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Britanija Įspėja japom is dėl jų žygių Kinijoj
Chamberlainas nusprendė priešintis 

japonams iškėlus naujus reikalavimiis
k.

Britai numato pavojų, tariasi 
su Amerika ir Prancūzija

LONDONAS, birž. 15. — 
Japonams pradėjus blokuoti 

ą koncesiją. Tientsine,
Virinėj Kinijoj, britų vy- 

iausybė jau buvo linkusi ka 
pituliuoti japonams keturių 
kinų išdavimo reikalu. Bet 
japonai staiga susigriebė ir 
britams pastatė naujas sąly
gas (reikalavimus). Paaiškė
jo, japonai nori, kad Britani-
ja padėtą jiems ją žygiuose 'kinus, kuriuos japonai kalti- 
Kinijoje, nestatytų jokių na terorizmu, ir tuo būdu nu 
kliūčių.

Kad taip, tai britų vyriau-
sikratyti kilusia krize.

Deja, japonai jau nepasi- 
sybė susimetė nepasiduoti ja-. tcnkina-min5tų HnlJ išdavi- 
jonams ir pasiuntė i Tokio mu Jie naujus
įspėjimą, kad japoną apgai- reikolavimus
lėtinas žygis yra pavojingas, j Naujaig Ieika|avimais ja. 

Britų vyriausybė ipasiren- (ponai siekia suvaržyti britą
gusi japonams į ją vykdomą
blokadą atsakyti ekonominė-, cesijoje ir pakirsti britams 
mis ir finansinėmis represijo-1 turimą (prestižą Kinijoje, 
mis. Ir jei kaip, tai gali kilti i Paskutiniais metais Brita- 
ir karas. 'nįja pasižymėjo nuolaidumais

Londonas tuo ir kitais klau 'Europos diktatoriams. Tad 
Simais susisiekęs su Pary-' japonai dabar susimeta prieš
žium ir Wasbingtonu.' britus ir Azijos Rytuose.

VOKIETIJA TURINTI
VAOAUTI PASAULIUI, 
SAKO GOEBBELSAS
BERLYNAS, birž. 15. —Į 

Studentą masiniam susirin
kime Sporto rūmuose propa
gandos ministras Goebbelsas 
sakė kalbą. Jis pareiškė, kad 
Vokietija turi vadauti pasau
liui.

“Jei septynioliktam šimt
mety būtą atsiradęs pakan
kamai tvirtos valios vyras su 
vienyti vokiečius’’, kalbėjo 
Goebbelsas, “šiandien Vokie- 

ne Anglija, vyrautą pa-
įly. Tai dėl to, kad mes, 
tiečiai, turime reika|ingą 

zalifikaciją. Tad ko Vokie
tija neįstengė atsiekti šimt
mečiais, šiandien ji turi tai 
itlikti dešimtmečiais. Ne kas 
eitas, tik Vokietija turi va
lanti pasauliui ateityje.”

NACIŲ ŽYGIAI DANCIGE 
ATIDEDAMI

ŽENEVA, birž. 15. — T. 
Sąjungos komisionierius Dan
cigu), dr. Kari Burckhardt, 
Čia pranešė, kad jis tuojau 
vyksta į Dancigą, kadangi 
Berlyne užtikrinta, kad iki 
rugsėjo naciai Dancige laiky
sis ramiai.

JAUJAS AMBASADORIUS 
ISPANIJAI

BURGOS, Ispanija, birž.
4. —Gen. Francui prisistatė 
įaujas J. A. Valstybią am- 
asadorius A, .W. .Weddell,

3c a Copy

LONDONAS, birž. 15. — 
Japonai blokuoja britą (ir 
prancūzų) (koncesijas Tient
sine, Kinijoje. Turima žinių, 
kad japonai sulaiko ir mais
to įvežimą. Krizė rimtėja.

Britanijos ministrą kabinę 
tas tariasi, kas daryti. Suži
nota, kad vyriausybė yra lin 
kusi išduoti japonams konce
sijoje pasislėpusius keturis

autoritetus ją. turimoje kon-

KATALIKŲ SOCIALES
AKCIJOS SUVAŽIAVIMAS
CLEVELAND, Ohio, birž. 

15. — Čia įvyko kataliką so- 
cialės akcijos suvažiavimas. 
Dalyvavo žymieji kataliką 
veikėjai, kaip dvasiškiai, taip 
pasauliečiai. ,

Svarstyta ir aiškinta soci
alinės ekonominės doktrinos, 
kokios išdėstytos Leono XIII 
ir Pijaus XI darbo enci'kliko 
se. Ją vykdymas yra būtinas, 
jei norima sulaukti ramybės 
ir gerovės.

BERLYNAS) birž. 14. — 
Sužinota, kad ateinantį rude
nį Berlyną atlankys Italijos 
karalius ir Ispanijos išvaduo
tojas gen. Franco.

Mirė Miss Alice Petronis, 
23 m. amž., iš St. Charles. 
Pereitą šeštadienį ji buvo su 
žeista automobilio nelaimėje.

ILL, LEGISLATŪR A 
(DOMI: KUO KITU, NE 
SENELIAIS, ROPINASI
SPRINGFTELD, III., birž. 

|15. — Ulinoise legislatūros že 
mesnieji rūmai pereitą savai- 
tię pripažino, kad kasmėnesinė 
senatvės pensija turi būti ma
giausia 30 dol.

Šią savaitę aną pripažini
mą atšaukė remdamosi trimis 
pagrindais; šalies vyriausybė 
priešinosi, gubernatoriui tas 
nepatiko, neturėta fondą.
Dabar šie legislatūros rūmai 

pravedė pegiuotas išlaidas Chi

EUROPA APIE 13
BILIJONU DOLERIŲ
SKOLINGA AMERIKAI
WASHINGTON, birž. 15. — 

Europos valstybės po pasau
linio karo Amerikai yra sko
lingos apie 13 bilijoną dole- 
rią ir nemoka. Tik viena 
Suomija kas metai dalimis 
ivmoka skolą. Paskutiniu lai
ku ir Vengrija pradėjo mo
kėti.

Kitos nemoka. Ir negali.
Turi dideles išlaidas ginkla
vimuisi. Jei ne karo baimė, 
jei nereikėtą valstybėms gal
vatrūkčiais ginkluotis, gal 
būtą kitaip.

Stambiausia skolininkė yra
Britanija. Ji kalta pusšešto 
bilijono dolerią. Paskui seka 
Prancūzija — daugiau kaip 
4 bilijonus dol. kalta. Italija 
daugiau kaip 2 bilijonus dol. 
Lietuva Amerikai skolinga 
7,710,878 dol.

Pasaulinio karo laiku ir 
tuojau po karo J. A. Valsty
bės 20-iai valstybią paskoli
no 10,350,479,075 dol. Iš ją 
visą skolas išsimokėjo tik 
Kuba ir Liberija.

SLOVAKAI SUSIRŪPINĘ 
SAVO LIKIMU

BRATISLAVA, birž. 15. — 
Slovakai labai susirūpinę sa
vo nepriklausomybės likimu 
kilus gandams, kad Hitleris 
pasiryžęs Slovakiją suskaldy 
ti ir pasidalinti su Vengrija. 
Ypač daug nerimo tarp slo
vaką sukelia Vokietijos ka
riuomenės sutraukimas į Slo 
vakiją Lenkijos pasieniu.

ŠIMTAI JAPONŲ ŽŪSTA 
FABRIKUOSE

TOKIO, birž. 15. — Prane
šta, kad japoną fabrikuose 
dėl skuboto karo medžiagos 
gaminimo žūsta šimtai japo
ną darbininką. Kaltas yra ne 
vien darbo skubotumas, bet 
ir neatsakingi darbams dar
bininkai. Daugiausia darbi
ninką prarįją sprogimai mu- 
nicijos fabrikuose.

RE M KITĘ, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

cagos parką distriktui. Šis di- 
striktas per metus turėjo apie 
7,600,000 dol. bėgamąją išlai
dą. Legislatūra dabar jam pri 
pažino 10,500,000 dol. už šiuos 
1939 m. ir po 11,000,000 doL 
už 1940 ir 1941 metus.

Be to, baigiama apsidirbti 
ir su pegiuotomis Išlaidomis 

| Chicagjos viešosioms mokyk
loms. Už 1938 ir 1939 m. bė
gamąją išlaidą mokyklos tu
rėjo po 45 milijonus dol. Da
bar skiriama net po 52 mili
jonus už 1940 ir 1941 metus.

Pegiuotos išlaidos Chicagos 
gyventojoms pasunkins nuo 
kesčią už nekilnojamas- savas
tis naštą.

Šaulią rikiuotė, kariuomenės vadas gen. Raštikis įteikia vėliavą. Šauliai raiteliai, dviratininkai ir tautiškais rūbajs pa
sipuošusios raseiniškės šaulės.

DĖLKO ANGLUOS 
KARALIUS NETURĖTŲ 
ROTI NAMIE LAISVAS
LONDONAS, birž. 15. —

Rašytojas Cyril James lai
krašty “Daily Mirror” iške
lia klausimą, dėlko Anglijos metą amžiaus senelis, Afrikos 
karalius negalėtą būti tiek primas. Net nekatalikiška 
daug laisvas (neformalus) na prancūzą spauda pripažįsta, 
mie, kaip jis buvo laisvas lan kad tai buvo taurus dvasinin- 
kydamas J. A. Valstybes įkaa ir didis prancūzas.

Rašytojas apipina kara-1 Didžiojo karo metu mons. 
liaus ir karalienės lankymąsi Lemaitre, kaip ir visi prancū- 
Amerikoje. Tenai karalius pa, dvasininkai, buvo pasauk- 
sirodė laisvas. Švaistėsi tarp,^as i kariuomenę. Jis buvo at- 
paprastą žmonią. Su jais svei.8ar£os karininkas, o kaip ge- 
kinosi paduodamas jiems rai Pastas Afrikos gyvenimo
ranką. Su jais atvirai kalbė
josi, kaip lygus su sau ly
giais. Laisvai dalyvavo pik
nike. Spaudos atstovams at-
sakinėjo į (klausimus. Be jo- jau kaip brigados generolas, 
kią varžymą laikėsi ir kara- Prancūzijos ministras pirmi

ninkas Clemenceau, nors pats1 lienė.
Deja, namie — Anglijoje, 

su karališka pora yra atvir
kščią). Čia jie niekaim nepri
einami. Kiekvienam žingsny 
reikalingi formalumai. Būtą 
didelis nusižengimas pašali
niam žmogui kur nors drau
gingai užkalbinti karai ią, ar 

! ba karalienę.
C. James nurodo to prie

žastį. Gauja didžiūną kara
liaus rūmus turi apsiautus). 
Jie saugo karai ią, kad jis ne 
susiartihtą su žmonėmis. Šie 
didžiūnai reprezentuoja aukš
tąją kilmę, milžiniškus lobius 
ir aukštesniojo laipsnio poli
tiką ir tarnybą. Su panieka 
jie žiūri į prasčioką minias.

