresnis.

Mirė birželio 20 d., 1939 m., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Truskavos pa
rapijoje, Užvermenių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime: brolį Antaną, seserį
Apoloniją Vaznienę, švogerį Vincentą ir jų šeimą, švogerį Juozapą Brazaitį ir jo šeimą, dėdę Joną Dargu
žį ir jo šeimą, dėdę Ignacą Dargužį ir jo šeimą (Amsterdam, N. Y.), 4 pusbrolius: Antaną ir Juozapą
Dargužius ir jų šeimas, Stanislovą ir Joną Dargužius
ir gimines.
Kūnas pašarvotas koplyčioj: 1735 Wabansia Avenue. Laidotuvės įvyks šeštad., birž. 24 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo parap.
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvse.
Nuliūdę: Brolis, Sesuo, Švogeriai, Dėdės, Pusbro
liai ir Giminės.
Laid. direktoriai Lacha\vicz ir Sūnai, tel. CAN. 2515.

Laidotuvės Jvyks šeštadie
nį, birželio 24 d. Iš koplyčios
8:00 vai. ryto bus atlydėta į
Visų Šventų parapijos bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstaiuus-as dalyvauti šios© laido

- -- A /

Irba Flovver Shoppe
4180 Archer Avė.

DARGUŽIS

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfield Avenue
___________ Tel. LAFAYĘTTE 0727__________

T\

V' Ą T

Aattoiy B. Petkas
Laefcatoz i Sinai
ItLlinfinCttS
S. P. teita
ftataias M. Plillips

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Kl&UMykita nilkų T Jotu vi q radio programo Antradienio U
iritadienlo vakarato. 7:00 valandą, U WHIP atotioa (1400 K.)
Praoriėjaa B. AAI/nMIERAJB

6834 So. Western Ava,
GROvehiU 0142
1410 S. 40th Court
CĮCero 2109
2314 West 23rd Plaoe
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 SL
Phone PUUman 1270

4348 So. California Avs,
Phone LAFąyette 3572
3319 Lituaniea Avenue
Phone YAHds 1138-1189
3307 lituaniea Avė.
Phone YARds 4908
1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0788

M V. Pettos

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFąyette 8024,

t

£>: %
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Švento Kryžiaus Parapiios Didelis Piknikas
s U

I Š L A 1 M E J 1 M A I S

_

c.
j- • R -Minlnne 25 d 1939 m. Vytauto Darže, 115 gatve, arti Pulaski Rd.
Sekmadienj, Birzelio-June
a., iv
7
klebonas ir komitetai.
Pradžia 11:00 vai. ryto - dera muzika Šokiams - U*nga 35c.

L. Vyčių Choras
Kai kuriems yra leista su Palinksmins Visus
laukti sidabro ir aukso jubi Atsilankusius
liejų ir pasidžiaugti ilgesne L. Vyčių Dienoj

Trys Metai Kunigu

(kunigystės darbuote, bet a. a.
kun. Jonui Juškai teko dar
buotis kunigystėje tik tris
metus. Mūsų Aukščiausias
Kunigas, Jėzus Kristus, tik
tris metus darbavosi viešai
mokindamas ir šviesdamas
žmones, taigi ir kun. J. Juš
kos, nors, palyginamai, trum
pa darbuotė, visgi ji siekia
Kristaus laikotarpį. Kristaus
mokslo svarstyklė sveriant jo
ir trijų metų veikimų Šv. Kry
žiaus parapijoj, rasime, kad
jo siela nuopelnais yra tur
tinga. Tūkstantis šv. Mišių
atlaikyta, keliasdešimts tūks
tančių išpažinčių išklausyta,
tiek pat, jei ne daugiau, šv.
Komunijų išdalinta. O kiek li
gonių prie mirties priruošta,
kiek vaikučių pamokyta, kiek
maldų sukalbėta už jam pa
vestas sielas?

