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VĖLIAUSIOS IŠ LIETUVOS
STATOMA DARBĖNŲ—
ŠVENTOSIOS UOSTO
GELEŽINKELIO LINIJA

KAUNAS, birž. 21. — Ge
ležinkelių Valdyba ir Savano
Jiems gelbėti susimesią
rių Darbo Talka šiomis dieno
japonai su italais
mis pradeda Darliėnų-ŠventoPARYŽIUS, birž. 23. — Iš sovietus, o italų — prieš ki sios Uosto geležinkelio linijos
įvairių šaltinių Paryžius in tus lenkų bendrininkus.
statybą.
Gautomis čia informacijo
formuojamas, kad visais Vo
kietijos pasieniais nacių ka mis, jei japonai susimestų GILINAMAS ŠVENTOSIOS
riuomenė skuliotai kilnojama pridš sov. Kusi jų, tenai prieš
UOSTAS
ir koncentruojama. Nepapras Stalino režimąt tuojau
kiltuL re KAUNAS, birž. 21. — Šven
U
tas karinis judėjimas vyksta voliucija. Rusijos respublikos tosios Uostas gilinamas ir ruo
Prancūzijos, Belgijos, Olandi ir raudonosios kariuomenės šiamas, kad į jį galėtų įplau
dalys tik ir laukia progos at- kti ir šiek tiek didesni laivai.
jos ir Lenkijos pasieniais.
Berlyne tvirtinama, kad tai siskaityti su Maskvos raudo
esanti paprasta sezoninė ka naisiais autokratais. Šiandien
LIETUVOS ŠAULIAI NU
riuomenės mankšta. Bet gau Rusijoje drausmė išlaikoma
SIPIRKO DU LĖKTUVUS
singų kariuomenės dalių vi tik teroru. Kilus karui, apsi
KAUNAS, birž. 21. — /’asais pasieniais kilnojimas ne metę ištikimybe įvairių rūšių skutiniu laiku Lietuvos Šauliij
Dr. Francis E. Toįvnsend (kairėje), 72 amž. kalifornietis, atidaro savo organizacijos ketvirtąjį nacionalį suvažiavimą
suderinamas su paprastais se komisarai nusisuktų prieš Sąjungos Aviacijos skyrius nu Indianapolis mieste. Jo vadaujama organizacija darbuojasi kongresą, Įtikinti pravesti įstatymą, kad sulaukusiems 60 m.
Kremlių.
zoniniais manievrais.
sipirko du lėktuvus.
amžiaus piliečiams būtų mokama 200 dol. kas mėnesis pensija.
(Acme telephoto). .
Dėl to Stalinas šiandien la
Paryžius girdi, kad Hitle
ris rengiasi greitu laiku smog biausia ir vengia, kad neįsivel
ti prieš Lenkiją tikslu atsiimti ti į jokį karą, dėl to jis nenori
Dancigą, o gal dar ir kitas susidėti su britais ir prancū
prieš pasaulinį karą vokiečių zais pusiausvyros palaikymui
valdytas teritorijas.
Europoje.
Žinovai nurodo, kad japo
Savo rėžtu Vokietijoje visos WASHINGT()N, birž. 23. — to sumanymas yra fantastiš
DANCIGAS, birž. 23. —
nai ne veltui Kinijoje netikė atsargos pašauktos tarnybon, Dalis kongreso atstovų, prieši kas ir neįvykdomas.
Tokio nusprendė palaužti
Dancigo
nacių partijos orga
tai susimetė prieš britus. No f žemės ūkius javų kirtimui ir nasi prez. Roosevelto sumany Dar kiti nurodo, kad įmo
britus Azijos Rytuose
ri jurfs ten laikyti užimtus ir sudorojimui siunčiamos dau mui — apie keturių bilijonų nėmis ir įvairiems privačiam? nas “Danziger Verposten” su
simetė
pulti
J.
A.
Valstybes
neduoti progos padėti len giausia moterys, nes vyrai pa dol. naujų paskolų teikimo bi- projektams paskolų galima
TIENTSINAS, Kinija, birž.) TOKIO, birž. 23. — Patir
ir kardinolą Mundeleiną dėl
liui.
kams, jei naciai pakiltų veikti. šaukti eiti karinę prievolę.
23. — Šiandien jau dešimtoji' ta, japonų vyriausybė nus
gauti iš bankų ir vyriausybė į
Vieni atstovai sako, kad tokius reikalus neturėtų kištis. Amerikos lenkų nusistatymo *para, kaip japonai čia blokuo prendė ir pasiryžo Tientsine
Be to, Hitleriui dar padėtų
Kalbama, vėliausia liepos
rūpintis Lenkijos valstybės
ir japonų susimetimas prieš gale Hitleris pakilsiąs veikti. prezidentas imasi naujų išlai
ja britų ir prancūzų koncesi blokados nenutraukti iki bri
sauga.
Kai kurie atstovai randa
dų didinti viešąsias skolas ir
jas.
tų šiandieninis nusistatymą?
Nacių laikraštis nurodo, kad
rezultate nieko gera neatsiek kad prezidento sumanymas yŠiandien japonai smarkiau Azijos Rytuose bus visiškai
ra socialistišfca* — bandoma Chicagos kardinolas davė lei sužnybo ir prancūzų koncesi palaužtas ir pakeistas.
ti.
dimą lenkams bažnyčiose lie
Kiti pažymi, kad preziden Viską valstybinti.
jos ribą pasiaiškinę, kad su Japonai pareiškia, kad iki
pos 9 d. padaryti kolektas I
prancūzais jie nieko bendra šioliai buvęs britų nusistaty
Lenkijos
nacionaliniam
saugos
KANADAI PASKIRTAS
neturi, bet per tą ribą britai mas Kinijoj buvo tikrai nepa
fondui.
NAUJAS VYSKUPAS
gauna progos prasilenkti su kenčiamas. Britai sėbravosisu
LONDONAS, birž. 23. —
Naciai randa, kad tuo būdu japoną budėjimu.
Kinijos diktatorium ir komu
Britų parlamente kilo reikalą
(VATIKANAS, birž. 23. —
ir Amerika prisijungia prie
vilnai, kad ministro pirminin
Šventasis Tėvas Pijus XII
Tokiu būdu blokada prieš nistais ir bendrai su jais vei
eilės vokiečių niekintojų ir ka
ko Chamberlaino vadaujama
Hearsto diocezijai, O,nt., vys
britus dar daugiau sustiprin kė prieš japonus. Kas aršiau
ro
drumstėjų.
sia, sako japonai, britai glo
vyriausybė griežčiau nusista
SPRINGFIELD, III., birž.
kupu paskyrė Ottawos gene
ta.
tytų prieš japonus, kurie jau
ralvikarą prel. J. Charbo- 23. — lllinoiso legislatūros že
Blokuojamose
koncesijose bodavo net kinus žudikus.
Chicagos
arkivyskupijos
1
visiškai nesiskaito su britų
mesnieji rūmai, stengdamies
nneau.
maisto dar yra, bet vartoji Priede visą laiką Britanija ki
kanceliarijoje,
išaiškinta,
kad
teisėmis ir pajuokai juos sta . ŠANCHAJUS, birž. 23. — J.
veikiau baigti sesiją, vakar pa
mas suvaržytas. Žuvies ta nams, kariaujantiems su japo
liepos
9
d.
kolekta
bus
įvykdy
nais, parūpindavo ginklų ir
to.
A. Vals. karo laivas “Pilis- JAUNI NEGRAI IŠPAŽINO darė rekordą. Vienu užsimoji
čiau negalima gauti.
ta
tik
lenkų
bažnyčiose
ir
tas
karo medžiagos.
Bet ministras pirmininkas, būry” ne tik neapleido japo NUŽUDĘ LEITENANTĄ
mu atmetė 88 bilius, nuavinė
ytra
ne
koks
politinis,
bet
baž

Britų
generalinis
konsulas
To atsižvelgus, Japonija ir
nors baramas ir peikiamas, nų užimto Swatowo uosto,
tus dienotvarkėje. Tarp tų biMOUNT
CARROLL,
III.,
nytinis
reikalas.
nusiskundžia,
kad
japonai
su
laikosi senos pozicijos vilda kaip to reikalavo japonų lai
nusprendė britus Kinijoje vi
lių, žinoma, buvo nereikšmin
birž.
23. — Du jauni broliai
norinčiais
iš
koncesijos
išeiti
siškai palaužti, kad jie toliau
mies kaip nors taikinguoju bū vyno admirolas, bet į tą uostą
gų, bet būta ir svarbiųjų. Vi Sukolektuoti pinigai bus įnegsai
iš
Cbicago,
Clarencc
britais
nepadoriai
elgiasi.
At
nebūtų kenksmingi japonų žy
du susitarti su japonais.. Ir 'įplaukė dar kitas amerikoniš
duoti kardinolui Mundeleiniui,
t si biliai kai šluota nušluoti.
Collins,
14
m.,
ir
John
Co

likdami
kratas
britus
visiškai
giams. Japonai ąako, britai
tik jei tas nepavyktų vyriau kas laivas “Pope”. Yra žinių,
kurs pasiūs Lenkijos primui,
Prieš tai rūmai pravedė billins,
17
m.
amž.,
išpažino,
išrengia
ir
patikrina
ne
.vien
turi dėtis su japonais, arba
sybė galėtų aštriau nusisukti kad dar te.n plauks ir trečias
kardinolui Hlondui, o šis gau
lių, kad norintieji gauti vals
kad
jiedu
netoli
nuo
čia
CCC
jų
drabužius,
bet
kojines
irbūti griežtai neutraliais.
karo laivas.
prieš Tokio.
tą fondą panaudos pagal savo
tybinį šelpimą asmenys vals
stovykloje
šiemet
kovo
31
d.
apavus.
Žinovai aiškina, kad Ųbamnuožiūros.
tybėje turi išgyventi trejus
Be
to
ir
britų
kitas
karo
plėšimo
sumetimais
nužudė
Kiek anksčiau japonų auto POMPEJO MIESTE RAS
berlaino maldinimo nusistaty
Sako, Lenkijos primas tuo
metus. Nurodyta, kad šian
laivas į ten nuplaukė.
stovyklos
viršininką
Įeit.
Paul
ritetai
buvo pranešę, kad ja
mas turės griūti, nes japonai
reikalu kreipės pas Chicagos
TAS KRYŽIUS
dien
daug
bedarbdų
iŠ
kitų
La Master.
ponai nedarysią panašių kra
kaskart darosi agresyvesni AJ. A. Valstybių azijatinės
kardinolą.
valstybių suplūsta į Ulinoisą
tų.
’
; r; 'T Atkasamame Vesuvijaus ug
zijos Rytuose ne tik prieš bri eskadros viršininkas
adm
Greit po nužudymo jiedu bu
ir čia naudojasi šelpimu.
niakalnio sunaikintame 79 m«
tus, bet ir prieš visus svetim Yarnell pranešė, kad ameri vo suimti, bet visą laiką ban
SEIRIJUOSE ATIDARY
Bilium numatyta, kad šel
IR PADEREVVSKIS RAGI tais po Kristaus Pompejo mie
šalius.
koniški laivai S\vatowo uoste dė išsiginti. Tačiau tomis die
TAS
KULTŪROS
KLUBAS
piamuosius atėjūnus šelpiamai
ste rasta kryžius.
NA LENKUS
pasiliks taip ilgai, kiek tik nomis vienas stovyklos jaunuo
SEIRIJAI,
Alytaus
apskr.
siais fondais galinta grąžinti į
Tuo būdu pasitvirtina spė
SUSPROGDINTAS SAN bus reikalinga, kaip ilgai bus lis, taip pat negras, rado lau
tas valstybes, iš kurių jie atė — Tolimame Lietuvos Dzūkų ^VARŠUVA, birž. 23. —
jimai, kad Pompejo jau buvę
DĖLIS SU PRAMONINĖ reikiama ten esamiems ame. kuose paslėptus nuo nužudyto
kampelyje, Seirijų miestelyje, Grįžęs iš Amerikos pijanistas
ję.
nkiečiams sauga.
leitenanto pagrobtus pinigus
MIS UGNIMIS
ragina krikščionių. Iki šioliai jų bu
Kai kurie atstovai priešino pačių darbininkų iniciatyva, Paderewskis lenkus
vimas nebuvo įrodytas.
J. A. Valstybių vyriausybė ir revolverį. Tai visa jied si biliui kaip nekonstituci- talkos būdu iškilmingai atida prisidėti prie nacionalinio sau
Nežinomi piktadariai vakar
viem pristačius jiedu ir pasi
gurno fondo nuolatinėmis au
rytas kultūrinis klubas.
niam.
anksti rytą susprogdino san pilnai remia adm. Yamellio
KAUNAS. — BiržeUo 6 d.,
sakė
kalti.
dėlį su priemoninėmis ugni nusistatymui prieš japonus. Ne
Bilius daugiausia nukreip Po pamaldų vietos klebonas komis.
staiga trijose vietose padeg
mis Proviso Tovnsbip. Kitas japonų reikalas nurodinėti,
Patraukti tieson. Byla pra tas prieš juodukus, kurių kun. Burokas pasakė tai die Atviruoju laišku pareiškia, tas sudegė Užvenčio miestelis.
tos rūšies sandėlis norėta sus kur Amerikos karo laivai ga sidės liepos 5 d.
daug iš pietinių valstybių su- nai pritaikintą gražų pamoks kad jis pats kas mėnesį skirs Sudegė apie 40 pastatų, jų
progdinti arti Leyden Town- li būti ir kur negali būti Ki
vyko į Chicagą ir šelpiami.
lą. atidarymą buvo nuvykęs 50 dolerių iki Lenkija išsisuks tarpe 2 žydų sinagogos. Spė
sbip, bet piktadariai nubaidy nijos pakrantėse. Kinijos uo
PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ
D. Rūmų pirm. Pr. Šulaitis. iš pavojaus.
jama, kad padegimas buvo be
stai nėra Japonijos uostai.
ti.
TVARKOMAS MIESTELIS Posėdį atidarė klubo vedėjas
BRAVORĄ
pročio darbas.
RE
M
KITĘ,
PLATINKITE
KRAKENAVA.
—
Naujas
Eimanavičius.
Prezidiuman
Keturi plėšikai užpuolė SuCHICAGOJ ATIDAROMOS ITALIJOJE SULAIKYTA
SPAUDĄ
perior Brewing Co. raštinę, nuovados viršininkas Liepa buvo pakviesti Pr. Šulaitis, KATALIKIŠKĄ
MAUDYKLĖS
PENKI BRITAI
732 No. Leavitt gt. Pagrobė daug dėmesio kreipia į mies prelat. Laukaitis, dir. SaulyŠiandien Cbicagoj atidaro ROMA, birž. 23. — Arti Ju 150 dol. pinigais, keletą šim telio įšorę. Šiuo metu mieste • nas, vietos klebonas kun. Bu- rauskas ir Balukevičius. Pa CHICAGO SRITIS. — šian
mos vasaros laikotarpiui mie goslavijos pasienio uždraustoj tų dol. čekiais ir 3,800 dol. lio gyventojai paraginti sut rokas, organiz. atstovas Alksi- siųsti sveikinimai vyriausy- dien giedra ir šilčiau.
stinės maudyklės Michigan c- zonoj italų policija sulaikė vertės vyriausybės banderolių, varkyti kiemus, įvažiavimus, ninis, Vaicekauskas, Kuras, bei. Vėliau buvo graži meninė
Saulė teka 5:15, leidžiasi
ženklų.
žere.
. __ penkis britus turistus.
nudažyti tvoras, namus.
Meškeliūnas, Eirioiius, Zaba- dalis. Salė buvo pilna žmonių. 8:30,

