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Raštikis priėmė kvietimą vykti Varšuvon
Lenku kariuomenes vadas maršalas
Snijgly-Rydz ji ten pasikvietė

Hitleris skelbiasi taikės mylėtoju;
visus kitus vadina karu agentais

Lenkai pasiryžę Lietuvą
patraukti savo pusėn

Girdi, Vokietijos jaunimas
užkariaus visą Europą

VARDUVA, geg. 1. — Pra- jgsnio paskelbus iš Kauno, kad
nešta, kad šio gegužės mene-1 gen. Raštikis pasižada atvvksio vidurį čia atvyks Lietuvos 1 ti į Varšuvą. Lenkija seniai
generalinio štabo viršininkas pageidauja Lietuvą, patraukti
gen. Stasys Raštikis. Lenkų savo pusėn prieš šėlancius Vo
_kariuomenės •vadas maršalas kietijos nacius.
Kai kas reiškia abejonės,
E. Smigly-Rydz jį pakvietė
kad Lietuva išsižadėtų savo
atlankyti Lenki jų.
Lenkų valdiniuose sluoks- neutralumo nusistatymo susi
muose pareikšta daug džiau- dėjusi su Lenkija.

BERLYNAS, geg. 1. — Hi-jo save — taikos mylėtoju. Jis
tleris šiandien kalbėjo gausin- sakė:
gam jaunimo ir, darbininkų su
“Didelis skirtumas
tarp
sirinkiine. Tarp kitko jis pa mūsų. Aš myliu taiką. Tai vai
reiškė, kad priaugantis Vokie zdžiausia įrodo mano dar
tijos jaunimas su nauja paki bai”.
lia dvasia netolimoj ateityje
Anot jo, sveikas kūnu ir
“pakils/ kovon už mūsų gyvą dvasia Vokietijos jaunimas asias teises”.
teityje išgriaus pasenusias
/Visus kitus svetimų valsty savo laikus atgyvenusias de
bių vadus jis vadina karo a- mokratijas ir užvaldys visą
'gentais ir karo agitatoriais, Europą.
ir

Lenkija planuoja pati užimti Dancigą;
Britanija pasiryžusi ginti Lenkija
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PIENO KONTROLĖS
SUMANYMAS, MATYT,
TURĖS GRIŪTI
'

Prezidentas Rooseveltas (dešinėje) kalba atidarant New Yorko pasaulinę parodą. Pre-J
zidentas pareiškė, kad J. A. Valstybės dirba už tarptautinę gerąją valią ir už pasaulinę taikų
1
(Acme telephoto). Prisiekusieji teisėjai ChicaHitleris pasisako, kokio
’gos teisme pripažino kaltais
koridoriaus reikalingas
smurtininkų vadus Moraną ir
Parkerį už jų sąmokslą falsi BOSTON, Mass., geg. 1. —
VARŠUVA, geg. 1. — Len- / VARŠUVA, geg. 1. — Iš
fikuoti American Express Co. Illinoiso legislatūros komisija
kų vyriausybės oficijozas “Ga patikimų šaltinių sužinoma,
keleivinius čekius ir juos kei čia baigė tirti vykdomą pieno
zeta Polska” rašo, kad Lenki- kad Hitleris pasiuntė Lenki
sti. Kiti trys jų sėbrai išteisin produkcijos kontrolę Mass.
jos pareiga nelaukti Vokieti- jai nurodymus, kokių jis eksAVASHINGTON, geg. 1. — zidentas turėtų ^utoriteto šių, BEELYNAS, geg.
_ ti. Kaltininkams numatytas valstybėje. Komisija prieš tai
jos akcijos ir tuojau okupuoti trateritorinių teisių reikalauMsikviets namo — į kalėjimas ir pinigiška bauda. tyrė New Yorko valstybėje tu
Dancigo miestą ir sritį. Tik ja skersai Dancigo korido- Senatorius Borahas pareiškia, sti ir kariuomenę į Europų.
rimą pieno produkcijos kon
Taip bent sptendžta šen.'
sav0 amhasadorių
tuo keliu bus apsaugotos ten'riaus, kad Vokietija turėtų kad prez. Roosevelto adminis
CHIOAGOS
SMUKLĖMS
lenkų, teisės.
J laisvą sausžemių susisiekimą tracijos pastangos atšaukti ša Borahas ir k.t. kongreso ■»- VokieUjai J. Lipskį. Sakoma,
trolę. Komisija grįžta į Sprin
PAVOJUS
gfieldą ir praneš legislatūrai,
t
xx*
* • i j
su Rytų Prūsiją. Šiandien lies neutralumo aktą ir neutra riai, kurie dalykų stovį gerai jįa pakviestas padėti užs. reiLaikraštis pažymi, kad šaanJ
.
....
..
• •
i- • Per koridorių susisiekimas y- lybės klausimą pavesti prezi žinq ir prįešinas^^ kad J. A. kalų ministrui Beckui .. pagaIllinoiso legislatūroje yra ką ji atradusi.
dien Dancige naciai nesiskai-.
, ,
• .
,
ra lenkų kontrolėje, o tas vo- dento nuožiūrai yra aiškus ke Valstybės kištųsi į Europos minti atsakymą Hitleriui Dar sumanymas (bilius) visuose
Sakoma, komisija nepatars
to su tarptautinėmis teisėmis. .
...
lias
Amerikai
įsivelti
karan
didesniuose miestuose suma įvesti pieno kontrolės Minuiir žymiai pakerta lenkų inte- taet,jai yra n<-pake„c.a„m, nes
eiga klausime.
reikalus.
lenkai turi galimumų susisie- Europoje. Anot jo, jei prezi
Kilo gandų, kad, rasi, Vo- žinti smuklių skaičių taip, kad se. New Yorke ir Mass. ji ra
resus.
.
. .
Boraho,
Anot
šen.
dentui
būtų
pavestas
sprendi

kimą uždaryti, jei to reikalau
Rooseveltas pasišovė kovoti kiet«a 'Varšuvai pasiuntusi ui.
3mukl« Mt, Ml" S?™- do, kad kontroliuojama pieno
Jei laikraštis paduoda tokią
Lenkijos interesai.
mas, kurioms valstybėms ka
produkcija yra skaudi pięno
timatumą, jei amliasadorius tojų
sensaciją, tas yra vienas iš Hitleris nori, kad korido- ro laiku siųsti ginklus ir amu prieš diktatorius. O šis žygis
Šiandien
Chicagoj
yra
9,235
vartotojams. Vienur ir kitur
staiga nukviestas namo.
dviejų.* arba lenkų vyriausybė rjus per ]<ori(iorių. būtų ma- niciją, o kurioms nesiųsti, pre nepaprastai pavojingas.
smuklės — viena apie 393 gy pieno kaina padidinta. Var
bando Vokietiją išgąsdinti, ar žiausia 23 kilometrus (dau.
Nacių spauda pareiškia, kad ventojams.
guomenė negali įsigyti kiek
ba tikrai planuoju okupuoti iau kaip 15 amerikoniškų
IŠ VOKIETIJOS GRJŽO | Vokietija nesiveržia karan,
reikiant pieno. Dėl to visur
(Karas, sako, priklauso nuo bri
, rnyiįyj platus.
pieno vartojimas žymiai su
tų ir lenkų. Vokietija, anot!
į Kadangi Lenkija anksčiau
mažėjęs.
VARŠUVA, geg. 1. - Iš
nacių, nieko svetimo nepagei-|
LONDONAS, geg. 1.
^u’/pranešc, kad ji pasiryžusi koVokietijos grįžo Lenkijon žy dauja, tik nori atgauti savo TELŠIAI. — Visi gyventoŽinovai nurodo, kad pienas
žinota, kad Britanija pasiry- VOįį prįe£ Hitlerio norus ir J
mus lenkų patrijotas tremti* teritorijas, Versalio taikos su 1
aukoja
ginklų
fondui.
Yra
turi būti pigus ir visiems pri
žusį padėti Lenkijai, jei I okie |ur£ paruo§U8į gausingą kaprekybininkų,
kurie
skiria
net
tija pultų Dancigą. Nes lenkai riuomenę, tai stebėtojai ran LONDONAS, geg. 1. — Bri nys Vatiekus Korfanty.
einamas
įtartimi nuo jos atplėštas. Ir
tų ministrų kabinetas šiandien i 1921 metais jis sukeldino
sakosi, kad Dancigas yra susi da, kad Hitleris pasiryžęs
jas turi atgauti, pareiškia na po keletą šimtų, bet pasitaiko
turėjo specialų posėdį. Svars-1 lenkus prieš Vokietiją Silezigana šykščių. Ligonių kasos SPROGIMAS SRUTŲ NU
jęs su Lenkijos nepriklauso siekti savo tikslo, nepaisant
ciai.
tė
sov.
Rusijos
sumanymą
sujoje
ir
šio
krašto
dalį
laimėjo
tarnautojai perka šauliams
mybe.
BĖGIMO
KANALE
sėkmių.
daryti trilypę karinę sąjungą Lenkijai. Paskiau jis susivaikulkosvaidį.
Kai kas aiškina, kad Hitle prieš Vokietiją.
kanale,
'.dė su maršalu Pilsudskiu ir
Kunigų seminarijos profe Srutų nubėgimo
ris su savo, reikalavimais ban
nuteistas kalėti. Bet jam pa
soriai kiekvienas aukoja po Austino distrikte, įvyko smai
Be
to,
svarstyta
Hitlerio
sa
do Varšuvoje sukelti baimės
WASHINGTON, geg. 1. — '100 lt. Gana žymias sumas kus sprogimas. Kai kur sprovyko pasprukti į Vokietiją.
kyta
kalba
parlamente
balan

