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Naciu spauda pašiepia Britanijos
skelbiama jaunu vyre konskripcija

WASHINGTON, — Ame
Per 6 mėnesius galima juos
rikos Katalikų universiteto
išmokyti tik skėčius naudoti
patalpose
įvykusiam
36-ųjam
NEW YORK, bal. 27. — New su Britanija, turi būti pataisy
BERLYNAS, bal. 27. — Na-'nui. Bet tai tuščias darbas,
York Times iš Varšuvos pra-'tos taip, kad Vokietijai tektų metiniam Nacionalės Katalikų
cių spauda sutartinai pajuo- Kai Londono ir Paryžiaus kaŠvietimo sujungus suvažiavi
ješa, kad Vokietija Lietuvai daugiau privilegijų.
kia britij vyriausybės, skelbia- ro siekėjai mėgina apskaieiuo
me plačiai svarstyta religinių
Kėlė
tris,
reikalavimus,
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mų karinę jaunų vyrų kons- ti britų karinio pasiruošimo
r
t
’
i 3. Kaune turi būti įsteigta
'aršuvoj gautų žinių iš Kau Vokietijos agencija tiesiogi pamokų viešiosiose mokyklose
stiprumų, naciai į tai gali at
kripcijų.
klausimas ir tuo reikalu pa
no. Štai ko norima:
sakyti
tik tiek, kad VokietiPažymi,
tas
karinis
britų
niam! maisto produktų supir- daryta rezoliucija.
1 Lietuvos prekyba
su
Vo,.
_..
•
T
•
a
*
žygis nėra reikšmingas, bet'jai nesvarbu, ar 100,000 ar
r
_ ;kinejimui Lietuvos turguose.
Suvažiavimo dalyviai —- jau;
kietija 25 nuošimčiais turi bū
tik provokuojantis. Nes kiek 300,000 anglų sieks susidurti
Šie reikalavimai Kaune ofi nimo švietėjai ir auklėtojai,
ti padidinta.
vienam turi būti žinoma, pa su tuo pat likimu kautynių
2. Lietuvos prekybos sutar cialiai nepatvirtinti, nė nugin rezoliucija įsipareigoja vesti
reiškia naciai, kad per 6 mė lauke.
energingų kampanijų už reli
tys su kitomis šalimis, ypač čyti.
nesius naujokus gal ir galima Anot nacių, Britanija Pran
gines pamokas viešosiose moišmankštinti kaip naudoti skė- cūzijos ir kitų mažųjų valstyi kyklose.
Omaha, Nei,, pašto tarnautojų grupė želdinasi barzdas Čius, bet ne naujovinio karia- bių verčiama įveda konskripPažymima, kad prieš šimtų
cijų. Juk britai yra pasižadė
metų šaliai padaryta didelė į dalyvauti šiame mieste vadinamose “Golden Spike Days” vimo būdų.
Vokietijos karinių pajėgų ję saugoti tų valstybių nepri
(Acme telephoto).
nuoskauda iš mokyklų pašali-' ^kilmėse,
organas Boersenzeitung pa klausomybes. Tad dabar ga
nūs religijų. Tuometiniai na-,
reiškia, kad britai su savo lės pasisakyti, kad tas darocijos vadai turėjo siaurų nuskelbiama konskripcija bando'ma tikrai rimtai, nepaisant to
Vyriausybė sako, kad taika
matymų ir buvo mažos patir-j" ■
vien spaudimų padaryti Berly I vertingumo.
ties žmonės. Jie nenumatė, ‘
Europoje yra pusiausvyroje
LONDONAS, bal. 27. — Bri jau atsidūrusi pusiausvyroje. kad ateityje — dabartiniais!
VOKIETIJOS ORINIS SU
tų parlamentas 376 balsais Anot jo, Britanija ne vien laikais, be Dievo meilės ir Jo,
pažinojimo švietimas bus ne- AVASHINGTOfN, bal. 27.
du vyriausybė galės parūpinti SISIEKIMAS SU TURKIJA
prieš 145 pravedė konskripcijų nesiekia karo ir karinė kon
RooseveRas
šiandien
1
viešųjų darbų apie 2 milijo-1 JSTANBULAS,
Turkija,
Prez.
LONDONAS, bal. 27. — skripcija ne iš karo baimės iš vykęs ir šalies jaunimui ir gy kreipės kongresan reikalauda-Jna,ns darbininkų nuo 1939 m.
27. — Turkijos susisieki
ventojams bus daroma žala.
Britų parlamentas svarsto ka kelta.
30
lkl 1940 m; hepos ,mų ministras pasirašė kontrak
Taip iš tikrųjų ir yra. Be mas pripažinti ; 1,750,000,000 j
rinė8 konskripcijos sumany
Kadangi darbo partijos at- religijos jaunimas pagonėja dol bedarbiu šokimui 1939-'1 d’ &ianflen pne VieiS1WU(iar tų su vokiečių Lufthansa dėl Springfield, III., bal. 27, —
mų.
dol. bedarbių šelpimui
bų yra &pįe 2>800>000 bedarorinio tarp Vokietijos ir Tur- Legislatūros ekonominio kostovai
ir
dalis
kitų
atkakliai
ir
žiaurėja.
KataĮj&$kos
juometais.
Ministras pirmininkas Chain
beriamas ragina atstovus dėl kovoja prieš karinę konskrip- Įkyklos neįstengia užremti tos Iš tos sumos 1,477,000,0001 Likusieji nuo WPA 273 mi. ykijos susisiekimo per Bulgari- miteto nariai respublikonai
(darbuojasi sumažinti valmtyšio sumanymo nedvejoti, nes cijų ramiuoju laiku, ministras didelės spragos. Turi būti dar dol. turi tekti WPA. Preziden1 Ii jonai dolerių bus panaudoti jų ir Jugoslaviją.
---------------------jbės biudžeto metinės išlaidas
tai gyvas valstybės saugumui pirmininkas gręsina paleisti ibuojamasi bOtinai nuTersti tas pareiškia, kad su šiuo fon j kitiems šalyje aktyvumams.
Į iki 11 milijonų dolerių.
reikalas. Jis pažymi, kad tai- parlamentu
t_______ T _ir paskelbti nau- |netikus>. tradicin» Amel'ikos
kos priešai Europoje nepap- jus rinkimus, jei konskripci- PD°n^er^ palikimų — mokyk
MINI EUCHARISTINIO
las be Dievo ir visur įvesti
rastai bruzda ir taika šiandien jos sumanymas žlugtų.
PARYŽIUS, bal. 27. — Ka partamentams biudžetu nųžyKONGRESO SUKAKTUVES
'krikščioniškos
demokratijos
ro teismo pripažinti kariniųmėtos išlaidos tiek didelės,
(švietimų. Jei šalies vyriausyYALETTA, Malta. — Šios paslapčių išdavimu
sveti- kad to negalima toliau pakęs
,bė iškeltų bet kokius planus
salos vyskupijoje regi joniniu į mos valstybės agentams trys ti. Yra aišku, sako jie, kad ga
už dieviškų mokyklų įvedimų,
Eucharistiniu kongresu mini prancūzai nuteisti: vienas mir Įima tai padaryti atsižvelgus
iš katalikų visados susilauktų
WASHINGTON, bal. 27.— mos čia įvykusio tarptautinio ti, o du kalėti iki gyvos gal į valstybės gerovę, o juk admi
,nuoširdžios paramos.
Karo departamento sekreto Eucharistinio kongreso 25 me vos.
nistracijai tas turėtų kiek nors
rius
H.
H.
Woodring
pranešė.
tų sukaktuvės.
rūpėti.
BELGRADAS, bal. 27. —
WASHINGTON, bal. 27. — kad jis sieks kongresinės akDemokratai energingai gi
UŽ HITLERIO ŠMEIŽIMĄ
Jugoslavijoje greitai bus įvy
Senatorius Pittman iškelia, su cijos pagyvinti kariuomenės Pernai spalio mėnesį šios
na numatytas ir nustatytas
ĮKALINTAS LENKAS
kdyta nauja valstybinė san
manyiftų Japonijų pripažinti vadovybę, būtent, senyvesnius sukaktuvės turėjo būt mini
tvarka. Serbai pagaliau nus
mos ir į jas rengtasi. Bet bu DANCIGAS, bal. 27. — biudžetu išlaidas. Gal dėl to,
agresyve valstybe.
karininkus
pakeisti
jaunes

prendė kapituliuoti ir jau pri
vo nukeltos dėl tarptautinio Nacių teismas nuteisė kalėti kad valstybė turi pakankamai
niaisiais.
pažįsta autonomijų Kroatijai.
vienų lenkų už Hitlerio šmei- pajamų.
nerimo.
Sekretorius
turi
du
Serbų ministras pirmininkas PARYŽIUS, bal. 27. —
Iškilmėse dalyvauja keletas
nymus:
AUKOS KLAIPĖDIEČIAMS
pvietkovičius išvyko į Zagre- Prancūzijos valdiniuose sluo
vyskupų ir pakviesti iš sveAutorizuoti
karo
sekretorių
IR VARGŠAMS
p, Kroatijos sostinę, ir nusi- ksniuose nesidžiaugiama Bri-1
STATYS MODERNIĄ
senyvesnius karininkus nuo .' tu.r žymieji pamokslininkai.
Fežė autonominę sutarti, kuri, tanijos įvedama karine konsPRADŽIOS MOKYKLĄ
KĖDAINIAI. — Klaipėdą
kapitono iki brigodinio gene- Į
---------------------ŠIAULJAI. — Netrukus apleidusiems šelpti pasiėmė
kaip sakoma, tenai.su kroatų kripei ja, kuri yra tik paviršurolo rangos imtinai pakeisti
vadais bus pasirašyta.
jttn6 įr neatitinka šių dienų
I’agyžių ir Dariaus — Girė šaulės moterys. Iki šiol surin
jaunesniaisiais.
NOTA NUNCIJUI BERLYNE no gatv. kampe bus pradėtas
Kroatų autonomijon bus į-'tarptautiniam nerimui. Sako,
kta per 500 Lt. aukų.
Pradėjus kapitonais ir au
Z, iį. .
statyti
didžiulis
viešbutis,
to

