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T R U M P A I 
Rašo L. Simutis 

Amerikos lietuvių katalikų 
visuomene apsigaubė gedulo 
rūbais. Visų lietuvių lūpos 
kartoja — nebeturime Moti
nėles Marijos, nebeturime di
delės geradarės, didelės dar
bininkės, tiek daug gražių, 
taip labai reikalingų darbų 
nudirbusios. 

J i mirė. 
Amžina atilsį snteik jos 

sielai, Viešpatie! 

Olandijoje paskelbtas stovis 
MOTINA MARIJA IŠKILMINGAI 
LAIDOJAMA PIRMADIENĮ 

Šv. Kazimiero Seserų vie
nuolynas laidoja savo steigėją. 
Pirmadienyje užpils žemėmis 
ta, kuri viską: savo jaunys
tę, savo gabumais, visą savo 
gyvenimą atidavė jam, šv. 
Kazimiero vienuolynui, ir peri 
jį Dievo garbei ir mūsų vi 
suomenės gerovei. 

Dažniausia tik jau numiru-
sieji vadai ir didieji darbinin
kai susilaukia tinkamo savo 
darbų įvertinimo. 

Bet Motina Marija gyva 
būdama jautė, kad jos darbai 
mūtų tautai yra reikalingi ir 
kad jie yra vertinami, nors ji 
nesisavino tų visų nuopelnų 
sau, ji nenorėjo, kad kas apie 
ją kalbėtų ar rašytų, nes ne 
tam gyveno ir ne tam dirbo. 

J. E. Arkiv. Samuel Stnitch 
suteiks paskutinę absoliuciją 
DALYVAUS J. E. VYSK. E. F. HOBAN j ^ j * SįgŽJg^ 
I R D A U G K U N I G Ų Balkanų valstybių .policija 

. , , .. . r .. - f subruzdo išgaudyti Vokietijos 
A. a. Motinos Manio*, Sv. Ka-t . . . , ... 

. . « _T. v. . . _ ' . T nacių agentus ir kitus įtaria-
zimiero Seseni Viršininkes, kūnas yra? ,. * „ , 

~ rr . . . , 1 mus svetimšalius, kurie, rasi, 
parsavotas Sv. Kazimiero vienuoly-*. , < , -,.,. TT.A 

^ . _ „^ . 4 I padarę sąmokslus padėti Hit-
ne. .Rytoj 2:30 vai. po įpietų bus nu-*, . , +. B ,, , , 
. . . . J . . • m , v. i ' lenui apnykti Balkanų valsty lydėtas i vienuolyno koplyčią, ku**, , • i i «. . / t. * k. / , . . X v Z įbes, kai vokieeių kariuomene 
bus atlaikyti gedulingi mišparai. Šias*. . . . ,,. 
ceremonijas atliks kun. A. Briška,: XT . m i . , . . . 4. 

•' Net ir Turkija bijo svetim-
Nekalto Prasidėjimo par. klebonas, L ^ ^ ^ fr į t a r i a m u o s i u s 

asistuojant kun. J . čužauskui, Šv. B u i m d i n § j a i r i š t r e m i a T a s 
Baltramieįaus par. klebonui, kun.j , . T , .. . 

^==>- r * \ f T ^ L . a wr i \V&t d a r o m a Jugoslavijoje, 
•u- i n./r Ant. Martmkui, sv. Kazimiero par. 0 . . . . • IK««™«:4^» 

t. a. Motina Manja . , , . _ ' _ .. . . - ; . i Bulgarijoje ir Rumunijoje. 
klebonui, kun. M. Šauhnskui, Sv. My-i 

DIES ŽADA IŠKELTI 
PLATU SANKALBĮ 

WASHINGTON, bal. 19. — 
Kongreso atstovas Dies pareis 
kia, kad artimoj ateityje jo 

TAIKOSI PRIE SUVAR
ŽYMŲ DANTJOJE 

Jei veliones pastangos ne
būt buvusios vertinamos, vie
nuolija nebūt išaugusi nei 
vienuolių skaičiumi, nei ji bū
tų išsiplėtusi po visą šį kraš
tą ir Lietuvoje, nei nebūt su
traukus aplink save tūkstan
čius savo tautiečių, kurie taip 
nuoširdžiai parėmė visus jos 
sumanymus, visus užsimoji
mus ir padėjo juos realizuoti. 

Žinoma, kai jos netenkame, 
dar labiau vertinsime nuveik
tuosius darbus, pasigesime ir 
pajusime, kad Motinėlės Ma
rijos mirtis mūsų visuomenės 
gyvenime padarė nelengvai 
užtaisomą spragą. 

kolo parapijos klebonui, ir kun. dr. J . Vaškui, M.I.C., Aušros 
Vartų par. klebonui. 

Laidotuvių tvarka pirmadienį bus tokia: 
Šv. Mišios prasidės 9:30 vai,, dalyvaujant Jo Ekscelenci-I BERLYNAS, bal. 19. 

jai Arkivyskupui Samueliui A. Stritch, kuriam asistuos ku-• Vomn cr«nHa (nran^n v 
nigai klebonai: I. Albavičius, A. Baltutis ir H. Vaičiūnas ir 
ceremoniarius — Prelatas Tomas Hayes. 

Šv. Mišių celebrantas bus kun. B. Urba, Šv. Kazimiero Se
serų vienuolyno kapelionas; dijakonas bus kun. P. Kataus-
kas ir subdijakonas kun. H. Wierman, O.S.A., .ceremoniarius 
— kun. M. Švarlis; thuriferarius — kun, A. Valančius. 

Pamokslą sakys Jo Malonybė Prelatas M. L. Krušas. 
Sv. Mišias prie šoninių altorių aukos: Tėvų Marijonų Vi- j kiečiai okupantai prie suvar-

v"o r 0 O n FM 0 l a S k U n" M a d i u l i ° n i s i r k U n ' N i k ° l a S C h r i s t ° f f e l ' į ž y m ų taikosi _ mažina cuk-
Ą Presbiterijoje bus Jo Ekscelencija Rockfordo vyskupas j *»** i r kav<>s vartojimą, 

E. F. Hoban, kuriam asistuos kunigai klebonai, A. Linkus i r ' 
J . Paškauskas. Taip pat bus daug kitų įprelatų ir kunigu. 

Kiti apeigų tarnautojai bus (Juigley Seminarijos ir Svenč. 
Panelės Gimimo mokyklos studentai. 

BALKANUOSE SEKAMI 
NACIU AGENTAI 

BUDAPEŠTAS, bal. 19. — 
Visos Balkanų valstybės išju-
do rūpestingiau budėti, kad vi 
daus priešai negautų progos j komitetas tikisi iškelti vadi

namą 'trojų arklį' — milžiniš
ką svetimšalių agentų sankal-
bį šioj šaly prieš vyriausybe, 
ir gyvuojančią santvarką, ly
giai taip, kaip šiomis dieno
mis nacių agentai Norvegijo
je padėjo vokiečių kariuome
nei įsiveržti į tą kraštą. 

Jis sako, kad komitetas pa
šauks apklausinėti apie 100 
nacių, fašistų ir komunistų, 
kaip tik bus užbaigtas ap-
klausimui pasitvarkymas. 

"Trojų arklio" situacija A-
merikoje yra aršesnė nei Nor 
vegijoje, sako Dies. Čia viso
se įstaigose yra pilna svetim
šalių agentų ir šnipų. Jų yra 
kiekvienoj pramones šakoj — 

• 

visuose fabrikuose ir unijoje. 
Šalies administracija prieš tai 
nieko neveikia. 

PRANEŠTA, OLANDIJA 
NEREIKALINGA GLOBOS 

Premjeras pareiškia, olandai 
patys apsiginsią nuo priešų 

HAGA, baL 19. — Kara
lienės išleistu dekretu visoj 
Olandijoj ir kolonijose paskel 
btas karo stovis. 

Dekrtetą per radiją paskel
bęs premjeras Derėk Jan dc 
Geer pareiškė, kad kai ku-, 
rios valstvbės susimeta parū-' 

Į 
pinti globos olandų koloni-1 

joms. Peršiama globa Olandi
jai nereikalinga, sakė jis. 

Anot premjero, Olandija at 
meta visokius jai globos pa
siūlymus ir žadėjimus. Nes iš 
to negalima ką nors gera su
laukti. Tie žadėjimai gali tik 
pakirsti neutralumą. Olandija 
gi ir toliau laikosi griežtojo 
neutralumo. 

JUGOSLAVIJOJ SUSEKTA 
NACIŲ SANKALBIS 

Nacių spauda vpraneša, kad vo 
kiečių kariuomenė Danijoje 
tik išlaiko tvarką, bet ten ne
vyrauja. 

Kadangi Danijoje seniau 
buvo suvaržytas cukraus ir 
kavos vartojimas^ tai ir vo-

GEGUŽES MĖNESI 
MALDOS UŽ TAIKA 

Dideliose kančiose ir skau
smuose paskutines savo gyve
nimo dienas velionė praleido, 
bet buvo rami ir ramiai savo 
akis užmerkė. Buvo rami, nes 
savo pradėtiems darbams tęs-

VATTKANAS, bal. 19. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII at 
siliepia į viso pasaulio kata
likus ateinantį gegužės mene 
sį pasiaukoti maldoms už tai
kos grįžimą. 

Potpiežius savo šį norą ir 
kvietimą pareiškia laišku vai 
stybiniam sekretoriui kardino 
lui Magjlione, nurodydamas, 
kad ir pereitais metais gegu
žės mėnesį melstasi už pasau
lio ramybę. 

Kadangi karas vis labiau 
smarkėja, sako Šventasis Te-

GAL NACIAI SUSITARį 
SU ŠVEDIJA 

Anot nacių, danai patenkin
ti okupantais, nes jaučiasi ap 
saugoti nuo išorinių priešų. 

963 MILIJONUS DOL. 
PRIPAŽINO LAIVYNUI 

WASHINGTON, bal. 19. -
Senatas pravedė karo laivy-

VOKIEČIAI ĮSITAISO 
OSLO MIESTE 

OSLO, Norvegija, bal. 19. 
— Vokiečiai šį miestą kas-

! kart daugiau keičia kariniu. 
Pakraščiais įtaisoma sunkioji 
artilerija. Kai kurių parduo
tuvių langai apkalami stam
biomis lentomis, aplink na
mų rūsius kraujami smilčių 
maišeliai. Vokiečiai be to o-
kupuotą teritoriją kaskart 
daugiau (plečia. 

UŽGINA NORVEGŲ 

BELGRADAS, bal. 19. — 
Jugoslavijoje susektas išsisa-
šakojęs nacių sankalbis su
griauti dabartinę premjero 
Dragiš Cvietkovič vyriausybę. 

Sankatbio priešakyje buvo 
buvęs Jugjoslavijos premjeras 
Milanas Stovadinovič, žino-
mas Vlokietijos nacių šalinin
kas. 

Jis suimtas. Policija seka jo 

sandraugus, kurie taip pat 
bus greit suimti. 

Sankalbininkai buvo pada
rę planus tuojau užsimoti 
prieš vyriausybę, kaip tik vo
kiečių kariuomenė įsiverpianti 
Jugoslavijon. Vadinas, numa
tytas vokiečių įsiveržimas. 

Suimtas Stoyadinovič išvež 
tas į Rudnik kaimą kalnuose 
ir tenai internuotas. Kareiviai 
jį saugoja 

nui didinti bilių, kuriuo pri-IšDAVIŠKUMĄ 
pažinta 963,797,478 doi fon-, W A S m N G T 0 N b a l . 1 9 . _ 

i Norvegijos ipiasiuntinybė už-; das. Ateinančiais fiskaliniais 
, metais bus pastatyta du po, 

•BERLYNAS, bal. 19. i . 4 5 ' ™ ^ į»*<> ' f a i ' v i e " 
1 . . i nas lėktuvnešis, du kruizenai, 

Norvegai kovoja su isiverzu-1 v. . •, • , . . v *• ^ . . ^ . v . v . , i I aštuoni naikintuvai ir sėsi po j . šiais vokiečiais uz nepriklau-* j • • i • • , . , A j . , v I,vandeniniai laivai, 
somybę ir, atrodo, Švedija sia 

igina? kad būk patys norvegai 
I vadai išdavikiškumu padėję 
vokiečiams įsiveržti Norvegi-
jon. 

Sako, nebuvę jokio išdaviš-
kuma Vokiečiams įsiveržti 
gelbėję jų gudrybės. 

me konflikte užima neutralę j V 0 K I E Č I A I SAKOSI 
poziciją. Bet stebėtojai yra k r J J J , ,g*piPR4JA 
tokios nuomonės. Jie randa, 
kad Vokietija, matyt, turi pal BERLYNAS, bal. 19. - Į JAPONAI MATO U. S. 
darius kokią nors slaptą su-'Vokietijos autoritetai tvirti- GRASINIMUS 
tartį su Švedija J na, kad vokiečiai vis stipriau," T 0 K I 0 ) b a L l 9 . _ Japonų 

. [įsigali Norvegijoje. Sako, ten* d nepalankiai sutinka 
Savo nuomonę jie r e m i a ? f . ^ . ^ w _ , nTI,„ ^ 0 ^ ; 1 1 0 ! T u „ , p , . , . . „ , _ . „ 

ti paliko ketvertą šimtų sesu- vas, viso pasaulio katalikai fafctu, kad tarp Vokietijos i* d i d į n a m a s siunčiant ja trans-
čių, savo įpėdininkių, jos pa 
čios parinktų, išauklėtų, dar
bams paruoštų. 

Tuo raminasi ir mūsų 
suomenė. 

vokiečių kariuomenės skaičius 

vi-

gegužės mėnesy turi burtis- g v e d i j a s pakrančių vyksta n e ' ^ a r t a i s i r lėktuvais. 
prie Dievo Motinos altoriaus\ p ą p r a s t a s l a i v ų j u d e j i m a s . J Taip pat praneša, kad pas-

Matyt, karinė medžiaga siun-" kutiniu laiku vokiečiai nus-
čiama Švedijon, iš kur bus nuskandinę britų 4 povandeni-
keldinta vokiečiams Norvege nius laivus ir 1 kruizerį dau-

ir melsti Jos užtarymo. 

Seserų akademijos, mokyk
los, ligoninės, jos atmintis — 
visų mūsų širdyse gilus dė-Dar žodelis. 