Dalis kongreso atstovo priešinasi
prez. Roesevelto nauju išlaidy planui

Britanijos parlamente reikalaujama
musyte veikti prieš japonus

SWATOWE AMERIKOS
LAIVYNO JĖGA
PADVIGUBINTA

NACIAI PYKSTA
JAPONŲ VYKDOMA
DĖL AMERIKOS LENKU BRITAMS BLOKADA IR
AUKU£ LENKIJAI
PRANCŪZUS IŠTINKA

ILL. LEGISLATŪRA
ANTKART NUKOVĖ
88 SUMANYMUS
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•TAI KAIP KALBA INVALIDAS

Pasaulinio karo ir Lietuvos met mes turėjome labai makarų dalyvis, kapitonas L. ža prastų, surūdijusių ginkPublUhed Daily. Kzccpt Bund&y.
SCIBSCRIPTIONB: One Xt*r — $6.uu; aU Mouttas
Žukauskas, štai kaip kalba lų, bet tų ginklų rūdis, at— |>.bu; Tbroo Muiitna — *2.UU; One Mostą — 7 bu.
Veiklumo
Reikšme
■iurope — One X«&r — *7.«Ui Sis Months —
apie Lietuvą ir jaunimą ir mirkinę savo ir priešų krauCopy — .llo.
Šiuo
svarbiu
klausimu
“
ūkininkas
”
taip
Adv«itlMu< ln “DKAUOAJl” brlnss bsat rttanlla.
kiėkvieną lietuvį:
ju, nos nušveitėme į nualinrašo:
_
“K&ip laisvės kovų invali tus mūsų žemės arimus. Gink
“DRAUGAS"
•'lautos ir valstybės gyvenimas merdi ir
das, iią neramią ginkluoto lų atsargą' papildėme atim
Uolu* luutdlen Uskyrus SMunsdlonlua.
nebejoja, kai stinga veiklių ir pasišventu
PRKNUMhiKAlua KAINA: J. Aiuorlsos vslstybdse.
tais iš priešo ginklais. Argi
Meuuus — l#.»u; Pusei Motu — $•.*<>; Trims mtae
sių žmonių. Iš kur kitur jie gan atsirasti, sios Uitam valandą aš noriu
Ssms — >x.u«i Vienam tuSnsMul — .7ta. Kitose vsl
•tybteo pruuuiuersts. Meuuus — >7.UW. Pusei metų
jei ne iš mūsų pačių tarpo Jų daug ir yra, Tėvynės meilės vardan tarti šiandieniniai modernūs gink-— fS.te. Pavienis Buin. lo.
kas” nesibaigia. Per 9 metus
bet niekuomet nebus perdaug, jei veiklieji Uu savo iodį. Aš norėčiau, lai bus prastesni ir mažiaių Po Svietą Pasidairius
Bendradsrbisins Ir korespoudenUuus raitų negreitus,
Į savo brangioje tėvynėje viso
kad mano Jtodis Uu giliai stri garbingi! Lietuvos jaunime,!
jei neprašoma lai padaryti ir uepnsiunčlsiua lain tiks
dar labiau veiks, o lėtieji išsijudins.
lui pašto lenkių. Redukcija pasilaiko sau teise tai
Nuolatinė
mano
kampelio
i iaĮ>0 uždirbau vieną sūrį ir
kariai ir šauliai! Šiandien
syti h- trumpinu visus pnsiųsius raitus ir ypač ko
“Šiuo metu, kai reikia gydyti daugelį gtų širdin.
lankytoja — Mama atrašė
respondencijas sulyg savo nuožiūros
Korespondentų
prato raiyii trumpai ir alikial Ijei galima rsSomsja
skaudžių žaizdų, kurios yra atsivėrusios ne “Laisvės kovų invalidai ne juin ginklus teikia visa Lie man gromatą, kurioj ištlumo- radau 3 centus.
niailnilej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
tuva. Gaunate ginklus, ap
tekus svarbaus savos valstybės žemės gaba
glaut polemikos ir asmeniikumų.
Pasenusios kores
teko rankų, kad tavo rankų kaišytus mergaičių gėlėmis. čija, kas nėra lengva žmogui.
pondencijos lalkraitln nededamo*.
Balšavikų popieroj “Tie
lo, abejonėms, svyravimams ar kitiems mū
nevaržytų
verguvės
pančiai,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Anot jos, nėra lengva:
sa” apgarsinta naujas išradi
sų jėgas silpninantiems dalykams neturi bū
Jei Tėvynė pašauks, ar leisit*
Bntered as deuond-Cisss Mauer Marcn ii, l»ii, ai
Atsiprašyt
Ckloago, Illinois Under tke Aot of Maroh i. 1S7I.
neteko
kojų,
kad
tu
eitum
mas, kad “sugaištame valgy
ti vietos mūsų tarpe. Vyriausybė visą savo
tas gėles suminti į purvą, ne
Pradėt
iš
naujo
laisvės
keliu,
neteko
a'kių,
kad
----- ----------- ------------ -------------------- ----dami penkis metus”. Iki šiol
valią ir išmanymą yra padėjusi ant gerovės
nudažę savo krauju? — Ne!
Iš
naujo
bandyt
tu
savo
gražioje
Tėvynėje
ma
svarstyklių, o vieninga ir veikli visos tau
dar niekas negirdėjo, kad žino
Rašys Apie Amerikos Lietuvius
Savo garbę — ginklų plieną
Klaust patarimo
tos parama josios darbams atkels vartus į tytum laisvės saulę...
gus valgytų penkis metus.
jūs neatiduosite svetimiem,
Prisipažint kaltu
“JaunimeI Mirusieji neat kad jis amžiais rūdytų. E<u
Federalinio Rašytojų Projekto social-etno- geresnį
Kitus užjaust
“NeuSmirtkihi taip ipat niekuomet, kad sikels. Bet dar gyvi žuvusių
loginis skyrius rašys studiją apie Amerikos
“Margutis” zarasietiškai iš
tikras, kad ne! Ginklą pakel
buvo,
yra
ir
bus
tokių,
kurių
vieni
aiškiai
Nepadaryt klaidų
lietuvius ir jų vaidmenį Jungtinių Valsty
laisvės kovotojų draugai: pi sime tik tautos gyvybei gin
drūkavojo St. Krasausko dai
Atleist ir užmiršt.
bių ekonominėj struktūroj, šiam darbui va suprasdami, ką daro, o kiti nesuprasdami y- rmūnai, savanoriai, šauliai,
ną “Vakaras”:
ti.
dovaus John T. Fradariritį rajoninis direk ra sumeškeriojami margaplunksnių svetimos partizanai ir, sustoję pusiau
Tie dalykai, sako, nėra len
“Prisiminę netolimą praei
“Saula prisimerkus
torius, dr. M. W.
social-etnoroginių įtakos agentų, kuriems nepatinka mūsų tau kelėj tarp gyvenimo ir mir
gva, bet visuomet apsimoka.
tį,
turime
ryžtis.
Ateity
kiek

Laidžiusi už mišką,
studijų redaktorius iš Vašingtono ir Anta tos stiprėjimas, vieningumas ir susiklausy ties, laisvės kovų invalidai,
vienas
lietuviškas
kaimas
tu

mas,
jie
įvairiais
būdais
knisasi
po
mūsų
“Padugnėj mėnulis
nas Stelmokas, lietuvis, kuris rašys apie
žuvusiųjų kraujo testamentą ri virsti Dzūkijos Perloja, Nuo vieno amerikiečio lietu
atsparumo
pamatais,
tačiau
kelio
į
mūsų
Chicagos lietuvius.
vio, savo laiku daug veikusio Taip gražiai pablyška”.
širdis jidins neatidarysime. Tegu jų klastin vykdome mes. Visų mūsų pa kiekviena geležinkelio stotis
Lietuvos labui, ypač kovų ir
FWP j Federalinis Rašytojų Projektas)
gi žodžiai nubyra nuo mūsų, kaip drumstas reiga ginti brangiausią tau Linkaičiais - Radviliškiu, kie
Kauno “Kuntaplis” sako,
pastanga] dėl nepriklausomy
•praneša, kad pradžioj buvę manoma rašyti kūdros vanduo nuo anties plunksnų. Ne kar tos turtą laisvę ir budėti jos
kvienas miestas ar miestelis
bės metu, gavau tokią groma- kad rekordinį temperamentą
vien tik apie Uhicagos lietuvius. Tačiau pa tą jau įveikę didesnius sunkumus, nugalėsi sargyboje.
—
Giedraičiais
Širvintom.
yra padarę lenkai. Pernai ko
tirta, kad nuo 1920 metų lietuviai tiek pla me ir esamus. Tik ugdykime savitarpį veik“Geriau mirti laisviems, ne “Neieškokime kitos garbės,
vo mėn. 19 dieną lenkų visuo
čiai dalyvavo šio krašto gyvenime ir pasi lumą ir juo išjudinkime visą savo aplinką.’’
gu verguvė ir amžina gėda. be vienos: reikale pirmam bū “Birželio G dierią suėjo 9 mene šaukė “Marsz na Kovdarė tiek įtakingi, kad esą reikalas rašyti
Jaunime, jei pašauks Tėvynė, ti kovų ugny! Būti antim Lu mietai, kai sėdžiu Lietuvoj be no”, o šiemet šaukia; “Niech
studiją apie visus Amerikos lietuvius. Prie
Apie Katalikų Kongresų
ar lauksi, kad tau laisvės ir kšiu, antru Juozapavičium, jokios naudos sau ir kitiems. žiję Litwa”.
FWP sudarytas skyrius, kuris taip pavadin
Rugsėjo 12 ir 13 dienomis būsimu A. L. R. garbės kelią parodytų karo antru Eimučiu. Štai tikra, a- Mat, grįžus iš Amerikos, atė
tas: “Nation-vvide Lithuanian Project”. Jau
jo pas mane policijantas ir pa
esą sužinota, kad daugiausia lietuvių gyve K. Federacijos kongresu domisi ne tik ka invalidai savo ramentais, dar nižina garbė, kurios neturi bi
Aukso Mintis
reiškė, kad aš esąs, svetimšalis
talikų
visuomenė,
bet
ir
kitų
srovių
žmonės,
kartą
tą
kelią
palaistytų
sa

. x«> >»»,
ną Pennsyivanijcs ir Illinois valstybėse. Vien
joti nė vienas lietuvis.
ir
be
liūdymo
jokio
darbo
ne

Politika
yra toks dalykas,
štai,
Vyt.
Sirvydas
“
V-bės
”
143
numery
ra

vo krauju — Jei taip, žinok: “Didžiųjų įvykių akivaiz
Chicaga turinti 63,000 lietuvių, kuomet Pennšo:
mes tai nesvyruodami pada doje mes turime užmiršti sa valia dirbti. Pasirašiau ir dy- kuris reikalauja taikintis prie
sylvamjoj esą netoli 100,000.
“Amerikos lietuvių katalikų centrinė or rysime. Ant Tėvynės meilės
kinėju. Dabar Lietuvos pi esamų aplinkybių. (“Kuntap
vo smulkius, kasdieniškus rei
Lietuviai, be abejonės, džiaugsis sužinoję,
ganizacija (Federacija) šaukia savo narių aukuro mes jau sudėjome sa
lietis, tačiau “sėdėjimo strei- lis”)
kalus.
kad valdžios finansuojami rašytojai jais do
ir katalikų veiikėjų didelį suvažiavimą,
vo sveikatą, o reikale sudė “Savo ryžtumą pirmiausia
misi, tyrinėja jų padėtį ir knyga apie juos
rugsėjo 12—13, Brooklyne. Suvažiavimas
kūne tų minčių realizavimo' įvairūs pasigyrimai, bet reaišleis.
vyks Lietuvių Dienos Pasaulinėje Paro sim ir gyvybę. Bet įrodyk ir įrodykime stiprindami lietu darban.
lūs darbai ir nuoširdžios au
Besidžiaugdami šia žinia, mes patys at
doje metu, todėl, tikimasi, bus gausus. Jis tu, kad jau išmokai vaikš višką plieną — remdami Gi
Jeigu Lietuvos 'kariuomenė kos.
kreipkime } ją savo dėmes}.
nklų Fondą.
spręs, kaip Garsas sako, “Vilniui vaduoti čioti laisvės keliui
“Mes netekome svarbiau “Gražiausią 'mums pavyz ir jaunuoliai deda visas jė Aukokime kiek kas galime.
klausimą’’ ir “'katalikų bendradarbiavimo
Kiek šis sumanymas yra gražus ir svar
sios mūsų pajūrio dalies. Tai dį čia parodė senutė žuvusio gas ir gyvybę Tėvynės išlai Didinkime aukotojų armiją.
su kitomis srovėmis klausimą’’.
bus, tiek jis yra sunirus. Ir mums patiems,
Lietgelfo K-tas
“Vilniaus vadavimas, kaip žinoma, Lie ne tik labai skaudus smūgis savanorio motina: laisvės ko kymui ir stiprinimui, tai 'mes 1
lietuviams, nelengva yra surinkti visiškai
tuvoje dabar viešai nekeliamas. Veikėjai mūsų tautai ir valstybei, bet vų metu ji Tėvynei paaukojo turime dėti visas pastangas
tikslias žinias apie Amerikos lietuvius ir
norėtų, kad Amerikos lietuviai pasidary ir labai skaudi pamoka mums brangiausią savo turtą - sū-j Juos Pare,nti ir padrąsinti, NACIAI UŽGROBĖ MAL
ypač apie jų daiyvavimą ekonominiame šio
DININKŲ NAMUS
tų to klausinio centrinė ašis ir variklis. visiems. Kodėl netekome? Ne nų... o šiandien atidavė pas-iJeiSu Lietuvos kariuomenė ir
krašto gyvenimo sąjūdyje. Tuo labiau bus
Kas dėl bendradarbiavimo su kitomis sro tekome iš dalies todėl, kad kutinės sutaupąs... Gražių pa-j jaunuo^a^ ^e(^a v*8®8 pastansunku kitataučiams. Tiesa, į šio daruo vyk
VARŠUVA. — Aukštojoj
vėmis, tai katalikų spauda jau pasisakė, žymi to krašto gyventoji] da vyzdžių turime ir daugiau:
dymą įtrauktas ir vienas mūsų tautietis p.
Tėvynę sukonsoliduoti ir gį|ezįjoj nacįaį užgrobė Mt
kad su komunistais jie visai nebendradar lis savo ir mūsų nelaimei pa
Stelmokas, tačiau ir jam ne per daugiausia
auksiniai jungtuvių žiedui nuo visų priešų visomis je- gt Anne mal(,inin,kų nainus>
biaus,
su
socialistais
negalima
susikalbėti,
žinomas Amerikos lietuvių gyvenimas, nes
miršo kuo jie yra buvę. Ne plaukia į plieninį Ginklų Fo gomis ir savo gyvybėmis Ją I 8enįau naciaį tvirtino> kad
tik dirbs, kur galima, bu tautininkais sanjis dar jaunas vyras ir, be to, dar neįėjęs
girdėjo savo Tėvynės, savo ndą! Taurios lietuvės mote ginti, tai visa tauta, kiekvie- gįe namaį pa§tatyti su vyriau
dariečiais, jei šiuose pasirodys ganėtinai
į tą gyvenimą. Dėl to, jam ir viisems, kurie
kraujo balso. Nelemtos aplin rys duoda kilnų pavyzdį mu nas lietuvis privalo tiems ry-1 gy^ pagaJba. Paskiau išaiš
organizuotumo”.
rinks žinias apie mus ir rašys, turime pa
žtingiems tėvynainiams padė kinta, kad tas neteisybė, vy
V. Sirvydas, padaręs šią pastabą, apgai kybės išplėšė jiems lietuvišką ms — vyrams.
dėti, jei jie tos pagalbos iš mūsų pareika
ti kaip materialiai, taip mo riausybė nedavė jokių subsi
“Bfldėkimel”
lestauja, kad organizuotumo klausimu pas Širdį. Tai be galo skaudu 1
laus.
“Bet tas smūgis tettuaidi ne Kpt. Žukausko nuoširdžias raliai.
dijų.
Mes turime žiūrėti, kad kuo mažiausia bū tautininkus gerokai šlubuojama. Esą Sanda
dūžtančio
stiklo,
bet
ginklų
ros
kuopos
kai
kur
atgyja,
bet
to
neužten