Man (kun. Jonas buvo ge
rai žinomas kaipo klierikas
Mundelein Seminarijoj. Per
šešerius met. ketvirtadienias
teko jį matyti ir mokyti lie
tuvių kalbos. Jis mylėjo lie
tuvių kalbų taip, kaip mylė
jo visas seminarijoje klierikui
skirtas pamokas. Jis norėjo
būti kunigu ir savo tautie
čiams pagelbėti tikėjimo ma
lones išlaikyti. Tuo aukštu ir
kilniu idealu degte degė jo
siela.

Lietuviškos dainos skambės
Vytauto parke, liepos 4 d.
Didžiulis L. Vyčių Chic. ap
skrities choras, vadovaujant
muz. J. Sauliui, sudainuos ke
lėtų liaudies dainų ir paskui
vadovaus visų dainavimui.
Tadgi, ne vien girdėsime cho
rų, bet sykiu ir visi dainuo
sime.
Be to, bus basehall žaidi
mai, kuriuose loš kitų miestų
lietuviai už Vak. valstijų čempijonatų.
Vakare įvyks laimėjimas
naujo 1939 m. Plymouth, 1939
metų Motorola radio ir $25.00
pinigais.
Tikietų galima gauti viso
se L. Vyčių kuopose ir sek
madieniais Vytauto parke. B.

Legijonieriai Padėjo
Pamatus Savajam
Namui
Dariaus - Girėno poste tik
ra rugiapiūtė. Birželio 17 d.
posto viršininkai, statybos ko
mitetas ir šiaip posto nariai
padėjo pamatų sienoms savo
gražiam namui.
Posto komendantas Wm. Se
bastian ir namo statymo ko
miteto pirm. B. R. Pietkiewicz, yra dėkingi tiems posto
nariams, kurie su pasišventi
mu iš liuosos valios, nuo šir
dies dirbo.
Brangūs lietuviai veteranai,
legijonieriai! Mums taip ir
dera. Visi žinome, kad pradė
tas labai didelis darbas. Jis
priklauso ne vienam kamandieriui, ne vienam statybos
komiteto pirmininkui, bet vi
siems. Tad, visi privalome,
kiek galėdami, prisidėti ir
pagelbėti.

kos lietuviai daug žadančio
veikėjo.
Jeigu Dievas sutrumpino a.
a. kun. Jono kunigystėje dar
buotę, tad dar vienų pamoki
nimų iš jo pasiimikime. Te
gul kun. Jono nors trumpas
gyvenimas būna žvaigžde pri
menančia kiekvienam nelau
kti senatvės su Dievu susitai
kyti, bet jaunatvėje padaryti
santalkų, nes nežinoma nei
diena, nei valanda, kada
Viešpats pašauks.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.

Sulaukęs laimingos, nuo se
niai laukiamos dienos, sykiu REMKITE, PLATINKITE
SPAUDĄ
su savo artimais draugais, KATALIKIŠKĄ
kun. S. Valuckiu ir kun. A.
Kiškūnu, iš Jo Eminencijos
Kardinolo Jurgio Mundelein
rankų priėmė Kunigystės Sa
kramentų. Graži buvo ta die
na. Tėveliai ir giminės su gi
liu troškimu laukte laukė, ka
da kun. Jonas teiks jiems pir
mų savo kunigystės palaimi
nimų. Net skaisti saulutė pri
sidėjo padidinimui džiaugsmo
ir, rodos, tik rinte tikrino il
gų kun. Jonui kunigystėje gy
venimų. Bet Dievo keliai ne
mūs keliai. Dievas, davęs kun.
Jonui brangaus laiko atlikti
trijų dienų rekolekcijas Mun
delein Seminarijoje, vos grį
žus iš svarbiausio dvasinio
p-,", j
darbo,mirties angelas parei
kalavo (kun. Jono sielos. Ti
kimės, jis per pastarąsias tris
dienas apie tų kelionę gilinu
pamųstė ir prisirengė kelio
nei į amžinantį. Tik pats gal
nė nesitikėjo, kad taip staiga
ja)m teks su savo mylimai
K;:#*
siais šioje žemėje atsiskirti.
Šv. Kryžiaus parapija nu* I
George Seehuetter, Sawyer
įtojo energingo jauno dvalios vado; tėveliai ir giminės apskr. šerifas, kuris vado
abai jiems mylimo ir bran vauja ieškojimui pabėgusio
daus asmens; Kristaus Baž- žmogžudžio Raymond Olson.
(Acme telephoto)
»yčia uolaus kunigo; Ameri-