TURGAI TRUKDO 
MOKYMĄ

ALYTUS. — Dzūkai yra di 
deli turgą mėgėjai. Daugelis į 
turgą važiuoja be jokio reika
lo. Be to, iš šeimos važiuoja 
ne vienas, bet 2—4 asmenys. 
Išvažiuodami palieka namus 
saugoti mokyklą lankantiems 
vaikams. Todėl turgadieniais 
daug kur vaikai į mokyklą 
neina. Mokytojai tėvams aiš
kina, kad trukdomas mokymo 
darbas, bet daugumas tėvą į 
tai mažai kreipia dėmesio.

MIRĖ KARTAGINOS 
ARKIVYSKUPAS - 
ATSARGOS GENEROLAS
PARYŽIUS. — Gegužės

17 d. mirė Kartaginos arkivy
skupas monsinj. Lemaitre, 75

sąlygas, buvo pasiąstas į Kon 
go organizuoti vietinią gyven 
toją kariuomenę.

Iš tenai jis po karo sugrįžo'

bedievis, tačiau monsinj. brig. 
gen. Lemaitre labai aukštai 
vertino, ir abu tiedu vyrai gra diocezijos generalinis vikaras
žiai sugyveno.

PIENAS PARDUODAMAS 
GALIONAIS

Chicagos pieno kompanijos 
kai kuriuose Chicagos prie
miesčiuose ir aplinkiniuose 
miesteliuose pieną parduoda 
galionais — galioniniais bu
teliais, irvartotojams tas pi
giau atsieina. Nes už pieno 
galioną imama 35 centai, o 
Cbicagoj už vieną kvortą 11 
centą. (Galione yra 4 kvor
tos).

rpieną parduoti uždrausta mie 
stiniais nuostatais. Leidžiama 
parduoti tik kvortomis.

Keliamas sumanymas pakei 
sti miestinius nuostatus. Tas 
priklauso nuo sveikumo de
partamento.

PARYŽIUS, birž. 15. — 
Prancūzijos karo laivynui 
perkama Amerikoje 40 jūri
niu lėktuvą.

Iškeliama aikštėn, kad Chi-
cagoj 53 nuošimčiai negrą j Čia atšauktas United Auto 
šelpiami WPA darbais. .. | Workers unijos streikas.

Saulė 
si 8:27.

Kaina 3c

Lenkija mobilizunja dagiai atsargi 
prieš narius; lindi SMijns pasieny

Tačiau lenkų susikirtimas 
su naciais nenumatomas

LONDONAS, birž. 15. — 
Žiniomis iš Varšuvos, Lenkija 
karo tarnybon pašaukė dau
giau atsargą. Kalbama, kad 
lenkai greit turėsią iki pusan 
tro milijono įginkluotos ka
riuomenės. z

Lenkijos žygis yra ryšium 
su Vokietijos pasiryžumu o- 
kuipuoti Slovakiją ir ją in
korporuoti Vokietijon. Nors 
iš Berlyno tai nuginčijama, 
bet Lenkija nepasitiki na

TIKRAI NEŽINOMA,
KIEK DAUG KUNIGŲ 
IŠŽUDYTA MADRIDE
MADRIDAS. — Madrido

padarė pranešimą apie sosti
nės kunigą laikymąsi sunkio
mis dienomis. Pasididžiuoda- 
jnasis jis konstatavo, kad nė 
vienas kunigas nėra atsimetęs 
nuo savo tikėjimo. Net gre-
siant mirties pavojui visi pa- netrukus pradėtas statyti 
siliko ištikimi kataliką tikėji- Puskelniu-ose prie Marijampo
m/u).

Tikrai nėra žinoma, kiek 
kunigą buvo išžudyta Madri
de, tačiau manoma, kad ją 
bus apie šimtą. Daugelis kuni 
gą pabėgo iš Madrido pačio* 
mis pirmosiomis karo dieno
mis. 40 kunigą rado priebėgą

Chicagos mieste galionais Norvegijos pasiuntinybėje, ki
ti išsislapstė Čili ir Suomijos 
pasiuntinyl)ėse ir prancūzą Ii- 
ciejuose. Daugumas persiren
gę atlikinėjo kunigo pareigas,*
pasiekdami net kalėjimus ir 
apkasą linijas.

Blogiausia buvo jiems su 
maistu: jie nebuvo niekur įra 
šyti, neturėjo maisto kortelią 
ir gyveno tik iš to, ką tikin
tieji duodavo iš savo menkų 
išteklią.

FLINT, Mich., birž. 15. —

No. 141

ciais, nes vokiečią kariuome
nė sutraukiama į Slovakiją 
išilgai Lenkijos pasienio.

Lenkija tad ir nusprendė 
koncentruoti gausingą kariuo 
menę Slovakijos pasieniu.

Varšuvoje aiškinama, kad 
nors slovakai savo kilme len 
ikams yra giminingi, bet Len
kija neturi ryžtumo Slovaki
jos vaduoti nuo nacią. Tik 
budi, kad vokiečią kariuome
nė nepersimestą Lenkijon.

KAUNAS. — Užsienio pre
kybos departamentas netru
kus pradės statyti Kretingoje 
patalpas ir sandėlius muitinei, 
nes Kretinga virtusi svarbiu 
prekių įvežimui punktu netu
ri jokią patalpą muitinei.

KAUNAS. — Lietuviškoji 
“Medvilnės Audinią” akci
nė bendrovė jau gavo reika
lingus leidimus medvilnės 
audinią fabrikui, kuris bus

lės. Netekus Klaipėdos kraš
to, tokio fabriko dabar kaip 
tik stigo.

KAUNAS, VI—1. — Že
mės Ūkio Rūmą laikomas 
žiemos žemės ūkio mokyklas 
šiemet jau baigia 226 vyrai 
ir 149 mergaitės. Grinkiškio, 
Tauragės, Žeimelio ir Vamią 
mokyklose mokslas dar tebe
eina. Šias likusias mokyklas 
dar baigs apie 110 'rtiokinią. 
Tuo būdu šią vasarą susilauk
sime 485 gerai paruoštą būsi* 
mųjų ūkininką ir ūkininkią.

ORAS
CHICAGO SRITIS, —šian

dien numatomas pragiedrėji
mas ir vėsiau.

teka 5:14, leidžia-
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Išganingas Sąjūdis

Katalikų Universitetas Vašingtone paskel
bė svarbų kontestą Amerikos katalikų kole
gijų ir universitetų studentams. Kontestan- 
tai turės parašyti raštų šiuo klausimu: “Ką 
gali padaryti katalikų kolegijos kpoperuo- 
damos su Amerikos Katalikų Universitetu, 
kad ugdyti ir palaikyti krikščioniškųjų de
mokratijų mūsų šalyje”.

šis kcntestas paskelbtas Katalikų Univer
siteto auksinio jubiliejaus minėjimo proga. 
Kontestas baigsis šių metų rugsėjo 1 dienų. 
Laimėtojams skiriamos pinigines dovanos. 
Į kontestų įstojo virš dviejų šimtų studentų 
iš 68 katalikų kolegijų ir universitetų. Rei
kia manyti, kad jų tarpe yra ir lietuvių.

Amerikos katalikų organizacijos ir jų va
dai pastarais kelenais metais daug ir sėk
mingai dirba už palaikymų krašte krikščio- 
mšKosics demokratijos ir už vykdymų so
cialinio teisingumo. Vyskupai ir pats Po
piežius ragina katalikus dalyvauti šiame są
jūdyje. Kad veikimas būtų tikslingesnis ir 
sizpematingesnįis^ katalikų moaslo įstaigos 
rūpinasi paruošimu tam darbui išmokslintų 
kompetentingų vadų.

Dvidešimt metų Lietuvos šauliams, šį pavasarį 
kurie dar 1919 m. žiemų pradėjo pratintis vartoti 
gai stojo į kovų greta kariuomenės ginti savo žem 
sluoksnius ir yra galinga mūsų kariuomenės talki 
nės apskričiuose šiuo metu daro savo jubiliejinius 
ta proga gausiai aukodama savo šauliams ginklų, 
se sukrauti visuomenės šauliams paaukoti ginklai, 
nių apskr. komendantas pik. Liormonas apeina ša

sueina 20 metų nuo Lietuvos Šaulių Sąjungos įsi 
ginklų, šauliai greitu laiku susioi'ganizavo įvairiose 
ės laisvę nuo skirtingų priešų. Šiandien Šaulių 
nirtkė. Besirengdamas visuotiniam suvažiavimui,

suvažiavimus, kuriuose lankosi aukštieji kariuom 
Šiuose paveiksluose matoma Raseinių šaulių rinkti 

kariuomenės vadas gen. Raštikis (viduryje), Šau
ulių eiles. Naujai įstoję šauliai priima priesaikų.

kūrimo. Prasidėję iš kelių žmonių ratelio Kaune,
Lietuvos dalyse ir jau pirmaisiais metais aktin-

Sųjunga apima plačiausius Lietuvos gyventojų 
kuris įvyks birželio 24-26 d. Kaune, šaulių rinkti- 
enės vadovybės asmenys ir skaitlinga visuomenė, 
nės švdntė, įvykusi per Sekmines; 1. Sunkvežuniuo- 
lių S-gos vadas pik. Saladžius (dešinėje) ir Rasei-

r—rr;---------------------------------------------------| T 1 • _ > ■ ■ ■ ■ ■
is Lietuvos mlesiu ir Kainui

• “Eltos” Pranešimai

KAUNAS. — Pagal jau tu 
rimus praėjusiųjų metų due 
menis, rankiniais būdais pei 
nai buvo pagaminta durpi

- trunka vienų valandų. Bilie- 
>- tų kaina 25 lt., o perkant ten

ir atgal — 45 lt. 
ų -----------

Pax Romana Kongresas

šį rudenį įvyks Pax Romana. katalikų stu
dentų tarptautinės organizacijos, aštuonioli
ktasis kongresas. Nuo įugpiūčio 27 d. iki 
rugsėjo 2 d. kongresas bus laikomas Kata
likų Universitete Vašingtone, o nuo rugsėjo 
2 iki 9 d. — Fordham. Universitete New 
Yorke. , J

Kongrese dalyvaus apie porų šimtų atsto
vų iš visų pasaulio kraštų. Daugiausia at
stovų tikimasi sulaukti iš Diaziosios Brita
nijos ir Prancūzijos.

Manoma, kad gana gausinga delegacija 
atvyks ir iš Lietuvos. Tuo rūpinasi Ateiti
ninkų organizacija. Savo laiku buvo planuo
ta net visų Ateitininkų chorų į šį tarptautinį 
kongresų prisiųstu Bet, pasunkėjus Lietuvos 
būviui, tas sumanymas turėjo atpulti. Gali
mas dalykas, kad atvykstančio Lietuvos U- 
niversiteto studentų choro narių tarpe bus 
tokių dainininkų, kurie turės įgaliavimus ir 
šiame kongrese dalyvauti. Berods ir prof. 
K. Pakštas bus Pax Romana kongrese. Jo 
asmenyje uietuvos delegacija turėtų stiprų 
vadovų.

