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Londonas stebi rimtą krizę prieš spalio 1 d.
Žinovai Mina, kad apie ta laika
Hitleris ims veikti prieš Lenkija

'• I

Kai kas sako, dėl Dancigo
neverta kelti naujo karo

NACIŲ PALAUŽTI ČEKAI
SLAPTA PRADEDA KOVĄ
PRIEŠ SAVO ENGĖJUS
Tauta nenurims iki atkovos
laisvę ir nepriklausomybę

suotino karo nebus. Žinoma,
U]
tas daugiausia priklausys nuo
PRAHA, birž. 25. — Nete
lenkų ryžtumo.
kę laisvės ir nepriklausomy
Žinovai yra nuomonės, kad
bės ir šiandien kaskart vis
Hitleris Dancigui paskirs rei
smarkiau nacių klupdomi če
cho komisionierių. Šis pas
kai pagaliau organizuojasi
kelbs Dancigo sujungimą su
slapta veikti prieš savo en
Vokietija ir iš ten ištrems vi
gėjus.
sus lenkus valdininkus. Jei
Visam nachj apnvktam kra
Lenkija aplink Dancigą padi
šte čekai dedasi į slaptas ipatdins kariuomenės skaičių ir
rijotines organizacijas kovai
pradės grasinti, Hitleris Len
už laisvę ir nepriklausomybę.
kijai įteiks ultimatumą. Ta
Mississippi valstybės nacionalė sargyba (milicija) puolė ir sunaikino, kaip čia mato Prieš pasaulinį karą čekų
da tolesnis žygis priklausys
nuo Lenkijos. Jei Ijenkija nu ma, gamblinės vidų, kur įpriede dar pardavinėti ir svaigieji gėrimai. Ši vieta yra šalia Ja- tauta apie 300 metų kovojo*
silenks, Hitlerio bus laimėta ckson miesto — už Pearl upės. Nacionalė sargyba dažnai puola tos rūšies klubus ir lizdus, už laisvę su austrais ir veng
nes Mississippi valstybėje uždrausta ne vien ganibleriauti, bet ir svaigalus pardavinėti.
rais. Po karo laisvė ir nepri
ir jis pareikalaus atitaisyti
visą Vokietijos Lenkijos pa
klausomybė žybtelėjo ir, dėka
sienį. Bet jei Lenkija griež
diplomatinėms stambiųjų val
tai pasipriešins, tada Hitle
riui liks viena iš dviejų: ar
ba išsižadėti Dencigo, arba
KAUNAS. — Birželio G d.
žaibo greitumu
susimesti
LONDONAS, birž. 25. — galvatrūkčiais skverbėsi iš rytą Užvenčio miestelyje kilo
prieš Lenkiją karan.
,Vakar vakarą Londono mies požeminio geležinkelio, kiti —• didelis gaisras. Sudegė veik
Britų viršūnėse yra žmo
visas miestelio centras — 15
to centre sukelta pasiauba su- bėgo į požemius.
nių, kuriems atrodo, kad len
gyvenamų namų, 17 negyve VATIKANAS. — Šio bir
v
sprogus kelioms bomboms.
Kiek palaukus netoli tos namų trobesių ir 2 sinagogos.
kams neverta kariauti dėl
Nukentėjo teatrinis kvartalas.
želio 18 d. Šventasis Tėvas
vietos susprogdinta antroji
Dancigo ir dėl to sukelti nau
Kaip paprastai, šeštadienio
bomba. Kiek atokiau — tre Gaisras prasidėjo dviejose Pijus XII Šv. Petro baziliko
ją pragaištingą pasaulinį ka
vakarą buvo nepaprastas gat
čioji ir ketvirtoji. Paskiau ki vietose. Ugnis taip greit plė je beatifikavo palaimintąją
rą. Bet jie yra nuomonės, kad
vėse judėjimas. Restoranai ir
vokiečiams su lenkais susiko teatrai buvo kupini žmonių. tose miesto dalyse rastos dvi tėsi, kad pabudę iš miego1 gy Emiliją de Vialar, Juozapieventojai nesusivokė gaisro ge čių Seserų kongregacijos įvus, Anglija neturėtų paneig-' Mačiusieji pirmosios bom nesusprogusios bombos.
sinti, bet visi pradėjo bėgti kūrėją. Tai buvo pirmosios
t i savo garbės žodžio lenkams bos susprogimą pasakoja, kad
Kaip bematai j teatrinį bei gelbėti savo turtą. Gais Pijaus XII vedamos įspūdin
ipadėti.
du vyrai taxi-cab važiavę su kvartalą sutraukta daug poli- rui besiplečiant, staiga užsi gos beatifikacijos ceremoni
stojo ties Piccadilly cirku. A- rijos ir narionalės sargybos. degė trečioje miestelio pusėje jos.
bu apleido automobilį, sviedė Tvarka grąžinta ir daugybė trobesiai, taigi vienu metu
Kitos beatifikacijos cere
sunkiau ir lengviau sužeistųjų
bombą ir įsimaišė į minią.
Užvenčio miestelis pradėjo monijos įvyksta šį sekmadie
Sprogimas sukrėtė apylin paimta į ligonines, kur jiems degti net trijose vietose, —
nį, birželio 25 d. Beatifikuokę ir trenksmas toli per mies suteikta greitoji pagalba.
gyventojų tarpe kilo panika. jamas pripažintas palaimintą nuaidėjo. Žmonės iš teatrų Keletas įtariamųjų bombiTuoj buvo pranešta apie | tuoju vyskupas Justinas de
GARDI FF, Vali ja, birž. 25.
ir restoranų puolėsi gatvėn. ninkų sulaikyta.
gaisrą Šiaulių, Kelmės, Kur Jacobis, pirmasis apaštališ
— Konservatorių partijos su
šėnų ir kit. kaimyninių mies kas vikaras Abisinijai (Etio
važiavime ministras pirminin
IŠ KUBOS PAŠALINAMI
HITLERIUI PRIVATUS
telių ugniagesiams, tačiau at pijai).
kas Chamberlainas, apibudin
52 ŽYDAI BĖGLIAI
A1RPORTAS
vyko tik iš Kelmės ir Kuršė
damas pasaulinę situaciją įBirželio 18 d. įvykusiose iš
HAVANA, birž. 24. — HamSALZBURGAS,
Austrija, nų, gi iš Šiaulių ugniagesiai
spėjo Vokietiją ir Japoniją,
kilmėse dalyvavo visi Romoje
burg-American linijos laivu birž. 24. — Hitleris turi įsi nesuskubo atvykti.
'^ad Britanija valdo orą ir jūAMSTERDAMAS. — Gelto Tberia gegužės 15 d. atvežti ir gijęs greitąjį keturių motorų
Atvykus ugniagesiams pra esantieji kardinolai, arkivys
— Britanijos oro ir jūnos ir baltos spalvoj popie Tiscornia imigracijos stotyje luksusinį lėktuvą. Netoli nuo dėti gesinimo darbai, tačiau kupai, vyskupai, daūg kuni
fe laivynams nėra lygių pa
žiaus vėliava viešai iškelti sulaikyti 52 žydui bėgliai iš Bertcbtesgaden dabar baigia jiems nepavyko išgelbėti, ti'k gų, vienuolių ir tūkstančiai
sauly. To atsižvelgus, Brita
Vokietijoje uždrausta. To ne Vokietijos.
mas statyti jam; privatus air- buvo užkirstas kelias gaisrui meldžionių iš įvairių pasau
nija nepasiduos nė vienos ku
lio dalių. Numatytas gausin
gali daryti nė privatūs asme Kubos vyriausybės nuospren portas.
plėstis toliau.
rios šalies užgaidoms.
nys.
Gesinimo1 darbai nebuvo nu gas meldžionių supludimas ir
džiu jie visi dabar tos ipačios
Jis sakė, kad Britanija ne Nacių įsakyta visomis šven
ATSIDUODA SOVIE
traukti net iki pat 12 vai., į birželio 25 d. iškilmėse.
linijos
laivu Orinoco bus grą
turi pasiryžimo apsupti Vo tėmis, kad ir bažnytinėmis,
TIZMU
kada gaisras veik visiškai bu
Pal. vyskupas Justinas de
žinti atgal Vokietijon.
kietiją. Jei Vokietija paliaus naudoti tik svvastiką.
MADISON, Wis., birž. 25. vo likviduotas.
Jacobis gimęs 1800 m. spalio
su kitais neteisingai elgtis ir
— Wiesconsino žemės ūkio ir
Miestelis ntrodo lyg po ka 9 d. Saint Fele, Lucinia pro
CENTRINĖJ EUROPOJ
norės protingai tartis, Brita KUNIGAMS LIEPTA VIL
marketinimo departamentas ro visur tik griuvėsiai ir ver vincijoj, tuometinėj Neapolio
AUDRA; 20 ŽUVO
nija yra pasirengusi visomis
KĖTI CIVILINIUS
pašaukia tieson vieną ūkinin kiančių bei
aimanuojančių karalystėje. 18 metų eidamas
BERLYNAS, birž. 24. — ką, kurs parduoda pigiau pie įmonių pulkai, kurie tyliai įstojo į Misijų kongregaciją
pastangomis su ja kooperuoti
DRABUŽIUS
Didelė audra ištiko centrinę ną, neigdamas pieno kontro slankioja tarp griuvėsių ir ir po įšventinimo 4 kunigu
abiejų šalių prekybos ir pra
LONDONAS. — Kardino
monės išvystymui.
Europą. Apie 20 asmenų žu lės kainų nustatymą.
renka savo turto likučius. trumpą laiką darbavosi Itali
las Tnnitzeris, Vienos arkivy
vo. Skaudžiausia nukentėjo
{Nors dalis turto buvo apdrau joje. Paskiau išvyko j Abisi
Japonų kareiviai su bri skupas, įsakė kunigams, vie
buvusios Čekoslovakijos plo
SUIMTAS
ĮTARIAMAS
sta, tačiau didesnė dalis buvo niją misionieriauti. 1838 me
tais nežmoniškai ir įžeidžia nuoliams ir vienuolėms pasi
tai. Moravijoj 8 vaikai prigė
ŽUDIKAS
neapdrausta, taigi beveik 29 tais paskirtas
apaštališku
mai elgiasi. Japonija turi ži rūpinti civilinius drabužius,
rė.
šeimos
paliko
visiškai
be
pa

Per buvusį Wieboldto krau
prefektu Abisinijai, o 1848
noti, kad Britanijai tas toliau nes nacių autoritetai uždrau
stogės
ir
be
duonos
kąsnio.
tuvių
vežėjų
streiką
nužudy

m. — pirmuoju ten apaštališ
bus nepakenčiama ir ji nesi dė į gatves išeiti savo pašau
GRUPE VOKIEČIŲ MEL
Laikinai
nukentėjusios
šei

tas
vežikas
padėjėjas
James
ku vikaru ir konsekruotas ti
duos diktuoti, kokioi nusista kimo religiniais rūbais apsi
DŽIONIŲ
LIURDE
mos
prisiglaudė
pas
savo
kai

Lavvrence.
Policija
dabar
su

tymo turi laikytis Kinijoje.
taisius.
tuliniu Nilopolio vyskupu.
LIURDAS, Prancūzija. — ėmė taricab vežikų unijos mynus, npsigyvendamos dar
Stebėtojai randa, kad
mobiliu buvo nugabentas j
Aną dieną čia atvyko maža “biznio” agentą Oskarą Kof- žinėse, klėtyse ir kit.
Chamberlainas pirmą kartą
PREZIDENTAS HYDE
vokiečių katalikų meldžionių kin, 33 m. amž. Jis identifi Kuršėnų ugniagesiams vy Šiaulių miesto ligoninę.
taip griežtai ir karingai kal
PARKE
Gaisro priežastys, iš visko
iojo.
HYDE PARK, N. Y., birž. grupė. Gausingesnės grupės kuotas kaip vienas Iketurių kstant į nelaimės vietą, kely
24. — Keletai dienų atilsėti negali vykti, nes uždrausta iš mušeikų žudikų. Aktualus je ištiko nelaimė per kurią atrodo — padegimas, nes gai
REMKITE, PLATINKITE atvyko prezidentas Roosevel- Vokietijos išsivežti reikalin žudikas ir kiti, kurie iš nuo gana sunkiai susižeidė vienas sras, iš karto prasidėjo trijo
traukų pažinti, dar ieškomi. ugniagesys, kuris tuoj auto- se vietose.
KATALIKIŠKĄ
SPAUDĄ tas,
gų kelionei pinigų.

