
t 'J 

D R A U G A S 
L E m t l A MARIJONŲ BKN'DROVft. I B I U 
1SS4 So. OmkJey Ave* Chicago. Illinois 

AdmlnlBtnUortsus telefonas CAN'al 7778 

Vienintelis tautinė* far tikybinės minties 
lietuvių dienraštis Amerikoje. 

D R A U G A S 
The Uthuanian Daily Priend 

PVBLlsHED BY MARIAN GUILD. Ine , 
2334 So. Oakley Ave,, Ctiicaco. Illinois 

T»lephone CANal 7790 

The most Influential Llthuanian Daily 
in America. Establiehed in 1909. 

THE UTHUANIAN DAILY FRIENP 
No .133 3c a Copy Chicago, Illinois, šeštadienis, Birželio-June 8 dv 1940 m. Kaina 3c V0LXIV 

Lietuviai katalikai turi kuo 
džiaugtis. 

Jie turi savas, lietuviškas 
mokyklas, iš kurių kasmet iš
eina šimtai jaunuolių, išmoku
sių lietuviškai, pažinusių savo 
tautos praeitį ir dabartines 
jos aspiracijas, labiau įsigili-[ 
nusių į tikėjimo tiesas. 

Auga sąmoningų lietuvių 
katalikų skaičius. 

ŽUVO VOKIETIJOS TANKI 
VOKIETIJA SIŪLO PRANCŪZIJAI TAIKA 

I 

Šv. Kazimierio Seserys turi 
dvi mergaičių akademijas, tu
ri tiek mokinių, kad jau pa
talpos darosi aukštos ir, no
rint ar nenorint, netrukus jas 
reiks dūlinti. 

Šv. Pranciškaus Seserų A-
kademija jau pradėjo statyti 
atskirus, erdvius sau rūmus. 

Mirianapolio Kolegija, per
nai prisipirkusi daugiau nnV 
sav)d>es, tik laikinai teišspren-
d£ patalpų didinimo problemų. 

Vadinas, mūsų švietimo į-
staigos plečiasi ir auga. 

Visuomene, matydama jų 
didele naudą, vis labiau įver
tina jų pastangas ir nuošir
džiau paremia ir moraliai ir 
medžiaginiai. 

RUSIJA BIJOSI 
VOKIETIJOS 
ĮSIGALĖJIMO 

Mes džiagiamės lietuvių ka- NORI SUTARTIES SU 
talikU parapijinėmis mokyklo ŠVEDIJA IR SUOMIJA 
ims, bet dar labiau džiugia 
mes ir, berods, visai teisingai STOKHOLMAS, birželio 7 d. 
didžiuojamės vidurinėmis mo- _ R u s i j a H u t e l k f g a u s i u s ar_ 
kyklomis (High Schools) ir - „ ^ b ū r i u s p r i e L i e tuvos 
Mananapolio Kolegija, kori T^ikiioa pasienio, 
kuri rytoj baigia mokslo metus H a n g 0 > Suomijoj Rusija 
ir jos studentai priima diplo- s k u b a b a i g t i tvirtoves ir lai
mus ir pelnytas dovanas iš k o d i d e l e s kariuomenes gru-
J E . Vysk. Petro Bučio rankų., p e s p r i e b u v u s i o Sala fronto, 

šiaurinėj Suomijoj. 
Sakoma, jog rusai baigę sa

vo dalį geležinkelio tarp Kan-
dalatchka į Kenujavari, ku
riuo bus tiesioginis susisieki
mas per šiaurės Suomija. 

Paskutiniuosiuose pasitari
muose dėl prekybos su Šve

dija, Rusija norinti gauti šve
dų masinas už aliejų ir kitos 
žaliavas. Tačiau spėjama, jog 
Rusija net sutiktu teikti Šve
dijai orlaivius. 

Sąryšyj su iškvietimu Lie
tuvos ministerio pirmininko 
Merkio ir Latvijos karo mi
nisterio Berkio Maskvon, spė
liojama, jog Rusija, bijodama 

[Vokietijos įsigalėjimo Pabal-
tyj, rengiasi įsitvartinti /Bal
tijos valstybėse ir sudaryti 
prekybos sutartis su Švedija 

!ir Suomija. 

VOKIETIJA SKELBIA 
LAIMĖJIMUS 

Pripažįsta atkaklų prancūzų 
pasipriešinimą 
NEW YORK, birželio 7 d. — NBC. radio stotis gavo 

pranešimą iš Anglijos, jog Vokietija išnaujo meginc sudaryti 
su Prancūzija atskirą taiką. 

Vokietija per radio paskelbusi Prancūzijai, jog Angli
ja palikusi prancūzus kovoti vienus po nepavykusio karo flan-
druose. 

Naujoji prancūzų Weygando apsaugos linija, kurią palaiko galingos mechanizuotos 
dalys ir prieštankiniai pabūkliai. Vokiečių pastangos prasiveržti Paryžiun ir Le Havre ne
pavyko. ,:, . (Acme telephoto). 

U. S. GINKLŲ PERTEKLIUS! VĖLESNĖS ŽINIOS 
SĄJUNGININKAMS 

Mūsų idėjos priešininkai 
dažnai pasigiria savo patrio
tizmu, kaikada jie užsimano ir 
katalikams padaryti priekaiš
tų. Bet, ponai, nurodykite 
mums, kur yra jūsų mokyk
los? 

Katalikai pajėgia ir Lietu
vą gausiai pareiyti, ir parapi-

I 

WASHINGTONAS, birže- j dukciją, kad galėtų patenkinti 
lio 7 d. — Atsižvelgdamas į užsienio karo reikalavimus, 
paskutiniuosius anglų ir pran- Sąjungininkams jau pasiųs-

, . .. ta 50 bombonešių iš Floyd 
cuzų prašymus administracija, . _ _ J 

Bennett Field, lsew York; skubotuose posėdžiuose nuta-

VOKIEČIŲ ATSTOVYBĖ 
KALTINA DIES 
UŽGINČIJA VOKIETIJOS 
ORO BAZES 

MEXICO CITY, birželio 7 

re; 
1. Sulaikyti kaikuriuos už

sakymus, kad sąjungininkai 
gautų pirmenybę tankams, gin 
klams, ir kitiems reikmenims. 

2. Parduoti sąjungininkams 
armijos ir laivyno reikmenų 
perteklių, įimant orlaivius, se
novinius Springfield ir Eu-

Grose Isle, Detroit; Inacostia, 
Me.; ir Great Lakęs Navai 
Station, Chicago. 

Karo departamentas parei
škė savo žinioje turįs 600,000 
Eufield šautuvių ir apie 2,000 
lauko pabūklų perteklių. Visa j 
tai bus grąžinta dirbtuvėms 
už naujus ginklus, o dirbtuves, 
pagal Amerikos ir tarptautinę 

jas užlaikyti, bet taip patepa-1 a ~_ Vokietijos pasiuntinybe k iu s"dabar nevartoji 
jegia ir daugybę lietuviškų j 
mokyklų išlaikyti. 

field šautuvus ir lauko pabū-'teise, gali juos parduoti bet 
amus. | kam. Sąjungininkai jau laukia 

LONDONAS, birželio 7 d. 
— Amerikos ambasada ragi
na visus amerikiečius grįžti 
namo laivu Washington, nes 
tai galinti būti paskutine 
proga. 

LONDONAS, birželio 7 d. 
— Iš Instanbulio pranešama, 
jog Turkija uždraudė ekspor
tą į Italiją. Daug italų išvy
ksta iš Smyrnos. 

LONDONAS, birželio 7 d. 
— Daily Express pranešimu 
Maskvos radio įspėjo Italija 
nesikišti į Balkanus. 

mas Dies komitetas dėl reiš-
kiamų nepasitikėjimų penktą-

A . . A. . •• l ia kalona Meksikoj. 
Šimtą procentiniai patrijo-1 J 

tai yra netie, kurie moka tiki Pranešime sakoma: 
gražiai apie tėvynės meilę kai-' "Svarbiausieji propagandos 

oficijaliam pranešime kaltina-j 3 Praplėsti privatinę pro- tų ginklų 

ANGLIJAI APSIDRAUDŽIA 
NUO ATAKŲ 

LONDONAS, birželio 7 d. 
beti, bet tie, kurie steigė fie- instigatoriaį kurie « * * £ , _ A d m i r a l i t e t c , „ ^ g r i e . 
tuviškas mokvklas, jas išlaiko,: ramumus Šiaurės Amerikoj, 

• - i -J • J I . •' ,„>™; x; .A m ; nempnv<% Me- ztas taisvkles visiems preky-
nesigailėdami nei darbo Beit yra germi Jmomi asmen\» m**. 
didelių aukų taip pat tie, ku- ksikoj, kurie kartu su sujung-Į biniams laivams. Nustatyta 
rie savo vaikus leidžia į lu>-' ta propagandos komisija kons- ; trijų mylių zona apie visą 'gavo iš Hitlerio 1937 m 
tuvių mokyklą, trokšdami, k a d a r u o j a su Šiaurės Amerikos 

GRAŽINA MEDALIU 
HITLERIUI 

NEW YORK, birželio 7 d. 
— International Business Ma
chines Corporation preziden
tas Thomas J. AVatson pasiun-

ten besimokydami išaugtų są
moningais lietuviais. 

Būkime praktiški. 

te Berlynan medalių, kurį jis 
ROMA, birželio 7 d. — Ita 

Angliją, į kurią po saulėlydžio! pastangas palaikyti pasaulyje l i j a kaskart labiau artėja prie 

ROMA, birželio 7 d. — Ka
riuomene saugo gatves Mal
tos vado paminklo atidarymo 
metu. Fašistai laukia Musso 
lini reakcijos del prancūzų 
siūlymo pratęsti Prancūzijos-! liniai dar kartą sėkmingai 
Italijos taikos paktą. 

OOPENHAGEN. Ray 
Atherton, U. S. minister j ; Da 
nijai, išvykęs namo. 

BERLYNAS, birželio 7 d, j PARYŽIUS, birželio 7 d. 
— Prancūzų karo šaltiniai 
praneša, jog penktadalis 2,000 
Vokietijos tankų, pasiųstų 
frontan sunaikinta. 

Savo įsakyme kariuomenei, 
sąjungininkų karo vadas gen. 
\Veygand pareiškė, j«og "Pran 
cūzijos ateitis priklausys nuo 
jūsų pasiryžimo tvirtai laiky
tis". Anot jo, kova už Pran
cūzija îk prasidėjo. Visa pri
klausys nuo prancūzų kairuo-
menės pajėgumo išsilaikyti 
prieš 500,000 priešų. 

Vokietija pasiuntė Prancū-
zijon 200 orlaivių. Jie suklėiė 
trukšmą Paryžiaus apylinkėj, 
bet praskrido sostinės nepa
lietę. Tačiau vidurinėj Pran
cūzijoj padaryta medžiaginių 
nuostolių. 

Karo sluogsniai apskaičiuo-
•" ' 1 • „ • I ja, Tog vokiečiai frontan patą su staigiu ir smarkiu pasi-!J > ^h *\ 

siuntę 40 divizijų — apie 
480,000 karių — ir apie ketu
rias ar penkias tankų divi
zijas, kurių kiekvienoj būna 
apie 500 mašinų. 

Vakarinis prancūzų fronto 
sparnas buvo priverstas pasi
traukti iki Bresle upes, septy
niolika mylių į pietus nuo 
Abbieville. 

Vokiečėių pastangos pralau
žti prancūzų linijas Attigny 
regione, \Veygando linijos pa
čiam rytiniam gale ir Magi-
not linijos pradžioj, nepavy
ko. 
Stengdamies prasiveržti prip 

Peronne vokiečiai pasiuntę 
virš 1,000 tankų. 

Vokiečių karo vadovybė 
praneša, jog AVeygando linija 
"perlaužta ištisam fronte". 
Tačiau tie patys šaltiniai pri
pažįsta, jog žygis Paryžiun 
sutikęs griežtą pasipriešinimą. 

Trumpam karo pranešime 
sakoma: "Kariuomenės ir oro 
pajėgų veiksmai į pietus nuo 
Soinme upės ir Aisne kanalo 
vyksta sėkmingai ir planingai. 

Sakoma, jog sunaikinta 74 
sąjungininkų orlaivai ir vie
nas laivas. Vokiečių nuosto
liai — 9 orlaiviai. 

Prancūzai pradėję vartoti 
geresnius ir sunkesnius gink
lus, negu buvo galima tikėtis. 
Bendrai, Vokietijos karas jau 
nebevykstąs taip sėkmingai ir 
nebežengiama tokiu žaibo 
spartumu pirmyn, nes susitik-

v-priešinimu. 
Vėliausi pranešimai sako, 

jog per dvi karo dienas vo
kiečiai pasistūmėję tarp 12 ir 
17 mylių pirmyn. 

Smarkiausiai vokiečiai kovo
ja dešiniajam savo sparne ir 
deda didžiausias pastangas 
prasilaužti Dieppe ir Le Hav
re kryptimi. 

Antru kartu pasiųsta lakū
nai Anglijon. Apie tai vokie
čių karo vadovybės praneši
mas sako: "Vokiečių oro da-

bombardavo Anglijos aerodro 
mus birželio 6—7 naktimis ir 
grįžo be nuostolių u 

,»1 Dies . i iki saulėtekio uždrausta lai-
Rep. Dies tvirtinimai, jog, vams įplaukti. Tuo norima 

"keletas slaptų Vokietijos or-j apsidrausti nuo vokiečių in-
T „ *• J x . • • , j I laivių stočių vra Rio Grande] vazijos 
Jei nuoširdžiai norime, kad. *"* * %y * . ,. « • J I m«r j«oų '."«»u")ucs puiiuna. 

mūsų vaikai išaugtų gerais P i e t u o s e e s $ n e P a £ r l * Nepaklusę šiam įstatymui! yra priešinga tiems tikslams, 

taiką. I karo. Pietines Italijos armi 
Laiške AVatson pareiškė Hit- ' jos vadu Mussolini paskyrė 

leriui, jog jis buvo priverstas gen. Emilio De Bono. 
grąžinti medalių, nes "dabar
tinė jūsų vyriausybės politika 

ĮSPĖJA AMERIKĄ NUO KIŠIMOSI Į KARĄ 
ROMA, birželio 6 d. — Au- ti pagalbon kuriai nors Ame-

toritetingas laikraštis Giorna-Į rikos valstybei kovoje prieš 

BERLYNAS, birželio 7 d. 

le D'Italia vedamajam strai
psny j , kurį pasirašo Virginio 
Gayda, įspėja J. A. Valstybes 

J. A. Valstybes. 

Premjeras Benito Mussoli-
ni tebetęsė konferencijas su į 

lietuvais, pasekime anų pa t r i - .P u o " , n a l * 
jotų tčvų pavyzdį ir nuo būsi-| 
mų mokslo metų pradžios sių-
skime savo vaikus į lietuviš
kas mokyklas. Tuo padarysi
me gerą sau, vaikams ir labai 
daug prisidėsime prie išlaiky-

ORAS 
1 laivai bus apšaudomi. 