VATIKANAS, bal. 27. —
imti šiandieniai trys distrik- Prancūzija laukusi iš britų di
Taip pat įstaigų tarnauto
kščiau visų karininkų fizinį
Iš
patikimų šaltinių patirta, dėl toje vietoje esanti pra jai ir valdiniai suaukojo kelis
tai: Kroatija, Slavonija ir Dal dėsnio pasiaukojimo saugoti
stovį nuodugniai patikrinti;
, kad Šventasis Tėvas Pijus džios mokykla bus nugriauta. šimtus litų Velykų švenčių
matija, ir padalinti pusiau į ir ginti demokratijų. Bet, pa
nesveikuosius paleisti, nes jie,
du rajonus. Adriatinės jūros 'žymima, reikia pasitenkinti ir
XII pasiuntė kažkokių slaptų Naujoji mokykla numatyta proga šv. Juozapo parapijos
pasitaikius karui, negalėtų pa
,notų apaštališkam nuncijui taip pat statyti Pagyžių gat Išlaikomai senelių prieglaudai.
visos pakrantės, nuo šušako tuo, kas daroma. Britanijoj
kelti karinės kampanijos sun
| Berlyne, JE. arkivyskupui C. vėje ir jau šiam reikalui nu
iki Dubrovniko, bus kroatų vyriausybė visgi rimčiau pra Gg
kumų. .
matytas sklypas. Naujoji mo
Orsenigo.
kontrolėje. Bet prekybos lai deda galvoti apie saugumų.
IŠNYKS DOBILAI
kykla bus viena modernesnių
vų judėjimas ir karo laivynas Tad geriau, kaip niekas.
Šiauliuose ir joje tilps 8 kom ALYTUS. — Oro nepasto
bus Jugoslavijos nacionalės Ministras pirmininkas Dakano
santykiai
su
(Vokietija
VIRŠININKĄ
vumas, o ypač naktimis paša
plektai.
vyriausybės žinyboje. Be to, ladieras turėjo ilgus pasitari
gerėję.
limas, labai neigiamai veikia į
WASHINGTON, tol. 27. —
Jugoslavijos centrinės vyriau mus su vyresniaisiais kari
<
dobilus. Ūkininkai susirūpinę,
Prez. Rooseveltas kariuome
ŠIURPI AUTOSUNKVEsybės žinyboje, Belgrade, lik niais vadais ir saviškiais dip
PREZIDENTAS
IGNO

kad dobilų derlius šiemet vėl
nės štabui paskyrė naujų vir
ŽIMIO KATASTROFA
sis visos valstybės saugumo lomatais Artimųjų Rytų reiRUOS
HITLERIO
KALBĄ
šininkų, brig. gen. G. C. Mar
ŠIAULIAI. - Iš Šiaulių į bus nekoks. Jeigu oras nepa
ir užsienių reikalai. Jugoslavi kale.
shallą, 58 m. amž.
WASHINGTON, tol. 27. — Palangą važiuojant autosunk- kitęs, tai ir rugių likimas bus
jai bus sudarytas naujas sam
Prez. Rooseveltas nusprendė, vežimiui KM 532 įvyko šiurpi toks pat.
burinis ministrų kabinetas iš ATIDAROMA NEW YORserbų ir kroatų. Kabinete bus KO PASAULINE PARODA Harry Bridges, australietia, JUGOSLAVIJOS REGEN kad J. A. (Valstybių vyriausy nelaimė. Autosunkvežimis at
TAS VYKS ROMON
Pacifiko pakrantėse CIO dar
bė ignoruos Hitlerio kalbą, simušė į medį ir sunkiai suža
ir vienas musulmonų atstovas. NEW YORK, bal. 27. —
Pertvarkyta Jugoslavija bus teinantį sekmadienį čia atida bininkų vadas, kurio deporta BELGRADAS, bal. 27. —[nepaisant to, ką jis kalbėtų. lojo Širmantą, kuris atgabenCHICAGO SRTTTS. — Šian
roma pasaulinė paroda. Precd vimo klausimu daug triukšmo Jugoslavijos regentas princas (Vokietijos atsakymas Ameri- tas ligoninėn tuoj mirė. Autoserbų kroatų valstybė.
dien debesuota ir šalta.
dentas Rooseveltas iš Hyde keliama prieš darbo departa- Paulius gegužės 10 d. vyks kai tik diplomatiniu keliu ga- sunkvežimį valdė savininkas
Romčn “atlankyti” Italijos U būti atliktas bet n© Hitl©- Gebenas, kuris neturėjo šofe-' Saulė teka 4:50, leidžiasi
SKAITYKITE VIEN KATA Parko, N. Y., per radiją kal-Įmento sekretorę Perkins.
rio teisių. Gebenas suimtas. 6.45.
,
rio kalba.
karalių.
LZKIIKUS UŲK&AS6IUS bes.
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Britanijos parlamentas svarsto
konskripcija; darbo partija kovoja
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PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse.
Metams — 88.00; Pusei Mėty — 81.80; Trims m«ne
Masas — 82.00; Vienam mėnesiui — .78©. Kitose vai
stybėse prenumerata: Metams — 87.00; Pusei mėty

— 88.00. Pavienis num. to.

Skelbimu kainos prisiunčiamos parelkalavua
Bntered as Beeond-Clase Matter Maroh II, 1810, at
Chlcago, Illinois Under the Aot ot Mareli 8. 1878.

Dr. Qr. Valančius

Laiškai Iš Klaipėdos
UI

dyuio ryžosi priešintis ir nesi-

. duoti nuginkluojamas. Jis su
kartu su kariuomene klai- , .. .
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... keliais policininkais užsidarė
pėdos miestan įžygiavo ir si......
....................
u rajono būstinėj u per langus'
nitai įvairių žinybų valdinin,
*
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.
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iškišę šautuvų vamzdžius nekų, kurie turėjo pakeisti visų
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A
,
prisileido įstaigos užimti ąteįstaigų lietuvius valdininkus.
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. i jusiu SA vyrų. Taip užsibariVien muitininkų atvyko apie ,......
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pitalių, tik dar nenubalsuota
į kurį, ar į PicAVic, ar EuVi<aM
“
gl!r
“
tavori
"clidar
į jau žinomų Ulecn
kadavę išbuvo visų parų, kol
700 asmenų, į 4 skaičių jakai£ jiems,““ PraSa patalpinti ant dėl- Eagle8, kurioje ne tik D.
tant u- mu.timų apsaugos daap no jo gromat,. Jis rašo:
varona8, ale ir daugelis Cika

Po Svietą Pasidairius

leisti, kų šie ir padarė pasi“Pagodoti skaitytojai prof. gos lietuvių biznierių ir protraukdami.
'
'
Kampininko rokundų. Ar esą fesijonalų gydėsi nuo tos golKai vietos smogikų būrys
kada girdėję apie vienų faitis kvarabos.
Neabejojame, kad New Yorko apylinkėse
nuvyko paimti vienintelį Lie- i8trošnių ligų, kuria dažniauSirgti gailaitis tikrai strošgyvenų lietuviai žurnalistai patieks mūsų
tuvos kariškų laivų “Prezide-'s^a ser8a mūsų biznieriai ir nas jaj^tas. Saule kaitina
spaudai smulkmeniškų žinių iš Kazimiero
esij analai f Toji liga juos
yįs dienų, o žmogus, tuntas Smetona” ir vos šiems 'prof
W
1
• 1 •
A
Krušinsko gyvenimo, nes jiems tai labiau
tik
užpuola
pavasarį,
1
kaip
.8 O LUO
rėdanias golfaitis, priverstas
užėjus ant laivo denio kapi
prieinama. Šiuo rašiniu mes norime bent
saulutė
aukščiau
pakyla.
yra vaikščioti po dirvonus
tonas davė įsakymų išplaukti.
trumpai įvertinti mūsų brangaus jubiliato
u
Savo akim mačiau,
kaip žolę, sukaitęs,
suplukęs,
Išplaukimo manevras buvo atvisuomeninę veiklų.
liktas taip atsargiai, kad šie anų dien pas daktarų Biežį at būtų iš vandens ištrauktas. O
Kazimieras Krušinskas darbavosi Ameri
vyrai vos besuspėjo iššokinė- kiuteno biznierius Dan Pivaro saules spinduliai grežte gre- .
kos lietuvių katalikų visuomenei per keturias
ti į 'krantų. Laivas pilnu grei nas pasirodavoti, kų jis turi žia pakaušį. Neretai pasitai- ,
dešimtį metų. Vadinas, nuo pat atvykimo į
čiu išdūmė į Liepojos uostų, daryti su ta neišgydoma liga ko* kad bevaikštant po dirvo- t
naujųjų tėvynę — Ameriką,, nuo jaunų die
nelių. Jis dirbo daug, ištikimai, ištvermin
kuriame jis tuo tarpu ir pa Negalėdamas išmi šlyti, ko nūs, užeina lietus ir nėra kur
gai ir pasekmingai. Jis lietuvis — stiprus,
siliko.
kiom medicinom galėtų Piva- dingti. Tada priseina ne tik
I
kai ąžuolas; jis katalikas — sąmoningas,
Dar įdomiau atsitiko su ba- ronų išgydyti, Dr. Biežis su- šlapius drabužius ant savęs
praktikuojantis, veiklus ir kovojantis. Kru
ndymu paimti vienų iš didžių- šaukė daktarų; A. Maniko, S. nešioti, ale dar tempti paskui
šinskas dirba Lietuvai taip, kaip dirba idea
jų mūsų prekinių laivų “Siau- Jacobso ir G, Bložio mitingų- save maišų pilną geležinių la
listai tautos veikėjai ir vadai, neieškodami
liai”. į šį laivų atėjo taip pat konsulteišiną. Susėję visi dak zdų. Ale ką padarysi. Jau sy
už savo darbų jokių tuščių garbių ar me
visas būrys smogikų. Bet vos tarai vieni vienaip figeriavo, kį užsikretei golfaičiu, gud
džiaginio atlyginimo. Jis dirba katalikiškų
jiems užėjus ant laivo kapi- kiti kitaip, ir, galu gale, sura- bai. Tik žiemą esi kiek rainės
darbų taip, kaip reikalauja Katalikų Baž metų jis sėkmingai suko Federacijos ratų, suniostonas sušuko “Ugnis! Feuer!” do, kad D. Pivaronas serga nis. Ale, kaip saulute aukš
nyčia; ne tik žodžiu, bet uoliu veikimu ir būdamas jos sekretorium. Ne be reikalo jis
Dauguma atvykusių parei- Kai šie vyrai tai išgirdo ir liga vadinama golfaitis. Ka čiau pakyla, golfaitis pradeda
ypač gražiu pavyzdžiu apaštalauja. Jis nie yra pakeltas Federacijos garbės nariu.
į gūnų buvo iš Karaliaučiaus,
pamatė iš mašinų slkyriaus iš dangi D. Pivaronas yra geras mučyti daugelį Čikago lietukuomet nėjo ir neina į jokius kompromisus:
Būtų galima suminėti ir daugiau Jubilia-' Įsrutės, Tilžės ir net iš Vo
kištų kulkosvaidžio galvutę minėtų daktarų tavorsčius,1 vių biznierių ir profesijonalų.
geriau asmeniškus nuostolius pakėlė, verčiau to nuopelnų, nes jis veikė ir kitose organi kietijos reicho gilumos. Vie.
. greitai išnyko nuo laivo denio. dėl to daktarai nutarė pacien Tai, galima sakyti, biznieriš
skaudžiai nukentėjo, bet pasiliko ištikimas zacijose bei draugijose. Jis dirbo visur, kur Urnai vokiečiai
taip ir liko Tu(( tarpu laiya8 B
tų siųsti į vieną geriausių oš- ka ir profesijanališka liga”.
lietuvybės ir katalikybės idealams. Tuo at tik matė, kad darbas neša naudų kataliky be atpildo nž savo “didelius ,enky u08t(( Gdynę
žvilgiu jis buvo nepalaužiamas. Ir didžiau bei ir tautai. Jis dedasi prie parapijų orga darbus” reichui. Vienintelė jų
Su didelėm ceremonijom ir KĄ NUTARĖ LIETUVOS MOKYTOJAI
sios gyvenimo audros jo nusistatymo nepa- nizavimo, prie aukštesniųjų mokyklų steigi- paguoda buvo tai, kad kelis
nemažesne baime OD ir SA
laužė. O juk buvo jo gyvenime tokių mo- Į mo, prie lietuviškos, katalikiškos spaudos
desėtkus jaunų vyrų paėmė vyrai “aitakavo” Klaipėdos
KAUNAS. — Kaune įvyko tvarkys, kad paruoštų tautai
palaikymo ir prie kitų tautinių ir kultūri...
V.
7
,
mautų, kuomet ne tik tautos ir tikėjimo prie
Sų reikalų. Kur nepasuksi. visur rasi jo
P°lw>e tarnybon, “Maisto” — “Lietuvos Eks Lietuvių Mokytojų Sąjungos jaunuomenę taip drausmingą,
šininkai, bet ir saviškiai, “bičiuliai'" kėsi
30 vyrų paskelbė paimsiu į vo porto” fabrikų. Beveik visi narių gausus suvažiavimas, tvirtavalią, drąsią ir aktingą,
nosi jį pažeisti kaipo lietuvį katalikų vei darbų ir nuopelnų.
Kaip džiaugiamės p. Krušinsko viešuoju kiečių karo aviacijos mokyk šio fabriko darbininkai yra Tai buvo vadinamos mokyto- j stiprią ir atsparią dvasiniai^
kėjų... Bet, jis atlaikė. Dėl to mes, svietiškiai
las ir nedidelį skaičių į karo šauliai, o jų keli šimtai. Dėlto jų dienos. Suvažiavimui kai-į ir fiziniai, jau įpratusią var-T
veikėjai, jo bendradarbiai galvas lenkiame veikimu, taip reikia džiaugtis ir jo šeimyni
prieš jį. Kazimiero Krušinsko darbštumo ir niu gyvenimu. Jo šeima lietuviška, katali laivyną. Tačiau ir toms vie visai suprantama buvo ir vie-, bae pasakė ministras pirmini- toti ginklą ir pasiryžusią be;
tos vokiečių smogikų baimė,'nkas «*“• Cernius ir Švietimo'atodairos ir apskaičiavimų km
patvarumo pavyzdžiai visus drąsina, akstiną. kiška, pavyzdinga. Ponia Krušinskienė — iš toms užimti buvo statomos
Mo-j voti už savo tautos laisvę, tie-;
Krušinsko asmuo tampriai yra surištas tikima žmona, pavyzdinga motina, auklėto sunkios sąlygos, reikalavimai, atsargumas, kad net visas Ji. ““*™ Dr- L
kurių
nedaugelis
pajėgė
išpil