LONDONAS, birž. 25. —
čietos valdiniuose, diplomainiuose ir specialistų sluogsniuose vyrauja nuomonė,
kad prieš spalio 1 d. bus su
laukta tikrai rimtos pasauli
nės krizės.
Krizę sukels ne kas kitas,
kaip tik Hitleris, pasišovęs
būtinai užgrobti Dancigu taip,
kaip jis padarė su kitais kraš
tais.
Spėjama, kad jei Lenkija
griežtai ginklais pasipriešins,
tada naciai susimes prieš vi
są Lenkiją.
Ar Anglija ir Prancūzija
pakils Lenkiją ginti, niekas
nežino ir negali (pasakyti.
Anglija yra žadėjusi ir tas
būtų jos prievolė. Bet ir pa
čiuose valdiniuose sluoksniuo
se neturima teigiamo į tą
klausimą atsakymo.
Kai kurie specialistai spė
ja, kad Hitleris rpradės veikti
vasarą, gal rugpjūtyje, gal
kiek vėliau, bet ne vėliau
spalio 1 d., kai visas javų
derlius Vokietijoje atsiras
kluonuose ir aruoduose.
Jis bandys Dancigą’ užgrob
ti diplomatinėmis gudrybė
mis. Tokia'm atsitikime vi-

Mono centre susprogdinta ketins
Mes; miniose sukelta pasiauta

Chamberlainas naciams ir japonams
nurodo, kad Britanija valdo ura, juras

POPIEŽIAUS VĖLIAVA
NEGALI BŪT IŠKELTA
VOKIETIJOJE

SUDEGĖ UŽVENTIS,
ŠIAULIŲ APSKRITY

VAKAR BEATIFIKUOTAS
VYSKUPAS DE JACOBIS,
MISIONIERIUS

stybių suktybėms, užgeso.
Tauta pakliuvo į naują prie
spaudą ir dabar iš naujo turi
kovoti dėl savo likimo-.
Daugybė žymiųjų čekų tau
tos vadų patrijotų paspruko
į užsienius ir tenai organizuo
ja savo brolius bėglius. Liku
sieji gi krašte užsii'ma slap
tu veikimu prieš nacius. Jie
ntikursto čekij minių į suki
limus, arba kokius smurtus,
nes tas tik blogumus tautai
duotų. Bet jas įsąmonina dar
daugiau pasinerti į patrijotines liepsnas, laikytis vienin
gumo ir tik prireikus solida
riai veikti.
Vyskupas de Jacobis daug
nukentėjo nuo abisinų ereti
kų. Grandiniais apkaustytas
apie penkis mėnesius buvo ka
linamas, paskiau ištremtas.

Paskiau jam pavyko grįžti
į Abisiniją. Vienoj kelionėj
susirgo šiltine ir mirė 1860 m.
liepos 31 d., sulaukęs 60 m.
amž.
Pal. Emilija de Vialar gi
musi 1797 m. rūgs. 12 d.,
Prancūzijoje. Mirė 1856 m.
rugp. 24 d.
49 BOLŠEVIKŲ LĖKTU
VAI NUMUŠTI

TOKIO, birž. 24. — Japo
nų karo vadovybė paskelbė,
kad Mandžiuko Mongolijos
pasienyje užvakar vienam su
sirėmi’me 49 sovietų lėktuvai
numušti ir sunaikinti.
PASIRAŠYTA KONVENCIJA

VATIKANAS. — Vatikanas
su Italija pasirašė konvenci
ją, kuriaja patvadkomas kai
kurių konkordato straipsnių
vykdymas.
SLOVAKIJOJE VALSTYBE
KONTROLIUOS PRAMONĘ

BRATISLAVA, birž. 24.—
Slovakijos vyriausybė paskel
bė, kad visa šalies pramonė
ir įmonės paimamos valsty
bės kontrolėn.
PARYŽIUS, birž. 24. —
Prancūzija su Turkija pasira
šė savitarpės karinės pagal
bos sutartį. Turkija laimėjo
Sirijos dalį — Hatay respub
liką.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu
matoma giedra ir šilta; vie
tomis gali būti mažas lietus.
Saulė teka 5:16, leidžiasi
8:29.
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Bendradaruiams Ir koreopoudt utaina raAtų uesrųAina,
Jei neprašomu tul pudaryli ir nepilni uučiaina tam tuts
iui paAlo ženklų. Redukcija pueilaiko sau teise tai
syti ir iruinpiuu visus prisiųstus raAlus Ir ypač ko
respondencijas sulyte savo nuožiūros.
Korespondentų
praSo raSyu trumpai Ir aiškiai (Jei galimu raSomaja
maAinilej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir aaiueniAkuuių.
Pasenusios korespondenoljoa lalkraitln nededamos.

Kolegijos laidą, jūs gaunate ir nemettų pa-j
reigų: savo darbą didumu ir kilnumu jūs!
turėsite dar labiau papuošti savo mokyklos
vardą ir apsupti ją garbės aureole. Jūsų’
Kolegija blogio ir gėrio atžvilgiu nėra neu
trali, ji nėra gėlė be spalvų ir be kvapo.
Kaip ji, taip ir jūs jos auklėtiniai priklau
sote universalinei arba katalikiškai ideolo
gijai. Kaip ji, taip ir jūs turėsite vis labiau
plėtoti ir skleisti universalinės krikščioniško
sios civilizacijos didžiąsias vertybes, kurių
savotišką varijantą sudaro ir gaivastinga,
skaisčių vilčių kupina lietuvių civilizacija.

Skelbimų karnos prisiunčiamo* pareikalavus.
Kntered aa Hecond-Class Matter Maruti >1, 1814, ai
CKlcago, Illinois Under Lhe Aot ot Mareli B. 18 7 B.

Pareigų Priminimas
Prieš keletą dienų šioj vietoj buvo įdėtu
•prof. K. Pakšto kalbas, pasakytos baigu
siems Marianapolio Kolegiją, dalis, kuri bu
vo labai reikšminga. Nemažiau reikšminga
tos kalbos dalis, kurią šiandien spausdina
me. Apie mokslo reikšmę ir mokslą baigusių
jų pareigas prof. K. Pakštas taip kalbėjo:

“Esate jauni ir džiaugiatės savo jaunys
te. Linkėčiau, kad šitas jaunystės džiaugs
mas ir viską pergalintis opitimizmas pasi
liktų jumyse visuomet gyvas. Per savo įvai
rų gyvenimą turėjęs progos stebėti dauge
lio tautų gyvenimą, nuo pačių primityviųjų
iki iškilusių į pačias viršūnes mūsų dabar
tinės civilizacijos, norėčiau jums atskleisti
vieną jau siek tiek ir žinomą paslaptį; jau
natves džiaugsmą, tvirtą ir nesulaužomą cha
rakterį bei darbingą nuotaiką ilgiau išlaiko
tos tautos, kurios taisyklingai atsiremia į
žemę ir niekuomet neatsisako siekti dangiš
kųjų aukštybių, kurias mums rodo nesen
stanti katahkybės etika. Intelektualiai išla
vintai galvai katalikybė yra ne vien tiktai
religija ir dorybių kodeksas, bet ji yra kar
tu ir visa nepaprastai komplikuota, įvairi ir
turtingiausia visos žmonijos, visų tautų ci
vilizacija, neturinti sau| lygios žmonijos isto
rijoj. Ir ji apima, savy asimiliuoja, perdirba
ir net pagražina net ii- tuos žmogiškosios
išminties laimėjimus, kurie yra ir už kon
fesinių Bažnyčios ribų. Jokia išmintis jai
nelieka svetmia. Ir tai yra jos didysis jau
natvės ir kūrybos eleksyras, kuriuomi gai
vinosi nemirtingieji žmonijos milžinai: šv.
Pcvilas, šv. Augustinas, šv. Tomas Akvinietis ir Michel-Angelo, ir Rafaeli, ir Leo
nardo da Vinci, ir Dante, ir Šekspyras, ir
Kolumbas, Magelanas ir Vasco da Gama,
ir Voita, ir Pascal, ir Pasteur ir begalinė
procesija gyvenusių ir gyvenančių mokslo,
meno ir literatūros nemirštančių korifėjų,
kurie per mokslą ar meną vis labiau artėjo
prie Dievo. Susipažinimas su tokia didinga
kultūra ir civilizacija turi sukelti jaunuose
protuose jau pačios gamtos mums duotą su
sidomėjimo genijų: euriosum nobis natūra
ingeilini dedit (Seneca). Bakalaureato rūbais
papuošti, jūs įzengėt dar tik į pirmąjį žini
jos prieškambarį. Didieji jos lobiai jums bus
prieinami tik per didelį jūsų trcėkulį ir
rimtą darbą. Bet dėl savo moksiinio darbo
niekuomet neabejokite, nes darbo dienos yra
vienintėlės, kurias mes tikrai ir pilnai gy
vename. Si quis vestrum indiget sapientia,
postulet a Deo... et dabitur ei. Jūsų darbuo
se ir pastangose yra paslėptos jūsų ir mū
sų viltys. Iš jūsų eilių mes laukiame gerų
lietuvių gydytojų, inžinierių, kunigų, advo
katų, ekonomistų, įvairaus mokslo ir meno
atstovų. Linkime, kad jus būtumėt ne tik
inteligentai katalikai, bet kartu ir socialūs,
protiškai nešykštūs, savo smegenų ir šir
dies kapitalus gausiai visai lietuvių tautai,
ypač vargingiems jos sluoksniams. Tegu jū
sų darbo prakaito lašai tampa lietuviškos
šviesos ir šilumos perlais. Su pasididžiavi
mu mes norėtume į jus žiūrėti, kaip į tauti
nės mūsų didybės garantiją, kaip į dvasi-,
nių turtų sluoksnius, kaip į prasiskleidžian
čius lietuvių kultūros žiedus, kuriais bus
papuošta kylanti mūsų tauta. Mes labai ne
norėtume, kad jūs susilietumėt su visai pil
ka Ir beveide gyveninio aplinkuma. Mes no
rėtume, kad jūs savo nuolatinėmis pastan
gomis iškiltumėt į žmogiškojo gvyenimo vir
šūnes ir su darytumėt gerai atrinktą liėtuvių
išeivijos kultūrinę vadovybę, apimančią vi
sus socialinės hierarchijos laipsnius.
I
Sudarydami pirmą šios puikios lietuviškos

Šeštadieni?, birželio 24, 1939
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Marijos Kongresas Naujoje
į Lietuvos Jeruzalėje

# .♦ -'S.' -

(“6.”) Nuo senų senovės
Lietuvoje buvo dvi garsios
Naujosios Jeruzalės: aukštai
čiams Vilniuje, įkurta Vil
niaus vyskupo Jurgio Bialozoro 1564 metais ir žemaičia-