giau darbininkų. Kuriems tik
laikas leis, pašvęskit bent vie
nų dienų šiam darbui. Atsilankvkit šeštadienio rytų prie
statomo namo, 44 ir S. Western Avė. Arba jeigu kas turi
te kokį draugų pažįstamų, ku
ris norėtų ateiti legijonieriams į talkų, atsiųskite. Legi
jonieriai neužmirš pašaliečių,
kurie suteiks kokių nors pa
galbų.

Po sunkaus šeštadienio da
rbo, sekmadienį, birželio 25
d., visi pasilsėsim, važiuoda
mi laivu Michigan ežeru su
legijonierių ekskursija į MilAvaukee.
Frank Krasauskas

Iš šakiškių Veikimo

karninkas Aleksa. Sunku vi Kas myli, gerovei tarnauja
sus išvardinti. Turėjome ir daug protų nevisai subrendu*
Birželio 14 d. laikė susirin svečių net iš Jenson, III.
džiuoja, neieško garbės.
kimų Antanaičių name, 5033
Nutarta surengti šeimyninį Jeigu dvejuos kariauja f«
W. Roosevelt Rd.
išvažiavimų Forest preserves.. Prieš bendr* Prieš«’ Pa&elbėSusirinkimas buvo skaitli
kitę vienas kitų.
ngas. Raportas iš buvusio pi J komisijų įėjo J. Antanaitis
kniko parodė, kad pelno ša IĮ ir K. Augaitis.
CLASSIFIED
kių bažnyčios fondui liko $33. Rudenį nutarta surengti šo
IEŠKO DARBO
Tokiu būdu fondas paaugo kius. Į komisijų įėjo: M. UnJauna mergaitė ieško lengvo namų
virš $300.00. Pinigai tuoj bus draitienė ir S. Balsiūtė.
darbo prie mažos lietuviškos šeimy
nos. Jei kam reikalinga, šaukite:
pasiųsti Lietuvon.
VLRglnla 1218,
Sekantis susirinkimas lie
PARDAVIMUI BIZNIS
Komisijoj daug pastangų pos 12 d.
Rašt. A. G. Pardavimui valymo, dažymo ir siu
vimo biznis. Įsteigtas virš 20 metų.
dėjo J. Antanaitis ir P. Juš
krautuvę, 4 gyvenimui
— 1 Parduodame
kambarius ir dyką lotą pigiai. At
ka. Ačiū jiems, taipgi ir vi
H. Dajc, 2223 S. Cuyler
CLASSIFIED sišaukite:
Aveme, Bervvyn, III, Tel. Berwyn
siems svečiams, kurie parėmė
1240R
PARDAVIMUI NAMAS
piknikų., ypatingai biznierius I 4 fletų namas — ant dviejų lotų.
PARDAVIMUI BIZNIS
2-karų garadžius. Parsiduoda pigiai štai ką jūs norėjote — mažą groP. Murei'ka, Gribinai ir Pe- iš priežasties senatvės. Atsišaukite: serne. 6 kambarių fletas, belsmon2250 West
Illinois.

^į>Scratching

Bučeminkų ir
Groserninkų
Išvažiavimas

//RELIEVE
re L
ITCHINC SKINGv/cA/y

BRIDGEPORT. — Kaip gi
rdėti, Bučerių ir Groserninkų
Sąjungą, Bridgeporte, rengia
Birželio 24 d. bus pilama si prie draugiško išvažiavimo
konkretas — sienų pamatas, ateinantį sekmadienį, birž. 25
tad kur kas reikės daug dau d., Dainelio darže, kurį gali
ama pasiekti važiuojant 87ta
'• į vakarus nuo Kean avė. iki
1 baigiasi kelias. Ten bus gali
ma dalyvauti ir ne Sų-gos na
riams, ir kiekvienas turės pro
Ineorporated
gos linksmintis prie smagios
Tel. Prospect 0745-0746
muzikos ir kitokių gardumy
Wholesale Only
nų.
A. B.