ja,
šauni
savo
darbštaus
vyro
talkininkė
ir
su visu mūsų tautiniu ir visuomeniniu sųratas jų ten nuvyko.
|kytojai pasvarstė eilę klausi- sų ir gėrĮ.
judžiu Amerikoje. Tauri Tėvynės meilė, gi akstintoja prie visuomeninio pasiaukojimo. dyti.
Būriui jų įėjus į mašinų mų> '"“‘‘"“'l mokytojų dar- Tatai pareikšdamas lietuvis;
lus religingumas, troškimas savo tautiečiams Krušinskai išaugino ir gražiai išauklėjo dvi
Vienas iš pirmutinių žygių skyrių fabriko kūrikas suma- bo
bei
mokytojas kviečia visus lietu-visokeriopos gerovės, vedė garbingąjį Jubi dukreles — Teresę (Barziliauskienę) ir Juo- naujųjų Klaipėdos krašto šei nė tuos vyrus pagąsdinti. Ar (klojai dėl dabartinės tarp- vįUs, ypač savo auklėtinių tė-I
liatų visų poilsiui skirtų laikų paaukoti dar zefų (mokytojų), kurios taip pat, kaip ir jų mininkų buvo iš visų viešųjų taip, ar taip velnina griebia ‘ ta“.tinės ir Lietuvos padėties
vus, šių pareigų atliekant jam;
bui tautos gerovei kelti ir Dievo garbei di tėveliai, sąmoningos lietuvaitės katalikės, ku krašto tarnybų, pirmoj eilėj
priėmė tokį nutarimų:
pritarti ir padėti”.
mūsų Klaipėdą ir “Maisto”
dinti. Dėl to jis didžiausiu atsidavimu orga rios ne tik domisi lietuvių visuomenės veik iš teismų, išvarymas žydų tau
* __
*
“
Šiuo
laiku,
kada
teisės
ir
fabrikų, dėlto geriausia jį iš
la,
bet
ir
pačios
toj
veikloj
dalyvauja,
teik

nizuoja savo brolius ir sesutes į lietuviškas,
tybės pareigūnų. Žydams, be sprogdinsiu, jei ne mums, tai &eni žmonių papročių nebepa- Prailgintas Darbas
Ė
katalikiškas organizacijas, jiems visa širdi damos džiaugsmo ir tėvams ir mums visiems, to, nebuvo leista išsivežti sa ir ne jums — tai pareiškęs kanka tautų laisvei garantuokurie trokštame, kad ir jaunoji mūsų karta
mi padeda, vadovauja. Neapsiėjo be jo mū
vo baldų, nekalbant jau apie pečkurys pasukinėjo mašinų
aPsftugoti, kada netikė- Lietuvos Valdžios
būtų lietuviška ir katalikiška.
sų didžiųjų organizacijų seimai, konferenci
=
*r staigus priešų įsiverži- Įstaigose
. Nuoširdžiai sveikiname Veikėjų Veteranų, prekes, kurių išviso niekas ne- ( vamzdžius, katilai (pradėjo |
jos. Neapsiėjo dėl to, kad jis buvo vienas iš
tereikė-jlna* taikingų ir ramių tautų
linkėdami jam sveikatos dar ilgai gyventi privalėjo iš krašto išgabenfti.! šnypšti if ūžti To
Ministrų Taryba svarstė da*
tų organizacijų vadų, organizatorių, palai
Nežiūrint į sias priemones, di-1
Bematant smogikai išsi- ^a^ priversti griebtis ginklo rbo laiko valstybės įstaigos^
ir darbuotis Dievui ir Tėvynei!
kytojų.
delę turto dalį žydams vis, kraustė įg fabriko ir skubiai savo laisvei ir kultūrai ginti, klausimą ir nustatė, kad
Vartydami Lietuvių K. K. Susivienijimo
lietuvis mokytojas, suprasda- gegužės 15 d. ligi spalių
Kiti Apie Naująją Vyriausybę dėlto pasisekė išvežti, ir bū-| pabėg0.
Amerikoje istorijų, Kazimiero Krušinsko var
tent tą dieną, kada visi buvo
Visokių šposų ir išdaigų pa- mas ir jausdamas savo parei- bn8 (lirballla.inl0 7 iki 14
dų randame pačių pirmųjų ir žymiųjų veiVisa Anglijos spauda dėjo plačius prane užimti Hitlerio sutikimo Ukil-.į,^ 8U
jaunais vyrai8> gas tėvynei, laisva valia ir „ p,.^ ivanle8 nuo 7 iki jį
kėjų eilėse. Jis veikia kuopose, apskrityse Simus apie įvykius Lietuvoje. Anglų laikraškurie atlikinėjo užėmimo dar patrioto sąžine pasiryžo did vai.
ir centre. Daug metų buvo pačioje šios or- tis “Times”, rašydamas apie Lietuvos vy- mė”1*8,
žiąją savo energijos ir pas- Nuo spalių 1 d. ligi gegužėj
Dar
keletą
dienų
prieš
istoganizacijos širdyje — Vykdomojo Komiteto riausybė® pertvarkymų, ypatingai pabrėžia
(centro valdybos) sekretorium; buvo jo vy mi nistrų pirmininką generolą Černių, kuris riškąją kovo 22 dieną iš Vo-' Bendrai betgi rimtesnių in ,^11^ <laH paskirti atspariam 15 d. bus dirbama nuo 8 ikC
riausiuoju vadu — centro prezidentu; buvo studijavo Prancūzijoje ir Belgijoje ir gerai ikietijoa atgabeno 13-ką sunk-'ridentų nei ekscesų kraštų pe >r atkakliam lietuviui kovoto- 15 vai., o prieš šventes nu<£
vežimių prikrautų visokių gė- rduodant neįvyko. Ir vienai Nul ugdo
8 iki 14 vai. Tas darbo laika*H
jo padėjėju; užėmė ir kitas centre vietas. pažįsta taip pat Angliją. Apskritai, anglų vežimių prĮkrautų visokių gė
laikraščiuose
matyti
pažiūra,
kad
naujoji
Lie

Siekdamas
šio
tikslo,
lietu

rybių (lovų, drabužių, balti- ir kitai pusei buvo griežtai
neliečia tų įstaigų, kurios tu
LRKSA jam teko vadovauti tikrai audrin
tuvos
vyriausybė
rodanti
Lietuvos
pasiryži

vis
mokytojas
savo
darbą
taip
nių,
avalinių)
Klaipėdos
žieįsakyta
išsišokimų
vengti.
ri specifinių uždavinių. TerC
gais ir pavojingais laikais, kuriuose ėjo bar
mą visomis jėgomis saugoti Lietuvos nepri mw pagalbos komitetui.
|
Taip
pat
nepadaryta
jokių
tu•darbo laikų nustatyti pavesta'
niai, kovos. Jo taktingumas ir patvarumas
klausomybę ir pagilinti tautos vieningumą.
įvairiausių
uniformų.
Greitai
Šios
aulęos,
žinoma,
(turėjo
rto
sunaikinimų
ar
išsprogdidaug prisidėjo, kad išlaikyti organizacijų čie
atitinkamiems ministrams, la
Latvių laikraštis “Briva Žeme”, rašyda
pasijuto butų trūkumas. Vie sant reikalui, ministrams duo
politinį tikslų Lygiai tik po- nimų.
lybėje. Jei Sus inąs būt turėjęs daugiau Kru
mas apie naujos vyriausybės sudarymą, be
šinskų savo eilėse, be abejojimo, jis šian kita ko, pabrėžia, kad vienybė Lietuvai da litinė demonstracija buvo ir
Klaipėdon priplūdus keliems tos kariuomenės ingulos va ta teisė Šias darbo valandas
dien būt žymiai gaiusingesnis ir stipresnis. bar esanti reikalingesnė, negu bet kada, o tie 10,000 ' centnerių sėklinių tūkstančiams kariuomenės k dovybė pai&elbė atsišaukimų prailginti.
Tiesa, nemažai jaunų ir gabių žmonių rašy- ir pats gyvenimas rodąs, kad tauta dabar, javų, kuriuos Klaipėdos kra-1 civilių valdininkų mieste pir į gyventojus, kuriame šie pra
Iki šiol visose valdinėse įšomi
priglausti
“
svečius
”
.
što
ūkininkams
kaipo
auką'mųsiag
dienas
atsirado
labai
davos į organizacijų, tačiau jie arba tingė iš tikrųjų, einanti šiuo keliu. Atrodo, kad
.staigose buvo dirbama žiemą
Įdomu,
kad
pirmąją
dieną
davo dirbti, arba norėdavo jų išnaudoti tik niekuomet lietuviai neturėję tokių didelių atgabeno prisijungimo proga gyvas judėjimas. Vietinės meir vasarą nuo 8 iki 14 valan:
savo naudai, arba neištverdavo. Bet p. Kru rūpesčių, (kaip šiuo metu ir niekuomet nft^a iš Rytprūsių ūkininkų drau rgaitės nė kiek nesivaržyda įžygiavusi vokiečių kariuome dos, taigi po 6 va lamins 'kas
šinskas organizacijos nariu ir tai darbščiu buvę tokio didelio sutarimo ir vienybės no gijos. Visokių imtasi priemo mos “palaikė kompanijų” vo nė nedrįso apsistoti buvusiose dien. Dabar bus dirbama po 7
nariu išbuvo per keturiasdešimtį metų. To ro atskirų gyventojų ir jų grupių tarpe. Da nių jmlkelti klaipėdiškių dva kiečių kareiviams ir žandara lietuvių kareivinėse. Tą pada valandas kasdien, ir tiktai
tik vėliau, pirma nuodug- prieš šventadienius po 6 va
kiais nariais Sus mas didžiuojasi, nes tai bar kiekvienas lietuvis savo namuose ir kraš siai ir ūpui.
ms. Iki nakčių mieste virė gy^ rė....
. .
,
jos šulai, jais ji savo ateitį remia.
te jaučiąs, kad jifc daugiau turi dirbti, dau Įvairių būta kurijezų peri- venima8. Lietuviškose mokyk- Snia^ 1 tyrusi ir apžiūrėjusi. Į landai
Amerikos lietuvių katalikų ir Lietuvos gy giau stengtis, daugiau mylėti savo tėvynę ir raant lietuviSkas įstaigas ir'lose: Vytauto Didžiojo girašventus butui, p,rreikale
pats
dėl
joa
pasiaukoti.
venime labai svarbų vaidmenį yra suvaidi
įmones.
uazijoj. Pedagoginiame I»,ti»«■'*>'*• Nesigėdyk tarnauti kitiems
Daug skausmo ir rūpesčių suteikęs Klai
nusi Amerikos Lietuvių R. K. Federacija —
Vieno pasienio policijos ra- tute, Amatų mokykloj įsikūrė , .a \
v d ar iš Jėzaus Kristaus meilės ir
mūsų veikimo centras. Vienas iš to centro pėdos netekimas, tačiau lietuvių tauta ti
jūrininkai ir kariuomenė. Mie- Iotokid D“lketum'b
išrūdyti neturtėliu šiame pa
steigėjų ir stipriu jo palaikytoju yra K Kru kinti pati savimi, savo kūrybinėmis jėgomis jono viršininkas nesulaukda
(Bus daugiau)
saulyje.
mas iš savo perdėtinių parė stas marguota margavo nuo
šinskas. Jis dalyvavo A. L. R. K. Federaci- ir savo šviesia ateitimi...
čių dienų po Hitlerio priėmi
mo iškilmių prasidėjo forma
lus įstaigų perėmimas, nes 23čioji kovo buvo švenčiama.
Į Lietuvos Banko kiemų įva
žiavo keli sunkvežimiai, pri
Jubiliatas K. Krušinskas
krauti reikalingomis priemojos steigiamųjame kongrese 1906 m., Wilkes ^uis. Įdomu, kad ReichsbanBarre, Pa. Nuo pat pirmos susiorganizavimo ko pareigūnai rado reikalindienos p. Krušinskas pasiliko ištikimu fede-'
atsivežti net 22 milijonus
rantu, jcs organizatorium ir vadu. Kai rei markių pinigų, kai tuo tarpu
kėjo rinkti aukas nuo karo nukentėjusiems Lietuvos Banko Klaipėdos sky
Lietuvoje, kai reikėjo vesti kovų dėl Lietu riaus nuolatinis apyvartos ka
vos nepriklausomybės, kai reikėjo stiprinti pitalas neprašokdavo 8 mili
Lietuvos kultūrinis ir ekonominis gyvenimas, jonus litų. Tokia didelė atsi
Kazį Krušinskų matome pirmose veikėjų, au vežtų pinigų suma rodė, kad
kotojų ir kovotojų eilėse. Tiems tautos dar Klaipėdoj bus laikoma daug
bams dirbti Federacija suorganizuoja Tau
(kariuomenės ir vykdomi kokie
tos Fondų, Amerikos Lietuvių Tarybų ir to
nors dideli darbai,, kuriems
se tai organizacijose matome Jubiliatų dirbant ir daug ir tikrai nuoširdžiai. Per daug reikalingos stambios pinigų
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Penktadienis, balnnd. 28, 1939