ligi kitos, kad jų būtų tiek,
p
kiek Jeruzalėje, pats išbars
tė žemes, parvežtas iš šven
tųjų Jeruzalės vietų. Nors sa
vo užraše vyskupas Tiškevi
čius Gardų kalnus vadina
Jai gyventi ir dirbti esame pašaukti viso!mtį _ žemaičių Kalvarijoje. Naująja Jeruzale, tačiau žmo
pasaulio lietuviai, ne vien Nepriklausomos Kieik dar šianiden užtiksime nės juos ėmė vadinti Kalva
B
Lietuvos piliečiai. Ir čia pravartu mums pri žilagalvių senelių, kurie su rijos Kalnais, arba trumpiau
siminti, kad lietuvybė yra daug platesnė jiems vieniems suprantamais' Kalvarija.
ir didesnė už savąją valstybę. Lietuvybė,
jausmais papasakojo savo vai 'Greitai įvyko 'tai, ko nė
kaip gražus ir originalus pasaulinės krikš
kams ir anūkams apie savo (pats vyskupas nebuvo tikė
čionių civilizacijos varijautus, turi išlikti,
gyventi ir stiprėti visuose planetos kampuo keliones į 'Vilniaus Kalvari jęsis. Minios žmonių iš toli
se, kur tik apsigyvena lietuviškosios kilmės jas. Šitiems lietuviams Vil miausių parapijų giedodamos
lticiiard E. Leche, Louisiana valstybės gubernatorius, šio
žmogus. Kame tik lietuvis apsigyvena ir pa nius ir šiandien yra daugiau visais keliais vilnijo į Nau mis dienomis dėl sveikatos pasitraukė iš pureigų. Dešū
daro gražų ir kilnų darbą — 'tai jau vien negu istorinė Lietuvos sosti jąją Jeruzalę, mūsų Viešpa vice gub. Karle K. Long, kuris eis gubernatoriaus pareij
lankyti, (Acme teleplioto)
tuomi savo darbu jis morališkai torai lietu- nė : jis jiems yra šventas mie ties kančios vietų
vina savo gyvenamąjį planetos kampelį. '¥- stas. Miestas, kurio jie negu prie Jo •kryžiaus pasiguosti,
pač smagu mums gera daryti tokiai puikiai li užmiršti, nes tai yra Kal savo gyvenimo kryžius ir (kry
šaliai, kaip Amerikos Jungtinės Valstybės, varijų ir Aušros 'Vartij mies želius šventuose kalnuose pa
kurių žvaigždėta vėliava lygiateisiais pilie tas.
švęsti. Pamatė vyskupas, kad Svetimšalio Įspūdžiai Iš Naujosios Ispanijos
čiais priglaudžia beveik milijoną lietuviškos
per maža yra Kalvarijos baž
kilmės žmonių, šita šalis yra graši ir dide Tačiau šiandieninėse gyve nyčia, ir nedelsdamas pastatė
(XX) Lietus pila kaip iš celonos gyventojai didžiai ste
nimo
sąlygose
Žemaičių
Kal
lė ne vien tik savo gamta ir savo turtais,
naują šventovę ant kalno, karties, kai mūsų laivas plau bisi, matydami, kad žmonės
bet lygiai ir savo žmonių dinamika, savo varijos reikšmė kyla. Vis dar
prie sraunias Varduvos kran kia į Barcelonos uostą, kurį čia atvyksta biznio reikalais.
būdo tvirtumu, savo labai žmoniška demo neturėdama Vilniaus, laisvoji
prieš pusketvirto mėnesio pa Aš pats buvau sutikęs keletą
kratine tvarka ir savo kultūrinėmis institu Lietuva teturi vieną Jeruzalę tų, ir pašventė ją pirmosios ėmė gen. Franco. Kur tik me vokiečių ir italų, kurie sku
cijomis. šitos didžiulės respublikos ir mūsų Žemaičių Kalvarijoje, į kulią Išganytojo Marijos Panelės
ti akį, visur iš vandens kyšo bėjo grįžti namo, nes įsitiki
negausingos tautos interesai ir idealai nie šiandien tenka keliauti ne tik Aplankymo garbei. Tas pats
paskandintų laivų stiebai bei no, kad biznį pradėti Barcekur nesusikerta ir vieni kitiems kelio ne- žemaičiui, bet ir aukštaičiui, vyskupas Jurgis Tiškevičius
pastoja. Tai yra pati tvirčiausia garantija ir suvalkiečiui, ir kidkvienaiii išrūpino savo numylėtajai Je 'kaminai. Iš sandėlių belikę lonoje dar “per anksti”.
Ispanijoje daug bedarbių, o
mūsų respublikom ir mūsų žmonėms nuo lietuviui. Todėl yra svarbu, ruzalei didelę paties Išgany tik griuvėsiai, kurie liudija
apie
baisius
oro
puolimų
pa

pinigų
niekas neturi. Kaip ži
širdžioje pagarboje draugauti ir remti pa
tojo Kryžiaus relikvijų, visoj
kad kiekvienas lietuvis žino
noma, gen. Franco paskelbė,
saulyje tuos pačius taikos ir darbo idealus,
Lietuvoj didžiausių. 1649 me darinius.
tų
tai,
kad
jis
privalo
žinoti
kuriems svetimi pikto pavydo jausmai.
tais liepos 4 dieną sekmadie Vaizdas, kurį pamačiau ei kad senosios — .kairiųjų vy
apie šitą vienintelę Lietuvos
nį pats vyskupas iškilmingoj damas per garsiąsias rambias, riausybės išleisti pinigui ne
Nesavanaudiškcs Amerikos pažiūros, se Jeruzalę.
procesijoj nunešė tą relikviją klaikus. Visi langai išbyrėję, turi vertės; tas dekretas dau
niau reikštos didžio prezidento Wilsono ir
dabar reiškiamos tokio kilnaus valstybės Ten, 'kur šiandien yra Že į naująją Kalvarijos švento laikinai užklijuoti popierių. gelį pavertė elgetomis. Dau
Krautuvių vitrinose vietoje gelis neturi duonos kąsnio,
vairuotojo Roosevelto, sukelia Jungtinėms maičių Kalvarija, prieš kele vę.
stiklo vielos tiiJ.dai. Stiklu bet kaip gyvas neatsisako nuo
Valstybėms kuo didžiausią pagarbą Euro tu šimtų metų buvo kaimas.
Nors ištisus metus maldi iš viso trūksta; kiek naujų kinematografo. Štai kas yra
pos mažesnėse tautose, uždega jas Amerikos Gardais vadinamas. Kadangi
ninkai gali gauti visas tas statinių stovi be langų. Bet •Ispanija!
skelbiamiems laisvės ir pasitikėjimo idea tos apylinkės gyventojams
malones ir atlaidus, (kuriuos trūksta ne vien stiklo: greit
lams net ir šiuose neramiuose laikuose, kuo buvo toli į Alsėdžių bažny
•Jeigu Ispanijon patekti, pa
met Apokalipsinė Bestija su ypatingu. įnirti čią, tai vyskujias Stanislovas gauna lankantieji Tikrąją Je didelio vargo bus ir su elek
lyginti, lengva, tai iš jos iš
mu skelbia žemą perifidiją, nuomonių pul Kiškis Garduose pastatė kop ruzalę, tačiau didieji atlaidai tros laidų remontu, nes rei
smukti kur kas sunkiau. Koks
•visuomet buvo ir yra tą sek
verizaciją ir moralų perversiją”.
kiamos medžiagos nėra.
lyčių, o netrukus 1622 mėtais
buvo mano nusivylimas, kai
madienį, kada vyskupas Tiš
įsteigė tenai ir atskirų Gardų
Bet blogiausia, kad nėra pasijutau patekęs į tikrus
kevičius iškilmingoj procesi
parapijų, kurių 1637 metais
joj atnešė į Kalvariją mūsų maisto: nėra nei pieno, nei spąstus! Policijos pamokytas
vyskupas Jurgis Tiškevičius
Viešpaties Kryžiaus relikvi cukraus, nei kavos, nei mė i pristačiau savo šalies konsupavedė dominikonams.
ją. Todėl didieji Kalvarijos sos; trūksta ir dar daug ko, 1 lo raštą, kuriame jis prašo
Yra ir Taip Manančių
Septynidliktojo
šimtmečio atlaidai prasideda liepos 1 die o jeigu ir yra, tai labai ne leisti man išvykti. Tada teko
“Liet. Žinios” rašo, (kad prancūzų laik pradžia buvo skaudi Lietuvos nąl vakare iškilmingais miš- daug. ir tai iabai brangu: aš i užpildyti anketą su daugybe
raštis “Le Populaire” įdėjo socialistų kon katalikybei. Protestantų at iparais ir trunka 12 dienų. Pa išleidžiau keturis syk daugiau klausimų — iš kur, į kur,
grese įvykusių debatų dėl užsienio politikos skala grėsė užliėti visą Lie ti didžioji iškilmė būna tą ir vis dėlto valgiau prasčiau. kodėl ir t.t. Po to policija
santraukų. Atstovė Nadia Gukovska, iš Lu- tuvą. Tai buvo laikai, kada sekmadienį, KURIS EINA po Beje, nereikia užmiršti, kad paima pirštų antspaudas, suaret, pasakė griežtai ipacifistinę kalbą, ku visoj plačiojoj žemaičių vys liepos 2 dienos. Antradienį kraštą slegia pustrečių metų j renka žinias ir visą tą merioje kritikavo ginklavimosi politikų. ‘‘Mes kupijoj buvo linkusios vos 8 po to iškilmingo sekmadienio karo našta, bet blogiausia, i džiagą pasiunčia ministerijai.
esame prieš moralinį ir materialinį ginkla bažnyčios. Reikėjo tokių Diepati didžioji iškilmė baigiasi, kad restauracija eina ispaniš Beje, reikia surasti du Ispa
vimąsi, taip pat prieš tautinių jausmų ■ eg-1 “*•'''*'7'
nijos piliečius, kurie už tave
bet atlaidai ir iškilmingos pa ku lėtumu.
zaltacnų. “Ginklavimasis ir laisve, ginklą- ,
’ .5 .
Pamatęs savo draugus išsi laiduotų. Dėl tokių laidavi
vimasis ir gerovė yra nesuderinami”. “Tuo rkells
ir vyskupas maldos tęsiasi ligi liepos 12
..pačiu, kad mes atmetame ginklavimąsi, mes
Tiškevičius, kad Že dienos. Ir taip nuo liepos 1 gandau: daugumas iš jų per mų ne vienas jau yra sk;
atmetame karų, kiekvienos lūšies karų: ag- uiaiciuose vėl atgytų tikrasis ligi 12 Kalvarijos kalnai yra “raudonųjų” laikmetį buvo džiai nukentėjęs, ir todi’
resinį karų arba karų į kurį turėtume įsi tikėjimas. Vyskupas Tiškevi įpilni besikeičiančių maldinin pavirtę veik, skeletais. Visiš bar ispanas nelienori k
traukti pagal paktus. Mes nenorime mirti čius neklydo, kad tik Povilo kų kurie buvo sukliudyti ir kai normalu, jeigu žmogus nė už geriu m-į savo d ra
Kai tie formalumai atlikti,
už Dancigą! Mvs nenorime mirti ir aukotis pavyzdžiu skelbiamas Kristus negalėjo atvykti pačių didžių neteko 20-30 kg. svorio. Bttrtada jau galima tikėtis, kad
dėl tokios Lenkijos, 'kuri y ra taip pat fašis pataikys į lietuvio širdį. O jų iškiliųjų dienomis.

ttl Ispanija

tinė, kaip Vokietija ar Italija”, — nes, esą
imperialistinis karas visada vedamas įvai
riausiais pretekstais, o kariaujama už .pra
monininkų interesus. “Salin karaš! Šalin
visi karai! — užbaigė savo kalbą Nadia
Gukovska.
Prasidėjus italų - prancūzų konfliktui, ra
šo “XX Aniž.”, italų spaudoje buvo pra
dėta kalbėti, kad reikia atsisakyti nuo pran
cūzų kalbos (kaip priemonės diplomatams
susikalbėti. “Temps” 'praneša, kad dabar
jau konkrečiai daromi atitinkami žygiai. To
laikraščio pranešimu, per paskutinį pasima
tymą tarpi Mussolinio ir britų ambasadoriaus
siro Percy Loraino buvo vartojama ne pran
cūzų kalba, kurią abu pokalbininkai puikiai
moka, bet italų, kurios anglų ambnsad. ne

Povilas skelbė Kristų Pritkal-

tąjį, Kristų Nukryžiuotąjį,
tai yra, 'Kristų, koks Jis yni
iš tikrųjų: Kristų dieviškai
mylintį ir kenčiantį dėl mūsų.

Tačiau šį kartą aš nekalbė
siu apie giesmes, 'kurias gieda
maldininkų kompanijos, ke
liaudamos į Lietuves Jeruza
lę, apie jų liūdnas, kaip lietu I
viuos dainos, meliodijos. Ne
kalbėsiu nė apie ‘Didžiųjų lie-

Ir sumanė vyskupas Tiške
vičius patraukti
žemaičius
prie Kristaus Prikaltojo, prie pos mėnesio atlaidų iškilmes,
Jo kentėjimų ir meilės Kry-'jų procesijas, nė apie kamšažiaus. Šiam tikslui jis įsteigė tę šventovės prezbiterijoje,
savo vyskupijoje Išganytojo kur maldininkų eilės -keliais
kančios stotis, 'panašias, ko-, eina apie stebuklingojo Die
kios yra Jeruzalėje. Bet įstei vo Motinos paveikslo altorių
gė įjas ne Varniuos, ne Iko ir tyliai meldžiasi, savo go
kiam kitam dideliam mieste, das godoja. Apie tai, kaip
o nuošaliuose Garduose. Pa ■Liėtuvos Jeruzalės koplyčios
čios gamtos supilti Gardų ka ir 'kryžini išmokė artoją kop
lnai buvo toki panašūs į Je lytėlių ir kryžių meno, apie
ruzalę. Vyskupas pats parin- seną medinį Kristų jos šven-

muku. Vertėjo pareigas ėjo grafas Ciano.
Kai Milane buvo susitikę grafas Ciano ir
reicho užsienių reikalų ininistaris von RibI
hentropas, iTgi buvo atsisakyta nuo pran ko kalnus, ant 'kurių turėjo tovėje, į kurį tokį panašūs
būti pastatytos 19 koplyčių, visi pakelių Minfltkeliai ir šve
cūzų kalbos.
Abu ašies politikai kalbėjosi angliškai, vaizduojančių 19 Kristaus ka- ntieji, ir apie tai, kaip Lietunors ta kalba jie abu silpniau kalba, kaip nčios stočių, Jeruzalėje, pats va pasidarė kryžių, Rūpinto-

prancūziškai.