ir išmintingas mintis įsiregis Materiale ir moralė para
tų netikslumų, kad statistikos žinios būtų
plieno
žvangėjimu
visur,
'kur
ką:
reikalinga
masinio
atgijimo.
kiek galima tikresnės. Jau pačiame pirma
truokime į savo širdis ir sto- ma yra ne tušti žodžiai ir GARSINKlTftS “DRAUGE”
yra bent vienas lietuvis. Tegu
me FWP pranešime spaudai matome, kad
“Sfinksas” vis dar tyli
Kas Kų Mano Apie Geresnių suburia mus visus į vieną šei
mažinamas lietuvių skaičius, nes Chicagoj
mą,
kaip
anais
audringais
yra daugiau negu 63 tūkstančiai lietuvių,
Laikų Grįžimų
daugiau negu 100,000 jų yra Pennsylvanijoj.
1919-20 metais, žemės gaba
Po depresijos geri laikai Amerikoj negrį lėlis, kur gyvena mūsų tau
FWP rašytojai turėtų sueiti į kontaktą
žo ir negrįžta. Gal tame kalta demokratų tos branduolys, dar yra lais
su lietuvių kolonijų vadais, klebonais, orga
partijos administracija? Gal, bet juk depre vas. Šito žemės gabalėlio nė
nizacijų valdybomis, mūsų spaudos atsto
sija užėjo respublikonų partijai valdant ir
pėdos mes jau negalime už
vais. Daug statistikos žinių jau yra surin- j
respublikonų partija turėjo progos viską ati
leisti svetimiems: čia yra mū
kęs kun. S. Draugelis, kuris šiame reikale
taisyti. Bet ne tik nepajėgė nieko atitaisyti,
nemažai galėtų pagelbėti. Yra ir daugiau
sų geresnis ateities lopšys, ao vis smuko gilyn į depresiją.
asmenų mūsų tarpe, kurių žiniomis ir pa
American Institute of Public Opinion pa rba tegul bus milžiniškas, ga
tyrimu FWP rašytojai galėtų pasinaudoti.
darė* atsiklausimą apie tai, ar grįžtų gerieji rbingas laisvės kovotojų ka
Apie šį sumanymą truputį plačiau rašo laikai prie respublikonų partijos. Tai pasi pas!
“Niekam mes negrąsiname,
me ir keletą pastabų padarome, nes, mūsų rodė štai kas: žemesnieji darbininkai ir esan
manymu, jis yra svarbus. Yra proga susi tieji ant “reliefo” pareiškė abejonę, kad bet norą gyventi laisviem mes
laukti didoko veikalo, žinoma, anglų kal gerieji laikai grįžtų, jei respublikonai gau turime pabrėžti griežtai. Tai
boje apie Amerikos lietuvius. Koks jis bus, tų viršų sekančiuose rinkimuose. Bet turtin kai išgelbėti mes atidavėme
tai daug pareis ne nuo vien FWP, p. Stel gieji pareiškė, maną, kad prie respublikonų viską, ką galėjome, bet dau
sugrįžtų ‘ ‘ prosperity* ”.
moko, bet ir nuo mūsų pačių.
giau jau nieko duoti negali
Kad prie respublikonų sugrįžtų gerieji lai me. Tik bailiai ir ištižėliai
Mūsų skaitytojai turėtų atkreipti ypatin kai kapitalistams, tai abejoti nereikia. Bet gali pasakyti, kad šiandien
go dėmesio į skelbiamą mūsų dienraščio kad pagerėtų darbininkų ir bedarbių padė ginti laisvę yra neįmanoma.
pikniką, kuris bus liepos 9 dieną. Dėl ko tis, tai reikia abejoti.
Netiesai 1919 metų laisvės
taip — bus pranešta kiek vėliau.
kovos
kai kam atrodė dar di
•
Sf.
•.
Kilęs opus krizis tarp Didžiosios Britani
Latvija nutraukė sporto ryšius su Lietu jos ir Japonijos vis dar nepajėgiama likvi desnė beprotybė: mums pir
va, kaip pranešama, dėl to, kad žaidžiant duoti. Priešingai — jis didėja. Tas krizis miau teko sutraukyti vergu
krepšinį Kaune, publika daugiau plojusi len paliečia ir Jungtinių Amerikos Valstybių vės pančius ir tik tada kau
kų krepšininkams negu latvių. Jei tokio® interesus. Gal iš to karas šiuo tarpu ir ne tu, o juk šiandien mes lais
tik priežastys, tai latviai pasirodė esą men kils, tačiau panašūs susieriinimai taikos pa vi. Tuomet mūsų buvo sau
ki “sportai”.
jelė, o šiandien pulkai. Tuosaulyje nestiprina.
•a>4 SOUTH OAKUKY AVĖ..

CHICAOO. ILLINOIS

Šeštadienis, birželio 24. 1939
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KOVA DĖL LIETUVIŲ KALBOS

PRANEŠIMAS BERNIUKAMS

Vis dėlto įdomu patirti, pa- j pro pirštus ir tik labiau lietusekti, kaip anuomet Alaž. Lie-’vį masinti dangiškomis bei dotuvos lietuvininkai kovojo dėl rovinėtnis gerovėmis, o patys
savo' gimtosios kalbos teisių, stengėsi čia žemėje tvirčiau
.Ink toji kova iš tikrųjų truko materialiai ir kultūriniai įsiue metus kitus, bet, galima [kurti.
sakyti šimtmečius, ir štai dar
Lietuviui taip ir beliko arti,
prieš kelias dešimtis metų mes akėti, sėti žemę, o vokiečiui —■
aptinkame tos kovos ryškius kurtis miestuose, užimti visur

Berniukai, jeigu jūs ieškote
kur praleisti atostogas šią
vasarą, kreipkitės į Alarianapolį. Šiais metais Marianaj>olyje yra įsteigta skautų sto
vykia, tad visas lietuvių jau
nimas yra 'kviečiamas prigulė
ti. Terminas .prasidės liepos 4tą dieną ir baigsis rugpjūčio
15 dieną.

te jas pratęsti. Tačiau, jeigu
kuris berniukas nega'ėtų Alarianapolyje praleisti šešias
savaites, tai gali nors vieną,
antrą pabūti.
Šiam tikslui Alarianapolis
paruošė daug įvairių pasilink
sminimų, kurių tarpe bus iš
važiavimų, piknikų ir kitų įvairių žaidimų Nepamirškite,
Berniukai, pamanykite, per galite bent kada atvykti nuo
šešias savaites gyvensite skau liepos 4 iki rugp. 6.
tų gyvenimu, laikysitės jų tva
Visais reikalais kreipkitės:
rkos. Alės užtikrinam,
kad
Kun. dr. A. Jagminas,
tos šešios savaitės taip links
Alarianapolis College,
mai prabėgs, kad jūs norėsiThompson, Conn.

i,

pėdsakus musų va,t°,nuose [geresnes pozicijas ir tik tiems
pageltusiuose lapuose.
[lietuviams, kurie neigė lietuI oji kova netuiėjo ryškaus .yįsūnių, leido kopti biurokrapolitinio antspalvio. Ji ėjo tjjos kopėčiomis ir statė juos
SS •. .
ramiu, taikiu bildu, net patai- ĮpavyZ(jjįju kitiems, kurie kie*
/
kavimu. Anų dienų lietuvis,
Įaį^,sį prisirišę prie savo
gyvenęs A okietijog
| lietuvybės. Tikras, nuoširdus
ienose, veik nieko kito netioš. lietuvis rūpinasi savąja bibli
ko, nenorėjo, kaip tik išsilai
ja, o atsipalaidojęs nuo lietu
Alissouri universiteto prezidentas Aliddlebu sli (kairėj) įteikia diplomą ligoninėj baigu
ko,
nenorėjo,
kaip
tik vybės naudojasi visomis šios
siai universitetą studentei Peggv AfcVey, kuriai per nelaimę nulaužta koja. Diplomui įišsilaikyti
lietuvių
kalbos žemės ir valdžios gerybėmis.
teikti prezidentas turėjo iš Columbus, AIo., važiuoti į Trenton, Alo. (Acme telephoto)
teises. Ir to krašto lietuvis ši
Tą lietuvninkų kovą dėl lie
lo siekė ne kuriais nors poli
tuvių kalbos teisių apgynimo 'gijoje galėjo spiestis tik pa- [galėtų skaityti naujai
tiniais sumetimais, o daugiau čia pavaizduosime kai kuriais mokyti ponai, kuriems rūpėjo Šventą Raštą, kad jo ž©<
iš didelio savo pamaldumo ir anų laikų lietuvininkų argu- aukštos idėjos, 1x4 jie nepaži visiems suprantamai eitų tie
A
noro doroviniai apsaugoti sa mentais.
no vargingųjų lietuvninkų pa siai į širdį.
vo giminę nuo sugedimo, nes
Jau paskutinė proga įsigyti
dėties ir jų gyvenimo. Jie gal
Dr. Sauerveinas šiais pra
1898
metais
viename
lietu

jis taip Samprotavo, kad lie
vojo apie Lietuvos atgimimą, našo- Amos žodžiais kreipia tikietus ekskursijai į Alihvauvių
susirinkime
lietuvninko
tuvis, praradęs savo gimtąją
kee, kurią rengia American
rūpinosi pasaulio linksmvbė- si į lietuvius;
prašomas žinomas
.
.
...
kalbą, tuo pačiu praranda ir Smalakio
Legion Dariaus-Girėno Postas
, 1A c,
.
, _snus, bet nebojo lietuvio tikro
“Štai, ateis laikai, sako
tada
Dr.
Sauervemas
padare
v
.
..
.
..
.
...
eilę gerų dorovės savybių, kil
apšvietimo, kad jisai tikybi Viešpats, Ponas Dievas, kad No. 271. Ekskursija išplaukia
štai
kokį
pranešimą,
ku

nių lietuvio būdo bruožų.
niai būtų susipratęs, kad kū aš siųsiu į žemę badą, bet ne sekmadienį, birželio-June 25
ris
vėliau buvo
išleistas
Tad jis ir stengėsi apsigin
dikiai lietuviškai mokytųsi, to duonos badą, ne vandens troš <1., 1939 m. Tikietai į abi pu
atskiru atsišaukimu, į visus
dėl toji draugija lietuvių tar kulio badą, bet Dievo žodžio ses tiktai $2,00 ypatai. Vai
ti nuo svetimos kultūros įta
Albanijos 'karalius Zog ir karalienė Geraldine iš Grekijos
lietuvninkus. Tą atsišaukimą
pe neprigijo. Tikriausioji Lie badą ir žmonės tuomet basty kams tik pusė kainos, $1.00. atvykę į Instabulą, Turkijoj. Kaip žinome, Albanijos jau
kos, kuri per svetimų kalbų
čia sutraukę atpasakojame:
tuvos vaikai savo gimtosios sis nuo jūrų iki jūrų, nuo Laivas išplaukia iš Navy l’ier nebėra: ją užgrobė Italijos fašistai. (Acme telephoto)
brovėsi į lietuvio šeimų. Toji
— Dievo žodis buvo bran
svetima įtaka, manė jis, —
kall>os nepramokę turi eiti Į šiaurės iki rytu, Dievo žodžio 9;30 valandą ryto. Norintieji
gus žemėje, ypač jis brangus
griauna jo šeimos pastovumo
bažnyčią Dievą šlovinti ir ieškodami. — Kas ieškos — linksmai laiką praleisti, kvie
Lietuvos žmonėms, nes jie ga
pamatus, jos taurų sugyveni
garbinti, gerai nesuprasdami jį suras. — Kas norės pramo čiame su legionieriais keliauti
li savo prigimta kalba jį iš
mą ir lietuvį, ypač jaunuolį,)
ir neįvertindami savo kalbos. kti motinos kalbos, tas pra į Alihvaukee.
girsti ir jam pasimelsti. Da
doroviniai krikdo; daro jį vis
Juk bažnyčioje, nemokėdami moks, kas norės Dievo žodj
'PASTABA: Visi legionie
bar šventas raštas vėl bus iš
lietuvių kailiuos, nei giedoti, lietuviškai skaityti — tasai iš riai prašomi nešioti uniformas
kam, kas paveldėta iš tėvų ge
leistas lietuvių kalba. Bet kas,
ro, abejingą, neatsparų sveti
nei melstis negali.
DISTRIBUTOR
arba bent kepures, jei turi.
moks!”.
jei ne visi lietuviai tą šventą
moms pagundoms ir neužsi
OF
O koks suirimas šeimose bū
Šitokie argumentai anų lai
raštą galės skaityti, nes ne
Tikietus
šiai
ekskursijai
ir
grūdinusį dorovėje, pamaldu
visur jie mokomi lietuviškai. va, jei tėvai lietuviškai kalba, kų pamaldų lietuvninką turėjo
me; daro iš jo tikrą ištižėlį ir O Dievo žodis gali pagelbėti 0 T8lkai- Parl*« >s mokyklų, stipriai paveikti. Bet tą lie platesnes informacijas galite
gauti kreipdamiesi į.: IV. J.
B E E R S
pak rikėlį.
tikrai tiems, kuriems per gi.n-18v,’ti"’a kall,a beverzoja.
tuvninką anuomet stipriai vei
Knieti a, telefonas Yards 5350.
Lietuvių kalbos reikalingu tų motinos kalbų eina tiesiai į' Tllkioiie Limoje nėra geros kė ir visokios žemės gerybės,
(Skelbimas)
sandoros, nei sugyvenimo nei 0 žemės gerybių,, veikimas ėjo
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Ohicagoj. Visi geria ir mėgsta
mas veik visuomet griitHŽia- širdį.
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
tikybiško
pasilaikvmo.
Tūli
iš
svetimųjų
mas tikybiniais ir doroviniais
GARSTNKITES “DRAUGE” ! resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alos yra pagamintas iš im
Kodėl visi džiaugiasi, kurie tėvai, perdaug mylėdami savo
Anų laikų lietuvystės veikė
sumetimais; iš tikybos gi seka
portuotų pirmos rūšies produktų.
Sekminių dieną tą raštą gau vaikus, leidžia jiems įprasti į jai šito nenumatė, nesugebėjo
visi tauraus lietuvio būdo pri
na? 0 todėl, kad jie jį skaito svetimą kalbą. Tai visa neina užbėgti gyvenimui už akių ir
Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi
V
valumai.
savo prigimta kalba, kurią iš nei tėvynės, nei bažnyčios jų argumentai už lietuvių kal
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.
Nesmerksime ano kiek nai savo mamyčių pramoko ir naudai.
bos teises pusėtinai atšipo, ir
vaus lietuvninkų kovos būdo skaityti galėjo. Dievo žodis iš
O kiti tėvai dėl kalbos bara-i lietuvninką, pakrypusį į matė
2423 West 64th St.
Tel. Hemlock 6240
ir priemonių lietuvių teisėms ganingai gali būti suprastas si su vaikais. Tuo būdu, tėvai] rialį gyvenimą, jau taip neapginti. Dabar tiek tegalėtu tik gimta kalba. Tad būkime
vaikų akyse praranda pagar-Į veikė. Kartu su savo vaiku,
me pasakyti, kad tos kovos pasiruošę, dabokime, kad šven
įbą, vaikai tvirksta, nes jie' parėjusiu iš svetimos mokykpasėkos buvo menkos ir ap tas Raštas visiems lietuvnin
svetimos kalbos tik pramoks los, jis pradėjo ir pats kevergailėtinos. Vokietijos anų lai kams gimta kalba būtų skai
ta, o savąją pamiršta ir tatai zuoti svetima, jam mažai su
kų valdovams lietuvninkų pa tomas. Kaip tai šito galime
nesupranta reikiamai Dievo prantama kalba. Bet kai tik
-V.
stangos apginti savo kalbą ir atsiekti! Prieš 15 metų buvo
žodžio prasmės. Pagaliau, sil- svetima kalba įėjo į jo šei
$■
jos teises jokių rūpesčių ne sumanyta įkurti Lietuvių AIo- .
v ♦
•
• i i’ .
/
.
Ipnavaliai tėvai pasiduoda to- mos židinį, jį ten daugiau jau
sudarė; jie į tai galėjo žiūrėti kslo Diaugiją,
t toje irau
jr patys pra-'nebesugrįžo. Taip daugelis
Pataisoma

^EKSKURSIJA!
MILW UKEE

LEŪ NORKUS, Ir.