BHITTBIS

KODĖL Aš NE AMERIKOS J. V. PILIETIS? iii

palikt piliečiais. Nevienas
jų nesirūpina, kad tie teiein
gresas perleisti} įstatymų, kad gi žmonės yra apsunkinti pi
tie, kurie yra įvažiavę 25 me- lietybės įstatymais, kad šim
tai atgal, iki 1935 metų gautų iųu jįems surastį įvažiavimo
palengvinimą ir sutrumpinimą ,vieta> metai> mėnu0
diena
pilietybė procedūros, bei pra., Sunkus 8paudimas nepilie I

Byla Dėl Senos Knygos Pasubatys, Lndvygavų — Luo-

Ar Jūs Kenčiate Nue
Vidurių Užkietėjimo?

Juo daugiau meilės turėsi,
.......
.
.
kė, Varlaukį — Lybiškiai ir tuo mažiau įstatymai tavę
Kaip žinia, savo metu, tre
Viena svarbiausių funkci
varžys.
miant iš Vilniaus P. KaraziKybartai,
jų Amerikos demokratijos, tai
PASIGELBfcKJT 8IVO PAPRASTO jų, dalis jo knygų buvo nutar
'yra ikada svetimšalis gali paBET MALONIU BODUI
ta palikti Vilniuje ir padėti
'likt Amerikos piliečiu. Pareiš
Vienu ar kitu laiku bevelk kiekvienos
yra varginamas vidurių užkietėjimo. Mokslo Draugijoje. Tų knygų
kus ištikimybę šiai šaliai, da
v v .
• „ n
___ ...
r
*
*
i Tokiais otvėjols paprastai Jums reltarpe buvo ir K. Stasio nuo
nereiškia, kad gali būt geras salmimų visų Keblumų.
įčius jau liečia. Ypač senatvės Kalinga geras iiuosuotojaa.
savus, 1614 metai® išleistas
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
'(arba negeras) pilietis.
Pav., svetimšalis įvažiavo į 'sulaukę turi nukentėt. Gaila
yra lengvas paimti — Jis Lietuvos Statutas. Vėliau P.
Kiekvienas žmogus gali su- Ameriką 1907 metais. Jam į- tų, kurie neturėjo progos iš- Ex-Lax
SALTIMIERO
turi gardaus šokolado skon|. Ex-Lax
‘ prast, kų reiškia geras šalies važiavus imigracijos sargas moikt
skaitvti ir rašvti T»
Pt. taipgi yra garai veikiantis, bet ivetata Karazijos knygų dali® atsidū
iiidki SKaityii ir rašyti,
net
būdu jis/sutelkia lengvą, nevargiRADIO PROGRAMŲ IS STOTIES WHFC (1420 K.)
‘pilietis. Svetimšaliui palikt A- paklausė: “Kaip tavo pavar- kurip vra mokvti o nenori na- nan*i vidurių judėjimą — be pasi* rė muitinėje, o minėtas veika
... v.
. - ,, ai . . .
,
«
KU°e yra moKyu, o nenori pa .lalėjimo, vidurių skaudėjimo ar
Šeštadieniais —
las net antikvariniame Fišlemenkos piliečiu yra gana su-1 dė . Ateivis jam pasako, tSar-jj^^ gjos gaijes piliečiais, tai1 ap"unk,nlmo- Nuo 7 iki 8 v. v.
Penktadieniais —
nku dėl stokos mokslo, kal-igas prašo “suspelyti”, “su- viena iš didžiausių gėdų jo Į kai^r Vuau^sien^io
ne rio knygyne Varšuvoje.
Sekmadieniais
—
bos ir reikalavimų. Bet jis at-Įspelino” netaip, kaip ji turė- tautai.
dėžutės yra pas jasų vaistminkua
1 Susekus tai, knyga i&uvo su
važiavęs į šių šalį, susitaupi-į jo būt. Kada šiam ateiviui pri
SAUGOKITES PAMĖGDŽIOJIMUI
Ne
viena
šalis
pasaulyje
policijos pagalba paimta ir
* nęs pinigų,
• •
* iu/1
Vžemės
“ siejo išimti
* V *_ A • pilietybės
X 1 — popie•
ATSISAKYKIT Jf PAKEIČIANČIU!
nusiperka
taip nesirūpina nepiliečių rei-j Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! sudaryta byla. Vilniaus Apy
ir pasistato namukų. Nuo tos ras, turėjo tiek bėdos ir lėšų, kalais, kaip Suv. Vai. Rūpi Jaldčmšklt raides "E-X-L-A-X ant gardos Teismas viešajame po
NAUJAUSI IR GERIAUSI
dėžutės Ir ant kiekvienos plyteles.
dienos jis mftka taksu® palai kad atsižadėjo palikt piliečiu. nasi ir apgina nepiliečių rei Kad
gautumėt geras pu sek mes,
sėdyje nagrinėjo kalbamų bylų
reikalaukit tikro Ex-Lax!
kymui valdiško aparato. Mes
Todėl lietuvių yra labai da kalus.
balandžio mėn. 5 dienų. Bylos
iškaitome tų žmogų, kas jis ug nepiliečių. Kada mūsų vai Kongresas nežino mūsų rei
metu paaiškėjo, kad' Lietuvos
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
yra, ir turėtų būt, geras Ame kai užauga, jie susitinka su kalų ir nesirūpina, kad tokie
Statutų iš muitinės buvo išvo
THE ORICINAL CHOCOLATED LAUTIVE
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
rikos pilietis.
nemaloniausiu dalyku: sūnus 'žmonė9 paliktų piliečiai.
gęs jos valdininkas Stanislo
Barskis Furniture House, Ine.
Klausimas, ar jį imigraci- ir duktė yra užsiregistravę ir Dėkime pastangų palikt Avas Janušas. Teisme Janusas
. “THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE l»O4
}s įstatymai skaito geru žmo eina balsuot, bet tėvas ir mo merikos piliečiais, nepaisant j^auno leeVamc
'prisipažino kaltu. Teismas nu-Į
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
na? Didieji laikraščiai to tina nebūna registracijos kny sunkenybių.
teisė jį 2 metus kalėjimo sų-;
...
Adv. Charles P. Kai Gres,a Skilimas
lius žmones negerais Ameri gose. Tada politikieriai jiems
lyginai. Knygų nuspręsta ati-i
kos gyventojais skaito ir daž saiko: “Kodėl tavo tėvas ir
Paskutiniuoju laiku Kauno <bioti jos savininkui,
I
nai šūkauja, <kad 5,000,000 sve- motina neužsiregistravę?” Vai
lenkų tarpe pastebimi dideli
Seimo
Nariai
Sumažino
'timšalių yra šioje šalyje nepi- kas, ar mergaitė, negali atsanesutikimai. Eiliniai lenkai,
Keis Stočių
'liečiais, o dalis jų net nelega 'kyt į tų klausimų. Bet jo mo Savo Algas 10 nuoš.
kurių tarpe daug darbininkų
liai įvažiavę.
tina ir tėvas buvo ir yra geri Balandžio 12 d. Seimo po- ir biednuomenės, nepatenkin- Pavadinimus
f/JTH
Iš Vokietijos įvažiavęs fa- sųžiniški žmonės, vien tiktai sėdyje Seimo pirmininkas inž. ti savo vadais ir laikraščiu
Geležinkelių
valdyba
atsi