A. a Motina Marija — mū-fkingumas, už visa tą, ką ji 
sų kultūrinio gyvenimo ir vei I nuveikė mūsų gerovei, 
kimo pioniere. Jos asmenybę 
taip branginame kaip brangi-! Vteų Chicagos lietuvių pa-
name amžinos atminties kun. rapijų chorai ir dienraštis 
A. Burba, kun. A. Staniuky-^ " D r a u g a s " labai nuoširdžiai 
na, kun. A. Kaupa, kun. F. \ užkviečia mus visus rytoj at

jo ję . giau. 

BRITAI NORVEGIJOJ 
PUOLA VOKIEČIUS 

STOKHOLMAS, Švedija, Gronge, netoli Trondheim, vy 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % bal. 19. — Gauta žinių, kad( ksta britų mūšiai su vokie-

Kudirką, kun. V. Kulikauską;'vykti į Ashland Auditorium,1 g a u s į n g a s ^ 1 ^ kariuomenės' č i a i s - S a k o m B » vokiečiai iš tos 
ir kitus jų lygmens Amerikos j į Dainų Šventę. Kvietimą pri- ,. .v, . , . \/r ]Ą ? apylinkės atbloškiami atgal. 
lietuvių veikimo pionierius. imkime ir toj šventėj dalyvau 

kime. Nesigailėsime. Galima 
Nereiks mums galvoti, ko-• užtikrinti, kad iš šventės gri

kio akmens ipaminklą prie 
Motinos kapo statyti. Jos pa 

Šime šipsodami ir didžiuoda
mies mūsų chorais ir lietuviš-

minklas, tai šv. Kaiimiero kąja daina 

100 mylių pietvakarų link nuo 
Frondheim, Norvegijoj, kur 
vokiečiai įsitaisę stiprias po
zicijas. 

Taip pat turima žinių, kad 

Britų žygis yra Trondheime 
vokiečius iš visų šonų sužny 
•bti ir sunaikinti. 

Taip pat yra žinių, kad EI 
verume norvegai smarkiai su 
sirėmę su vokiečiais. 

J. A. Valstybių sekretoriaus 
Hullio išleistą pareiškimą o-
landų Rytinių Indijų klausi
mu. Japonai sako, kad tas pa 
reiškimas yra japonams grasi 
nimas ir kišimasis į svetimus 
reikalus. 

DAUG PŪDYMAUJANČIOS 
ŽEMfiS BUS ĮDIRBTA 

LONDONAS, bal. .18. — 
Apie 1,900,000 akrų pudy-
maujančios žemės Anglijoj, 
Vali joj ir Škotijoj šiemet bus 
įdirbta javams ir daržovėms. 
Kai kur ir parkai suariami. 

SUOMIJA SKAUDŽIAI 
NUSIVYLUS DRAUGAIS 

HELSINKIS, v bal. 18. — 
Vargiai rastum nors vieną 
Suomį, kurs pripažintų kad 
Suomija pralaimėjusi karą 
£u sov. Rusija. Dėka apsime
tusiems bičiuliams, Suomija 
buvo priversta pati viena ko
voti su galinguoju priešu ir 
pagaliau padaryti sau kietą 
taiką. Jei bičiuliai būtų buvę 
tikrieji bičiuliai ir jie butų 
susimetę nuoširdžiai padėti 
Suomijai, kietos taikos būtų 
išvengta. 

Suomija pirmoje vietoje nu 
sivylė Amerika, iš kurios ne
gavo sau reikalingos pasko
los, paskiau nusivylė Švedi
jos draugingumu ir santarvės 
valstybių žadėjimais prisiųsti 
kariuomenę. Pagaliau pačia 
Vokietija, kuri po pasaulinio 
karo gelbėjo suomiams kovo
ti prieš bolševizmo plitimą, o 
šį kartą bendrai su bolševi
kais nusisuko prieš suomius. 

PRAVEDĖ L06AN 
-- WALTER BILIĮJ 

WASHINGTON, bal. 19. — 
Kongreso žemesnieji rūmai 
279 balsais prieš 97 pravedė 
Logan-Walter bilių; kuriuo 
suvaržoma įvairių rūšių val
dinių agentūrų diktatoriniai 
autoritetai, kurių nė teismai 
negali palaužti. Teismai sta
čiai pareiškia, kad patsai kon 

' gresas agentūroms pripažįsta 
! visokius autoritetus, tad nėra 
' kas darius. 

Pravestu biliurfl teismai į-
ipiareigojami? prireikus, tuos 
autoritetus palauiti. 

Šiandien šaly yra daugiau 
kaip 100 įvairių rūšių valdi
nių biurų, boardų, komisijų, 
pakomisijų ir kitų raidyninių 
agentūrų. Jose dirba apie vie 
nas milijonas tarnautojų. Vi
sos yra biurokratinio pobū
džio. Nutarta jas pažaboti ir 
suturėti biurokratizmo pliti
mą ir įsigalėjimą. 

SANTARVE PERKA 
LĖKTUVUS 

WASHINGTON, bal. 19. — 
Santarvės valstybių agentai 
šioj šaly užsako padirbti 
daugiau,kaip 1,500 karinių 
lėktuvų vertės iki 120 milijo
nų dol. 

REINAUD GAVO 
] PASITIKĖJIMĄ 

PARYŽIUS, bal. 19. — 
Premjeras Reynaud parlamen 
te gavo pasitikėjimą 504 bal-

'sais prieš 0. 

SUOMIAI ŠAUKIASI 
PAŠALPOS 

WASHXSGTON, bal. 19. — 
Suomių Raudonasis Kryžius 
per Amerikos R. Kryžių šau
kiasi pašalpos. Turi 40,000 as 
menų benamių. Daug sužeistų 
jų turi slaugoti. 

R. INDIJTOMS 
NEREIKIA GLOBOS 

HAGA, bal. 19. — Olande 
jos vyriausybė dėl Rytinių 
Indijų Amerikai atsako, kad 
tos Indijos nereikalingos jo
kios svetimos globos, arba pa 
gaibos. Jei Olandija bus į-
traukta karan, tai olandų Ry 
tinės Indijos pačios vienos su 
gebės savo reikalais rūpintis 
ir apfsiginti, pareiškiama. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — IS 

dalies debtesuota ir šalta. 
Saulė teka 5:01, leidžiasi 

6:36. 
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T H E LITI 11 A M A N DVI I V F K I L . M ) 
Pu b I i« b-d Dail), eicept šundays 

Bub*rip<iom*. On« Year — $6.00; Six Monttia — 
| I .§# ; Thr— Montba — *2.uu; One Montb — 75a 
Burop« — One l e a r — f7.00; 9tx Month# — $4.00; 
ttofle Copy — t centą. 

AArrtiMuM ta "DRAUOAJ" brtng» 
— o — 

| Kaip Pagerbsime Jos Atmintį? 

" D R A U G A S 
l*eina kasdien. Išskyrus sekmadienius. 

Kata*: Junt. Amerikos Valstybėse: 
Metams — $f.U0; Fasei Metui — $J.5u; Trimis Mėne
siams — $2.00; Vienam Menesfui — 75a Kitose vals-
tybtsc prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui 
— $4.00. Pavienis numeris — J c 

Bendradarbiams ir korespondentams rai tu negažina, 
jei neprašoma tai padaryti ir mprisiunčiama tam tiks
lui pašto lenkių. Redukcija paailuiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai Ir aidktai (jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikrastin nededa m oa 

— • — 

8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Enlered as Second-Class Mattcr March 31, 1*16, at 
Cblcago. Illinois L'nder the Act oi March 3. 1870. 

Kuklioji, kantrioji, darbščioji ir tylioji 
daioininke a. a. MOTINA MARIJA labai 
daug dirbo, bet diibo ne savo asmeninei nau
dai, ne del tuščios garbės, bet Bažnyčiai ir 

Pakvietimas Į Dainų Šventę •« Pontifieale, kurioj yra 5 e v-: geležinkelio stoties iki to fa-
| augeli jos (aprašančios pen- I briko šią vasara, bus praves-

- .. kias džiaugsmingas Rožan- ta keletą geležinkelio Saku, Lietuvių tauta yra muzikali, Lietuva 5 ra dainų 
Motina supdama maža vaikelį jau jam dainuoja. Taigi lie 
tuvis išmoksta dainuoti, pirma negu melstis. Ir gerai daro 

tautai. Už savo didelius darbus ji ne'aukė] motinos skiepydamos dainos dvasia į jųjų mažutėlius, im se Metuose ir Šve. liožaneiaus ir šakių numatoma pravesti 
jokio medžiagiško attyginimo. Vienintelis jos 

Atsimenu, kada aš buvau mažas, niano"mo"tinele, 'kad j a p i e 1 (J03 "• * * * ž i n o n , a ' k i 'f i a i p r a v e * l i * k i r i a i l , a « W « 
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troškimas buvo — kelti Dievo garbę savo 
tautiečių tarpe, auklėti lietuvių sūnus ir duk
teris šviesiais, dorais, prakukuojančiais ka
talikais, sąmoningais lietuviais ir gerais šio 
krašto piliečiais. Jos troškimai pildėsi. Dvi 
mergaičių akademijos, jai sumaniai vadovau
jant, virto mūsų religinio ir tautinio gyve
nimo židiniu šiame krašte, jau davusią visą 
eilę sąmoningų, gerai išauklėtų visuomenės 
veikėjų, pavyzdingų motinų, gerai išmoks
lintų mokytojų, šv. Kazimiero Seserų veda
mos parapijinės mokyklos ne tik į parapijų, 

mane pakelti prie aukštesnių idealų, tai darydavo ne vien 
dažnais patarimais, bet ir daina. Ji parinkdavo pačias gra
žiausias ir ideališkiausias. Gi gal Gelto šiandie, nors neesi\ 
muzikos profesijoje, visgi prie "Dainų Šventės" suruošimo 
dedu didėlių pastangų. 

Anais laikais (1913-1917 m.) turėjau progos \Vyoming 
Valley, Pennsylvanijoje, dainuoti "Dainų Šventėse," kurias 
ruošdavo tos apylinkės bažnytiniai chorai. Atsimenu vieną 
kartą jungtiniam ohorui vadovavo IStasys Šimkus, mūsų tau
tos žymus kompozitorius. Tose "Dainų Šventėse" dalyvavo 

tos tokios nėra Lietuvos baž- litų. Jei laikas ir sąlygos leis, 
nykiose. Klebonas dek. Šeške-, dar šią vasarą numatoma pra
virins uoliai rūpinasi savo pa-j dėti ir bėgių tiesimą. Tarp 

bet j visa mūsų visuomeninį gyvenimą įnešė' i r Antanas Sodeika (dabar žymus Lietuvos Operos artis 

Chicagos ir apylinkių lietuviai renkasi ry
toj į Ashland Auditorium, kad pasiklausyti 
dainų, pasilinksminti ir tuo pačiu paremti 
mūsų parapijų chorus, kurie mūsų visuome
nės gyvenime svarbų vaidmenį vaidina. 

Tai bus dainų švente pilna ta žodžio pras
imo. . ̂  „„ 

Šventės programa susidaro iš chorų chore 
(apie tūkstantis dainininkų), vyrų ir mar
gaičių cherų, duetų, kvarJetų, sikstetų ir t.t. 
Publikai taip pat bus duota proga padainuo 
ti drauge su chorais, kad visi galėtume jaus 
ti buvę aktyviais dainų šventes dalyviais. 

Kam teko būti pernai Pasaulinėj Parodoj 
(New Ycrke) surengtoj Lietuviu; Dienoj ir 
girdėti milžiniškojo choro dainavimą, tas ne
galėjo nesusižavėti galinga MetuvišKa daina. 

Tiesa, Chicagos dainų šventė neturės tokio 
gausingo choro, kaip vurėjo Lietuvių Diena 
pasaulinėj parodoj, tačiau savo dainavimu, 
tikimės, ehicagiečių chorų choras anąjį ' su-
kirs". Mat, chicagiečiai yra geriau susidai
navę, dainuos daugiau ir smagesnių dainų 
be to, dainuos salėje, bet į&Vijpo atviri dan
gum ', taip kad lietuvių daina bus parody 
ta publikai visoje savo gaiybėj, pilname gra 
žunie. 

Mes lietuviai mėgstame dainą, mėgstama 
ir giesmę. Daug dainuojama Lietuvoj, neat-
siliekame ir čia, Amerikoj. 

Vargu surasi Amerikoj ir mažiausią lie
tuvių parapiją, kurioj nebūt choras.. .Dažnai 
pritrūksta energijes ir lesų kitiems reika
lams, bet ėuoro ir vedėjo išlaikymui vis >ik 
susiranda galimumų. Cmcagos arkidiecezijoj 
yra gana mažų lietuvių parapijų, tačiau nė
ra nė vienos be choro ir be vedėjo vargom 
ninko. Kitataučių tarpe yra gausingų para 
pijų, kurios nepajėgia išlaikyti nei chorų nei 
vargonininkų. 

Taip yra dėl to, kad lietuviai mėgstame 
giesmėmis Dievą garbinti ir dainomis mar
ginti savo gyvenimo dienas. Dainuojanti lie
tuvių tauta sukūrė daugybę gi džiausiu dai 
nų, kuriomis ir kitataučiai gėrisi ir mes jo 
mis tikrai nuosnd&iai galione didžiuotis. 

Daina, ypač lietuviškoji, daug gali. Ji lig 
šiol daug prisidėjo prie palaikymo tautine* 
sąmonės išeivijoj, prisidės ir ateityje. Del K 
yr a svarbu, kad ir toliau visose mūsų para 
pijose išsilaikytų chorai, kad jie augtų na 
riais, tobulėtų ir, svarbiausia, kad jie ir gie
dotų ir dainuotų lietuviškai. 

Mūsų tauta gyvena lyg ir ištyrimo laiko
tarpį. Lietuvos valstybė yra tokioje pade 

gražios dvasios, lietuviškumo, mūsų jausima 
pririšo prie lietuvių parapijų, nemažai jo į-
traukė j Letuviškąjį veikimą. 
. . Velionės darbo nuopelnai yra dideli ir 
Bažnyčiai ir mūsų tautai. 