atskaitė žingsnius nuo vienos jėlių kraštas ir Marijos žemė,

paposakosime kitą kartą. Šia po trejeto — ketverto savai
ndien tik prisiminti tą neuž čių ateis leidimas.
mirštamą įspūdį, kurį pernai
Bet vienas mano pažįsta
padarė man naktinė minių mas anglas tokio leidimo liuprocesija į kalnus. O buvo šil kia jau trečias mėnuo...
ta vasaros na1<tis. Iš Vardu
vos ir į ją įtekančio Cedrono ERŽILAS SUŽALOJO SA
upelio pakilusi migla dengė
VO SEIMININKĄ
slėnius ir kalnus. Aplinkui — | Obelių turguje įvyko šiirrvisur minių minios tylinčių ' pus atsitikimas. Madas Ku
žmonių. O toje migloje, toje lys, atvažiavęs iš namų į tur
žmonių jūroje, kaip šviesos gų, rišo prie stiebo eržilą.
upė, išsiraičiusi tarp kalnų ir Staiga įsiutęs eržilas tvėrė sa
slėnių .plaukia tylinti lygio vininką už rankos ir taip ją
mis gretomis suorganizuotų 'sukando, kad savininkas nemaldininkų procesija su žva ' paprastu balsu suriko. Subėgo
kėmis rankose. Iš po miglų, daug žmonių, o eržilas laiko
nakties glūdumoje, pasigirsta sukandęs ranką, n»TĮ<alei<lžia,
skardus ir tvirtas Tėvo An- i ir niekas nedrįsta prisiartinti
dziulio balsas. Kaip Mozė nuo j nelaimingojo gelbėti. NetruSinajaus kalno kalba nemato j kus atsiradęs drąsus vyras
mas balsas, o neregimos mi ' tvėrė eržilą už nasrų ir kietai
nios, o tylinti šviesų upė su juos sužnybo. Tuomet eržilas

paleido savininko ranką.

stingtąjį klausosi...
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SIŲSKITE AUKAS IR LAIŠKUS

Kaip Atrodo Verdunas šiandien

Lietuvos laikraščiai skelbia
ne tik Amerikos lietuvių au
kas, bet ir karakteringuosius
laiškus. Tat prašoma, siun
čiant aukas, atsiųsti ir savo
sentimentalinius bei patrijotinius laiškus. Koridas juos (per
siųs konsulatui kartu su uukomis, o konsulatas pasiųs
Lietuvon.
Visos aukos ir visi laiškai
bus atitinkamai užrekorduoti
ir įeis Lietuvos gynimo isto
rijon.
Aukas ir laiškus galite sių
sti į Chicagos Lietuvių Vaiz
bos Buto (Chamber of Commerce) suorganizuotą Lietu
vai Gelbėti Fondą, 4192 Ar
cher Avė., arba į Tautos Fo
ndą, 2334 So. Oa’kley Avė
Taip pat galima siųsti ir tie
siai į Lietuvos Konsulatą, 100
E, Bellevue PI.
Lįetuva džiaugiasi aukomis

Kaukolių ir Kaulų Piramidės - Žuvusiems
Atminti
Rašo

avine. inž. A. Vasiliauskas

(XX) Beveik vienas mili- nų: j Veniniu), -į už Verduno
jonas jaunu prancūzų ir vo- buvusį pragarą,
kiečių nebegrįžo iš vaiducCc- Į Ves keli apkasai tematyti,

aukotojams vaizdžius ir patrijotingus liūdymus. Liūdymai duodami visiems tiems,
kurie yra aukoję nemažiau
vieno dolerio.
Lietuvos Ginklų Fondo Va
dovybė išduoda labai gražius
ir reikšmingu:', diplomus vi
siems tiems, kurie aukoja ne
mažiau
dešimties
dolerių
Kiekviena Lietuvai parama
yra reikšminga ir Lietuvos
žmonių jautriai įvertinama.
Visus gyvuosius Lietuvos
reikalus remkime ir visi už
lietuvių tautos savistovumą
ir progresą kovokime.
Lietgelfo K-tas

liškų Verdūno 'mūšio laukų, 1,800,000 vokiečiu buvo per
kūnuose dar šiandien, atrodo,1 mesta į Verduną sunkiai atatebeklajoja karo pabaisa, ža- kai su visomis pagalbinėmis
lioinis akimis žvilgčiodama iš dalimis, taip, kad Verduno pisnnkiosios artilerijos išmuštų įknosios linijos apkasai pa
Darbštūs švenčioniškiai (Vilniaus krašte) doroja šieną. (VDV).
kraterių. Čia mirtinai tyku ir virsdavo į sviedinių taškomą
baisu. Kur-ne-kur sučirška purvynų, po kurį nelaimiu- tinį ipašto karvelį štabui su kyti rąžančių gabalėliai, nu- Afarsoorgijosirniekadosnepaukštytis ankstyvaus pavasa gieji prancūzų ir vokiečių ka- tokiu raportu: “Jau priėjo- blukusių violetinių vainikų Ii-; prabils pasauliui į Verduną
rio rytą ir, kai ausys daug reiviai beveik sumaišyti su me liepto galą. Tegyvuoja kučiai, medžio šypuliai bei atžygiavę ir čia likę jaunieji
Prancūzija!”popiergaliai
guli išbarstyti prancūzai ir vokiečiai. Pasauko negirdi — tai a'kvs klajo žemėmis kėlė sunkiai įsivaizja po mirties laukus ir kaž- duojamą pragarą. Paskiau nu | Į vakarus dunkso kitas tarpe tų durtuvų. Viskas ap- lis niekada neįsivaizduos, kas
j dėjosi Verduno kalvose, kai
aip po kojomis nei žemę, nei rė. Sutaršyti, išblaškyti ga- Douaumont fortas, kuris dar tverta spygliuota viela.
Sudegė Gen. Nagiaus
buleliais,
kaip
ereliai,
nuimitebėra
apraizgytas
spygliu©1
Vien
jau
šitas
vaizdas
pakaip
slibinai
po
jas
slankioangų jauti...
Ūkio Tvartai
šti iš padebesų aukštųjų.
ta viela, matyti apkasai ir' daro įspūdį, kad dabar gy- jo pragariškai tarškėdami ta
Prancūzai paliko Verduno
KAUNAS. — Dėl ligi šiol
Ant kalvos viršūnės dar te- 'minų išrausti krateriai. Jis i venantieji nėra verti būti gv- nkai, zvimbė kulkos, vertėsi
nežinomos priežasties, gener.
laukus tokius, kokie jie buvo
bestovi kupstas sudaužyto be buvo vokiečių paimtas, liet vais uz juos mirusius.
į padanges tonos akmenų ii
Nagiaus ūkyje, Babtų vals
1919 metais. Iškasė nesprogu
žemės, kai sniege ar purvyne
tono — tai fortas de Vaux, Senegalu ir mūrų batalionai
Lietuva
maloniai
sutinka
Iš kaulinyčios bokšto ma
čiuje, kilo gaisras. Sudegė vi
sius sunkiosios artilerijos
•
-2. y . .kaip vaiduokliai, bet ne žmo- į
..............
..
vienas iš 30 fortų, kurie su vėl iškėlė prancūzu vėliavą ...
1
‘
}
tyti
istisas
sluvis
ištaršytų
!
1
’
.
įgaunamas
iš
įvairių
pasaulio
si raguočių tvartai, kiaulidės
sviedinius, surinko kurią nau
_ , gerokai
----- i
darė Verduno nepralaužiamą ant
aptaršytų forto ir siaubingų kalvų, kurių kie nes Vyras prieš vyrą stojo su dalių aukas apsigynimui, šau
ir vištidės. Taip pat sudegė
dingą karo medžiagą — o vi
baisiausiais ginklais rankoje.
liniją. Tai 1914-18 metų Ma- kuorų. Prancūzija iš visų sa
liams
ir
klaipėdiečiams.
kvienas
metras
buvo
perka

beveik visos kiaulės, kurios
sa kita paliko nepalietę. Te
ginot linija.
vo imperijos dalių siuntė vy mas tūkstančiais jaunų gyvy
Ch icagieč i ų
pasi žadej toną nebuvo apdraustos, o trobos
Nenutils tik istorija žilagal
gul, sako prancūzai, šitie lau
rus
Verdunan — gintis, gin bių. šitas kaulinyčios bokštas
Štai dėl ko vokiečiai darė
vė bylodama: beveik milijo paaukoti 10,000 dolerių, Kau buvo apdraustos labai mažai
kai būna Didžiojo karo pa
tis
ir dar kartą gintis.
viską, kad prasimuštų pro
būtų labai tinkama vieta tai- nas vyru žuvo Verduno sek- nas entuziastingai sutinka — sumai. Gaisrą gesinti buvo
minklas...
ITžjpakaly Douaumonto for
Verduno fortus, o prancūzai
kos 'konferencijų pona'ms, ku- Į toriuje, ir 1918 metais gink visi laikraščiai tuo reikalu nuvykusios trys Kauno sava
Čia ir pavasarį, ir vasarą tiesiog herojiškai juos gynė: to yra įrengta kaulinyčia, į rie, užuot iposėdžiavę liuksu lai buvo padėti ant diploma rašo, išeivijos ipatrijotiškumą norių ugniagesių komandos,
— kvapūs mažyčiai lapeliai sudaužius Verduną — kelias kurią buvo sugrūsti keliasde siniuos Ženevos rūmuose, ga tų stalo, — jie ir 1939 me karatai vertina.
aviacijas ir Babtų ugniagesių
ant karo audros nudraskytų būtų buvęs atviras tiesiog į šimt tūkstančių neįdentifikuo- lėtų, gal būt, ka geresnio nu- tais trukdė dipldmatų plunksLietuvai Gelbėti Fondas pa komandos. Baigė gesinimo daip,.ie5 akis turMami ;pe. noms surašyti taikos sutartį.
medžių ir dabar užželiančių Paryžių. Ištisus metus kuke- tų kareivių kaulai. Priešakygamino ir siuntinėja visiems rbą tik šįryt.
krūimj dar neslepia sviedinių no kulkosvydžiai, siaubingai je pastato matyti tik 'koply reito karo palikimą.
išmuštų giliij duobių, kurių dundėjo artilerija, padangė čios, pastatytos žuvusiųjų ga
f
Senas įpratimas nelengvai
Iškilmingai,
muzikališkąi,
vienos pilnos vandens, kitos mis staugė sviediniai ir tik ką rbei. Bet kai pasižiūri pro
— iš gelmių išversto žvyro užmigusi karo aviacija, mir plyšius sutrukusių langų stik bet ir siaubinga į skamba Vc- I pasimeta ir nevieną negali
su akmeninis ar priaugę trą dami vaitojo jaunieji prancū lų, — tai šis vaizdas stojas rduno vardas. Jau daugiau I laisvai vesti prieš jo paties
šios žolės. Iš lėktuvo į Ver zai ir vokiečiai, žemė ir oras tau prieš akis, kada tik iš kaip 20 metų, kai nutilo čia ' nuomonę.
DISTRIBUTOR
duno laukus žiūrint prisimena drebėjo, ir po to viskas vėl girsti žodį karas.
OF
Čia tos kaulinyčios rūsiuoteleskopinė mėnulio fotogra nutilo. Ir kas iš to?
fija: nesuskaitoma daugybė
Nei britai, nei a’merikiečiai se yra sukrauti kaulai ir kau
kauburių, kraterių ir kalvų, šitame sektoriuje neoperavo. kolės į gražiai išlygiuotas pi
B E E R S
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
kuriuo© išrausė ar sukasė Vieni prancūzai čia liejo kibu ramides — taip, kaip karinė
plienu aptrauktas dinamitas. ją, ir te dėl nenuostabu, kad disciplina reikalauja: visoj,e
ŠALTI MIERO
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą OhicagoJ. Visi geria ir mėgsta
Šie Verduno laukai ne tiek prancūzams žodis Verdunas tvarkoje...
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
Viena
kas
nepritinka
čia
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)
primena pereito karo vaizdus, reiškia tik vieną dalyką —
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im
— tai šiuose laukuose žuvu
kiek ateities karo palikimą. karą.
Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.
portuotų pirmos rūšies produktų.
siųjų giminių statomi pamin
Sakoma, kad nė vienas ligi
Požeminės forto de Vaux klai, kurie beveik dauguma
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
šiol išlikęs mūšių laukas taip
suomet
kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
galerijos tebėra išlikę. Čia
yra visiškai negražūs. Kiekaiškiai n opavaizduoja, praė
navimą.
prancūzai su vokiečiais akis vienas, kas tik pageidauja pa
jusio karo baisybių.
į akį kovėsi rankinėmis gra
statyti bet kokį paminklą sa
2423 West 64th St.
Tel. Hemlock 6240
Kelias, kuris eina iš Pary natomis, padegamosiomis be,i
vo žuvusiam giminei — lais
J
žiaus į Verduną, atrodo šia- nuodingųjų dujų bombomis.
Angelas
Sargas,
juod.
virš.
pauk
...........................
$1.50
vai gali tai daryti, bet jei ir
ndien nykus ir nesmagus ke-'' Tebėra taip pat (požeminė liMaldaknygė ir Baž. Vad. odos virš .......................... $1.25
toliau tokius paminklus leis
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais.. ... 60c
liauti. Juo slinko tylios kolo goninė, kurioj nežmoniški su
statyti — tai vaizdas pasida
Maldų
Rinkinėlis, odos virš......................................... $1.50
nos mėlynai apsirengusių pra žeistųjų kentėjimai pritrūkus
rys negraciškas.
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................. 75c
ncūzų kareivių su plieno šal vandens privertė forto kome
Užpakalyj kaulinyčios ma
J*«us Mano Pagelba. didelėmis raidėmis
$2 JV1
$'
mais ant galvų ir ilgais pra ndantą Raynalį liepos 5 d.
tyti 24 šautuvų galai su su
t < : i i
ncūziškais durtuvais prie šo- 1916 metais pasiųsti pasku- rūdijusiais durtuvais ant jų.
•DRAUGO” KNYGYNAS
Pataisoma
2334 So. Oakley Avė
Chicago, Illinois
TĄ PAČIĄ
! Ši vieta vadinama durtuvų a,
DIENĄ UŽ
-------------------------------------------pkasais, nes — pagal vadovų
UŽTIKRINTOS
.pasakojimus — po žeme esą
THINGS
THAT
NEVER
HAPPEIM
PLEITOS.......... PO
palaidoti kareiviai, kurie bu
PiniKal grąžinami Jei
vo sunkiosios artilerijos sviei* patenkinti.
jdinių užmušti ir užpilti že
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
mėmis, kai jie stovėjo apka
Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
ELEKTRINĖS LEDAUNĖS
S suose ir taikėsi atakuoti.
A
sų pačių laboratorijoje — {steigta 18 metų.
Kaip jie stovėjo ir laikė
H E J N A. BROS.
1939 metų dirba tykiai, kaip laikrodis, nereikia nej
šautuvus, tąip jie ir tebėra
tepti; hermetiškai uždarytas u-|
palaidoti, — pasakoja vadonit, sutaupymas elektros; garan
arta west 2«th stkf.et
1724 SO. ASUI A ND AVĖ.
I vas.
tuojamas 5 metams. ... Kainos’
Tel. lAtvndale 2*08-9
Tel. Monroe *251
ir aukščiau
■ Tikslesnė teorija apie šį
Atdara Iki • v. d. p.
durtuvų
apkasą
yra
ši:
po
Lengvi išmokėjimai — po 1!) centų į dieną. I>idelč
šiais durtuvais palaidoti ka
nuolaida už seną ledannę.
NAMŲ STATYMO
reiviai nėra įsikibę į tuos su
Pamatykite WESTINGHOUSR per Budriko didelį
rūdijusius šautuvus, bet pa
KONTRAKTORIUS
išpardavimą FJektrikinių Ledaunių.
liko juos pritvirtintus apkaso
REAL ĖST ATE
viršuje, o kai buvo (pradėtas
INSURANCE AND LOANS
bombardavimas — griebėsi už
Statau visokios rųiies naujus namus ant
granatų ir, netoliese kritus |
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
milžiniškam sviediniui, visas
sokį taisymo darbą be jokio eash (mokė
Į
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
apkasas buvo akimiflksnyj pa
(Iigannn geriausi atlyginimą ii Pire In>
laidotas, ir taip liko ligi šios
snrance Companijų dil taisymo apdegu
FURNITURE HOUSE,
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
dienos.
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
3409-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
Šiandien tie durtuvai vai
------------------------------------------------------------- I
kitės prie:
duokliškai kyšo iš po žemės,
Nedėlios vakare leidžiamas žymus programas iš sto- J
JOHN PAKEL
1 apie juos stūkso gramozdiški
ties WCFL — 970 k. 9 valandą.
betono gabalai, kaip kad van6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
Į dens tiekimo rajone. Sutrau-1
ABUCČA