Pranciškiečių Veikla P. Amerikoj
.Prieš keliolikų mėnesių į Pietų Amerikų 

(Braziliją) išvyfco peniuos Šv. Pranciškaus 
seserys ir ten apsigyveno. Jų darbo pradžia 
buvo labai sunki. Tačiau, kaip matyti iš 
pranešimų, jos savo (pasiaukojimu to kraš
to lietuviams nugali kliūtis ir jau daug kų 
nuveikė. (Sunkiose sąlygose jos įsteigė lietu
vių vaikams mokyklų, apie kurių Brazilijos 
lietuvių laikraštis “Šviesa” taip rašo:

“Lietuvių Rymo - Katalikų Švento Juo
zapo Bendruomenės mokykla Vilią Zeli- 
noje, (Seselių Pranciškiečių vedama, nors 
dirba jau nuo vasario mėn. 1 d., tačiau ligi 
šiol ja mūsų mokyklų išlaikytojai nesirū
piną. Šios mokyklos Tėvų Komitetas, su 
nepaprasta energija veikdamas, įstengė ne 
vien reikalingiausių mokslo priemonių į- 
gyti, bet ir per tris mėnesius nuomų ir 
brazilėms mokytojoms algas išmokėti. Da
bar gavome žinių, kad ir šį mokykla gaus 
lygių dalį, kaip ir 'kitos mokyklos. Ši mo
kykla to yra tikrai verta, nes visi mato, 
kad auklėjimas ir mokymas joje stovi pir
moj vietoj iš visų mokyklų, o mokinių 
skaičiumi irgi pralenkia visas kitas, iš
skyrus tik Vilią Bellos”.
Tai reiškia, 'kad Seserų Pranciškiečių ve

dama mokykla nuo dabar jau gaus /paramos 
iš Lietuvoj veikiančios Draugijos Užsienių 
Lietuviams Remti. Ligšiol kažkodėl buvo 
daromos išimtys ir parama būdavo teikiama 
visiems tik ne katalikų organizacijoms.

Tas pats laikraštis praneša dar ir tai, kad 
sustabdoma ligšiol teikta parama Brazilijos 
laisvamanių — laikraščiui “Lietuviui” ir 
Argentinos — “Išvien”. Apie! tai “Šviesa” 
rašo: “Jau seniai buvo pageidauta, kad šelp
ti visus, arba nešelpti nė vieno. DU LR pa
sirinko antrąjį 'kelių — nešelps nė vieno”.

71,000 to. ir mašinomis — 

110,000 to. Tuo būdu pernai 

iš viso durpinio kuro buvo 

pagaminta 180,000 to., maž

daug už 4 mil. lt. Praėjusį 

vasarok sezonų iš viso dirbo 

aipie 50 garo ir elektros jė

ga varomų mašinų. Apskai

čiuojama, kad į durpių eks

ploatacijos įrengimus šiuo me 

tu jau yra investuota apie 

2,500,000 lt.

VILNIUS. — Kurį laikų 
Vilniuje nebuvo jokios viešos 
lietuviškos skaityklos. Dabar 
jau yra trys: 1) Lietuvių Mo
kslo Mylėtojų Draugijos,. 2) 
“Kultūros” Draugijos ir 3) 
Lietuvių Inteligentų “Romu
vos” klubo. Šiose skaityklo
se galima pasiskaityti ne vien 
Vilniuje, bpt ir kitur leidžia
mų lietuviškų knygų, laikraš
čių ir žurnalų.

Gegužės 31 d. Vilniaus uni
versitete dr. Pr. Ancevičius 
gynė savo darbų tarptautinės 
teisės daktaro vardui gauti. 
Jam suteiktas tarptautinės 
teisės daktaro diplomas.

KAUNAS. — Antra Lietu
vos sklandymo mokykla nu
matoma įrengti netoli Višty
čio, kur yra aukščiausi Lietu
voje Pajavonio kalnai. — Lie
tuvos Aero Klubas gavo pa
kvietimų dalyvauti IVakefie- 
Ido sklandymo rungtynėse, ku 
rios rengiamos New Yorko 
pasaulinės parodos proga.

KAUNAS. — Ministrų Ta
ryba nutarė įvesti savanorių 
darbo tarnybų. Šiemet sava
norių darbo tarnybos inicia
tyva norima pradėti autartra- 
dos pravedimų tarp Palangos 
ir Šventosios. Vyriausybės nu 
tarimų viešoji opinija, spau
da ir ypač jaunuomenė sutin
ka labai palankiai ir tikima
si nemažo savanorių skaičiaus 
užsirašant į pirmuosius vie
šuosius darbus. Tokia tarny
ba Lietuvoje vertinama lygiai 
kaip ir a ūk avimas Ginklų Fo
ndui, laisvu piliečių pasiryži
mu prisidėti savo darbu prie 
Lietuvos gerovės kūrimo. Pa
langos Šventosios autostrada 
bus pradėta statyti dar šių 
vasarų.

KAUNAS. — Lietuvos mie
stų sąjungos narių snvažia- KAUNAS. — Iki šio laiko 
vime vidaus reikalų minist- Šventojoje nebuvo nuolatinių 
ras gen. Skučas pavaizdavo prekymečių, kas vietos gyve- 
kaip augo mūsų miestai, tuo ntojams sudarydavo nemažų 

sunkumų perkant maisto. Pre
kymečiai- nuo š. m. birželio

LINK GINKLŲ!...
Link ginklų, tautiečiai!.. Lietuvos sūnaiti...
Nes priešų vėl spiečiai mus puola nūnai!...
Link ginklų!... (tas kenktų...) link ginklų!... pinūyntL 
Mirtis tam!... kur’s žengtų iš mūs atbulynl 
Su ginklais rankose, mat, taip turi būt,
Privalom mūšiuose kaip karžygiai žūt!
Kaip žuvo kariūnai gindami tautų, ' * .,
Link ginklų tad nūnai gint mūs Lietukų !!„. •
Link ginklų!. į karų!., nes mirt reik’ visVien,
Tad mirkim kaip arai, laisvi mes ūūdiepb..
Kaip mirdavo Spartos Karžygiai ir mūs 
Praeitos kartos Margeris narsus!
Po ženklp svastikos teutonų krūva,
Kaip, tartum išdykus, puola Lietuvų.
Kaip liūtai gi tyrų, kaip arai dausos,
Nes veiksmas tai vyrų, ginkim Lietuvos 
Liuosybę nuo priešų (nors ji dar laisva),
Pirmyn keliu viešu!., ginkim Lietuvųll...
Geriau laisviems mirti, kiekvienas tų žin’,
Tad, tartum įnirtę, link girtklų!!... pirmyn!...
Link šautuvų, kardų ir kulkosvaidižiųl...
Bei bombų 1... petardų!... patrankų didžių!...
Pirmyn!... nedrebėti!... nebijoti kovos!
Reik’ greit suturėti priešus Lietuvos!!.

K. Vidikauskaa

KAIP PAS VISUSTAIP IR PAS 
AUSTRALIJOS LIETUVIUS

\

Mirė Buvęs Ministeris
Gegužės mėn. 25 d. po sunkies ligos mirė 

buvęs Lietuvos teisingumo ministeris Vin
cas Karoblis.

Šiuos žodžius rašančiam teko su velioniu 
nekartų susitikti, jį gerai pažinti ir drauge 
dirbti trečiajame Lietuvos Seime. Dėl to 
bent trumpai keletu žinių iš jo gyveninio 
paduodame.

Karoblis gimė Vabalninko valsčiuje, Na 
tiškių kaime. Vidurinį mokslų išėjo Šiaulių 
gimnazijoje, o teisių fakultetų baigė Kijeve. 
1895 m. s te j o tarnauti į Rygoe apygardos 
teismų ir buvo paskirtas sekretoriaus padė
jėju, o 1898 m. to teismo sekretorium. Visų 
laikų norėjo gauti teisminę tarnybų Lietu
vos teritorijoje, bet negavo, užtat Rygos tei
sme dirbo apie 10 metų. Kaip geras teisi
ninkas buvo keturis kartus išrinktas Rygos 
apygardos teismo nariu, bet rusų vyriausy
bė jį, kaip lietuvį ir katalikų, tose pareigo
se netvirtino. 1908 m. paskirtas vyr. notaru 
Vitebske. Suorganizavus lietuvių draugijų 
nukentėjusiems nuo karo šelpti, Karoblis bu
vo tos draugijos Vitebsko skyriaus pirmi
ninku. 1918 m. vasarų grįžo į Lietuvą. 1919

Kiek žydų — nebūtų taip lengva pasaky
ti. Kaip praneša Varšuvos žydų institutas, 
visam pasauly jų yra apie 16,000,000. Iš jų 
keturi ir pusė milijono yra Jungt. Amerikos 
Valstybėse. Vien Naujorke jų daugiau kaip 
du milijonai. Rusijoj žydų yra trys milijo
nai. Vokietijoj jų tebus pasilikę 750,000, o 
Italijoj dar mažiau — tik 45,000. Šiose ša
lyse žydų gyvenimas nėra lengvas. Šiokių 
tokių sunkumų yra ir trims milijonams žy
dų gyvenančių Lenkijoj, taip pat — Ru
munijoj (beveik vienas mil.) bei Vengrijoj 
(pusė milijono), Lietuvoj apie 150,000.

m. liepos 22 d. paskirtas Kauno apygardos 
teismo nariu. To meto jo buvę bendradarbiai 
gražiais žodžiais prisimena velionį Karoblį. 
kaip gilų teisininkų, ramų, tylų ir labai są
žiningų, su visais sugyvenantį žmogų. 1920 
m. vyriausioji rinkimų komisija ji buvo pa
skyrusi antros Seimo rinkimų apygardos pi
rmininku. Dr. K. Grinius, sudaręs įeitąjį 

’ ministrų kabinetų, Karoblį pakvietė teisin 
' gurno ministeriu. Seime Karoblis tavo Ūki 
, ninku Sąjungos frakcijos narys ir aktyviai 

dirbo pačioje ūkininkų Sąjungoje. Vėliau 
paskirtas ir keletą metų išbuvo valstybės 
kontrolierium. Iš kontrolieriaus pareigų iš
ėjo į pensijų.

1 faktu, kad prieš penkerius 
metus visų miestų biudžetai 
siekė tik 16 mil. lt., o šiemet 
jau siekia apie 30 mil. lt. 
Prieš keletą metų miestų sa
vivaldybių, nekilnojamasis tu
rtas buvo vertinamas 69 mil. 
lt., o dabar per 100 mil. lt 
Per 20 matų mūsų miestuose 
naujų gatvių išgrįsta ir ai<kš-

15 d. įvedami kiekvienų ket
virtadienį. — Visas pajūris 
nuo Palangos iki Šventosios 
palengvėl apstatomas naujo
mis vasarinėmis, nes norinčių 
praleisti atostogas prie juro* 
atsiranda vis didesnis žmo
nių skaičius, o vien Palanga 
ir Šventoji, laikui bėgant, ne-čių pravesta daugiau kaip 

2,5 mil. kvad. metrų, o pagal besutalpintų visų svečių.
numatytus planus jų dar teks —--------
pravesti apie 800,000 kv. m. KAUNAS. — Birželio 2 d.

----------- .Kaune lankėsi Vilniaus krikš-
KAUNAB. — Nuo birželio čionių prekybininkų, pramo- 

3 d. prasidėjo kasdieninis o- nininkų draugijos 27 žmonių 
ro susisiekimas tarp Kauno , ekskursija, kuri Čia išbuvo 
ir Palangos, kurį palaiko 2 keletą dienų. Jų tarpe buvo
dvimotoriniai lėktuvai: Ste
pas Darius ir Stasys Girėnas.