Ne bo reiKalo a. a.. Motina Marija, jau mir 
ties patale gulėdama, susilaukė aukšto sve
čio, Bažnyčios Kunigaikščio J. E. arkivys
kupo S. Stritch asmenyje, kuris jai suteikė 
palaiminimą. Ne be reikalo patsai Popiežius 
Pijus XII per Apaštališkąjį Delegatą savo 
palaiminimą malonėjo prisiųsti. iNe be rei
kalo pats Arkivyskupas dalyvaus jos laido
tuvėse. Tai aiškus pripažinimas Motinos Ma
rijos Bažnyčiai nuveiktų darbų. 

Neužmiršo ir neužmirš velionės darbų ir 
mūsų tauta. Prieš keletą metų už jos nuo
pelnus Lietuvai ir Amerikos liejuviams ji 
buvo apdovanota L. D. K. Gedimino ordino 
aukštu laipsniu. 

Kuomi mes, Amerikos lietuviai, pagerbsi
me tos didžiosios lietuvaitės, visą gyvenimą 
mums paaukojusios, atmintį. Tiesa, jos at
mintis ilgam pasiliks gyva kiekvieno sąmo
ningo lietuvio širdyje. Tačiau to neužtenka. 
Ji daugiau yra užsipelniusi. Ji užsipelnė mū
sų maidų ir nuoširdaus rėmimo tų visų idė
jų, kuriomis ji gyveno, kurių realizavimui 
ji tiek daug dirbo, taip kantriai kentėjo, taip 
karšiai meldėsi. 

tas) vadovaudamas Scrantono lietuvių parapijų chorui. 
Taigi kada kilo mintis Chicagoje ruošti "Dainų Šven

tę,"'tam nevien pritariau, bet žadėjau iš "Draugo*1 pusds 
didžiausią paramą. Ir štai dalykai taip susipynė, kad rytoj, 
Ashland Boulevard Auditorium, 12 Chicagos geriausių cho
rų, apie 500 dainininkų, sulips ant estrados ir išpildys vie
ną iš gražiausių ir maloniausių programų. Bus ten tikrai 
"Dainų Šventė." 

Kas myli lietuvišką dainą, o lietuviai visi jąs myli, te
atvyksta rytoj 5 valandą popiet į Ashland 'Boulevard Audi
torium, prie Van Buren ir Ashland Boulevard ir tepasi 
džiaugia šia dainų puota. 

Kviečiu, nuoširdžiai prašau ir maldauju visų atsilanky
ti į šią "Dainų Šventę," kurią ruošia Lietuvių R. K. Para 
pijų Chorų Sąjungos Chicagos Provincija ir "Draugas/ 
Po programos bus išokiai. 

Kim. J. Mačiulionis, M.l.C, 
"Draugo" Administratorius. 

rapijiečių dvasine pažanga. 
Jiems pats yra parašęs skai
tymų knygas gegužės ir biri* 

Kauno ir Vilniaus šią vasarą 
tiekiami antrieji bėgiai. Dirbs 
apie 300 darbininkų. Toliau, 

lio mėn. pamaldoms. Be to, Geležinkelių Valdyba šią va 
Labai domisi savo bažnyčios ir 
parapijos istorija ir iškasto
mis praeitų amžių senienomis 
(kaip pay., suakmenėjusių ža) 
čiukų, medžio dalių ir pan.). 

Nauji Geležinkeliai 
Lietuvoje 

KAUNAS (E). Iš šiemeti
nių statybų svarbiausiųjų ei
lėje numatyta baigti Darbe-
nų-Šventosios geležinkelį, prie 
kurio jau nuo ankstyvo pa

šare baigs praeitais metais 
pradėtus statyti šiuos darbus: 
Kaune, Tauragėje ir Kretin
goje traukinių garvežiams de
po, ir Joniškyje, Dvarinin
kuose, Aukštiškiuose ir Sida-
ruose keleiviu namus. 

Moterystė yra tam duota ir 
pašvęsta, kad daugintus ir 
kurtų, stiprintų tautą. Kas 
vengia šeimynos, tas sunkiai 
nusideda Dievui, gamtai ir 

vasario pradeda dirbti apuj tautai. Tokie "kontrolieriai' 
300 darbininkų. Kitas, Pane- Dievo nepripažįsta ir būna pa-
vežyje statomas trečias enk-l čios gamtos nubausti, turi da
rą ivs fabrikas. Nuo Panevėžį*' ryti įvairias operacijas. 

Ar 

Rimties Valandėlei 
v 

Meksika Kelia Rūpestį Dėdei C: 
Šamui 

Jau nuo seniai Meksika negyvena norma
lų ir tvarkų gyvenimą. Nuo seniai ten gyve
nimas yra išėjęs iš normalių vėžių. Jungti
nės Valstybės nuo seniai turi nebaigtų rei
kalų- su savo pietiniu kaimynu. 

Jei Meksikos gyvenimas bent kiek ggrėtų, 
tai būtų pusė bėdos. To Jen nėra. Meksik 
dabar yra priebėga visokiems radikališkiems 

gaivalams. Ten rado prieglaudą Trockis, ten 
sugarmėjo šimtai Ispanijos revoliucijonierių. 

Pastaruoju laiku Meksikoj prasidėjo judė
jimas už sudarymą artimesnių ryšių su Mask
va. Kartu su tuo judėjimu eina kitas — už 
atsitolinimą nuo Jungtinių Valstybių. Veda
ma kurstanti agitacija prieš Jungtines Val
stybes. 

Toks dalykų blogėjimas Meksikoj yra ypač 
nepageidaujamas dabar, kuomet visos Ame
rikos respublikoms turėr.į rūpėti stiprinti 
bendrą frontą prieš Europos ir Azijcs dik 

Miesto sodan pasivaikščio- dančios geležies, maniau sau, 
darni ėjo žilas senelis karUu "čia vmrbūt, prie tokio pavo-
su mažu vaikeliu — greičiau-' jaus visi atsargūs", 
sia jo anūkas. Koks malonus Vadas paaiškino apie dar-
vaizdas — gili žiema bičiulys! bą kuris pavesta atlikti tik-
tę palaiko su ankstyvu pava-. tai patyrusiems^ Priclūrėį jog 
sariu; vienas daug patyręs,' retkarčiais kuris nors nepai-
antras net atsargumo dėsnių sydamas įsakymų apie atsar-
nesuprantąs. gumą,, daro kaip patinka, ta-

Kadangi abu sustojo arčiau da visiems susidaro didelis 
manęs, galėjau užgirsti jų pa- pavojus. Primine jog trys vy-
šnekėsį. Žilagalvis mokė vai- rai tais metais įkrito verdan-
kutį, "Būki atsargus, nieko' čiame katile. 
neliesk jeigu gerai nesupran- _ _ . , , 

Gal pamanysi kad paprasti, verčiau pasiklausk". Vai
kelis norėjo pasilenkti prie 
gėlės. Senelis vaiką tuojaus 
sugriebė laiku, rodydamas į 
, ... —L Ju+̂ i ««• m a a .sisedus už stalo pasiseką tik nutūpusią bitelę ant _ _ f 

tame gyvenime per didelės at 
sargos nereikia. Juokinga bu 
vo pamatyti kaip viena vieš 

tos gėlelės; bitė norėjusi me
daus parinkti nuo gėlės, dar 
būtų vaikui netyčia įgėlusi. « ., . i v • j ti, ji negalėjo m nuryti, bet 

Vaikas jaunas, nelabai dar, . ' J "• J . J* J ' 
1 ir negražu spiaua iš burnos, 

mė pilną šaukštą kopūstų snu 
bos. Nesmagas apsigavimas, 
nes kopūstai buvę labai karš-

Gyvenime dar daug nema
lonių valandų teks praleisti 

pastabus, bet gyvenimas jam 
galėtų būti lengvesnis jeigu 
klausys ir atsargiai pildys ką 
tas nuoširdus bičiulis patars.1 dėl stokos atsargumo. Kū-

tatorius. Tokiam frontui nuo seniai pritaria! Daugelis niekad neišmoksta no nuostoliai negali lygintis 
Jungtinės Valstybės ir prie jo stengiasi su- atsargumo nors ir žilą senat-' su nuostoliais kuriuos dvasia 
grupuoti visas Amerikos respublikas. Dabar j Vo būtų sulaukė. 
didžiausią tame fronte spragą sudaro Mek
sika, c 

nukenčia. Piktas priešas sten-
Kai pasitaikej gera proga giasi įtikinti kad jis nepavo-

aplankyti plieno dirbtuves, pa jingas, net diaugas. Kaip švie 

demonstracija, kurioj dalyvavo apie 20,000 
žmonių. Demonstrantai ir reikalavo artimes
nių ryšių su Maskva iš vienos puses ir smer
kė Jungtines Valstybes iš kiJos. 

Geriausias būdas atsteigti normalų gyve 
7 j T l « * 7 ~ i r " ' ^ ^ e j i ^ l i t i k a 7 n ^ r į s t a "*?** Meksikoj būtų taiišgau.i ten reUgijos 

MmmnU mkfkM mt^oė) buvo suruošta m a t y t i blizgančiAs krosnis nuo sa reikalinga naktyje, >aip at 
ugnies, pilstomus katilus ver- sargą sielos kovose. A.B.C.J 

atvirai pasakyti, koks liKimas jos laukia; 
mes, Amerikos ir kitų kraštų lietuviai esame 
priversti vesti kovą su nutautėjimu, su savo 
silpnesnių ji} brolių palinkimu į tautinį iš si 
gimimą. Siame dideliame ir sunkiame tau
tos darbe, sekdami savo bočių pavyzdį, pa 
sikvieskime į talką dainą. Kad ta daina bū
tų dar galingesnė, dar harmoningesne, rem
kime, auginkime ir tobulinkime savuosius 
chorus. 

Taigi, ryt dainuoja mūsų chorai, dainuo 

IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
laisvę. Tada ten sustiprėtų katalikybė ir ta
da svajonės apie ryšius su Maskva išnyktų. ~ , 
Tada ryšiai stiprėtų su Jungtinėmis Valsty-| U k l t l l t l k o K o v a 
bėmis. Tada stiprėtu. Amerikos respublikų S u Š e r n a i s 
bendras frontas. 

Kad tokie dalykai dabar Meksikoj dedasi, 
tai dalinai kalta Jungtinių Valstybių vyriau
sybė ir šio krašto visuomenė. Kaip šio kraš
to vyriausybe, taip ir šio krašto visuomenė 
pro pirštus žiūrėjo, kuomet Meksikoj buvo 
varžoma tikybinė laisvė ir kada buvo per
sekiojami katalikai. Tas Meksikos radikalus 

& 

tą, Gav»?s kirviu į kaktą, šer-
; nas krito. Antras bėgo. Tuo 
• jaus ūkin. puolė tą vytis 

{Veiveriai. — Kovo 11 d.' Kaip sniego daug, tai ir ne 

sime ir mes visi, tuo prisidėdami keui savf drąsino ir jie savo darbą varė toliau. Da 
tautiečių tautinę sąmonę, garsinti lietuvių bar priėjo prie to, kad ir šio krašto vyriau-
varaą ir paremsime chorus, kurie taip rei- sybė ir šio krašto visuomenė ėmė rūpintis 
kalingi mūsų ir religiniam ir tautiniam vei- nesmagiais reiškiniais, kurie Meksikoj de-
kimui. 

magu 
d&si. 

. 
• 

Petkeliškių k. ūkininkas Čer
niauskas J. važiavo į mišką. 
Miške jį užpuolė trys šernai. 
Vienas šernas tuoj puolė prie 
to ūkininko. Tas griebėsi už 
kirvio ir sviedė šerniui į snu
kį. Tas suriko ir puolė tuoj 
kiti šernai ginti. Ūkininkas ki- Re tŲ S e n i e i l Ų _ „ . , J o < ,A ! Chicago, Illinois Tel. SEEley 8/60 
tam sermui kirto į šoną, bet| Simnas. — Simne randasi x-***v.«g%/, ******/ 7 
puolė ant žmogaus antrą kar-' reta knyga, panąii į Vyskupų, IĮ̂  

galėjo greitai bėgti. Pavijus, 
ilkininkui pasisekė ir tą nukir 
sti. Trečias paliego. Ūkininku.-
niekur nesužeidė. Ši kova su 
šėmiais įvyko Garliavos giri
ninkijos miško. 

Pirmą kartą istorijoj 6 kubiškų pėdų refrigeratorius 
parduodamas \iž tokią žemą kainą. 1040 modelis su 
visais naujausiais pagerinimais, Sealed Unit , vertas 
$160.00. Dabar parsiduoda už: 

tiktai $ 14,50. 
Roosevelt Furniture Co 

II 2 3 1 0 West Roosevelt Rd. 

J 
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WISC0NSIN0 LIETUVIŲ ŽINIOS 
Kenosha Žinios 

Susirinkimai 
Ryt po sumos įvyks Biru

tės dr-jcrs ir Seselių Pranciš-
kieoių Rėmėjų susirinkimai. 
Įvairumai 

Prasidėjus pavasariui atsi
rado ir daugiau ligonių. Po 
sunkios sėkmingos operacijos 
sveiksta Stella Hauser. J i gu
li Kenosha ligoninėj. 

Ši bažnyčia yra lenkų, Keno-
•shoj. 

Tretininkai davė gražų j>a-
vyadį kitoms draugijoms nu-
pirkdamos naują mišolą šven
tėms ir stulą pamokslams. 

1 
Juzefą Wutzienienė sunkiai 

serga jau aštuonios savaitės. 
Ji yra kol kas savo namuose. 

Mūsų vienas iš ūkininkų 

Gyvojo Ražanoiaus dr-ja pa 
sekė pavyzdį ir nupirko nau
ją baltą kopą ir veloną, ir mė
lyna arnotą šv. Mišiom. Visi 
gėrėjosi pirmą kartą pamatę 
Velykų ryte. ttal atsiras ir 
daugiau draugijų bei asmenų 
norintieji nupirkti savo bei 
draugijos vardu bažnytinių 

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS 
Nepaprastas 
Bankietas 

Martinas Žiuromskis irgi sun- drabužių. Jau kiti yra negrą 
kiai serga. Jam buvo suteik
tas ir paskutinis sakramen
tas. 

Kitą sekm. balandžio 28 d. 
Šv. Petro parapijos salėj, so-
dalietės rengia juokingą teat
rą. Šį veikalą diriguoja Sesuo 
(Jloria, Mergaitės uoliai, dar
buojasi ir deda visas pastan
gas net ir naktimis, idant pa
sisektų. Visas pelnas eis at
naujinti visas stovylas bažny
čioj. Tad paremkime jas nu
sipirkdami bilietus iš anks
to. Prie durių bus 40 centų, 
o iš anksto pirkdami tiktai 35 
centai. Po teatro bus šokiai 
prie geros muzikos. Atidėki
te tą dieną šiam irarengimui. 