išistas, arba Hitlerio agentas, prasižengę, kad nėra Ameri K. Šakepis prezidiumo vardu (*‘Dzien Polski”. Ypatingai nežvelgdama į vietos gyventojų
- .-.p •
greitai gali išmokt ir prisi kos piliečiai. Tada kyla tarpe Seimo nariams pasiūlė, kad, pasitenikinimas pradėjo didėti,
pageidavimus, nuo sekančių
rengt prie pilietybės kvotinių. vaikų ir tėvų nesusipratimas atsižvelgiant į Klaipėdos kra- kai daugumas Kauno lenkų iš
meti} projektuoja pakeisti šių
Į LIETUVĄ PER 7 DIENAS pasaulio greičiusiu laivu
Jam lengva tapt mūsų šalies ir ginčai. x
što netekimų ir reikalų per- Lenkijos laikraščių sužinojo, stočių pavadinimus: Alvitu
QUEEN MARY Balandžio 21, Grg-užės 10
piliečiu, kadangi ji® yra mo Dėlko taip yra? Dėlto, kad tvarkyti mūsų valstybės biu jog Lenkijoje apie Lietuvų yper Cherbourg ir Paryžių
pakeisti Vil'kupiai, Garliavų
Geriausią patarnavimą taipgi užlaiko populiarus ekspresinis laivas
demiško gyvenimo individua- pilietybės įstatymai reikalau džetų sumažinimo kryptimi, ra labai geros nuomonės, o
AQUITANIA Balandžio 2».
— Rinkūnai, Balceriškius —
NepervirSinamt patogumai, valgiai, patarnavimas.
' las, išėjęs aukštesnį mokslų.
ja perdaug tekniškų dalykų. nuo gegužės 1 d. atsisakyti tuo tarpu “Dzien Polski” vi
Paneriai, Būdviečius — PašėSpeclalė Lietuviška Ekskursija
Klausimas, kuris iš tų dvie- Politišfki autoriai sako, kad nuo 10 nuoš. savo pagrindinės sų lai'kų verkšlena ir jų vardu
AQUITANIA ............................................................................................... Birželio 14
šupys, Krosnų — Birščiai, LyKitos Asmeniškai Lydimos Ekskursijos
jų geresnis šalies pilietis? Su- III. valstijoj randasi 300,000 algos, (kuri eitų į valstybės stengiasi ginti dvarus, smerQUEEN MARY ................................................................................... Gegužės 10
biškių — Užnugariai, MontAQUITANIA ............................................................................. Gegužės 17, SI
lyg pilietybės įstatymais, tas nteivių ir bando juos aplkal- iždų. Seimo nariai pasiūlymų 'kia žemės reformų. Be to, neiBirželio 14, 28 — Liepos 15
viliškj — Pilioniai, Nemakš
yra geresni®, kuris geriau at tinti, būk apsileidę ir nenori priėmė plojimu.
giamai rašo ir apie Lenkijos čius — Lipkiškė, Paluknį — Klauskite .brošiūrėlių išaiškinančių Trečiosios Klasčs patogumus; taipgi
sako į pilietybės procedūrų. tapti Amerikos piliečiais, iš
yoūr relatlves from Europe”.
laikraščius. Pagaliau tikrieji Mosėdis, Pavirčiuvį — Min knygelės ',How to bring
Pilnų Informacijų kreipkitės J:
"Aš per daug metų stengiausi tikimais Suv. Vai. Nevienas
— Balandžio 24 dienų Ber lenkai ir sulenkėjusieji pama
DRAUGO LAIVAKARCIŲ AGENTŪRĄ,
2334 So. Oaklcy Avė., Chlcago, IUlnoLs
daugai,
Radžiūnus
—
Palėve

pagelbėt nepiliečiams tapti pi tų autorių nesako, arba neži lyne prasidėjo Lietuvos - Vo
tė, kad jų vadai stengiasi spe
nė, Sidarus — Šiaulėnai, Tūliečiais. Vienas svarbiausių ak no, kad dėl vadinamos “red kietijos derybos Lietuvos zokuliuoti lenkiškumu.
tų būtų atlikta, jei mūsų kon- tape” daugelis žmonių nega- nai Klaipėdos uoste įsteigti.
riškius — Krosna, Subačių —
... ■
■ ■ : -T

Virba,i —

KLAUSYKITĖS

RAKANDAI

EX-LAX

- —

Gunaru 's vi."

DRAUGAS
ATIDARO

PIKNIKU SEZONĄ!
Pirmas Šįmet Piknikas, Tai Dienraščio “Draugo” Pavasarinis.

SEKMAD., BAL.-APRIL 30,1939
VYTAUTO DARŽE
115TH ST., TARP CRAVVFORD IR CICERO AVĖS.
1

1

■

'

■

NĖRA KALBOS, KAD TAI BUS LINKSMIAUSIAS IR SMAGIAUSIAS PIKNIKAS, Į KURĮ VISUS NUOŠIRDŽIAI UŽKVIECIA —

‘

Z

- ,-aūV

-

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTE

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

Bus Gera Muzika

ŠOKIAI PRASIDĖS 2 VAL.

i................... ................

s

bnlftnd. 28, 1939
Jeigu tankiai

Užmirštas Darbuotojas *st”j° tol*nioj North fiakota,

PERSIKĖLIMO
IŠPARDAVIMAS

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso tol. CAlfai 2345
Res. tel. OANal 0402.

; DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavitt Street

7 tūbų radijos, gražiuose
kabinetuose, vertos $43.00,

'01850

i

11 buvo pakvietęs jį pas save a»prūpindavęs maistu, drabu Jeigu nuolat stovėsi ant vie
tos ir lauksi, kad įvyktų tavo
« •
▼▼
būti imperatoriškų rūmų laik- žiais ir batu.
OjaUs
.
. ’ rodininku, kur jis pažino dau-.
idealai, prislėgs tavę baisi ti
Laikrodininkas Lietuvis geiį to laiko aukštų Rusijos!
krybė.
>T j
i-r- *
- v
i valdininkų ir caro buvo apdo-f Vokietijoj Uždrausta
Nedaugelis Lietuvoje žino, Į
/ „
,
.
v
kad Tolimuose Rytuose, yra ™notas 4 auks0 n,edallal£ uz Statyti Medines Tvoras
didelis skaičius lietuvių, ku- sav0 nu0Pe nas* . .
Geringui įsakius Vokietijoje
(BELNARAUSKAS)
rie čia atsiblaškč iš Sibiro giKilus revoliucijai jam teko uždrausta statyti medines tvo GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
luinos. Didelis lietuvių skai- pergyventi daug vargo, ligi ras, nes medis reikalingas sta
6900 So. Halsted Street
oius dar iki šiam laikui gy- *i’s gautinai pasiuke Charbi- tyboms. Geležinės tvoros taip
TELEFONAI:
vena Chartine - Mandžiūri-1ir- brukęs ten neilgų lai- ipat jau visur nuimamos ir su Ofiso — Wentworth 1612
Bes. — Yards 3955
joje, bet didesnė dalis iš jų IPersikėlė į Šanchajų, kur vartojamos ginklavimuisi. Nuo
OFISO VALANDOS:
7 iki 9 vakare
persikėlė gyventi į Kiniją.
. Pradėjo tęsti savo amatų, ku- dabar Vokietijos tvoros bus 2 iki 4 ĮKipiet
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
!,rį jis -dirba iki šiam laikui.
pagal sutartį
Statomos tik iš akmenų ir ce
Šanchajuje susikūrė gana Vasario mėn. 1 d. atšventė
graži lietuvių kolonija maž-' savo 20 metų Kinijoje sukak- mento.

Naujos 1939 m. Elektri
nės Ledaunės, su 5 metų
garancija,
p°

087.50

Porceleniniai Gasiniai Pe

čiai. po 029.50
Dideli, gražūs, balti por
celeniniai pečiai, angliniai ir
gasiniai, gerai kepa, verti
nūs. po 085-00
Angliniai ir aliejiniai pe
čiai 4 kambariams,

po 016-50
Geri vatiniai matracai,
P“ 03.95
Innerspring matracai,
po 06-95

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3088
žymus radlo programas IA sto
ties WCFL. — 970 k. dabar n^uju talku, nedaliomis 9 vai. vakara

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
2-troa labos
CHICAOO, ILL.
Telefonas MIDway 8880

Buvusio Rusu Caro

DR. P. J. BEINAR

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4
vai. po pietų ir nno 7 iki 8:30 v. v.
Telefonas HEMlock 6286

DR. A. J. MANIKAS

DR. A. G. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vaL vakaro
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitariąs

DR. MAURIGE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
daug prieš 20 metų. Jai perbuvęs.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So, Ashland Avė.
18 metų pirmininkavo ir ne-| Sis žil
|vig seDe„
ku
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
TeL YARds 0994
nu.lst.mai d.rbo Steponas Ne>u arUaasi n n,etų 8a
DANTISTAS
Bes. Tel PLAsa 2400
Valandos:
1
—
3
ir
7
—
8
mškis. Kilęs iš Svėdasų luies- kM
1446 So. 49th Court, Cicero
Kasdien išskyrus Scredą
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
telio Nemskis dar jaunuoliui
...
...
,
,
.
Seredomis
ir Nedėl. pagal sutartį Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dienų
J
juje ir yra laikomas koloni
Penktadieniais
būdamas išvažiavo iš Lietu jos tėvu. Jai jis pirmininka- Valandos: 10-12
ryte, 2-6, 7-9 P. M.
vos ir išvyko į Petrapilį, kui vo 18 ilgų metų ir visokerio 3147 S- Halsted St, Chicago AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
jis mokėsi ir užsiiminėjo laik- pai padėjo vietos lietuviams. Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
TeL YARds 5921
Ofiso Tel. Canal 6122
Šeštadieniais
Bes.:
KENwood 6107
rodininkyste. Savo srityje
■ ])augeiis lietuvi, yra jam dėValandos: 3—8 P. M.
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. TeL Beverly 1868
buvo žymus specialistas, nes kingi už tai, kad jis juos šelGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vėliau rusų caras Nikalojus pdavęs nedarbo metu ir net
UN1VERSAL

rėmė katalikiškų
kiek galėdami, vi
kilnius kaip para
seserų reikalus.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

K į AUS Y KITĘ

New City Funriture Mart
RADIO PR0GRAM0

WEST SIDE

11 tūbų, radijos, gražiuo
Bal. 16 d. parapijos paren
se kabinetuose,
gimas gerai pavyko. Biznie
PO' 028.00
riai buvo suaukoję visokių da
3 šmotų geri l’arlor Setai, lykėlių, kas data daugiau pel
no. Komisija: V. Srerman ir
po 028-50
5 šmotų Bedroom Setai, J. Jarus dėkoja visiems auko
jusiems biznieriams ir daly
po 039.50
vavusiems parengime. Pelno
Didelės, gražios skrynios liko 175 dol.
— Cedar Chests,
Didelė padėka ir komisijai
po 018.50
Naujos Skalbiamos Maši už tokį pasidarbavimų.

nas. po 027.50

DR. CHARLES SEGAL

Akimirka iš arklių lenktynių Havre de Grace, Md., prie finišo. Pirmasis Gilded Knight laimėjęs lenktynes ir $15,000.
Antras — Impound. (Acme telephoto)