ir priversti Lenkiją pripažin
Grįžęs tremtinys pasidavė Senato komiteto išklausinėja- aukoja vietos komendantūros
i5nešSPatUn«ę 8n,t’
ti Vokietijai jo pradines sąly džio 28 d. ir naminio saugu policijai Katovicuose. Spėja mas Am. Darbo federacijos
duobių
dangčius. Kai kur ištarnautojai.
gas paduoti Dancigo miestą mo reikalai.
ma, jis bus išlaisvintas, nes prezidentas reikalavo pašalin Balandžio mėn. 2 d. rinklia trupėjo namų langų stiklai.
Patirta,
ministrų
kabinetas
ir
leisti
per
koridorių
išvesti
TANGIERAS, Tarptautinė
jis reikalingas lenkų tautos ti šiandieninį nacionalį darbo va buvo suorganizuota dėžutė Trys asmenys sužeista.
reiškė pageidavimo, kad sov.
zona, Maroko, geg. 1. — Pra karinį vieškelį.
(NLRB), mis. Surinkta 250 lt. Tą pat Autoritetai aiškina, kad kas
vieningumui. Korfanty yra a- santykių boardą
Pranešta,
ateinantį
penktaMisija
tikrai
pasiryžtų
ginti
m
am
^
nešta, Vokietija ištraukia vi
kurs yra šališkas, paskirti nau dieną kultūriniame klube įvy nors į kanalą suliejo naftos,
Lenkiją,
jei
naciai
ją
pultų
dėl
sus karo laivus iš Viduržemio dienį seime kalliės užs. reikalų
ją iš penkių asmenų boardą ir ko paskaita. Po paskaitos dar ar gazolino ir susisunkusios
Dancigo.
jūros. Nurodyta laivams susi- ministras Beckas. Jis atsakys
KONGRESO ATSTOVAI suvaržyti jam teises.
bininkai patys pasisiūlė paau dujos kokiu nors būdu padeg
koncentruoti Portugalijos pa į Hitlerio reikalavimus. Jis
NORI PENSIJŲ .
koti savo kuklius, sunkiai už tos.
krantėse, susijungti su prisių pažymės, kad Vokietija nega
WASHINGTON, geg. 1. dirbtus centus.
li pasisavinti Dancigo miesto
sta iš Vokietijos eskadra,
Į Kongreso žemųjų rūmų civiliNeatsilieka ir mažieji, štai, NĖRA FONDŲ GATVIŲ
ir
ten
Vislos
žiočių
—
viena

likti nustatytus manievrus ir
VALYMUI
LON DONAS, geg. 1. — Pa- nes tarnybos komisija sugalŠIAULIAI. — Šiaulių mies Simano Daukanto pradžios
tinio
Lenkijos
išėjimo
į
jūrą.
grįžti į Vokietijos pakraščius.
tirta, Lenkija nepalanki sov.Jvoja civilinės tarnybos įstaty to burmistras Petr. Linkevi mokyklos mokiniai sutaupę po
Chicaga neturi kiek reikiant
Pažymėta kad apie gegužės
*** turėtų įvykti, Lenkija Rusijos sumanymui sudaryti mą papildyti priedu, kuriuo čius, rūpindamasis miesto gyventą suaukavo šiam reikalui fondų gatvių valymui ir atma
ekonominiai būtų pasmaugta. trilypę karinę sąjungą iš sov. remiantis kongreso atstovai ventojų sveikatingumu, savi-193 lit. Kiti aukotojai irgi grei
15 d. karo( laivynas turi būti
tų pašalinimui. Prieš majoriRusijos,
Britanijos
ir
Pron1
galėtų
gauti
pensijas
lygiai
tu
laiku
paaiškės.
Manoma
su
namie. Kas nors nauja numa
valdybės medicinos skyriuje į
nius rinkimus gyventojai apie
cūzijos.
taip,
kaip
visi
atsitarnavę
cirinkti
nemažą
sumą.
toma apie tą laiką. Gal Hitle
vedė kaikurių naujovių, ku
tai buvo įspėti. Įspėjimas pa
Sakoma, /Varšuva pageidan viliniaj tarnautojai,
ris įsakys blokuoti Dancigą,
rios, be abejo, padės tinka
neigtas.
tų, kad sąjungon būtų įimta ir
miau prižiūrėti sanitarijos re! WASHINGTON, geg. 1. —
jei iki to laiko su Lenkija ne
WASHINGTON, geg. 1. — Lenkija ir kad sąjunga būtų ROPER — PASIUNTINYS kalavimus. Vietoj iki šiol bu Karo departamentas nuspren
bus susitaikinta.
Vyriausias teismas atsisakė keturlypė,
KANADAI
vusio vieno gydytojo, bus du, dė įsteigti naują karinę sritį
.VARŠUVA, geg. 1. - Vi perkratyti Illinoiso 34 anglia-' Lenkai pareiškia, kad Len- WASHINGTON, geg. 1. r kurių vienas rūpinsis miesto — Karibejo kariuomenės de CHICAGO SUKTIS. — Ir
sose Lenkijos bažnyčiose per kasių bylą. Jie nuteisti už kija yra stambi valstyl)ė. Ji Pasiuntiniu Kanadai prez, sanitarijos reikalais, gi kitas partamentą Panamos perkaso šiandien numatoma giedra ir
visą gegužės mėnesį paskelb Shermano antitrustinio įstaty nereikalinga pašalinės gjobos, Rooseveltas paskyrė buvusį Rekyvos prieglaudų ir moki- saugai. Departamento vyi Jau šalta.
nių sveikatos reikalais. Taip'šioji buveinė bus Portorixo
tos specialės pamaldos už tai- mo peržengimą ir suiručių kė-. bet turi lygiomis priklausyti prekybos sekretorių D.
5:44,
pat padaryti kiti pakeitimai, saloje.
limą.
perį.
k*
PAŽINTI

LENKIJA ATŠAUKIA
SAVO AMBASADORIŲ
IŠ BERLYNO

Senatorius Borab pareiškia, kad prez.
Roosevelto aktyvumas - kelias karau
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrųtlna,
Jei neprašoma tai padaryti Ir ne prisiunčiama tam tiks
lui palto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpina visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulys savo nuotiOroa
Korespondentų
praio raiytl trumpai Ir aliklal (Jei Kalima raiomaja
mailnfile) paliekant didelius tarpus pataisymama ven
giant polemikos Ir aamenlikumų.
Pasenusios kores
pondencijos laikraitln nededamos
Skelbimų kalno* prialunfilamoa parelkalavua
Kntered M Beeond-Claaa Matier Maroh 21. 1616. et
Chicago, niinol* Under the Act of Maroh t. 1272.

Maldos Už Taikę Mėnuo
Gegužės mėnesį katalikai pašvenčia Mari
jos, Dievo Motinos,, garbei. Taip yra kasmet.
Bet šiemet gegužės mėnesyje katalikiškasis
pasaulis prideda dar vienų intencijų — mels
tis prie Dangaus ir žemės Karalienės už tai
kų pasaulyje.

Šventasis Tėvas Pijus XII,
matydamas
kaip dideli yra karo pavojai ir kad tie pavo
jai beveik jau uebepašalinami žiemiškomis jė
gomis, atsišaukia į krikščioniškųjį pasaulį
melstis per šį gražų Marijos mėnesį, kad
galingoji Dievo ranka ateitų į pagalbų geros
valios žmonių pastangoms išvengti naujų su
iručių, baisių žudynių ir kraujo praliejimo.
Kėiu abejonės, virš trijų šimtų milijonų
katalikų, išklausę Jo šventenybės balso, daž
nai rinksis į bažnyčias ir kiekvienoje pro
goje maldomis ir giesmėmis šauksis į Mari
jų ateiti į pagalbų kritiškuoju tarptautinio
politikos gyvenimo momentu. Malda yra ga
linga ir dėl to ja labai daug pasitarnausime
pasaulio taikai.
Mes, lietuviai, be abejojimo, prie bendro
sios šio mėnesio intencijos pridėsime dar vie
nų, kad Dievo ranka saugotų tų kraštų, ku- į
zis vadinamas Marijos Kraštu, būtent — mū- 1
sų mylimų Lietuvų.

Varžytines Už Lietuvą
Vakar Chicago Tribūne įdėjo ilgų straipsnį
apie Baltijos valstybių politinę padėtį. Ypač
daug rašė apie Liefcuvų, paduodant kalėtų
svarbių istoriškų bruožų. Ir, reikia pažymė
ti, kad isteriškieji faktai paduoti gana tei
singai. Straipsnis iliustruojamas Baltijos val
stybių žemėlapiu.
Siame straipsnyje atpasakojama ypatinga
šiandieninė Lietuvos padėtis. Esu ir Vokie
tija ir Lenkija darančios didžiausių pastan
gų, kad priversti Lietuvų sulaužyti neutra
lumų ir palenkti į savo pusę. Tuo tarpu Lie
tuva nekrypstanti nei į vienų, nei į kitų pu
sę. Mat, rašoma, ir vokiečiai ir lenkai yra
padarę Lietuvai skriaudų. Lenkija užėmusi
Vilniaus kraštų, o Vokietija — Klaipėdos
kraštų. Be to, esama ir daugiau tikrai nema
lonių praeities atsiminimų. Pastebima, kad
tuo tarpu dar sunku, nustatyti, kurie, len
kai ar vokiečiai, daugiau skriaudos Lietu
vai yra padarę. Tai būsiu svarbiausiu fak
torium kurion pusėn palinks Lietuva, jei iš
tiktų karas tarp Vokietijos ir Lenkijos.
Vokietijos naciai, kaip žinoma, siūlo Bal
tijos kraštams protekteriatų ir už tai nori
sudaryti labai giaudžine ekonominius san
tykius. Kitais žodžiais kalbant, naciai nori
turėti monopolį beveik ant viso Baltijos
kraštų eksporto ir importo. Taigi, kaina už
žadamų “globų” yra didelė. Dėl to neleng
va bus susitarti su vokiečiais.
Lenkija taip pat nori tuos kraštus “glo
boti” ir už tai siūlo visokių gėrybių. Kowalskio, didelės partijos vado, lūpomis net
siūlo Lietuvai vokiečių užgrobtų Klaipėdų.
Šiuo momentu Lietuvai būtų pavojingiau
susirišti artimesniais ryšiais su viena ar ki
ta puta, kurtos viena kitai grųeo karu. Ge
riausia laikytis neutraliai. Nors derėtis ir
kalbėtis nieko nekenkia ir reikia. Dėl to
matome gen. Raštikį, Lietuvos kariuomeoėe
vadų, vykstant tai į Berlynu, tai į Varšuvų.
Ir vokiečiai ir lenkai nori palenkti | savo
pusę Lietuvų, nes ji yra labai svarbioj stra
teginėj pozicijoj. Be to, ji, veikdama drauge
su Latvija, Estija ir Suomija, sudaro nema
žų jėgų. kuri be abejojimo, ir vieniems ir ki
tiems rūpi turėti su savim.