AMBROSIA & NECTAR

DANTIMS
PLEITOS

deda vartoti jiems visai nesu- į lietuvninkų prarado savo se■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H prantamą kalbą, bleberiuoja,1 nąjį, gerąjį lietuviškąjį būdą Odid&uA:
patys nežinodami ką. Iš to-Į ir dažnai, labai dažnai ir pa
4
ikios šeimos nei bažnyčiai, neijčios lietuvybės išsižadėjo. TaiMACARONItėvynei jokios palaimos nėra.lgi, kovą dėl lietuvių kalbos ir
AND-CHEESE
Į Juk vaikas, per mokyklą pa- jos teisių jis pamažu ėmė p ra
5
mi ršęs savąją gimtąją kalbą, laimėti.
«/. 17,ts,
L."
READY IN 9 MINUTES
ELEKTRINES LEDAUNĖS
S o tėvas syetimos nepramokęs,
negali jam tarti nei meilių,
193!) metų dirba tykiai, kaip laikrodis, nereikia nei
nei pamokinančiių žodelių. To
tepti; hermetiškai uždarytas uksai vaikas auga be tėvų mei
nit, sutaupymas elektros; garan
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
lės, ibe tėvų tinkamo auklėjituojamas 5 metams. ... Kainos'
ir aukščiau
i 'rno!
ŠALTIMIERO
Tai auga laukiniai žmonės!
Lengvi išmokėjimai — po 1!) centų į dieną. Didelė
Auga doroviniai neatsparūs,! RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WH1P (1480 K.)
nuolaida už seną ledaunę.
Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.
auga bažnyčiai neklusnūs, mo
Pamatykite AVESTINOHOURE per Budriko didelį
kslo .neragavę, motiniškos mei
išpardavimą Elektrikinių Ledaunią.
lės nepatyrę, jokios kalbos ge
rai nepramokę!
Toliau Dr. Sauerveinas sa
vo atsišaukime ragina lietuv
ninkus
drūčiai susirūpinti
Angelas Sargas, juod. virS. pauk............................. $1.50
gimtąja kalba, kad visi vaikai
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš .......................... $1.25

Į WESTINGHOUSE|

j

KLAUSYKITĖS

$119.50 i

MALDAKNYGES

i Jos. F. Budrik, Ine,

S
FURNITURE HOUSE,
S 3409-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088

S
■
■

Nedėlios vakare leidžiamas žymus programas iš stoties WCFL — 970 k. 9 valandą.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■S

RHEUMATISM
RILIIVI PAIN IN MW MINUTIS
To reliev* th« torturlna pain of Rheumatbm. Ncarltla, N.nral«l» or Lumbuo. In a
f«w mlnutoa, r«t th. Doetor'i formų la
NURITO. Dnandabla—4M oplatca. no nar
rutina. Doaa
ai thc
tna nwork oatekly—mint rellcr.
worat pain. to yonr aatbfartlon in a few
mlnutos or monry bark at Dnmiata. Don’t
tnffer. Um NURITO on thh (uarantreįtoday
(

7BI1Q. _ .

______ __

Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais.......... 00c
Maldų Rinkinėlis, odos virė......................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virS.............................. 75c
Jė<us Mano Pagelba, didelėmis raidėmis .............. $2.53
DRAUGO” KNYGYNAS
Chicago, Illinois
2334 So. Oakley Avė.

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS
PLEITOS........... PO
Pinigai grąžinami
n, patenkinti.

Jei

$12.50

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

H E J N A BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
3915 WFST 2fltli
Tel. lAvmdale

STREET
294)8-9
Atdara

1724
iki 9

v.

p.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL SSTATE
INSURANCE

AND

SO. ASHI.AND AVĖ.
Tel. Monroe 9251

p.

a

LOANS

Statau visokios njSies naujas namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash Jmokėjimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriansj atlyginimų iš Pire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paakolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo B iki 20 metų. Reikale kreip
kitės pri«:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Mtadicnis, birželio 24, 1939

tŪtXTT<5Xa

ja. Ant lankų javai labai pili-1 LIETUVIAI DAKTARAI
kštatėviai buvo Liudvikus LietllVIS Gavo
( kūs. Atrodo, bus geras der Tel. Yardz 3146.
•'""k'-'y"1’;K'"" 1 Stipendik I Illinois
nna Klnnaitiene. Pradinę mo\
.
*
lius.
A. P. VALANDOS: Nuo 11 iki U.
Dvejos Spalvingos Iškilmės
Universitetą
2 iki A ir 7 iki U
kyklų baigė Šv. Juozapo vo
UTICA, N. Y. — Birželio unilio Krencevieiaus. kuris buPirmadieuiaia: 2 iki 4 Ir l iki l
kiečių, paskui išvyko į Staten
Aukso Grūdeliai
SPRINU VALLKY, ILL
Šventadieniais: 11 iki 12
11 d., Šv. Jurgio lietuvių R. ivo krikštytas Švento Jurgio
Island, N. Y., kur baigė Šv. Gegužės 30 ir 31 dienomis btiSenas
įpratimas
nelengvai
K. bažnyčioj buvo iiiipiipius- bažnyčioje.
Utiea Švento
Pranciškaus aukštesnę mo.ty- ■ yo u2į>ujgn ,,,o|<s|o „H>tų Hali pasimeta ir nevienų negali
tai iškilminga diena. Tų <iie- Juigio lietuvių 11. K. pa
klų. Mokinosi Syracuse, N. Y., Townsbip lligh and Yoeatio- laisvai vesti prieš jo paties GYDYTOJAS IR CHIRURUA8
nų apvaikščiojome Dievo Kū- rapija neseniai suorganizuota
ir akinius prilaiko
paskui aukstųjį mokslų ėjo nal
kul-į^ baigė SS mo- nuomonę.
no šventę suiuošdamį proee- kitu. Deksnio ir tas pirmas
3343 So. Halsted Street
VVasbington, D. C., Šv. Bona- . • ••
sijų dideliame klebonijos so- įvykis, kad jaunuolis lietuvis
.. . ...
.
.. i kiniai, jų tarpe n o lietuviai,
Norime, kad kitus varžytu
de, kur jx> 'kriaušių ir obelių galėjo atlaikyti pirmąsias šv.
.,
. ,
, . buunt K. Pilipau »ut», M. De- Įstatymai, o patys jokių šu Rez. Tel. Canal 0402
te. Seminarijos mokslus tauei
/
.
.
.
ltui uiti, K. \ engiaiejuti, J. varžymų nukęsti nenorime.
medžių pavėsiu buvo įrengti Mišias toje bažnyčioje. Žmogė St. Antbony on lludson. Lukošius ir A. Krajauskas.
trys altoriai, gražiai gėlėmis nių buvo prikimšta bažnyčia,
.
.
. .
Tas tikusi myli, kas apart GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kochester, N. Y.
Pastarasis per visa uiokunos
.
.
'
1
su džiaugsmu bučiavo delnų
papuošti.
i -i. .
.< . ,, meilių žodžių gerus darbus 2158 W. CERMAK ROAD
*
Tel. Canal 2345
Mažas buvo ministruntu lie laikų buvo pažymėtas “A į
Po sumos išėjus procesijai j primieijanto priimdami jo pa
Ofiso Vai. 2—A ir 7—9
tuvių bažnyčioje, padėdavo ir baigdamas mokytklų gavo _____;__________________ ___
su Šv. Sakramentu, “Garbė ir laiminimų. Tas įvykis pavei6558 S. WESTERN AVĖ.
Kun.
J.
E.
Krencevičius
lošt lietuviams teatrus ir gra aukščiausį laipsnį, tai yra sti
šlovė” giedojo choras, veda- , kė labai naudingai į atgaili
LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Hemlock 7270
žiai smuikuoja. Yra linksmo pendijų į Illinois universite
mas varg. Vinciūtės Kristi-i nimų lietuviškos dvasios jau
Ofiso VaL 11—1 ir 5—7
Trečiadieniuis pagal sutartį.
Moterų širdies Jė- būdo ir turi malonų balsų. tų.
nos labai gražiai. Chorui tų nuomenėje; vienas studentų,
giesmę giedoti ipadėjo visi <la- Dilys, per puotų pa.-akė kai- zaus, šv. Antano, Šv. Juoza- Gražiai vartoja lietuvių kal
DANTISTAS
lyviai. Giesmė skambėjo pa- bų ragindamas kitus eiti au po, Šv. Kazimiero draugijos, bų. Kadangi yra gimęs iš ge
Birželio 18 d. šv. Onos pa- " >446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dangėmis ir sutraukė daug kštesnius mokslus, kad, pasie lietuvių klubas ir bažnytinių rų dievotų tėvų, ir jis pasi rupijos svetainėj buvo Sliren- Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
4729 So. Ashland Avė.
.
•
v
- i
Penktadieniais
žmonių ir nekatalikų, kurk kę aukštesnį moksle laipsnį, choras. Per puotų dalyvavo rinko aukštų luomų visų am U
2-tros ftiboa
vakariene pagerbimui 111U Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M.
CHICAGO, ILL.
gėrėjosi procesija. Ypač gra išlaikytų ne tiktai patys lie mons. Doudy, Vticos miesto žių tarnauti Dievui.
sų senojo klebono kun. A. Ru 3147 S Halsted St, Chicago
Telefonas MIDway 2880
žiai atrodė mergaitės, mažy tuvybę, bet turėtų įtakos kai majoras, policijos viršininkas,
Tėvai paeina iš Lietuvos, pšio, pasitraukusio iš parap., Pirmadieniais, Tročiadieuiaia ir
OFISO VALANDOS:
Šeštadieniais
tės - žolberės ir inons. Dondv, po inteligentai į visuomenę ir advokatas italas, kurs labai Liškiavos parapijos, Žeimių ir naujojo kleb. kun. V. KvieNuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki A
Valandos:
3
—
8
P.
M.
prielankus
lietuviams, dr.
kurs savo pralotiškais rūbais lietuviai bus gerbiami
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. ▼.
•kaimo, Alytaus apskr. Atvy činsko.
Džialikas
ir
daug
inteligentų.
apsirėdęs majestotingai atro
Telefonai HEMlock 6286
Po procesijos ir suteikto Pasakyta daug kalbų. Susi- ko iš Lietuvos 1903 m. į Uti
dė. Švenčiausiųjį nešė pralo
ca, N. Y., ir nuo to laiko viPo trumpos ligos mirė J.
tas Maciejauskas, o jam asi per primicijantų palaiminimo,' darė labai malonus ūpas ir į sados ten gyvena. Tėvas iš
(BEINARAUSKASJ
Rutkauskas, 70 m., kilęs nuo GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuojau
parapijonų
tarpe
kilo
visi
parapijonai
susirinko
į
stavo keli kunigai ir klieri
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
amato siuvėjas, mamytė, po Panevėžio.
mintis
prašyti
dvasinės
vy

klebonijos
sodų
ir
prie
gra

6900
So.
Halsted
Street
kai.
2415 W. Marųuette Ra.
tėvais Jureševičiūtė, pavyzdi
riausybės,
'kad
paskirtų
kun.
TELEFONAI:
Ofiso valandos:
Tų pačių dienų turėjome žiai papuoštų stalų ir apkraungai šeimininkauja namuose.
Ofiso — Wentworth 1612
10—12 vaL ryto
Jurgį Emilį Krencevičių kle
Apylinkės miesteliuose, kur
primicijas kunigo Jurgio E- tų gardžiais valgiais, kuriuos
Res. — Yarda 3955
Kun.
Jurgis
Emil
turi
vie2—4 ir 6—8 vaL vakaro
bonu, o kadangi kun. Kren- į
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nų brolį Petrų ir vienų seselę I Yra dirbtuvių dilba vicluti2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitartus
cevičius turi dar vienus metus į
Onų po vyru Stankevičienė, n^ab kaip ii pinuiau.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagilinti mokslus Vašingtono
pagai sutarti
kuri gyvena Dodgeville, N. Y.
DĖL GERESNIŲ PREKIŲ
universitete, tai nors po me
Oras gražus, dažnai palyGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tų, kad apimtų parapijos va
Pralotas Maciejauskas,
IR
4631 So. Ashland Avė.
AKIŲ GYDYTOJAS
dovybę ir sulaikytų parapijų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Laikinai einantis Šv. Jur
nuo “išmirimo”, nes, neturė
TeL YARda 0994
Mažesnių Kainų Lankykite Bridgeporto Didžiulę
VIRginia 1116
4070 Archer Avt.
gio bažnyčios klebono
Rez. TeL PLAza 3200
GUflRnNTEEQ
dama kunigo, gerai mokančio
Valandos: 1—3 ir 7—8
pareigas
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien išskyrus Seredų
anglų kalbos, negalės patrau
Sered'unis ir Nedčl. pagal sutarti Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dien*
kti jaunimo prie parapijos.
REM KITĘ, PLATIN KITĘ
Per pietus Šv. Jurgio baž
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
EYEGLASSES
KATALIKIŠKĄ
SPAUDĄ
nytinis choras palinkėjo priČia Dabar Eina Didis Vasarinis
TeL YARda 5921
Ofiso Tel Canal 6122
micijantui ilgiausių melų ir
Res.: KENwood 5107
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
dar padainavo keliolikų lietu
Rea. TeL Beverly 1868
SPECIALISTAS
OPTOMETKICALLY
AKIŲ
viškų dainelių, kurias žada
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
padainuoti New Yoifl.<o paro
Suvlrš 20 metų praktikavimo
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
Mano Garantavimas
DANTISTAS
doje ijier Lietuvių Dienų. Ga
756 YVest 35th Street
Palengvins akių įtempimų, kas es
lų gale atvyko fotografas
2201
W.
Cermak
Rd.
ti
priežastimi galvos
skaudėjimo,
TeL CANal 5969
/
svaigimo, akių Jtempimo, nervuoluLABAI DAUG GALITE SUTAUPYTI
'kurs • netiktai nuėmė paveiks
nio. skaudamą akių karšt], atitaiso
VALANDOS:
trumparegystę ir tolingystę. Priren
lus primieijanto ir kitų da
gia teisingai akinius. Visuose atsili 9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
kimuose egzaminavimas daromas su
lyvių, bet ir žadėjo padaryti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
elektra, parodančia mažiausias klai
Trečiadieniais ir Sekmadieaiaia
das.
Specialė
atyda
atkreipiama
]
2155 YVest Cermak Road
filmas, kad ir praslinkus da
pagal ■ atartį
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
OFISO VALANDOS:
taisomos.
ug metų turėtų Šv. Jurgio
Valandos: nuo 10 lkt 8 vai. vak. Res. 6958 So. Talman Avė.
1 — 4 ir6:30 — 8:30 vakare
Nedėlioj pagal sutartį.
ir pagal sutartį
parapijos žmonės tų iškilmių
Res. TeL GROvehiU 0617
Daugely atsitikimų akys atitaiso Office TeL HBMlock 4848
•atmintį.
TeL Calumet 5974
mos be akinių, kainos pigios kaip

ATMINTINA LIETUVIAMS DIENA

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. WINSKUNA5

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. BEINAR

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

CT‘

PROGRESS KRAUTUVĘ

DR. VAITUSH, OPT.