Lietuviai greitai užmiršta
savo darbuotojus. Jei kų nors
reikia iš tos rūšies krautuvės,
vietoj eiti p«as lietuvį, dažnai
eina pas svetimtautį. Bet kai
reikia aukų, su visokiais lai
mėjimo bilietais tai piraniausia bėga pas lietuvį. Tokių
“laimę“ ir Dauniai yra pa
tyrę nuo savųjų.
Dauniai
spaudų ir,
sus kitus
pijos, taip

darbo

pergalė priguli nuo vieno bal
so per rinkinius, kodėl nesiru
pini upie šimtų, balsų.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
kur išgyvenęs 4 metus 1916
“Drauge jau buvo apra- ,n aįVyko j Detroitu, įsirašė
šyta keletas veiklių seimų pra j
Jurgio parapijų, Šv. Juoeities darbuose. Panašių ran- juujo, Šv. Jurgio dr-jas, LRK
dasi ir 'daugiau. Kiek laikas
jyg įp, kurįoj per keletu
leis, patieksime žinių ne tik ineĮ,j gj0 fįn> rust. pareigas.
apie vedusius, bet ir ipavie- Šv. Jurgio dr-joj buvo pirm.1
Liu8 darbuotojus nežiūrint kad ir rast. Vėliau įsirašė į Liet.
pavydi to blogos valios žmo Vyčių 79 kp. Būdamas dideliu
nės, kurie ne tik patys nesi- scenos mėgėju daug veikalų
darbuoja, bet ir darbuotojams ■ yra vaidinęs ir net pats renpagarbos gaili. Į tokius nie-1 gę3 parengimus dr-joms. Tie i
kas dėmesio1 nekreipia, Ne- vaidinimai ir parengimai ne
kreipsime ir mes.
tik pačiam kainuoja, bet i(
daug darbo reikia padėti. Vie
Kazimieras Daunis, kilęs iš nok K. Daunis, būdamas ene
Rokiškio parap., Bajorų kai rgingas ir karštas lietuvis pa
mo. Atvykęs į šių šalį 1910 su- bijotas, visur darbavosi su
pasiryžimu, kad tfe padarius
parengimus sėkmingais.
1926 m. vedė patrijotų tė•vų dukterį Marijonų Kratavičiūtę, kuri, nors čia gimusi ir
Bud rikli Krautuvė iš 3417 augusi, bet gera lietuvaitė,
South llalsted Street yra priklnuso prie Moterų Sąjun
perkeliama į naujų didžiulę gos 54 k p. Dauniai augina sū
krautuvę, kuri randasi — nelį Laurynų, kuris lanko Šv.
3409 So. Halsted Street
Antano parap. mokyklų.
Pirkėjai sutaupys daug pi
K. M. Dauniai laiko valgo
nigų, pirkdami per šį išpar mų daiktų krautuvę, 3588 Mcdavimų.
Kinley Avė.

gero

Bal. 20 d. Detroito Art. In
stitute muz. B. Nekrašius iš
pildė klasinį koncertų. Daina
vo keliomis kalbomis! Kadan
gi koncertas buvo rengtas sve
tkntaučiams, tai tik porų dai
nų lietuviškai dainavo. Mat,
turėjo prisitaikyti prie rengė*•jos ir publikos, kurios dau
giau buvo lietuvių, negu sve
timtaučių. B. Na'krašui akom
panavo svetimtautis pianistas.
Sekančiuose “Draugo“ pe
nktadienio numeruos* tilps
daug žinių. Pasistehgkjte tuos
numerius įsigyti.
Koreap.

Kaune Yra Apie 1000
Klaipėdiečių ieškančių
Darbo
Registracijos biuro duome
nimis, šiuo laiku Kaune yra'
apie 1000 pabėgėlių ieškančių i
darbo. Darbu apsirūpino dar
tik nedidelė dalis.

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAJįj. iš stoties WSBC

— 1210 kilocycies.
Programe dalyvauja St. Louie-Lonie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

RhSTAURANT

DANTISTAS

ModenuAMMtiMM ir Pau.
guuuna Valgytu
Bndgeporte

2201 W. Cermak Rd.

750 W. 31st Street
a. A. NORKUS, savumnuu
let Victory 9670
I Kų žmogus įgyja savomis
J spėkomis, tai jis didžiausiai
brangina.

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir akinius pritaiko

3343 So. Halsted Street

Klausykite

BALZEKAS MOTOR SALES

PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU

INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rųšies naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokėjimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriantį atlyginimų iš Pire In
surance Gompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306J

DR. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant M
madieniua ir trečiadienius

2423 W. Marąuette Road

3259 S. Halsted Street

DANTŲ GYDYTOJAS

CHICAGO, ILL,

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL BEVerly 8244

4645 So. Ashland Avenue

DR. T. DUNDULIS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office TeL YARds 4787
Namų TeL PROspect 1830

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

6631 S. California Avė.
Telefonas REPuhlic 7868

4137 Archer Avenue
Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomig pagal sutartį.
Tel OANal 0257

Rea. TeL PROspect 0686

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Residencija 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare

Office Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR

Chicago, Illinois
OFISO VALANDOS:
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

(K0WARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telepbone YARds 1001

756 West 35th Street

DR. A. P. STULGA

10758 S. Mlchlgan Avė.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Oliso vai. nno 1—3; nuo 6:30—8:30

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

REZIDENCIJA

Bes. Pullman 0268

REAL ESTATE

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Folklore
Radio
Program
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. V.
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.
TeL Pullman 7236

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

Res, 6958 So. Taiman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617
Office TeL HEMlock 4848

Tel OANal 6122.

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužeminto* kalno*, lengvi ISmokejImal,
teisinga* patarnavimas.

“U WIUb ŪKE U8”
4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Pbone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausio* mados, nuo 116.00
Ir augSčlau.
1

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

DR. A. J. BERTASH

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Sckmkadieniaia
pagal sutartį.

TeL LAPayette 8016

JOSEPH J. GRISH

DR. C. J. SVENCISKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

DENTISTAS

4631 So. Ashland Avenue

4300 So. Fairfield Avenue

Res. 6515 S. Rockvvell Street

OFISO VALANDOS:
10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro
Sekmadieniais ir Trečiadieniai*

Telephone REPublic 9723

Pagal Sutarti

DR. C. Z. VEZELiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal autartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTA8

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafsyette 8650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South

Ashland Avė.

TeL Yards 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais it
ftatadi.niais

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BA1ANDŽI0-APRIL 30 D., VYTAUTO DAR2E, Į15tt IR SOUTH PUIASKI ROAD

Pcnktndienis, Vaisink 28. 1930
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PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS

Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškia

Šventuose

Geriau laiku pradėti, negu
darbe skubėti.

Antanaitienė, E. Pauzienė, E.
Marcinkienė ir P. Makarienė
Balandžio 28 Diena
kviečia visus atsilankyt. Bus
Didesnė yra ta dovana, ku
labai gražių dovanų ir “door
rių beturtis žmogus tau duo
Šių savaitę jaunas cicerie- prize”. Draugija metinį išva
da, kuomet tavęs meldžia Die
tis, Blažį ejus Kazlauskas, ati žiavimų arba piknikų, rengia
vo meilė, kaip ta išmalda, ku
darė photo studio Melrose Pa nedėlioj, gegužės 14 d., Liber
ria tu jį užlaikai.
ty Grove.
rke, adresu 150 Broadway.
Komisija K. Kumonienė ir
Be abejonės, B. Kazlauskas
Gražiai Atvaidinta
užima pilniu vietų tarpe lietu R. Stankevičienė iš anksto
vių. fotografų, nes reikalingus kviečia atsilankyti Cicero®,
“Močiutes Suokalbis”
Chicagos
ir
Bulvarų
ir
Melmokslus yra baigęs garsioje
BRIGHTON PARK. — Mo
Ray mokykloje, Chicagoj. Jis ros© Park lietuvius,
terų Sų-gos 20 kuopos choras
seniai turėjo palinkimo šianiĮ Draugijos susirinkimas bus
praeitų sekmadienį, balandžio
darbui, o dabar, baigęs moks pirmadienių vakarais per ge
23 d., gražiai atvaidino kome
lus stojo į eilę lietuvių biz gužės, birželio, liepos, rugpiūdijų. Visi lošėjai pasižymėjo
čio ir rugsėjo mėnesius, 7:30
nierių.
savo rolėse. Publika buvo
A. Gudas, rašt.
Pradėdamas biznį B. Kaz valandų. ✓
Basebolo sezono atidarymas Wasliingtoine. Pirmųjų bolę išmeta vice prezidentas John vaidinimu patenkinta ir nesi
lauskas turi dirbti sukaitęs,
jNance Garner. Iš kairės į dešinę: senatorius Carter Glass, vice prezidentas, Washington gailėjo karštų aplodismentų.
kad viskų kuo puikiausia pri Jau Čia Pat!
| rinktinės menedžeriu® Bučky lianris, pašto viršininkas Jaknes Farley ir New York YanTaipgi nemažai žavėjo susi
,kees rinktinės menedžerius Joe McCarthy. ,(Acme telepholto)
rengus būsiantiems kostumerinkusius 9 metų dvynukės,
Ilgai lauktas balius “A Niriams. Vieta didelė, graži, pil
ght at the Peanut Grove”, ku
sportininkams. Vakaras bus gabios šokikės iš Gary, Ind.,
nai įrengta. Jis saiko: “Lietu
rį rengia Šv. Grigaliaus <choSouthmoor arba Sherry vieš Lora ir Florence Einikaitės.
viams esu gatavas duoti dar
buty, o, gal, (kitoj kurioj sa- i Akordinu grojo jaunutis, bet
ras, parapijos svetainėje, ba
bų tokį pat gerų, kaip ir ant
landžio 29 d., jau čia pat.
Marųuette Parke. Vieta jau gerai išsilavinęs A. VerJ lėj,
Michigan Avenue, už kainų,
galutinai nenuspręsta.
Komi- telka.
Sakoma, kad iš So. Cbicago
<
kokių lengvai gali užmokėti”.
Lietuvių Sportininkų 'kelias savaites sušaukė pirmų tetas jau numatė gerų orkes Po programos prie geros m u
“Blažiukų” daugelis žino iš ir Melrose Park didelė grupė
sportininkų susirinkimų ir nuo trų.
zikos visi linksminosi iki vė
i
jo veikimo visuomenėj. Jis y- rengiasi atvykti į Cicero tų Suvažiavimas
to laiko patys sportininkai tę
lumos.
Koresp. A. P.
Po
susirinkimo
teisėjas
Zūra buvęs pirm. Cicero 48 kip. vakarų. Jie žino, kad Ciceroj
Amerikos lietuvių sportini sia darbų — sukurti entuzia
L. R K. Susivienijimo, rasti-j turės “good tiine”. Komisija nkai, kurie dalyvavo sporto zmų sporte tarp Amerikos jau ris iškėlė vaišes, per kurias Domės!
Brighton Parko Moterų Sųninkas 12 Federacijos skyr. ir rūpinasi sužavėti atsilanku- šventėse Kaune 1935 metais, nuolių. Būdami dėkingi visuo-i sportininkai dalinos tarp sa« Lietuvos ir gos 20 kuopos narės prašo
tebeina rašt. pareigas Fede sius, kad ilgai neužmirštų to ir tie, kurie Lietuvon buvo menei, kad turėjo progos va-lv,-s
racijos Chicago apskr. Kaipo vakaro įdomybių. Pasimatysi nuvykę pereitų vasarų, nuta žinoti į Lietuvę, sportininkai apie pažįstamus Lietuvoj, su mos susirinkti prieš Mišias
jaunas, enenrgingas darbuoto me balandžio 29 d., parapijos rė sušaukti bendrų sportinin rtori sukelti fondų įvairiais pa kuriais jie dabar susirašinėja. šv. į mokyklos (kambarį. Mi
jas, užsitarnavęs daug kom svetainėje.
kų suvažiavimų Chicagoj bir rengimais ir duoti tokios pro Šikantis susirinkimas bus šios 10:30 vai. sekmadienį, ba
gegužės pradžioj.
landžio 30 d., užprašytos Stat
plimentų. Tikimos, kad1 ir sa Komisija prašo narių gra želio 24 d. Visi sportininkai gos kitiems sportininkams.
vo naujame bizny bus sėkmin žinti laimėjimo knygutes ir lietuvių kilmės bus pakviesti
Pereito antradienio vakare
Dėdė Kastukas kų paminėjimui jų 25 metų
vedybinio gyvenimo. Tuo su
gas. Lietuviai, kuriems reika pinigus ne vėliau šeštadienio, dalyvauti šiam suvažiavime. teisėjo Zūrio namuose eportiteiksim
malonumo mūsų gerb.
lingi fotografijos darbai, ar balandžio 29 d., 8 valandų va Kurie atvyks iš kitų valsty- ninkai laikė susirinkimų, ku— Kaune lankėsi estų gele
kuopos pirmininkei.
tai nutraukimui pavienių, ves kare.
Choristė bių, tiems komisija parūpins riame nutarė surengti šokius žinkelininkų choras ‘Raudam’
Kdresp. A. P.
tuvių, šeimos grupių, arba rei
ir vakarienę suvažiavusiems ir čia sėkmingai koncertavo.
nakvynes.
kalingi paveikslai bizniui, pra — Gražusis Wenedigo mie
Juo mažiau rūpinsies savi
šomi pašaukti: Melrose Park stas yra ant 117 mažų salu- Ši mintis šaukti lietuvių spo
mi, tuo daugiau kiti tavęs
2317 pasitarimui, arba atsila cių pastatytais. Šitos salutės rtininkų suvažiavimų kilo paLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
klausys.
nkyti tiesiai į studijų.
yra surištos 350 lenktais til- čių sportininkų tarpe po Olim“Draugas”'linki, taip kaip teliais. Su ęausžemiu tų mie- (piados Kaune 1938 metais,
Urba Flower Shoppe
ir jo visi draugai, jam geriau stų jungia tiltas.
į Pirmininkas Kumskis prieš
4180 Archer Avė.
sių sėkmių jauniausiam lietu
LAFATBTTD MOS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
viui fotografui.
Gėle. Mylintiems — Vestuvėms —