Reikia pasakyti, kad tos varžytinės nėra #
be pavojų Lietuvai ir jos sujungininktos.
Dr. Or. Valančius
Jei kuri U didžiųjų kaimynų pajus, kad ka
«? f
Įos
ras jau nebeišvengiamas, gali pamėginti jė
ga priversti Baltijos kraštus eiti j jų “glo
bų”. Dėl to čia reikalingas didelis atsargu
mas, stiprus pasiruošimas ir vieningas vei
(Tęsinys)
» Vienų rytų atvažiavus iš
kimas visų Baltijos valstybių.
Žiauriai euiuuiUa Pagūli OirulilJ i Klaipėdos gelž'kelio

Laiškai Iš Klai

MOK

lietuvių veikėjas vaklininka- stotį buvau “priimtas” dviejų smogikų, kurie patikrino
Didžioji Britanija vis dar nesusikalba su Juodkazis ir buvęs “Viktorimano asmens tapatybę. Jiems
Sovietų Rusija. Britai reikalauja, kad Sovie - jos” viešbučio direktorius Da
“Bet papa neatsako, papa
besirengiant mane suimti aš Po Svietą Pasidairius
tų Rusija garantuotų Lenkijos saugumų at rgia
tyli,
sitikime nacių užpuolimo. Tikrai pažymėtina,
Manoma, kad skaudžiai nu užprotestavau, pareikšdamas,
VienasLietuvos
poetų,
Ka«Papos galvoj mintys gikad Sovietų Rusija nori glaudžios sąjungos kentėjo
ir buvęs Klaipėdos kad geležinkelių zonoj mane zys Zupka, neseniai suredega iįot., gilios,
su Anglija, kad atremti Vokietijos nacių puo šaulių batalijono vadas atsar gali suimti tik geležinkelių po
vo septynių poetų, į rok uodą-: Steponas Zobarskas “Alpu
limų ant Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Pati gos kapitonas Kviecinskas, nes licija arba politinės policijos.
mas ir save, knygų. Ant virše- kas” antroj daly, antram pun
Lenkija su bolševikais nenori kabėtas, nes jis atsisekęs smogikams reiks-! “Gestapo” pareigūnai, taip
lio išdrūkavota (gretiškai ar kte sako:
jų bijo. Esu kartų bolševikų armijų įsileisi laujant atiduoti ginklų.
Su ) pat pareiškiau, kad pagal Lie indijoniškai):
“Saulė šildosi beržyne,
į Lenkijų, jos nebeiškrapžtysi. Tad, atsižvel
šauliais “ceremonijų” nedaro tuvos - Vokietijos susitarimų
SEP
“Bernas šnekina kaimynę:
giant į tų visų, Anglijos pasižadėjimai ginti
suėmimai politiniais motyvais
ma,
juos
apstumdo
ir
apdau

TY
“Mato dobilus kaimyno,
Lenkijų, dar nėra visai realus dalykas.
žo. Taip pat “nemėgiami” ir yra negalimi. Jauni vyrai su N
“Kai aukštai vežimą mina”,
Klaipėdos krašto jaunimo ‘Sa simaišė, suabejojo į vienas ki I
i Kazys Zupka “Graudus inntaros’ organizacijos veikėjai. tų pažvelgdami ir pareiškė
BUDAVASD
iteivalus” taip pradeda:
Kiekvieno nuimtojo biografi tik norį mane apklausti, pa ULKELINK
“Nedaug jums nuneša m;
ja žinoma jiems nuo a iki z. prašė su jais užeiti į “GestaEVIC1USD
m sielos balandžiai,
Žino ir mažiausias smulkme ipo” punktų Klaipėdos stoty.
ABRAITES
“Tiktai atodūsį ilgų all<
Čia politinės policijos vynas,
kur
kas
kada
kų
nors
Vokietijoj Akcija Prieš Lenkiją
IRIJOSGI
ro išlydėtų,
prieš vokiečius pasakė ar ver Tešnio pareigūno nebuvo, to RAZOBAES
“Nes vakar išbaigiau anks
“L. A.” Berlyno koresp. praneša: “kai ku ksmu pasireiškė. Sako, kad dėl tardymų atliko jie patys.
KASZUi’KA
tyvų uvertiūrų,
rie laikraščiai cituoja vokiečių mažumų Len
vokiečiams iki vieno žinomi Smulkiai iškamantinėjo kur
Išvertus
lietuvių
kalimu,
“Rytoj pradėsiu naujų nu
kijoje oficiozų “Lodser Freie Presse”, kuris
gyvenu, kų dirbu, kokiose or
visi
tie
asmenys
iš
vietos
lie

bus
sekančiai:
Septyni
Būdajaus
minuetų”.
rašo<, kad netrukus prasidėsiančios derybos
ganizacijose
ir
kų
veikiau
ete,
Šitų knygų ant delne palie
tarp Lenkijos ir Vokietijos dėl Tautų Sųjun tuvių, kurie dalyvavo 1923 me davė pasirašyti kvotos proto vas, Linkevičius, Sidabraitė,
tų
sukilime
ir
tais
pačiais
me
Sirijos Gira, Zobarskas, Zup- jau ne dėl to, kad jų kritikuo
gos statuto Dancige likimo.
tais vokiškųjų paminklų Klai kolų ir paleido.
ka.
čiau, ba nesu joks poetas, ale
Energiškas mano pasiprie
Sųryšyje su tuo politiniuose sluoksniuose pėdoj nuvertime. Su tokiais
Toje knygoj Būdavus “Liū dėl to, kad neseniai Lietuvos
konstatuojama, kad nacionalsocialistų oficio
“atsiskaitysią*’ kaip reikiant. šinimas, matyt, padarė reikia dni Faktai” taip dainuoja: gazietose mačiau skundų, jog
zas “Danziger Vorposten” jau pradėjo pla
Daugumai jų gręsia koncen mo įspūdžio, nes tardė ir el “Į lankas subėgo kuopos šių dienų Lietuvos poetų gie
čiai aprašinėti vokiečių bėgimų iš Lenkijos.
gėsi mandagiai ir patikėjo
smės niekaip liaudyje neprigi
Jie turėję palikti tų kraštų dėl “žiaurių per tracijos stovykla, o gal ir dar man, paprašydami pačiam vė debesų,
“su rudens kvapu, dregnėm ja.
sekiojimų” iš lenkų pusės. Anot laikraščio, žiauresnis likimas.
liau užeiti pas “Gestapo” va
Vienas patikimas asknuo sa
ir vėjais,
Nei kiek nesidyviju, kad
vokiečių tautiečių padėtis Lenkijoje esanti
ldininkų, kaip jis bus. Tų pa
kė
man
matęs,
kad
visas
bū

Lietuvos žmonės nemėgsta šių
blogiausia: jie esu mušami ir kankinami. Vo
dariau tik kitų dienų. Pasi- “Nemuno pakrančiuos tarrys
suimtųjų
buvęs
traukiniu
kiečių persekiojimas esųs vedamas obalsiu;
pesų poetų dainų. Juk į lan
kalbėjom, papolitikavom ir šosi žilvyčiai —
“Muškite vokiečius kur tiktai juos sutinka išvežtas Pagėgių link, — grei- j
“kaip poniutės bubi Para- kas gali subėgti tik kuopos
te, tiktai nesiduokite pagaunami”. Vokiečių čiausda į koncentracijos arto- , paleido.
visji^
merginų, vaikinų, šdenpiovėbėgimas iš Lenkijos, anot laikraščio, grasinus vykių prie’ Karaliaučiaus.
| Įdomu pažymėti, kad
jų,
šiengrebėjų, o ne “debesų
i Klemensas Dulkė “Apie jū
vokiečių
pareigūnai,
su
pasidaryta masiniu. Politiniuose sluoksniuose
Yra rimto pagrindo turėti
rų ir sidabro tolumas” — vie su rudens kvapu”. Beržyne
šiems reiškiniams teikiama didelės reikšmės baimės, kad kai kurių suimteko pasikalbėti, vienu
gali šildytis žmogus, gyvulys,
todėl, kad vokiečių bėgimas iš Čekoslovakiiįkin»8 gjjį būti ir labai | balsu atkalbinėja neišvažiuoti nam posme taip dainuoja:
prieš saulę, bet ne saulė prieš
jos santykių įtempimo. Ta proga svarbu pa- liQdnag Nežiūrint į Lietuvos
Klaipėdos, nes esu netrukus “— Gal atneš... sugrįš... sųplę. Arba paklausk liaudieipnlti, jog, dar nepatikrlntomis.žiniomis, 0/ ir Vokietijęs "vyriamybi^ » 'bfl&aiitT’tofrkita ir visa Lietu matysime...
“ Žaliame kotike dideles jū- c^°’
reikia žilvyčiai tarciATim
vAizio/im norint
ir u^cmnin
rAulzoJii mi_
*
sienių vokiečių
vadas’ ir
užsienių reikalų
mi
sitarimų, kuris jau kovo 25 d. va
ros...
į.šosi, kaip poniutės bubi Para
nisterijos valstybės sekretorius Bohle šiomis
buvo
paskelbtas ir kuriuo lie“žaliame koti
Visi jie šventai tiki savo
“Graudenąs ir
verkia
ra gių alėjoj”,
■dienomis ilgai taręsis su Hitleriu Bercįtes.
....
...
gadene. Manoma, kad buvęs paliestas ir vo- tuv"» P^slUojunai politiniais
fiurerio Hitlerio galybe, ma
ke”, pianisiumu”,
mojavų
miu pianisiumu
motyvai&*KL krašte nebus lei no ir, sako, kad jam niekas
kiečių mažumų Lenkijoje klausimas.
“Mojavų vakaras vandens vakaras”, “papa”, •• papos
džiami, vis dėlto ir po to įvy nepajėgsiųs pastoti kelių. Vie
galvoj”, “sielos balandžiai”,
ševeliūroj ’ ’.
“Danziger Vorposten” pirmame puslapy ko daug suėmimų ir kitokių
nas iš jų pasirodė net toks
“uvertura”, “mojaus minueje stambiomis raidėmis cituoja italų užsienių
Myk. Linkevičius savo gies
lietuvių persekiojimų.
o
A
. tų” ir k. Juokingiausia, kad
fanatiškas optimistas, kad gi
reikalų ministerijos organo “Relazioni InterKauno
radio kovo 31 ČL pra- rdi Hitleris įžygiuosiu^ į Mas- mėj” ._____
. ,
Linkevičius net nežino, kas
nazionali” straipsnį apie Rytų Eiuropų. Jame
to”, vienam posme gieda
nešė
(tai
vienintelis
lietuviškų
kvų
nedaug
sunkiau
kaip
ir
vortinkliu aptraukia ar tai
nacionalsocialistinis oficiozas pabraukia tas
“Buvo vasara, kaip pūkas.
žinių
šaltinis,
nes
lietuviškieį
Klaipėdų.
Na,
kad
nwų
taip
bus “mūka” (kryželis?), ar
viėtas, kur sakoma, kad Lenkijos sudarymas
“Kaip siūlelis šilko.
, .. .
T
ji
laikraščiai
į
Klaipėdų
nebe

jau
nebijote,
kam
gi
taip
pa

j v
l i
klt&s koks daiktas. Ir nemoky
su Sovietų Rusija kariškos sutarties reikštų
“O dabar ant lango mukų
..
, , . .
,
J
,. ...
* ,tas žino, kad tai padaro voLenkijos padalinimų. Atkreipiamas ypatin ateina), kad Lietuvos pasiun skubom įrengiama jūros tvir- tiv v.
• -j • • i
x
“Kažkas vortinkliu apvil- _
gas dėmesys ir į tai, kad šiame laikraštyje tinybė Berlyne padariusi de- to ve- Klaipėdoj,
juk tik tam,i^o ,,
r
, ras.
tvirtinama, jog Lenkija geografiškai ir po maržą vokiečių reicho užsie- kad bijote rusų užpuolimo — ' Sirijos Gira “ŽvSjo mir-1 Visk"-“' kaB ““ toj falyg'’J'
litiškai turinti priklausyti antikomunistiniam nių reikalų ministerijoj dėl prikišau pasikalbėjimo partnepasidabojo, tai poetų pikčetis” vienam punkte šitaip pa
frontui”.
lietuvių Klaipėdoj suiminėji-' riui, negi bijotute mūsų, lietu
ris. Visi septyni jauni, gra
pu oja:
vio ir jų ekonominio persekio- vių. Mūsų vadas žino, tkų dažūs. Knygos išdrūkavota 700
“ Vaikas prieina, sako —
jitno, nurodydama į tai, kad ro, teatsakė.
egzempliorių, vadinas po šim
Papa,
Svetimšalių Užplūdimas
tas prieštarauja abiejų vy
tų kiekvienam poetui. Tat,
Bendrai tenka pastebėti,
“
Ar
per
audrų
neskęsta
la