KAUNAS (Elta). — Iš to
limos Australijos A. Bauža, 
“Trimito” redakcijai atsiun
tė laiškų, kuriame aprašo te
nykščių lietuvių didelį susi
jaudinimų dėl Klaipėdos nuo 
Lietuvos atskyrimo. Drauge 
atsiuntė australiškųjų laikraš
čių iškarpų, kuriose nušvie
čiami Klaipėdos įvykiai ir už
jaučiama Lietuvų dėl ištiku
sios nelaimės. Paduodame ke
lias A. Baužo laiško ištrau
kėles: “Šiandien mus pasiekė 
liūdna žinia... Visi Sydnejaus 
laikraščiai, telegramos 'pripil
dytos: Klaipėda, Kaunas ir 
Berlynas. Visuose reiškia pa
lankumų ir užuojautų Lietu
vai... Tai antras liūdnas įvy
kis, kuris plačiai, plačiai pa
saulio žmones supažindina su 

1 Lietuva ir kur ji yra. Pirma 
tai buvo lenkų ultimatumas, 
kuris mus labai sujaudino”. 
“Mes, lietuviai, tolimoje Au
stralijoje gyvendami, išgirdę 

I
vusių karo lakūnų kapams 
tvarkyti. — Neseniai grįžęs 
iŠ kelionės aplink Afriką gen. 
Nngius Kauno suruošė kelintų 
paskaitų apie Afrikos lietu
vių gyvenimų. Paskaitos su
kėlė didelį susidomėjimų ir 
jas lanko šimtai klausytojų.

ir lietuvių. — Birželio 11 d. 
Kaune įvyksta Karo Aviaci-

Lėktuvai skraidys po du į joa diena, kurios pelnas ski- 

dieną. Kelionė į vieną galą (riamas Ginklų Fondui ir žu-

KAUNAS, VI-1. — Šiais 
metais įvairiose Lietuvos vie
tose vyksta intensyvus pelkių 
kultūrinimas, kur nenaudoja
mi plotai paverčiami derlin-

apie tokius Lietuvos sukreti 
mus, dar labiau prisirišame 
prie mūsų senos Tėvynės. Ne
vienam iš mūsų tikrų lietuvių, 
skaitant paskutines žinias a- 
pie Tėvynę, riedėjo iš susi
jaudinimo ašaros. Mes tikrai 
žinome, kad mūsų broliai ir 
sesutės Lietuvoje šventai gi
na savo paveldėtų teisės lais
vę. Broliai, sesutės Mes su 
jumis 'kartu pergyvename sie
lvartų, kartu mes ir didžiuo
jamės jūsų tokiu didvyrišku
mu, kaip vietiniai laikraščiai 
rašo: lietuvių visa tauta y^ 
tokioj patriotiškoj dva^g 
kad... toliau tiktai galės 
per negyvus lietuvių kūnus ”J 

.“Mums garbė ir pasididžiaJ 
▼imas... Lietuva Tėvynė mū 
sų, Tu didvyrių žemė”. M 
galime tik džiaugtis, kad mū| 

sų išeiviai tolimuose pasauli 
kraštuose nuoširdžiai rūpina 

'si Tėvynės reikalais.

gomis įpievomiR, o aukštesnės 
vietos dirvomis; Daugiausia 
nusausinimų daroma Seinų. 
Alytaus, Zarasų ir Utenos ap- 
skričruose. šiemet pelkių nu
matyta su traktoriais sukul
tūrinti apie 3,500 ha., o patys 
ūkininkai savo arkliais ir &>- 
mės Ūkio Rūmų įrankiais sn- 

i kultūrins apie 10,000 ha. Šiais 
metais apsėta apie 10,000 ha. 

'pievų, kitais mMals numato
ma apsėti apie 14,000 ha.
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’ Penktadienis, birželio 16, 1939

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS 1_ _
Braziui ir visiems už simpa
tijų liūdesio valandoj.

WEST SIDE
A. a. Ona Piragienė-Jačiūtė

mirė geg. 4 d., 50 m. Po at
laikytų trejų 8v. Mišių Šv. 
Antano bažnyčioj geg. 7 d. pa
laidota Šv. Kryžiaus kapuo
se. Kleb. kun. I. F. Boreišis 
pasakė jautrų pamokslų.

Paliko nuliūdime vyrų Jo
nų, sūn; Juozapų (vedusį), 
Lietuvoje brolius Antanų, Ig
notų ir seserį Veronikų. Į šer
menis buvo atvykęs Jonas Če- 
riauka iš Ashtabulio, Obio. 
Velionei paskutiniam petama- 
vinie didelė minia dalyvavo 
bažnyčioj ir palydėjo į kapus.

Buvo viena organizatorių 
i. Ražančiaus dr-jos, taipgi 
įklausė prie Lietuvos Duk

terų dr-jos. Ypač Šv. Ražan- 
čiaus dr-joj daug veikė, be

žvelk visų laikų buvo vably- 
’boje. Buvo taip pat ilgametė 
“Draugo” skaitytoja, rėmė 
katalikiškų spaudų ir visuo
met stovėjo už katalikų rei
kalus.

Paėjo iš Lietuvos Žemait
kiemio parapijos, Kalnelio 
vienkiemio. Šioj šaly išgyve
no 27 m. 1935 m. su vyru ap

lankė Lietuvų. Sugrįžę vėl sė
kmingai vedė valgomųjų dai
ktų krautuvę. Liga prispaudė 
dar pačiame gyvenimo gražu
me, o mirtis atskyrė iš savų
jų tarpo, gražių namų.

Vyras Jonas Piragis taria 
nuoširdų ačiū visiems už su
teiktas mišių aukas, gėles, 
prie karsto budėjimų, kleb. 
kun. I. F. Boreišiui, visiems 
dalyviams, graboriui D. Ik.

Geg. 11 d. Cerilas Grybas 
su pasižymėjimu užbaigė Ho- 
ly Redeemer High Sehool. 
Jaunikaitis priklauso prie L. 
Vyčių kuopos, yra pasiryžęs 
siekti aukštesnio mokslo. Be 
abejonės, tėvai, kaipo patri- 
jotai ir sumanūs, dės <pastan- 
gų padėti sūnui. Sveikiname.

Koresp.

Birželio 10 d. minėjo suka
ktį 16 metų šeimyninio gy- i 
veninio K. ir M. Mišeikiai, j 
Tai patrijotinė lietuvių šei
ma. Augina sūnelį Kazimierų, 
kuris eina mokslus. Ta proga 
giminės ir draugai surengė 
savybės išvažiavimų prie eže
ro, kur smagiai laikas pralei
stas ir palinkėta Mišeikių šei
mai daug dar gyvenime su
laukti sukaktuvių.

Detroit Lietuvii} Katalikų 
Veikimo Centro valdyba su 
pagelbininkais ruošiasi prie 
šeimyninio išvažiavimo. Kad 
visų trijų parapijų draugijų 
atstovai galėtų arčiau susipa
žinti, pasikalbėti apie lietu
vių katalikų reikalus. K. C.

Birželio 3 d., arkivyskupas 
Edward Moonev, 32 klierikus 
įšventė į kunigus, o gegužės 
28 d. 1,200 augusių vyrų ir 
moterų suteikė sustiprinimo 
(dirmavonės) . sakramentų. 
Daugelis jų — atsivertę į ka
talikus.

nuo fkkrančio 
iki fkkrančio

I
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kilmės įvyko Masonic Temp
le.

78 moterys baigė Marygro- 
ve College birželio 6 d. Arki
vyskupas Edward Mooney gra 
d ua n tems įteikė diplomus.

Antanina Bajorinienė (ma
no sesuo) gavo diplomų The 
Detroit Board of Health, Life 
savers.

Toko matyti kaip Alex Co- 
nrad, lietuvis advokatas su
kirto svetimtautį advokatų ir 
laimėjo bylų lietuvių naudai.

Ona Aksomaitienė

Viena gerai išauklėta ir no 
statyta valia yra vertesnė, neg 
geri pasielgimai.

Lietuvos Kūno Kultūros Rūmai. Europos kr epšinio (basketball) pirmenybių dienomis, (ge 
gūžės 21—28 d.) Rūmų fasados papuoštas vi sų pirmenybėse dalyvavusių valstybių: Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenkijos, Vengrijos, Italijos ir Prancūzijos vėliavomis. 
Pro vartus kairėje į specialiai krepšinio rungtynėms pastatytų balę traukia žiūrovai.

EAST SIDE
Benedikta Dapkienė - 
Vinckaitė
Daug pasidarbavusi 
meno srityje

B. Dapkienė atvyko į šių 
šalį 1909 m. iš Kuntaučių pa
rapijos, Rimučių kaimo. Į De
troitu atvažiavo 1915 m. Pir
miausia įsirašė į Lietuvos Du
kterų dr-jų ir Šv. Jurgio pa
rapijų, kur iki šiol priklauso.

Lietuvos Dukterų dr-jai pri
klauso moterys ir merginos, 
kurios, būdamos lietuvaitės 
patrijotės, palaikymui lietuvi
škumo rengia vakarus su į- 
vairiomis programomis. Dau
giausia yra atvaidinus veika

lų ir prie to daugiausiai teko 
darbuotis B. Dapkienei. Ji 
ieškojo veikalų,sekė spaudų, 
rezisoriavo ir t.t. Dėl to nema
žai teko energijos išeikvoti ir 
nuvargti. Už tokių darbuotę 
visuomenė niekados B. Dap
kienei neatsimokės, dar gi 
greitai, gal, bus užmiršta.

Daug pasidarbavusiai meno 
srityje B. Dapkienei vietos 
lietuviai yra dėkingi ir pagei
dautina, kad, kiek laikas lei
džia, ir toliau prisidėtų prie 
lietuvių darbuotės, nes veikė
jų eilės retėja, o nauji labai 
retai digsta. Todėl gi turime 
dar glaustis prie vienybės, 
kur rasis ir galybė. Koresp.

Birželio 18 d. 106 studen
tai baigs Catbolic Central

Sehool. Jų tarpe ir Edvardas 
Aksomaitis, sūnus 0 ir A. A- 
ksomaičių. Sekmad. rytų per 
iškilmingas Mišias graduan- 
tai “in conpore’” priims šv. 
Sakramentų katedroje, o va
kare bus graži graduantų pro 
grama Masonic Temple, Te
mple avė. ir 2nd Boulevard. 
Diplomas išdalins pats J. E. 
arkivyskupas. Programa pra
sidės 7:30 vai, vakare. Įžan
ga nemokama. Birželio 8 d. 
visų graduantų paveikslai ti
lpo “The Michigan Catholie”.

t

Birželio 6 d. 299 studentai 
baigė University of Detroit. 
Diplomus graduantams išdali
no kun. Albert Poetker, S.J., 
universiteto prezidentas. Iš-

V>liesteiTielcls
Rūkymo Malonumas milijonams per 

visą Šalį reiškia tiktai šitą, jie pagei

dauja lengvesnį, geresnio-skonio užsi- 
rūkymą su malonesne aroma.