LEO NORKUS, Ir.

AMBROSIA & NECTAR

KLAUSYKITĖS

MALDAKNYGĖS

DANTIMS
PLEITOS

k

■EHIHUHHUNHHHHHHHa

$12.50

I WESTINGHOUSEį

HEy,l*Mn

P,THU1KldWeLL
ont yaL

lENOUCH TO GO
nTo GCHOOL

$119.50!

Įjos. F. Budrik

5

i

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES

Šeštadienis, birželio 24, 1939
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LIETUVIAI DAKTARAI

Birštono Piliakalnio Padavimai
Rašo B. Buračas

PHILA, PA.. LIETUVIŲ KRONIKA
i

Birštoną.* daugeliui yra ži lie savo noru čia atėjai. Se
nomas visur išgarsėjusiais ša im'k aukso kiek tikt tu nori
Itinių mineraliniais vandeni- ir neškis sau jį lauk. Ištruu•mis, purvo voniomis ir gra- kę iš kalno piemens nustebo,
žiomis apylinkėmis. Birštonas kad tiek daug turto tas žio>pyra taip pat istorinė vieta, lys rado, tuomet panorėjo ir
Istorinės vietos yra Vytauto jie ten leistis. Dabar jau noPiliakalnis, Vytauto tvirtovė, lėtų leistis visi. Įsileidus vietiinkaus pilelė, Kernuvės ir nani kulno vidun, sutarto žeŽvėrinčius. Apie šias vietas nklo
duodant
nesulaukia,
žmonės pasakoja gražiausių Traukia iš kalno vadeles lau!.<,
pasakojimu. Senasis A. Žiu- bet ištraukė tiktai vienų ran
kas pasakoja, jog jis iš senų kų. Persigandę visi vai'kai lei-1
žmonių yra girdėjęs, kad' ant dosi nuo kalno.
Vytauto kalno senovėje buvu-! Kitų kartų Birštono bernai
si pilis. Toje pilyje gyvenęs prisiklausę, kų seni žmonės
krašto valdytojas ir jo (karei-j porina, ėję Vytauto kalnan

Tol. Yarda 3146.
VALANDOS: Nuo U iki 12;
2 iki A ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

Vienas vietos viengenčių
Vietos ukrainiečių naujienpaskiausiu laiku
iš M apie rašty “Amerika”, 20 d. ge
•Sliade, N. J., nuo plačiui ži gužės yra tilpęs atvaizdas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
nomos veikėjos .Julės Poškie Lietuvos ministerių pirminin
ir akinius pntaiko
nės gavo laiškų, (kuriame, ta ko, generolo Jono Černiaus ir
3343 So. Halsted Street
rpe kitko, rašų:
gan ilgokas straipsnis apie
“Vyras, ačiū Dievui, blskį jį, jo karjerų. O 30 d. gegu- Rez. TeL CanaI 0402
geresius; atsikėlė iš lovos, bet'žės yla tilpęs atvaizdas Jono
dirbti nieko negali; turiu juo Budrio, generalinio konsulo,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
taip rūpintis, kaip mažu vai ir straipsnelis apie jį, jo 50
2158 W. CERMAK ROAD
Tel. CanaI 2345
ku.
metų amžiaus sukakties, 10
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9
I f1. gegužės 1939 m., proga.
“Sūnus, nors lovoje jau ir
6558 S. WESTERN AVĖ,
Tel Hemlock 7270
neguli, bet dirbti taipogi be
LIETUVIAI
DAKTARAI
Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7
veik nieko negali, turiu ir jį Į
Trečiadieniais pagal sutartį.
aprengti ir nurengti, net su-į
šukuoti. 23 d. šio mėnesio eis
DANTISTAS
į ligoninę — gal darys ojiera-.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1446 So. 49th Court, Cicero
4729 So. Ashland Avė.
ei jų. Ui mano sveikata irgi
2-troa labos
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
ir
ne per geriausia. Dažnai man
Penktadieniais
CH1CAGO, 1LL.
vaizduojąs, kad mano kry Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.
Telefonas MLDway 2880
žius yra jau per sunkus... Ui 3147 S. Halsted St, Chlcago
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir
ne už dykų šis pasaulis yra Pirmadieniais,
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
šeštadieniais
vai.
po
pietų
ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
vadinamas: ašarų kloniu...”
Valandos: 3—8 P. M.