žus ir pradeda plyšti. 

Juzefą Bartasienė ir kita 
moteris kuri nenori 'savo var
do paskelbti nupirko du nau
ju juodu mišiolu dėl žėlaunų 
šv. Mišių. 

Grasilda Masiulionienė pa
aukavo bažnyčiai naują kėdę 
ir yTa šventoriuje prie alto
riaus. Visoms aukotojoms kle
bonas taria nuoširdų ačiū. 

Mūsų klebonas kun. Pran
ciškus Skrodenis, MIC daly
vavo Šv. Kazimiero parapijos 
40 vai. užpaigimo pamaldose. 

Už dviejų savaičių mūsų 
iparapijoj prasidės šv. Misi
jos. Tad praneškite savo pa
žįstamiems ir kaimynams, kad 
visi atsilankytų. Sukvieskite 
ir tuos, kurie į bažnyčią nei
na. J ie išgirdę misijonieriaus 
pamokslų gal savo gyvenimą 
pataisys ir gris prie Dievo. 
Apie tai plačiau bus praneš
ta kitą savaitę. 

Lake County Lietuvių De
mokratų Lyga rengia nepa
prastą balių, su puikia pro
grama ir kalbomis, bal. 21 d., 
1940 m., 6 vai. po pietų, Šv. 
Kazimiero salėje, 1390 W. ir 
loth Ave. 

Šitas bankietas yra garbė 
Indianos lietuviams. Jame at
važiuoja ir dalyvauja Honor-
able Henry F. Schicker, the 
Lieutenant Governor o f In
diana. Jis pasakys kalbą, ku
rią privalo visi lietuviai gir
dėti. Taip pat dalyvaus ir 
daug kitų žymių asmenų. Pir
mas atsitikimas kad, toks žy
mus asmuo sutiko dalyvauti 
lietuvių tarpe. Tokios garbės 
neturėjo nė viena tauta. Tuo 
savo atsilankymu jis pagerbs samanota, 
ne tik lietuvius Garyje, bet 
visoje Lake apskrityje. Todėl 
visi lietuviai privalo gerbda
mi save dalyvauti ir pasiro
dyti garbingai garbingo sve
čio akyse. 

Lake Couhty Lyga šio su
rengimui paskyrė komisiją, 

abu iš Gary, Indianos. Jie de
da visas pastangas dėl šio 
bankieto gerumo ir pa vykimo. 
Kartu kviečia Indianos ir 
apylinkių lietuvius ir biznie
rius dalyvauti šiame bankiete 
ir pakelti lietuvių vardą ir 
garbę savo atsilankymu sve
timtaučių tarpe. 

Politikierius 

Šaltimieras Garyje. 
14 d. balandžio, Ispanų sve 

tainėje prie 11 ir Van Buren 
gatvių įvyko Šaltimiero ir jo 

Aukso Grūdeliai 
Mokėjimas su savo priešai* 

išlaikyti kalbos tono ir min-

vo nuo kardo ašmenų, bet dar 
daugiau žuvo nuo liežuvio. 

Tasai žino daug, kuris mo
ka valdyti liežuvį. Daug žu 'išimtį. 

Meilė — vulkano verpetai: 
ką užlieja — paskandina jo 

# 

grupės parengimas. Progra
ma buvo išpildyta gerai ir su Soyed Mehren, kuris nuste-
stropiu prisirengimu. Progra- bino Chicagos surašinėtojus 
ma susidėjo iš įvairių dainų,' pasisakydamas esąs 129 m t 
muzikos ir juokų. Dainos po amžiaus. Jis gimęs 1811 me-
vadovyste p. Pečiukaitės iše-! tais Cairo, Egipte. (Acme tė
jo labai gerai. Man daugiau- Į lephoto) 
sia patiko daina " K u r bakuče 

yy kurią sudainavo 
p. Balsiutė. Jos balsas tikrai 
gražus ir atitinkamas tai dai
nai. Balalaikų orkestrą tikrai 
gražiai sugrojo. P. šaltimie
ro kalba kaip gimsta eilės ir 
daina tikrai patiko publikai. 

Abelnai šitas parengimas 
išėjo labai gražiai. Jis su-

būtent vietinį biznierių ir žy- traukė labai daug publikos. 
mų politiklierį Antaną Kaz-j Jį ruošė Akademijos Kemė-

jos. I r turės gražaus pelno. 
Ten Buvęs. 

KAS GIRDĖT WAUKEGANE 
^ , 

lauską ir Mrs. J . Evensik, 

mitteeman, savo paskirtose 
vardose, tapo išbalsuoti ir šie' Po pamaldų 21 d. balandžio 
lietuviai: A. J. Sutkus (dem.), įvyks Gyvojo Rožančiaus Dr-
Juozas Matulėnas, J r . (resp.). jos narių susirinkimas. Visi 
ir F . Sederavičia (dem.). nariai prašomi dalyvauti. Bus 
Nulaužė ranką išduota atskaita iš "buneo 

Parpuldama trepais, 10 me-' par ty ," įvykusios gavėnios 
tų amžiaus- " E n r i k o " duktė metu. Valdyba. 
Laurina, nusilaužė ranką. Bu 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, u pilna erarancija 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padaromo už $1.0C. Nau.ii 
tempei i ai 50c. Adjustavimaa veltui 

Dr. Karolis Nurkal-Nurkajtis ran
dasi didžiulėje .Tosepb F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pop:et 

JOSEPH F. BUDRIK: 
PURNITŪRE HOUSB I 

3409-11 S. Halsted St. 
Tel Vard, 2151 

90 TŪKSTANČIU DDL VERTES 
GERŲ RAKANDU PASIRINKIMAS 

Žemos kainos ir taipgi lengvi išmokėjimai. Ra
di jos, Gesiniai Pečiai, Lovos, Springsai, Klėjonkės, 
Karpetai, Bedroom Setai, Valgomo Kambario Setai, 

'Virtuvės Setai, Skalbiamos Mašinos. Ras BUDRIKĄ ra
site naminius baldus nuo pigiausio iki brangiausio. 

^ h 

, vo nugabenta Šv. Teresės li
goninėn, kur taipo rankutė su
taisyta ir daibar randasi na-
mie. i '*'''* 
Nemalonu 

Draugijose, tarpe nekuriu 
Netikėtai mirė , imtuvių bankietas Lietuvių 
Pirmadienį baland. 15 d. ta- Auditorijoj. Prie visų šių pa-

po palaidoti Bernardas Savo-' s i t i k i ™ i d e d a s i i r v i s o s k a " J * k a r t a l s k y l a ™ * ™ P » ; 
kynas ir jo moteris Konstan- talikiškos vietinės draugijos, tunai, gim-a. užgauliojimą., 
cija. Jauna pora patiko nelai-į n<* « • * T «™ R * 1 ™ " 0 0 tė-Įv.enas kito^Daugiaus.a y.saij 

Stiprink dvasios galybę, ne 
mūsij likimas priklauso nuo 
mūsų pačių. Mes galim būti 
tokie, kokiais norim būti ir 
daryti tai, ką norim jei nepa 
liaudami manysim apie tai. 
ko mes norim. 

UNTVERSAI 
RĘSTAI IR ANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito 
ctem Kankintam Sutelktam Pm 

'am** "linu 

Unkamic Patarnavimą* Tlaleou 

750 W. 31st Streei 
A & NORKUS s*v 
Tel. Victory 9670 

minga mirtį, važiuojant natno velis jau miręs. A. a, Juozai be reikalo. Tokie nariai turė-
iS Kenosha, Wis., kuomet jų P a s Matulėnas, Sr., buvo šioj tų atsiminti esą. nariai kata-
automobilis nulėkė nuo kelio I»«U>U°i veikėjas ir draugi- hkiskų draugijų, kurių šūkis 
apsivertė kelis kartus ir at- ™ stambus rėmėjas. Jam ne- j y r a gyventi santaikoj. 
»imuš§ į medį. Gedulingos pa-1 t e k o t o s l a i m ^ k u r i o s t a 4 P, ^ s ™ k i i n a s 
maldos už velionių sielas įvy- troško, pamatyti savo sūnų Šv. Juozapo ir Šv. Baltra-
ko Šv. Anastazijos bažnyčioj t a P u s kunigu i r atnašaujant miejaus draugijų vakaro ren-
ir palaidoti Šv. Marijos kapi- š v- M i š i u auką. Laikytame gimo komisijos įvyks šešta-
nėse. Velionis buvo sūnus vi- posėdyje prieita prie to, kad dienį, bal. 20 d. antrą vai. po 

o 'seno gyventojo t a P ° paskirtos įvairios komi- pietų, Lietuvių Auditorijoj. 
ernardo Savoky-!sij**4* nustatyti p»lanai, tinka-' Visi komisijos nariai malonė-

mai prisirengti puotai, kurių sit susirinkti. Enrikas 
mūs kolonijoj retai pasitaiko.1 — — — — — 
[Tapo isbalsuoi 

Antradienį bal. 16 d. tapo Į y v k u s b a l s a v i m a m S ) i š l i e . 
palaidotas jaunikaitis Anta- tny[ų t a r p o — precinkt-com-
nas Doeis, kuris taip pat ipa-' 

šiems žinomo 
ūkininko, B 
no, Sr. 

tiko netikėtą mirtį, nupulda-
mas trepais ir persiskeldamas 
galvą. A. a. Antanas yra- čia 
gimęs, augęs ir lankęs vietinę 
parapijos mokyklą. Gedulin
gos pamaldos įvyko Šv. Bal
tramiejaus bažnyčioj, palaido
tas Ascension kapinėse>^-
Primicijos 

Birželio 9 d. mūs parapijoj 
įvyks primicijos kun. Antano j 
Matulėno (Tėvo Raimundo). 
Kadangi jaunas kunigas yra 
šioj parapijoj gimęs ir augęs 
ir baigęs pradinę mokyklą, 
tai jo vienminčiai 1927 metų 
klasės draugai-ės, rengiasi 
prie gan a iškilmingos dienos. 
Be gražių iškilmingų pamaldų 
Šv. Baltaramiejaus bažnyčioj 
taip pat yra rengiamas ir cari-. 

Užlaikome pilną eilę vyriš
kų marškinių, baltų ir mar
gų, visų mierų. Taipgi tu
rime didelį pasirinkimą ka
klaraiščių (neckties). 

BRIDGEPORT KN1TTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

1TSL. VICTORY 3486 } 
F. Selemonavich, Sav. ' 

Atdara Kasdien ir Vakarais / 
ir Sekmadieniai ^ 

E X T R A 
IŠ VYČIŲ CHORO VEIKIMO 

Lietuvos Vyčių Chicago Ap
skrities Choro ekstra prakti
ka bus laikoma šiandie, ba
landžio 20 d., West Side Sa
lėje 5 vai. popiet. Visi choro 
nariai raginami atsilankyti, 
nes nebelieka daug laiko 
prieš kelionę į Detroitą. C. B. 

M. D Z I M I D A S 
Bismarck Alaus Išvežiotojas 

• 

^ ^ B T» 

< * 

4138 Archer A 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 
Bismarck Alų į Alines, kitas į-
staigas, piknikus ir t. t. 

% 

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą. 

ve. Tel. LAFayette 0401 

1940 metų Parlor Setai, padaryti ant užsakymo, garan
tuojami 10 metų, po $39.50, po $99-50 ir po $159-00 
Su kiekvienu Parlor Setu nupirktu šią savaitę duoda
me dykai 9x12 karpetą. 

Elektrinės Ledaunės — Refrigeratoriai, 6 6 kub. pėdų 
didumo, su pilna garancija 5 metams, tiktai po $89-50-
Kiti po $114-50, $14950, $199-50- Perkant dabar, pri
dedame didelę dovaną. 

Dulkių Valytojai: Hoover, Norca, General Electric, nau
ji ir garantuoti, po $19-50, $29-50 ir $49-50- Dulkina
mųjų įrankių setas pridedamas dykai. 

Krautuvė atdara ir nedėliomis iki 4 vai. po pietų. 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088 

9 vai. nedėlios vakare leidžiamas gražus radio progra
mas iš WCFL stoties, 970 k., kuriame dalyvauja Makalai 
ir Orkestrą. 5:30 vai. nedėlios vak. dainuos Aido Cho
ras iš stoties WAAF., 920 k. 

^ 

II 

KLAUSYKIME 
Šaltimiero Rytmetiniu 
W. H. I. P-

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

— SMAIL MONTHIY PAYMINTS — 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 

x C T A D TYPEVVRITER 
^ • # ^ K > C O M P A N Y 

1t9 W. MAOOON H. 
Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 

ISTIMATfS-FREE-DiMONSTIATION 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANi 

Statau visokios rųši s naujus n. 
mus ant lengvu mėiie>Jiiig Išnv 
kSjlmu. Darau visokj taisymo da« 
ba be |oklo cash {mokėjimo, ai 
lengvu mėnesiniu Išmok S j Imt 
(Isgaunu geriausi atlyginimą i 
Pire Insurance Kompaniją dėl ta 
symo apdegusiu namų) Darą* 
paskolas ant nauja ir senu naini 
ant lengvu mėnesinių tsmokejimv 
nuo & Iki SO metų. Reikale kr*-tr 
kltės prie: 

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

LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

6912 So. \Vestern Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

^WQ4f^ D U O D A M E 

. A l f e P A S K O L A S M E M BE R 

A N T N A M V 
Del Pirkimo — Pataisymo 

Ar Seno Morg^ižio Atmokėjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

TAUPYKIT PER 
PASTA - Z ^ ST. A N T H O N Y ' 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 J° s - ' • Gribauskas, Sec. 
VU.: Pirm., Ketvir., SeStad. t Iki 8 v. •.; Antr., Trečiad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 ^ U 2 P A D E T U S PINIGUS! 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDEAUSTI IKI $6,000. 
per Federal Savingr and Loan Insurance Corp., Wasbington, D. G. 

file:///Vestern
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Dvyliką Chicago Lietuvių Parapijinių Chorui į Dalyvauja 
. _ ... _ ^ — Į — — — ^ — — - ^ ^ ^ ^ — — — — — — — * ™ ^ M — — ^ S — — — — — Į | 

Solo, duetai, sikstetas iš operos "Lucia" ir masyvio choru choro dainavimas gražiausių mūs kompozitorių 
kūrinių žavės tūkstančius lietuvių, suplaukusių iš arti ir toli. 