IŠPARDAVIMAS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERIASH

DR. WALTER J. PHILLIPS

Duok Dieve, kad kun. Krencevičiaus pavyzdys patrauk
tų daugiau lietuviško jauni
mo prie aukštesnio mokslo, o
ypač 'kad daugiau būtų lietu
vių kunigų.

Kun. J. E. Krancevičius, 0.
M.G'., yra Pranciškonų Kuni
gų Ordeno, gimęs kovo 10 d.,
j 1914 metais, Utica, N. Y., iš '
' tėvų Antano ir Marcelės Kra- '
'ncevičių, pakrikštytas Šv. Ju- i
rgio lietuvių bažnyčioje. Kri1

$35.00 vertės lovos įrengimas..........................................
3 šmotai ūž............. ................................. $17.95

$ 7.95
Puikūs Studio Cducbes ....
*19.75
Springsiniai Matracai .....
*16.95
Garantuoti Lovom Springsai .... $ 5«95
3-jų dalių Pilni Lovų įrengimai po $ 9«95

$18.00 Springsiniai matracai ..................
$38.00

$29.50
$10.00
$20.00

pirm tau.
MltllONS OF POVNOS HAVE BEtN
USED BYOUR GOVERNMENT

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS

Telefonas YARda 1373

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ

2423 W. Marųuette Road

Phone GRO. 0306

PHYSICIAN and SURGEON

DR. T. DUNDULIS

Tel OANal 6122.

;

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

REZIDENCIJA

PIRKIT NAUJAUSI

6631 S. Callfornia Avė.

Chrysler, Chevrolet ir Plymooth

Duodame didelę nuolaidą už senus daiktus perkant naujus.

-v.

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago

3222-24—26 So. Halsted Street
Tel. VICTORY 4226

Chicago, Illinois.

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo —
Nedėlioj, 11:00 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 Kil.
T

jį sulaikyti. (Acme teleph.)

Trečiadieniais ir Sckmkadicniais
pagal entartį. .
r&l yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modernlikal IStobultntl, nužemintos kainos, lengvi limokejlmal,
toistngas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
Turime daugybe vartotų automobilių

valiausios mados,

nuo

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

"U Wn,L LIKS V8”
<030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
IlT.Fo

tr augtatau.__________________ _________________________________________

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.

Rezidencija
8838 So. Claremont Avė.
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliotais pagal sutarti.

i Tel CANal 0257
Res. TeL PROspect 665b

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artcsian Avė.
Telefonas RE Public 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Office Phone
Ree and Offiee
PROspect 1028
2359 S. Leavitt Si TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KO WAR
Mihvnukee policijos depar
tamentas leido viešai paskel
bti šį atvaizdų. Tai Augu>t
Frederitsk Buelo. Sawyer ap
skr. prokurora.s Jay Davia ti
krina. "kad tai tas pats Ravmond Olson, kuris nužudė du
valdžios pareigūnus. Įsakyta

3259 S. Halsted Street
Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL BE Varly 8244

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal m tartį.
Office TeL YARda 4787
Namu Tel. FROepect 1930

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

6816 S. Westem Avė.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. STRIKUL’IS
4645 So. Ashland Avenue

4%

GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION

DR. A. P. STULGA
CHICAGO, ILL.

iNSURED

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

Išmokėjom Už
Tadėtua Pinigus

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare ižskiriant aekmadienina ir trečiadieniua

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 YVest 47th Street
(Kampas Wood St.)
OFISO VALANDOS:
ir 7—8:30 Valūne
Sagei R V* r*!

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. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lsfayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais »«
Paoiktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TaL Yards OOM
C>audisn<aie. Trečiadiepiei* ii
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SPORTO ŽINIOS

ŽINIOS 1$ Romo, ILLINOIS
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Piknikas
Mūsų parapijos piknikas
birželio 4 d. pasisekė. Ačiū
visiems biznieriams ir paraipijonams, kurie šiuo ar tuo
prisidėjo prie pikniko. Kitas
parapijos piknikas bus liepds
9 d.
Mokyklos užbaigimas
Birželio lt d. rytą per šv. Į
Mišias mergaitės ir berniukai
8-to skyriaus ėjo “in cortpo-1
re*’ prie šv. Komunijos. Mi
šios buvo laikomos jų inten
cija. Per sumą mergaitės da
lyvavo Dievo Kūno procesi
joj.
7 vai. valk., parapijos sve
tainėj buvo progra'ma, kurią
vedė Adelė Misiūnaitė. Prog
rama ėjo šia tvarka:

//

Griežė Salvato’s Niglit O\vls.
Vakaras pasisekė.
8-tą skyrių baigė: Ona Bal
čytis, Lawrence Varlini, Fra
nces Dėvi ne, Constance Gar
sina, Dorothy Gust man, Raymond Gustman, Patricia La
pinskas, Marcella PąnkausKas, Victoria Rimkus ir E iš
nešt Snodgress. Scliolarship į
St. Thomas High Sehool ga
vo Laurenee Varlini ir Ernest Snodgress. J Muldoon
lligh Sehool — Victoria Rim
kus, Frances Devine ir Mar
cella Pankauskas.

Iš Lietuvos Grįsta
Budrūnas ir Jurgėla
Dalyvaus Sportininku
Bankiete

Rytoj, 2 valamlą popiet į
vyksta Aliu l ikos lietuvių spo
rtininkų suvažiavimas ir ha
nkietas Syrena valgykloj. At
vykę iš rytinių valst. spo! rtininkai apsistos Gladstonc
viešbuty.
Ką tik gautas laiškas iš
Lietuvos, kad dalyvaus Bud
rūnas ir Jurgėla. Svečiais bus
konsulas Daužvardis ir kiti.
Suvažiavimas baigsis vakaDr. Francis E. Townsend su žmona ir dukterim atvykę į jo vardo organizacijos suvažiabimą lndianapolis, Ind. Kaip žinoma, toji organizacija darbuojasi, kad sulaukusiems 65 re šokiais M. J. Flynn svetainėj. Grieš Emil Flindt or
m. amžiaus vyriausybė mokėtų $200 pensijos į mėnesį. (Acnie teleiplioto)
kestrą. Visi kviečiami daly
vauti su Amerikos lietuvių
S
sportininkais. Dėdė Kastukas

Krikštas
Dukrelė Einar ir Auna Varlson buvo pakrikštyta var
du Mary Eilėn. Krikšto tėvai
buvo Constance ir Bronius
1. Junior Aecordian Band Garšva.
— Director Mrs. Ray. 2. Pri- Vestuvės
J
Pas Mus Viskas Nauja
mary Graduates — Cavalier
Birželio 17 d. per 8 vai. šv.
Šv. Baltramiejaus paraip.
benas. 3 Mokyklos choras —
Mišias Albert Saporiti susi
choras veikia visu smarku-Į
prie piano Ruselio Mat ranga.
tuokė su Alice Dočkus. PalyI mu. Chore daug darbuojas
4. Military Drill — prie pia
dovais buvo Eva Fraipont ir
varg. St. Žylius mokindamas
no Adelė Misiūnaitė. 5. FlashEdward O’Sliay. Altoriai bu
giedoti - dainuoti. Be to, daug
light Drill — prie piano Ade
vo gražiai išpuošti seserų Ka- Į
lė Misiūnaitė. G. Mano Lėlytė
padeda ir kun. Urba.
zimieriečių. Per šv. Mišias
— Joanna Enenus. 7. Munmiy
Praeitame sus-ine nutarta
giedojo Adelė Misiūnaitė.
Tap Dance — prie piano A- į
Tą pačią dieną 10 vai. iper suruošti pikniką liepos 30 d.
dėlė Misiūnaitė. 13. Senis Sre
šv. Mišias Adella Paulikaitis Vieta vėliau bus ipadkelbta.
bia Barščius — Pranciškus
susituokė su Warren Ring. Taipgi nutarta rudenį ruošti
Etalis. 9. Mažiukų choras. 10.
Palydovai buvo Patricia Pa- koncertą.
Alma Mater — veikalas. 11.
liukaitis ir Edward Ring. Gie
Atsisveikinimas — Ona Bal
dojo Katrina Noreikaitė.
čytis. 12. Diplomų ir dovani)
Birž. 24 d. 3:30 popiet bus
Jaunavedžiams linkiu ilgo šliūbas choristės Elenos Burišdalinimas. 13. Kalba — Dr.
Bolotoff. 14. Kalba gerb. kleb. gyvenimo ir sėkmių.
baitės. Per šliūbą giedos choMėlynakė ras.
Po programos buvo šokiai.
St. KaaaKaitis
denis, MIC., amžinai surišo
Moterystės Sakramentu William Bajines ir Malviną Tamokaitę. Prie šoninių altorių
Mums vertėtų parapijos šve šv. Mišias laikė kun. Jonas
ntę tinkamai apvaikščioti. Kamandulis, MIC., ir kun.
Taigi, sekmad., birželio 25 d.,
Petras Cinikas, MIC.
visi keliai ves į Šv. Petro
Pietūs ir vakariene buvo K
parapijos salę. Laikas 12:30
of C salėj. Buvo atsilankę ir
popiet.
visi trys kunigai. Jaunoji poBirželio 18 d. kun. Jonas relė išvyko į Niagara Falls
Kamandulis, MIC., pakrikšti ir New York World’s Fair.
jo Matthew ir Lucille Nieren- Sugrįžę apsigyvens Zeeland,
berger mergaitę. Vardas duo Mich., nes ten jaunasis turi
tas Marian. Krikšto tėvai bu gerą darbą.

WISCONSINŪ LIETUVIŲ ŽINIOS Ii
Kenoshos Žinios
Ryt dieną išpuola parapi
jos metinė šventė. Tad po pa
skutinių šv. Mišių įvyks pen
kių varduvių hankietas, An
tanų, Jonų, Vladų, Petrų ir
Povilų ir parapijos šventės
paminėjimas. Komitetas ir pa
rapijos nariai dirba, kad pa
rengimas būtų atmintinas ir
sėkmingas.
Visi parapi,jonai kviečiami
į tą bankietu. Pietūs bus ka
rališki. Po pietų grieš ‘Niglit
llaivks’ orkestrą, vad. Liud
viko Stankaus. Kiekvienas tu
rės progos tą dieną linksmai
praleisti. Atsiveskite ir savo
draugus.

vo Joseph Nierenberger
Marian Gibas.

j

ir

Po sumos rytoj savo susi
rinkimus turės Birutės dr-ja
Birželio 17 d. bažnyčioj bu ir Tretininkai.
vo iškilmingos ir gražios ves
Antradienio vakare, 7:30 v.
tuvės. Sykiu buvo laikomos
trejos šv. Mišios. Gerb. kle susirinks visų draugijų Vie
Rap.
bonas kun. Pranciškus Skro- nybė.

Suriš Rankeles
Sumainys Žiedelius!

Minės Vardines

Jonas Pilkis, savininkas Libertv restorano ir Liberty
Birž. 24 d., Šv. Antano baž- , J
v

...
J
1 v

.

nyčjoj, 4:30 popiet, susituoks

Albina

’

| daržo, savo vardines minės
■«,
r •
didelėm iškilniem šeštadienį,

Trumpauskaitė su J. . • r
lurz.

E. NauUužiu. Girdėjau,

o,
24

i 5 •»
it., Liberty

kad|wuk(w g .

darže,

šliūbą duos kun. D. Mozeris
jaunosios giminaitis.
Pokylis bus J. Sharneto sa

St. ir Ridgeland Kd. Pradžia
lygiai 1 vai. popiet. Šis tur
nyras rengiamas, tam, kad
išrišus didįjį ginčą, kuris tę
sėsi per ilgą laiką. Štai, gin
čo ĮMimatas: profesijonalai sa
ko, kad' jie moka geriausiai
golfą lošti, o biznieriai sako,
kad l»e kovos nepasiduoeim
ir uit kam nevalia čempi.įonato karūnos nešioti be susiti
kimo golfo lauke. 28 d. birže
lio vieniems bus linksmybės
diena, o kitiems — dantų grie
žinias.

Korespondentas {mtaria aįlietu pusėm nepamesti vilties,
tiktai įsigyti iš anksto tikietus. Be čempijono titulo, per
vakarienę bus įteiktos trys
puikios trofėjus abiem pusėm
ir moterim.
Šis kovos laukas bus “real
sIioav” ir svečiams, kurie per
Ginčo Laidotuvės
vakarienę turės progos su
Lietuvių Golfininkų Sąjun
laimėtojais uždainuoti če įtupigos valdybos susirinkimas bu
Įjonato himną.
vo 15 d. birželio, dr. S. Ja
Kitas turnyras bus 6 d. rugkulis ofise.
piūčio. Tai bus visų lietuvių
Šiam susirinkime nutarta įdiena, o paskutinis 10 d. ru
vykdyti keletą svarbių reika
gsėjo su didžiuoju bankietu.
lų.
11,
Platesnių žinių |>er laikraš
Pirmiausia priimti į L. G.
čius bus vėliau patiekta.
S. garbės narius pasižymėję
J.S.V.
golfininkai: Billy Burke ir
Jobnny Goodlman.

Sveikiname .Joną Pilkį jo
vardo dienos proga.
Sveikinam ir visus Jonus,
lėj, 1500 So. 49th Avė.
T
.
,
kurių nemažai Cicero j yra, jų
MOKINIAI PASODINO
Jaunosios mamytė ir pate-1
vardinių proga.
ALYTUS.
— Poceliomių
Toliau sekė paskyrimas die
vis Dionizas Vaitkevičius sanų kitiems trims turnyrams., pradinės mokyklos mokiniai
vo paskutinei dukrelei rengia
labai šaunias vestuves. MaAtidarytas
Artimiausias bus 28 d. birže-1 šiomis dienomis pasodino 270
lio, West Gate aikštėj, 131 ,dekoratyvinių medelių.
tot, nors ir patėvis, bet už- Naujas Tiltas

augino kai savo tikrą dukte
ir

rį

dorai

ir

šaunias

katalikiškai,

vestuves

net

surengs.

Prie .progos galima pažy
mėti, kad D. Vaitkevičius yra tikras katalikiškos spauj
rėmėjas. Per daug metų
prenumeruoja
“Draugą”,
“ Laivą”, “Garsą” ir dar vieną anglišką irgi katalikišką,
Jei visi būtų kaip D. Vatke-

vieius,
pamatytumėt, kaip
greit pasauly išnyktų visoks

Birž. 30 d. įvyks iškilinin-i
gas atidarymas naujo tilto
ant Ogden ir Cicero Avė. Stedronsky, prezidentas Cicerus
miesto, bus vyriausia visų apeigų galva. Jis ir juostą per
kirps ir officialiai atidarys
tiltų. Atidaryme dalyvaus daug ir iš Chicagos žymių žuno-j
nių bei politikierių.
Rap. I
-----------------------

Trokas Į Labdarių Ūkį

gpiiiinuiBHiBHiHiiunimi

1 Naujo išradimo sprioįsiiiiai matracai
į užtikrina, kad husite
Š pilnai patenkinti
$29.50 matrasai dabar tik........... $19.