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. WINSKUNAS

ŪR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

viai. Paskui, užėjus kokiai j paslėptų pinigų ieškoti. Kar
tai kariuomenei, pilies ka-i tu su savim nusivedę ir sarriuomenė negalėdama atsilai gius šunis. Priėję tų vietų, ėkyti prieš galingus priešds, mę kasti. Kasa, kasa, dar nič
užsikasė žemėmis giliai kai- nieko neradus, o jų šunes
ne ir dabar ten tebėra. Da taip smarkiai ėmę staugti, o
bar kai kam ta kariuomenė paskui nesulaikomi leidosi bė
Telefonas HEMlock 6280
Ted Bellak (kairėj) sklandytuvu (bemotoriniu lėktuvu)
prisisapnuoja, o kartais naktį gti. Tai matydami persigan perskridęs Michigan ežerų (56 mailes). Pakilo iš Sturgon niukas. Žmogus paėmė tų aeinant pro pilį ir vaidinasi. do ir kasėjai, metė kastuvus llay, \Vis., nusileido Frankfort, Mieli. (Acme telephoto)
vinėlį glėbin ir neša. Panešė
(BEINAIlAl'SKASl
Buvęs Birštono panaktiniu ir leidosi namo.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jus avinėlis paliko sunkus,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuomet
buvęs
jau
per
šimtų
^radę
daugybę
plytų,
buvusių
•koks tai Urbonavičius. Vienų
2415 W. Marųuette Rd.
kai akmuo. Atneša arti bažny
Kokia 'mergaitė vilnietė su
6900 So. Halsted Street
kartų sutemose vedus jis sa žinojusi, kurioj vietoj Vytau- metų senelis ir daug pasalk o-' sumūrytų su kalkėmis ir kaž čios ir matydamas, jog čia
Ofiso valandos:
TELEFONAI:
10—12 vaL ryto
vo kumelaitę pro Vytauto ka-l to k’alne ym pinįgai"paįasti, davęs apie istorines vieteles, 'kokius požeminius urvus. No- piktybė, o ne avinėlis, kai Ofiso — Wentworth 161>S
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
Res. — Y arda 3955
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Inu; žiuri - joja toks l^nai-į nu-ju<i
juo$ gu vi_ Pasakodamas apie Vytauto sėdami ištirti tuos urvus, lei- drėbs žemėn. O gi tas avinė
OFISO VALANDOS:
Susitari us
kalnų,
sakydavęs,
jog
jis
yra
du
į
juos
ilgas
kartis
ar
virp7 iki 9 vakare
tis puikiausiu žirgu. Ponai-1
kalilu> y
katilaS;SU pi.
lis tik nusijuokė ir nukūrė 2 iki 4 popiet
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
čiukas užkalbina jį mainyti nigaig buyęg ketvirtainiškas> iš senų žmonių girdėjęs, kad čius. Toliau kasti, sako, rusų sau.
pagal sutarti
arkliais. Pagaliau sumaino ar- kftip skrynC,
pįnigų. vi. šiame kalne senovėje gyveno valdžia uždraudusi. Vėliau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kliais. 1 Pilaitis sėdo Urboną- ga
gjlnįn£ įabaį praĮur- koks tai karalius Vytautu va- dar ilgų laikų kalne buvusi
AKIŲ GYDYTOJAS
4631 So. Ashland Avė.
ielen, omenis Uf- j t£,jusįy saiko, net garlaivį bu dinama^’ tame kalne buvusi •matoma iškasta didelė duobė
vidaus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel YARds 0994
bonavičius džiaugdamasis ge vo 'pasistačiusi. Bet tie pini ir Vytauto pilis. Pagal dabar- ir gilūs 'požemių urvai, į ku
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
Rez.
Tel FLAza 3200
GURRANTEE
d
Valandos: 1—3 ir 7—8
rais mainais sėdo ir nori jau gai buvę nelaimingi, nes tas tinės Birštono kapines yra ei-j iriuos piemens mėtydavę ak
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien išskyrus Seredų
joti namo, varo šiaip, varo garlaivis ties Vytauto kalnu lė neaukštų ir jau gerokai. nienis ir klausydavosi ausis
gėrėjomis ir Nedek pagal sutarti Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dienų
taip, o žirgas nė iš vietos ne josios brolį užmušęs negyvai. nukasinėtų kalnelių, tai čia' pridėję kaip požemiais rėdėbuvusi Vytauto “tvirtovės”, darni dunda aikmens.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
juda. Nulipa nuo žirgo žiūri,
EYEGLflSSES
- kad jis buvęs užsodintas
Kalt# A- žiūkas ėjęs naktį o seniau tie kalneliai tilkrai
Kur dabar kapinės ir ša
TeL YARds 5921
i Ofiso Tel CanaI 6122
Res.: KENwood 6107
ant medžio šatro. Paskui be- jiš Ginkaus Panemuniu pro buvę įdomiai supilti ir visaip lia jų ilgas kalnelis, seiliau
Res. 8342 So. Marshfield Are.
I Res. TeL Severly 1868
ieškodami tos kumelės apy- Vytauto 'kalnų, eidamas užsi- išrangyti apsigynimui. Prie vadintas Vytauto “krepasSI’ECIALISTAS
OPTOMETIUCAI.1.Y AKIU
linkėj užtiko jos tik kriauk- mLysięs pyphę. Tuoj prieš jį šių kalnelių dažnai būdavo tis”, čia kitados vaidindavu
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lūs ir skflrų padžiautų ant, atsistaj° didel® žmogysta su vai'kai randa titnaginių ska si. Naktį kada tai važiavęs
Suvlrš 20 melų praktikavimo
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
Alano Garantavimas
DANTISTAS
' šiaudiniu skrybėlių. Užside lelių labai gražiai nugalųstų. Dereškevičius su pačia. Prie
756 YVest 35th Street
kalkinyčioa stogo.
Palengvins akių Įtempimą, kas es
2201 W. Cerinak Rd.
gęs pypkę Žiūkas leidosi bė- kuriomis anot Šeškevičiaus, kapinių stapt ir sustojo ark ti priežastimi galvos skaudėjimo,
TeL CANal 5969
Kaitų, sako, Vytauto kal-j^j^ šalia jo bėga ir ta baisy- senovėje kariuomenės šaudy liai. Uerai apžiūrėję, rado ra svaigimo, akių jtempimo, nervuolu
mo. skaudamų akių karštį, atitaiso
VALANDOS:
ne piemens ganę bandę, mėtę w Eina jis a(ga| ir ta bai.
trumiKiregystę ir tolircgystę. Priren
davusi ginant Vytauto krepa- tų brauktus nuimtus, o už gia teisingai akinius. Visuose atsili 9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
kalno kiaurymėn akmenis, pa dyklė kartu. Niekaip nesiduo
kimuose egzaminavimas daromas su
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kablių užkabintos arklių uo elektra,
stį.
parodančia mažiausias klai
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
skui panorėję sužinoti kas gi du pralenkti. Tik jau netoli
das.
Speclalš atyda atkreipiama J
2155
YVest Cermak Road
pagal
sutartį
vaikus Kreivos akys ati
Prieš 70 metų Vytauto pi degos, todėl vežimas ir neva mokyklos
OFISO
VALANDOS:
ten viduje yra, bet nei vie gryčių, išgirdęs Žeimį armo
taisomos
žiuoja.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. Res. 6958 So. Talman Avė.
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
lies
kalnas
buvęs
plikas
be
nas nedrįsta jo vidun leistis. nikų grojant, bent kiėk pra
NedSlioJ pagal sutartį.
ir pagal autartĮ
Res. TeL GROvehiil 0617
Kartų pavakare ėjęs Karjokių
'medžių
ir
buvę
matoma
Tuomet kiti piemens susiga- linksmėjęs ir iš visų jėgų pri
Daugely atsitikimų akys atitaiso Office TeL HEMlock 4848
TeL Calumet 5974
pauckas nuo Vytauto (kalno, mos be akinių, tutinus pigios kaip
vę visų piemenų ujamų patį bėgęs tvoros spragų, kur se iš jo ypatingos formos, jog
OFISO VALANDOS:
pirmiau.
žiūri — prie kurorto vartų 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
jis
tikrai
žmonių
rankomis
mažiukų piemenėlį, iperrišę jį niau buvo 'kurortas aptvertas
madienius ir trečiadieniui
bliauna šlapias sulytas aviTelefonas YARds 1373
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
per juostų vadelėmis ir įlei nuo miestelėnų karvių, ir šo supiltas. Arti Vytauto kalno
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
dę kalno vidun. Įleisdami įsa kęs per dvi spragas kartis. esantieji kalneliai visi iš mo
Ketv.
ir Nedėliomis susi tarus
kę, jog jeigu bus bloga, tai Baidyklė pribėgusi ir pasa lio, o Vytauto kalnas iš smė
DANTŲ GYDYTOJAS
2423
W.
Marquette
Road
lio, tik jo paviršius nestorai
3259 S. Halsted Street
jis turi Smagiai timptelėti va kiusi:
CH1CAGO, 1LL
...
, . pluktasmoliu. Tas irgi paroINSURED
deles, (kad jie pajutę galėtų
— Tavo laime, mano nelai- ...
x
...
Ofiso Tek VIRginia 0036
7
uo kalnų esant supiltų.
skubiai traukti jį laukan. Į- mė!
Rezidencijos Tel BEVsrly 8244
leidus kalno vidun, tas pie
PHYSICIAN and SURGEON
Prieš 'kokius 65 metus, Bir
Ir nuūžė, nušvikpė medžius
Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei
muo pamatęs gražių panų be lankstydama, kaip vikrys vė štono vyrai susitarę kasę Vy
Fedcral Savings and Loan Insurance Corp., po United States
4045 So. Ashland Avenue
Government priežiūra.
sėdint ant pinigų skrynios ir jas.
OFISO VALANDOS:
tauto kalnų norėdami sužino
4157 Archer Avenue
Nuo
2
iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Išmokėjom
Už
galvų besišukuojant. Vaikas
Ofiso
vaL: 2—4 ir f—8 p. a
Dabarties seniausias Birš ti kas jame yra, o žmonių bū
Nedėliomis pagal sutartį.
Padėtus
Pinigus
persigandęs, bet ta j>ana pra tono gyventojas Šeškauskas, davo pasakojama, jog seno
Office TeL YARds 4787
Rezideaeija
Namo TaL PROspoct 1930
Ofiso
vai.:
9:00
vai.
ryto
iki
5:00
vak.
Pirmadieniais,
Ketvirta

8939 So. Olaremont Avė.
šnekusi žmogaus balsu;
Į turįs jau 80 metų aimžiaus, vėje kalne stovėję mūrai ko
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.
Valandos 9—10 A. M.
Tel CANal 8122.
Nedėliomis pagal sutartį.
— Nebijok, vaikeli, aš tau j pamena, kada jis buvo 10 ine- kie ir kalne esu užkeikti pi
nieko čia nedarysiu, nes tu tų berniukas, tai jo dėdė a- nigai. 'diliau 'kalnan pasikasę
Tel OANal 0257

DR. P. J. BEINAR

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURICE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

m

DR. VAITUSH, OPT.

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

fe SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MU MORGIČIŲ

DR.SIMKUL'IS

DR. T. DUNDULIS

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION

6816 S. Westem Avė.

.

Phone GRO.,0306
J

DR.S.BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymouth

REZIDENCIJA

6631 S. Californža A ve.

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chlcago
Trečiadieniais ir Sekmkadicniais
pagal sutartį.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIRE U8"

<030 S. Archer Av&, Chlcago, UI., Phone Virginia 1516 J

Polo žaidimas tarp Amerikos ir Britų rinktinių Meadowbrook klūbo laukuose, Westbury,
N. Y. Amerikos rinktinė britus nugalėjo 11—7. (Acme telephoto)

Turime daugybe vartotų automobilių vėliausios mados,' nuo**~t 1***0

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Office Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR.J.J. KOWAR

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modernllksl Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi Ubnokljlmal.
teisingas patarnavimas

Res. TeL PROspect 6659

TEL YARDS 5557

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

DR. FRANK G. KWINN

4143 South Archer Avenue

(KVIECINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

Antradieniais, Ketvirtadieniai* lt

1758 YVest 47th Street
(Kampu Wood St)
OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare
Ix Cegal Sutartį.

Telefonu Lafayotto 3650

Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
T»L Yardz 0M4
Piiwdwtaie. Tredindigoiaie ii

Šeštadienis, birželio 24, 10,10

nmnis

Pagerbė Klebenę

Jr

MŪSŲ ORGANIZUOTOJI VfIKLA

CJ11CAGO IIEIUI1TS, ILL.

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

Aukso Grūdeliai

Jei kas kartų ar dukart per
spėtas nepasitaiso, nesibaik
16 angliško vertė
A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius
su juo, bet visa ką pavesk
Kan. Ant. M. Karužiškia
tinių išvakarėse, įvyko bėga-,
v
Į Dievui, idant stotųsi jo valia
lo
gražus
bankietas
jam
paĮ
Dirželio
20
Uieiia
i ir garbė visuose jo tarnuose,
V. Jėzus savo kančios (žino do pažinti Jos aplankymo va
gerbti
vardinių
ir
gimtinių
Nulnyls
,
inis
tro
j
ko
ut8iekt
i
kurs gerai moka piktų geru
nijos atpirkimo) savaitėje, se landos Jėzaus, net nei dėl Jo
kmadienyje prieš Velykas, nesuskaitytų stebuklų visur,
l)l<>ga’
(kuo tolimiausį savo meilės apversti.
Programa buvo graži. Dai- ga|a d5| MyHn,#j0; „ kiti da. Gerai daro, kurs visuome
ant asilaičio triumfaliai atjo kur tik Jis žengė. Tai taip
no», pora numerų aKiabatl- |yk#i paslojo jo takiJ ,s Jios nės labui, negu savo norui tar
jęs iš Betliejaus į Jeruzalę, buvo su žydų 'tauta.
■ko», monologas ir trumpos, ,priežaijtieB Jo besiUgstanti uauja.
ir dirstelėjęs j Jeruzalę, susi O kaip su mumis?
nuoširdžios kalbos. Miesto va- tl.o5ki„iai ir „dntys uždav£, Jei moki atleisti žmonėms,
graudino ir tarė:
Idžių atsovavo ir kalbėjo Mr.j N.iniylėtiniui skausmo ir liū- jie teip pat leis tau kų nori
‘ ‘ Bepig, kad tu šiandien pa Tiesa, labai toli ne su vi
sais
taip
jau
bloga.
Didesnė

J.
lBarvig, vienas konnsijo- jėsio.
veikti.
žintumei, kas tau neša ramy
nierių. Programai iškalbiai
Lengviau yra numieje būti,
bę, bet dabar tu to nematai! se mūsų parapijose net 3 ku
Numylėtinis gulėjo meilės
vadovavo kun. 6. Gaučas, Chi i
•
•
iii• i -1 negu išėjus nuo pikto saugoAteis dienų, kada nepriete nigai nepajėgia parapijonus
lovoje: jo paklodes susidarė .
d
1
c
cago Heights lietuvių 'pasi
tis.
liai apsups tave pylimu, ap dvasiniai aptarnauti be pa
iš džiaugsmų, jo prisidengididžiavimas, nes jis šioj pa
Juo darbas prakilnesnis,
guls tave, suspaus tave iš vi galbos pašalinių kunigų ypač
mas iš liūdesių, jo pagalvė
TT.
Marijonų.
Tačiau
ne
vi

rapijoj yra gi'męs, augęs, pa
• tuo daugiau palaimos Vieš
sur, ant žemės parblokš tave
Tony Galento, sunkiojo svorio kumštininkas, stovykloje rapijinę mokyklų baigęs. Ku iš ašarų. Ir niekas nežinojo pats žada.
sose
parapijose
randasi
A.
L.
ir tavo vaikus, kurie yra ta
ar pagalvės audeklas buvo,
Suiumit, N. J., treniruojasi kumštynėms su Joe Louis. Jo
nigas Gaučas buvo ir suma
Verčiau išanksto gerai ap
vyje ir nepaliks tavyje ak B. K. Federacijos skyriai. Ne menedžeris Joe Jacobs jį “prosina”. (Acme telepboto)
kaip paklodžių ar prisidengivisur
ir
esantieji
Feder.
sky

nus
toastmasteris
ir
mūsų
mąstyti, negu laiko praeito
mens ant akmens dėl to, kad
mo.
riai
gan
stiprūs
savo
skaitmalonus
visada
laukiamas
sve
gailėtis.
tu nepažinai Savo aplankymo
nį. Tas, ar ta asmuo pasinau nka Kristaus pranašystės žo
lingumu
draugijų
atstovais-ėčias.
valandos” (Luk. 19, 42-44).
Jei nori, kaip relTiia, ištver
dodamas Dievo dovana — ga džiai tilpusieji šio straipsnio
Šv. Antano dienoj birželio
’mis. Visa Katalikų Akcija bumais ir tam brangiais ta pradžioje.
Šis vardinių - gimtinių va
ti
ir išsitobulinti, laikyk save
13, kun. Antanas laikė iškil
Mūsų protas negali atkelti paliekama “'kitiems”. O juk
karas, surengtas pastangomis
mingas šv. Mišias savo inten- kailio ištremtu ir keliauninku
Čia dar reikia prisiminti,
to, kad pajėgtumėm suprasti Ue „kiU„
m€g visi_ogj lentais, sėkmingai vadovauja
‘Young Married Ladies Club’,
cija. Žmonių bažnyčioj buvo ant žemės.
ir išsivaizduoti Išganytojo neskiriant lyties ir amžiaus, savo organizacijai ir viskas kad V. Jėzus vientik gerų da
pasižymėjo daugeliu atžvil
Norime, kad kiti būtų aš
' mg ir vaikučiai ėjo prie
dvasinius skausmus Jam ta yra taip neskaitlingi Feder. pavyzdingai sekasi, ir net da rė. Ligonius gydė visur ir 1.1.
gių.
Svetainė
pilna
žmonių
triai perspėjami, o patys persv. Komunijos. Po pamaldų,
riant viršiiiinėtus skaudžius skyrių ir apskričių susirinki žnai virš žmogaus fizinių ir Tačiau už Jo visus gerus dar
Stalai
puošnūs.
Vakarienė
ge