"Pradedant birželio 8 d. 
jokie prekybiniai laivai negali 
įplaukti per tris mylias nuo 

CHICAGO 
Giedra, temperatūra 

kuriems aš dirbau ir už ku- davo vieną 
riuos gavau šį atžymėjimą". I cūzijos uostų Cherbourgą. gali įsikišti" prieš Ameriką. 

Jei U. S. pasirinks kurią 
PARYŽIUS, birželio* 7 d . - NEW YORK, birželio 7 d'nors pusę šiam Europos kare, 

nesikišti į Europos reikalu);, j vairiais binkluotų pajėgų vir-
arbiausia, 

su gen. Ri-
,««^*^z*« , »~~w . - j i« g a i į ateiti laikas, kai kurilšininkais, kurių sv 
Vokiečių orlaiviai bombar- & E u r o p o s pajėgai b e n e b l j ^ - ^ s l 
'o vieną žymiausių. Frau-; _ 1 ; 

lengvi betiki 
mo lietuviškumo šiame krašte.j šiaurryčių. jos palydovo" liaus Alberto sesuo sunaikinta du trečdaliai. 

ccardo Moizo, Carabinieri ko-
mandieriu. 

Iš Paryžiaus pranešama, 
jog "dėl slaptingų priežasčių 
Duče nutaręs atidėti Italijos 

ga Europoj valstybė gali sto-' stojimą karan." 

file:///Veygand
file:///Veygando
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— f — 
Bendradarbiams Ir fcorest. ondentama raitų negažina, 

I«I neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčiama tam tiks
iu p&Sto ženklu. Redakcija pa&iiaiko sau teiaę taisyti 

ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon-
iencijas sulig savo ouotucros. Korespondentų prašo ra-
lyti trumpai Ir aiškiai (jei gal ima rašomąja masinei*), 
paliekant dideliu* tarpus pataisymam*, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
aikraatin nededamos. 

gumiVi sieks dar aukštesnių moksle (ko nuo ^ 
širdžiai linkime), bet tikimasi, kad jau ir 
dabar, kad ir besimokydami, gyvendami Ma 
rianapolio įauklėtomia įdėjomis, įsikinkys į 
lietuvių visuomeninį darbą. 

Merkio Kelione į Maskvą 

Rimties Valandėlei 
IĮ mėnesį daugelis mokyk- damas pagelbėti savo apkui 

tų išleidžia mcislus baigusį tusiai žmonai geriau girdėta, 
jaunimą, kuris labai idealiu- po ilgų bandymų netikėtai is-

Lietuvių bolševikų laikraščiai mus plūdo; ^ f gyvenine nus iteikęs. D*, galvojo telefoną, kuris taip 
už tai, kad mes vadinoaoe Sovietų kanų ,_= -

dkeibimų kaluoa prisiunčiamos sars ika iavua 
smiered as Seoono-Claas Matter March SI, 1910, at 

Ghicago, l l i inais Unuei tOe ant e( Marck S. l S 7 t . 

Iškilmes Marianapolio Kolegijoj 

•• pagrobimą" provokacija. Jie tvirtino, kad 
tai buvo tikras dalykas, bet tiems tvirtini
mams ir patys, matyti, nelabai tikėjo. 

Paskutiniųjų dienų įvykiai parodė, kad 
bolševikai iitikro ieško priekabių. Maskvai 
rūpėjo kur noifj prisikabinti, kad turėti ga
limumų labiau susiaurinti Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų suverenitetą. Tuo tikslu Mo
lotovas, Sovietų Rusijos užsienių reikalų ko
misaras, pasišaukė į Maskvą Lietuvos pre
mjerą Antaną Merkį. Išaiškinimas inckieu 
to jsu bolševikų kariais Lietuvoj — tai tik 
pretekstas. 

Molotovui kiti dalykai rūpi. Latvijoj jo-

sėtka metų mokęsis jaunuolis žmonijai dabar reikalingas. Jo 
mano viską žinąs, reik jam, darbas taigi nenuėjo niekais 
tik ranką ištiest — darbas sa
vaime pasidarys. 

Praeina vieni, kiti me.ai, 
patsai gyvenimas gerokai ap
tašo teoretinį mokslą, prak
tiškai randama daug klaidų, 
kurių buvo galima išvengti, 
jeigu norėta. Iš kur tokia būk
le atsirado? Laike mokslo už
baigimo ceremonijų, būva ais
čiai kalbėtojų; visi tą patį sa
ko, tiktai vienas dalykas už-

Negalima praleisti vieną, rū 
šį jaunuolių, kuriems rodos. I P ° S v i e t ą P a s i d a i r i u s ^ audringose marėse neleis-
kad Dievas juos apleidęs, ne-i MINERSVii.LJL, 
suteikęs ne turtų, nė nuosta Aldialdi 14 kuopog mitinge iŠ-
bių gabumų. Vieton tikro pa duota raportas, kai Amerikos 
sišventimo karčiai apgailės- Į lietuviški komnacai yra tiek ! y r a V l s a ) nev>'kC«. &H, "tau 
/.Jauja susidariusią gyvenimo pasiuntę i Lietuvį pniiuą, jog 

p a jti laivui nukrypti nei į deši
nę, nei į kairę, kai kurie tau
tininkai sako, jog palyginimas 

tiškas" stabilizatorius 

būkle, dažnai svajodami", jei-i fašistų valdžia, neiurinlaMa 
gu būčiau kaip, tasai turtuo ' kur jų dėti, "sunaiubja palai-
lio sūnus, daug galėčiau pa kyraui inkvizitorių kalejimuo-
daryti". se ir koneentrae'j.^S2 ir dar 

Rytoj įvyksta mokslo metų užbaigimo iškil
mės Mananapclio Kolegijoj, Thompson, Con-
neetieut. 

Gražus jaunikaičių būrys baigs mokslą. 
Vieni iš yų gaus vidurinės mokyklos, kiti 
kolegijos diplomą. 

Šiemet Marianapolio Kolegijos mokslo me
tų užbaigimo iškilmės yra tuo pažymėtinoj 
kad jose dalyvaus Jo Ekscelencija Vyskupas 
Petras Būčys, Marijonų Vyriausias Vadas, 
ir kun. dr. Kazimieras Rėklaitis, vienuolijos 
prokuroras prie Šventojo Sosto. 

Jo Ekscelencija į.eiks abiturientams dip
lomus ir pasakys kalbą. 

Geriau būtų atsiminti kad 
ne tiems, kuriems viskas bu-l s t a t y t l «W™?*"f*» 
vo lengva, bet kurie turėję mi*ų l r v l s o s I * * * * * * Kffp 

dies." Iš patikimių šaltiniu; su-

tiek sukleręs, kad visuomet 
vidurinės srovės "fel\%' 
suka j kairę. 

nu-

renua « * i n koi.cwitri.cijU d a m a s ^ 

kovoti daugiau naudos davę 

kio incidento su rusų kariais nebuvo, tačiau 
ir jos užsienių reikalų ministras yra pašauk- j mirštąs; — "Ar jaunuolis tū
tas į Maskvą. į H bent kokį suprasimą ko jis 

Matant Vokietijos nacių laimėjimus, Ru- nori atsielcti ateityje", 
sijos bolševikų vadams pradėjo kinkos dre- Tas kuris pilnai žino kas jį žmonijai. Napoleonui teko nu- z l n o t a ' k a d A m e f ikos bąlšavi-
be\t Jiems dabar aiškėja, kad Stalino pasi- labiausiai traukia, kuris ama-
bučiavimas su Hitleriu neteks jokios reiks- tas jam bus tinkamesnis, dva

siniu ir medžiaginiu žvilgs
niu, tas nepaiso sunkenybių, 
nemano kad kiekvienu jo lai
mėjimu visas piasaulis turi 
džiaugtis, pinti laurų vaini
kus. Nuolatinė pastanga tik-

KAUNAS. — Ckininkas at
gavo i valsčių 

Cl*i 1 UI- •* „ i • • • . i i , . 
Rausimą ir paleidęs arklius, 

Oirbingojo G^^:ojo & 
proga, bus labai svarbus. 

J. B. Vysk. Būčys pats yra mokslo vyras, 
švietėjas ir auklėtojas. Daug metų profeso
riavo pasauly garsioj) Petrogrado kunigų 
dvasinėj akademijoj, organizavo Lietuvos 
valstybinį universitetą, buvo jo rektorium ir 
profesorium. Parašte daug mokslo knygų, 
mokslo ir misijų reikalais apvažinėjo beveiK 
visą pasaulį. Numanu, kad turėti tokią as
menybę mokįio metų užbaigimo iškilmėse 
yra nepaprastai didelė privilegija ir garbė. 

NeaDejLjame, kad Jdo nac&rdziai užiau-
giaM laarianapolio studentai, džiaugiasi pro
fesoriai ir visa kolegijes vadovybė. 

BvarDus Jo Eksc. dalyvavimas šioj kole
gijos iškilmėj dar ir dėl to, kad Garbingojo 
uanytcjo asmuo yra glaudžiai surištas su 
tos mokslo įstaigos steigimu ir užlaikymu. 

J. E. Vysk. Bučiui teko gyventi Ameri
koje tais laikais, kada mūsų visuomenėj ir 
spaudoj ir įvairiuose organizacijų suvažia
vimuose reiškiu troškimas steigti savą, lietu
višką kolegiją. Stovint spaudos ir organi
zuotosios mūsų visuomenės priekyje, Jo Eks
celencijai nekartą reikėjo duoti praktiškų 
patarimų, nurodyti kelius, kuriais einant mū
sų troškimai būtų įgyvendinti. 

Štai, 1926 metais, važinėjant per Ameri
kos lietuvių kolonijas drauge su amžinos 
atminties arkiv. J. Matulevičium, Marijonų 
vienuolijos atgaivintoju ir tuomet buvusiu 

mis, jei sąjungininkai pralaimės karą. Aiš 
ku, kad tada Hitleris tiestų sa/o ranką Ru
sijon, nc|i jam labai rūpi ten esamieji turtai. 
Dėl to, bičiulystė su naciais savo keliu, bet 
pasiruošimas prie visokių galimumų visai 
ne pro šalį. 

Baltijcs kraštas yra labai svarbioj strate
ginėj pozicijoj. Tos pozicijos kitiems bolše
vikai nemano užleisti. Jie ten savo vieną 
koją jau turi įkėlę, dabar ieško priemonių, 

pasakytas ta kad ir kitą įkelti. Kas jiems gaivoj, kad nuo 
to nukentės mažųjų kaimynų^fi^jJriklauso-
mybė ir žmonių gerovė. Bolševikai, taip kaip 
ii naciai, siekia daugiau užgrobti, daugiau 

žmonijai. Napoleonui teko nu- . ; T ^ T H ^ S I " Nuėjęs stovi arti sek 
kęsti draugų pasityčiojimus iš ^ t i k r a i >™ "pasiuntę > ^ r i a u s stalo ir laukia o 
jo neturto, reikėjo jam taipgi ** * L l e t » v a > t l k ; a i n e f a š i s t * tarpu priėjo kažkokii/ pi 
pakreipti visas pasJangas, kaa v a l d ž i a i > bet penktajai kolum-
prasimušus karo mokykloje, n a i ' k u n L l e t u v o J Ividnepina 
sau pagarbą užsitarnavus. balšaviku kareivius. 

BROOKLYN, N. Y. — 
'' Vienybei'' išdr ūkavo jus 
straipsnį " Vidurinės Srovės 

Gyvenimo nors daugelis ma
tę daug amželio, visgi pasiro 
do, kaip ką tik baigę mokyk-

rai būtina, kitaip atsiras kasj lą jaunuoliai, — nežino ko Rolės Svarbumas," kuriame 
tavo vietą gyvenime užpildys.! jgriebtis, viskas taip gražu,1 toji srovė prilyginama prie 

Esame skaitę apie telefono! traukia širdį, — skaudžiau-1 moderniškuose laivuos ii nau-
išradėjo gyvenimą — Alexan-' sia, jie niekad iš svajų pašau-į joviško prietaiso, vadinamo 
der Graham Bell, kuris norė-| lio neišsivaduoja. A.B.C.J 

užvaldyti ir plačiau savo idėjas praplatinti. 
Matydami, kad lenktyniauti su Hitleriu ne-| Žmonija trokšta ramaus gy 
pajėgs, jam nusilenkė, bet dabar apsižiūrėjo, veninio, taikos, bet ne ten jos 
kad ne vien tik lenktyniavimo klausimas a.- įeško: tuščias dalykas rasti 
puola, bet reikia ruoštis savo kailis gelbėti, taiką ten, kur ginklai žvanga. 

Tikrai jkaudu ir nežmoniška, kad bolše- Kiekvienas žodis pranešąs tai* 
vikai, ir savo planus vykdydami ir gintis 
besirengdami, triuškina manąsias taute. 

Reikia neužmiršti, kad jei karas įvyktų 
tarp bolševikų ir nacių, jo niūuai eitų Bal
tijos kraštuose ir būtų liejamas visai nekal
tų žmonių kraujas. 

Lietuviškieji bolševikai dainai deklamuoja, 
kad SJalinui rūpi žmoniškumas, demokrati
ja ir mažųjų valstybių gerovė ir laisvė. 

Mes tam netikim, nes negalim tikėti. Visi 
ligšioliniai Stalino darbai ėjo prieš žmonis 
kūmo ir tautų apsisprendimo dėsnius, prieš 
demokratiją. 

Lietuvių bolševikų žodžiams mes patikė
tum tik tada, jei, sakysim, šiomis dienomis 
Stalinas ir Molotovas pasako p. Merkiui - zino> a r u ž k i e k l a k c v i e t o^ 
atšaukiame iš Lietuvos sa/o armijos garni-! «Jaunl* d a i l u •«•***«> arkhi] 
zonus, sugrąžiname Lietuvai visas jai pri-1 kanopų žymes ir patrankų 

BUS ILGA TAIKA 

naginėtas nuėjo į valsčių pa
siteirauti kam šaukiamas. 