Komp. JL S. Pocius, Dainų 
Šventes generalis 12-ku-? cho-
ry^horo dirigentas. 
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Programos 

Pradžia 5 vai. pp . 

Šokiu Pradžia 

8 vai. vak. 

o o o 

Šokiams Grieš 

Jack Ejrry 's 

Orkeitra 

o o o 

Įžanga $1.00, 

75c ir 40 c 
Į šokius 35c 

šv. Jurgio parapijos, Bridgeport, choras. 
Gimimo Paneles Šv. parapijos, Marąuette Park, chanas. 

Dievo Apvaizdos parapijos, 18th Street apylinkes, choras. Aušros Vartų parapijos, Wetet Side, choras. 

Jungtinis choras susidės iš 500 balsų. Milžiniškoje scenoje bus sustatyti laiptai choristams choristėms susėsti 
taip, kad kiekvienas jų bus dirigento ir publikos matomas, girdimas. Gyvi vargonai bus milžiniškoje salėje. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas HEMlock 6286 

OR. A. 6. RAKAUSKAS 
OYDTTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marąuette Rd. 
(Hmm valandos: 

10—12 vai. ryta 
$—4 ir 6—8 vai. vakare 

Timadieuiais ir Sekmadieniai* 
Susitari us. 

TaL Tazds 3146 

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

Pirmadieniai*: 2 iki -k ir 7 iki • 
destadienias: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*" 

ir akiniu* pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

Dft. P. ATKOČIŪNAS 
j DENTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9P. M 
3147 S. Haisted St Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Beštadieniaa 

Valandos: 3 - 4 P. M. 
1—4 ir 6:30 — 8:30 vakar* 

T.1 OAJfai 6969 

OR. VVALTER J. PHILLIPS 
»*vnYTajA» IR CHIRURttAl 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

1 — % ir 6:30 — 6:30 vaka*. 
ir pagal sutartį. 

DR. F. C. IVINSKUNAS 
PHYSIGIAN and SURGEON 
2158 VVest Cermak Rd. 

Ofiso TeL Canal 2345 
O aso \aL ^ - 4 u t—W 

Res. 2305 So. Leavltt Street 
Kas tai. Canal 0402 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
4729 So. Ashland Avt. 

2-troa lubos 
CHICAGO, ILL 

TeL MIDway 2880 
OilBO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
Tai. po pieta ir nuo 7 iki 8:30 v. i 

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai. ryts 

Telefonas CANal 7329. 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 
ir pagal sutartį. 

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonai- SEEley 0434 

telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPR KELLA 
DANTISTAS 

655Č So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą. 

TEL. Y A B D S 6667 

DR, FRANK C. KVYINN 
(SkVlfiGlAgUAS) 

•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 Vakare, 

ir Pagal Sutarta 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI rjj^ y^ £ SIEDL1NSKI 

TeL Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-" 

Kamp. lotos Gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOo: 

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

Res. 1625 ao. outn Avenue 
I'ei. Gicero 1484. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YAR4s 0994 
Re*. TaL PLAaa 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 ?. va* 
Nedelisnii nuo 10 iki 12 vai. djesa, | 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 
2500 VVesi 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PROspon 6737 
Namų teMocas VlRiaaia 2421 

DR. P. J. BEINAR 
IHE1NARAVSBA*>) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res. — Yarda S95o 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar* 
Trečiadieniais įr Sekmadieniais 

pagal sutarta. 

TeL YA&di 2246 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tk Btnai 

TaLi nmo 9 ryto iki 8 rakiu* 
Seredoj pagal sutarti 

Kas neturi džiaugsmingos 
vilties ką nors padaryti tobu
lai, tas napadaro nieko net 
pusėtinai ir toks žmogus yra 
tinginys ir nesąžiningas. 

Res. 09fi| So. TilMU A f t 
iea TeL GRGvenill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 2—4 ir 1—% vak. 
Ketv. ir Nedaliomis siaitaris 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSIOIAN and 8URGB01 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL rak. 
Nedeliomis pagal satarti. 

Offici TeL YAJUte 4787 
ttamv TtL FlfcOspeet 19Sf 

Office Fhone Set aad 0ffioe 
PROspect 1088 8869 8. Leavitt St 
Valj 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 1711 

DR. J. J . KOVVAR _ 
(H0VVARSHA8) 

GYDITOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV- 63rd St., Chicago 

ftr»eiad;—iaia u eestaa4iania» 

DANTISTAS 
4143 South Archer AveMf 

Telefeaas Lafiyttte IMI 
AntrądiMinn KatvutsvaiaBiait • 

Penksadiasuais 
4631 So. Ashland Ave. 

Tel Y ARds 9994 
Pirmadieniais, Treiiadieniais Ii 

rei. KARda otfgi 
ties.: &HMwood 6107 

DR. A. J . BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oiiao vai. nuo 1— Ĵ ^"« 0:iiO—b^» 
756 VVest 35th Street 

AKIŲ GYDYTOJAS 

Tsl GAJfai 8118. 

DR. B O I S 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—9 popiet ir Z—8 z. a-

REZLDENC1JA 
6631 & California Ave. 

Ofiso TeL VIRguua 9088 
Reaideacijoe tel BHVerly 8844 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CH1RURGA8 

4157 Archer Avenue 
Oliao vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. B 

Nedeliomis pagal sutarti. 

(ai OANal 0857 , 
Res. TeL PROspect fioa-

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

Rezidencija 6600 So. Arteeian At* 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie. 

6 nu U vakare 

DR. VAITDSH, OPT. i 
SPECIALISTAS 

OPTOMiJTliICALLV AKIU 
LUjTtl̂ VlS 

SuvlrS 20 metų praktlkanmo 
Mano Garantarlmas 

Palengvina akių įtempime, kas f-
ri priežajulmi galvos skaudėjimo. 
svaigimo, aklų j tempimo, cervuotu-
mo, skaudama aklų kartų, atitaiso 
trumparegystę Ir toiiregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal-
las. Special* atyda atkreipiama I 
mokykios valaus KTSITOS akys atl-
uu&oiLoa. 

Valandos: nuo 10 iki 8 vaL vak. 
Nedeliomis pagal sutartį 

Daugely atsitikimų akys atitaiso 
mot, be akinio- Jkainoe ulgtos kaip 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

TtstfOBM \ ARd* U7S 
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Pirmojoj Dainų Šventėj, Ashland Boulevard Auditorium 
Dainų Šventę rengia "Draugas" ir Liet. Romos Kataliku Parapijų Choru Sąjungos Chicago Provincija. Visas 

pelnas skiriamas Katalikiškos Spaudos ir mūs choru palaikymui. ~*i 

Muz. J. Brfciaitis, Dainų 
Šventes chorų-ehoro akompa-
nistas. 
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Šv. Antano parapijos Cicero, choras. 
Šv. Mykolo parapijos, North Side, choras. 

ŠŠ. Petro ir Pauliaus parą.djos, AVest PulhnaJi, choras. ' 

grupėje trūksta 
t 

Lietuvos Vyčių Chicago Apskričio choras. 

§L) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
: ^ 

= ^ 

Suskambės Varpai 
Iškilmingos vestuves Brigh-

ton Parke balandžio men. 20 
d. 10 vai. ryto per mišias Šv. 
P. Marijos Nekalto Prasidė
jimo parap. bažnyčioje pri
ims Moterystes Sakramentij 
Matas Pratapas, Mateuso ir 
Marijonos Pratapų sūnus, su 
Helena Varkaly te. Vestuvių 
pokylis įvyks 6 vai. vak. pa
rapijos salėje. S. P. 

šis Tas Iš Stoties 
WXYZ 

TOWX OF LAKE. — Šį 
fešUdienį, baland. 20 d. Šv. 
Kryžiaus CYO vaikinų dr-ja 
turčs ketvirtą pavasario šo
kių vakarą, Palady Ballroom, 
3450 Archer Ave. prie Damen 
•ve. Šokiams gries žinoma 
Doc Ctayton ir jo orke^ra. 
Pradžia 8:30 vak. įžanga -M) 
centų. Visa-s jaunimas bei se
nieji esate kviečianti atvykti. 

teityj prisirašytų ir taptų na 
riu. Ir šiuomi .bus priimama! 
taip pat jaunimas nuo 15 iki' 
19 m. amž., kurie bus pava
dinta Šv. Kryžiaus "CYO I 
Junior Couneir'. Yra visi už
prašomi dalyvauti šiame susi
pažinime. Dvasios vadas kun. 
St. Valuckis deda visas pas
tangas, kad viskas ą pasisektų. 

1 

Kai kada tylėjimas yra iš
mintingiausias atsakymas. 

Labdarių Parengimas 
Bridgeport. — Sekmadienį, 

bal. 21 d., Šv. Jurgio par. sa
lėj įvyks šauni vakariene, ku
rią rengia Labdarių 5 kp. 
Pramoga rengiama paminėji
mui 25 metų Labdarių Sąjun
gos gyvavimo. Vakariene ge
rai prirengta, programas rū
pestingai sudarytas. Atsilan-
kusieji bus maloniai priimti, 
svetingai pavaišyti ir gražiai 
polinksminti įdomiomis pra
kalbomis ir visokiais kitokiais 
pamarginimais. Visus kviečia 
me nesivelinti. Pradžia 6 v. v. 

Rengėjai. 

JOSEPH ; Į PO 
Seno pasikvietė pagalbon po- j keturiasdešimt metų policijos 
liciją, kad surastų žaislinę' tarnyboj, ser,g, John J. Russ-
banką ir cigarų dėžutę. Bau 
ke buvo $10,000 po $100 ir ci
garų dėžulėj $800. Vagys su 
rado banką ir dėžute po lovą 
Šerio namuose, 3638 Went-
worth Ave. 

ell ieško darbo. Mat, jis su 
laukęs 63 metų automatiškai 
atleistas pensijon. 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

<? 

Sekmadienį, bal. 21 d. Šv. 
Kryžiaus CYO dr-ja, turės 
"Open-house". Yra kviečia-, 
mi šios parapijos jaunimas, 
nepriklausąs prie šios kilnios 
dr-jos ateiti ir susipažinti *3*i 
šios dr-jos darbuote, kad a-

^ 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės Das NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą, E 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA B A T H S 

RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 
Užlaikėm elektrikinį kabinetą, vėliausios mados akmenų krosnis, ir 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
besime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4552. 

V —-—_ _ _ & 
& ^ 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

-

j 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis dčl apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

WEST 31st STREET 

Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

v 

Ši bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit* 
saugesnes vietos taupyti savo pinigas. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MttSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ MBTŲI 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATIGN 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Moieris, Sec'y. 

V 
Indeliai kt**Tleoo tau py i o Jo apdrausti 

Iki $6,000.0© Feder«lta£je Įstaigoje. 

<f 

L 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW | 
l 

SOUTHWEST BUILDERS 
• J E j 

REAL ESTATE COMPANY 
Perkam, Parduodam ir Mainom Namus, Farmas, Lo
tus ir visokius biznius. Taipgi statome naujus ir tai
some senus namus. 

APSKAITLIAVIMAS DYKAI 
Parūpiname Paskolas ant Naujų ir Senų Namų 

Lengvais Išmokėjimais. 

C. P. S U R O M S K I S , Manager 
6921 S. Western Ave. Chicago, Illinois 

TeL Republic 3713 
Namų Telefonas Prospect 0176 

, 

• ' " • • • • • • 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 
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PRANEŠIMAS 
šy. Kazimiero Akad 

Rėme JŲ Dr-jai 
Minis Motinai Marijai, stei 

gėjai Sv. Kazimiero Seserų 
Kongregacijos, Šioj gilaus liū
desio visos tautos valandoj — 
reiškiame nuoširdžia užuojau
tą Seserų Kazimierieeių Kon
gregacijai. 

Vwų ARI) skyrių prašome 
užsakyti 6v. Mišias už m ŪSŲ 
mylimos motinėles Marijos 
sielą* 

Taip gi ARD Centro valdy
bos ir ARD skyrių prašome 
suvažiuoti į fcv. Kazimiero 
Vienuolyną rytoj, sekmadienį, 
balandžio 21 d., 2 vai. popiet 
punktualiai, kur visos bend
rai, prie karsto Motinos Ma
rijos, pasimelsime už jos si e-
i*. 

ARD susirinkimas nukelia
mas į balandžio 28 d., 2 vai. 
popiet, Šv. Kazimiero Akad. 

Giliai liūdinti 
Antanina Nausėdiene, 

ARD pirm. 

NEŽINO KAS POLICIJOS 3 METU VAIKAS RASTAS P a m a l d o s už a. a. riuose dalyvavo šv. Kaz ino-
* w • * » •• • i io Akademijos mokines su si-
Motmos Marijos sielę VIRŠININKAS 

Užvakar naujai išrinktos 
Cicero miesto valdybos pir
mininkas George Stedronsky 
paskyrė policijos viršininku 
kap. Martin \Vojciechowski. 
Tačiau dabartinis policijos 
viršininkas tTheodore Svoboda 
negavo oficijalaus pranešimo, 
kad jis atleistas. 

ATŠVENTĖ 102 
GIMTADIENIUS 

-Vakar šeimos tarpe atšven
tė šimtą antrą gimtadienį 
Mrs. Abbie Paul Gili, 2902 
"YVarren Blvd. Su ja kartu bu 
vo ir 75 metų sūnus ir ketu
ri anūkai. 

SVEIKAS AUTOMOBILIUI 
Tėvai Mr. and Mrs. Moe 

Mittelman, 4836 Mągnolia su
stoję prie 1900 Kedzie užėjo 
aplankyti pažįstamo, o JŲ 3 
metų sūnus Jerry pasiliko au-
tomobiliuj miegoti. Išėję lau
kan jie pasigedo automobi-j 
liaus ir sūnaus. 

Pašaukta policija. Tačiau 
ieškojimas nedavė vaisių. Tik 
po šešių valandų rasta auto
mobilius ir jame miegas vai
kas. 

vienuolyne 
vo mokytojomis. 