I popieros nedaug ant niekj
Pastaruoju laiku, kaip pranešama spaudo riausybių tvarkingam susitari kad eiliniai ir net inteligentai šišos?
naudota.
vokiečiai jokios kritiškos sa
je, Lietuvų užplūdo svetimšaliai. Tuo reika mui.
Ši žinia klaipėdiškius lietu vo pažiūros politiniais klausi
lu “Verslo” atstovas padaręs vidaus reikalų
ministeriui gen. Skučui paklausimų, į kurį vius šiek tiek nuramino. Ta mais neturi. Viso jų galvoji
čiau netolima ateitis parodys mo ir pažiūrų pamatas yra:!
gautas toks atsakymas:
“Pastaruoju metu spaudoje ir šiaip daž kiek vokiečiai turi žmonišku — fiureris taip sako, jis žino
nai ikeliaOnas svetimšalių antplūdžio Lietuvon mo kultūros pavergtųjų tautų kų seko ir kų daro.
klausimas. Ta proga tenka pasakyti, kad atžvilgiu.
Šių eilučių autoriaus suė Įvairenybės
dažniausia čia daroma ta klaida, kad neski
riami į Lietuvų grįžę Lietuvos piliečiai, va mimas pasibaigė visai laimin — Graikijos gaivus fikso-^
dinami reemigrantai, nuo į Lietuvų atvyks gai ir greitai.
fas Chrysippus, gyvenęs tarp'
tančių svetimšalių. Jei į Lietuvų grįžta mū
Nors jau pirmas dienas po
280 ir 207 m. prieš Kristų, kas 1
sų pilietis, tai jo grįžimas negali būti var užėmimo sužinojau, kad esu
žomos, nežiūrint, kokios tautybės toks reemi- įtrauktas į juoduosius sųrašus •dienų rašydavo nemažiau 500
grantas būtų. Gi dėl atvykstančių svetimša ir pažįstamų bei draugų bu eilučių. Taip jis darė per g3
lių, tai jų yra dvi kategorijos. Pirma, tai vau perspėtas, kad esu paieš metas Ir iš viso parašė 700
Bertlia Poge, Floridos gėlių
tomų
knygų!
asmens, kurie turi kurių nors ryšių su Lie komas, bet jaučiau nebūsiąs
fe-stivalo karalaitė. (Acme ph.)
rE:;J
tuva, pavyzdžiui, — prekybos reikalais, gi perdaug nuskriaustas, nes ma— Vieni sako, kad per vie
minystė ir t. p., ir jie Laisvai iš savo rezi
no 5-kių metų veikimas Klai- ®ų naktį žmogus galįs pražūt tų St. Vallierų <H7>—1539
duojamos valstybės gali išvykti, ir laisvai
pėdos krašte Teiškėsi daugiau-* ti, kiti sako, kad tai aetiesa.' m.). Po pasmerkimo, kaip rajom grįžti. Jų apsilankymų nėra jokio pa
Kaip ten iš tikrųjų yra, nesi- šo kronikos, grafas per vieną
grindo drausti. Antra kategorija, tai tokie sia kultūrinėj srity, lietuvių
svetimšaliai, kurie dėl įvairių priežasčių sa darbininkų švietimo darbe. imame spręsti, Tačiau istori- naktį pražilęs — iš rudų plau
Anna Belle Dykstra iš Kavo tėvynės valstybėj negali pasilikti ir no- Tik ptu&utiniais rinkimais ka joje pasakojama tokių atsiti- kų pasidarė balti. Paskui ka lamazoo, Mielių išrinkta kara
rėfų sau surasti prieglaudų Lietuvoj. Tokie ndidatuodamas į seimelį dar- limų, kur per vienų naktį'ralius dovanojo jam gyvybę, liene žiedų festivalo, kuris kas
asmens Lietuvon neįleidžiami, nes jie čia sa-Ibininkij surašė buvau trumpam žmogui tekdavę pmžilti. Štai, bet gmfas turėjo paeiSalinti, met esti rengiamas Benton Ha
HaPrancūzuos.
|
_
. . . . ,
darytų kaip darbo rinkos, taip ir visais ki- j užsiangažavęs politiniame dė 1524 m. Prancūzijos karalius iš Praneūzijos.
rbor, Mioh. (Acme telephoto)
(Daugiau bus)
buvo pasmerkęs nurciąį gra
tais atžvilgiais apsunkinimų.”
rbe.
ri
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MOŠŲ GARBĖS REIKALAS
Keistas tas Amerikos gyve tuviai, jausimės tin/kamai iš
nimas, keisti ir jos žmonės. naudoję progą savo ir savo
Nors šios šalies išsivystyme tautos vardui pakelti svetimų
lietuviui emigrantai yra su jų akyse, jei pasitenkinsime
vaidinę nemažą vaidmenį, bet tik paviljonu! Paviljonas kal
dar labai neseniai amerikietis bės daugiau už Lietuvos, o ne
lietuvio neatskyrė nuo slavo. Amerikos lietuvius. Tad ar
Šiandien Amerikoj lietuvio va mes neturime susirūpinti tuo,
rdas jau plačiai pagarsėjęs, kaip įneš toj parodoj pnsiro- I
tačiau mūsų tauta dar nėra dysime!
Būtinai — tai mūsų parei
iškovojusi sau priderančios
garbės ir įvertinimo. Mūsų pa gos ir garbės reikalas. Tr Pa
reiga — dėti visas pastangas, saulinės Parodos renginio ko
vartoti visas kultūringas prie mitetas, atsižvelgdamas į tai,
mones tam visuotiniam pripa- 'kad Lietuva dalyvauja paro-’
žinimui iškovoti. Tai mes ga doj, mums duoda gerą progą »
lime atsiekti, parodant Lietu- J pasirodyti: labai patogiu mo
vos, kaipo jaunos valstybės, • tu, sekmadienį, rugsėjo 10 d.,1
padarytą nepaprastai ditlelę' paskyrė Pasaulinės Parodos
pažangą visose gyvenimo sri- J Lietuvių Dieną.
tyso.
Lietuvių Dienos programai
Bet ar mes galime nusam stipriai ruošiamasi. Joje pasi
dyti visą milžinišką amerikie- žadėjo dalyvauti apie 70 lie
>U spaudą, 'kad ši ištisomis tuvių chorų, su apie 3000 dai
Rimtimis puslapių kas sa nininkų. Chorai jau kuris lai
lę rašyti} apie Lietuvą? Ar kas ruošia Lietuvių Dienai dai
mes galim tas mases gyven nų programą; komp. J. Žilevi
tojų nuvežti į mūsų tėvų že čius tuo reikalu lanko atski
New York pasaulinės parodos centras atidarymo dieną, ba
mę ir ten jiems viską paro- rus chorus ir prižiūri jų pasilandžio 30. (Acme telephoto)
dyti ir išpasakoti apie mūsų ruošimą. Reikia tikėtis, kad
tautos nuveikus žygius ir a- chorai sau ir mums gėdos ne nijos turėtų kelti fondą Lie- • bendradarbiauja su Lietuvos
teities aspiracijas? Aišku, to padarys.
tuvių Dienai re<mti. Visokios! paviljono vadovybe.
padaryti negalime.
Mums buvo pažadėta atsių chorų sutikimo, dirigento po į" _. ,
... .
,,
. ..
v. ...
.j
Lietuva atėjo } pagalbą nmBet Lietuva, daug (kasdieni sti specialų dirigentą iš Lie ,kolonijas
vazinoiimo, gnidiįi
, . ...
... v.
sų vardą kelti amerikiečių ta
nių rūpesčių turinti ir savo tuvos, kuris čia būtų išmokęs
spausdininio, siuntinėjimo ir
rpe. Ar mes patys mokėsime
sunkiai uždirbamą centą tau chorus perstatyti Lietuvos
kitos išlaidos turės būti pa
dirbti taip, kad nepadarytume
panti, vistik to reikalo nepa liaudies gyveninio motyvu pa
dengtos mūsų pačių, kadangi
nei sau, nei Lietuvai gėdos?
miršo. Ji nutarė paaukoti ne grįstą veikalą Pabaigtuves, su
Lietuva tam reikalui jokių fo-‘
maža energijos, daug lietuviš muzika ir šokiais. Taip pat
ndų nepaskyrė. Ji net pavil
kų litų tam, kad Amerikos buvo kalbama ir apie Univer
ARE YOU ONLY A.
jono kai kurias išlaidas maži
gyventojai daugiau sužinotų siteto ar kurio kito žymaus
na, kad tik sutaupytų keletą THREE-ŪUARTER WIFE?
apie mus, lietuvius, apie <mū- j choro atsiuntimą iš Kauno. A- litų, kurie po Klaipėdos ne
BN. bernus ttey are omo.am
never understand • threesų tėvynę, — Lietuvą. Ji nu-Aplinkybėms susidėjus, taupant tekimo pasidarė reikalingi...
ųaarter wlfe—» «lfe who Ii ell lova
and
klndneee three weelu In e
tarė dalyvauti New Yorko Pa-. kiekvieną centą Lietuvos apmonth and a heli cat Ule reet ot
Turimomis žiniomis, svečių
saulinėj Parodoj, kurią lankys! sigynimo reikalams, nuo abiefriomatter how jaar backaober
- your nertis soream—doo’t
Lietuvos į Pas. Parodą ne•milijonai amerikiečių ir kitų jų šių dalykų atsisakyta. To-!
take lt out on your husbeod.
For three genera ttone ooe tromet
kontinentų svečių. Jie čia ras dėl mums -patiems teks visą atvyks dėl esamų nepastovių
Ase toki another how to go "ant*
Ing
through" wlth Lydla B. Finkgražų skoningai įrengtą Lie Lietuvių Dienos programą už- aplinkybių. Taigi, jų priėmibam's Vegetabte Compound. It
balpe Neturi tone up the syetem.
tuvos paviljoną, iš kurio su- pildyti. Darbas ir atsakomybė niu atskiroms kolpnijoms netbue leaeenlng the dlnomtarta frotn
the functtonal dlaorder. irblcfc
sipažins su mūsų tautos kul-, žymiai padidėjo. Laimė, kad ; ten^a rūpintis. Užtai snburtremų mušt endure in the three
ordeals of Ufe: 1. Tuming (Mm
tūra, pamatys mūsų valstybės iš Lietuvos atsiųsta tautinių ki'nie į talką Pasaulinės Paro
girlhood to rromanhood. 2. Preparlng for motherhood. 3. Apatsiektą pažangą visose gyve šokių mokytoja, Universiteto dos Lietuvių Dienos Komiteproachln. "midUle age. ’
Don'mbe a three-qu*rter trife.
tui,
kuris
rūpinasi
Lietuvių
take LYDI A B. PINKHAM'8
nimo srityse ir, pagaliau, pa lektorė p-lė AL Baronai'tė. Ji
VBOBTABLB OOMPnUNO and
Go "BmlUng Through.'*
tirs kokią didingą ir gražią jau ruošia atskiras vaikų ir Dienos pasisekimu ir art'mai
mes turime praeitį.
suaugusių grupes, kurios ga
Tam pasirodymui Lietuva lės paįvairint Lietuvių Dienos
stropiai ruošiasi. Paviljonas programą. Reiktų, kad dau
jau pastatytas. Kelios dešim giau jaunimo tuo susidomėtų
tys didžiųjų dėžių eksponatų ir kitose kolonijose.
Tačiau vykstant į atskiras
jau atvežta ir iškrauta. Jau
D1STRIBUTOR
antrą kartą čia atvyko iš Lie kolonijas tautiškų šokių mo
OF
tuvos architektas inž. Alg. Ša kyti bus atsižvelgiama pir
lkauskas ir parodos vyriausia miausia į tai, ar ta kolonija
.direktorė p-lė Avietėnaitė, ku rūpinasi Pasaulinės Parodos
B E E R S
rie čia tvarko visus reikalus. Lietuvių Dienos rėminiu. Vi
Bet ar mes, Amerikos lie- sos, didesnės ar mažos koloGERKIT tik GERĄ ALŲ, padaryt* Cfcicagoj. Visi geria ir mėgsta