Nuėjęs stovi arti sekreto-
tuo 

pirklių 
su skrybėliais, kurie reiškė čia 
šiokias, čia tokias pretenzijas. 
Einančiam artvn kaimiečiui 

w 

sekretorius vis moja palaukt. 
Išstovėjęs pusę dienos ir 

pritrūkęs kantrybės čiupo iš 
vieno pirklio skrybėlę, užsidė
jo ant galvos ir sekretoriui 
sako : 

— Pone, gal galima be eilės; 
stabilizatorium, kurio tikslas \ juk ir aš su skrybėlių. 

žmonių pastang.ii nes .stebū] 
lus Dievas tik "reikareiais Ai 

ką yra tiesiog džiuginąs, ir 
prešingai karo Šmėklą nešąs 
— mus gąsdina, kelia siaubia 
Tačiau veltui šaukiame taikos: 
galingieji skriaudžia silpnuo
sius ir sako: "taip pat norim 
taikos!" Ar tai ne žiaurus pa-'rankose, bet, kaip tas ūkinin-

mus įžiūri, kaip jie auga. Jis 
ramuĄ nes pasitiki Dievo pa-| 
galba. I 

Taika yra ne žmonių jėgo
mis atsiekiama — ji Dievo 
dovana. Žinoma, reikia ir 

tebūk-. 
a-

ro. Tad reikia taikos ir susi
raminimo ieškoti ne prie deg
tinės stiklelių, ne su peiliu 

Skalbiamos Mašinos 

sityčiojimas iš kitų pastangų? 
Taip, tie, kūne taikos iešk'> 
ten kur jis nėra, tiiaai be rei
kalo vargsta! 

Gražusis pavasaris jau Įpu
sėjo. Pasėjome javus. Bet, kai 

klausančias teritorijas (Vilniaus krašte) ir 
visai nesikišame į valstybės vidaus reikalus. 

To, žinoma, nesulauksime ir, dėl to, mū
sų bolševikėlių gražūs žodžiai apie nepa

jos generolu, J. 1 . Vjj.k. Būcys f tada Lie- prastą Stalino ir Molotove gerumą kaip lig-
tuvos Universiteto profesorius) dalyvavo lie- šiol buvo melagingi, taip jie ir pasiliks me-
tuvių kolegijos atidarymo ir pašventinimo lagingi. 

sviedinių išraustų šulinių f 
Kas žino? Tačiau ūkinin
kas, sėdamas javus, atrodo, 
daugiau pramato, daugiau ži
no. Jis ištiesė pirmą ją, saują 
javų ir tarė: "Aš pasėsiu, bet 
tikiu, Dievo, kad tu auginsi ir 

iškilmėse. Kukli, tiesa, buvo pradžia, bet, Merkio kelione į Maskvą yra surišta su n o k m s i Tavimi a >il-
kaip iau gyvenimas parodė, tikra. dideliu pavojum Baltijos valstybėms. m . ' / . . . / . kaip jau gyvenimas parodė, tikra. 

Šiandien kolegija turi gražias patalpas; 
ir vidurinioji mokykla ir kclegija laimėjo 
valdžios teises.- išaugo studentų skaičiumi, 
sustiprėjo mokytojų personalo atžvilgiu, įsi
gijo dar daugiau gražios nuosavybės, susi
tvarkė ir drąsiai žiūri į savo ateitį, apie ku
rios tikrumą nė kiek ne.enka abejoti. Ne
abejoja apie tai ir Vysk. Būčys. nes aplankęs 
kolegijos klases. įsižiūrėjus į visą tvarką ir 
padaryta pažanga, pasakė, kad viską rado 
daug geriau, negu tikėjosi rasti. Reikia su 
prasti, kad tokio patyrusio mokslininko, il
gamečio profesoriaus žodis tikrai yra sva-

siemet Marianapolio Kolegiją baigusiųjų 
džiaugsmais dalinsis ne tik jos rektorius 
gerb. kum. dr. X. Navickas, Amerikos Mari
jonų provincijolas, bet ir vyriausias vienuo
lijos Vadas J. B. Vysk. Būčys ir jo palydo
vą? gerb. kun. prof. Rėklaitis. 

Prieglaudos Steigimo Klausimu 
4' Vienybė" rašo apie vieno dienraščio iš

keltą mintj steigti lietuviams seneliams prie
glaudos namus. Nurodoma, kodėl neprieina
ma prie tokių namų įsteigimo. Esą: 

"Nagi tegu tik pradeda tartis trys su
sivienijimai: SLA, SLRK ir LDS. 

"Vfcupirma jie kratysis pasitarimų, nes 
vieni kitus "trefnais" laiko. Katalikas 
nenorės tartis su laisvamaniu, o dar dau
giau su komunistu. Šie paskutinieji laiky
sis ir gi tokios nuomonės. Kaip susitarsi? 

"Lieka tik įkurti tris prieglaudas. O 
kad trijų negalima, tai nėra nė vienos. 

"Kur daug nešiočių, ten kūdikis be gal
vos!" į 
Žinoma, kad nebus galima susitarti. Mes 

spėjame, kad ir tokių mėginimų nebus. 
Šia proga <kV-bę" turime painformuoti, 

kas, prie Dievo, prie Švč. Jė
zaus Širdies! Dievas gali leis
ti karą; bet Jis savo rankos 
mostu gali nuraminti audrų 
šėlimą ir grąžinti ramybę. Jis 
"mūsų prieglauda ir tvirty
bė, veikiausioji pagalba var
guose. 

Šis birželio mėnuo skirtas 
Švč. Jėzaus Širdies garbei. 
Pereitą mėnesį meldęsi Švč. 
Marijai, šį mėnesį dar uoliau 
paveskime Švč. Širdies garbei. 
Juk toji Širdis, kuri matč 
žiauriųjų budelių neteisingu
mą, kuri pati buvo perverta 
ietimi netaikiojo žmogaus, 
tikrai mums padės, suteiks 

:iu, nes 
Tu, kurs rūpiniesi lauko leli
jomis, kurs maitini dangaus'mumis taiką, ramybę! Vieš 
paukščius, juo labiau atsimin-'pats Jėzus, apsireiškęs Šv-. 
si mane. /Tikiu, Dieve. pa- Margaritai Marijai Alakbk, 
laiminsi mano sėją!" Pasėjo pasakė, kad Jis teikia daugiau 
ūkininkas savo javus ir ra- (Tęsinys 4 psl.) 

Be abejojimo, kolegijos pažanga ir lietu- ka(i "Draugas" jau seniai (prieš 25-rius me-
vių; kole^ią baigusiais džiaugiasi visa mūsų tus) senelių prieglaudos namų steigimo min-
vtsaosnaaš, hn^Bdama jauniems, lietuviškoj ų ^y^ j r n e be reikalo. Lietuvių R. K 
tUaigOj s*aaitt|?|.L»)»4 v e i k ė j a i geriausio Labdarių Sąjunga, kurios centras yra Chica 
pasisekimo darbuotis katalikiškame ar tau- g o j e jau sudarė planus ir netrukus seneliu 
tiškame veikime, apaštalauti. Tiesa, jų dau- prieglauda bus įsteigta. 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokejinio 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

$ 19.50 
VISOKIOS IŠDIRBYSTES: 

•It 

Maytag, Prima, Westinghouse, Thor, 
Easy ir Norge. 

Visos tos mašinos turi naujos masinos 
garanciję. 

Roosevelt Furniture Co 
2 3 1 0 West Roosevelt Rd. 

Chicago, Illinois Tel. SEHey 8760 
^ 

TAUPYKIT PER 
PAŠTĄ 

p 

i 

~»!W ST. ANTHONY'S 
B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 

1500 South 49th Court, Cicero 
Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
V»l.: Pirm., Ketvlr.. SeštadL • ftl 8 v. T.; Antr., Trečiad. t i k i * pp. 

DABAR MOKAME 3 o ^ U 2 PADĖTUS PINIGUS] 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

. • 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed«T*l Saving? amt Loso Ineuraaoe Cor»„ W«£hlufftoa, D. O. 

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai Iš
tobulinti, nužemintos kakios, 1 ngvl išmokėjimai, teisingas fiatarnavt-
mas. Turimo daugybę v a r t o j automobilių, včU&astoe mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES • 
"U UILL LiiKM US" 

4030 S. Archer Ave., Oiicago, 111. 
Phone: VlRglnla 1515 

' : • » 

• . -

http://koi.cwitri.cijU
http://pastang.ii
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Sveikiname Naują Kristaus Bažnyčios Darbininką 
KUN. RAIMUNDAS A MATULENAS., 

O.S.B. 
• 

Primicijos 

Birželio 2 d., Šv. Marijos 
katedroje, Peoria, 111., J o 
Kksrelencija vyskupas J . H. 
Schlarman, D.D., įšventina ku
nigu vienuolį kun. Raimundą 
Antaną Matulena, O.S.B. 

Naujas Dievo tarnas #ime 
gegužes 29 d., 1915 metais, 
\Vaukegan, 111., iš Juozapo ir 
Teklės (Buzevičiutes) Matu-
lenų, ir buvo jauniausias sū
nus t a rp dviejų brolių. Pra
džios mokslą baigė Šv. Bal
tramiejaus parapijos mokyk. 
loj 1927 metais. Aukštesnį 
mokslą ejo Pio Xono High 
Sehool, St Francis, \Vis. ir 
ją su pasižymėjimu baigė 
15K51 metais. 

Xors būdamas jaunas bet 
pajutęs Dievo pašaukimą įsto
jo į Benediktinų ordiną, St. 
Bedė kolegijoj. Peru, 111., 
kur ir baigė filosofijos ir teo
logijos mokslus 1936 metais ir 
įšventintas kunigu. J a u tre-
eias metas studijoja klasikos 
kurse, Notre Daine universite
te ir mokina lotynų kalbos 
akademijoj. -

Kun. Raimundo tėveliai ge
ri katalikai, darbuotojai kaip 
parapijoj ta ip draugijose. Bet 
tėvui neteko sulaukti brangios 
savo gyvenime dienos; neišsi
pildė troškimas matyti vieną 
savo sūnų kunigu: j is mirė 
gruodžio m. 1935 metais, jau- kalboje sakys kun. Simonas 
nam kunigui vos pradėjus ku- Rakauskas, O.S.B.; lietuvių 
nigystės mokslus. Liko mamy^ kalboje kun. VI. Urba, vika-
tė, kuri svkiu gvveno su vv- ras Dievo Apvaizdos parapi-
resniu jau vedusiu sūnum }<>*% Chicago, TU. 
Juozapu, Jr. Tik jie galės' Pagerbtuviy Bankietas 
džiaugtis b r a n d a Dievo duo-( Kun. Raimundui pagerbtu- I Aleką Jankauską, pirm. Šv 
ta malone, kad galės išvysti v ių bankietą rengia Šv. Bal- j Juozapo draugijos ir vieną 

Pras . Panelės Šv., Šv. Bal
tramiejaus choras. Lietuvių 
Auditorija, Gyvojo Rožan
čiaus, Šv. Antano (ilee Clul>, 
Apaštalystės Maldos ir Sus. 
L.R.K.A. kp. 

1927 Mėty Klase 
Rav \ Vaičius, Jonas T utvi-

nas, B. Kapturauskas, Pr . 
Galinis, VA. Jankauskas, Ju
lius Rauda, Leo Paluskas, E. 
Kubaitis, St. Motekaitis, Ciri-
las Rakauskas, VI. Loškis. 
Helen Leonaitis (Van Paryš ) , 
Helen Jakaieiute, Ona Pet-
ruškiutė (Kovarsky) Sesuo 
M. Veneranda C.S.C., Ona 
Paškauskas (Lauderdale) N. 
Ivinskiutė (Šidlauskienė), Jes 
sie Petruliutė (Pun^ikis), Em. 
Petkiutė (Dronę; . Mareela 
Pavilioniutė (Drasler) , Eva 

i Sidaravieiutė (Rakauskienė), 
Ant. Urmoniutė (Aikus), He
len Taueiute (Kuzmickienė), 
Antanas Matulėnas (Tėvas 
Raimundas). 

Enrikas. 

Žiniu-Žmeles 
Visų Draugijų Dėmesiui. 

Visos katalikiškos draugijos 

Kun. Raimundas Antanas 
Matulėnas pirmąsias šv. Mi
šias laikys birželio 9 d., 10:30 
vai. ryto, Šv. Baltramiejaus 
bažnyčioj, AYaukegan, 111. Pr i -
mieijantui asistuos klebonas 
kun. Juozapas J . Čužauskas; 
diakonu kun. Norbert Tibe-
sar, O.S.B.; subdiakonu kun. 
Jonas J . O'Bovle, klebonas 
St. Bose parapijos, Racine, y y n j j m o t e r ų ir mergaičių I 
Wis. ; ceremonijų vedėju s u s i r i n k s 1 0 valandą rvto priel 

bus Alekas Katauskas, apolo-j L i p t u v i ų Auditorijos, iš kur 
" i n c o r p o r e " vyks j kun. An 
tano Matūlėno primicijas. Vi
sų prašoma laiku susirinkti. 

Enrikas. 

PATIKO NELAIMĖ 

SU GERIAUSIAIS 
LINKĖJIMAIS! 

d v* i 
Gerb. Kunigo 

Raimunda — Antano 
Matūlėno 

SUTKŲ ŠEIMOS 
NAMŲ APDRAUDOS AGENTŪRA 
1007 8TH STREET 
TEL. ONTARIO 57UG 

NVaukegan, 111. 

getikos studentas Notre Danio 
universitete. Pamokslą anglų 

Šv. Baltramiejaus lietuvių parapijos, YVaukegan, 111., baž
nyčia, kurioje sekmadienį, birželio 9 d., įvyks 'prin.icijcs kun. 
R. A. Matuleno, O.S.B. Bažnyčia neseniai pastatyta pastan
gomis dabartinio kleb. kun. J . Čužausko ir nepaprastu para-
pijonų duosnumu. 

lių, birželio 3 d., baigė Cbi-
cago Technieal College, sėk
mingai išlaikydamas kvotimus 
"draf t ing ir machine design-
ing . " Pradžios mokslą gavo 
Šv. Baltramiejaus parapijoj , 
o aukštesnį AVaukegan Town-
ship High Sehool. 

Nepasilieka ir lietuviai. 

Surengtam metiniam K o f 
C. lenktynėse (Track Meet) 
nepasiliko nei Šv. Baltramic-

Kuti. Norbert T.ibesar, O.S. 
B., kun. R. A. Matūlėno, O.S. 
B., primicijose asVtuos dia
konu. 