Giedotas Šv. Mišias laike 
Vakar 8:30 rytą Šv. Kazimie-į kun. J . Mačiulionis, Ml.C. 

ro vienuolyne už a. a, Moti-j Daug; akademikių priėmė Šv. 
nos Marijos, C.S.C., sielų bu- Komuniją Motinos Marijos in 
vo iškilmingos pamaldos, ku- tencija. 

VEDYBŲ 
leidimus išsiėmė: Richard Ma-
licki ir Florence Haramond, 
Alois Sabuda ir Jean Stanas-
zak, James Karp ir Nathalie 

"Laikai pasikeitė, bet nej Misiūnas; Prank Klūk iš 
mūsų vaikai Europoj 
vyksta baisus karas Są
jungininkai laimes,M pasako
jo senele. 

Mirtis 
Baland. 17 d. iš šv. Kry

žiaus bažnyčios palaidota a. 
a. Barbora Lešinskiene, Jur-
gįo Levinskio, mūsų parap.l 

EVANSTONE LAIMI 
0 E W E Y 

Minneapolis, Minn. ir Felicia 
Kuras; Clement Paznokas ir 
Valeria Jasinski; Chester Kū
lis ir Rose LaBud; Edvvard 
Fandell ir Phvllis Žemaitis. 

ĮSIVERŽĘ 
į vaistine, 500 W. Division 

! St. plėšikai išsinešė $53 pini-
Pravestuose vadinamuose gaiš, -75 dolerių vertes eiga 

retų ir pinįgių registerį $410 
dolerių vertes. 

šiaudiniuose balsavimuose 
Northwestern studentų tarpe 
į U. S. prezidentus laimėjo 

UŽUOJAUTA 
šv. Kazimiero Seserų Kongregacijos Stei

gėjai MOTINAI MARIJAI mirus, šioj 

skausmo ir gilaus visos mūsų tautos liū

desio valandoje reiškiame užuojautą ŠV. 

KAZIMIERO SESERIMS ir Motinos 

Marijos giminėms. 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 

REMBJŲ DRAUGIJA 

Dewey. Jis gavo 506 balsus, Į DE PAUL 
komiteto žmona. Atlaikytos j Rooseveltas 272, Vandenburg! universiteto kancleriaus pozi 
penkios šv. Mišios. Velione 
buvo jiavyzdinga ir pamaldi 
moterhs todėl laidotuvių die-
ną dalyvavo gausinga minia, 
suteikė paskutinį atsisveikini
mą. Šermenis puikiai tvarkė 
I. J . Zolp. Jurgiui Lešinskiui 
ir giminėms, ši stotis reiškia 
gilios užuojautos šioj liūde
sio valandoj. Stotis WXYZ 

318 ir Norman Thomas 74. | cija apsiėmė užimti J . E. Ar 
Pačiam Evanstone Dewey kivyskupas Samuel A. Stritch. 

surinko 265 balsus. Roosevelt 
145, Vandenburg 138 ir Tho- Duok Dievui laisvai iš sa-
m a s 42. | vęs ir iš viso ką turi. 

TUNELIS 
Vakar požeminių traukinių 

komisijonierius pranešė, jog 
prie Lake S t baigta šiauri** 
požeminių traukinių tunelio 
dalis. 

Gilios užuojautos žodžius reiškiame Šv. Kazi
miero Seselėms šioj liūdesio valandoj dėl generales 
Motinos Marijos mirties. Taipgi ir Aminėms, se
serims, broliams ir seseretems, kad Aukščiausias 
suteiktų kantrybes pergyventi šias liūdesio valan
das. O Tau, mylima ir brangi Motina Marija, lai 
Aukščiausias suteikia Amžiną Ramybę Danguje. 

LiūdisJ&v. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
Pirmas Skyrius. 

V 

• : • ! • , w w VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIA
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. J. P. KAVAL (Kavalauskas), 
naujas pasininkas. Šaukiu — 
BEPublic 6590. 

VENETTAN MONUMENT COMPANY 
527 N. Westenn Ave. Chicago, I l l inois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. lllth St., 1 bL i rytus nuo didžiųjų vartų. 

A.a. Motinos Marijos, C.S.C. mirtis sukrėtė visą 
mūsų tautą. Ji ypatingai yra skaudi mūsų išeivi
jai, kuriai a. a. Motinėlė Marija pašventė savo 
gyvenimą garbingoje vadovybėje ir lietuviškos 
kultūros kūryboje. Bet užvis skaudžiausiai pa
lietė Šv. Kazimiero Vienuoliją, kuri savo pradžią 
ir augimą ėmė iš a. a. Motinėlės Marijos didelio 
pamaldumo, pavyzdingos kantrybės, šventumo 
ir jos gilios, grnyos, dieviškosios meilės. 

Liūdinčiai Šv. Kazimiero Vienuolijai netekus 
savo brangios, mylimos Motinėlės, o taipgi gi
minėms ir visiems a. a. Motinėlės Marijos prie-
teliams A.L.R.K. Federacijos ir savo vardu reiš
kiu giliausios, nuoširdžiausios užuojautos. 

Skausmo ir liūdesio pripildyta širdimi klaupiu 
prie a. a. Motinėlės Marijos grabo ir karštai 
maldauju Dievą suteikti jos vėlei amžinos gar
bės vainiką. 

DR. A. G. RAKAUSKAS, Federacijos Pirm. 

IŠKILMINGOS GEDULO PAMALDOS 
įvyks šiandien, balandžio 20 d., 

AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOJE 
8:30 VALANDĄ RYTO 

už vėlę a. a. šviesios atminties 
MOTINOS MARIJOS, C. S. C 

Šv. Mišias aukos KUN. JUOZAS VAŠKAS, M.I.C. 
Patarnaus dijakonu KUN. A. MORKŪNAS,'M.I.C; 

subdijakonas KUN. J. DAMBRAUSKAS, M.I.C. 

MOTINA MARIJA (Kaupaite) C. S. C. 
Šv. Kazimiero Kongregacijos Įsteigėja ir G?nerale Vy
resnioji po ilgos ir sunkios ligos mirė balandžio 17 d., 
9 valanda vakare, 1940 m. Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyne, Chicągio, Illinois. 

Velione gimė sausio *6 d. 1880 m. Lietuvoje, 
Grūdelių kaime, Ramygalos parapijoje. Paliko nuliūdu
sias Švento Kazimiero Seseris, savo seserį p. S. Va-
lonienę, jos vyre. J. Valonj ir šeimą, seserėčią K. Ci-
bulskienę ir gimines — We*>t Virginia, Worcester Mass. 
ir Chicagoje. Lietuvoje: brolį Juliū, seseris: B. Sabo-
nienę, A. Krotkiene ir brdečias — vienuoles kazimie-
rietes: Seserį M. TarHziją, Seserį M. Modestą, Seserį 
M. Salomėją ir Nekalto Pras. Kongregacijos narę Ses. 
M. Teresiją. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyne, 260.1 W. Manąuette Rd. Pirmadienį, bal. 22 d., 
9:30 bus gedulingos pamaldas už a. a. Motinos Marijos 
vėlę. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Maloniai kviečiame mūsų bendradarbius ir prie-
telius atvykti į laidotuves ir suteikti paskutinį patarnavi
mą a. a. Motinai Marijai. 

Nuliūdusios: Šv. Kazimiero Seserys, velionės 
sesuo, seserėčia ir ^Gimines. 

Alt 
E L E X A MARTINU I K S E 

(MARCINKIE\VICZ) 
po tėvais Tekorait& 

(gyveno nu. 4628 S. Wood St.) 
Mirė balandžio 19 d., 1940 

m., 12:55 vai. ryto, su laukus 
puses amžiaus . 

Gimus Lietuvoje, Raseinių 
apskr . , Varnių parap. , Lukių 
ka imo. 

Amerikoje išgyveno 34 m. 
Pa l iko didel iame nul iūdime 

vyrų Mykolų, sūnų Stanislovą, 
dvi duk te r i s : Margare t ir 
Anna, marčių Anna, du žen
t u s : A r t h u r Daliege ir An-
thpny Kloris, 3 anūkus . 1 anū
ke, dvi seseris: Petronėlę 
Oleckno ir Sfella Lesik ir 

dauą kitų giminių, d raugų ir 
pažįs tamų. 

K ū n a s pašarvo tas J. F . Eu-
deikio koplyčioje, 4605 South 
Hermi tag'e Ave. 

Laidotuves įvyks antradienį , 
ba landžio 23 d. Iš kon'včios 
S:30 vai. ryto bus a t lydėta j 
šv. Krvžiaus pa m p. bažnvčia, 
kur io j įvyks pedulineros nama!-
dos už veliones sie'ą. Po pa
maldų bus nulvdėta j Švento 
Kazimiero kap ines 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-p-es ir pa*>s-
t a m u s - a s dalyvauti šiose lai
dotuvėse 

Nul iūdę : Vyra*. Sūnus. Duk
terys. Mart i , fcenta-i, Anūkai . 
Seserys i r Gimines . 

l a i d o t u v i ų d i rek tor ius X. F . 
Eudeikis , Tel. Yards 1741. 

P A D £ K O N F: 
A. f A. 

B A R B O R A I.EŠINSKIENF; 
kur i mirė balandžio 11 d„ ir 
t apo pala idota balandžio 17 
d., o d a b a r ilsta 6v. Kazimie
ro kapinėse amžinai nuti lus ir 
negalėdami at idėkoti t iems ku
rie suteikė jai pnskutinj pa
ta rnav imą ir nulydėjo ją į tų 
neišvengiamą amžinybės vi«ta. 

Mes a tmindami ir angai lė-
dami jos prasišal inimą iš mū
sų ta rpo dėkojame dva^iš-
k ia i"s kunierams A. Valančii*i, 
P. Ka tausku i ir \. Mart inkui , 
kur ie a t l a ikė mišias pri*» di-
džioio a l to r iaus ir kun igams 
P. Gasiunui . W. Kvi^činskui, 
A. Markūnui . M I r* ir S. Va-
luokui. kur ie a t 'a ikS mišias 
pr ie šoninių H t i r l n . Dėkoja
me kun. A. Vp'ančiui u* na-
s a k v m a pr i ta ik in to pamokslo. 

DėVoiame Tret in inku Dr-stei 
už u*uojauta«- šv. Krv*'»iis 
parapHos ses^ 'ėms u* aorėdv-
ma al tor ių: šv. Kryžiaus nar. 
komito tamg u* nuteikta pa<relba, 
ta'np-i šv. M'š 'u anko<oir>ms. 

F>t'koj«m<* laidotuvių d i r e k t o . 
riui T. J. 7o 'o . kur is savo ge
ru i r mandag iu pa ta rnav imu 
r a r b i n g a i nul^dė^o ia i amži-
ns^ti, o m u ^ s pa 'engvino rw>r-
u-o«-ti nu l iūd imi i«- rūopsčius. 
PAknipnip grflhn*35''vm«! ir vi
s iems knr»e Da«""odS mil«i mil-
pn nu l iūd imo valan^oie ir na-
galios d ė k o j a m 0 vtfttaOM da 'v-
vaviisiems laidotuvėse žmo
n ė m s : o t^n Barbora i 1"' P i e 
vas sute ik ia amžiną atilsį. 

Nul iūdę : Lcšin*fcij še imyna. 

-
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Nauji Lietuvos 
Žemėlapiai 

Lietuvos Konsulatas Chica-
goje tik ką. gavo iš Kauno 
naujus Lietuyos žemėlapius, 
kuriuose sužymėta naujosios 
sienos su Vokietija ir Sovie
tų Busi ja; taip pat parodo
ma ir visa etnografine Lietu
va. 

Norintieji šiuos žemėlapius 
turėti, galite įsigyti Konsula
te, 100 E. Bellevue PI., Chi-
cagjo, 111. Kaina 25c. 

\VEST SIDE 

I š S o . C h i c a g o s 

š į savaitė maldos — misi 
ją laikas. Šv. Juozapo bažny
čioje dabar yra Misijos, ku
rias veda žynius milijonierius 
ir gabus pamokslininkas kun. 
P. Jankus (dominikonas). J 
misijas lankosi gausiai žmo
nės ir rūpinasi savo dvasios 
reikalais. Šios misijos užsi 
baigs sekmadienį, balandžio] 
men. 21 dieną 2 valandą po 
pietų. 

Užbaigę dvasios puotą ne 
vienas Sočikagietis turės pro
gos nuvykti į didžiąją lietu
vių dieną — Dainos Švente, 
kuri įvyksta Ashland BlvcL 

R A D I O 
Dainuos Alice Šidlauskaitė, 

— bus šauni muzika, įdomy
bės ir ir t. t. 

Ar girdėjote, kad Sv. Ka-* J M l f t , ' Auditorium. Ši rpuikioji sale zuniero A kad. Kem. J O-tas . . . . . . _r ~ , . . , yra prie Ashland ir Van Bu-
skymus rengia vajaus vakarą,;' x> i • • • 
u i J - oo i \ - TT ren gatvių. Puikesnio ir la-balandao 28 d., Aušros Va r-' . . \. , . . . 

* T m . , biau zavmeio koncerto neteks 
tų parap. svet Ne? Tai da-- ., . . . . . . . , nn 
, ^ I įl^ai girdėti, nes retai kuo-
bar paklausvkite. °, . .'. v. . . , . - , , • 

• . „. . met keli šimtai daimnkų-kių, 
Mūsų skyr.ua qmet, ta.p , B 1 s y k i u i š p i l d o 

kaip .r ka, .„et, re^pa vajau,! m u s 0 š i o į e dainų š v e . 
• vakarą tdcalu - pmaayti dau. d a l y v a u j a v i s i C M c a g o a 

gmu naujų nar.o, kad teikus į^aBkttki chorai. Vienas Sv. 
daugiau pagalbos Šv. Kazį 

Juozapo par. choras šauniai 
gieda ir dainuoja, o kaip jung 
tinis choras 'sužavės tavo, lie
tuvi, sielą ir ilgai gerėsiesi 

i turėjęs progos tą viską išgir
sti. Nemuno Sūnus 

miero vienuolynui. Tai-gi bus 
mokyklos vaikučių programa 
eu šokiais. Sesutės Kazinrie-
rietės daug pastangų deda 
kad i&nokinus vaikučius gra 
žiai pasirodyti. Tai atžiūrėki-
me joms, atsilankydami į šį 

į MIRĖ NULŪŽĘS KOJį 
Nepamirškite! Bal. 28 d. T ' 

įvyksta vajaus vakaras. Kvi J M susidariusių komplika-
Čiami visus atsilankyti ir pa-' e iJ* nulūžus koją prieš mėne-
remti U kilnų tikslą. Įžanga1 »l m i r ^ Anthony Kielbasa, 45 
tiktai 35c. Tikietų iš anksto «*i ̂ n BernaVd Ave. Jis iš
galima gauti pas kiekvieną j buvo laiškanešiu per dvide-
rėmėją. Valdyba, šimt penkeris metus. 