M

Amerikos lietuviai — Nevr Sunkesnis darbas yra prie- Ateis laikas, kuomet vienos
Yorko Pasaulinės Parodos Lie Gintis palinkimams ir pogeidi dienos, arba valandos pasitai
tuvių Diena yra mūsų gnrbė3 Imama, negu prie kūniškų dar
symui trokši, ir nežinau begu
reikalas. Tad, visos kolonijos
bų prakaituoti.
tau bus duota.
į darbą. Visais reikalais rašy
kite:
Worlds Fair Lithuanian Day
NAMŲ STATYMO
Committee, 1(» W. 75th St.,
New York City.
KONTRAKTORIUS
Kazys P. Vilniškis.
REAL ĖSTATE
P.P.L.D. Prop. Komis.
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.
(Išgannu geriaunį atlyginimų iš Fire In
surance Companijų 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:

Aukso Grūdeliai
t

Nenustok, brolau, vilties iš į
sitobfdinti dvasiškai; dar turi;
laiko ir valandų.
Jei savęs nepriversi, savo
piktų įpratimų nepergalėsi.
Kas mažu paklydimų nesisaugoja, palengva į didesnius
įpuola.
_ '!fjį

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

J

PEOPLES FURNITURE MFG. CO.
4179-83 Archer Avenue

SKELBIA 24rių METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMĄ
ČIA SIŪLOMI KAINŲ MAŽUMAI —

THINGS THAT NEVER HAPPEK
________

By GENE BYRNES

1939 pavasario mados,
Kidney Style Parlor Setas,
reguliariai vertas $119.00,
Išpardavimo kaina

Šis pilnas lovos įrengi
mas, graži lova, Springsinis
matracas, Garantuoti coil
lovai Springsai, viskas ver
te $30.00.
parsiduoda už $1795

tik ........ $69.50

2423 West 64th St.

MARRyiNtS Yoo H'f
OEAR |S FOR MV O***

Naujausis chromium 5kių
dalių breakfast setas vertas
$45.00, per šį Išpardavimą
kaina sumažinta,

«k •'....... $24.95

J

Šis 2jų dalių parlor setas
vertes $65.00, parsiduoda

nž.......... $32.50

1939 metų mados 6 kubiškų Pėdų General Moors Frigidaire arba Westingliouse
Refrigeratoriai verti $200.,
Po
$147.50

Šis 1939 pavasarinio ma
dos Virtuvei gesinis pečius
vertas $95.00, parsiduoda
tik .........

AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. gis Alus yra pagamintai ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (trholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

T H t ReASOH IM

Tel. Hemlock 6240
&

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth
Z“*"

Aukštos rūšies dubeltavi
Studio Couches, verti $30.,
po ••••......... $17.95

Gražiausi 1939 pavasario
mados miegamo kambario
setai verti $85., parsiduoda
po................. $44.50

Šis vienas iš puikiausių
Breakfast setų vertas $35.,
parsiduoda

$ 5.00 vertės 9x12 naujos mados klijonkės po....................
$15.00 vertės garantuoti matracai po........................................
$ 8.00 vertės garantuoti coil lovom springsai..........................

1939 metų mados midget radios po ........... .................... »,
$60.00 vertės labai gražūs parlor setai ..................................

$ 5.00 vertės plieninės naujos mados lovos...........................
$ 6.00 45-kių svarų vatiniai matracai po................................

i*

$20.00 vertės tvirtai padaryti 5-kių dalių breakfast setai .

Tai yra geriauel Ir grattiual automobiliai Amerikoj, modemiškai Iitobulinti, nuiemlntoe kainos, lengvi UbnokSjlmal.
teisingas patarnavimas.

z*

BALZEKAS MOTOR SALES
«U WIU LIK US”

4030 8. Archer Are., Ohicago, III., Phone Virginia 1616
►ntAHATViRAL Cantoom

Cb s

Turime daugybe vartotų automobilių vSliauaioa mkdoe, nuo fll.iO
ir augSČIau.
I

PIRKĖJĄ

KELETAS PAVYZDŽIŲ

LEŪ NORKUS, Ir.

AMBROSIA & NECTAR

KIEKVIENĄ

NUSTEBINA

Didelė nuolaida nš

$2.95
$6 95
$3-49
$6.95
$29.50
$2.95
$3.49
$9 95
Lengvos

senos daiktus
mainant ant nanjų

........... $18-95

išmokėjimas

rURNITURE
KNUFACTUBINa

pritaikome.

COMPA.N

4179-83 Archer Avenue

Kampas Richmond gatvės

J

Antradienis, gegužės 2 d., 1939

DKA'tf 8X3

S. Lopatto 1909 m. yra bu-Į Jei pasirūpintų kiekvienas
i vęs “Draugo” administrato apšvietimu, sustiprinimu, at
rium. “Draugas” tuomet iš- vertimu tik viei© žmogaus, vi
ei-dinėdavo iš Wilkes-Barre. sai išnyktų skirtumai ir skalPo bankieto Kd. Rinkūno'dyiuasis <1*1 nieko, o draugijo
orkestras iš Scrantono grojose užviešpatautų vienybė,
valcus ir sanagias polkutes.
Svečiai bei viešnios, links GARK1NK1TĖS “DRAUGE”
mi ir pakiliam ūpe išsiskirstė
LIETUVIAI DAKTARAI
į namučius, kai kurie jau po
vidurnakčio.
A. iš N. Ofiso teL CANal 2345

“Garso” Redaktoriui Matui Zuini
Pagerbti Baikite Šauniai Pavyko
W1LKES-BARRB, PA. —
Balandžio 24-tų, Redington
viešbuty, WiK<es-Barre, įvyko
Matui Zujui, “Garso” redaktoriui, pagerbti bankiettas. Bankietas pradėta malda, kurių1
sukalbėjo buvęs LRKSA dvasios vadas kun. J. Kasakaitis,
ir Amerikos tautiniu himnu,
muz. J. Stulgaieiui palydint
pianu.

du greta dirbo visuomenini
darbų. Nurodęs sunkias laikraštininko pareigas, ypač lietuvių tarpe, pareiškė džiaugšiuo, 'kad solenizantas sulaukė
laimės minėti sidabrinį jubiRes. tsL CANsl 0402.
lieju.
Toastmasteris pristato kalJei tik kiekvienas savųjį ar Į
*imų
gelbėtų, vieftųsiaa prie-- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bėti vienų iš seniausių Scrandermes ir doros reikalavimus
2198 W. Cermak Road
tų diecezijos kunigų, buv. Susatliktų — nepritruktų spėkų Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
nio dvasios vadų kun. J. KaTrečiadieniais pagal sutartį
Transatlantinis Sovietų Rusijos lėktuvas Miscou saloje (New Brunswick). Šiuo lėktuvu du j nei vienam doros keliu žengti
sakaitį.
Kalbėtojas
nurodo
su