C O N Z E L M A N 
MOTOR CO, 

P A C K AR D 
S T U D E B A K E R 

15 YEARS 

SU GERIAUSIAIS 
LINKĖJIMAIS! 

Mr. ir Mrs. 
Stanley Kundrotas 

Grceeries — Meats 

907 — 10TH STREET 
North Chicago 

J 

Kun. J . J . O'Bovle. klebo-
j aus mokyklos l ietuviai . Antr i • nas St. Rose parapi jos , Ra<>ine? 

metai jie laimi trečią vietaj Wis., kim. R. A. Matuleno, O. 
I Pažymėtini ypatingai Stanu-

lis. Sederavičia ir Kuzinskas. 
S.B., primicijose asistuos 

diakonu. 
uib-

savo sūnų, brolį, laikant pir- tramiejaus mokyklos, jo 1927 
mas šv. Mišias. , metų klasės draugai ir* drau-

Kunigo tėveliai yra atvykę ges. Lietuvių auditorijoj, prie 
iš, Lietuvos. Motina Teklė pa-' 9-tos ir So. Lincoln giatvių, 
eina iš Šiaulių apskr., Linku- pirmą valandą popiet. Toast-
vos parapijos, Pakalniškių 
kaimo. Tėvas Juozapas ir gi 
iš tos apylinkės, tik kito — 
iš Staigvilių kaimo. 

Sveikiname jauną kunigą, 

masteriu bus kun. Albinas 
Kiškunos, vikaras Šv. Baltra
miejaus parapijos. 

Bankieto rengimo komisijos 
valdybą sudaro: pirm. Helen 

linkime sveikatos, ištvermės Kuzmickienė, vice-pirm. TCmi-
ir pasisekimo ir Dievo ma lo - l ] y Kučinskaitė, raštininkė 
nių sunkiame ir atsakominga-
me kunigo luome. 

vietos veikėjų. Darbe masina 
nutraukė vieną rankos pirštą. 
Alekas dirba vadinamoj dra-
taunėj per virš S0 metų. Ši 
y ra pirma jam nelaimė. Da
bar randasi savo namuose. 

Linkim greit pasveikti. 

Bernice Bukšiutė, kasininkas 
Pranas Aikus, publikacijos 
G. P . Bukantis ir Pr . Galinis. 

Draugijos kurios ima daly-
vumą šiose iškilmėse yra : Šv. 
Juozapo, Šv. Baltramiejaus, 
Šv. Antano, Šv. Onos, Nek. 

Alkias Katauskas, ceremo
nijų vedėjas. 

S V E I K I N A M E ! 
Kun. R. A. Matuleną! 

POVILAS BAGDONAS 
VINTAS KAPAS 
O. P. BUKANTIS 

PRANAS GALINIS 
PRANAS VISOCKIS 

Mr. & Mrs. A. KUZMICKAS 
JONAS LCTVINAS 
BRUNO ČEPAITIS 

BRUNO KAPTU R AUŠRAS 
JONAS J. POCIUS 
EDW. JANKAUSKAS 

~J 

S V E I K I N A M E ! 
DR. ir MRS. 

JOHN S. ŽEKAS 
GYDYTO IAS IR 

CHIRURGAS 
Of is3s* 
4 S. GENESEE STREET 

TEL. MAJESTIC 83 

Res. 817 — 8fh STREET 
TEL. MAJESTIC 4882 

Wauke<jan, 111. 

G E R I A U S I O 
PASISEKIMO! 

Mr. ir Mrs. 
Joseph A. Jadrich 

ADVOKATAS 
i 

ONTARIO 2843 

Gravas 
Filling Station 
Gas — Oil — Tires 

8TH AND JACKSON ST. 
Waukegan, Illinois 

• > i 

Kun. J . Ouža.uskas, Šv. Bal
tramiejaus parapijos klebonas, 
patarnaus primicijose kun. R. 
A. Matūlėno. O.S.B. 

APSIVEDĖ 

Leon. Sutkus, simus Onos ir 
Antano Sutkų su Pearl Grze-
g;orzewski, birželio 1 d., Šv. 
Rožančiaus bažnyčioj, No. 
Chicago. Šliubą davė kun. J . 
Grzesinsld. Vestuvių pokylis 
įvyko Motinos Dievo parapi
jos svetainėj. 

Valerijai Baroniutei su Ru-
dolph- Kuhar, Šv. Baltramie
jaus bažnyčioj, šliuba. suteikė 
kleb. kun. J. Čužauskas. Po
kylis įvyko Lietuvių Aud. 

MIRS 

Ant. Česnaitis, senas pa-
rapijonas ir ilgametis narys 
Šv. Juozapo ir Šv. Baltramie
jaus draugijų. Palaidotas bir
želio 3 d., po gedulingų pn.-
maldų. 

Onos. ir Antano Sutkų šeimoj 
šiemet daug naujo. Pradžioj 
metų sūnus Albertas, jausda
mas pasaukimo vienuoliškan 
gyveniman, įstojo St. Mary ' s 
kongregiacijon, Techny, 111. 

Birželio 1 d., vyriausis sū
nus Leonas susituokė su | 
Pear l Grzegorzewski iš No. 
Chicagos. 

Birželio 12 d., duktė (an
troj iš eilės keturių vaikų) 
Lueija Patrieia baigė slaugės 
mokslus Lovola universiteto. 
J . E. vyskupas Samuel A. 
Striteb, D.T)., įteiks diplomus. 
L. Sutkaitė yra baigus Šv. 
Baltramiejaus mokykfi$;\ ir lanjl ų 
kusi AVaukegan Township t 
High Sehool. i 

MOKYKLOS UŽBAIGIMAS 

Šv. Baltramiejaus parapijos 
šiemet mokslo metų baigimas 
bus birželio 16 d., Lietuvių 
Auditorijoj. 

Rengiama graži programa. 
Pirmojoj daly bus : 

"Sehool Days are Over ' : 

(E. Martin) ir "Audė jos ' ' 
(Kurdinaitis) — mokyklos 
choras. 

"Lietuvos i lgesys" (vaidi
nimas) — 5 ir G skyrių mo
kiniai. 

" K a z u k a i " (šokis) — 7 
skyriaus bernaičiai. 

>vs1vyrTtj ngrgai-

SU LINKĖJIMAIS! 

Lietuvių 
Ko-Operatyves 

Pramones 
Bendrove 

L I T H U A N I A N 
CO-OP. 

TEL. MAJESTIC 497 
901 — 8TH STREET 

\Vaukegan, Illinois 

SU LINKĖJIMAIS! 

Mr. ir Mrs. 
Joseph J. Petroshius 

GRABOKIVS 
313 — 10TH STREET 

PHOiNE N. C. 965 
No. Chicago 

TEL. OM'AUIO 3021 

L A N D E R S 
B U G G E T 

NAUJA UŽEIOA 
9TH IR S. LINCOLN ST. 

\Vaukegan, Illinois 

4 pusi.) 4 
...... 

Kun. Simonas Rakauskas, 
O.S.B. 

BAIGĖ MOKYKLĄ 
Teodoras J . Stanulis, sūnus 

' Onos ir Teodoro, Sr., S:anu 

J: Econcmy Coal & Building Kateriai Co. 
STANLEY DEMB1NSKIS, Sav. 
GERIAUSIOS RCSIES ANGLIS 

Office Phone: Maj. 3062; Yards: Maj. 1070 
Eight Street — Waukegan, Illinois 

»"•• 

S U L I N K ^ g P f ' A I S. 

1 
OF WAUKEGAN 

901 Lincoln, Avenue Waukegan, Illinois 
SAVINOS ACCOUMTS SOLICITED . 

Money Loaned ()n Kirst ' i lo r tpage 
Office Hours — every Tues<lay 7 P. M. to 9 P. M. 

For Information — 

ŠIRDINGIAUSIŲ 
LINKĖJIMŲ! 

HIAWATHA 
TAVERN 

1800 — 22ND STREET 
No. Chieago, 111. 

PHONE 5827 

JOHN J. JACKETT, pres. 
1025 Victcria St, 

A'orth Chicago 

MICHAEL E. GUST, sec. 
833 S. Victory St. 

Waukegan. Illinois 

i \ -

GERIAUSIO PASISEKIMO JŪSŲ LUOME! 

P. J . Š E Š T O K A S 
VAISTININKAS 

-Skanūs Gėrimai — Šalta Košė — Cigarai I r Cigaretai 

831 Eight Street Waukegan, Illinois 

Ontario 8245. 

Aon Coal & Bi i ing Katant Co. 
JONAS LUKAS, Savininkas 

SENAS LIETUVIŲ ANGLIŲ IŠVEŽIOTOJAS 
1405 Belvidere Street Waukegan, Illinois 

S V E I K I N A M E 
Kunigą Raimunde! 

D A!TK» S 
K. of L. 

B E R N I C E A N D 
W A L L Y 

ŠIRDINGIAUSIŲ 
LINKĖJIMŲ! 

GALINIS 
Shoe Repair Shop 

827V2 — 8TH STREET 
\Vaukegan, Illinois 

N-

Frank Poglayen 
ALDERMAN 

F I R S T W A R D 

D U T C H M I L L C L E A N E R S 
JULIUS RAUDA IR BRONE RAUDA, Sav. _. 

Phone N. Chicago 2793 

REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIŲ SKELBIMUS 

ČIONAI MATOTE. 

/ 
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D U A F O A S Šeštadieniu birž. 8 d - 19+) 

W a u k e g a n o Lietuviu [ Sveikiname Naują Profesijai? alę — Lautansę Petroshių 
Žinios 

(Tęeinyg ič 3 p u e l i 
* 'Amerikonai" (šokis) — 1 

ir 2 skyriij mokiniai 
4 * Jaunieji kareiviai '" (4ri 

litis) — 5 ir 6 skyrių ber
niukai. 

"Peteliškių ^ k i s ' ' — 7 
skyriaus mergaitės. 

" T a r n ų šok i s" — 3 ir 4 
skyrių berniukai. 

Dovanos įteikimas: Civic 
medalis tenka Jonui Kučin
skui. Medalis dovana Daught-
ers of American Revolution. 

Antroj programos daly kal
ba kleb. kun. J. Cužausko;, 
diplomų fr dovanų išdalini-', 
irtas. 

Šiemet mokyklą baigia se
kantieji: 

Bar k \ te Stase. Birbalaite 
Adele, Čepaitis* Albertas, Je-
rušyte juozapina, Junceris 
Pranas , Kanauskas Leonar
das, Kuzinskas Jonas , Marti
naitis Vaclovas, Navickaite 
tileonora, Racaite Geraldina, 
Škllauskaite Jule, Hmith VVal-
ter, Stanevičiūtė Eleonora, 
Ktanulis Edvardas , Survilaite 
Grace. 

Sunkiai serga 

Barbora Bukantiene ( " E n r i 
k o " mamyte). Ligonei linki
me pasveikti. Enrikas, 

būna: (Taika ir ramybė imimy-, UETUVIĄĮ DAKTARAI 
se pačiuose! Sv«. J o « i u s | ^ ^ 
Širdis gi duos taiką ir visam 
p a s a u l y ! . . . . 

Vyt. Bieliauskas (S.) 

AKIŲ GVDVTOJAS 

Bus Ilga Taika 
(Tęsinys iš 2 psl.) 

'maloniu tiems, kurie patys 
garbina ir platina Švč. Širdies 
garbe. Tad ar neverta pasi
naudoti šiuo prižadu, o ypač 
dabar, kada itin esama reika
lingi Dievo pagalbos? Aišku, 
kad ver ta! 

"Daugelis noromis keliauja 
tolimą kelią dėl menko užmo
kesčio, -cLel. savo sielos išga
nymo vos sutinka vieną žing
snį pada ry t i , " sako Tomas 
Kempietis. Mes gi, kurie trok 
štame sielos išganymo, sielos ., *1SS2^J&?*2iJ2S** 
r a m y b ė s , ž e n k i m ž i n g s n i p r i e I ^ * l g i ™ £ **[« L t u!? p l £ 1 ^. n a r v ! , o t . u 

tno, skaudamą akių karštį atitaiso 
trumpaiegyste Ir tollregrystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ateiti 
Kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-
las. Ppeclals atyaa atkreipiama i 
mokyklos vlklkus Kreivo* akr< «.U 
taisomo* 

Vaiandos: nuo io lkl B vai, rak 

DR. VAITUSH, OPT. 
_ SMECIALISTAS 

OPTOMETRIOALtiY AMU 
lAETrVlS 

SutlrŠ 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimą* 

• ^ V A U ai o»oy 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

ir pą^ąi sutarti. 

DR. F. G, fflUAS 
IPJSlCtAH AND SURGEON 
^158 VVest Cermak Road 

Ofiso tcL CANal 2345 
Oi'iso Vai.: 2—4 ir 7—9 

2305 So. Leavitt St. 
JM» tai. CANal 0402 

ŠVč. Jėzaus Širdies ir rasin> 
išganymą, rasini ramybę, — 
trokštam taikos — ženkim su 
malda prie Jos , o sulauksim 
ko trokštam. 

Lietuvy, puošia Švc 
Nedeliomis pagal salartį 

Daugely atsitikimu akys. atlf*lso Širdies i • " • •» akim*, tutinoa pirk* kai* 
I pirmiau. 

statulos Net savo namuose ' 4 7 1 2 S O . ASHLAND A VE. 
t»iMtnhai T A Rito irm 

Lauransas Petroslms, sūnus 

Kun. Jono J. Šaulio, 
M.I .C . , Primicijos 

Birželio 2 d., Sv. Baltra
miejaus bažnyčioj- buvo pri-1 Onos ir Juozapo Petrošių, vie~ 
micijos kun. Jono J . šaulio, tinio lietuvio graboriaus, stam 
lfckilm§s buvo labai .gTažios. baus naujos bažnyčios rėmė ' 
Mokyklos vaikučiai lyg ange- jo ir įvairiu katalikišku drau 
lukai, pasitiko celebrante Ir 
vi»4 dvasiškija prie kleboni. 