Chesterfield’s tikra kombinacija pa

saulio geriausių cigareto tabakų sutei
kia rūkytojams to ko jie pageidauja, 
todėl, jog Jie yra Lengvesni... Jie Turi 
Geresni Skoni

Nuo Pakrančio iki Pakrančio, T. W. A.’t kombinacija puikiai itlo- 
vin+ų ttyrininkų, meteorologų ir mandagių Seimininkių jume suteikia 
daug malonumo kelionėje ... ir CHESTERPIELD CIGARETAI 
vartojami ant visų T. W. A. orlaivių prisidės prie pilno paten
kinimo kelionėje.

TIKRA KOMBINACIJA 
pasaulio geriausių cigareto tabakų 

suteikia Daugiau Rūkymo Malonumo

Cemfebt 1M». Lmgktt k Mvni Tobacco Co.

SV. PETRO 
PARAPIJA

Birželio 11 d. sumų laikė 
kun. B. Ivanauskas neseniai 
įšvęstas į kunigus. Pamaldo
se dalyvavo daug žmonių ir 
iš Šv. Antano parapijos. Be 
to, (pasakė gražų pamo’kslų a- 
pie Šv. Sakramento reikšmę. 
Po pamaldų visiems žmonėms 
teikė palaiminimų.

Teko pastebėti Šv. Petro 
lietuvius parapijonus įverti
nant lietuviškus katalikiškus 
laikraščius, kurie sekmadie
niais prie bažnyčios yra par
davinėjami. Net neraginami 
einant iš bažnyčios iperka ne 
vienų, bet kelis. Sveikinantis 
lietuvių spaudos rėmimas.

Svyrūnėlis

Linksmą Pikniką
SU DAINOMIS IR ŠOKIAIS

— RENGIA —

LRKSA. APSKRITYS

Sekmadieni, Birželio 18 d.
LIBERTY GROVE

(Buvusioj Dambrausko Farmoj)
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

Dainuos Lietuvių Vyčių Cho

ras, Dalyvaus Liet. Skautai. Tu

rėsime Svečių iš Visur, net ir iš Lie

tuvos. Visą Dieną Piknike Skam

bės Lietuviškos Dainos; Viešpataus 

Jauki, šeimyniška, Broliška Nuo

taika.
Visus Kviečia,

L.R.K.S.A. APSKRITYS

Night and Morning
fOR

LYES

vartokite kelia la-

Sau*ua Kfldtktama ir 
▼tsoee Taietlntoa.

VVrite for Free Book
”A WwM M Cwrfwt tot rvm MURINĘ COMPANY^^JS

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ IŠ STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS ■HHH 

INSURANCE AND I.OANS

Rtatan viaokioa ruSiee nanjna namna ant HHn J|||g|gg|||g
lengvi) mėnesiniu iėmokėjimi). Baran vi
toki taitymo darbą be jokio raah įmokė
Jimo ant lengvi) mėnesiniu iėmokėjimu
(lėgannn geriami) atlyginimą ii Tire Tn
turanre Oompaniju dė] taiaymo apdegu i ’
ai’) narni)) Baran paakolaa ant nanjn ir egĮgffiįĮi: i 
aeni) namu. *nt. lengvo) menemniu Hmo 
kėjimi) nuo 5 iki 20 metų. Reikale kretp 
Utėa pria:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
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PHILA, PA., LIETUVIŲ KRONIKA
&

niusis. $3: K. Dryža. $2.50 
Ant. Džikas (nulio garsinto
jas). Po $2: J. S. lieinis, F. 
.Matukas. Po $1: J. Lazdaus- 
uas, K. Geležėlė, A. Vakonis, 
.J. Guslis, A. Tvuranaviėia, 
P. Mikalajūnas, ,J. llutkaus- 
kas, F. Jankauskas, J. Kru- 
zinskas. Po oUe: M. Gustaitis 
ir K. Vidikauskas.

Ginklų Fondui aukojo šie: 
$3 ir P. M įkala,, li

Ginklų Fondo Naudai
Birž. 7 d. “Lietuvių Tau

tinėje Svetainėje’’ (taip suu- 
tiečių) įvyko prakalbos, su
ruoštos “Lietuvių Biznierių 
ir Profisijonalų Sųryšio’’
Klaipėdos pabėgė.ių naudai.
Vakarų vedė daktaras U. Gu- 
dzė. Kalbėjo adv. Šlikas, Vy
tautas Stašinskas, pagelbini- 
nkas Generalinio Konsulo, J. pivža 
Budrio; jis kalbėjo dviem at- nas $5 
vėjais: pirmų apie Klaipėdos i PASTABA: Aukos ipabė- 
pabėgėlius, o antrų apie “Lie 'gėiįunis įr gįnk|ų fondui dar 
tuvių Dienų’’ Pasaulinėje Pa- bus prįįma!uios iki birželio 30 
rodoje, New Yorke. Žmonių L iy3y p0 to visWj aukos 
buvo suėję labai mažai, ta- jkartu bvus Siųstos į Lietu

vos Konsulatų ir aukojusių 
vardai paskelbti spaudoje. 
Aukas galima priduoti Liet. 
Bizn. ir Prof. Sųryšio sekret. 
P. Staniškiui, arba komisi
jos nariams: F. Pakui. J. La-

Senas įpratimas nelengvai 
pasimeta ir nevienų negali 
laisvai vesti prieš jo paties 
nnomonę.

Daug pakilsi tobūlybėje, 
jei nuo visų laikinių rūpesčių 
liuesu užsilaikysi.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tol. Vardo 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki < ir 7 iki fl 
Pirm»'TipntRi»: 2 iki * ir 7 iki fl 

Šventadieniais: 11 iki 12

OK. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Momentas iš krepšinio rungtynių Lietuva - Vengrija.

| LIETUVIAI DAKTARAI

• TeL Pnllman 7236 
HM. Pnllman 0263

DR. A. W. J ACOBS
DANTISTAS

10798 S. Mlchlgan Avė.
Chicago, Illinois ‘ 

OFISO VALANDOfc.
9-12: 1-fl; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

ejau Klaipėdos pabėgėlių rei
kalams vis dėl to surinkta 47 
dol. su centais.

Kaiip pasirodė, idėja staty
bos Prisikėlimo bažnyčios 
Kaune rado bičiulių ir mūsų 
senelyje, Povile Naujalyje, zdauskui, J. Tribuliui, G. Gu
lies birželio 4 d. atėjęs į LLtKĮdžiui> K £>albukui, A, Tva- 

ranavičiui. Pakvitavimai iš
duodami už kiekvienų auka. 
Mums reikia vieningai veikti 
ir dosniai pasirodyti, kad lie-

SA 20 kuopos susirinkimų at
sinešė ir puikų Prisikėlimo 
bažnyčios albumų, kad jo pa
galba šiek-tiek parinkus au
kų statybai tos lietuviams la
bai brangios šventovės.

Beje, tanio vakare išdalin
ta apsčiai ir lietuviškų per
skaitytų žurnalų, kaip tai: 
“Pasaulio Lietuvis’’, “Ka
rys“, “Margutis“, “Mūsų 
Vilnius“ ir kiti.

Vincas Stroekis už lotyni
škų prozų ir tos kalbos 'poe
zijų įx> aukso medalį (du!).

Albinas Neverauskas-už lie
tuvių kalbų apdovanotas au
kso medaliu.

Jonas Gibas gavo Bakalau
ro laipsnį ir aukso medalį už 
lietuvių kalbų.

Bernardas Šimkus gavo net 
penkis aukso medalius ir Ba-

tuvių geras vardas šiame mie kalauro akademinį laipsnį.

jojant, vienų su pėstininkais 
žygiuojant. Tai ir viskas.

O Rocbestery lietuvių jau
nuolių, baigusių vidurinį mo
kslų yra daugiau' 600 baigu
sių Gellege daugiau tuzino. 
Prof esi jonalų turime kelioli
ka, bet iš jų niekas nesiima 
lietuviškus bernaičius organi
zuoti į parapijos skautų sky
rių. Leidžia vaikams blašky
tis pas svetimuosius, o kaip

Žinučių Rinkėjas

Aukojo:
Po $10: Lithuanian Mer- 

chants’ Association, Liet. A. 
Pašalp. Klubas. Po $5: adv. 
M. M. Šlikas, Vyt. Stašinskas, 
F. Pūkas, A. Žvigaitis, A. Ka-

ste
tų.

dar kartų aukštai pakil- 
P. Staniškis, rast., 
653 N. lltli St ,

Žinučių Rinkėjas

Gegužės 30 d. mintys
Vietinėje Dvasinėje Senimą’ ROCHESTER, N. Y. — Ge-

rijoje 8 d. birželio šie lietu-J g»užės 30 d., kaip visur, taip
viai tos’ seminarijos auklėti-,'jr pas mus įvyko mieste pa-
niai liko paaukštinti: , radus. Pirmiausiai ėjo ir au-

Silvestras Sužiedėlis gavo tomobiliaks važiavo Amerikos . 1
aukso mędalį už biologijų. Ispanijos karo veteranai. Dau

Stasys Laurinaitis tokį pat!gelis jų jau senukai, bet be-
mędalį už lietuvių kalbų. 1 no muzikos taktų bando ko-

Juozas Burokas gavo auk-]jomis išlaikyti, nors jų ko- 
so medalį už lotyniškų prozų. jos jau, tarsi medinės, be lan-

Jeronimas Gatavinas aukso 
medalį už anglų kalbų.

mas. Reiškia, mes, lietuviai, 
ir už negrus toliau atsilikę.

Ant. Žiemys

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

Blessed Relief
Museles were so sore 
she could Hardi y touch 1
them. Uscd Hamlins Wizard Oil Llnlment and 
found wonder(ul relief. Try it today if your 

. ... i • i , museles are stiff, sore, achy. Rub it onthorough-įau Žyllliai nukrinka, tuomet! ly. Peel iu prompt warming action easc pain;
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 
stain. Moncy-back guarantee at all drug Stores.dejuojama, kad negeri vaikai. 

Kodėl tiems vaikams neduot 
kultūringesnio užsiėmimo, kol 
dar jie jauni f Čion ir tėvų 
ir visuomenės vadų nebudru-

HAMLINS
VVIZARD OIL

LINIMENT
Fo’ MVSCUIAR ACHK and PAINS 

RHEUMATIC PA i N —LUMBAGO

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
; Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniai! ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

I

DR, P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:

Ofiso — Wentworth 1612
Res. — Yards 3955

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Rez. Tek Ganai 0402

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAD 

Tei. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlock 7270

Ofiso Vai. U—I ir 5—7 
Trečiadieniais pagal sutartį.

dTcharles SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-troa lnboa 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvay 2880

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

Telefonas HBMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vaL vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitariu

kstumo. Antra žygiuotoji^ ei
lė pasirodė Pasaulinio Karo 
veteranai irgi jau suaugę, 
pusžiliai vyrai, vieni skurd
žiau, kiti gana gerai afroda-| 
nti. Protarpiais jaunų vaiki-1 
nų ir mergaičių uniformuoti ‘ 
benai su parašais. Tai vete
ranų sūnūs, dukterys. Trečioj 
eilėje pasirodė nepaprastai 
puošnus benas, 'matomai, vie
tos studentų. Paskui sekė bū
riai raitelių ir vieokios ka
riuomenės dalių. Paskui pa
sipylė eilės skautų parapijų, 
mokyklų, klubų, net ir negrų 
skaitlingas skautų būrys su 
savo benu. Na, o mūsų, lietu
vių, pustuzinis vaikinų su ki
tos parapijos skautais. Vienų 
lietuviškų matėm su raiteliais

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barakis Furniture House, Ine.
'THE HOME OF FINE FURNITURE” GONGE 1M4

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

DR, A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRgima 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredų 

Seredomis ir Ncdčl. pagal sutarti

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Rez. TeL PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PIRKIT NAUJAUSI

Ctirysler, Chevrolet ir Plymoutt

fal yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modernllkal Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi IftmokSjlmal, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ 08”

4030 S. Archer Avė., Chicago, O., Phone Virginia 1815
Turime daugybe vartotų automobilių vtltaustos mados, nuo >16.00

Lietuvos krepšinio ekipos penkiukė pasitarimo minutės 
metu (iš dešinės į kairę): Lubinas, Ituzgys, Kriaučiūnas, 
Jurgėla ir Budriūnas.