Primintina radio klausyto
jam, kad rytoj, sekmadienį, 
11:30 valanda prieš piet įvyk 
sta regm'iarė sekmadienio pro 
gramą, kurios leidimu rūpi
nas Progress Furniture krau
tuvė, ir kuriai vadovaus A. 
Žilis. Šios programos pildo
mos žymių talentų, taip ir 
ryt programos išpildyme da
lyvauja solistė Alice Šidlaus
kaitė; dalyvaus "patarėjas" 
adv. K. Clugis; grieš šauni 
muzika, o radio pranešėjai 
turi daug ir svarbių ir įdo
mių pranešimų, tarpe kurių 
klausytojai girdės gerų žinių 
iš Progress Furniture Co., 
nes čia šiomis dienomis mini
ma 8-tos metinės sukaktuvės 
nuo įstaigos gyvavimo ir kur 
specialiai sumažintos kainos 
ant visokių namams reikme
nų. Nepamirškite pasiklausyti. 

Rep. A. Z. 

r 
Advance Furniture Co 
Tai nepaprasta vertybė Refrižeratorių istorijoje. Dideli 6 ku-
biškų pėdų, 1940 metų Morge Refrižeratoriai, parsiduoda 

taip maža kaina, kaip tik $ 4 i | M$Q 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
Didelė nuolaida už seną šaldytuvą. 

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMOS 

Budriko radio programa se
kmadienį, bal. 21 d. bus 9 vai. 
vakare Chicagos laiku iš sto
ties WCFL, 970 k. Bus gra
žios dainos, gera muzika ir 
gyvas gyvenimo vaizdelis, ku
rį suvaidins žinoma vaidylų 
grupė Makalai. 

Kiek anksčiau tą patį va
karą nuo 5:30 iki 6 vai. bus 
kita Budriko radio programa 
iš stoties WAAF, 920 k. Šią 
programą išpildys Aklo cho
ras* Bus'gražios liaudies dai
nos ir muzika. 

Šias ir kitas Budriko radio 
programas leidžia dvi didžiu
lės Budriko rakandų ir radi
jų krautuvės, kurių vieta yra 
Bridgeporte, 3409-21 So. Hals-
ted St. Tel. Yards 3088. 

Pranešėjas 

More ksable spacę 
/•r utfe storage 
ęf mll jomt jood 

Store more yet m 
tbe CeUaret... tbe 
big reserve c o m-
partment and docr 

See NORGE be f ore you buyl 
Wh«j y o a c a i t t these two things . . . gcncrouV JW#/ Sboum is SR-9 
capadty and safc refrieeration assure* by thc acelu- Otht aodtls M 1OW U 
iive, rcfrigcrant-coolcd Rollator Cold-Maker . . . ac d* «* .» M ^ £ \ 
cxtremcl)rlowcost, theoyourrefrigeraoondoaarsgo X M į v€Oi) 
furthcr. Lctusshowjou whatNorgc hastooffcryou. Ji A, ^M 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliais ar vežimais 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

Remkite Lietuviškę 
Žydukę 

DVAIN C E 
FURNITURE « i 

2536-40-VV. 63fd Street Tel. Hemiock 8400 
Vedėjai ir Pardavėjai: 

J. KALfDlNSKAS, J. MIŠKUS IR A. LAPENAS 
Visiems Maloniai Patarnaus. 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 
Halsted S t 
Tel. Blvd. 

0014 

CONRAD 
Fotografas 

Studija įrengta plr. 
1 \ mos rūšies su mo-
f derniškomis užlaido-
{ mis ir Hollywood 

šviesomis. D a r b a a 
G a r a n t u o t a i 

420 West 63rd Street 
Tel: Biznio — ENGlewood 5883. 

Ees. — ENGlewood 5840.. 

S R 5C1SS g 
Degtine yra vdi.io kelias] Knygos "yra drangai; blo-

prie žmogaus, o žmogaus prie gos gi, žalingi kaip ir blogi 
i • 

velnio. draugai. 

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 

Gėlės Mylintiems. . . 
Vestuvėms, Baiifcie-
taros. L«aiik>lu\ciik | 
lt l*uošiiuauis. 

GELIND>IKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

Klausykite mū.-u radio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu Saltimleru. 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

H0LLYW00D INN Prop. 
Svetainę renduejame susirinki 
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, I1L 

B U T K U S 
[Undertaking G)^ in< 

WIHlam A. Pokorny 
[Laisniuotaa Patarnavimas Dieną] 

Ir Naktj. 
1710 WE8T 18TH STREET| 

TEL. CANAL 1161 

\VOLK S T L D I O 
w 1945 VVest JS^Slrpet 

MODCKN 
COMP1 E I : 
ABVANCED i'HnT "M \YU\ 
H > W t s l rasgIBUE i-HU h s 
i'HONE L A F A V B m M I I » $ 

GARY, IND. LAIDOTITVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15tih Ave. 

SKOLINAME PINIGUS d į S l L 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

INSUREO ANT PIRMŲ MORGlClU ^ j ^ 
PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per Fecleral Savings and Ix>an Insurance 

Corporation, po U. S. Govemnicnt priežiūra. 

MOKAME O 1 OJ0 UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 

CHICAGO SAYINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6816 S. WESTERN AVE. PHONE GROVEH1LL 0306 

J O H A PAKKIJ, Soeretary 

NARIAI CHICAGOS, CICER0S LIETUVIŲ 
. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M 0 C PATARNAVIMAS 
A m D U L A i i U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV A . 1 MIESTO DALYSE . 

I. J. Zolp i ,1646 West 46th Street 
Šktne YARds 0781' -•• " 

Anthony B. Petkos 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109 

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

Albert V. Petkds 
i . . n » • I»III II — i n - i i • • • — • — a •>. 

Ladiamcz ir Sanai 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25̂ 15 
Sk-vrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

1. Liulevičius 4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER - (ĮUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTO^A KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

Biznio Telefonas Y a r d s 7 2 0 0 
Rezidencija 

6 6 3 5 So. Rockvvell Street 
Grovehil l 0 3 1 8 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituaniea Ave. 
Phone YARds 4908 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 
ALEX ALESAUSKAS 

Tai yra geriausi Ir gražiausi aut-omobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lrngvi išmokėjimai, teisingus patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES * 

"U WTLL LIKĘ US'* U » V M.MJMJ URW%.MU \J O 

4030 S. Archer Ave., Chicago, IIL 
Phone: VIRginia 1515 

Wholesale Furniture Co. 
6 3 4 3 So. Western Avenue 

EKPUBLIO 6051 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

t,iwnTAM UMOKAJIMAU 

Barskis Fu rn i tu re House, Inc. 
• v n n u OF ran ruRfOTURB" BDCCB I M I 

1745-50 W. 47th St Phone Yards 5069 
-, . 

file:///VEST
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Lietuviškoji meliodinga daina veržte veržiasi iš jaunimo krūtiniu. Darniai ir galingai ji skamba. Nelietuvis, ne" 
patrijotas bus tas, kuris, būdamas laisvas nuo asmeniniu pareigu, neatsilankys į tą D a i n u Šventę paskatinti 
mūs jaunimą ir toliau dar garsiau dainuoti. 

WEST SIDE LIETUVIŠKOS DAINOS 
AIDUOSE 

Virš Keturių šimtų Choristų-Oiorisčių Dalyva
vo Generalinei Repeticijoj 

Praeitą ketvirtadienį Aus- cntorium pilniausiai išlaikys 
ros V a r t ę parapijos salėj bn-
vo paskutine, generale Dainę 
Šventes programos repetici ja 
Toje repeticijoj dalyvavo visi 
dvylika chorų " i n corpare" , 
išėmus šimte, ka ip vedėjų ap-

kvotimus. 

Kuo geriausiai t a ip pat yra 
pasiruošę mūsų solistai. Siks-
tetas iš operos , 'Luc ia" , pa
sak dainininko K. Sabonio, 
" t raukia be gaidų ir taip, kad 

Dainų Šventes programa 
prasidės 5 vai. Po programos 
bus šokiai, kuriems grieš Jack 
Barrys orkestrą. 

Ashland Auditorium, ran
dasi prie Ashland bulvaro ir 
Van Buren St., lengvai pasie
kiama ir gatvėkariais. Atsi
lankiusius salėje pasitiks uni
formuotos Šv. Kazimiero aka-
demikes, kurios nurodinės vie 
tas. Bufete visus pasitiks su 
šypsena 20 rinktinių kolonijų 

Draugija rengia Bunco par-j po pietų. Visi kuopos nariai 
ty baland. 28 d. pas narę i ir labdarybės darbuotojai kvie 
Raubūnienę, 5916 So. Artesi-
am A ve. Kviečiami, dalyvauti, 
nes bus daug gražių dovanų. 
Pradžia 2 vai. po pietų. S.K. 

skaieinota, narių, kurie, dėl g e d a b u s p a s i r o d y t i ' i e S d a r b u o t a . Bus ta ip pat pui-
įvairių pareigų, negalėjo atsi 
lankyti . 

Publikai skirtoje vietoje ge
neravę repeticiją stebėjo visų 
chorų vedėjai, rengimo komi
sijos nar iai i r atsi lankę Chi 
cago dienraščio " A m e r i c a n " 
raporteris S. Pieža su foto
grafu, kuris padare keletą 
nuotraukų. I r reikia pasaky
ti, kad generale repeticija, po 
kelių atskirų repeticijų vienų 
vaikinų ir merginų, visus ste
bino, džiugino i r žavėjo. Tai
gi, Pirmajai Dainų šventei , 
ačiū attfiiriems chorvedžiams, 

publiką". i 
kiai įrengta i r 10 mandagių 
patarnautojų aptarnaujama 

Bendrai, poros mėnesių chor valgykla. Viskas priruošta 
vedžių ir chorų pastangos mū- rytdienai pasiti&imui tūkstan-
sų dainos meną pastate ant čių lietuvių iš Chicago i r apy 
aukštesnio pagrindo. Dvylika 
chorų rytoj pilnai išlaikys 
kvotimus iš dainos meno. O 
kaip su ̂ Chįcago ir apylinkių 
lietuvi ja? Ar j i išlaikys kvo
timus iš parėmimo mūs jau
nimo skaitlingu atsilankymu 
į Ashland Auditoriją! Reikia 
tikėtis, kad lietuvija taip pat 
išlaikys kvotimus i r Ashland 
Auditoriumi bus užpildyta. 
Mūsų jaunimas nesigaili daiv 

linkių. 

Visiems tiesiame dešinę ir 
visų lauksime rytoj , Ashland 
Auditorijoj. 

MARQUETTE PARK. — 
Draugyste Šv. Teresės Kūdi
kėlio Jėzaus rengia metinį pa
vasarinį šokių vakarą baland. 
21 d. 8 vai. vakare 'Gimimo 
Panelės Šv. parapijos svetai
nėj. K a s galės išturėti dau
giausia "bąj lons", gaus do
vaną. Muzika bus Rhythm 
Makers. Kviečia dalyvauti ko
misija. J . U. 

mūs chorai priruošti kuo ge- bo, nesigaili lėšų, reikia j is 
riausiai i r rytoj , Ashland Aur paremti. 

Progress Krautuve 
SIŪLO ŠIŲ M E T Ų 

DIDŽIAUSIĄ VERTYBC 

6 Kubiškų Pėdy, Didelį 
1940 Metų 

G E N E R A L 
E L E C T R I C 

Susirinkimai 
MARQUETTB PARK. — 

Marijonų Bendradarbių Drau
gijos 5-tas skyriaus susirin
kimas įvyks sekmad., balan
džio 21 d., parapijos mažoj 
salėj 2 vai. <po pietų. Nuošir
džiai prašomi visi nariai bei 
narės skaitlingai dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų ap
tar t i . Valdyba 

( 

"Refrigeratoriij 
UŽ 

$114 95 

ir duoda didelę nuolaidą 
už seną šaldytuvą 

D E L U X E MODELIAI 
BISKf BRANGESNI 

Labdarių .Sąjungos 23 kuo
pa laikys susirinkimą sekma
dienį, balandžio 21 du, 1940, 
Gimimo Panelės Švenčiausios 
parapijos svetainėje, 2:30 vai. PLATINKITE "DRAUGĄ' 

čiami laiku atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų apsvarsty 
mui. Valdyba. 

C L A S S I F I E D 

Nortb Side. — Labdarių 6-
tos kuopos svarbus susirinki
mas įvyks sekmadienį, balan
džio 21 d., tuojaus po sumos, 
parapijos mokyklos kambaryj. 
Kviečiami visi nariai ir drau
gijų atstovai atsilankyti į su
sirinkimą nes y r a daug svar
bių reikalų svarstymui. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui mažas medinis namas. 
2 fletai po 4 kambarius. Gerame sto
vyje. Atsišaukite: 

4118 South Maplewood' Avenue 

PARDAVIMUI IA>TAS 
Marąuette Parke, prie 70tos ir So. 
Talman Ave. Kam reikalingas toks 
lotas, atsišaukite tuojau. Parduosiu 
pigiai. 
1319 So. Campbell Aveiiuo. ChJoago 

Atnaujinkite Ir Pagražinkite 
. . _ , . „ „ Namu Grindis 
"DISTLESS FliOOR SANDIKG" 
Apkainavimas Dykai — 

15 Mėty Patyrimo 
Darbas Gvarantnotas 

Del Specialiu Sąlygų 
šaukite Dabar 

C O M £ L E T E FI/OOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

PARDAVTMTTI BIZNIS 

pfiLm Ji a p r i e I n i » » a : renda žema, 
'uJU * r e e r a s atakas. Gera proga 

etuviui. Atsišaukite laišku: „ ™ ^ SK*™*118 • 2 S S 4 So- Oakle * CO., Inc. Chkago, m . Box No «JS4ni U Souih Ashland Avenue ' ™ 5 2 * _ J * o ^ S S 4 5 Į 1 _ _ _ 
Tel. Repufollc 2030. MARQUETTE P A R K E 

Savininkas apleidžia Chicaga 1 1B dienu +nnj K.-W« , , _ _ . * * • * *• 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų namas: 6-6 kamb. su 2 karu 
garadžiu; pečiais apšildomas. Lotas 
50x125. Kaina $3.650. Randasi ant 
Laflin gat. arti 65tos. 