Lauransas Petroshius šiemet baigęs teisių mokslą Notre Dame universitete. Užpakaly 
stovi kun. A. Kiškūnas, šv . Baltramiejaus parapijos vikarai . (Kliše The AVaukegan Post) 

Jaunas prot'esijonalas pra- Dame Law Club ir yra narys 

kun. Albinas Kiškūnas, para
pijos vikaras. Enrikas. 

f II " Ti i » 

jos. Varpui suskambėjus 10:30 teisių skyrių "Baehelor of 
procesija nul>xlieta į bažnyčių. Arts , Cum Laude laipsniu 

Kun. Jonui7 Šauliui primi
cijose asistavo kleb. kun. J . 
Pužauskas, kun. A. Misiūnas, 
M. I .C, diakonu, kun. And. 
Naudžiūnas, M.I.C., subdiako-
nu, kun. Jurgjs Naudžiūnas, 
M.I.C., ih&ster of ceremonies 
i r klierikas F . Marčiulionis, 
thurifier. Pajuoksią sake kun. 
Antanas Ignotas, M.I.C. 

Po pamaldų pietūs buyo 
Lietuvių Auditorijoj. Progra
moj dalyvavo mokyklos vai
kučiai, parapijos choras ir 6v. 
Antano Glee Club. Naujam 
kunigui pasakyta linkėjimų ir 
įteikta dovanu. 

Programos vedėju buvo 

džios mokslų baigė Šv. Bal
tramiejaus parap. mokykloj, 
aukštesnį North School, No. 
Chicagoj ir AVaukegan Town-

gijų nario, birželio 2 d. Not- ship High School, kur irgi 
re Dame universitete baigė pasižymėjo aukštu laipsniu. 

Notre Dame universitete eina 
pareigas pirmininko Notre 

Akiniai, visokių madų, uz $2.4b 
pritaikyti akims, i u pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltui. Lena; 
sulaužyta padarome už $1.0C. Nauj 
tempeliai 50c Adjustavimaa veltui 

Dr. Karolis Nurkal-Nurkaitis ran 
dasi didžiulėje Joseph V. Budriki 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję ik 
4-tos valandos pox):et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Hals tedSt . 

INTERNATIONAL LIOUOR CO. 
Savininkas: FRANK VIZGARD 

: ^ 

Reikalaukite Jūsų Tavernoj* 
"Sttnny B o y " 4 Metų Senu
mo Iventucky Degt ine . Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtine. 

— o — 
Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko. 

— o — 
Parduodame vien tik Taver
noms. 

— o — 

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiojami 
sekančią diena. 

— o— 

6216-48 S. California Av. 
Chicago, Illinois 

TeL Rfcfrublic 1538-9 

« 

^f 

\ * 'I 

• 

. . . , 

f 
j 

tftfBHI^^^^ 

m 
m 

m 

2̂ ^̂ 1 

• ̂ fi \ • 
Vi y \" 

FOR THOSE 
WHO VVANT 
T H E B E S T 

OUR BEST 
House Paint 
# Sun, wind, rain and sleet at lašt have 
mat their master and tha years will prove 
how right you were ta choose OUR BEST 
House Paint—backed by 
57 year i of pa in t and 
varnish manufacturing 
e*perience. 

$285 

M A T E R I A L t S T I M A T E S A N D 
C O S T O F C O I V I P L F T E J O B 
F U R N I S H E D ON R E Q U E S T 

Southwestern Paint 

redakcijos žurnalo " N o t r e 
Daine La\vyer." 

Kaip tėvai, taip ir sūnūs 
Lauransas ir Raimundas pra k i 
tikuoja katalikai, ilgamečiai 
Waukegano įyventojai ir 
daug prisidėję aukomis prie 
reikalingų įstaigų. Enrikas. 

Palaiminti yra tie, kurie 
alksta ir trokšta teisihgumo.į 

dažnas turime josios paveik
slą! 8į mėnesį pasirodykim I 
dar uolesni! Mes prašykim 
Švč. ŠhxLk's, ko svarbiausia 
mums reikia, ir gausime. Po 
josios galinga globa galėsim 
drąsiai t a r t i ; "Niekai mums i 
audros, įdūkę verpetai! Mes' 
ga l ing i !" \ 

Kamybe bus, jei mes patys j 
to tikrai norėsime jei ieske ] 
sime taikos ten, kur ji t ikrai] 
y r a ! Kamybe bus, jei šį mė
nesį visu uolumu pasiaukosi 
me ir garbinsime Švč. Širdį. 
Atsiminkim, kad tik tada ga
lėsim laukt taikos iš kitų, kai 
patys būsim panašiai nusitei
kę. Taigi šio mėnesio šūkis te-

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 

L1LTUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 3146 

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446Sa49thCt., Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-0, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chlcago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
1—4 ir 6:30—8:30 vakare. 

Telefonas HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
o7,DrH0,JA£L tt CHIRURGAS 
^415 W . Marquet te Road 

Ofiso valandos: 
10—12 vai. rvte 

1 - 4 ir 6—< vai. vakare 
Ireeiadiemais ir Sekmadieniais 

_ _ _ _ ^ _ _ ^ susitari us. 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniam ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland A ve. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

11 South U Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolpn 0331 
Naujas namų adresas: 

7019 So. Artesian Ave. 
Tel. Hemlock 1940 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 West Cermak Road 
OKISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
I Sekmadiesiais laip^i pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434. 

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

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, I1L 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

DR. MAURIGb K A H l T 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

Tel. lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliomis nuo lu iki 12 vai, diena 

Wal l Paper Co . 
2338 SOUTH LEAVITT ST. 

Tel. MONroe 8172 
PKTILVS CIBULSKIS, Sav. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm. Krikštynom Ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tu rua v imą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

756 W . 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Vic tory 9670 

I 

/į> | PLATINKITE "DRAUGĄ' 

SUTPAUKYIT 
NUO $30. IKI $100. 

Perkant iš mūsų naują, re-

frigeratorių už " e a s h " arba 

lengvais išmokėjimais. 

Parduodame visų geriausių iš-

dirbysčių RBFRllJERATO-

RIUS IR, NAMINIUS BAL

DUS — RAKANDUS. 

DABAR geriausia proga pirkti , nes fabrikai užversti 
— o MBS parduodame tiesiai iš FABftJKOS. 

KOMERCINIUS ŠALDYTUVUS — saliūnams, buč* 
riams .ir visokioms įstaigoms parduodame labai leng
vais išmokėjimais — tiktai 25 CENTAI Į DIENĄ. 

* REFRIŽERATORIAI * ELEKTRIKINIAI PEČIAI 
* ŠTOKERIAI * GESINIAI PEČIAI 
* ALIEJAUS PEČIAI * SKALBIMO MAŠINOS 

* NAMINIAI RAKANDAI — BALDAI 
* RADIO APARATAI * LOVOS — MATRACAI 

Lietuviai, pirkite pas lietuvius. 

GENERAL RADIO AND FURNITURE 
SALES and SERVICE 

M. F . Shills, inžinierius ir biznio vedėjas. 
3856 Archer A v e . Chicago, Illinois 

TEL. LAFAYETTE 6195 

Tel. YARds 5557 

DR. FRANK C. KVVfNN 
(Kviecinskas; 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:3U v. vakare 

ir pagal sutarti. 

Tel. Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs Gat. ir 49th Ct-
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį. 

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtwortli 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Scredoj pagal sutartį. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedeliomis susitarus. 

2423 VV. Marque t t e Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 S o . Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedeliomis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 

6631 S. California Ave. 
TaL REPublio 786* 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0706 

DR. J. J. K0WAfi 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., Ch icago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

Tel. YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; uuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th St ree t 

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Nedeliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 *>o. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 fiopiet 

I iki & vtJt vakact 

1 
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D O V A N O S ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILL INOIS, D O V A N O S 

S I D A B R O IR A U K S O J O M A R K A S 
l v y ks 

Sekmadienyje, Birzelio-liine 16ta Diena, 1940 Metais 
Vytauto Darže 1 1 5 Gat., a r t i Pulaski Road 

BUS CASH DOVANŲ: $50.00; $25.00; $10.00; $10.00 IR $5.00. ROOSEVELT FUR 
NITURE CO. DOVANA: $100.00 VERTŽ MERCHANEISE. JOS. F. BUDRIK, INC., — 
PHILCO RADIO 1940 M.. $100.00 VERTĖS. DU MARIJONŲ ŪKIO PARŠU, ETC. 
CICEROS KAIMO TRUNKAI. VILNIAUS RUSTERIAI PIETUMS. JUUBARKO KO
ŠĖ. PUIKI MUZIKA. ETC., ETC. 

KVIEČIAME VISUS — VISUS, KLEBONAS IR PARAP. KOMITETAS 

t? 

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS 
5s! zija Adomaitiene, Oiu Nor 112-to W a r d o P o l i t i š k o 

ktenė, Anastazija Mikėnienė ^ „ J ^ p f e & M 

Birželio^-- Junc 9-tą 
4* 

Iš Šv. Kazimiero 
Akad Remejy 
22 Skyr. Veikimo 

(JAKV, 1X1). — Birž. 3 d. 
įvyko vietinės Šv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjų 22 sk. Tiif-nepi-
nis >u ir.inkinins, kuriame iš
duotas raportas iš 21 seimo, 
liėmejo.- džiaugiasi, kad sei
mas taip grašiai pasisekė ir 
kad gražių aukų sudėta vie
nuolynui ne tik nuo Chicagoe 
lėmėju, bet ir iš kitur. Dabar 
laukiame pranešimo nuo een 

ir Kazimieras Nakutis, kuris1 

yra vienas iš didžiausių mū
sų rėmėjų — kad daugiau tu 

susirinkimo mokvklcs svetai-
< i retume tokių kaip jis. Taigi, 

nėję. I>ank.ieto tikslas buvo , , » . + •„ • • „ 
J i dar kartų tariu visiems savo 

pagerbti komisų,, kuri taip š i l d j n g ) j ^ Q y p a t d n g a i ,,.„ 
Sraž,a. pasidarbavo ir dang h n o k o m U i j a i : 0 n a i N c r k i o . — • 
pelno padarė skvriaus vardu.1 • • » t •• • M - I - * - ; buvo su 
1 f 1 _ n e i l r Anastazijai Mike.tnenei. „_ 
Yra didelė garbe mim.ls ture- i • 1x- •*• . • 

Lai Dievas jums šimteriopai 

ti tokias geraširdei, kurios 
mus atjaučia ir pagerbia to
kiu bau kietu. Manau, kad ir 
karalius neturėjo tokių gar
džių valgių, kaip kad mes tu
rėjome birž. 3 d. vakare. Tai 
buvo tikrai didelis "surpri-
s e " ir aš, kaipo pirmininkė, 
tariu širdingų padėkų joms 

t.o pirm. A. Nausėdienės ka^ *isc*ns už jų geraširdingumų. 
1 link nutarimų padarytų per 
susirinkimų birž. 4 d., kuria
me buvo svarstoma kolegijos 
statybos reikalai. Mūsų kuo-
*pa pasižadėjusi paremti tų 
brangų darbų. Dieve padėk 
jums įvykdyti jį. Valdyba: ™enė, Ona Rukienė, Anafeta-

Taipgi nuoširdžiai dėkoju vi
siems, kurie paaukojo maisto 
ir 1.1, tam bankietui. Tie, ku
rie aukojo šiam bankietui bu
vo: Albina Petraitiene, Joana 
Juškeviėienė, Marcele IVnzi 

Pagerbimo Vakariene 
8v. Kazimiero Akad. Kėmė-

JL,22 skyr. buvo suruošęs ba-
nkieta, kuris įvyko JH> mėn. 

RYTOJ ROSELANDO 
DR-JV PIKNIKAS 

Rytoj, birželio i) d., Šiulento 
m darže, (ai(K) West 111 tb St. 

įvyksta didelis bendras i>ikni-
kas, kurį rengia 10 Roselando 
*! raugi jų. 

Dalyvaus elhorai, bus base-
ball žaidimas, lenktynės, vir
ves traukimas ir kitokios žais
mes. 

Šokiams grieš St. Lesch*s 
orchestra. 

Įžanga dykai; trokai pradės 
eiti nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 
popiet. Sustos prie Maciufce-
viėio svet, L. Darb. svet., Vi
sų 6v. parap. svet. ir Nakra-
šiaus užeigos, 
yisus kvieėia Komisija. 

AMERICA 
F I O O R ^ 

FNAMEL 2 

• Sun. rainorteuf-
flng of f e«t will not 
hmrm your pore h floors and t teps when 
finished with this tough, durable enamal 
paint. 
You can uso rt on all ki nds of noors. insido 

• r cement. Good fer pat-
tern worn Uno-
leum, t o * . 

Quick drying—COT* 
ers solidly in O M 
4MMk 

$1.15 
a ąitart 

Soutlrvvestern Paint 
AND 

Wall Paper Co. 
2338 SO. LEAVITT ST. 

Tel. MONroe 8172 
PKTRAS CIBULSKIS, sav. 

atlygina. 
Pastaruoju laiku įsirašė ke

letas naujų narių i mūsų kuo
pa: Albina Petraitiene, Joana 
Juškevičiene, Mrs. John V. 
Kelly, Agota Juškevičiene, 
Jona's Mikėnas, donas Jokū
baitis ir Uršulė Merkeviė.ie-
nė. 

Lai gyvuoja mūsų brangus 
Šv. Kazimiero Akad. Hėmėjų 
22 skyrius! 

B. Yuraitienė, pirm. 

Lietuvių 12-to wardo poli 
tiško kliubo smagus išvažiavi
mas įvyks birželio i) — Vinco 
Kubaiėio darž?, Sunset G rovė, 
135th ir Areher. Kliubiečiai 

ruosį išvažiavimų ge^r. 
33 d., bet pasitaikius blogam 
orui, išvažiavimas liko suga
dintas, tad šis sekantis ruo
šiamasis piknikas pripažins 
pereito išvažiavimo bilietus ir 
išlaimėjimus. 

Išvažiavimo programa susi

dės iš klasiokų šokių, muzikos, i šiems sveėiams l:us Bteagn pa-

Mokyklos Užbaigimo 
Piknikas 

Birž, 11 d, ivvks Šv. Ka-
ziinioro mokyklos vaikučių 
piknikas Marąuette Parke — 
Miller Beadi. Kaip kitais me
tais, taip ir šiemet visi lau
kia to smagaus išvažiavimo 

"Hoisy'" 

TYPEVVRITERS 
A D D I N G M A C H I N E S 

— S M A l l MONTHIY PAYMENTS— 

AU MAKES * 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
- U U M l ItAM-M AUOVANCI — 
o n muiiTi caMT ONi.Tiai NIW.H«CNINI •uaiaNrii 

TYPEWRITER 
O M P A N Y 

ROIERT C. OOINUTT, Mtmofar 
119 W. MADISON ST. 