Even the moet atubbom itchlng of eczerna,
blotchts. plmploe, athlete's foot. rashes and
other estomally caused skin eruptions,
ęuickly yields to pure, cooling. antiseptlc,
fiQuld D.O.D. Prucription. Clear. greaaeless and Btalnlem—drles fast. Its gentie
o 111 sųoMie tbe lrrltatlon. Stopa the moet
lntens^tchlng ln a hurry. A 35c trlal bottie. at all drug Stores, provee lt—or your
money back. Ask for U.D.D. Prescrirtion.

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

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

p-nas Butchas, sav.

24th

Street,

Chicagu.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas. 3 fletai: 6 kamba
rių: 4 kambarių ir 3 kambarių; 2
karų garadžius. Parduosiu pigiai arba
mainyslm ant grosernės ar kitokį*
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rd Place,
Clilcago, III. „
REIKALINGA DARBININKĖ
Reikalinga patyrusi moteris ar mer
gina nuolatiniam namų darbui. 1
valkas. Pasilikti kelius vakarus. At
sišaukite telefonu: ALIlany 4117.

Mažą Išlaidą
NAMA
Pamatyldt
šj namą
šiandien
.10 r. Iki 4
[ po plet ant
mūsų vietosi
Pastatysime namus Ir vidų Jrengsime ant jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ
2 karams pastatysime
ant jūsų loto
už................................
Unijistų statyta.

5931-33 So. Ashland Avė.

GARSINKITES “DRAUGE”
Pas mus galima gauti tikrai
Lietuvišką Importuotą Valstybinę
Degtinę.

LIETUVI1KA

RŪBŲ KRAUTUVE

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M.
D2lmidal, Savininkai.

VISKAS DĖL VYRŲ

UNIVERSAL
RESTAURANT

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
nž Tokią Kainą
TIK $1.00 pT-Ol r n
4-5 Kvortos...« ■•DU.

Reikalaukit

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa
tarnavimą.

J;

Linksmas Patarnavimas Visiems

PAUL LEASAS

750 W. 31st Street

(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

A. A. NORKUS, sav.

3427 So. Halsted Street

Tel. Victory 9670

Tel. Roulevard 0937

SAVO

APYLINKĖS

TAVERNOJ
IRp.- DRINKSAS
MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

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

CITY WRECKING. & LBR. CO.
2301 S. Crawford, Lavndale 3010
Open Sundays
K. KAFKA, pres.

Tortą* »lr*

R«er,u vir
SMS.M0.0t

4192 S. ARCHER AVENUE

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
—įvyks—

Sekmadieni, Liepos-July 9,1939
GRAŽIAME SUNSET PARKE
it

Prie 1

VILNIAUS KALNELIUOSE”

ir Archer Avė., Rte. 4A

(North Eaat Corner Archer and
Baeraraento Avė.)

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

IBmokėjom
M
Už padėtus 4%
pinigus
'
Duodam Paskolas s.t 1-mą
Morgiėią
Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION
ot cnicAOO
JD8TIN MACKrEWICH
President
HELEN KUCHINSKA8, Bes.

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

tas ir garadžius. Už viską tereikia
jnešti tik mažą sumą. Atsišaukite:
2311 South Leavitt S t., telefonas
Ijaivndale 9330.

PARDAVIMUI NAMAS
Nebemokėkite rendos. Įneški te pi
nigus ant namo. po num. 2134 W.
24th St. Jeigos $72.00 J mėnesj.
Į 10 metų namas jūsų. Matykite sa
vininką po num.; 2817 So. Karlov
Avė., tol. Lawndale 9380.
GERAS IR PIGUS
Krautuvė ir 3 fletai po 5 kamba
rius. Fletai apšildomi. Geroj vietoj.
Marąuette Parke. Krautuvė tinka
ma visokiam bizniui.
Atsišaukite:
Box V 679. Draugas Pub. Oo.,
2334 S, Oakley Avė., Chlcago, III.