NORMAN GEVER A CO.. Ine. i C h k W ni n l l £?* . 2 ™ * A T « ^ 

DIDELIS I R PIGUS 
Lotas ant pero kampo prieš Vienuo
lyną, Marąuette Parke. Tinkamas d61 

S S ? SUriMbŪ!1 * "*»*« buVlOW 
b 8 SI S Maplewood Ave.; 6 po I 
kambarius, šiltu vandeniu šildomas. rezidencijos ar ko kito. Kam rcika- \ L ^ i " £^ r „ a d ž i u s -

I Taipgi 4008 S. Maplewood 

Draugystes Visų Šventų 
Cicero, 111., svarbus susirin
kimas saukiamas po bausme 
sekmadienį, bal. 21 d., 1 vai. 
po pietų. Rast. E. Mikutis 

Ave., S 

tel. HEMloek 2323. 

Valdyba. ]in^, atsišaukite ar rašykite greitai: ' į£Jf.%, " 
J J. Vilimas, 6800 S. Maplewood Ave,, ' V*tų

KI)
nam**: f « • 5 kambarius, lo

tas 50 pėdu pločio, 2 pradžia i , ren
t o s | men. $50.00. Abudu namus 
parduosiu už teisinga pasiūlijimą, su 
mažu jmokėjimu. C. P. SnromskK 
S 2 2 5 B S 6 9 2 1 S« Western A v e T t S 
Republlc 3713. Namu telefonai -
Prospeet 0176. 

<f Tel. Wfllow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & EDJDIE S 
Archer 8C Keane Avės., J Justice, 111. 

Blatz Pilsener ir Blatz Old Heidelberg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais 

Spring Frolic Party ŠeštacL Bal. 27, 1940 
E d u a r d a s J. Kubait is — F r a n c e s Kubalt is 

PARDAVIMUI 
Parduodu duonos kepyklą, su namu, 
arba vien tik biznj. Biznis išdirbtas 
per i lgus metus. Priežastis pardavi
mo — senatvė. 
2803 So. Fmerald Ave., ChJeago, Illi
nois, telefonas Calumet 4959 

PARDAVIMUI NAKTIS 
Pardavimui 3-fIetų namas Brtdge-
porte. Atsišaukite: Kazimieras Lau-
elus. 2830 South Wallaoe Rtreef 

PARDAVIMUI € K I S 
160 akerų; 90 akerų dirbamos; 11 
budlninkų. TuSčia vieta; parduoda
ma už $63.00 už akera. Jei norite 

RENDON OFISAS 
lliLJ- *?liited St. — tinkamai 
profesionalui, grožio salionui prie-
mimo kambariui; apšildomas; ištai-
RANdolĮuh 3072 * 

REIKAIJNGA MOTERIS 
^ Cf, ika"nKa moterts norinti užsi-d / r b ! i , . . ? k s t r a Pinigų. Nepaprastas 
pasmlijimaa. Lengvas darbas. Nėra 
soheitavimo. Nieko nereikia inkšti 

mažiau žem§s, galite pirkti 40 arba Uždarbis maždaug $25 00 i savai t o 
80 akerų. Didelis vasarinis rezortas. kaukite: Mr. J O'Bee aa,VBLl*-'~ 
Gera vieta. Žmogus gali padaryti ( Republic 6618 
gerą gyvenimą, bet aš per senas ir negaliu dirbti. Cash kaina $10,000. 
Mr. John Sehultz. Box 46, Route 1. 

Irons. Mlohigan 
PARDAVIMUI TAVERNAS 

Pardavimui Tavernas. Moderniški 
fixčeriai. Prieinama kaina. 

Atsišaukite: 2904 W. Armitage. 

t(r 

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 
PROGRESS KRAUTU.Vfi džiaugiasi galėdama pasiūlyti Tams
toms didžiausią vertybę refrigeratorių istorijoj. Tik Pamąstyk! 

— 6 kubiškų pėdų, tikras 0 . E. Refrigeratorius 
u ž $ 1 1 4 . 9 5 ! ! ! 

Užsisakykite TiH)jaus, Nes Ši Kaina Tik 
Trumpam Laikui! 

PROGRESS KRAUTUVE pilnai autorizuota parduoti General 
Eleetric produktus ir turi pilną pasirinkimą šių po pasaulį 

pagarsėjusiu Refrigeratorių, visokio dydžio, modelių 
ir skirtingų kainų. 

Rytoj, balandžio 21 d., 1 
vai. po ipdetų paprastoj vie
toj įvyks svarbus draugijos 
"Lietuvos Ūkininko '} meiie'si-
nis susirinkimas. Prašoma na
rių susirinkti, nes bus daug 
reikalų svarstoma. Nariai at
silikę su mokesčiais, malonė
kite užsimokėti. 

J . Žurkauskas, pirm. 

Draugija Šv. Elzbietos mo
terų i r mergaičių ant Towu 
of Lake laikys mėnesinį su
sirinkimą, balandžio 21 d. 2 
vai. po pietų šv . Kryžiaus 
parapijos svetainėje. Meldžiu 
visas nares skaitlingai susi
rinkti . Valdyba 

TOWN OF LAKE. — Dr-
ste Šv. Pranciškos Rymietes 
laikys mėnesinį 'susirinkimą 
sekm., bal. 21 d., 2 vai. po 
pietų Šv. Kryžiaus parapijos 
mokyklos kambaryje. 

3222-24-26 SO. HALSTED STREET 
Telefonas VICtory 4226, Chicago> Ifflnois 

Sveikata Ligoniams 

Knygele, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių Žievių, 
žiedų ir šaknių, su nurodymais 

delko juos vartoti. 
TaJptrl jrra nurodymai Europos lai
vynu Ir orlaivymj. kurie dabar da
lyvauja niūkiuose, Jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
iemlaplu. Kaina 35c, S setai u i $1 . 

M. ZUKAITIS 
331 DEAN BOULEVARD, 

Spencerport, N. T . 

INTERNATIONAL LNUOR CO. 
Savininkas: FRANK VIZGARD 

^ 

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
"Sunny Boyf 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtines. Tur
tinga, Švelni a* Puiki Degtine. 

< • ' • 
o — 

Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko. 

— o — 
Parduodame vien tik Taver
noms. 

— o — 

MŪSŲ Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiodami 
sekančia dieną. 

— o— 

6246-48 S. California Av. 
Chica^o, Illinois 

Tel. KEPubUc 1538-9 

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
įvairenybių Ir smulkmenų krautuvė 
pardavimui. Įvairus stakas. Nėra 
skolų. Įsteigtas 10 metų. Pagyveni
mui kamgariai užpakalyje. Priežas
tis pardavimo — senatvė. Ag-entai 
nepageidaujami. Atsišaukite: 2519 
West 63rd Street, Chicagb, Illinois, 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Saldainės, Ice Cream, Pop Corn ma
šina, smulkmenai, žurnalai, cigare-
tai. Yra ir pagyvenimui kambariai. 

1855 Wft«it 51st Street 

ANT RENDOS 
"Cottage" penkių kambarių ir vie-
nas viršuje. Iš visų pusių šviesus. 
Uaradžius. Atsišaukite: 

nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak 
Į2 52 8o. Claremont Street 

PAIEŠKO VIETOS 
Vargonininkas paieško vietos Tu

ri gerų balsų; darbštus koncertu 
surengime. Kuriam iš gerb. klebo
nų reikalinga, kreipkitės į "Drau
gas," 2334 So. Oakley Ave., Chiea-
go, 111. Box BN 368. 

PARDAVIMUI NAMAI 
MARQUETTE P A R K E 

4 fletų mūrinis namas su mūrl-
? S „ n / a r a d ž l u : kampas; naujas 

4 fletų, arti Marųuette Park, pla
tus lotas; kampas; $10,000 

PARDAVIMUI NAMAS Naujas 4 fletų namas; octagon 
Turime parduoti naujai perdirbtą front; bungalovv stogas 50 pėdu 
5 kambarių cottage. Karštu vande- lotas; mūrinis garadžius- tik 10 
niu apšildomas. Prieinama kaina. metų senumo $11 350 

Asišaukite 21 West 23rd Street g fletų kampinis mūrinis namas. 
Clilcago. 

PARDAVIMUI ©KIS 

60 akerų ūkis, gera žemė ir bu-
dinkai. Randasi Elegon, Mich., prie 
Route 114. Kaina tik $2,000. Atsi
šaukite numeru 3251 So. Emerald 
Ave.. Cblcago. Tll Tel. Victory 4181. 

# 

£ = ^ 

GERIAUSIA VIETA PIRKTI ĮVAIRIUS NAMŲ 
REIKMENIS VISAM CHICAGOS MIESTE. 

J. NAKROŠIS, D. SEMAITIS — Vedėjai. 

Skubinkit, Skubinkit! 
GAUTI VARTOTŲ MAŠI-

KŲ BARGENUS 

1939 Chevrolet $465. 
1939 Plymouth . . . . . . $495. 

Taipgi 100 įvairių kitų 

Mutual Auto Sales 
2654 W. MADISON ST. 

Chicago, Illinois 

i'-

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS JŪSŲ TIPO 
MALIAVOS KRAUTUVĖS 

Maliavos krautuve kur galite pa
sirinkti geriausią maliavą, var-
nish, enamelį ir t. t. už prieina
mas kainas... Męs ką tik gavo
me pinlą staką... j is laukia jūsų 
peržiūrėjimo. 

* P e r kelias savaites ieškojome 
ir išrinkome American produk
tus, kuriuos gamina The Ame
rican (Varnish Company, nes ti
kimės, kad jų produktai y ra ge
riausi Amerikoje. 

* Mūsų siekis y ra įsteigti maliavos krautuvę, kuria vi
si galėsime didžiuotis... Šiam tikslui reikalinga jūsų 
pagelha ir gera valia. 

SOUTHVVESTERN PAINT & VVALL PAPER CO. 
2338 S. Leavitt S t Tel. Monroe 8172 

P E T R A S CIBULSKIS , Savininkas 

A C O R D I A L 
W E L C O M E 
AVVAITS Y O U 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO FEDERAL 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
of Chlcaeo 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL 8887 

Ben. J. Kaganauskas. Ražtinlnkaa 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų namas, po 6 kambarius. Ge
rame stovyje. 2 karu garadžius. Alie
jų apšildomas. Tiktai $8.500 00 Atsi
šaukite: 6429 South Kolln Street. 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas prie mažos 
ūkės — singelis ar našlys. Turi mo-

I keti vairuoti troką. Pagyvenimas ir 
I mokestis. Atsišaukit: 3658 Wesl 
I 111 tu Street, t d . Beverly 0231, 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Kampinis, mūrinis namas. 4 kam
bariai gyvenimui ant vietos. Randa
si lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
kolonijoj. Yra garadžius Ir kiti pa
togumai. Parduosiu pigiai arba pri
imsiu j partnerius. 2301 South 
Leavitt Street. Chicago. mm 

mėnesine renda $318.00. Kaina tik
tai $10,500. 

Turime visokių mažų ir didesnių 
namų. Parduodame pigiai ir mai
nome. Taipgi darome paskolas be 
komišino ir ant 4%. Teisingas pa
tarnavimas užtikrintas. 

Clias. Urnich, (I'ruikas) 
? 2500 W. 63rd St. 

TeL Prospeet 6025 
Rytmetį ir vakarais 

l1^ 

PAIEŠKAU PUSININKO 
Paieškau pusininko prie išdirbystės 
biznio, kuris galėtu vesti prekyba 
visoje valstijoje; taipgi moters, naš
lės ar merginos, kiek suprantanti 
angliškai ir norinti likti savininke. 
Esu vienas ir sunku vienam biznj 
tvarkyti. Rašykite antrašu: 
Speelalty Mfg. and Sales, R;R. L 
W«flt 87th St., Oak Lawn, Illinois 

PARDAVIMUI 
Bučernė ir grosernė, kuri randa

si geroj vietoj. neVa arčios kompe
ticijos, seniai išdirbtas biznis. Svar
bi priežastis verčia parduoti arba 
mainysime į cottage, bungalow ar
ba duflatj Marąuette Parke ir apy
linkėje, i m t 

4 fl. moderniškas mūro namas. Ir 
mūro garadžius. Randasi Marąuette 
Park p. Kaina tik $12,800. Jmokšti 
$5,000. !*! n^Ę 

9 fl. moderniškas namas. Randa
si Marąuette Parke, kaina tik 
$22,000. 

11 fl. moderniškas namag, ran
dasi Marąuette Parke. Kaina tik 
$28.000. 

Bizniavas mūro namas. Storas Ir 
3 flatai. Randasi Marąuette Manor. 
Kaina tik $12.500. Jmokgti $4.000. 

2 po 6 kamb. medinis namas. 2 
lotai ir randasi prie Marąuette Pk. 
Kaina tik $5,500. ImokSti $1.000. 

Bungalow's 5 arba 6 kamb. Ran
dasi Marąuette Parke ir apielinkSi. 
Galima pirtfti ir su mažu jmok5jl-
mu ir už žemą kainą. 

Mes turime labai geru banrenų 
kaip tai: publičnu garadžių, blznia-
vu namų, rooming houses Ir viso
kiu namų — nuo cottage iki di
džiausiu apartmentų. Kreipkitės prie 
įgaliotinio. 

K. J. Maeke-MAčtulcas 
2346 W. 69th Street 
(2-ros lubos) 

Tel. Prospeet 3140 
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Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, NeS Nuoiimti Kuo 1 Dienos. 
TURTAS VIRŠ #4,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #325,000.00 

Dabar mokam 3Vį% • * P*" 
dėtus pinigas. Dnodam pa-

; skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAN" ASSOOIATIOIT 

OP CHICAGO 
JUSTTN MACKIEWICH, 

# 

Ctuirtered by C. 8. Government 
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 
TEIi. VIRGINIA 1141 

VAL.: 9 lkJ 5 p. p. TreOad.: t Iki lliOO p. i e i t a d . : t fld 8;00 • . • . 
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