Phone re .ARBORN 8 4 4 ^ 

•STAR Tc 

ESTIMATES—FREE—DEMONSTRATION 

VVOLK S T L D P O 
11945 West 3 5 * Street 

MOD^RN 

COMri.ETK 

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

LOUEST POSSIBLE PRICES 

PHONE I.AfAVETTE 2813 ^ 

Sugrįžo Iš Ligonines 
Jau sugrįžo iš Hehrotiii Ii-

goninės, Chieagoje, Terese 
Martinaitienė, kuriai buvo 
padaryta akių opera-eija. J i 
dabar randasi po priežiūra sa- _ M M M M ^ _ _ 
vo mylimos ,seselė!s Otios ir Kiekvieno kataliko yra prie 
švogerio Petraičių. Duok Die- dermė skaityti vien ka 
ve greit pasveikti. Koresp. talikiškus laikraščius. 

j 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 
— 

Jr \ . i 

Draugijos Palaimintos Lietuvos 
METINIS IŠVAŽIAVIMAS — 

PIKNIKAS 
- įvyksta -

SEKMADIENYJE, BIRŽELIO- JUNE 9 D., 1940 M. 
M. Kubiliaus Darže, netoli Tautišku kapinių 

PRADŽIA 10:00 VALANDĄ RYTO 

• 
• • 

^ 

Didelis Bendras Piknikas 
rengia 10-tes Roselando Draugijų 

, SEKMADIENYJE, BIRŽELIO-JUNE 9 ,1940 
Sudento Darže, 6600 West l l l t h Street 

Programoje dalyvauja: Chorai, Baseball Tymai. Biri 
Lenktynes, Virvei Traukimas Ir Kiti žaismai. 

U ROS ST. LE8CH ORKESTRĄ. ĮŽANGA VELTUI. 
Trokai eis nuo Maeiukevieio svetaines, Liet. Darbininkų 

svetaines, Visų Šventų parapijos ir Nakrašio, užeigos 
nuo 11-tos valandos ryto, iki 2-tros valandas popiet. 

tf 

Visi šio pikniko dalyviai tui\V progos gražiai laikų pra
leisti, pasilinksminti ir taij^i geru dovanų laimėti, šo
kiams turėsim gerų muzikų. Visi dalyvaukime, paba-
levokime. 

r^ ^ 

A 

LEO NORKUS, Jr. 
DIBTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padaryta- Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC-
TAK. Ši's Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wliolesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės #as NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

dainų ir pasilinksminmo. Bus 
skanaus maisto, šalto alučio 
ir visokių kitokių gardumynų, j mitetas. 

Visi jsitėmykit; 12-to war-
ėo kliubieeiai, draugai ir pa
žįstami, kad šis išvažiavimas 
prasidės 10 vai. ryto ir tie, j 
kurie esate apsiėmę darbuotis, 
išvažiavime, prašau atvykti 
laiku, kad viską tinkamai pa
tvarkius. P-no Kubaieio dar
žas dabar yra padidintas ir 
pagražintas, tat ir atvyku-

silinksminti ir vieni su kitais 
susitikti. Širdingai kviečia ko-

Alcx Miller 
F. Turncr 
E d. Ii cine ii o 

(Skelb.) 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gauti: 

"Draugo" Raštinėje 
Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 etntų. 

P E R M A N E N T S ! 

Skambvkite: 
REPUBLIC 9202 

MAHTY SUC1LLA, Savininku 

Užtikrintas darbas visu 
pagražinimo darbų! 

Patyrusios Lietuvaitės! 

MARTY'S BEAUTY 
S H O P 

632lS.WesternAve. 
Tel.: REPubUc 9202 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

~ NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
AVboiesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliais ar vežimais 
1 bušelis 25<«: 5 bušeliai $1.00; 

15 bušeliu $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WOIlTH, ILLINOIS 

Tel. Oa1! Lawn 193J-1 

CONRAD 
Fotografas 

Studija J rengta plr 
mos rūšies «u mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Svleeomis. D a r b a t 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883.) 

Eoa. — ENGlcwood 6840 . 

C L A S S I F l E D 
PARDAVIMU AU MAI.NYMII 
Norime išmainyti 2 flolu po 6 

kambarius nuiną Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

:iU41 So. Ai-tesiau Ave. 

SALUTARAS BITTERS 
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad Salutaras Bittcris duoda ge
rą apetitą ir prašalina užkiele-
jiniQ. vidurių, užlaiko juos švariai: 
prašalina v i s u s nereikalingus 
daiktus, kurie nuodija kūnt}, su
teikia gerą virškinimą ir sutvir
tina visą sistemą. Vartok Saluta
ras Stomach Bitters, būsi svei
kas. Galima gauti aptickosc, vi
sose užeigose, arba nuo išdirbęju. 

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

639 West 18th S t , .Chicago, 111. 
Tel. CANAL 1133 

PAKDAVIMU' 
Brigbtoii Park lliznio Namas 

Storus ir lietas pagyvenimui ir dviejų 
karų fe'uradžius. Parsiduoda visai pi
giai. 

CHARLES ZERAS 
4425 soutb Falrr.eid Avenue 

Tel. LAPayette 824^ 
FAKDAVIMU1 MAAL^ 

Pardavimui 3-fieių namas Brldge-
purte. Atsišaukite; lva/imnra> Lau-
eiu.N. 2H:m gjujHh WaliH<-r. Miwt 

PARDAVIMII NAMAS 
l'ardavimui moderniškas 2 fletų, 

po 4 kambarius mūrinis namas, i 
Karštu vandeniu apšildomas. Atsi
šaukite vakarais po 5 vai. 

0S25 So. \Vaslitenaw Ave. 
(pirmas aukštas.) 

APDKAPDA—INSL'KANCE 
Apdrausk savo Automobilį arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti pcrvėlaL Mes apdraudžiam 
Automobilius už numažinta kai
na ir galiama išmokėti per S 
mėnesius, be komino. Pavyzdžiui: 
Liability nuo $5,000. iki $10.000 
ir Properly Damage iki $3,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 | mcnesL 
Taipgi apdraudžiam štorg 

Langus, Rakandus, Namus ir 
kitą turtą 20 proeentu pigiau, lr 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. l>ėl platesnių informacijų, 
kreipkitės prie įgaliotinio: 

K. J . MAOKE-MAČIITKA8 
2346 \V. CJitb St., 2-ros lubos 

Tel. P r a t p e d 3140 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
N amų (. rindi* 

"DUSTLESS PIOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas (ivarantuolas 

DS1 Specialių Sulygų 
Saukile Dabar 

CORtPLETE EI/OOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

UI 01 KALINGAS DARBININKAS 
lleikia patyrusio pieno lš\-ežiotojo 

neunijisto. Prašome atsišaukti: 
Daugėla, 3^51 S. Enn-rald Ave. 

REIKALINGA DARB1MNK 
Rei:ca::ngl keli apyseni žmones, a-
pie 50 metų anCžlaus, dirbti ant ma-
iv. ūkio. Keikia prižiūrėti vištas ir 
kai ves. Nereikia arti žemės. Atsišau
kite: 3J24 H'est G"th Sircet, telelo-
ims PKOspect 8985, 3-čią vai. popiet. 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNUS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fikseeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
6 3-čios gatvės. Atsišaukite: Teiefo-
nas PKOspect 3078. 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais 
mgnesiniais atmok6Jimais. Del pla
tesnių informacijų, kreipkitės j : 
GEDIMINAS BUILDINO & 

L0AN ASS0CIATI0N 

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. LAFayelte 8248 

REIKALINGA DARBIN1N KĖ 

PARDAVIMUI NAMAI 
Marąuette Tarkc didelis bargenas; 

'namas, 2 fletai po C kambarius; du 
boileriai; 2 karų garadžius. 

Reikalinga mergina dirbti advokato 
ofise. Turi mokėti vartoti rašomą 2 fletai po 4 kambarius. Kar?:tu 
mašinėlę, "shorthand' ir lietuvių kai- vandeniu apšildomas, prie 68-tos lr 
ba. Atsišaukite greitai laišku:— CanipbelJ gatvių. 
"1)11 Al GAS", 2334 S. Oakley Ave.. Atsišaukite 3553 So. Halsted St., 
Cldcago, 111., Box 86B. arba telelonuokite VARds 5118. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

Pastovumas-
Ta liudija įstaigos 44-riy metų gyvavitnas. 

i 
\i bendrove, kaip mūsų tauta, yra iateigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit! 
saugesnes vietos taupyti savo pinigas. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT I L G į METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
IndėVIai kiekrieuo taupytojo aptlrausti 

Iki 46,000.00 FedenUinfije tstaigoje. 

file:///Vaslitenaw
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Ciceroj Statomas Nepaprastai Gražus Paminklas 

Mokslo Metų 
Užbaiga 

Sio sekmadienio vakare, 7 
valanda, įvyksta IIH>Ų jv.ra-
pijos salėj graži programa — 
mokslo metų užbaiga ir įtei
kimas diplomų baigusiems 8-
jį skyrių. Programa prasidės 
laiku, todėl visų prašoma su
sirinkti skelbiamu laiku. šv. 
Antano mokykla baigia šie
met: Bamilaite Albina, Ber-
nadišiūtė Liudvika, Bilevi'iū 
te Agniete, Doveikiūte Dara
ta, (laldikaite Eleonora, liri-
gaite Matilda, (Judaitė Mar-
gareta, Mareinkaite Eugenija, 
Manrinkaite Matilda, Meš
kauskais Darata, Mockevi
čiūte Laurina, Oeiūte Brone, 
Oeiūte Liudvika, Pociūte Pa-
tricia, Rimdžiūte Dolores, 
Vaišnoraitė Genovaitė, Vai*-] perskaitė rast. A. Valančius, 
noraite Laurina, Zakaraite k u r į e b l l V 0 p r į i m t i . § i a m e SU-
Gra^ilda, Zauraitė Kotrina, brinkime įsirašė trys naujos 
Brazauskas Vladas, Būdvytis n a r p s _ P r Miliauskienė, Mi-
Jnozas, Christy Jerome, CJer-J \dfa* \v Tamašauskienė, 
džiūnas Jonas, Jaškūnas VA-t Sveikiname Marijonų Bendra
vardes Kelpšas Antanas, ( larbių 21-mą skyrių, jo darb-
Kelpšas Kazimieras, Kinas ~ll} valdybą, ypač naujas na-
Teodoras, Meyer}< Robert, Po- r e f / k u r i o s nepabūgo karščio, 
cius Edvardas, Vikr.ikas Al-| atplaukė ir padidino skyriaus 
bertas, Vilkelis Jokūbas. V k skaičių ir jėgas tolimesnei 
so baigia šiemet 31 mokinyu.- (jar 'DTlotei. 
Visi žada eiti į aukštesnes 
katalikiškas mokyklas. Vie
nas, kitas, gal, els^į Quigley 
prirengiamąja seminarija. Po
ra žada eiti į Marijonų High 

šaukiamas liepos mėnesį su- ' 
sirinkimas, kad visi dalyvau-, 
tumete, nes nebus atidėta, ne-' 
žiūrint kiek narių susirinks.; 

Kadangi daugiau- skubių 
reikalų nebuvo, srt irinkimas 
baig tas . P i rm. K. Sriubiene 
nuoširdžiai dėkojo susir inku
siems i r p rašė vis daugiau 
naujų narių ats ivest i . J . K. 

t 
His gražus paminklas yra statomas prie a. a. kun. Jono Juškos kapo Šv. 

Kazimiero kapinėse. Paminklą stato Venetian Monument Co. 
(Skelb.) 

rinkim:v;, ku*rį pradėjo pirm. Viršminėtąi dieną malonūs skyriaus paveikslo - atvaizdo 
K. Sniubieno, o nutarimus. Marijonų Bendradarbiai apsi- traukimas, kuris nutarta ga-

ėmė rūpintis ir darbuotis, ir lutinai įvykdyti ateinančiam 
tam tikslui išrinko komisiją susirinkime apie 7-tą valandą 
— O. Rimkienė, I. Braunienė, vakaro. Brangieji, įsitemykite, 
K. Juozaitienė, p. Tamašaus- kad paveikslo traukimas bus 
kienė, p. M.ilašiene ir kit. 6i sekantį susirinkimą, prašomi 
komisija liepos 28 d, vaišiu', kuo skaitlingiausiai dalyvau-
.svetelius šalta kcše ir minkš- ti, kad paskui nerūg'otumet, 
tais gėrimais. Ačiū brangioms i ^ nežinojote, už tai iš kai-, 
cicerietėms už stojimą į t a l - ' j ^ panešame, kad kada bus 
ką. Taip pat turiu priminti, • 

\. * A 
MARTHA 

PAUKŠTIENĖ 
(po tėvais Paškauskaite) 

įnirš birželio 6 d., 1!)40 m., 
5:55 vai. vak., sulaukus pus-
amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Ežerenų 
apskr., Rimšų parap., Čižiūnų 
kaimo. 

Amerikoje išgyveno 15 met. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyra Gabrie'ų, dukterį Valeri
ja, žentą Alfonsą Stabulionis, 
anūkę Oną, anūką Petrą, bro
lį Isidorą Paškauską ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažį
stamų, o Lietuvoje brolį Joną 
Paškauską, dvi seseris Veroni
ką ir Oną ir jų šeimynas. 

Kūnas pašarvotas 4524 So. 
Hermitage Ave. 

laidotuves įvyks pirmadienį, 
birželio 10 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į sV. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydšta į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gf>s ir pažį-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vvras. Duktė, žen
tas, Anūkai, Broliai, Seserys ir 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius J. F. 
Kudeikis. Tel. Yards 1741. 

Sehool. Mergaitės žada eiti į 
Sv. Kazimiero Akademiją, 

Visiems linkime laimingos 
ateities. 

Namiškis Alumnas 

Iš Marijona 
Bendradarbių 
Susirinkimo 

-

Toliau sekė Įvairūs rapor
tai, kuriuos patiekė A. John-
soniene, K. Sriubiene, J. Mo-
tekaitis ir A. Valančius. Visi 
raportai užgirti. 

Svarbiausias klausimas su
sirinkime, buvo tai Chicago'3 
ir apylinkes Lietuvių diena, 
kuri įvyks liepos 28 d., Mari
jos Kalneliuose, Hinsdale, 111. 

kad Cicero skyrius šiais me
tais plačiai užsimojo dovanų 

į knygučių tikietų galybes pa
skleisti savo tarpe. Kiekvie
nas narys bei nare stengsis 
kuo daugiausiai surasti naujų 
talkininkų. Labai gražus ir 
nuoširdus užsimojimas, už tai 
tik reikia palinkėti visoms ir 
visiems geriausių sėkmių taip 
gražiame darbe. 