Po “darbymečiui”, kuomet
2305 So. Leavitt Street
sovietų lakūnai norėjo be sustojimo iš Maskvos atskristi į New York. Pritrūkę gazolino pirmyn,
ne tik skanūs valgiai, kuriuos nkias laikraštininko pareigas, buvo priversti nusileisti. Nusileidžiant lėktuvas sudaužytas ir vienas lakūnų sužeistas.
pasigardžiuodami sveteliai ir būtent, reikalų turėti didelį
(Acme telephoto)
viešnios “sudorojo”, bet ir taktų ir begalo slidžių plunksGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lėkštė. dingo vikriose patarkad vadovaujamai visoo centro raštinės darbininkė, po- jie galėjo tautinės stiprybės čių vardu ir nuoširdžiai doko
DANTISTAS
4729 So. Ashland Avė.
1446 So. 49th Court, Cicero
pasisemti. O pats ryškiausias ja už suteiktas dovanas.
nautojų rankose, viešbučio sa menei įtikus ir nesusilaukus niai Zujienei gėlių puokštę.
Ketvirtadieniais ir
2-troe hiboa
tai Bankietas baigtas malda ir Antradieniais,
Toastmasteris perskaito il jo gyvenimo perijodas,
lė suskambėjo 'mūsų liaudies pasmerkimo. Faktas, kad sole
Penktadieniais
CHICAGO,
1LL.
nizantas
prie
vieno
lai'kraščio
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
giausių virtinę solenizantui Seinų mokykla. Ten jis buvo Tautos Himnu.
dainų aidais. Publikai pianu
Telefonas MIDway 2880
3147 S- Halsted St, Chicago
pritarė ninz. J. Stulgaitis. Sma išbuvo 13 metų liudija, kad i sveikinimų telegramomis ir lai užgrūdintas ir išėjo į pasaulį
OFISO VALANDOS:
Ypatingas supuolimas, kad Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
jis
tas
reikiamas
gėrusias
ypakaig
susipratusiu lietuviu. Tais lai
giai padainuota kelėta mūsų
šeštadieniais
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2
minint laikraštininko sukaktį
tybes
turi.
Palinkėjo
tęsti
piValandos:
3*
—
8
P.
M.
▼ai.
po
pietų
ir nuo 7 iki 8:30
kais
jis
ir
jo
kolegos
noriai
liaudies dainelių.
Muzikų - vargonininkų va
ir toastmasteris ir kalbėtojai
rmtakūnų švietėjų pradėtų da
. ,
...
. . ... ...
rdu sveikina J. Stulgaitis ir keldavo anksti . sekmadienio,.
Telefonas HEMlock 6286
a
irgi buvo literatai - laikrastiRengėjų Komiteto pirminin rbų.
rytų
ir
eidavo
i
lietuviams
I
.
„
.
...
.
,
! įteikia solenizantui dovanų, ; ..
,,
„ ,
.Lirikai. Visiems žinoma, kad
kas, LRKSA sekretorius V.
pamaldas. Bet ne- . . .
(BEINARAUSKAS)
Buv. Luzerne apskrities tei-‘įrgį rašomųjį setų. P. S'tulgai- akinamas
, . , ,
,
. . kunigai Miliauskas ir Kasa- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
T. Kvetkauskas trumpai pair lenkų chulig&nai ir . ...
,.a , . ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
k v t »*v t
- sėjas Hon. John S. Fine paša- gįo solenizantui pageidavimas, snaude
......
, . .
įkaitis yra literatai, bet ne vi6900 So. Halsted Street
..
, , ..
,
,S.
,
. . ,
kė labai gražių kalbų. Jis per- kad apie muzikus, kaip ir a- jie ėjo į lietuviams skirtas pa- .
2415 W. Marąuette Rd.
...
, j įsiems žinoma, kad Jie abu yra
TELEFONAI:
stato toastmaster,, buv. Susftnglų kalboj i§yerstą Į
maldas.
Bet
ne,
vietoj
malda-,,
,
,
,
...
.
.
,
Ofiso valandos:
■ pie nebašninkus, “Garse” ir ,
1612
... .
,,
.'buvę redaiktonai ir kad kun. Ofiso — Wentworth
ino dvasios vadų kun. J. K.
10—12 vaL ryto
Res.
—
Yards
3956
knygos,
kiseniuose
nešdavosi
.....
,niūsų tautinį himnų. Kalbėto- ateity būtų rašoma tik “gerai
2
—
4
ir
6—8 vai. vakaro
,
I
Kasakaitis
jau
40
metų
kai
OFISO VALANDOS:
Miliauskų. Gerb. kun. Miliau
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
jas mūsų himnų palygino prie arba nįeko”, dalyviuose sifke- peilius ir buožes ir retas ku- .
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
skas be kitko savo trumpoj
Susitariąs
riu lietuvis mokinys nuo tų ldirba “"“‘“i darb«- 0 adv' Trečiadieniais ir Sekmadieniais
...
.... . , ..
švyturio, iš kurio spindi regė- iia linkimų nuotaikų,
pagal
sutartį
kalto, pabiria, kad ..ame
genija|6 j5min.|
jų įnagių nenukentėjo. Einant
Kalba Gedimino Ordino Ka į bažnyčių reikėjo bijoti len
,klony minėta įvairios sukakir trykšta
krik;-io_
L1ETUV1A1 DAKTARAI
valierius
adv.
Jonas
S.
Lo

tya. bet pirmu kartu Šio klo- niika iviesa Kadangi toast.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
’kų chuliganų, o mokykloj . Tai. Yards 8146.
patto.
Jis
sumini
solenizanto
nio istorijoj minima lietuvio
teris kun. j K Miliaus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
prieš savo norų giedoti carui i VALANDOS: Nuo Ii iki 12;
4631 So. Ashland Avė.
.
.
t
*
i
•
»•
-y,
2
iki
4
ir
7
iki
9
nuopelnus,
pradedant
mokyk

laikraštininko sidabrinis jubi-^ ^įg^jęs p. Fine graVlRginia
1116
4070
Archer
Avė.
himnų. Bet ir čia pasireiškė I pkmdkai,i,. 2 iki 4 ir 7 iki »
TeL YARds 0994
liejos. Be to nurodė didelę, žia kalba pareisk8 pageidavi. los suolu, pasiryžtant tėvynę jame pasipriešinimas. Kartų
Rez.
TeL PLAsa 2400
Šventadieniais: 11 iki 12
Valandos: 1—3 ir 7—8
laikraštininko reikšmę savo tė mų, kad kalba tilptų mūsų ginti kardu ir iki šių laikų. jam savaip nugiedojus himnų
Kasdien išskyrus Seredą
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Seredoiuis ir Nedėl. pagal sutartį
vynei, kurių tinkamai pajėgs spaudoj, ir, kaip teko patirti, Tėvynė, anot kalbėtojo, tokių iš mokytojo rankų iškritęs
Nedėlierais uuo 10 iki 12 vai. dien*
įvertinti gal tik istorikai, nes p. Fine savo kalbų pažadėjo veikėjų neužmiršta. Neužmir- smyčiolas, o pats mokytojas GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
ir akinius pritaiko
laikraštininkų ir laikraščių
,paudai (ad aš nuo šo ir solenizanto. Perskaito tu|am laMiui nustojo žado ų.
3343 So. Halsted Street
TeL YARds 5921
dėka palaikomas ryšys tarp komentarų susilaikau. Visi lau Ivrašto Apsaugos Ministro Įr tokį elgesį jam grėsė “išlėkiOfiso TeL Canal 6122
Res.: KENvood 5107
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
senosios tėvynės ir išeivijos. ksime ipasirodant jų “Garse”. • udd Sųjungos vado raštų ir, mas>. įg įmokyklos. Iš mokykRes. TeL Beverly 1868
Klausykite
Pristatomas kalbėti buv. Su Pristalonli
wilkes prisega prie krūtinės Šaulių, ,os jjg tuome, ..nei51at8..; bet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sivienymo sekretorius J. B. Urie{iai ..driskiai»; keturi.2va,gždę' Tu0 momenta P* išlaikius kvotinius į dvasinę PALENDACH’S TRAVEL
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
šaliūnas. Pabriežė, kad nuo dainininkai broliai JanCarai.! Mito sustoja ir splenizantų senA)aH^ va|(,žla netvirtin0
DANTISTAS
BUREAU
756 VVest 33th Street
1916 metų užsimezgė jo ir so- Jie padainavo tris linksmas , sval “a ap ‘s,"entals: . . ir prisiėjo “lėkti” į Amerikų.
Folklore
Radio
Program
2201 W. Cermak Rd.
TeL CANal 5969
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.
ienizanto artimos pažintys di
daineles, būtent, “Va. kaip.. Ualop ųuo6i,.džiai padėkojo
VALANDOS:
rbant Vyčių organizacijos ce 'kietos šeimininkių širdys’ gždė šviestų solenizantui a9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
Tek PaUman 7235
rengėjams už pokylio suren Res. Pullman 0263
ntre ir su maža pertrauka jie- “Vieni tai eina riešutaut”... teities kelius.
6 iki 8 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
gimų
ir'
atsilankiusiems
sve

Kalba
pats
solenizantas
M.
2155 West Cermak Road
ir “Blynai”. Jiems akompa
pagal sutartį
OFISO VALANDOS:
Zujus.
Jis
pareiškia,
kad
jei
čiams
bei
viešnioms.
navo Barkauskaitė. (Minėtos
Atyda Motinoms!
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Ree.
6958
So.
Talman
Avė.
DANTISTAS
ir pagal sutartĮ
dainelės yra kun. J. K. Mi jis ir kiti šiandien yra tuo
Res. TeL GROvehill 0617
Mes duodame Spėriai Pertnakuo
jie
yra,
tai
dėka
pirmie-Į
Dar
solenizantų
sveikina
jo
nent% be lokių marinų tr be elek
Office
TeL
HEMlock
4848
liausko kūriniai ir, kaip teko
TeL Calumet 5974
10758 S. Michigan Avė.
tros, valkams nuo vieni; metų
• OFISO VALANDOS:
amžiaus Ir aukKlau.
siems
pijonieriams,
iš
kurių
žmona
Zujienė
savo
ir
vaikuChicago,
Illinois
patirti, sekantį rudenį jas ga
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
OFISO VALANDOS:
Rerullarfl kaina $3.(0,
8I4 lės dainuoti ir kitų kolonijų
madienius ir trečiadienius
savaite 32.75.
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lietuviai, nes kun. Miliausko
NAUJAUSI IR GERIAUSI
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
LIETUVIAI ADVOKATAI
veikalai būsiu išspausdinti at
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
DANTŲ GYDYTOJAS
skirose knygelėse). Publika
2423
W.
Marąuette
Road
Telephone YARds 1001
3250 S. Halsted Street
dainininkams atsidėkojo gau
CmCAOO, 1LL.
siomis katutėmis.
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
Ofiso TeL VIR»nia 0036
Rengėjų vardu solenizantų
Rezidencijos
TeL BEVerly 8244
LENGVAIS IAMOKfiJIMAIS
LIETUVIS ADVOKATAS
BKRMIGE ’S BKAUTT
PHYSICIAN
and
SURGEON
gražiai pasveikina LRKSA iž
Barskis Furniture House, Ine.
SH 0 P
4631 So. Ashland Avenue
"THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1M4
dininkas
J.
Joneika
ir
įteikia
4645 So. Ashland Avenue
1728 W18T 47TH STREET
OFISO VALANDOS:
Res.
6515
S.
RockvveU
Street
jam dovanų (rašomųjį setų),
Kamp. Hermit&ge. Tel. Yards 2771
1748-50 W. 47th St Phone Yards 5069
4157 Archer Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
K mstų patyrimo.
Ofiso
vaL: 2—4 ir 6—8 p.
o pdė Adelė Urbonavičiūtė,
Nedėliomis pagal sutartį.
' Telephone REPnblic 9723

DR. F. C, W1NSKDNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. BEINAR

DR. A. J. MANIKAS

DR. CHARLES SE6AL

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. MAURICE KAHN

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. A. W. JACOBS

t
i

i
,

i

DR. J. J. SIMONAITIS

i

i
i i

i

>

DR. A. P. STULGA

i

i i

h

RAKANDAI

11

JOSEPH J. GRISH

i

DR. STRIKŪL’IS

11

n

DR. T. DUNDULIS

. 111it l

i h i n l l t i H l B i t M iH H I+ H IH ii n

Offiee TeL YARds 4787
Namų TeL PROspect 1930
Tel CANal 6122.

INDIANA
ILLINOIS

IOWA

MICHIGAN

WISCONSIN

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

KAS VAKARĄ

MERO

KLAUSYKIME

LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ
Nuo 7:00 Vai.