SKOLINAU PINIGUS 
ANT 1-MU MORGIČIĮį

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

Išmokėjom Už 
Fadėtus Pinigus 4 O

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

CHICAGO SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0506 [Į

VAŽIUOJANT Į SV. KAZIMIERO KAPINES 
arba Į PIKNIKĄ, VYTAUTO Darže, VARTOKIT

SUBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie 111-tos 

ir Sacramento Avenne, už tiktai 10 centų.

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 6:00 valandos vakare.
UŽSISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS 

ARBA KITIEMS REIKALAMS.

TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.
Tai. WORTH 88-W 2

JIM BETLNI8, PrtK, ---------------------------------- ------ — JM PHOTAHIS, Sekt. Ir HM.

Ofiso TeL Canal 6122
[Res. 8342 So. Marshfield Ava.
Rea. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvshiU 0617 
Office TeL HENOock 4848

08. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—2 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia susi tarus

2423 W. Marųuette Road

DR, STRIKUL’IS
PHYSIOIAN and SURGBON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:'

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomia pagal

Office TeL YARds 4787 
Namų T* PROspeet 1888

Tai OANal 022.

DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfomia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

TeL YARds 5921 
: K£Nwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso y ai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6^0 — 8:30 vakare
ir pagal autartĮ

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sak- 
madieniua ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 & Halsted Street
CHICAGO, ILL

Ofiao TeL VIRpnia 0036 
Raddendjoa TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

OfiM vuL: 2-4 it 4-8 p. BU

Ava.
Valandos 9-10 A. M. 

Nedėliomia pagal sutartį.

Tai OANal 0257

Office Phone Ree and Office
PROspeet 1028 2859 8. Leavitt Bt
Vai: 24 pp. ir 7-9 vaL CANal 0708

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniaia 

pagal sutartį.

TEL YARDS 6557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECIN8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street

(Kampas Wood St)
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7—8:30 Vakan
Ii MiM.

TeL PROspeet

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 8e. Arteaian Av< 
VALANDO8: U v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vękajęe

TeL YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

VaL: nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Šaradoj pagal sutartį

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8650 

Antradieaiaia, Ketvirtadieniais ii 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.

A f.



Penktadienis, birielio 16, 1939 DRIŪOIg

<r

CHICAGOS UETUVIŲ M
Baisi Nelaimė Ištiko Marųuette Park 
Marijoną Zarutnbienę Demokratų Piknikas

MARtJUETTE PARK. — Birželio 18 dieną 
Netikėto nelaimė ištiko Kabililua darže> prie 82nd 
Marijona Zarombienę, kuri, ir Kean Ave wklrauii,nįj bi. 
puldama trepais žemyn, taip 18 įvyks 134o War.
baisiai susižeidė galva, kad do lietavių demokraty uleti..
tiesiog dabar randasi apverk- aaį iivažiavinias. Dienos pro
tinėj padėty. P-nia Zarmnbie- grama susidSs a įvairil| įai_ 
nė išaugino pulką vaikų, ro- lCTktynių į, Sokių.
dos, apie dešimtį, ir jų uoliai

m;

--

/

Žilevičius rastų chorų pilnai ( 
pasiruošusį vykti į Pasaulinę 
Parodų.

Taigi, Vyčių chorui tikra 
rugiapiūtė. Bet jaunimas di
rba dideliu pasiryžiunu ir pa
keltu ūpu. ia.

Per keturis metus klubas 
draugingai teikė įvairių pa-

. .. . ................. galbų šios kolonijos lieiuvia-daug dirbo parapijai, ivaino- . . . , . , ..? .. 1 . , , , ms kas link taksų ir kitų na-se draugijose taip, kad be jos ... ... ...... v, . , .. ... inų savininkų reikalų, klubaspiršto įpridėjimo neapsiėjo nei ... . .. ..nin o. . . laiko pastovų ofisų 6912 So.vienas parengimas. Tai nepa- ... . . . . . , ., Western Ave., kur kiekvienųprastos energijos moterėlė. , •trečiadienio vakarų duodamos 
Jinai gyvena adresu 6515 pilietybės pamokos ir .pagal-

prižiūri sūnus Vladas ir duk
relė Morta. Būdama sveika,

So. Talman Ave. Kadangi ,p- 
nia Zarumbienė priklausė į- 
vairioms draugijoms, būtų la
bai malonu, ka«d' draugijų na
rės aplankytų nelaimingų li
gonę ir paguostų sunkiose li
gos valandose. Jei jinai buvo 
žinoma sveika būdama, tat 
pažinkime jų ir nelaimėje.

Nelaimės ištiktajai ligonei, 
M. Zarumbienei linkime, kad 
Dievulis suteiktų sveikatų, ir 
vėl galėtų grįšti ir darbuotis 
mūsų tarpe. J .K.

Panevėžio Choras 
Susivienijimo Piknike

AVestsaidieeiams yra žino
mas Panevėžio vardo choras, 
kurį suorganizavo ir kuriam 
vadovauja panevėžietė, West 
Side biznierka, Budavičienė. 
Tasai choras žaidėjo dalyvau-

ba link pilietybės popierų.
Daugelis klubo narių daly

vauja miesto politikoje ir tu
ri atsakomingų darbų, ir ji 
patarnauja lietuviams viso
kiuose reikaluose.

Klubas taipgi daug nuvei
kęs kas link pagerinimų apy
linkėj, kaipo gatvių ir alley 
taisymų, parko įrengimo, avie 
sų įvedimo iš gavimų busų 
ant Califomia Ave.

Kas dar nepriklauso prie 
šios naudingos organizacijos, 
galės įsirašyti piknike. Visi 
kviečiami dalyvauti. Įžangos 
nebus. Visi atvykusieji turės 
progos laimėti dovanų. JI*J.

dainų. Kadangi kiekviena Pa
nevėžio choristė tinka, taip 
sakant, ir prie svečio ir prie
pečio, tai choro vadas, Buda- 

ti Suki vienijimo Chicagos a-lv^‘*en^’ pakviesta būti pikni- 
pskrities piknike, ateinantį
sekmadienį, Liberty Grove 
(bu v. Dambrausko darže),
Willow Springs, III. Choras 
žada padainuoti daug liaudies

ko virtuvės užvaizdu. Vadi
nas, atsilartkę svečiai į pikni
kų bus vaišinami ne tik ska
niu
šaunių panevėžiečių.

Skirtingų unijų narių (A. C. I. 0. ir A. F. L.) kova prie< i 
General Motor Fisher Body fabriko, Flint, Mieli. (Acme te 
teplioto)

L. Vyčių Chicago 
Apskr. Chorui 
Darbymetis

Nei vienais metais L. Vy
čių choras neturėjo tiek dar
bo, kiek šiemet. Apie atosto
gas nei negalvojama. Jei bus 
laiko, sako, atostogas kad ir 
trumpas, ipasiimsime rudenį. 
Dabar reikia dirbti ir visu 
smarkumu.

Kadangi choras yra nutaręs 
vykti į New York Pasaulinėj 
Parodoj būsimų Lietuvių Die
nų,. todėl mokinas naujas dai
nas, kurias dainuos bendras 
choras. Be to, choras yra pa

iželio 18 d., Liberty Grove, 
(buv. Dambrausko darže) per 
Liet. R. Katalikų Susivieni
jimų Amerikoj Chicago aps
krities piknikų. Prie to pikni
ko stropiai ruošiamasi. Lie
pos 4 d. — Chicagos Lietu
vos Vyčių diena Vytauto pa
rke. Tų dienų choras turės 
dainuoti milžiniškam Chica
gos ir apylinkės lietuvių su
važiavimui.'Liepos 16 d. cho
ras pakviestas dalyvauti Da
riaus - Girėno metiniam pa
minėjimui jų trakiško žuvimo 
Marųuette Parke prie lakūnų 
paminklo. *6e to, choras dar 

(planuoja pats vienas sureng-

Vestuvių Varpai
Iškilmingos vestuvės Onos 

Balkausūaitės su Jonu Navi- 
ckiu įvyks šeštadienį, birželio 
24 d., Šv, Kryžiau* parapijoj, 

j 5:45 popiet.
Ona Balkauskaitė, duktė 0- 

nos Balkauskienės, priklauso 
prie virš minėtos parapijos 
JSodalicijoa ir yra viena darb
ščių narių.

Jonas Novickis, sūnus Emi
lijos ir Benedikto Navickių, 
darbuojasi Knights of Colu- 
mbus, St. Rita Council, Mar- 
ąuette Park. Priklauso prie 
draugijos Bowling ir Baseball 
Lygos.

Jaunojo tėvai Navickiai vi
su uolumu rengiasi prie priė
mimo pakviestų į vestuves 
svečių.

Linkime būsimiems jauna
vedžiams Dievo laimės ir pa

dovanos: Statkienei, Venge- 
liauskienei, LiuleviČienei, Sa- 
kūnienei, Volterienei, Geštau- 
tienei, Rosteinienei, H. Bar
kauskienei, Petkienei, Vertel- 
kaitei, Kaziukaitei, Misevi- 
čiūtei, Širvinskienei, Manikie- 
r.ei, ftrupftienei, J. Barkaus
kienei, Vaitkienei, Jakubkie- 
nei, Valantinienei, O. Paukš
tienei, Petrošienei, Zeveckie- 
nei, Norkienei, Tičkiemei, Ge
dminienei, Lamnikonienei, Vai 
čaičiui, Podžiūnienei, Prosevi- 
čiui, Kazalkaičiui, Patrikams, 
Raudoniams, Westonams, Ste- 
ilsonams. Begalo visiems dė
kinga.

Johana Petravičlenė

Moterų Sąjungos 20 kp. na
rei M. Petrošienei mirus jos 
brangiai sesutei reiškiame gi
lios užuojautos.

M. S. 20 kuopa

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINfiS 

MINTYS
U angliško vertė

Kon. Ant. M. Karniiikia

Dievas visa sutvėrė su jų 
nuosavybėmis, kurios nurody
tų ir Jo didelę galybę ir Jo 
didelę meilę.

DON'T BE GREY
Dao*t tobrata gny halr. Oruy kair 
■Hkoo you look old and faal «M. 
Try the Modarn* Method for CoL 
orine Hair ... CLAIROL. YooTB

mant- No bltaching roųuirod to 
ąoften th« hair «htn yoo tuo 
CLAIROL. Yotfū krve tka moto 
ob yoor hair —boautiful, natūrai* 
lookinc «olor that dafias datactioa. 
Soo youraelf aa yoo wduM Bka to 
M Soo your hairdrcam todag • 
•Md thb ooupon N0W.