Paskutinis klausimas, tai 

BUTKUS 
Undertaking Co., incl 

Hrilliftm A. Pokorny 
Dienai 

URBA Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, Bankie-
tanis. Laidotuvėm* 
ir Puošimams. 

CICERO. — Birželio 6 d. 
parapijos mokyklos kambary 
Marijonų Bendradarbių 21-mo'|710 WEST 18TH STREET 
skyriaus įvyko gražus susi-; 

I Laisniuotas Patarnavimas 
I r NaktJ. 

TEL. CAJiAL 1161 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų. ratilo* programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, Iš VVHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu fialtimleru. 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTES UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JOSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTTFICATE. J. P. KAVAL (Kavalauakas), 
naujas pusininkas. Šaukite — 
BEPublic 6590. 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
• 

5 2 7 N. Western Ave. Chicago. Illinois 
TELEPHONE SEELEY 6103. 

Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 bL į rytns nuo didžiųjų vartų. 

t 
BARBORA ANTANINA 

Bl KANTIENft 
(po ttvais Kaminskaitė) 

MirS birželio 7 d., 1940 m.. 
10:00 vai. ryto sulaukus pusės 
amžiaus. 

Gimus Lietuvoje. Kauno 
apekr., Viduklės parap.. Pa
liepiu kaimo. 

Amerikoje išgyveno 35 met. 
Paliko dideliame nuliūdimi' 

vyrą Jurgį, 3 sūnus: Jurgį, 
marčią Oną. Vladislovą ir 
Antaną. 5 dukteris: Gertrūda, 
žentą Tomą Karašauskį, Oną 
MeMahon, Marijoną. žentą 
Leoną Kubeiką, Veroniką, žen
tą Mykolą Gestą ir Antaniną. 
Lietuvoje paliko brolį Kazi
mierą ii* seserį Marijoną 
Sungailienę. 

Kūnas pašarvotas 833 South 
Vktory St., Waukegan. III. 

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
birželio 10 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į iv. 
Baltramiejaus parap. bažny
čią, * kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėa į 
kapines Dangun Žengimo. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį
stam us-as dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras. Kūnai. Mar
ti, Dukterys, Žentai, Brolis. 
Sesuo ir Gimines. 

Laid. dir. John Salata, 

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT 

Feel full of pep and possess tha 
alender form you erave—you can't 
if you listen to yosnipers. 

To take off e-.c.ss fat go light on 
fatty me.ts, butrei, cream and SUK-
aiy sweets —cat more fruit and 
^getablea and tak« a half teaspoon-
flM of Kruscf'en S-dts i n a glass of 
ut»t water everv morning to elim»-
nate excess waste. 

Mrs. Eflma Verille of Havre de 
Grace, Md., wr i t^ : "I took off 20 
lbs.—my clothes tit me fine now." 

No drastic catharties—no constl-
pation—but blissful d:tily bowel ac-
tion when you take v- • - little dailv 
dose of Krusehen 

Kidneys Mušt 
CleanOut Acids 

Bzcess Acids and polsonous wastes in your 
blood are removed cniefly thru 9 million tiny 
Uellcate Kidney tubes or fllters. And non-
organic and non-systemic disordrrs of the 
Kidneys or Bladder may cause Getting Up 
Hights, Nervousness, Leg Pains, C.rcles Un-
der Eyes, Dlziiness, Backache, Swollen 
Ankles, or Burning Passages. In many such 
cases the dluretic action of the Doctor's pre-
Ecription Cyatex helus the Kidneys clean out 
Excess Acids. This plūs the palliative work of t'ystex may easily make you feei hke a 

re 
guarahtee c 

pietely sattsned. Cystex cosis only Sc a dose 
person in just a few days. Try Cyatex under 
the euarantee of money back unless com-

at drugglsts and the guarai>tee proteets you. 

ELENA MALAUSKIENĖ 
(po pirmu vyru Bulauskienė, po tėvais Pralgauskaite) 
Mirt" birželio 6 d., 1940 m., 5:50 vai. ryto, sulaukus 

puses amžiaus. 
Gimus Lietuvoje, Telšių mieste. Amerikoje išgyveno 34 

metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Juozapą paėjusį iš 

Plunghj miesto, 2 sūnus: Aleksandrą, marėią Oną ir jų 
šeimyną, ir Adolfą Bulauskus, 2 dukteris: Moniką Jojrmi-
nas, žentą Aleksandrą, ir Bronislovą Knizerienę, žentą Juo
zapą ir jų šeimynas, o anūkus, 3 proanukus, seserį Olga 
Sehmidt, brolio vaikus: Petronėlę Dobrovolskienę ir Vincen
tą Bulauską ir dau^ kitų giminių. Lietuvoje paliko taipgi 
daug gimini]. 

Kūnas pašarvotas 2314 South Seeley Ave. (pirma gat
ve j rytus nuo Hoyne Ave.). 

Laidotuves Įvyks pirmadienį, birželio 10 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Aušros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Švento Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Dukterys, Sesuo ir (riminis. 
Laidotuvių direkt. Laehavviez ir Sūnai, tel. Canal 2515. 

GARY, IND. LAIDOTITVTŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III H M T C PATARNAVIMAS 
A I Y I D U L A I I U L DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE D Y K A I 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkus 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 

P. J. 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 4704 S. Wes te rn Avenue 
Phone LAFaye t t e 8024 

Ladmricz ir Simai 
J. Liulevičius 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. PhHlips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
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Gerai Sekasi 
Mūšy Veikėjams 

BRKIHTON PA R K. — Vi
siems gerai žinomi reikėjai 
Aleksandras ir Marijona Šrup 
šai nusipirko nuosav* namą, 

^ ris įvyko gegužes 20^23, Wor-
cester, Mass. Kaip seimas, taip 
kelionė gerai pasisekę. 

^ Išvažiavo į Minnesota 

pirkinio ir finansavimo reika- Veikėjos Ona Ivinskaite ir 
lą ved* gerai žinomas reales- M gmpšienė išvyko j St. Ma 
tatininkas Juozas K. Eneheris, ry's College j Vinona, Minn., 
4401 & Mozart St. 

Grižo iš seimo 

nes ten šiomis dienomis baigė 
mokslus M. šrupsienės sūnus 

! dalantieji** Poška. J is moke-
Seirao% delegate Marijona gį į "Chrihtian Brothers". 

4351 S. Francrsco Ave., kur j Šrupšiene: tik ką grįžo iš L. (Mat, Marijonos grupšienė: 
jau ir persikėle gyventi. Visą R. K. S. A. 52-ro seimo, ku- pirmalis vyras buvo Jeroni 

U I 

1940 Skalbiama Masina, garantuota ant visados, 'Life-
Elektrikinis Prosas, Prosinimo Lenta, 60 Pake

lių Muilo, vertes #99.00, už 
tmie 

$59.50 
Išmokėjimai Po #1.00 Į Savaite. 

JOS. F. BUDRI K 
FURNITURE HOUSE 

3 4 0 9 - 1 1 , 3 4 1 7 - 2 1 S. Halsted St . 
TELEFONAS — YARDS 3088 

Budriko Metinis Išvažiavimas, Piknikas {vyksta Birž.-
June 9-tą Dieną T h e Oaks Darže, prie 119th Street 
ir Archer Ave. Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti. 

Budriko Kadi o programa iš WCFL Radio Stoties, 970 kil., įvyksta nedėlios 
vakace %tą valandą — Makalai, Dainos, Drama. 

mas Poška taipgi žymu? vei- B u d r i k o P i k n i k a s 
kėjas dr. Jono Poškos brolis;.' R l f į g l į o 9 d . 
Rengia pagerbtuves 

L. R. K. S. A. 160 kuopa 

• • 
<? 

Visi gerai atsimena, kad 
Budriko piknikai pasižyme-

rengia veikėjai Marijonai 
Šrupšienei pagerbtuviij vaka
rėli šeštadienio vakarą, birže-!- . , „„««,;. Tid 

' progTama ir dovanomis. į au 

davo nepaprastu skaičiumi 
1 publikos, gražia ir įvairia 

lio 8-tą d., 7:30 vakare josio.s 
name, 4351 S. Francisco ave. 
Bus kauliukų žaidimas ir vai
šės. Pelnas bus 'sunaudotas L. 
K. K. S. A. 160 kuopos dėl pa
dengimo lėšų. 
Daug pasidarbavo 

Mtaijcna šruspšienė daug' telių. Ne tik jie pakvėpuos 
kuo pasidarbavo visuomenės tyru oru, gėrėsis gamtos gro-
reikaluose, kaip tai, prie Fe žybemi?, klausysis puikiau-
deracijos, Moterų Sąjungos,' šios programos, bet grįždami 
parapijos, o labiausiai prie L] namo vešiis brangias dovanas. 

ir šiemet, birželio 9 d. Budri-
kas rengia viena šauniausių 
ir milžinišką pikniką, Thf 
Oaks darže, prie 119 ir Ar
cher ave. Tūkstančiai lietu
vių suvažiuos iš visų dalių 
Chicago ir apylinkės mkL-

KKSA 160 kuopcs, prirašy
dama tik per viena, vajų net 

kurias įsuteiks Juozas Budri 
kas, leidėjas radio programų 

septyniolika naujų narių. Tai] ir savininkas didžiulės radio 
rekordas, kurio dar nė vienas įr namų rakandų krautuvės, 
mūsų kuopoje nesukirto. ' 3409 S. Halsted St. Progra 

B. P. Balsas! moj dalyvaus radio artistai 
dainininkai, solistai, kvarte 

Lietuvį Keistučio Pašelpos Kliubo 

Iškilmingas Piknikas 
SEKMADIENYJE, BIRŽELIO-JUNE 9 0., 1940 M. 

Liberty Grove, Willow Springs* 111. 

. 

N 

Kviečiame visus Chicagos ir apielinkės lietuvius atsi
lankyti, nes šis piknikas bus vienas iš didžiausių mūsų 
piknikų, čia, apart buvimo visokių gėrimų, valgių ir 
laimėjimų, dar galėsite susieiti su savo senais draugais. 
Todėl atvažiuokite visi. Keistučiai ir Keistutes malo
niai patarnaus. 

(Liberty (irovė yra tai buvusi Dambrausko fanna) 
Kviečia visus — VALDYBA IR KOMISIJA 

Brighton Park: — LRKSA 
160 kuopa rengia "bunco pa
l t y " seimo delegatės name, 
4351 S. Francisco Ave., šeš
tadienio vakare, birželio 8 d., 
7:30 vai. Bus daug gerų "pri
zų" ir laimėjimų. Taipgi iš
girsime raportų, iš seimo. Jį 
išduos delegatė Marijona Šrup 
šiene. Bus ir "refreshments" 
ir pasitarimai apie vasarinį 
išvažiavimų, liepos mėnesyje. 

Visas pelnas eis kuopai pa
dengimui seimo delegatės ke
lionės lėšų ir kitų kuopos rei
kalų. 

Rengimo komisija: V. Va-
j lantanas, A. šrupša, 0. Ivins-

kaite, J. K. Encheris. 

tas, cborai, Andrejevo šokikių 
grupė, artistė Texas Marks ir 
"Lie tuva" bena's. Piknikas 
bus filmuojamas. Beje, kurie 
norės, galės įdainuoti arba 1-
kalbėti savo rekordus, nes tam 
tikslui bus įtaisytas aparatas. 

Įžanga dykai. 
Kurie neturi tikietų, galė

site jų gauti dykai prie dar
žo. Tad, birželio 9 visi į 
Budriko metinį piknikų. 

Kaiimynaa 

^ : 

Kemkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge'* 

Daug bedarbių 
neteks šelpimo • 

Illinois Emergency Reliei' 
komisija nusprendė daugiau 

c 11 • v. A . - i neskirti jokiu fondų Chicago 
Suvalkiečių Zinutės | W F A p r o j e k t a m 8 i r visi tie 

Gegužės 28 d., Marąuette P r o J e k t a i t u r i b u t i uždaryti. 
Hali įvyko siisirinkimas, po 
kurio buvo palinksminimas. 
Dainavo suvalkiečių choras, 
vadovystėj G. Zelniūtės. Pik
niko komisijų sudaro: Milu-j 
nas, Stankus, Valtikas, Bub-
lis, Križinienė, Juška, oi kito 
pikniko komisija: Pajaujis, 
Mi^evičia, Stankienė. Suval
kiečių choras dainuos Mar
ąuette Garden piknike, šeš
tadienio vakare, birželio 8 d. 
Choro painokos esti trečiadie
nių vakarais, 7:30, Marąuette 
Hali, 6908 S. Western ave. 
Pastaruoju laiku gauta 15 nau 
jų narių. Koresp. O. S. 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

Tokiu būdu tūkstančiai bedar 
WĮfc" neteks čia šelpiamojo 
darbo. 

Galimas daiktas, šalies vy
riausybė sukeldins nacionalio 
saugumo darbų Illinoise. Tad 
bedarbiai, rasi, ten gaus dar
bo. 

INSUREO 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

«0LLYW00D INN Prop. 
Svetainę renduejame susirinki
mams, parems, vestmems ir vi-» 

šokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III. 

Tel. Wfflow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & EDDIE'S 
Archer 8C Keane Avės., Justice, 111. 

^ 

SKOLINAME PINIGUS 
ANT PIRMU MORGIČIŲ 

PLNIGAI Apdrausti iki $5,000 per Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME Z\% UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. 
I*i n nūdieniais iki 8:00 >al. vak. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6816 S. \VESTERN AVE. PHONE GROVEHILL 0306 

JOHN PAKEIi, Sccretary 

& » 

Blatz Pilsener ir Blatz Old Heidelberg 
Chop Suey Trečiadieniais — Pish Fry Penktadieniais 
Eduardas J. Kubaitls — Frances Kubaitis S 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATfc 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios ruširs naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokĮ taisymo dar
bą be Jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Lšmokejimų 
(Išgauna geriausi atlyginimą ii 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namo). Darą* 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki ao metų. Reikale knip-
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone GrovebiU 0306 

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER - (JUALITY MEATS 

MĖSOS ISVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 

Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

Biznio Telefonas Y a n d s T 2 0 0 
M • Rezidencija 

6635 So. Rockwell Street 
Grovehil l 0 3 1 8 

file:///VESTERN
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ŠV. PANELES MARIJOS GIMIMO PAR. PIKNIKAS 
(nyks Sekmadieni, Birzelio-Jone 9-ta Diena, 1940 Metais 
Vytauto Parke, 1 1 5 Gatve, arti Pulaski Road 

Visus Marguetteparkiečius ir taipgi kaimynėlius nuoširdžiai kviečiame atvykti j mūsų 
pikniką ir kartu su mumis pasisvečiuoti, susipažinti ir gražiai laiką praleisti tyrame ore 
bei mūsų Klebono Sidabrinį Jubiliejų užbaiga švęsti. 