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

John F. Eudeikis

“Bunco Party”
Draugija Šv. Motinos Die
vo Sopulingos rengia “bunco
party” balandžio 30 d., para
pijos svetainėj. Įėjimas 15c.
Pelnas eis klieriko Reikausko
naudai.
Pranešama, (kad, iš priežas
ties “Draugo” pikniko, “bunoo party” iš 3 vai. popiet nu
kelta į 7 valandų vakare.
Komisija: M. Paseckienė, O.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE

KELNER — PRUZIN

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

2025 W. 51st St

TcL YARDS 1278

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klamiykite mūsų Lietuvių radio programų Mtadlenio vakarais,
7:00 vai. vakaro ii WHP0 stoties (1420 K.) — Pranešėju

Res. 4543 South Paulina Street
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OAmOL laa.
•t, Maw York. N. V.

(po lėtais Kaniauskai te )
(gyv.— 2651 W. Pershing ltd.)
.Mirė bal. 27, 1939, 11 vai.
ryto, sulaukus 58 m. amžiaus.
Gimus Lietuvoj, Raseinių ap
skr., Kaltinėnų par., Levenar-

poiio dvare.
Amerikoj išgyveno 33 metus
Paliko dideliame nuliūdime*,
mylimą vyrą Juozapą, 2 sūnus:
Vladislovą, marčią Oną ir Jų
anūkų, ir Steponą, dukterį Pau
liną, žentą Antaną ir jų anūką
Maelulioinus, pusorolj Bardauską ir jo šeimyną, pusseserę
Aukštkainienę tr jos šeimą ir
gimines ir draugus. Lietuvoje
paliko seserj Aitutienę ir se
sers dukterį Stefaniją.
Priklausė prie Apaštalystės
Maldos ir Tretininkų draugijų.
Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S. Calilomia Avė.
Laidotuvės įvyks plrmad., ge
gužės 1 d. Iš koplyčios 8 vai.
ryto bus atlydėta J Nekalto
Prasidėjimo Švč. Panelės par.
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
ta J Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visu;
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, sūnal, Mar
ti, Duktė, Zenius, Anūkai, Pus
brolis, Pusseserė ir Giminės.
Laidotuvių direktorius — J.
Liulevičius, tel. Lafayette 3672.. I

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ

P. BALTnUEKAS

A UBUI A M P E PATARNAVIMAS

HfflDULfiUbC dieną ir naktį

DYKAI
1 RlfllkUC
T. J. nillIAdO
P

PIRKITE

ALEKSANDRA VALSKIENĖ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

DON’T BEGREY
Doo't tolerata yrey hair. Grry hab
makas you look old and feel old.
Try the Modern* Method for Colorinf Hair . . . CLAIROL. YouTl
appreciate the quick, pleasant treat*
■nent. No bleaching reqaired to
aoften the hair when yoo asą
CLAIROL. YouTl love the reeulta
on yonr hair — beautiful, naturallooking color that defiee detection.
Boa youreelf aa you would Ūke to
be. Saa your hairdrester today or
aaad thia coupon N0W.

(po lėtais Zalcckaliė)
Mirė bal. 25 d.. 1989 m.. 9:-.
55 vaJ. ryte, sulaukus 48 metų
amžiaus.
, Gimus Lietuvoje,
Itaseinlų
apskr., Kražių par., Bumlų k.
Amerikoj Išgyveno 83 metus.
Paliko dideliame nuliūdimo:
vyrų Stanislovą, 2 dukterie:
Bronice, žentą Peter Gabel ii
Stellą, žentą Joną Luką, 2 bro
lius: Vincentą ir brolėną Eleanor ir jų šeimą ir Boleslovą Ir
brolienę Domicėlę ir jų Seimą,
pusbroli Stanislovą Valty Ii
pusseserę Frances Tverljoną ii
daug kitų giminių.
Lietuvoje
paliko 5 brolius: Juozapą, Ka
zimierą, Pranciškų, Antaną ii
Mateušą ir daug kitų giminiu
Kūnas pašarvotas 4355 So
CaJifornia Avenue.
Laidotuvės {vyks šeštad., bal
29 d. Iš namų 8 vai. ryto būt
atlydėta i Nekalto Prasidėjimo
Panelės Švč. par. bažnyčią, ku
rtoje {vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta i Sv. Ka
zimiero kaplnea.
Nuoširdžiai kviečiame visut
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti laidotuvėose.
Nuliūdę:
Vyras, Dukterys
tentai, Broliai, mis broliai, Pusseserys ir Giminės.
Laidotuvių direktorius I. J
Zolp, tel. YARds 0781.

________ Tel. LAFAYETTE 0727_______

U

KOPLYČIA DYKAI

ALEKSANDRA MILĄU SKAS

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Safrfleld Avenue

JA V Y Ą T

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

— Iaddotavėms —
Papuošimams

t

DIENĄ IR NAKTĮ

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Ava.

LEONARDAS E2ERSKIS

tiesos

reikia ieškoti, o ne iškalbo*.

Cicero - Melrose Park
Žinia, Kazlausko
Studio Atdara

“Draugo” Rašėjas

raštuose

PAMINKLUS

DABAR

Aitkony'

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

■t

Kc
D.

vą

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
3.154 So. H&lsted St,
Telefonas YARda 1419

a.

DoflflIC
ITIKIIS

So. Western Avė,
Hį0eS. 4»th Conrt
GROvehill 0142

.
. 2314 Weet 23rd Plaoe
0*7
II*
VIII1OI
Phone CANal 2515
LZ
1
Oll dl Skyrius 42-44 E. 108 SL
UI. II VHIIBU phone PULlrnan 127Q