BRIDGEPORT. — Sekma
dienį, birželio 25 d. trokas su
Linkiu, kad ir jaunavedžiai1
pikniekieriais nuo Gudų krau
pasektų savo tėvukus. Rap.
tuvės, 901 W. 33 St., į Lab
darių ūkį išeis 10 vai. ryto.
Vedybos Sekmadienį
Piknikieriai vietas ant tro'ko
Birž. 25 d., 2 vai. -popiet, prašomi užsisakyti iš anksto.
Šv. Antano bažnyčioj priims
Moterystės Sakramentą Alex PAIN IN BACK
Rakas (Rakašius) su Em. Bu MADE HER
MISERABLE
kauskaite.
tead How
Vincentas ir Teodora RaSheFoand
kašiai yra pilnai patenkinti,
Btessed
kad sūnus susirado sau žmo Museles wcrc 90 sore
\
tnuch
t*
ra'
ną lietuvaitę, net ir iš tos ahecoukthardty
them.
tliem. Used flamlins Wizard Oil Liniment and
found
found voodccful relaef. Try it today if yow
youf
museles are stiff, aore. achy. Rub it on thoroughpačios parapijos.

blogumas.

Jaunai

porelei

linkiniu

vi-

sų Dievo malonių.

ly. Feel its protnpt warmiag action caar painbring soothing rclicf. Plcasant odor. Will not
štai
n. Moncy-back guaraatcs at aU drug store*.
stain.
HAMLINS

VVIZARD OIL
REMKITE, PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ
SPAUDĄ

LIHIMCMT
FJ M
l A* c
tn F X VS
RHlVMAt C PAiM -lt MMAv.O

JSCV

A HIS

THE AWFUL PRICE YOU PAT FOR BEINfi

NERVOUS

VISI Llv yicl opil U I^dll Lieti 11 ld LI dddl

Grįžusį iš Amerikos namo Anglijos karalių Jurgį VI ir jo

žmoną Elzbietą džiaugsmingai pasitinka Londono gyvento
jai. (Acme telephoto)

įJIUlct£

. garantuoti.
■
* Vatinius matrasus parduodame už $4-95 C

flierk B«low And Aee If Yon Ilave
* AayOfTbe
OulvsriFg nsrvsa «an nsaks yn« nld and
fcsmmrd Innking. ersnky and hsrd to llve
with— can ksep ynu »w»k« nighu and rob
you
nu of gnod hsalth,
hoslth. gnod times and iohs.
Oon't l«* yoursrlf "jo” liks that. Stsrt
tikins a good. relisble tonie—on« m.-te ttp—
nallį ftr tromtn. Aad routd ynu sak Jlor
ot »»yIhlng vhoae beiieflts havs bean bettar pi-rovsd
Ihan vnrld-taiaous Lydis E. Plokibasa's
Vamtabla Compotind*
Let tha wholssoms herbą and roota of
PiDkbam's Compound htlp Natūra ealm
yo«r abrioktnt narvas, tOM uo raut syMsna.
sod bals taasao dhtrasa f»ot» įsasis tuno-

II

vtthsut fsll Iram your drurglat. Ovsr s tnIU
an fn tettars raportlog
lion womsn hava wrttt«n

Ftokhaii

~ P*» grauTul
Vagstsbtk ęompound hsa kaip
Why*ootTat u'^iTp* Y0V- trylag ordaala.

ĮRoosevelt Furniture CoJ
2310 West Roosevelt Rd.
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THE ~ GOOFUS FAMILY

Rytoj Marquette
Lietuvių Demokratų
Birželio 18 d., ptirapijos sa Piknikas

West Pullmano
Naujienos

lėje įvyko ŠŠ. Petro ir Povi
13-to Wardo Lietuvių De
lo parapijos 'mokyklos moks mokratų iklūbo piknikas, ku
lo metu užbaigimas. Buvo be ris buvo atidėtas nuo pereito
galo graži programa, kurię sekmadienio, įvyks birž. 25
išpildė visų skyrių mokyklos d., tam pačiam darže, būtent
vaikučiai, vadovaujant moky Justiee Purk trrove, 82nd ir
tojoms Šv. Kazimiero seselė Kean Avė.
ms.
Bilietai, mi birželio 18 d.
Žmonių priėjo (pilna salė ir data bus geri, kaip ir nauji.
gėrėjosi gražia programa.
Komisija yra suruošus gražių
Klebonas A. Linkus ir vi programų. Gera orkestrą grieš
karas Stanislovas Gaučas pa šokiams.
sakė gražias kalbas ir bai Važiuojant automobiliu ga
gusiems mokyklų įteikė pa lima važiuoti 79tb gatve arba
liudijimus (diplomus). Moky Archer Avė. iki Kean Avė.
klų šiais metais baigė: Ed. Paskui pasukti į kairę iki
Pesco, B. Zubiūtė, J. Zube, L. 82 gatvės. Visi kviečiami da
Mečiūtė, J. Šimkus, V. Rada-į lyvauti.
J.J.
vičiūtė, Ed. Galdikas, H. Ra-j
šinskas, K. Kiaupaitė, Alb. Paskola Studentams
Pustei n i nk a s, J. Kilaitė, Stef.
Studentai, naudokitės pro
Puidokas, Bronė Matulauskas
ga!
Lietuvių Universiteto
ir M. Sinkevičiūtė.
Už gražios programos pri- Klubas siūlo $300 paskolos
rengi'ma priklauso garbė mo nepasiturinčiam studentui, ku
kytojoms Šv. Kazimiero sese ris turi ambicijos siekti auk
štojo mokslo. Sųlygos išsimolėms.
kėjimuį visiškai lengvos. Klu
Parapijos karnivalas praė bui svarbu tik. padėti besi
jo, bet nepavyko kaip buvo mokančiam jaunuoliui.
tikėtasi. Nepasisekimo prie
Kam ši paskola pravertėtų,
žastis — blogas oras, nes nuo prašome siųsti prašymus Allat lynojo ir buvo šalti vaka gird Bulis, 5409 S. Sacramerai. Karnivalo pradžioje bu nto Avė., Chicago. Jis suteiks
vo gražus oras ir daug žmo smulkesnių žinių.
nių lankės, bet vėliau lietus
Nedelskite, nes liepos (Juviškų sugadino. Pelno para
ly) 1 diena yra paskutinė
pijai vis gi liks keletas šim
diena prašymams.
tų dolerių.

Šeštadienis. biržeho 24. 1939
By H. T. Elmo

Jaunavedžiai
apsigyvens ra orkestrą. Bus visokių į vai- įQar£s Lietuviams
Marquette Parke nuotakos tė- renvbių ir užtikrinama, kad
MARQUETTE PARK. —
MARQUETTE PARK. - vų namuose.
kiekvienas atsilankęs bus paGAR Y, INDIANA. — LieVisi labdariai, rėmėjai ir ge Sekmadienį, birželio 25 d. Gi
...
.
tenkintas. Visi 'kviečiami.
l tuvių Politinis ir Pašalpinis
Linkėtina
jaunavedžiams
ros valios lietuviai smarkiai mimo Panelės švč. parapijos
klubas rengia piknikų birže
S. J.
rengiasi prie centro išvažia bažnyčioj laikė 12 vai. šv. didžiausios laimės ir gražiau
lio 25 d., Black Oak Springs
vimo - pikniko birželio 25 d., Mišių įvyks nepaprastai iš sio sugyvenimo per visus jų
darže. Visus lietuvius kvieLabdarių ūky. Paprastai, dau kilmingas šliūbas. Amžinu gyvenimo metus.
GARSINKlTfcS “DRAUGE” čiame atsilankyti.
gelis važiuoja automobiliais, moterystės ryšiu bus surišta
bet norintieji važiuoti troku, labai gražiai pasižymėjusi po Dviejų Draugijų
:'^S
visi galės patogiai nuvažiuo- relė.
Piknikas
ti. Mūsų geraširdis labdarys,
Jaunavedys yra Juozas B.
MELROSE PARK. — šv.
plačiai žinomas ekspresinin- Jančauskas, Jr., 4715 W. 12
Sav. FRANK VIZGARD
kas, ir taverno savininkas. PI., Cicero, III. Jisai yra bai Vardo draugija ir Moterų
Povilas Norkus, 1706 W. 47 gęs Šv. Antano lietuvių para Sąjungos kuopa rengia pikSt., su savo troku lauks prie pijinę mokyklų, Morton Ju- n*kų šeštadienį, birželio 24 d.
Persikėlėm į Naujų Vietą
bažnyčios nuo 12 iki 1 vai. nior College ir po to Illinois' West Melrose parke, prie 3o
Vieta daug didesnė ir mo
Augusiems (kelionė į abi pu universitete baigė vaistinin- Avė. Šokiams pasamdyta gederniškai įrengta.
ses 30c., vaikams su tėvais kystės mokslus. Dabar dirba
(mokyklos amžiaus) 15c. Ma vienoje didelėje aptiekoje Cbi ■ REUMATIZMAS J
JSK
žiems dykai.
cagoj. Jo brolis Reimondas ei Z
SAUSGELE
■
PASTABA: Visiems darbi na į 'kunigus ir yra įstojęs ■ Nestkankyklte savęs skaus- ®
6246-48 S. Californla av
mais:
Reumatizmu, Sa,išgėlė. ■
ninkams ir kurie kų nors au į jėzuitų ordenų.
■ Kaulų Gėlimu, arba MėšliunChicago, Illinois
— raumenų sunkumu, nes ■
kos, troku važiavimas dykai.
Jaunavedžio tėveliai — Juo «giu
skaudėjimai naikina kūno gy- B
Ir dažnai ant patalo pa- ™
Tel. Republic 1538—1539
Kas norės daugiau informaci zas ir Barbora, yra gerbiami ■ vybę
guldo.
■
■
CAPSICO
COMPOUND
mos_
jų, prašomas klausti “Drau visų ciceriečių.
■ tls lengvai prašalina virftminė-™
go” pardavėjo prie bažnyčios.
ligas: mums šiandien dau- ■
Nuotaka yra Eva Stasiu- ■ tas
gybč žmonių siunčia padėkones
Visus kviečiame į labdarių kaitis, 6720 So. Campbell av. ■ paštų 65c. arba dvi už $1.05. ■
" Knyga:
-ŠALTINIS
SVEIKA-Korespondentė ūkį.
Rap.
Valdyba Jos tėveliai, Kazimieras ir ■ TOS”, augalais gydytis—kaina™
Lietuvių didžiausias deg
50 centų.
■
■
pasveikę.
Kaina
60
centų.
Per^
tinės ir vyno sandėlis. Už
Stefanija, yra plačiai žinomi
laiko geriausių amerika
visoje Cbicagoje. Mat K. Sta- Z Justi n Kulis ■
Jubiliejus ir Vardinės
niškų ir importuotų deg
siukaitis yra pagarsėjęs biz ■ 3259 S. Halsted Street, 1
BRIGHTON
PARK.
—
Jo

ir vynų.
tinę
ĮSIGYKITE NAUJĄ
nierius,
yra
mėsos
orderių
iš■
Chicago, IUinois
nas ir Elzbieta Pauliai, 4322
J?
vežiotojas,
turi
ryšių
su
biz
GENERAL MOTORS
• ■■■■■■■■■■■B
S. Artesian Avė., švenčia 25
metų vedybinio gyvenimo ju nieriais visose" Cliicagos lie
tuvių kolonijose.
biliejų per savo vardines.
Nuotaka yra baigusi Gimi
Jonas Paulius iš Žvingių
parap., o Elžbieta po tėvais mo Panelės Švč. parapijos mo
Setkaitė) iš Ši lavos parap., kyklų, Šv. Kazimiero Akade
šliūbų ėmė 1914 m., 22 d. bir mijų ir Vogue School of FaSUTAUPYSITE MAISTĄ, SVEIKATĄ
želio, Šv. Kryžiaus bažnyčioj. shion Design.
Nuotakos “grandfatber” y-i
IR DAUG PINIGŲ
Užaugino du sūnus ir dvi
KAINOS DABAR
dukteris. Jauniausia Elena ra bridgeportietis Ignas Radavičius,
plačiai
pagarsėjęs
šiemet baigė parap. mokyk
lų ir pradės lankyti Šv. Kazi savo duosnumu tikybiniams,
labdaringiems ir kitokiems
miero Akad.
Paulių šeimyna yra pasižy prakilniems reikalams.
Šiai žymiai porelei pamer
mėjus visame. Ilgiausių me
gės bus šios: Bronė Deitzkow,
tų.
Rap.
Violet Russell, seserys Adelė
ir Zosė Kalinauskaitės. Pa
Vestuvių Varpai
broliai : Reimondas ir Edvar
T0WN OF LAKE. — Bir das Stasiukaičiai, Juozas Kau
želio 24 d.. 5:45 vakare prie pa ir Antanas Lapinskas.
Pamergės ir ipabroliai yra
altoriaus eis Jonas Navickas
su Ona Bulkauskaite. Bene jaunavedžių giminės.
Vestuvių pokylis įvyks Madiktas ir Emilija Navickai į
savo sūnaus vestuves užkvie rųuette Hali, 6908 So. West• ANGLIS — kokių tik reikia rusių
Advance Fumiture Company pa
tė daug svečių. Visi bus vai em avė. Pradžia 4 vai. po
• KOKSUS — geriausius
šinami Dinbelio salėj.
Rap piet.
tarnaus geriau, duos ilgesnę garan

Visų Dėmesiui

Nepaprastos Vestuvės

INTERNATIONAL LIMIOR CO.

FRIGIDAIRE
iš Advance Furni ture Company

ŽEMOS VASARINES

Pulaski Coal Co.

SUTAUPYSITE!

DABAR PIRKDAMI!

tiją, mažiau kainuos. Matykite nau
ją Frigidaire šiandien ir negadinsite
maistą be šaldytuvo.

11IDKINE,
»fOR

Naujų Frigidaires kaina
labai žema-pasirinkimas-«P I

CH

Id.JU

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

1

eYes

j YVrite Ėor Free Boofe
j “A
•» C*"*** V«v»

• STOKERIAMS ANGLIS — visų dydžių
• PETROLEUM CARBON —

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Saolėa,
VĄ$o ar Dulktų, vartokite kelis la
kia Murinę: Palengvina nuvargo
alaa akis.
Saugus KOdlklams ir Suaugusiems
Visose Vaistinėse.

Jums Apsimokės--

MURINĘ COMPANYc°„Ma"o

PASKAMBINTI MUSŲ RASTINEI, KAD SUŽINOTI

KAINAS — NES ŠIUO LAIKU,

Nuolaida už seną ledaunę.
A
■\

IIILZ

V A\\\i^ML llIE

AFURNITURE C°«
2536-40 West 63rd St.
Prie Maiplewood Avenue

YRA ŽEMIAUSIOS

Mokame

Taupomus Pinigus

TAUPYK saugioje įstaigoje. Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra
apdrausti Iki $5000. per EEDERAL SAVINOS AND IJOAN INSUR
ANCE CORPORATION. WA8HINOTON, D C.
8KOLINAM PINIGUS ANT 1-MŲ MOROIČIŲ nuo 3 metų Iki
20 metų mažais mėnesiniais atmokėjlmals.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto Iki 6 vakare; trečiadieniais Ir Šešta
dieniais nuo 9 ryto Iki 9 vakare.