KLEBONAS IR KOMITETAS 

Kunigo A. J. Miciuno Primicija 
Briffhton Park. — Sekma

dienį, birželio 9 d., 10:30 vai. 
ryto N. P. P. Š. bažnyčioje 
pirmąsias šv. Mišias laikys 
šios parapijos tėvų sūnus — 
kun. Antaiu) Jonas M ici Ci
nas, M.I.C. 

Jaunas, darbštus jaunikai
tis išėjo mokslus Marijonui 
Kongregacijos įstaigose, tap
damas marijonu. Jis prieme 
Kunigystes Sakramentą iš ran 
kų Jo Ekscelencijos vyskupo 
Bernard J. Sheil, D.D., Quig-
ley seminarijos koplyčioje sek 
madienį, gegužes 26 d. 

Tai buvo džiaugsmo diena 
jo tėveliams,' giminėms ir y-
pač jam. Taipgi, žinoma, bu
vo džiaugsmo diena ir brigh-
tonparkiečiams, nes jis iš jų 
tarpo tapo Dievo tarnu. 

Šimtai br.ightonparkiečių 
susirinks bažnyčion sekmadie
nį į kun. Miciūno primicija 
i r pasimels, kuomet jaunasis| giedos dainininkė Ona Piežie 

Kun. Ant. Miciūnas, M.I.C. 
y.' v 
ClZl-Pranr* Žilius, Antanas 

nauskis ir Juozas Juška, pa
tarnaus. 

Kun. Anastazas Valančius, 
Šv. Kryžiaus parapijos vika
ras, pasakys pamokslą. 

R A D i O 
LINKSMA IR ĮDOMI 
RADIO VALANDĖLĖ 

Dainuos Janina Pi^turnaite 
Rytoj, 11:30 valandą prieš 

piet girdėsim reguliarę sek
madienio programą iš stotie^ 
WGES, kurių leidimu rūpi 
nas Progretss Furniture Co., 
3222-26 So. Halsted St. Prog 
ramoms vadovauja Antanas 
Žilius. Kaip ir visuomet, ryt 
programa susidės iš gražiu 
dainų, smagios muzikos, nau
dingų patarimų ir pranešimų, 
ypač kurie, rengiatės prie (pir
kimo įvairių namam reikme
nų ; jaunavedžiai girdėsite ge
rų žinių iš Frogress krautu
ves, nes čia dabar eina didis 
" June Bride" išpardavimas. 
Kainos specialiai numažintos 
ir duodama brangios dovanos 
su kiekvienu pirkimu. Taigi, 

PARENGIMAI 
Oarfield P a r k Lietuvių Vy-

Sulyg ARD gegužės m ė n i ros Var tų parapi jos salėj. Na- kuris bus birželio 30, J . Mik
niaus darže. nu tar imo, pe r vasarą fcRfi i rės i r nar ia i malonėkite atsi-

centro susir inkimai įvyks kas ( lankyti, nes daug svarbių rei-
rų i r Moterų Paša l in io Klu-'antrą antradienį mėn. vaka-Įkalų aptarti būtinai reikalin-į 
bo išvažiavimas įvyks birže-1

 r a i s , Šv. Kazimiero Akademi- ga. Valdyba Nplml»<rm;<i~.« 
Sp«ičio darže, Wii-;j0j. A-' »—•-»-—«' , ^cKoiegmiams 

A. Kaulakis, rast. 

lio 9 d. 

Vadovaujant varg. J. Ku^1 nepamirškite pasiklausyti, 
dirkai, giedos choras. Solo B&m J Z 

kunigai atnašaus tą Didžiąją' ne. 
Dievo Auką. 

Po šv. Mišių visi gaus jau
nojo kunigo palaiminimą: 

2 vakiHcą popiet, parapijos 
salėje bus pietūs. Čia kun. Mi-

j ciūną pagerbs giminės, drau-
Šv. Mišiose kun. Miciūnui; gai ir svečiai. Per pietus bus 

asistuos kleb. kun. Antanas graži programa, kurioje da-
Briška, kun. Petras Cinikas, lyvaus mokykĮos vaikučiai ir 
M.I.C., kun. Edvardas Abro-j solistai. Programos vedėju 
mavičius, kun. Jonas Šaulys,1 bus Stasys P.ieža, The Chica-
M.I.C. O studentai iš Quig-| go Herald American štabo na-

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA IŠ 
GALINGOS STOTIES 

& * 

low Springs, 111. (Archer ave., 
skersai nuo Oth Henry Park) . 
Visi prašomi atsilankyti. Už-
tikrinam, kad visi linksmai 
laiką' praleis. 

Kadangi klubo pusmetinis 
sufeirinkimas "pripuola tą pa
čią dieną, tai susirinkimas į-
vyks 11 valandą ryto. Prašo
mi visi nariai atsilankyti lai
ku. Susiritfkimo vieta Napo-
leon Hali, 3958 W. 5th Ave. 

Birželio, Kepos, rugpiūčio 
ir rugsėjo mėnesiais susirin
kimai bus laikomi 11 valandą 
ryto vietoj 1 vai. popiet. 

M. Medalinskab 

An t Nausėdiene, 
ARD. pirm. jaunuoliams proga x 

Teisybės Mylėtojų draugys- Iki šioliai tik koleginiai 
te laikys įpriešpusmetinį susi-, jaunuoliai buvo priimami mok 

slintis lakūnais CAA Civilian 

ley P r e p a r a t o r y seminarijos, rVs. Rap 

Misijos šv. Kryžiaus 
Bažnyčioje 

TOWN OF LAKE. — Vie
nos savaitės misijos prasidė
jo praeitą sekmadienį ir baig
sis* šį sekmadienį. Misijos ve
damos anglų kalboje jaunimui. 
Pamokslus sako Chicagos die
cezijos misijonierius kun. Hil-

Po visų pasitarimų Sudei
kiai 'pavaišino. Sus-me daly
vavo viešnia, mū.-ų kuopos na
re Angelą Simutienė. 

Apiplėšta Coca-Cola 
dirbtuve .' 

3 plėšikai vakar įsikraus-
^^^a^mu t te &V)ca-Cola dirbtuvėn, 7 B. 
lenbraw i r Dowling, žymūs j 73 ^ t , . ir pagrobė 1,014 dol. 
pamokslininkai. Savo gražiais., Ginklais privertė kasininką 
pamokslais jiedu moka pri- • p a d l l o t į pinigus, 
traukti jaunimą skaitlingai 
lankyti misijas. Mūsų bažny
čioje pirmą kartą vedamos 
anglų kalba misijos. Omega 

Tai yra iš AVCFL stoties, 
970 k., nedėlios vakare 9 va
landą. Didžiulė Buidriko or
kestrą grieš liaudies * melodi
jas. Dainuos J. Grieait^ pri-
tariant orkestrai. ^r3us" Maka - 1 ^ 
lai i r* daug naujienų.'^ 

: . . . *; U/į - > 
Nepamirškite Budriko me- j 

tinio išvažiavimo birželio 9 
dieną, the Oaks darže,; prie 
Archer Ave. ir 119-St: i 

Kurie neturi automobilio 
gali važiiroti' ^atvekariu : iki 
Archer Limits, o iš ten bu-
sate; "" - Pranešėjas 

• - A *•;••'• » > w 

< "« • • • HNr ' į* 
•%] 

Auga R. K. fotidais 
Raudonojo Kryžiaus Fon

das Chicagoj aug*; Jau per-
sivožė per 600,QOO .Hol^sumą. 

SUSIRINKIMAI 
Šv. Kazimiero Akademijos 

-Rėmėjų Dr-jos susirinkimais 
įvyks birželio 11 d., 7:30 vai. 
vak., Šv. Kazimiero Akademi
joj . Šis susir inkimas pirmasj 
po seimo ir y ra labai svar
bus. Prašome visų A R D sky
rių per savo atstovei? daly-j 
vau t i susirinkime. 

Marąuet te Park . — šv . Bar- „1T^- u- v .. n , ~., , * .. . . __ . ; r inkimą birželio 9 d., Chiea-
boros draugijos susir inkimas „-„ T • , . . ,., . . . ,_ , . * . , . v «A , gos Lietuvių Auditor i joj , 12 
bus pirmadieni , birz. 10 d,. Tol A> „ XT.. . . ; . , _, . 

7:30 vai. vakare. f*MddnJ£J7* T$ ™Tlai * H f * " " U S p r ę S t a H * i r 

ciami atsilankyti, nes yra daugi nekolegmius (kolegijų nelan-

Training kursuose. 

atkeltas iš priežasties parapi
jos pikniko. 

svarbių reikalų. Šiame susi
rinkime bu's renkami darbi-

Taipgi primename, kad per j ninkai metiniam išvažiavimui, 
liepos ir rugpiūčio mėnesius 
susirinkimai bus ka:s antrą 
pirmadienį mėnesio. Ragina
me nares skaitlingiau atsilan
kyti. Valdyba 

Brig'Jit'on Park. — Labdarių 
13 kuopoj mėnesinis susirinki
mas bus sekmad., birželio 9 
d. tuoj po pamaldų, mokyklos 
kambary. Visi labdariai kvie
čiami susirinkti, nes bus svar
stoma apie šeimynišką išvažia
vimą. Rast. O. I. 

kusius) jaunus vyrus, tarp 
kurių yra gabiųjų ir norinčių 
būti lakūnais. 

Draugijos Aušros Vartų Šv. 
P. M.* vyrų ir moterų pusme
tinis susirinkimas įvyks 9 <!• 
birželio, 1 valandą popiet Auš-

PETKAUS NAUJA, MODERNIŠKA KOPLYČIA 

Birželio 4 d. įvyko svarbus 
Moterų Sąjungos 21 kuopos, 
komisijos susirinkimas vice 
pirm. Marijonos Sudeikienės 
namuose. Susirinkus komisija 
pasitarė, kaip tinkamiau pri
sirengus prie išvažiavimo bir
želio 30 d. 

Atsilankęs kun. A. Valan
čius, kuris laikinai eina kle
bono pareigas, pakvietė są-
jungietes pasidarbuoti para
pijos pikniko virtuvėj. Sąjun-
gietes apsiėmė. Kaip kas met, 
pirmininkaus Marijona Sudei-
kiene. 

Per biznierius apsiėmė pe
reiti sekančio s narės: S. Šim
kiene, O. Vaznienė, B. Alužie-
n§, M. Martušienė, B. Bart
kiene, S. Mickūnienė. Joms 
pagelbsti žadėjo ir pats kun. 
Valančius. 

Gjerb. biznieriai prašomi pri
sidėti prie parapijos pikniko. 

Parapijos piknikas įvyks 
birželio 23 d., Vytauto parke. 

Atvaizdas ANTANO PETKAUS NAUJOS KOPLYČIOS, 

ii ? 

TAUPYKITE TAM TIKRAM 
T I K S L U I 

Yra tokia, gana, paprasta sistema, kurią veik kiekvienas 
gali prisitaikinti prie savo taupymo tikslų. Imkite ir nusista
tykite savo taupomajai sąskaitai atsakančią kvotą. Tada pasi
ruoškite vakacijoms, ar Kalėdoms, prisidėdami prie mūsų, jau 
įsteigto tiems įvykiams ypatingų taupmenų kliubo. Kreipkitės 
klausdami Japie mūsų taupmenų kliubo planus. 

i. THE L!VE STOCK 
NATIONAL BANK OF CHICAGO 

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM AND 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

4150 SOUTH HALSTED STREET 
^ « 

LOAH ASSOOIATTOIf 
kur i randas i po numeriu G812 South AYestern Avenue. Nau-! O F CHIOAGO 
j a koplyčia y r a viena iš moderniausių i r didžiausių koply-j Jnomnr MACKIEWICH, 
čių Chicagoje. Koplyčia dykai visiems Pe tkaus kostumeriams.Į ": 

Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Nei Nuošimti Nno 1 Dienos' 
TURTAS VIRŠ - - #4,900,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #350,000.00 
Dabar mokam 3V^% <*ž V* 

dėtus pinigus. Duodam pa 
skolas ant namų 1 iki 20 n^ 

STANDARD: r 
FEDERAL s ^ ^ f e i l i ^ 
SAVINGS Gbartered b j C. 8. Gorenunent 

8AVINGS FEDERALLT 
nvsuRBa) 

• 
4192 ARCHER A V E N U E 

TEL. VERGINTA 1141 
VAIi.: 9 Iki 5 p . p. Trefiiad.: 9 iki 12:00 p . Seštad.; 9 iki 8:00 T. T. 

iSkelb.)! t ^ ' * • * ! * * «' į^^ea^^«w*»^»*»^«e»-*'«Į*'-^!«'-«t«'-^'*1**^** * » » » * ^ ^ * ^ ^ < ^ 

WESTINGHOUSE 
Geriausias Šaldytuvas Sviete 

• 

Pirk Dabar! 
» 

Sutaupysit maiste, sveikatę ir daug pinigy. 

PEOPLES FURNITURE CO! 
KRAUTUVĖ 

Dabar siūlo tikrus AYestingliouse Refrigeratorius — 
dideles šeimyniškos, 6 kub. pėdų dydžio, už mažiausią 
kainų refrigeratorių istorijoj, tik už . . $ ^ ^ M ' 

Duodame didelę nuolaidą, u i seną ledaunę perkant 
naują ledaunę. 

* 

Lengvi Išmokėjimai 

W E S T I N G H O U S E vadovauja refr igeratorių visą mar-
ketą. AVestinghouse y r a pasižymėję ekonomišku
mu elektros jėgos vartojime, nes jie mažiausia vartoja 
elektros. AVestinghouse greičiausia ledą sušaldo. AVes
tinghouse ilgiausia tarnauja , nes jie tur i daug metų iš-
dirbystes t ikrinimą — garanciją. AVestinghouse kainos 
y r a nepapras ta i mažos, jog reikia nusistebėti. 6-šių ku-
biškų pėdų dydžio 1940 AVestingiiouse parduodam už 

£ 1 1 4 . 7 5 
Lengvi Išmokėjimai 

PIRKITE VVESTINGHOUSE ŠIANDIEN! 
IŠ — 

PEOPLEC 
M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y ® 

4179-83 Archer Ave., Chicago, 111. 
Telefonas LAFAYETTE 3171 

• h 

• 