IS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA

KAS VAKARĄ

ŠALTIMERO
5000 Watts

STOTIES

Kas Vakarę

u l i itH U h n O M

1480
Kilocydes

1480 K.

6631 S. California Avė.
Telefonas REPnblic 7868

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS>
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Sckmkadienials
pagal sutartį.
TeL LAFayette 8016

DEHTISTAB

—

INDIANA

WISCONSIN

—

IOWA

—

MICHIGAN

Tai CANal 0267

Res. TeL PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Offiee Fhone
Res and Offiee
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TsL YARda 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. C. J. SVENGISKAS
ILLINOIS

Rezidencija
8939 So. Olaremont Ava’
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį.

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:
10 vaL ryte iki 9 vaL vakare
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

___

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
VaL; nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutart;

DR. V. E. SUSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafaystte 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Yards 0994
Pirmadienisis. Tiačiadtenisu ir

r-- -*

Antradienis, gegužes 2 d., 1939
PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Ii angliško vertė
Kan. Ant. M. Karužiškū

Gražiai Pavyko
Lietuviškos Vakaruškos

Teisėję Zūrį Stato
Į Aukštesnę Vietę

Gegužės 2 Diena

kimų, kur turėsime pasitari

mų 'kas link Lietuvių Dieno*
— tradicinio išvažiavimo, ku»
ris įvyks liepos 23 d. Apart
to, pasitarsime ir kitais reika
lais.
Valdyba

Jie klausė Numylėtinį: “Iš
MABQUETTE
PAKK.
—
Lietuvių Demokratų Lygos
ko garbė susideda!” Jis at
Kunigai turėtų įsigyti (
Balandžio 29 d. p-nų Ruubūsusirinkime atstovai iš 10 liesakė; “Mano Mylimojo supra į Vyskupo Petro Praneli-{
, ...
.....
* nų rezidencijoj Šv. Kazimiero
tuviskų politikos klūbų nuta. _
. « .
time ir mylėjime”. Ir jie klau j kaus Bučio, M.I.C. para )
Akad. Rėmėjų 8 skyr. rengiarė patiekti Cook County Desė jį: “Kame randasi negar pytą
mos lietuviškos vakaruškos
mocratio Central Committee
bė!” Jis atsakė: “Užmiršime | PAMOKSLŲ
labai gražiai pavyko. Pavyko
reikalavimų, kad Municipal
ir nustojime Jį mylėti”.
,, , , .
T
m r»- • i dėl to, kad darbščioji komisiCourt teisėjas Jonas T. Zuri6. .
_ _
*
1
Kaina $1.75
būtų uždėtas ant baloto kan-! a! UU* SU
*l"
Marijonų Rėmėjų
o
~
. I mienė, A, Jonaitiene, liastu“DRAUGAS” J
didatu i Superior Court tei-■
.
_.
, • t
,
. ,. tiene, Karinauskiene, nuoėir- Pennsylvania geležinkelio prekinio traukinio katastrofa netoli Pittsburgh, Pa. Katastrofoj 21 Skyr. Susirinkimas
i
eejus, kurie bus renkami bir/
. .
.
2334 So. Oakley, Avė.
, dziai rengėsi prie jų. Svečių penki geležinkeliečiai užmušti ir du sunkiai sužeisti. (Aeme telephoto)
CICERO. — Gegužės 3 d.,
želio 5 d., 1939 m.
Chkago, Ifl.
susirinko ne tik vietiniai, bet
Marijonų
Rėmėjų
Draugijos
Iki šiol, teisėjai į Circuit
21 skyriaus susirinkimas bus J ^00 puslapių knygą,
jų atvyko ir iš kitų kolonijų. kui, p. Gedminienei, E. Ver- sėkmingas, ypatingai komis i- matykit savo distrikto senato
ir Superior Coarts jatf nusta
Tuo atžvilgiu reikia tik pasi telkifttei, H. Domkifitei, A. Pa-'jos pirmininkė Morta Sucilai- rių, arba atstovų (Representa- parapijos mokyklos kambary
tyti. Bet manoma, kad State
turi kų nors savyje gedžiaugti, kad žmonės supran trick režisorei B. Stulgaitei |tė smarkiai bilietus platina, tive), arba siųskit jiems atvi- tuojau po pamaldų. Malonūs'
Legislature praves bilių, ku
ta ir įvertina, ir tas teikia ne ir suflerėm P. Zakaraitei ir [Bilietij -galima gauti ir pas rutes reikalaudami, kad bal-' ėmėjai, “Laivo” skaitytojai1 ro» manyk> kad kiti yra už fa
ris atidarys dar 8 vietas Su
suotų prieš bilius No. 325 ir į, norintieji jais būti, nuošir- ve geresni, idant užsilaikytuvien tik medžiaginę paramų, N. Paukštis; M. Paukštienei, visas nares.
perior Court teisme. Viena vie
kuri
išplatino
daugiausiai
tiLRKSA panelės kviečia vi-1326‘ Padarykit tai tuojau, be.džiai praįomį ateiti į susirin- mei nusižeminime.
bet ir paskatina kolonijų vei
tų manoma gauti lietuvių tei
kietų
ir
kitoms
pagelbininkėkėjas bei veikėjus nenuleisti
sus atsilankyti. Smagiai vaka atidėliojimo, nes šių savaitę -------------------------------------sėjui Jonui Zūriui.
ms;
redakcijom,
ypatingai
rankų. Didelė padėka priklaurų praleisite.
Rengėjos bus balsuojama.
“
Draugo
”
,
už
skelbimus,
raJai pasisektų tai padaryti, so namų šeimininkams, p-nams
A. F. Pocius, laikrodininkas
tada lietuviai gautų progos ltaubūnams, rengimo komisi- dio valandų leidėjams Margu
A. B /
Pranešimai
statyti kitų lietuvį į teisėjoj jai ir visiems dalyvavusiems, čiui, Šaltimierui, New City FuDOMINIKAS ČERNIUS
BRIDGEPORT. — Draugy
Zūrio vietų Municipal teisme. ir tiems, kurie prisidėjo au rniture Co., ypatingai Peoples Namų Savininkai,
Mirė geg. 1, 1939, 3 vai. .ry
Furniture Co., kurie davė vi
stė Saldžiausios Širdies Vieš to, sulaukęs pusės amžiaus.
Šiai vietai kandidatai būtų komis.
Gimęs Lietuvoj, Panevėžio ap
sus rakandus scenai papuošti; Greitai Veikite!
paties Jėzaus laikys mėnesi skr., Šimonių par., Butėnų km.
dabartiniai Demokratų Lygos
Didelė 223 puslapių knyga
Amerikoj išgyveno 27 metus.
Reikia džiaugtis p-nų Rau- atsilankiusiem svečiam iš toli
Šiandie, gavau labai svarbų nį susirinkimų antradienį, 2
Paliko dideliame nuliūdime:
nariai advokatai; K. Zekas, K.
su naujausiais receptais įbūnų prielankumu ir nuošir mesniųjų kolonijų ir vietos
dukterj Bronę, sūnų Petrų, pus
laiškų iš The Civic Pedera- d. gegužės, 7:30 valandų va
Savickas, R. A. Vasal le, A. A.
seserę Elzbietą Šantienę, pus
vairių valgių gaminimui,
dumu, kurie teikėsi užleisti klebonui.
broli Izidorių Černių, brolio sū
tion and Bureau of Public Ef- kare, Chicagos Lietuviij Audi
Slakis ir A. Lidikevičius.
nų Stanislovų Černių, 2 švopyragų pajų ir duonų kepi
savo malonių pastogę panagerkas: Veronikų Žilvitienę ir
Ačiū jaunutėm lietuvaitėm ficency. Laiške praneša, kad torijoj. Malonėkite visi nariai
Demokratas
Karoliną Kupčinskienę, ir ki
mui; įvairių konservų ir
šiems parengimams ir tikimės,1 šokikėm Lorai ir Florine Ei- Springfielde General Assemb- atsilankyti, nes randas daug
tas gimines. Lietuvoje paliko 2
pusbrolius: Kazimierų ir Jonų
preservų darymai, paukš-\
kad šis parengimas nebus pas nikaitėm iš Gary, Ind.
Černius, brolio dukteres: Juze
svarbių
reikalų
svarstymui
ly
paduoti
du
biliai
žinomi
fų ir Adelę Černius.
tienos kepimui ar virimui, <>
L. Vyčių Chicagos
kutinis.
J. K.
Reng. Kom. narė ir koresp.^taipo Senate Bills No. 325 draugijos labui.
Priklausė prie Sald. Širdies
daržovių ir vaisių užlaiky-;:
Vieš. Jėzaus draugijos, BridgeApskr. Choras
A. Patiek &nd 326tie biliai bus pra Nutarimų rašt. Fr. Bakutis porte.
mai, ir tt Taipgi yra vi.!!
Kūnas pašarvotas 1338 South
Džiaugiasi Pasisekimu
Koncertuos Kewanee
leisti, taksai Chicagoje ir apy
49th Avė.. Ciceroje.
šokių naudingų patarimų
Laidotuvės Įvyks ketvlrtad.,
Atsimink visuomet pabaigų
linkės
miesteliuose
kils
iki
$10
BRIGHTON
PARK.
—
Mo

geg. 4 d. Iš namų 8 vai. ryto
Gegužės 7 d., Lietuvos Vy
“Feminine Fancies”
ir kad pragaišintas laikas ne bus atlydėtas } Šv. Antano pa
ant
kiekvieno
šimto
dolerių
terų
Sų-gos
20
k
p.
choro
va