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

z

PULASKI

3025 West 26 gat.

KAZIMIERZ PAZDA.N,

ROCKWELL 8200
Prezidentas ir vedėjas

šeštadienis, birželio 24, 1939

PLAČIAU APIE KUN. J. J. JUŠKOS
LAIDOTUVES

PALaIMINto

RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

šv. Kryžiaus Bažnyčioj Pirmą Syk Tokios
Iškilmės
Lietus lijo, dangus iš pra (kopa ir mitra ėjo prie kun.
džių buvo apsiniaukęs, bet Jono karsto. Ištaręs pasku
prelatai, 'kunigai ir minios ti tinius absoliucijos žodžius Jo
kinčiųjų suvažiavo į Šv. Kry Eminencija vėl nulydėtas į
žiaus bažnyčių suteikti pas sostų, kur persimainė rūbus
kutinį patarnavimų uoliam ir tuomi baigės iškilmingiau
dvasios vadui, tkun. Jonui J. sių apeigų dalis šv. Kryžiaus
Juškai. Beveik visi kun. Jo bažnyčioje. Iškilminga Kardi
no mokslo draugai buvo su nolo procesija pasitraukė iš
sirinkę paskutiniam atsisvei bažnyčios ir gausingos kuni
kinimui. Be tų, susirinko dar gų eilės sekė kardinolų į za
virš šimtas kitų kun. Juškos kristijų.
pažįstamų kunigų ir klierikų.
Kiek vėliau, kai žmonės su
Kolumbo Vyčiai stovėjo sar sitvarkė ir išėjo iš bažnyčios,
gybojo per visų laikų — nuo kun. A. Skripika, su kun. Va
atlydėjimo į bažnyčių valan lančium ir kun. B. Urba iš
dos ilki (pamaldų baigos. Did lydėjo kun. Jono palaikus iki
žiausios žmonių minios nepai bažnyčios durų, kur visa žmo
sydamos lietaus, lydėjo į ka nių minia buvo susirinkusi
pus.
paskutiniam atsisveikinimui.
Laidotuvių eiga
Kai didelės automobilių ei
10 vai. prasidėjo laidotuvių lės buvo sutvarkytos, kun.
pamaldos. Egzekvijų giedoji Jono karstas buvo nulydėtas
me vadovavo kun. S. Petrau į Šv. Kazimiero kapines, kur
skas, Šv. Jurgio parapijos vi laukė kita didelė minia žmo
karas. Kiti arti šimtas kuni nių. Kapinėse 'kun. A. Valan
gų taipogi giedojo egzekvi čius pasakė begalo įspūdingų
jas.
pamokslų. Tuomi ir baigės

Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. K&miiškia

Birželio 24 Diena
Jie
klausė Numylėtinį:
“Kas yra toliausia nuo tavo
sesuo, švogeriai, dėdės, pus
broliai ir giminės; liūdi drau
gai northsaidiečiai ir parapijonai, su (kuriais jis darba
vosi per daug metų.

Priešaky baigiamas griauti Capitol rūmai, prie Randolph ir State gatvių, Chicago. Tai
buvo pirmas Chicago “dangoraižis”, stebinęs Pasaulinės Parodos 1893 metais lankytojus.
Palyginus su šių dienų vienu “dangoraižiu” (užpakaly) buvo visai žemas. Jo vietoj bus
statomi 'moderniški rūmai. (Acme telephoto)
po dviejų savaičiij prie skau
smo prasidėjo kitokios kom
plikacijos ir nelaimingasis
mirė birž. 20 d., 1 vai. ryto.
A. a. Vincentas Dargužis
paėjo iš Panevėžio apskr.,
Troskavos parap., Užvezinenių kaimo. Atvykęs į Ameri
ką', pirmiausia apsistojo Rockdale, 111. Per pasaulinį ka
rų tarnavo U. S. (kariuomenėj
ir buvo išsiųstas į Prancūzijų
ir Italiją.

Velionis buvo duosnus, pa kad yra buvęs nors vienas
maldus, giliai tikintis ir da svarbesnis susirinkimas, pa
rbštus.
rap. bei draugijų, arba pa
Per daug metų buvo Šv. rengimas, kuriame a, a. Vin
centas nebūtų dalyvavęs. Su
Mykolo parap. komiteto na
žinojęs žmogų nelaimėj, neat
riu ir trustisu. Daug darba
sisakydavo pagelbėti.
vosi ir nemažai aukojo para
pijos reikalams. Priklausė
Liūdi a. a. Vincento brolis,
Šv. Cecilijos dr-jai, Lietuvių
Demokratų Polit. Klubui ir
Irba Flovver Shoppe
Šv. Juozapo dr-jai. Daug da
4180 Archer Avi.
rbavosi draugijose, bet dau-1
PtlMe IiArATKm MM
giausiai laiko pašventė para |G61ea Mylintiems — Vestuvėms —
Bukletams — LaUdoCavėma —
Apie 1921 m. atvyko Chipijos reikalams.
Nemanau,
cagon. Visų laikų gyveno North Side.

Po egzekvijų Chicagos ku vienos iškilmingiausių laido
nigų (svetimtaučių) choras, tuvių Chicagos lietuvių tarpe.
vadovaujant kun. J. Kush su Kolumbo Vyčiai ėjo garbi
sirinko prie vargonų, o kun. ngų sargybų, o Šv. Vardo drJono Juškos mokslo draugai, gijos nariai sudarė įspūdin
kunigai S. Valudkas, Kiškū- gų grabnešių eilę. Kunigai
nas, Graff išėjo laikyti šv. buvo susirinkę iš visos apy
linkės.
Mišias prie šoninių altorių.
Kardinolui J. Mundelein su
savo palydovais įėjus į sank- Negalėdamas Išlaikyti
tuarijų, joj jau buvo prela Didelių Skausmų Mirė
GIESMYNAS
tas Purveli, kun. Jono rėkto
Vincentas Dargužis
įsigykite Naują Giesmyną. Jame
rius, kai lankė Quigley Prep.
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Trumpa žinute “Drauge” Giesmes.
seminarijų; prelatas HilldenGiesmes Ir muziką patvartė
S. Pocius.
,
brand, dabartinis Mundelein buvo pranešta, kad mirė Vin Ant.
Išleido O. L. R. K. Vargoninin
Provincija.
seminarijos rektorius, prela centas Dargužis. Mirė nega kųKnygos
kaina — 60 centai, pri
tas P. F. Shewbridge, Šv. Le lėdamas perkęsti didelio skau dedant 10 centų persiuntimui.
ono parapijos klebonas, pre smo nuo atpdegimo.
LIETUVIŠKAS
latas M. Foley, dabartinis Prieš tris savaites a. a. Vi
MISOLĖLIS
Quigley Prep. seminarijos re ncentas garadžiuje tvarkė sa
Šlovinkim
Viešpatį.
ktorius ir prelatai P. Hayes vo automobilių. Ekspliodnvus
ir Mišparai, Lietuviškai
ir Bona buvo apeigų vedėjai. gazolinui, užsidegė jo rūbai. ir Mišios
Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal
Prie didžiojo altoriaus ge Liepsnos apimtas išbėgo iš
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
dulo Mišias laikė kun. Al. garadžiaus šauktis pagalbos. liauskas.
Stipriais odos viršais,
Skripka, Šv. Kryžiaus parap. Bet kol pagalba atvyko, vi kaina — 8.75. Reikalaukite Iš:
klebonas asistuojant (kun. R. sas kūnas smarikiai apdegė. DRAUGAS PU B. C O.
Birniingham dijakonu, kun. J. Nugabentas į Šv. Marijos li
2334 So. Oakley Avė.,
Urbanski, subdiakonu. Šv. Mi goninę per dvi savaites atro
Chicago, Illinois
šių apeigų vedėjum buvo dia dė, kad viskas bus gerai. Bet
konas Grinius; turiferis, kun.
<?
F. Gorman.
KLAUSYKITE
Po iškilmingų šv. Mišių gerb. kun. M. Švarlys, Šv. Juo
zapo parapijos klebonas, pa
sakė labai gražų ir turiningų
RADIO PROGRAMO
pamokslų.
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
Po pamokslo sekė absoliu
— 1210 kilocycles.
cijos suteikimas. Jo Eminen
Programe dalyvauja St. Louie-Lonie Komediška Grupė,
cija Kardinolas apsirengęs
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
puošniais bažnytiniais rfibais,

—e—

ONA

BARANAUSKIENE

(po tėvais Karsokaitė, gyv. po num. 4228 S. California Avė.)
Mirė birželio 22 d., 1939, 8:15 vai. vak, sulaukus 52 ru. aniŽ.
Gimus Lietuvoje, Šaulių ajiekrityje, Grudžių parapijoje, Sauginių kaime.
Amerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Juozapą, 2 sūnus: Joną
ir Juozapą, dukterį Oną, seserį Barborą, seserėną Ignacą No
reiką, seserėčią Jievą, jos vyrą Joną Petkevičių ir daug kitų
giminių.
Lietuvoje jtaliko seserį Rozaliją ir jos šeimyną ir
daug kitų giminių.
Priklausė prie Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč., Tretinin
kų, Apaštalystės Maldos ir Gyvojo Rožančiams draugijų.
Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 South
California Avenue. Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 20 d.
Iš koplyčios 8 :00 valandą ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą.. Po pamaldų bus nulydėta
į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pežįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Seserys. Seserėnas. Seserė
čia ir Giminės.
Laidotuvių direktorius J. Liulcvičius, tel. Laf'ayette 3572.

G. A. SUKYS, SUKYS - DOODY - ANTONISEN, Ine.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Raštinė moderniškai įrengta Ir patar

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį ik\ 5:30 valandų vakaro.
Skolinnm pinigus pirmam morgiČiui mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos
dėžutes. ,Apdraudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavernus ir t. t. Patarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikriname kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijag galite nusipirkt traveler’s checka.
G. A. ŠUKYS, Prezidentai, SUKYSDOODY-ANTONISEN, Ine.

J. A. Jankus’

t

ELZBIETA KELIOTIENĖ
(po tėvais Sacevick)
Mirė birželio 2S d.. 1939 m.,
25 min. po trijų, sulaukus oi
metų amžiaus.

Gimus Lietuvoje, šadvos pa
rapijoje, šadvos mitale.

Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Steponą, sūnų Aleksandrą,
dvi dukteris: Mrs. Sietlą Pcinaccairo ir Elzbietą, brolį Juo
zapą Sacevick, dvi seseris: An
taniną Arinon ir Oną Scarbalienę, taipgi žentus, švogerius ir
anūkus.
Kūnas pašarvotus namuose
921 Lincoln Avenue, Rockford,
Illinois.
Kūnas bus atlydėtas j Šven
to Petro ir Povilo parapijos
bažnyčią, kur jvyks gedulingos
painajdos už velionės sielą biiželio 26 dieną. 1939 m., 10:00
valandą ryte. Po pumaldų bus
nulydėta i šventos Marijos ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįsatmus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

B, Duk
Duk-
Nuliūdę. Vyras, Sūnus,
terys, Giminės, Ir Draugai.
ugaL

DON’T BE GREY
L |

1

JONAS LINKUS
|tu mini. 2585 W. 15tli
1*1., namų tel. LAP. 4082)

<g.V'

Mir6 birželio 21 d., 1939 m.,
6:45 vai. vakare, sulaukęs 29
metus amžiaus.
Gimęs Chleagoje.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Suzanną, po tėvais Uo
gutis,
motiną Antaniną, tėvą
Joną, seserį Eleną Schiebel,
švogerj Harold, sesers vaikus ir
kitas gimines.
Kūnas pašarvotas Lachavvicz
koplyčioje, 2314 West 23rd PI.
laidotuves įvyks pirmadienį,
birželio 26 d. Iš koplyčios 8:30 valandą ryto bus atlydėtas
į Aušros Vartų parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velonio sielą. Fo
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįslamus-as dalyvauti šiose Laido
tuvėse.
. Nuliūdę: Moteris. Motina, Tčv a s, Sesuo, švogeris, Sesers
Valkai Ir Giminės.

Doa*t tolante grey hair. Orey hair
sakes you look old and feel old.
Try the Modern* Method for Col*
ering Hair ... CLAIROL. YouTl
appredate the gukk, piešiant treak*
■sent. No bleaching reąulred to
aoften the hair when you ase
CLAIROL. YouTl love the resuh*
«n yoar hair—beaatifal, natūrai*
looking color that defiee deteetioa.
Bee yoorself as you eroald likę to
be. See yoar hairdreseer today ee
I thto coapon NOW.'

Nahtratly
kmbMerUMdd

Ngf CEMUMfCMralmtoeMtle,
•The parfact caakteatioB
riek aO.
\ enp ead Jiflrata color tkat can*t be <
). . . e Maad that coly dairai

I

^OAM OAlt. OAIKOL Ik.
i U> W«at totk 8c. Mrw Tark. «. V.

Laid. direktoriai Lachawicz
ir Sūnal. tel. CANal 2515.

KARIAI CHICAGOS, 0I0ER08 LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A II p C patarnavimas

DYKAI

GABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIKEKTOELAI

K E LNER — P RUZ I N
Geriausiai Pataraarimaa — Motarla patarnauja
Phone 9000
620 W. I5th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Pilone: Calumet 2520-1

Puikiai įrengtoj Sacharskio koplyčioj, 1735 AVabansia
Avė., guli pašarvotas a. a.
Vincento Dargužio kūnas, ku
ris iš ten šeštadienį, 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas į Šv. My
kolo parap. bažnyčių. Koply
čioj graudžiai gaudžia vargo
nai “Avė Maria” ir šimtai
žmonių atėję velioniui pasa
kyti paskutinį sudie, klaupia
si prie karsto prieš kryžių ir
kalba “Angelas Viešpaties”...
Visi nuliūdę ir apsiašaroję.

A.

HrIDULHiiul dieną ir naktį

New City Furnitare Mart

PerkėI5m raštinę į savo namą.
navimas bus geresnis.

širdies!’’ Jis atsakė: “Nepai
symas”. “Ir kodėl!” “Kad
arčiausia mano širdies ran
dasi meilė, kuri yra nepaisy
mui priešinga.

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

I~\ YVAI koplyčios visose
** * Chicagos dalyse
KlaunykJte mOmj Lietuvių radio progmmo Antradienio ta*
leėtadlenlo vakarais, 7:00 valandą, U UHIP atotlea (1480 IL)
PraneigjM P. HALTIM1ERA8

,

P. I. Ridikas
AntlmnyB. Petkus
LaMa ir Simai
I. LiofenR
S. P. Mažeika
Antanas M. Pfcllips
1.1. Zoip
AM V. Petkos

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

3354 So. Halsted Si.

Telefonas YARds 1419
6834 So. Weetern Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Conrt
CTCero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal 25J5
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąve.
Phone LAEayette 3572
3319 Litnaniea Avenue
Phone YARds 1188-1139
3307 Litnaniea Avė.
Phone YARds 4908

3640 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782
4704 S. Western Avenue
Tel. LAFsyette 8024

h’’-*''.’’.'' *?<• 10*9
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Sekmadienį, Birželio-June

su 1 š L A I M ĖJIMAIS
25 d., 1939 m. Vytauto Darže, 115 gatve,

. . . ’
Tianea 35c
a
sokaams
—
Įranga ooc.
Pradžia 11:00 vai. ryto — Gera muzi

Kviečia visos,

čins'ko), prie 87-tos ir Kean
avė. Kreipiame narių dėmesį
į šį dalyką. Trokus prie Gu
dų krautuvės stovės nuo 11
vai. Visos narės, kurios ap
siėmė piknike dirbti, prašo
mos susirinkti laiku. Kviečia
mi visi atsilankyti į šį pikni
ką. Visi smagiai praleis lai
ką.
Komisija

Aplink mus
Rytoj Lietuvių R. K, Lab būt su juo pasimatysime ir
darių Sąjunga turi savo me jo pasiklausysime.
tilų vasarinį išvažiavimų į
Netrukus rengiasi grįžti į
labdarių ū'kį. Išvažiavimas piknikas žada būti gyvas ir Lietuvų p. Karvelis, kuris
įvairus. Kuopos, ypač Cicero, viešėjo pas savo gimines ChiManjuette Park, Nortli Side, cagoje. Gerb. svečias yra bu
smarkiai pasiruošė gra vęs Klaipėdos pašto viršinin
žiai svečius pasitikti, pavai kas. Dabar gyvena Kaune,
šinti. Svečių tikisi daug, nes nes dėl žinomų priežasčių
visi mėgsta nuvažiuoti j gra Klaipėdą turėjo apleisti. P.
žų ūkį ir smagiai praleisti Į Karvelis yra malonus ir sim
patingas žmogus.
vasaros dienele.