Nattnrallj •••

RHEUMATISMi...t t. OTka yufact MBMaaOea af rtch aao

vyzdingo gyvenimo.

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir mušiką patvaąkė 
Ant S. Pocius

Uleido C. L. R. K. Vargoninin
ką Provincija.

Knygos kaina — 60 centai, pri
dedant 10 centą persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MISOLALIS

Šlovinkim Viešpatį.
Miflloa Ir Mišparai. LtetuvIAkal 

Ir LaOtynlftkal, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Paraiė Kan. Ad. 8aba
liau akas. Stipriais odos viriais, 
kaina — 3.78. Reikalaukite 1S:

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois

kviestos dalyvauti net keline-!“ P1*“1*1’ J**- Mio-
Pirmas cho-,"’5 » New Y<>rk-

Dabar skelbia naujų narių

Vieša Padėka
Nuoširdžiai dėkoju M. S. 

20 ikip. sųjungietėins už neti
kėtų sunpryzų, kuris man bu-r 
vo surengtas gimtadienio pro
ga, sykiu ir kitiems artimie
siems draugams, kurie prisi
dėjo prie pagerbtuvių.

Trūksta žodžių, kuriais ga
lėčiau išreikšti visiems savo 
dėkingumų. Ypatingai Mari
jonai Paukštienei ir Adelei 
Patrick už visų triūsų ruošiant 
šias pagerbtuves. Prisidėju
sioms prie brangios atminčiai

Pain—Agony Starta To Leave la 
24 Houn

Happy Daya Ahead for You
Thlnk of it—how thia old werld 

doaa make profresa—nov oomes a 
preecriptlon which ta known to phar- 
maciata aa Allenni and vrlthui 41 
koura after you atari to take thla 
aerlft actiny formula paln, agony and 
Inflammatlon cauaed by ezcess orio 
acid has staried to depari.
UAllenrtt doea juat what thla notlca 
aaya it wlll do—it la ruaranteed. You 
can sėt one generoua bottie at lead- 
Ins drusatoree everywhere for 86 
centą and if it doean't brins the joy- 
•ua resulta you ezpact—your saaney 
irhola hoartedly raturaad.

'• • • a
af rtA 

caat ta t 
that aaty dairai

i Wan 4*«h la. M«v Tart. M. Į

MALDAKNYGES 1

se parengimuose
menu, bet ir dainomis ro pasirodymas su naujomis . >T . , A. ,

dainomis bus sekmadienį, bi-l Ta«- hor,,Ps Slldarytl chora
_____ dviejų šimtų balsų ir išmokti

gerai dainas, kad atvykęs ge-j 
neralis dirigentas komp. J.

Urba Flower Shoppk 
4180 Archer Avk.

Fhom IAFUim 

GMca Mylintiems — Ve

Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis...........$2.50
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais
virš., paanksotais lapų kraštais.............................. c.;.$3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš,
raudonais lapų kraštais.......................   .ae.$3-00
Naujas Aukso Altorius, juodais odoe
virš., paaukuotais lapų kraštais...............^....n...$L75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš............... ^,..$L50
Maldaknygė ir BaA Vad., odos viršeliais..............r.$L25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais..............60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais.......... ^....mu>..$1A0
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais viri.....**......... t5e

DRAUGO KNYGYNAS

2334 So. Oakley Ave., Chicago, I1L

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

8ARY, OTO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

K E L N E R — P R U Z I N 
OerlMuiM PstamsTlmas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 680 W. lBth Ava.

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS...........PO

Pinigai grąžinami Jei 
nepatenkinti.

$12.50
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS ii impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
8*48 WFXT SSth HTKEET 

Tel. lAvvndale 2*08-*
1724 SO. ASHlAND AVE. 

Tel. Monroc 9281

Atdara Iki • ▼. p. p.

Phone: Cafumet 2520-1

G. A. ŠUKYS, SlIKYS - DOODY - ANTONISEN, Ine.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Perkėlom raštinę į savo namą. Raštinė moderniškai įrengta Ir patar
navimas bus geresnis.

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

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos 
dėžutes. Apdraudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavemus ir t. t. Patarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikriname kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į 
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti j vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

-A**
G. A. ŠUKYS, P Teridentas, 8UKYS-D00DY-ANT0NISRN, Ine.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PATARNAVIMAS DIENA IB NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TcL YARDS 1278
A

Re*. 4543 South Pauto* Street

RAKIU OHIOAaoa, 0I0EK0S UETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DUZETOMŲ ABOOIAOUOS

AURIU A IIP f PATARNAVIMAS 
H III D U L R G b L DIENĄ IR NAKTĮ

Fk V V A T koplyčios visose 
1 K /A 1 miesto dalyse

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAU8IA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfleld Avenue
__________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

Y Y A 1 koplyčios visose 
U * ** * Chicagos dalyse

Albert V. Petkas
P. 1. Riftas

Lachawiczir S 
1, Liūlendūs
S. P. Mažeika

4704 S. Western Avenue 
TeL LAPayette 8084 

3354 So. Halsted SL 
Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Ava 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109
2314 West 23rd Plaoe 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULhflan 1270

4348 Sa Califomia Ava 
Phone lAFayette 3572

8319 Lituanisa Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Klausykite mOsų Lietuvių radlo 

BeMadtonlo vakarais, 7:00 valandą, li WHU" stotina (1400 K.)

>. UAI/TIMTERAS

Aitaias M. PhllįK 9807 Iitoaniea Ave. 
Phone YARds 4908

LLZris 1646 West 46th Street 
Phm» YARds 0781-67M

i u link?”



Penktadienis, bJrSello 16, 1939

KARŪNA VOJIMAS
Bus Stebuklingus Piknikas, Tėvų Dienos Karūnavo jiuins, Junc Briile Vainikavimas, Kalakutų, Zanavykų, 

Aukštaičių, Žemaičių Žaidimai, Jurbarko Gastinčius, Kauno Patrovas, Cicero Gaspadinės ir Bulvariškių Klebono 

Rinkimas. Bus Puiki Muzika, etc. — etc. Nuoširdžiai Kviečiame Visus — Visus! Daug Cash Dovanų. Pradžia 
12:00 Valandų Per Pict.

Kviečia,
KLEBONAS IR KOMITETAI.

PIKNIKAS - TEVLĮ DIENA -
SV. ANTANO PARAP., CICERO, ILL.

Įvyks SEKMADIENYJE, BIRŽEUŪ-1DNE 18 D., 1939 M.
VYTAUTO DARŽE PULASKI RD. IR CICERO AVĖ.

DARGIŲ ŠEIMYNOJ TRYS GAVO 
MOKSLO DIPLOMUS

Pranešimai ’ Aukso Grūdeliai

Šį mėnesį trys baigė moks
lus iš vienos šeimynos. Užtad 
ne pro šalį porą žodžių para
šyti apie juos.

Stella (Stasė) Dargis pra
džios ir vidurinę mokyklų 
(High School) baigė Šv. Ka
zimiero Akademijoj. Apie po
rų metų pasidairiusi po pa
saulį nutarė tapti slauge. 
Prieš tris metus įstojo į Šv. 
Onos ligoninę, Chieagoj, kur 
įgijo praktikos, o Loyola U- 
niveTsitete baigė slaugės mo
kslų.

Josephino (Juzė) Dargis 
pradžios mokyklų baigė Gi
mimo P. Š. parapijoj, Mar
ąuette Park, o vidurinę mo
kyklų — Lindblom High 
School. Ir ji prieš tris metus 
įstojo į Šv. Pranciškaus ligo
ninę, Evanston, Ilk, mokytis 
slaugės profesijos. Šį mėnesį 
sėkmingai baigė Loyola Uni
versitete slaugės mokslą.

Trečias Francis (Pranukas) 
Dargis baigė pradžios moky
klų Gimimo P. Š. parap.,, o 
vidurinę —■ Harper High 
School. Dabar ruošias stoti į 
universitetų ir studijuoti me
dicinų.

Malonu pažymėti, kad iš 
Dargių šeimynos jau seniau 
trys baigė vaistininkystės mo
kslus, būtent: Antanas, Kazi
mieras ir Morta. Dabar jie 
turi nuosavų vaistinę nuosa

Aplink mus lrksa piknike «nk^
l mas ir smagus ne vien, Ikad

J. M. gerb. prelatas M. L.1 Kolumbo A ycių Knights jame šokių įp dainų, bet 
Krušas vyksta į Hartford,
Comn., į to miesto lietuvių 
parap. klebono gerb. kun. Jo
no Amboto investitūros pre- 
latūron iškilmes, kurios bus 
^sekmadienį, birželio 18 d.

Stasys Pieža, Chicago Eve- 
ning American redakcijos šta
bo narys buvo išvykęs į Cle- 
veland, Obio, kur buvo socia
linės akcijos kongresas. Kon
grese buvo daug katalikų mo
kslininkų, sociologų ir ekono
mų.

Antradienio vakarą, birže
lio 19 d., bus suruoštas prof.
K. Pakšto pagerbimas. Kas 
norės toj retoj puotoj daly- 
bauti, tuoj tepraneša į “Drau 
go” redakciją.

Adv. Jonas Borden, senas

KLAUSYKITE

Hew City Fiimtm Mart
’ RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAU. iš stoties WSBC 
— 1210 kiloėyeles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komedižka Grupė, 
ir didele eilė kitų radio žvaigždžių.

vame name, Marąuette Rd. ir 
S. Artesian Avė., Chicago.

Rašant apie Dargiūtes ir 
Dargį, reikia truputį pasaky
ti ir apie senį Dargį.

Aleksandra ir Morta Dar
giai gimė ir augo Lietuvoj. 
Dargis į šių šalį atvyko 1902 
metais. Jam teko Pennsylva- 
nijos mainose kasti anglis. 
1904 metais atvyko į Chicago 
ir apsigyveno Dievo Apvaiz
dos parap. Vėliau persikėlė į 

. Marąuette Park. Išaugino ir 
'gražiai išauklėjo visų šeimy
nų: tris sūnus ir tris dukte
ris. Ne vien tik vaikus į mo
kslus išleido, bet dar ir į biz
nį įstatė. Tėvų pastangomis 
vaistinė įsteigta.

Garbė tėvams, kad suprato 
ir įvertino mokslo svarbą. 
Bet reikia pagirti ir vaikus, 
atsiekusius mokslo. A. Dar
gis nėra “buržujus”. Vaika
ms lankant mokyklas, reikėjo 
daug valandų nuo mokslo nu-

Birželio 18 Dieną
Bus Daug Svečių

Sekmadienį, birželio 18 d., 
Lietuvių R. K. Susivienijimo 
apskrities piknike, buvusioj 
Dambrausko farmoj, Willow 

traukti ir praleisti įvairiose Springs, III., bus daug sve-
vaistinėse bei krautuvėse, kad 
uždirbti dolerį mokslui. Se-
niau man buvo progos gyve- Sus-mo apskritys a-
nti arčiau Dargių šeimynos, | Pinia dvi valstijas — Illinois 
tai pastebėdavau, fkad vaikai . ir Indiana. Laukiama svečių 

ir iš Wisconsino. Tikimės, kad 
į šį pikniką malonės atvykti 
ir svečių iš Lietuvos. Laukia
ma p-lė Baronaitė, viešnia iš Į 
Lietuvos, lietuviškųjų liau- Į 
dies šokių meisterė.

iš mokyklos ėjo į darbą, o iš 
darbo į mokyklą. Šį apsun
kinimą daugiau panešė vyre
snieji vaikai.