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

LaM

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

i. LIUIGVIIflUO

4348 s°- California Ąy<
Phone LAFayette 3572

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

ę P MH70llf9
U. 1 . ITIdZ.bll\d

3319 Lituanica Avenne
Phone YARJe 1188-1139

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Avė.
Telefonas SEELEY 6103

Chicago, Illinois

Bkyrin nta tad na Moly takkn Kta«. MOą >Mt

lllM

SM

illlpvinilic

Aetaeas II
PhilIinC 3307 lituanica Avė.
Iria
Phone YARds 4908
1

LJ.Zol R

|l

AM V. Petkos

1646 Weet 46th Street
Phone YARda 0781-0782

4704 S. Weatorn Avenue
Tek LAFayette 8024

T*pnktnriicnis. baland. 2fi, 1939

B

=s

. .'j
■
~
darbininkai ir darbininkės ir bininku, dr. K. Drangelį — se Šis muzikalinis parengimas ■t^—B,gBgaM=Bai
patarnavimas bus kuo geriau kretorium ir importerį “Mai įvyksta sekmadienį, balandžio
sto” produktų J. Rakštį — iž 30 d., 3 vai. popiet, akademi
sias.
— rengia —
dininku. Šis fondas bus Vaiz jos auditorijoje. Atsilankę pas j
BOSELANDO LIETUVIŲ MOTERŲ KLIUBAS
Rengimo komisija piknikų
šeštadienio Vakare, Balandžio 29 d., 1939 m.
bos Buto globoj ir kontrolėj. mus tikrai nesigailėsite. Juk Į
rengime
turi
daugelio
metų
tikti,
priimti
ir
aptarnauti
Liet. Darb. Svet., 10413 S. Michigan Avė., Roselande
“Draugas” Daro
Fondo steigiamam susirinki bus vienas malonumas pasi-1
Bus perstatyta vieno veiksmo komedija:
gausias chicagiečių minias. Pi patyrimų ir viskų atsakan me V. B. nariai suaukojo klausyti akademijos artisčių'
••PIRSI.YS SUVEDŽIOTOJAS”
Pradžią
Koncertinę dal] prograino Išpildys sekančios ypatos: dain. K.
kniko rengimo komisija atsi čiai pramato ir prie visko yra $526. Daugelis narių žadėjo ir gabių muzikių, kurios grie-' PoŠarskus
su savo motore Marijona dainuos duetą, o Jų dukrelė E.
planu. M. čiplutė ir Jos drauge šoks klasiškus šokius,
Šiemet piknikų sezonų ati lankė į Vytauto Parkų. Ten prisirengus. Tad visų Chica- savo aukų įteikti kitam susi ZUamOS uailiausiag melodijas IĮ ak&mpunuos
o jx šatkauskalė deklamuos.
St. Leach Orkestrą gros Šokiams,
Įžanga
25c.
Įžanga tik šokiams 15c.
Pradžia
7
▼.
vak.
daro dienraštis “Draugas’’. viskas atnaujinta, pagerinta gos ir apylinkių lietuvius — rinkime.
suteiks Jums gaivinančių jė- i
Visi k% iečbunl dalyvauti.
vyrus,
moteris,
jaunus
ir
se
ir
prirengta
vasaros
piknikų
Visi sujungtomis jėgomis pa
Ateinantį trečiadienį, gegu gų.
darykime, kad šis pirmutinis sezonui. Parko gaspadorius nus, didelius ir mažus prašo
žės 3 d., Lietuvos Konsulato Orkestras taip pat sugrieš
piknikas būtų kuo sėkmingiau .'Vladas Pankauttoas vakacijas me gausingai susirintotį į VyPranešimai daug svarbių reikalų svarsty
patalpose fondo naudai ren ypatingų kūrinėlių — tarp jų
sias. Tokiu būdu bus padary pabaigė ir pasirengęs visų tauto Parkų ateinantį sekmamui.
S. Sakalienė, sekr.
giama “bunco party”. Į ren Strausso “Great Waltz”, Ro- Moterų Sąjungos Chicago ata gera pradžia visiems pikni pavasarį, vasarų ir rudenį di- <lienį, baland. 30 d., į pirmugimo komisijų įeina: O. Ki- ssinio ‘‘Barber of Seville’’ pefkrities susirintoimas įvyks
rbti sušilęs, kaip per rugia tinį šių metų piknikų, kurį,
CLASSIFIED
kams.
Herberto “Victor Herbert’s sekmadienį, balandžio 30 d.,
rengia
dienraštis
“
Draugas.
”
I
r
j
en
®>
Brenzienė,
J.
RafkšPirmasis “Draugo” ir visų pjūtę, kad tik visiems tame
REIKALINGAS SIUVĖJAS
Favorities” ir kitų. Dūdos ir [2 vai. popiet (senu laiku) Au- Reikalingas
tienė ir J. Mackevičienė.
siuvėjas prie senų Ir
chicagiečių piknikas įvytos a- parke į vykstantiems piknika
stygos netylės. Iš jų susidarys! šros Vartų parapijos salėj, naujų drabužių, taisymui ir prosijlmul. Atsišaukite: 4540 So. Csllforteinantį sekmadienį, balandžio ms kuo geriausia pavyktų. įr j f
Vaivhn<! Rnta«’k
c
ansambliai, kvartetai ir jie West Side. Visų kuopų, pri- lnl» Aveune, cnicago. •
Brighton Parko uoliausieji^
312
Muzikos FeStlValaS
30 d. Vytauto Parke. Jokių
savotiškai prakalbės Jums į ši- klausančių apskričiai, atsto-j
pardavimui
vyrai
ir
smarkiausieji
biznie-j
Lietuvai
Gelbėti
Kazim
iero
L
_
w
-.
..
u
i
Pardavimui
bučernė Ir grosernė; pllkitų piknikų tų dienų nebus.
rves prašomos suvažiuoti. Yra' na elektriklnė refrigeracija; geravie1
ta; nėra kompetlcljoa.
Tai gera proga visiems atsi riai tarnaus piknikieriatms už Fondą
Akademijoje
Atsišaukite Telefonu Hemlock 0257
O
kur
dainos
jėga!
Akadebaro.
lankyti.
Steigiamam susirinkime
PARDAVIMUI namas
Laukėte ir susilankėte įdo mikių šimtinis choras pasigirs IŠRENDUOJAME DARŽĄ
West Sidės Aušros Vartų
5 kambarių namas; furnacu apšildo
Šiemet pavasaris aušo pa
suaukota $526.
mybių. Čia pat, už kelių žing- galingas, jo žodžiams pritars PIKNIKAMS IR KITIEMS mas; didelė pastogė; arti parkų, mo
moterų ir merginų dr-ja apsi
kyklų, krautuvių; geros transportalengva. Iki šv. Jurgio šven
PARENGIMAMS
cijoa. Turime parduoti. AtsiSaukite:
Užvakar Federal Building snių, Šv. Kazimiero Akademi- iškilmingi instrumentų garsai.
ėmė darbuotis restorane ir tam
5704 South Artesian Artime.
tės vis buvo vėsu tiesiog šal
darbui paskirtos uoliausios da and Loan rūmuose įvykęs su-’ja Jums suruošė nepaprastai Be to, žymi dainininkių treju WILLO-WEST
PARDAVIMUI TAVERNAS
toka. Daugelis be abejonės spė
sirinkimas Chicagos Lietuvių didelį muzikos, dainos ir Šokių kė puikiai pasiruošusi svečia
rbininkės.
Pardavimui tavernas, pigiai; gera
GERMAN CHURCH ROAD vieta. Priežastis pardavimo — liga.
liojo, kad į “Draugo’ pikni
Vaizbos Buto (Chamber of j festivalų. Pirmasis toks spe ms padainuoti. Eleonora KanAtsiSaukite: 3308
WEST 63rd St.
IR WILL0W SPRINGS
Ciceros nenuilstančios dar
kų priseis su žieminiais overCommerce), be kitų reikalų, ktafciis šiemet Cbicagojel Mu drataitė, Salome Stuglytė ir
PARDAVIMUI
BUNGALOW
ROAD'
toočiais važiuoti. Bet su šv. buotojos tarnaus visiems prie įsteigė Lietuvai Gelbėti Fon zika skambėt© skamba visu Janina Piktumaitė sotins tolau
5-kambarių bungalow;
furnacu
apšildomas; uždaryti porėtai; garaJurgio švente prasidėjo ne pa ice creamo.
WILL0W
SPRINGS,
ILL.
džius; 30x125 lotas; Savininkas ap
dų, kurio valdybon išrinko se- pavasarišku gyvumu. Ateikite samčius rinktinėmis arijomis.
leidžia miestą. Parduos už labai pi
vasaris, o titora vasara. Todėl
giai. — tiktai $4100. Savininkas ant
Bowling salėj, prie straike- kančius asmenis: banfeininkų ir atsigaivinkite mūsų džiu- O iš grakščių šokėjų bus
p-nas Butchas, sav.
vietos: 3252 S. Springfleld Avė.
viskas atsitaiso.
rio, bišopo, morikių, saldainių, ir prezidentų Federal Building į gioj aplinkumoj. Mes, atoade- akims nuostabaus pasigrožėji
PARDAVIMUI PIGIAI
Pikniko rengimo komisija sūrių, sportiškų lazdelių ir and Loan Ass’n fondo pirmi-jmikės, kviečiame Jus širdin- mo. Ir visa Jums suruošėme
Gasinis pečius, 3 Šmotų parlor se
tas, komodės, lova ir rąžomas sta
pilnai pasidžiaugti, ir pas mus
darbuojasi ir rengiasi pasi- kitų žaidimų bus rinktiniai nintou, teisėjų J. Zūrį — pagel- gai.
lelis Telefonnoklte PROspect 2267.
Šv. Kazimiero Akademijoje
PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas. Tikras "gold
valandų linksmai praleisti se
mine”. AtsiSaukite; 1932 Wcst 63rd
Street, telefonas Prospect 2247.
kmadienį, balandžio 30 d., 3
Incorporated
REIKALINGA MERGINA
vai. po pietų.
ERROL FLYNN
Tel. Prospect 0745-0746

'<F

TEATRAS, KC-riCERTAS IR BALIUS

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

i~

UTILITY LIOUOR
D1STRIBUT0RS
Wholeaal« Only

Lietuviškos Vakaruškos 5931-33 So. Ashland Avė.
Jau Čia Pat
Pm mui galima gauti tikrai Lie

OLMA de HAV1LLAND

tuvišką Importą Valstybinę Deg

PATE N KIN A MIU JONUS
Chesterfield’s Linksma Kombinacija (sumaišy
mas) puikiausių amerikoniškų ir turkiškų tabakų pa
tenkina milijonus dėlto, jog jiems suteikia tokį rūkymo
malonumų- kokį negauna iš nei vieno kito cigareto.
Gaivinantis lengvumas, geresnis skonis ir daug malo
nesnė aroma yra Chesterfield’s svarbiausios ypatybės
su rūkytojais visur.

„ U

Tikro kombinacija tikrai potnnklnanflom

Kuomet juos pabandote jūs iinosite
dėlko Chesterfields suteikia milijonams vy
rų ir moterų daugiau rūkymo malonumai
• • •dėlko JIE PATENKINA

tinę.
MARQUETTE PARK. —
Mes
Ir
Vist
Mflsų Darbininkai
Beliko tik viena diena iki lie Lietuviai, pp. P.
Ir M. Dalmldaa
Savininkai
tuviškų vakaruškų — “Šuruni
Burum”, kurį rengia Šv. Ka- •
zimiero A kad. Rėnpjų 8 skyr.' Tarta* viri
Reaerva* vir
*2tS.0M.M
S3.1M.M0.M
balandžio 29 d. 7 vai. vakare,
p-nų Raubūnų rezidencijoj,
6557 So. Talman Avė. Komi
sija pilnai prisirengus skait
lingus svetelius priimti, kurių:
suvažiuos ne vien tito vietiniai, •
bet jų bus ir iš kitų kolonijų.
Ir kaip gi nebus — įėjimas
toks pigus, tiktai 15c., o vi 4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and
sas pelnas skiriamas Šv. Ka
Sacramento Avė.)
zimiero seselėms. Titoslo gra Phone LAFAYETTE 0461
žesnio nereikia, o jau tų link
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypasmybių pas marketiparkiečius
tai pinigai
apdrausti iki
$5,000.00
netrūksta.
Kmokėjom
Jį
Kadangi tikimasi sulaukti
Už padėtus
daug svečių, tai p-nai Raupinigus
'
būnai pareiškė, toad, girdi, jei
Duodam Paskolas ant 1-mtj
Morgičių
netilps namuose, tai išaušus
Safety Deposit Dėžutes Galima
gražiam pavasario orui, galė
Pasirenduoti
sime linksmintis lauke. O p- Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
nų Raubūnų namai, tai Mar- 5 vak. Reredom nuo 9 iki 12 die
ną, Snbatom nuo 9* ryto iki
ųuette Parke reikėtų dar pa
8 vaL vakaro
ieškoti, kad tokius kitus ras
ti, ir patys šeimininkai dar
jauni ir begalo simpatingi
of CHICAGO
žmonės ir linksmaus būdo.
Taigi, visi, kas tik nori ma
JU8TIN MACKIEWICH
Preeident
loniai praleisti šeštadienio va
HELEN KUCHINSKA8, See.
karų, prašomas atvykti ir be
ndrai su visais posilintosmirtti.

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION

J. K.

GARSINKITE “DRAUGE”
LIETUVIŠKA

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DĖL VYRŲ

rūkymui yra Chaitarflald'y nanuki

(omai tumallymai panūdo geriami,
cigareto tabaky.

>liesterfield

Tikra kombinacija'pasauliofgeriausiy cigareto Jabaky,Ji<Lenflveini\/Ji« Geresniojfcorifo
gi|lM>i '»*

To**oe»094

s

PAUL LEASAS

Mergina, namų darbui Oak Parke.
Pasilikti vakarais. Turi turėti paty
rimo. Atsišaukite; Coal Office, 1916
So. Califomia Avė., tel. Latvndale
3183.________________
PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai
Šiltu vandeniu Šildomas, po E kam
barius, viskas naujausios mados.
1628 8. 47th Conrt. Glcero. nitnois.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj, i apačioj; furnacu apšildomas;
garadžlus. Atsišaukite: 3421 South
Springfleld Avė.
Tel. Laarndale —
6291.
ATVDAI
Pataisom, ISvalom, suprosinam vy
riškus Ir moteriškus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam {dedame pa
rnasai u s. Toliau - gyvenantieji pašau
kite: VTRginla 1093.
— Overlingto
Valymo. PmsiJImo Ir Taisymo Krau
tuvė, 4602 So. Wood St.. Olcago.

PARDAVTMVI
2 krėslų barzdask u tykios setą par
duosiu pigiai. Atsišaukite; 6421 So.
Ha'ste<l Street, Chicago, BĮ. 2-tras
aukštas.
PARDAVIMUI NAMAS
4004 So. Maplewood Avė., geras 2
fletų medinis namas; 6 Ir 6 kamba
riai. Marinis pamatas: yrabetsmontas: 30 pėdų lotas; kaina tiktai —
$4200.00. Galite apžiūrėti namą Iš
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rtnek, 3711 West
63rd Street, tel. PROspect 0268.

Atyda Motinoms!
Mes duodame Specfal Permanentą, be Jokių mašinų ir be elek
tros, valkams nuo vienų metų
amžiaus ir aukščiau.

Reguliarė kaina $3.60,
savaitę $2.75.

šią

BERNICE’S BEAUTY
SHOP
1725 WE8T 47TH STREET
Kamp. Harmitage. TeL Tarda 2771
16 metų patyrimo.

^Sfc^BUICK
AGENTŪRA
Turime pardavimui visokiu modelių vartotų automobilių |
Prienamomis Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois

(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

Domininkae Kuraitis, Savininkas

3427 So. Hafsted Street

Telefonas VICtory 1696

Tel. noulevard 0937

—