Labdarių ūkio miške, kur
laikomi piknikai,
padaryta
vienas kitas žymesnis page
rinimas: iškastas šulinys, iš
lygintas pamiškys, pataisyta
kelias. Šulinys pirmu kartu
bus atidengtas šia'me piknike.
Kas yra buvęs šioj farmoj,
visiems ji patiko. Bet šiemet
ji dar labiau patiks, nes šis
tas naujo įvesta.
Sekmadienį labdarių išva
žiavime į savąjį ūkį bus pa
darytas platesnis pranešimas
apie planuojamos statyti se
nelių prieglaudos reikalus. Tą
pranešimą padarys prieglau
dos statymo komisijos pirmi
ninkas ir vajaus vedėjas kun.
A. Linkus. Papildys kiti ko
misijos nariai. Tai bus ne
tik įdomu, bet ir reikalinga
žinoti kiekvienam sąmonin
gam lietuviui, kuriam rūpi
mūsų visuomenės reikalai.
Labdarių Sąjunga dirba ki
lnius darbus. Ji pastatė ligo
ninę, ji nupirko ūkį, ji daug
nelaimingų mūsų tautiečių su
šelpė, ji rengiasi statyti se
neliams prieglaudą. Ji užsi
pelno mūsų plačiosios visuo
menės paramos. Tą paramą
bent maža dalele galėsime su
teikti rytoj, nuvykę į labda
rių ūkį, kur mes būsime ma
loniai sutikti.
Šiomis dienomis Cbicagoje
vieši kun. Morkūnas, MIC.,
atvykęs iš Marianapolio Ko
legijos, Thompson, Conn. At
vyko jis čia savo asmeniškais
ir taip pat kai kuriais vienuo
lijos reikalais. Tikimasi, kad
jis čia dar dienai, kitai pasi
liks ilgiau ir atvyks į labda
rių sąjungos vasarinį išva
žiavimą. Kun. Morkūnas yra
geras pamokslininkas ir šiaip
jau geras kalbėtojas. Tad, gal

Rytoj į Chicagą suvažiuos
daug žymių lietuvių sportini
nkų iš visų Amerikos kraštų.
Tai bus pirmas susibūrimas
mūsų sporto garsenybių Amerikoj ir, be to, tų, kurie
dalyvavo 1935 m. ir 1938 m
sporto olimpiadose Lietuvoje.
Jie bus svečiais American
Lithuanian Olympic sąjungos,
kuriai vadovauja teisėjas J.
Zūris ir Al. Kumskis. Pietūs
bus Syrena Cafe, Archer av.,
2 vai., o balius vakare Flynn
Hali, 63 St. netoli Kedzie av.
Į šias retas pramogas yra už
prašomi visi lietuviai.

KLEB'
,

Yra dideliu išmanymu nesi
karščiuoti darbuose ir nesilai
kyti atkakliai prie savo nuo
monių.
Viena gerai išauklėta ir na
statyta valia yra vertesnė, neg
geri pasielgimai.

Pranešimai

Žagariečių Klubo priešpusmetinis susirinkimas įvyks
SO. CHICAGO, III. — Drbirželio 25 d., 1 vai. popiet,
stė Saldžiausios Širdies V. J.t
Holywood salėj, 2417 W. 43rd
laikys savo pusmetinį susirin-i
st. Visi nariai prašomi susi
kimą sekmadienį, birželio 25
rinkti.
J. Keturakis, rašt.
d., Šv. Juozapo parapijos sve
tainėje, tuojau po sumos. Pra
CLASSIFIED
šome visų narių atsilankyti,
nes yra daug svarbių reikalų
IEŠKO DARBO
aptarti.
Jauna mergaitė ieško lengvo namų
daj-bo prie mažos lietuviškos šeimy
nos. Jei kam reikalinga, šaukite:
VI.Rglnla 1218.

Rast.

PARDAVIMUI BIZNIS

Pardavimui valymo, dažymo ir siu
vimo biznis, {steigtas virš 20 metų.
Parduodame krautuvę. 4 gyvenimui
kambarius ir dyką lotą pigiai. At
sišaukite: H. Dajc. 2223 S. Cuyler

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

Avenue,
124401

Iiicorporated

grupė ir didelė simfonijos or rni} užlaikytojam bus įdomu
kestrą.
išgirsti geros žinios iš Prog
Per vasarą tos Bud riko ress Furniture Oo. birželio
krautuvės programos bus ne mėnesio didelio išpardavimo.
dėlios vakarais tuo laiku — Nepamirškite pasiklausyti.
9 vai. vakare.

Rap. J.

Klausytojas

Ne tik lietuviai, kurie pa PROGRESS RADIO
žino a. a. kun. Joną Jušką, Progress krautuvės graži
bet ir kitataučiai išreiškė gi programa įvyks rytoj, 11 va
lią užuojautą velionio tėvams landą prieš piet iš stoties
ir giminėms. Tai pastebėta, iš WG.ES. Naujų dainų padai
laidotuvių, kuriose buvo daug nuos Ona Skeveriūtė ir Jonas
žmonių ir kurios buvo nepa Romanas. Be to, bus graži
prastai įspūdingos. Didžiulė muzika ir naudingi patari
Šv. Kryžiaus bažnyčia buvo mai bei pranešimai. Ypač na
pilna žmonių. Paskutinę ab
soliuciją duoti atvyko pats J.
UNIVERSAL
Em. Kardinolas Mundelein. i
RESTAURANT
Bažnyčioj buvo šimtai kuni
Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
gų, daug prelatų. Visi gailė kiem
Bankietam Suteikiam Pa
tarnavimu.
josi kunigo, kuris pasimirė
Linksmas
Patarnavimas
Visiems
dar visai jaunutis būdamas
ir vos tik pradėjęs įeiti į mū
750 W. 31st Street
sų visuomenės gyvenimą. PiA. A. NORKUS, sav.
i'madienį mūsų dienraštyje
Tek Victory 9670
matysite didelį ir gražų lai
dotuvių paveikslą.

Dėmesio!

BRIDGEPORT. — Dr-ja
Šv. Onos rengia šaunų išva
žiavimą sekmadienį, birželio
25 d., Liepos darže (buv. KuLIETUVIŠKA

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DĖL VYRŲ

§į>Scratching

Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

WELL0W SPRINGS, ILL.
p-nas Butchas, sav.

PARDAVIMUI NAMAS

Pas mus galima gauti tikrai
Lietuvišką Importuotą Valstybinę
Degtinę.

Mes ir Vis, Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M.
Dzimidal, Savininkai.

PARDAVIMUI PIGIAI

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

NAMAS

GERA NAUJIENA

Parduodu namą labai pigiai — 6
kambarių su garadžiu ir anšildomas
su šiltu oru (furnace beat). Namas
randasi Bridgeporte. Atsišaukite pas
snvinlnka: 830 W. 341h Street, tel.
YARds 5530.

PaniatykJt
šj namą
šiandien

Į, 10 r. Iki 4
po piet ant
mūsų vietosi
Pastatysime namus Ir vidų jrengsime ant jūsų lotų. Visi dar
iKriur i.
bininkai unijistai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAZA
(
2 karams pastatysime J
ant jūsų loto
už..........................
Unijistų statytas

PARDAVTMVI BIZNIS
Mokyklos Reikmenų Ir delleatessen,
Marą uet te
Parke.
Pilnai jrengtaa.
Parduosiu pigiai.
Telefonas TTEMlock

133.

PIRMOS R T SIES JUODŽEMIS
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 18
bušeliu $2.50.

Standard Cluli
Švelni Degtinė—100 Prool
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.ęs n n
4-5 Kvortos ... l«0U

VASAROTOJAMS ATYDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automobillum ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chicagos. Keltas 83 ir 45. Peler Ber
notas. Bot 77. Sllver Lake, Wls.

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

TEISINGAS PATARNAVIMAS
Per mus galima pirkti iŠ resyveriųforklozerlų gerų bargenų — mažų
ir didelių namų, pigiai ir ant leng
vų Išmokėjimų. Jei turite kokią nuo
savybę ir norite parduoti, mes par
duosime greitai ir gausite visą cash.
Taipgi turime gerų mainų, visokių
ir visur. Taksų protesto štampą ar
ba Notaro antspaudą kur reikia pri
dedame dykai. Atliekame visokius
real estate ir Insurance reikalus IŠ
visu atžvilgiu su teisingumu ir at
sargumu. Charles Umleh (ITmikas),
2500 Wcst 6 3 rd St., tel. PROspeet
6025.

CITY WRECKING. & LBR. CO.
2301 S. Crawford, Lawndale 3010
Opcn Sundays
K. KAFKA, prez.

SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
IRn

-

DRINKSAS

Reservas viri

Turtu. .Ir*

(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

MUTUAL LIQUOR COMPANY

3427 So. Halsted Street

4707 S. HALSTED STREET

Tcl. Bonlevard 0937

Distributoriai

Pbone Boulevard

PARDAVIMUI NAMAS

0014

4 fletų namas — ant dviejų lotų.
2-karų garadžius. Parsiduoda pigiai
Iš priežasties senatvės. Atsišaukite:
2250 West
Illinois.

RADIO

Street,

Chicago,

Mūrinis namas. 3 fletal: fi kamba
rių: 4 kambarių ir 3 kambarių; 2
karų garadžius. Parduosiu pigiai arba
mainyslm ant groaernės ar kitokia
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23r»l Piace,

4192 S. ARCHER AVENUE

BUDRIKO RADIO
PROGRAMA

“DRAUGO” VASARINIS

Nedėlios vakare, 9 valandą
Chicagos laiku, bus graži Bu
driki) rakandų ir radio krau
tuvės programa lietuvių mu
zikos, dainų ir pranešimų iš
stoties WCFL, 970 k. Daly
vaus svečių, artistų, Žiūrono

RAKANDAI

PIKNIKAS
—ĮVYKS—

Sekmadieni, Liepos-July 9,1939
GRAŽIAME SUNSEI PARKE
“VILNIAUS KALNELIUOSE”

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

Prie 13 5 tos ir Archer Avė., Rte. 4A

LENGVAIS UMOKĖJIMAIS

(North East Corner Archer and
Bac ramento Avė.)

Chicago. UI.

Phone LAFAYETTE 0461

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

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

RENDON KRAUTUVE
Rendon krautuvė. Tinkama blle ko
kiam bizniui. Renda pigi. Atsišauki

ISmokėiom
Jį —f
Už padėtus 4/0
pinigus
'
Duodam Paskolas aat 1-mų
Morgičių
Bafety Deposlt Dėžutė. Galima
duoti
nuo 9 ryto iki
□o 9 iki 12 die
ną, Bnbatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

te: 1913 West Permali Roa<l, Chieago, IHInots.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Tavemo biznis South Sldėje. Nauji
barai. Savininkas mainys ant gero
automohiliaus. gero loto ar ko kito.
Matykite: J. Vilimas, 6800 S. Map'owood Avė., Chicago* III., telefonas
HEMIoek 2323.

S

PARDAVIMUI NAMAS

Didelis, Pviesus 8 kambariu na
mas ant mūrinio pamato Ir plataus
loto. su nuomomis. Grindys Ir pa
puošimai ąžuoliniai. Gasinls Electroluz šaldytuvas.
Pasiliks nemažai
baldų. Karštu vandeniu šildomas. 2
automobiliu garadžius su cementi
niu privažiavimu ir kiemu. Gražiai
apsodintas medžiais, gėlėmis. Nėr
užsilikusių mokesčių, reik mažo Įne
šimo pinigais. Visi patogumai: baž
nyčia. mokykla, susisiekimai Ir t. t.
Atsilankymo valandos: 2:00 Iki 5:00
popiet. Sekmadieniais pagal sutartĮ.

STAHŪARŪ FEDERAL SAV1NGS & LOAHASS0G1ATI0N
of CHICAGO

Barskis Furniture House, Ine.

JU8TIN MACKTEWICH
President
HELEN KUCHINSKA8, 8ee.

THE ROME OP FINE FURNITURE” SI N CK 1904

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

■

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

2a ~

211 h

PARDAVIMUI NAMAS

NAUJAUSI IR GERIAUSI

n. —- —-

5082

Stanley Gavcns. 110 So. Rldgeland
Avė., Wortb, III., tel. Oak Lana
193,1-1.

Reikalaukit

PAUL LEASAS

Bertvyn

Nebemokėkite rendos. {neškite pi
nigus ant namo, po num. 2134 W.
24th St. {eigos $72.00 J mėnesĮ.
{ 10 metų namas jūsų. Matykite sa
vininką po num.; 2617 So. Karlov
Avė., tol. Lawndale 9380.

Mažų Išlaidų

ISRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

Tel.

PARDAVIMUI BIZNIS

/ZrELIEVE ITCHINC SKIN Oiz/cA/y

Bven tbe most stubbom itehing of eczcma.
blotcbes, pimpius, atlilete's foot, rasbes and
other eztemally caused skin eruptions,
guickly yields to pure, coollng. antiseptic,
tiąuid D.O.D. fRficmnOH. Clear. greaseless and stainiess—(irius fast. Its gentie
oili sąpUie tbe irritation. Stopa the most
intens^tching in a hurry. A 35c trial bottle. at all drug storus, praves it—or your
jooney back. Auk for U.D.D. PMEScmmoM.

IU.

štai ką jūs norėjote — mažą groserne. 5 kambarių fletas, beismontas ir garadžius. Už viską te.reikia
Įnešti tik mažą sumą. Atsišaukite:
2311 South Leavltt St., telefonas
I aini dal e 9380.

Tel. Prospect 0745-0746

Tom McDermott su žmona ir dukterim iš Las Vegas, Nevada, atvykę į Chicago be cento 'kišeniuje nevalgę ir turėjo
nakvoti Grant parke po atviru dangum. Su savim bet gi at
sigabeno dėžę gabalų naugių, kuriose randasi aukso. Par
davę čia tą auksą, sako, galėsią patogiai grįsti namo. Tas
nauges jis aptikęs vienoj savo fanuos kasykloj. (Acme telephoto)

Renvyn,

__________

----------- —

-

Tel. RADcllffe 3281. 7525 Egglcston.
Agentai pasinaudokite proga.

Pocahontaa Mine Rnn, (Screened) Tonas |7.00
Petroleum Carbon Coke, perkant 5 tonas ar
dangiaa, Tonas 97.25. Šios kainos tik iki Liep. 1
Sales Tas

ekstra.