Dargių šeima turi pašauki-

of Columbus narys, šiomis die j svarbiausia ir dėl to, kad ja- 
nomis išrinktas vyskupo Ket-jme yį^špataus jauki, lietuvi- 
lorio skyriaus, West Side, ju- ška nuotaįka. u.
riskonsultu. Prie šio skyriaus
priklauso ir daugiau lietuvių, 
jų tarpe kun. M. Urbonavi
čius, MIC.

Chicagiečiai laukia atvyks
tant žymaus svečio iš Lietu
vos prof. K. Pakšto, kuris pa
sakys įdomią kalbą apie šių 
dienų Lietuvos gyvenimą. Pra 
kalbos bus pirmadienio vaka
re, birželio 19 d., Dievo Ap
vaizdos parap. salėj.

Pirmadienio vakarą veikė
jų būrys netikėtai užklupo jo 
bute dr. A. Rakauską, Fede
racijos įpirmininką, ir jį pa
sveikino varduvių įproga. Puo 
telė buvo jauki ir tikrai sma
gi-

Stasė, Pranas ir Juzė Dargiai, užbaigė aukštesnes moky
klas. Apie Dargių šeimų skaitykite korespondenciją.

mo prie medicinos bei gydy
mo. Trys vaistininkai, dvi 
slaugės, reta vienoj šeimoj. 
Vyriausias sūnus Antanas net 
yra vedęs slaugę. Beje, A. Da- 
rgio brolio Povilo (Pennsyl- 
vanijoj) keturios dukterys ir
gi yra slaugės. Aleksas Dar
gis iš eilės yra 11 šeimynos 
vaikas. V. Talis

čių no tik iš visų parapijų 
Chicagoje, bet ir iš kitų mie-

Kuomet žmogus dėl savo 
prasižengimų žeminasi, tuo
met lengviau kitus permal
dauja ir užsirūstinusius nu
tildo.

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
Sekmariicni, liepe-My 9,1939 

GRAŽIAME SUNSET PARKE
“VILNIAUS KALNELIUOSE”

Prie 13 5 tos ir Archer Avė., Rte. 4A

Iš Tretininkų

Draugijos Susirinkimo
Birželio 10 d. įvyko Treti

ninkų dr-jos mėnesinis susi
rinkimas, kuriame apkalbėta 
draugijos reikalai ir išklau
syta įvairūs pranešimai.

Atstovai į Federacijos 12- 
tąjį skyrių pranešė, kad sky
rius gerai gyvuoja, kad susi
rinkimai esti skaitlingi, kad 
atstovai padaro pranešimus, 
kad draugijose veikiama ir 
tokiu būdu garsinama dr-jų 
parengimai.

Pranešimas iš Labd. Są-gos 
kuopos taip pat buvo gražus. 
Pasirodo, labdariai sutartinai 
visur darbuojasi.

Dr-jos dvasios vadas kleb. 
kun. H. Vaičūnas suteikė na
riams daug naudingų patari
mų. Ragino visus dirbti ir 
melstis ir kuo dahgiausia į- 
traukti žmonių į draugiją, ši 
ir kitos tos rūšies draugijos

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DfcL VYRŲ

PAUL LEASAS
(VyrlSką Rflbą Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Bonlevard 0637

-iv Y K S -

, begalo naudingos, nes jos ir 
bažnyčią papuošia ir 'kitokius 
naudingus darbus atlieka. 
Šiame susirinkime klebonas 
pranešė, kad yra užsakytas 
naujas arnotas, kuris kainuos 
penkis šimtus dol. Arnotas 
bus gražus su trimis paveiks
lais. Prašė ir draugijos ir pa
vienių prisidėti įprie įsigijimo 
to bažnytinio rūbo, kuris per 
didesnes šventes bus tikras 
papuošalas.

Draugija taipgi pasižadėjo 
dirbti parapijos piknike.

A. Valančius

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 31st Street
A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav.

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IK BOKD 

Nėra Geresnės Degtinės 
ni Tokią Kainą

TIK |1.00 PT.«<■ AA 
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
1RP. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
DiRtri butonai

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Bonlevard 0014

MARQUETTE PARK. — 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 5 
skyrius laikys susirinkimą pe
nktadienį, birželio 16 d., pa
rapijos svetainėje, 8 valandą 
vakare. Visi nariai ir narės 
kviečiami laiku susirinkti, nes 
turime svarbių reikalų svars
tyti. Valdyba

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporatcd

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybine 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūs,, Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzimidai, Savininkai.

Mažą Išlaidą
NAMAS

Pamntyklt 
š| namą 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
mūsų vietosi

Pastatysime namus Ir vidų J- 
rengslmc ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijlstai ir užtikrinti. 
IZOLIOTĄ GARAŽĄ
2 karams pastatysime 
ant Jūsų loto

ui...............................
Unijistų statytas

(Ukrinų.

!133.

Kviečiame Jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be Jo
kių prievolių. Uždari porčial ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.
CITY WRECKING. & LBR. CO. 
2301 S. Cravrford, Lawndale 3010

Open Sundays 
K. KAFKA, prez.

1 4192 S. ARCHER AVENUE 
' (North Eaat Comer Archer and

Saeramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United State* Government 
priežiaroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki

JS,000.00
ISmokėjom ja 
Ui padėtus 4 %

pinigus '
Duodam Paskola* ant 1-mą

Morgičią
Safety Dopoait Dežntea Gailina 

Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nuo 0 ryto iki 
5 vak. Reredom nuo 9 iki 12 die

ną, Snbatom nno 9 ryto iki 
8 vai vakare

STANDARD FEDERAL SAV-
IN6S & LOAN ASSOCIATION

oi chicago
JUSTUI 1IACKIEW1CH 

Preaident
HELEN KUCHEN8KAS, Boa.

Tik tas yra nepavojingu 
tarp žmonių, kurs noriai nuo 
•jų slepiasi.

Jeigu dvejuos kariaujate 
prieš bendrą priešą, pągelbė- 
kite vienas kitą.

Daug daro, kas daug myli. 
Daug daro, kurs gerai atlieka.

Tas tikasi myli, kas apart 
meilių žodžių gerus darbus 
dirba.

Vienas gerai apmąstytas 
principas, pagrindas vertesnis 
daugelio neaiškių sumanymų.

CLASSIFIED
GERA NAUJIENA 

Parduodu namą labai pigiai — 6
kambarių su garadžiu ir apšildomas 
su šiltu oru (furnace heat). Namas 
randasi Bridgeporte. Atsišaukite pas 
savininką: 830 W. 34th Street, U*X 
YARds 5530.

PARDAVIMIT FIKSCERIAI
2-krėslal barzdaskutyklos flksčerlaL 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite: 0421 
South Halsted Street. Antros lu
bos.

ANT RENDOS
2 šviesūs kambariai, ant 2-trų lu
bų. tinkami merginoms ar vaiki
nams. Reikalinga pasisakyti kur e- 
sl pirmiau gyvenęs. 3222 So. Erne. 
rald Avė.. Chicago. Tilinols.

PARDAVIMUI BIZNIS 
Mokyklos Reikmenų Ir delicatessen. 
Marąuette Parke. Pilnai {rengtas. 
Parduosiu pigiai.

Telefonas HF.Miock 5022
PIRMOS RPšIF.8 JUODŽEMIS 

— g'ėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00: 1# 
bušeliu $2.50.
Stanley Gavcus. 110 So. Ridgeland 
Avė.. Worth, III., tel. Oak Lava 
103J-1.

VASAROTOJAMS ATYDA 
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
re Ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Gertts privažiavimas su automo- 
bllium ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chlcagos. Kelias 83 Ir 46. Pcter Ber- 
notas. Boz 77. Sllver Lake. Wis.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas prie 160 Rast 
Marąuette .Road, kampas Indiana A- 
venue. Matykite Mr. Downs.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui taverno biznis. Pigi lais- 
nis. ni«rl renda. Atsišaukite: 835 W 

123rd Street.
PARDAVIMUI

S kambarių bungaiow. 5760.00 įmo
kėti. $27.00 J mėnesį HOLC. Labai 
gerame stovyje. 50 pėdų lotos. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busų. Savi
ninkas: 6353 S. 55th Oourt, Oaklawn, 
Illinois. 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas po num. 160 
Kast Maniuctte Road. kampas In
diana Avenue. Matykite Mr. Downs.

RENDON F L rjT AS 
Rendon 2 fletal po 8 kambarius. 
Gosaa, elektriką, ir rakandai; šilu
ma ir karštas vanduo. $7.00 į sa
vaitę. Be rakandų $26.00 J mėnesį. 
3241 Ogden Avė. Matykite Emest 
Rudaitis^2-tra^aukštas^_____

PARDAVIMUI NAMAS 
8 kambarių, šviesus namas (gera
me stovyje) su {eigomis. DMells lo
tas. Ąžuolo aptalsymal: 2 ekstra tu
aletai; 6 kamaraitės (ciosets); Elec- 
trohuc Gaslnls refrigeratorlus; klek 
rakandų; šviesi pastogė su geroms 
grindimis. Furnace; karštas van
duo; mūrinis pamatas, cementinis 
privažiavimas ir kiemas. 2-karų ra
mdžius: pulki žolė, medžiai ir gė
lės; liuosas titulas, taksai žemi; ma
ža cash kaina arba lengvi Išmokė
jimai. Arti mokyklų, bažnyčių, par
kų, knygyno, krautuvių Ir transpor- 
tacljos. Matykite nuo 2 iki 5 po
piet. Sekmadieniais arba kitomis 
valandomis pagal sutartį. RADcllf- 
fe 3281 (Aubum Park), 7525 Eg- 
glcsfoti Avė. (Atyda agentams).

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas. 3 Retai: ( kamba
rių; 4 kamharlų ir 3 kambarių; 2 
karų garudžius. Parduosiu pigiai arba 
mainyslm ant grosernės ar kitokio 
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 We*t SSrd Ptace, 
Uhkago, m.

PARDAVIMUI RAKANDAI 
Iš prležartles ligos parsiduoda ra
kandai virtuvės, dlnlng ir parlor 
kambarių. Matykite nuo 8:00 iki 
6:00 vai. popiet. 7086 So. Artesian 
Avė. 2-tras aukštas. 

PARDAVIMUI AKORDIONA 
Naujas 1838 metų Wurlltzer 18( 
ai) akcrdlonas. Streamlined. Pai 
siu pigiai. Duokite paslūlljlmą 
L. Emerson. 8248 So. taniu 
Telefonas Trlangle 3684.

PARDAVIMUI BUNGALOW 
8 kambarių mūrinis hungalow. 
važiavimas iš Bono; S karu gi 
džius; arti Marąuette Park. A 
šaukite: 1227 We»t Mth Ptace, < 
------ III.

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

i