.
,- . .
įspėtais būti nenorime.
Sv. Kazimiero seseles su mo- _________________
pranašystės žodžius sujungtus mai. Dėl to permenka ir Katal. medžiaginių jėgų. Visa dr-ja bus atliktus ir paliktus mūsų
ra
ir
visi
atsilankiusieji
buvo
kiniais suruošė programų kle
su užeinančia ant Jeruzalės Akcija — veikimas. O juk pa — org-cija džiaugiasi valdy pavyzdžiui, Jis nužudytas žiau
pasitenkinę. Bartkieto progra
bos
talentais
dr-jos,
parapi

bonui pagerbti ir įteikė do
riausia kančia. Ir tik už ge
nelaime, dėl jos žmonijos kie rapijose Feder. skyrius, tai
ma nesusidėjo vien tik iš gra
jos,
katal.
gerovės
ir
tautos
vanų ir dvasinį maldų bukie Don*t tolerate grey hair. Grey hair
rus darbus.
taširdy stės ir puikybės (žino tvirtovė parapijai — koloni
žių žodžių - linkėjimų, bet ir
naudai.
Pirm
buvusios
valdy

tų.
Rap. makea yon look old and (eel old.
ma, toli ne visų). Nes buvo
Na o jums visierns-oms, ku dovanų. Kleb. 'kun. Antanas
jai.
Try the Modern* Method (or Coibos
dr-jų
nugyventų
veik
nuo
daug ir randančių žiūrint ant
oring Hair ... CLAIROL. VouTl
riems
nekaltai
tenka
vilkti
ta
C. Martinkus apdovanotas tri
Tad kodėl lietuviams kata koto, žymiai dr-jų atgaivina
appredate the qoick, pleaaant treatKristaus kančių.
likams neturėti visose para savo talentais. Įlr-ja išauga žy sunki ir nemaloni šmeižtų na mis gėlių baskietais ir visų
aent. No bleaching reųuired to
Be abejo, V. Jėzui, kaipo
•often the hair when yon ase
pijose stiprių Feder. t&yrių miai narių skaičiumi ir finan šta dėl Dievo ir tėvynės la šimtine “casli”. Už visa kun.
Dievui ir Žmogui, nemažiau
CLAIROL. YouTl love the rezulta
•— katal. tvirtovės!
sais katal. įstaigoms remti. bo, štai, ką jums Kristus ža Martinkus dėkojo: rengėjo
«a yonr hair — beautiful, natūrai*
toje valandoje Dieviškus šir
ms, panapijonams, svečiams ir
Tiesa, yra parapijų, kur Tačiau vienas - kitas narys-ė da:
looking color that defiea deteetion.
dies jausmus sielvartas dras
8ee youraell ar yon would likę to
ypatingai
savo
drauga'ms
sve

buvo Feder. skyriai, bet per užsidega pavydu, kad gerai
“Palaiminti, kuomet jums
be. 8ee yoar hairdreaaer todaj oe
kė ir prisiminimus Šv. Mari
paTapijonų apsileidimų į juos valdybai sekasi ir Dievas dr- piktžodžiauja ir persekioja čiams, ehįcagiečiams, kurių
•eod this coopon NOW.'
jos, Jo Motinos giesmėje pa
buvo
daug.
.Natūraliu ••• with
reikšti Jos džiaugsmai dar Jė pateko į valdybas katalikams juį laimina dėka talentingos jus, ir meluodami sako visą
nepalankūs asmenys. O tuo valdybos. Na ir iš pavydo pa piktą prieš jus dėl manęs.
Birželio
12
dienų
skaitlin

zui negimusiam aplankant Šv.
pasinaudojo laisvamaniai.
leidžia savo liežuvį šmeižtams Džiaugkitės ir linksminkitės, gai suvažiavo kun. Martin
Elzbietą, ir užgiedant “Magte looš fer Ihlt atark •/
Tad kodėl nepaieškoti tin ir susirinkimuose, net ir sei nes jūsų užmokestis gausus kaus draugų kunigų sveikinti
GtHUIM
GIHUIt CMrol oa tht
nificat”, kuris .baigiasi sek.
jį vardinių ir gimtinių proga.
•Tkr parfact cemblnidon of rtch (U, Ane
kamų asmenų valdybai atnau muose ieškome ne esančių danguje”.
žodžiais:
and ddicatc color that can't be copiad
I. . . a hland that only Clairol c omainas
(Mato 5. 3-12; 44-48). Pasiliko pietauti.
“Priėmė (Dievas), Izraeliu, jinimui Feder. skyrių? Nelau- priekabių triukšmavimui ir įJ. g.
8OAN OAJI, OAKOt. Ine.
Savo tarną, (tautą) atsiminęs ki'ni, kad patys klebonai suor žeidinėjimui nekalto asmens,
1 UŽ Was« 46th St, N<w York. H. Y.
kuriems
atremti
reikia
viršGIESMYNAS
ganizuotų Feder. skyrius. Jie
Savo pasigailėjimą.
Į 8^arKTY lnlria,o«krloaandaoatyala.
gamtiškos
jėgos.
Nu,
ir
taip
Kaip buvo pasakęs mūsų prigelbės mums juos vesti.
Išvyko Atostogoms
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame
rasite
Visiems Metams Bažnyčios
parblokštai
valdybai,
dažnai
—j
tėvams Abraomui ir Jo gimi Už gerus darbus piktu
Giesmes.
Marijona
Bložienė,
dr.
G.
Giesmes
Ir
muziką
patvaąkė
organizacija griūva, nes val
MACARONIatsimoka
L
nei per amžius ”.
Ant. S. Pocius.
L
Bložio
žmona,
su
sūnum
ir
ISleldo C. L. R. K. Vargoninin
dyba be priežasties spaudžia
Provincija.
. AND-CHEESE- rrAišku, kad vi»a giesmė Ma Šis lietuviškas priežodis y- ma kai kada neišlai'ko savo jos sesuo Paulina Paukštienė, kųKnygos
kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.
teisingas. Ir gaila, kad jis
gni ficat Marijos širdyje susi
RfADY /N 9 M/NUTfS
vietoje. Taip griuvo TT. Ma bizn. Paukščio žmona, su du
darė iš priežasties nepaprasto dažnai pasikartoja! Tų pasi rijonų rėmėjų 41 skyrius ir kterim išvyko porai savaičių
LIETUVIŠKAS
joy džiaugsmo, kad per Jos, kartojimų giliai apgaili Šv. nebėra, kas jį prikeltų. Tai atostogų. Žada aplankyti New
MIŠOLfiLIS
Marijos iščiuje Vaisių Jėzų, Bažnyčia. Pav., centralinė kat. ne pirmas pavyzdys.
York Pasaulinę Parodų, pava
Šlovinkim Viešpatį.
Dievas įkūnydamas savo vie idėjinė organizacija, kuopa -1
žinėti po Kanada ir aplanky
MiStos Ir Mišparai, Lietuviškai
Na, ir tiems organizacija ti kitas įdomesnes vietas.
natinį Sūnų Šv. Dvasios ga skyrius išsirenka sau vado
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal
lybe, teikėsi priimti Izraelį, vauti geriausį, veikliausi, išti- kenkėjams — pavyduoliams,
dos ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
Jos (Marijos) tautų ir sykiu kimiausį ir talentingų asme- kietaširdžiams, kaip tik ir ti
liauskas. Stipriais odos viršais,
NARIAI 0HI0AG0S, OICEROS LIETUVIŲ
kaina — 8.76. Reikalaukite Iš:
Jėzaus tautų, Dievo ir žmo
Urba Flovver Shoppe
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
4180 Archer Avi.
<!r
gaus tautų.
DRAUGAS
PUB.
C
O.
iiATAram
KLAUSYKITE
Tad savaimi aišku, kad tos
2334 So. Oakley Avė.,
A M p C PATARNAVIMAS
abi priežastys Jėzui neapsa
Bankletams — iAkkrtovtaa —
Chicago, Illinois
DIENĄ IR NAKTĮ
komai padidino širdgėlą, Jam
KOPLYČIOS VISOSE
tariant ant Jeruzalės prana
RADIO PROGRAMO
GART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
MIESTO DALYSE
šystės ištarmę. Ir tik už žmo
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC
KE L NER —P RU Z I N
nijos, savo tautos kietaširdysGeriausiai Patanavlmu — Motorii patarnauja
— 1210 kilocycles.
tę, puikybę. Nes 'kietaširdysPhooe 9000
020 W. lfith Ava.
6834 So. Western Ava,
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
GROvehill 0142
tė — puikybė, žydų tautai
ir didelė eilė kitą radio žvaigždžių.
1410
S. 49th Gourt
(aišku, ne visai tautai) neleiCICero 2109

— Birželio 11 d., gerb. kun.
Antano C. Martinkaus gim

-v

DON’T BE GREY

CM

fl II

R III
Nfl D« L H n U L

New Gtjf Furnitūra Mart

DYKAI

flutluray B. Petkus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Pilone; Calumet 2520-1

G. A. SUKYS, SUKYS - OOODY - AN10NISEN, Ine.

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Perkėlom raštinę į savo namą.
navimas bus geresnis.

AMBULANCE

Raštinė modemiškai įrengta ir patar

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį ik\ 5:30 valandą vakaro.
Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos
dėžutes. Ąpdraudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, automrtbllius, tavemus ir t. t. Patarnaujnm prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikrinamo kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į
Lietuvą ir kitus šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.
G. A. ŠUKYS, Prezidentas, SUKYS-DOODY-ANTONISEN, Ine.

DIENĄ IR NAKTį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfleld Avenue
__________ Tel. LAFAYETTČ (T727_________

ra y KAI k°p,yčjos v*sose

L*

** * Chicagos dalyse

Klausykite mftsų Lietuvių radio programų Antradienio
Icttadlenlo vakarais. 7HM> vatanrią, U WHIP M riiee (1480
Pranešėjas P. ŠALTI MIKRAfl

Ir

t

hetaiez ir Simai
t Liuleuiėius
S. P. Mažeika
AntanasM.Pbillips
11, Zdu
Alkert V. Petkus
P. I. Rufikas

2314 West 23rd Plaoe
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YARde 1138-1139

3307 Litunui ina Avė.
Phone YARds 4908
1646 Weet 46th Street
Phone YARda 0781-0782

4704 S. Weetern Avenne
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Haleted SL

Telefonai YARda 1419

i H ioni «.
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patyręs per 28 metus realestatininkas Chas Zekas. Visie
ms patartina turėti reikalą
Gedimino
Building and su šia įstaiga. Tėmykite skel
Loan Asociacija gerai verčia bimą “Drauge” kas šeštadie
si. Kiekvieno padėti pinigai nį.
Rėmėjas St. N kis
yra apdrausti ant $5,000 Fe
rarai Kavings and Loan In Tik tas be baimės džiaugia
surance Corporation, AVassin- si, kurs turi savyje geros są
gton, D. C.
žinės paliudijimą.