PARDAVIMUI PIGIAI
Pigiai — didelis lotas skersai nuo
Liet. Taut. kapinių, šalę “forest pre
serve". Tinkama vieta dėl “refreshment stand”. SSčios ir Kean Avė.
Atsišaukite: 2617 So. Karlov Avė.,
telefonas Lavvnilale 9380.
GERA NAUJIENA
Parduodu namą labai pigiai — 6
kambarių su garadžiu ir apšildomas
su šiltu oru (furnace heat). Namas
randasi Bridgeporte. Atsišaukite pas
savininke: 830 W. 34th Street, tel.
VAR.ią a530.

PARDAvnn'i mzNis
Mokyklos Reikmenų Ir dellratessen,
Marąuette Parke. Pilnai Įrengtas.
Parduosiu pigiai.
Telefonas HEMloek 5082

PIRMOS RCSIES JUODŽEMIS
— gėlynomg Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 6 bušeliai $1.00; 15
bušelių $2.60.
Stanley Oavens. 110 So. Rldgeland
Avė., YVorth, III., tel. Oak I.awn
193J-1.
VASAROTOJAMS ATYDA
laibai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automoblllum ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chlcagos. Keltas 83 ir 45. Peter Ber
notas. Box 77. Sllver Lake. Wls,
PARDAVIMUI
S kambarių bungatow. >750.00 įmo
kėti. $27.00 | mėnesi HOLC. Labai
gerame stovyje. 50 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busu. Savi
ninkas: 9353 S. 55th Oourt, Oaklavvn,
TlllnoK

TEISINGAS PATARNAVIMAS
Per mus galima pirkti Iš resyverlųforklozerių gerų bargenų — mažų
ir didelių namų. pigiai ir ant leng
vų išmokėjimų. Jei turite kokią nuo
savybę ir norite parduoti, mes par
duosime greitai ir gausite visą caah.
Taipgi turime gerų mainų, visokių
Ir visur. Taksų protesto štampą ar
ba Notaro antspaudą kur reikia pri
dedame dykai. Atliekame visokius
real estate ir Insurance reikalus iš
visu atžvilgių su teisingumu ir at
sargumu. Charles Umlch (Urnlkas),
2500 YVcst 63rd St., tel. PROspect
6025..

PARDAVIMUI RAKANDAI
15 priežasties ligos parsiduoda ra
kandai virtuvės, dlning Ir parlor
kambarių. Matykite nuo 8:00 Iki
6:00 vai. popiet. 70S6 So. Arteslan
Avė. 2-tras aukštas.
PARDAVIMUI AKORDIONA8
Naujas 1938 metų Wurlltzer 120 baaų aknrdlonas. Streamlined. Parduo
siu pigiai. Duokite paslūlljimą. B.
Ij. Emcroon. 8248 Rn. Laflln St.
Telefonas Triangle 3984.

PARDAVIMUI BUNOALOIV
6 kambarių mūrinis bungalovr. Pri
važiavimas iš šono; 2 karų gara
džius: arti Marąuette Park. Atsi
šaukite: 3227 West 66th Place, Cliicago, III.

PARDAVIMUI NAMAS
Didelis, Ivlesus 8 kambarių na
mas ant mūrinio pamato Ir plataus
loto, su nuomomis. Grindys Ir pa
puošimai ąžuoliniai. Oasinls Eleetrolux šaldytuvas.
Pasiliks nemažai
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| nvčlA. mokykla, susisiekimai ir t. t.
Atsilankymo valandos: 2:00 iki 6:00
popiet. Sekmadieniais pagal sutartj.
Tel. RADcllffe 3281. 7525 Eggleston.
Agentai pasinaudokite proga.

Pocthontaa Mina Rnn, (Screened) Tonai $7.00
Petroleum Carbon Coke, perkant 5 tonos ar
daugiau, Tonai $7.25. Šios kainos tik iki Liep. 1
Mm

Tu

*h*«r*.