Gedimino Įstaiga
Gerai Verčiasi

CARDINAL MUNDELEIN GIVES ABSOLUTION TO PRiEST

Šiehnet 25-kių metų šios jKuo daugiau tu pakeli ta
staigos jubiliejus. Todėl val vo atmintį ir supratimą link
dyba ir direktoriai yra nu Dievo, tuo labiau Jį mylėsi
tarę padaryti vajų, kad sukė ir Jo bijosi.
lus sumą iki $1.000,01)0,

Jeigu ir tas, kurs tvirčiau
6i įstaiga priklauso prie ! siai prižada, tankiai nupuola:
Federal Home Loan Bank. kas dėsis su tuo kuris retai
Punktualiai išmoka dividen
dus be jokio užtęsimo. Įstai
CLASSIFIED
gos adr.: 4425 So. Fairfteld
IEŠKO DARBO
avė.
Jauna mergaitė Ieško lengvo namų
sekretorium

Įstaigos

yra

darbo prie mažos lietuviškos šeimy
nos. Jei kam reikalinga, šaukite:
VI.Rglnla 1218,
PARDAVIMUI BIZNIS

George Cardinal Mundelein kneeling at the Priedieu in Holy
Cross Church, S. Hermitage av. and Forty-sixth st., yestcrday as hundreds of the clergy and 5,000 of the Roman Catholic laity paid lašt
tribute to the Rev. John J. Juška, 27, vicar of the chureh. Those in
the picture are (left to right): the Very Rev. Msgr. YVilliam Kinsella,

Aplink Mus
Chicagoje vieši studentas
Petras Kupraitis, šiemet bai
gęs Marianaipolio Kolegiją su
bakalauro laipsniu. Atvyko
drauge su kun. Malakausku
;(iš Indiana Harbor), kuris
grįžo iš atostogų. P. Kuprai
tis yra baigęs komercijos in
stitutą Klaipėdoj. Būdamas
Chicagoj, jis aplankys muzie
jus ir švietimo įstaigas. Nors
svečias Chicagoj pirmą kartą
ir tik dvi dienas čia tebuvo,
tačiau jau pastebėjo, kad Chieaga yra “lietuviškas mies
tas”.
j

.n®

Kun. M. Jodka, MIC., kuris
tik šieimet įsišventino ir ru
deniop rengiasi vykti į Komą
toliau tęsti studijas, dabar
randasi Šv. Kryžiaus ligoni
nėj. Jam padaryta rimta ope
racija rankoje. Kol visiškai
ranka pagys, užims gerokai

UTILITY UQUOR
DISTRIBUTORS

pastor of St. Philip Neri Church; Cardinal Mundelein; the Very Rev,
Msgr. Thomas Bobai, pastor of S S. Cyril and Methodius Church?
Father Juška was stricken with a heart attack Saturday night during
confessional and died at the Holy Cross Hospital. (Chicago Evening
American photo.) •
Dėka s.

Tuoj po vestuvių jaunave
žiams sudėta daug linkėjimų.
Vakaro vedėju’m buvo dr. G. džiai buvo išvykę į New YorI. Bložis. Iš kalbėtoji} pami ko Pasaulinę Parodą. Grįžę
nėtini; adv. Irine Kuchins- namo apsigyveno jaunosios
kas, Anna Rozbud, jaunosios tėvų rezidencijoj, G932 S. Robrolis, ITelen Kucbinskas (Sta j ckivell St. Povestuvinę kelio
ndard Federal Saving and nę atliko automobiliu. Kcresp.
Kun. Pr. Skrodenis, Keno- Loan Association raštininkė),
sba lietuvių parapijos klebo jaunųjų tėveliai ir kiti. Ant Turėjo Smagias
nas, šiomis dienomis išvyks galo kalbėjo jaunieji.
ta į Rytus porai savaičių ato Po vakarienės svečiai links Atostogas
stogų. Jo tėveliai gyvena minosi ilki vėlyvos nakties.
BRIGITTON PARK. — Mu
Brooklyn, N. Y. Pas juos pa
Dalyvis zikantas Pranas Bistras, 4548
buvęs keletą dienų, aplankys
So. Francisco avė., savo dvie
ir Marianapolio Kolegiją.
jų savaičių atostogas pralei
Jaunavedžiai Grįžo
do Michigan valstijoj ir Ka
Iš
Parodos
nadoj. Jis turi Detroite gimi
Gražios Vestuvės
MARQUETTE PARK. — nių ir draugų, tai per atos
BRIDGEPORT. — Birželio
togas juos visus vizitavo..
17 d., Šv. Jurgio parapijos sa Neseniai Gimimo P. Šv. baž
Pr. Bistras yra “Lietuva”
lėj įvyko vestuvės G. Daraš- nyčioj Remeikių duktė Josepbine
susituokė
su
brigrtonbeno narys. O Armour kom
kaus su Sirusiūte.
parkiečiu
Antanu
Smulskiu.
Jaunųjų tėvai yra seni BriLIETUVIŠKA
dgeport biznieriai ir nuošir Vestuvių puota įvyko MarRŪBŲ KRAUTUVE
dūs žmonės. Po šliflbo buvo quette salėj, kur dalyvavo
VISKAS DĖL VYRŲ
virš
300
svečiu.
karališkas priėmimas svečių.
Vakarieniaujant jaunaved

laiko. Kun. Mykolas, dar bū
damas subdiakonu, pernai va
sarą dirbo mūsų dienraščio
administracijoj, pavaduoda
mas br. Stasį Montvydą, ku
ris lankėsi Lietuvoje.

Incorporatcd

panijoj turi išsidirbęs gerą
darbą.
' t
Kaip jis pats, taip ir jo
žmona Elzbieta yra d raugi nKoresp.
gi žmones.

Norime, kad kitus varžytų
įstatymai, o patys jokių su
varžymų nukęsti nenorime. ,

UNIVERSAL
RESTAURANT

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

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

PARDAVIMUI BIZNIS

Tel. Prospect 0745-0746
Wliolesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
Pas mus galima gauti tikrai
Lietuvišką. Importuotą Valstybinę
Degtinę.
Mes Ir Visi Mūsą Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M.
Dzlmldai, Savininkai.

St.,

telefonas

Nebemokėkite rendos. Įneškite pi
nigus ant namo. po num. 2134 W.
24th St. Įeigos $72.00 Į mėnesĮ.
Į 10 metų namas jūsų. Matykite sa
vininką po num.; 2617 So. Karlov
Avė., tol. Lawn«1ale 9380.
PARDAVIMUI PIGIAI

Pigiai — didelis lotas skersai nuo
Liet. Taut. kapinių, šalę “forest pre
serve”. Tinkama vieta dėl "refreshment stand”. 83člos Ir Kean Avė.
Atsišaukite: 2617 So. Karlov Avė.,
telefonas Lawnila1e #380.

Mažų Išlaidų
NAMA

GERA NAUJIENA

Pamatyklt
ŠĮ namą
šiandien
10 r. Iki 4
po plet ant
mūsų vietosi
Pastatysime namus ir vidų Įrengslme ant Jūsų lotų. Visi dar
nriiii i.
bininkai unljlstal ir nžtikrlnii.
IZOLIOT4 GARAŽĄ
tf
2 karams pastatysime J
ant jūsų loto
už................................

Unljistų statytas

133.

Standard CM
Švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą

$1,.60

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS

Parduodu namą labai pigiai — 6
kambarių su garadžiu ir anšlldomas
su šiltu oru (furnace heat). Namas
randasi Brldgeporte. Atsišaukite pas
savininką: 830 W. 34th Street, tel.
YARds 5530.
PARDAVIMTI BIZNIS

Mokyklos Reikmenų ,r delicatessen.
Marųuette Parke.
Pilnai Įrengtas.
Parduosiu pigiai.
Telefonas TTEMloclc

5082

PIRMOS RfšIF.S JUODŽEMIS

— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00: 15
bušelių $2.50.

A
£ tnd«Ci'.J
r- --t, -

VASAROTOJAMS ATl'DA

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

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

TAVERNOJ
IRP.

DRINKSAS

750 W. 31st Street

PAUL LEASAS

A. A. NORKUS, sav.

(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

MUTUAL LIQUOR COMPANY

Tel. Victory 9670

3427 So. Halsted Street

4707 S. HALSTED STREET

Tel. RoulevartI 0937

2311 South Leavitt
Ijuvndale #380.

Stanley Gaveus. 110 So. Rldgeland
Avė.. Worth, III., tel. Oak Lawn
19SJ-1.

4-5 Kvortos... ’

Linksmas Patarnavimas Visiems

štai ką jūs norėjote — mažą groserne. 5 kambarių lietas, beismontas Ir garadžius. Už viską tereikia
jneštl tik mažą sumą. Atsišaukite:

PARDAVIMUI NAMAS

WILLO-WEST

TIK $1.00 PT. |

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa
tarnavimą.

Pardavimui valymo, dažymo Ir siu
vimo biznis. Įsteigtas virš 20 metų.
Parduodame krautuvę, 4 gyvenimui
kambarius ir dyką lotą pigiai. At
sišaukite: H. Dajc, 2223 S. Cuyler
Avenue, Berwyn, III. Tel. Berwyn
1244KR

Iterrrra. Tiri
OOO.M

Tartimi viri

Distributoriai
Pitone

Boulevard

Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su autornobllium ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chlcagos. Kelias 83 Ir 45. Peter Ber
notas. Hm 77. Sliver l4>ke. Wls.
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Per mus galima pirkti Iš resyveriųforklozerių gerų bargenų — mažų
Ir dideliu namų. pigiai ir ant leng
vų išmokėjimu. 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 I’mleh (Vmlkas),
2500 West 63rd St., tel. PROspeet
6025.

PARDAVIMUI NAMAS

0014

fletų namas — ant dviejų lotų.
2-karu garadžius. Parsiduoda pigiai
Iš priežasties senatvės. Atsišaukite;
4

2250

West

24th

Street,

Chlcaj

Illinois.
PARDAVIMUI NAMAS

4192 S. ARCHER AVENUE

“DRAUGO” VASARINIS
Bamey Connett savo 11 pėdų ilgio “submarine”, kuriuo
jisai nori perplaukti Michigan ežerą (iš Michigan City, Ind.,
į Chicago). Birželio 22 d. buvo pasiruošęs kelionėn, bet eže- J
ras buvo neramus, dėl to kelionę atidėjo, bijodamas, kad ne
nuskęstų dar vienas “submarinas”. (Acme telephoto).

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Ine.

•THE HOME OP FINE FURNITURE” M NCK ISO4

1748-50 W. 47th St.

-įvyks-

Sekmadieiii, Liepos-July 9,1939
GRAŽIAME SUNSEI PARKE
ti

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

Barskis Furniture House,

PIKNIKAS

Phone Yards 5069

VILNIAUS KALNELIUOSE’

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

(North Kast Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5.000.00
Išmokėjom
Už padėtos
pinigas
Duodam

Mūrinis namas. 3 lietai: g kamba
rių; 4 kambarių Ir 3 kambarių; 2
karu garadžius. Parduosiu pigiai arba
mainyslm ant grosernės ar kitokia
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 We.st 23rd Plaee,
Chicago. TU.

REIKALINGA

DARBININKĖ

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

Rendon krautuve. Tinkama blle ko
kiam bizniui. Renda pigi. Atsišauki
te: 1013 West Cermak Hoa<l, Chica

4%

go.

Paskolas ant 1-mų

Morgiėių
Safety Deponit Dežntea Galima
Pasirendnoti
Ofiso Valandoa: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Snbatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO
JUSTUI MACKTEWICH
President
HELEN KUCBINSKAS, See.

Illinois.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI

Tavemo biznis South Rideje. Nauji
barai. Savininkas mainys ant gero
automohiliaus. gero loto ar ko kito.
Matykite: J. Vilimas, 6800 S. Map’owoo«l Avė., Chicago. Rl„ telefonas
HEMIoek 2323.
PARDAVTMUI

NAMAS

Didelis, šviesus 8 kambarių na
mas ant mūrinio pamato Ir plataus
loto, su nuomomis. Grindys Ir pa
puošimai ąžuoliniai. Gaminis Eleetrolux šaldytuvas.
Pasiliks nemažai
baldų. Karštu vandeniu šildomas. 2
automobilių garadžius su cementi
niu privažiavimu Ir kiemu. Gražiai
apsodintas medžiais, gėlėmis. NSr
užsilikusių mokesčių, reik mažo įne
šimo pinigais. Visi patogumai: baž
nyčia, mokykla, auslsleklmal ir t. t.
Atsilankymo valandos: 2:00 Iki 5:00
popiet. Sekmadleniata pagal su tart).
Tel. RADcllffe S28I. 7525 Eggleston.
Agentai pasinaudokite proga.

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

PocahonUa Mine Rnn, (Screened) Tonas $7.00
Petroleum Carbon doke, perkant 5 tonas ar
dangian, Tonas $7.25. lios kainos tik iki Liep. 1