čių Chicagos apskr. choras, su
rapijos bažnyčių, kurioje }vyks
84 knygą
Rengia Vakarę
grįžta. B© uolumo ir rūpini gedulingos pamaldos už velio
apkainuoto
namo.
Jei
nenorikaro
rengimo
komisija
dėkoja
vedėjum muz. J. Sauriu, va
tą arba raMnajų:
nio sielų. Po pamaldų bus nu
mosi niekuomet neįgysi dory lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
žiuoja į Kewanee, III., išpildy visiems svečiams, kurie daly LRKSA panelių kuopa, va- te, fead taksai kiltų, nes ii
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
ti “1939 metų įvairumus”. Be vavo balandžio 23 d. “Močiu rdu “Feminine Fancies”, ge-i dabar jau yra peraukšti, pa bių.
gimines, .draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti laidotuvėse.
to, lietuvių Šv. Antano par. tės suokalbis” vakarėly; dė gulės 11 d., Midtown svetai-|
Nuliūdę: Duktė, Šėmus ir Gi
KAINA SU PKUIUVTZMU
minės.
bažnyčioj per sumų choras gie koja Šrupšams, ir Vertelkams, nėję, 6341 So. AVestem Avė.,'
Laidotuvių direktorius Anta
$1.10
dos mišias. KoScertas bus 51 kurių namuose įvykdavo prak- rengia Obuuco” ir ko/tavimo'
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
nas M. Phillips, tel. Yarde 4908.
valandų vakare, Visitation sa-Įtikos; lošėjams: V. Uzniui, Al. vakarų. Bus daug dovanų.
01.00
lėj. Kleb. kun. S. Bartkus irĮŠrupšai, B. Gedeminui, L. Bi- Visos narės ir valdyba deda
Urba Flovver Shoppe
parapi jonai uoliai darbuojasi, kuisai, J. Burgailai, T. Stat- pastangų, kad vakaras būtų
4180 Archer Avė.
“DRAUGAS”
LAFATSTTB B8M
kad visi Kewanee lietuviai
8ENIAU8IA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO Į8TAIGA
2334 So. Oakley Avė.
GSles Mylintiems — Vestuvėms —
gautų progos dalyvauti kon
GARY, IKD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
— IsUdotovCsu —
CHICAGO, ILL.
AMBULANCE
Papuošimams
certe.
KELNER—PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
PIENĄ IR NAKTĮ
Tikimasi sulaukti ir spetim—
Phone M00
620 W. 15th Ava.
taučių, kadangi kun. S. Bart
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
kus turi pažintį svetimtaučių
4409-07 Sa Hemdtage Avė.
tarpe.
B.
4447 South SalrfleM Avenue

j

t

VALGIŲ GAMINIMAS į
IR
NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS t

John F. Eudeikis

LEONARDAS E2ER8KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Lankėsi Detroite
Praėjusių savaitę buvo išva
žiavę porai dienų į Detroitu
kun. Ig. Albavičins, (ir. A.
Rakauskas ir L. Šimutis. Vy
ko aplankyti to miesto lietu
vių katalikų veikėjus ir atlik
ti kai kuriuos kitus reikalus.

t

A. * A

KOPLYČIA DYKAI

Mirė bal. 30 d., 1939 m.. 4:10 vai. popiet, sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kauno red.,

Rol 4343 South Paulina Street

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų fiefiUdienio vakarais,
7:00 vai. vakaro ii WHF0 stotiea (1426 K) — Pranešėjas

r. baltdcs&ab

J‘atiko

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UZ ŽEMESNES KAINAS

dideliam* nuliūdime:*

moterį Petronėlę, po tėvais
HlalteraJtė. 2 dukteris: Bronę ir
Julę. seserj Barborą Millerienę
Ir Jos šeimų (Decatur, Iii.), 2
Svogerlus: 1‘ratių ir Kaslmieaų
Šlaiterlus ir jų šeimas.
Priklausfi prie tv. Petro Ir
Povilo draugystės ir Lietuvių
Vyrų Ir Moterų Susivienijimo.
KSnas pašarvotas 10028 Ho.
Indiana Avė.
Laidotuvės (vyks ketvlrtad..
gegulės 4 d. Iš namų 8 vai. ry
to bus atlydėtas J Visų Šventų
parap. buOsiyčtų. kurioje įvyks
gedulingos paaoaldss už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas 1 iv. Kackniero kapi

Nuoširdžiai

kviečiame

visus

Kiminus, draugus-ges ir pašįstamus-as dalyvauti Msss lai
dotuvėse.

Nuliūdę:

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

North Westei*n Avė.

Chicago, Illinois

Moteris.

Dsskterya,

Sesuo, Arogerlai ir Giminės.
Laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis. tel. YARds 1741.

Skydu randui ikonai ano Holy Sepnlckra Kayinią, S900

llltk Btraei

koplyčios visose
miesto dalyse

HnyB.Petkiis

6834 So. Western Ava.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CĮCęro 2109

Ladianricz r Simai

2314 West 23rd Plaoe
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 Sfc
PhonePULlman 1270

LJ—
1Liirievicms
1

S. Ritmika
Aotaas M. Phillips

4348 So. California Ava.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituaniea Avenue
Phone YARde 1188-1139

3307 Idtunnica Avė,
Phone YARds 4908
1646 West 48th Street
Phone YARds 0781-0782

VENETIAN MONUMENT COMPANY
Telefoną. SEELEY 0103

nes.

ftlIDIII A u P C patarnavimas
AfflDULAIiUL dieną ir naktį
V V A I
i K
1

Raseinių apskr., Kvėdarnos pa

rapijoje.
Amerikoje Išgyveno 38 met.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

TeL YARDS 1278

PIRKITE

KAZIMIERAS
JURIONAS

rx \7 1Z A T koplyčios visose
Chicagos dalyse

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

2025 W. 51st St

__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

Alhert V. Petkus

4704 S. Western Avenue
Tek LAFayette 8034

R
-----------------CHICAGOS LIETinnu žinios ]
l
—

An+rjiHipnis. mMTO&ta 2 d., 1930

nn-vrnyg
r

’ a

*"**•<• '
<

F <

Si * . ■
$

’

KLAUSYKITE

■

New City Fumiture Mart

. ...

RADIO PROGRAMO
trečių sakramentų — moterys
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. jš stoties WSBC
tės. Jį surišo su Morta šveisMarquette Parke
— 1210 kilocycles.
tyte iš So. Boston. Pamerge
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediika Grupė,
Tokių įvykių, koks havo prie šliūbo buvo Elena Norei
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
prieš porų savaičių Marrjuette kaitė ir pabrolis Antanas GerParke, nedaug mūsų gyveni džiūnas.
me teatsitinka. Balandžio 20
Po pietų ir vakare dr. A.
REMKITE IR FLATINKE
d. perėjo katalikybėn Roger1 Rakausko bute buvo šauni ve
UNIVERSAL
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
Howard Richards ir Gimimo stuvių puota, kurioj dalyvavo
RESTAURANT
par. bažnyčioj buvo pakrikš jaunosios motina Marcelė JoModerniausia ir Pato
tytas Antano vardu, Krikšto kubonienė iš Billerica, Mass.,
giausia Valgykla
tėvais buvo — Elena Norei ir brolis Alfredas. Be artimų
RILIIVI RAIN IN PIW MINUTIS
Bridgeporte
To relieve the torturing paln of Neuritla.
kaitė iš Paterson, N. J., ir dr. jų giminių puotoj buvo: kun.
Rheunuuism, Neuralgia or Lumbago In a
750 W. 31st Street
few minutes, get the Doctor'a formula
A. Rakauskas. P.ie krikšto A. Baltutis, kun. Ig. Albavi■ **'**
NURITO. Depeudable—no opiates, no narA*-.
cotm. Does the work ąuiclcly—raust relieve
A. A. NORKUS, sav.
prirengė ir krikšto sakramen čius, kun. P. Lukošius, Šimu Norvegijos princesų Martha, prez. Roosevelto žmona, hrig. gen. E. Watson ir Norvegijos cruel
paln, to your satisfaction in a few
minute* or’ mo ney back
b
at Dmggist's. Don't
tų suteiskė kun. P. Lukošius. čiai, Atkočiūnai, Sakalai, Ci- sosto įpėdinis Olav nufotografuoti kelyje į prezidento rūmus Hyde Park, N. Y., kur aukš-j “aw-u“ nuriYo~ on this guarantee today.
Tel. Victory 9670
Sekmadienį, bal. 23 d. nauja žauskai ir Mickeliūnai.
tiesiems Skandinavijos svečiams iškelta puota. (Acme telephoto)
|
sis katalikas priėmė pirmųjų Gal kam parups žinoti, ko
CLASSIFIED
džiauta pastangom “Pasiunti IŠRENDU0JAME DARŽĄ
šv. Komunijų.
dėl sųryšyje su šiuo įvykiu fi Pagerbs Kleboną
nio”, statistikos bei žinių žur PIKNIKAMS IR KITIEMS
Tų pačių dienų ir toj pačioj gūravo dr. A. Rakauskas. To Kun. A. Baltutį
REIKALINGAS SIUVĖJAS
RelkaUngan siuvėjas prie senų Ir
PARENGIMAMS
nalo.
Bus
smagios
muzikos
ir
kių
naudai
galima
pranešti,
bažnyčioj kun. Lukošius R.
naujų drabužių, taisymui Ir prosijlDAINUOS RADIO
4540 So. Callfordainų. Kalbės kun. S. Drauge WILLO-WEST mul. Atsišaukite:
H. A. Richardsui suteikė ir kad Morta Šveistytė - Rich Ketvirtadienį, gegužės 4 d., GRANADIERIAI
nla Avenue, Chlcago, HL, tel.
Iafayette 1312.
ardą yra a. a. E. Rakauskienės Gim. Pan. Švenč. para pi jonai
lis, “Pasiuntinio” leidėjas.
GERMAN CHURCH R0AD
Šiandie,.
7
valandų
vakare,
PARDAVIMUI
dr. Rakausko žmonos, sesers rengia iškilmingų varduviij
Prašoma visų pasiklausyti.
IR WILL0W SPRINGS
Pardavimui bučernė ir grosernė; pil
WGES
štotis
perduos
reguna elektrlklnė refrigeraclja; gera vie
duktė ir, be to, krikšto duktė. puotų savo mylimam klebonui
R0AD
ta: nėra kompetlcljos.
gerk
kun.
Aleksandrui
Baltuler
«
antradienio
radio
prograsss
Dr. Rakausko įtaka ir gilaus
Atsišaukite Telefonu Hemlock 0257
i inų, kuriose visuomet dalyvau
WILL0W SPRINGS, ILL.
čiui.
pamaldumo pavyzdis buvo
PARDAVIMUI NAMAS
I ja žymūs dainininkai ir mu6 kambarių namas: fumacu apšildo
^priežastimi, kad Bažnyčia lai
p-nas
Butchas,
sav.
Šis bankietas suįdomino vi
mas; didele pastoge; arti parkų, mo
Budriko, Krautuvė iš 3417 mėjo naujų narį ir kad susi sus Marąuette Parko lietu I zikai. Šį vakarų dainuos Ra
kyklų, krautuvių: geros transportactios. Turime parduoti. Atsišaukite:
South Halsted Street yra
dio Granadieriai. Be to, bus
5704 Soti t h Arteslan Avtnue.
būrė
nauja
katalikiška
šeima.
vius.
Tarp
parapijonų
jaučia
perkeliama į naujų didžiulę
gražios
muzikos
ir
pranešta
PARDAVIMUI TAVERNAS
krautuvę, kuri randasi — Į Besidžiaugdamas tuo įvykiu, ma didelis ruošimas dalyvauti įdomių žinių iš Peoples raka
Pardavimui tavernas, pigiai; gera
vieta. Priežastis pardavimo — liga.
3409 So. Halsted Street j jis iškėlė puotų, sukviesdnmas varduviij bankiete. Šeiminin ndų krautuvės apie 24-rių me
Atsišaukite: 3308 H WF.ST 03rd St.
Pirkėjai sutaupys daug pi į jų ir savo ir savo velionės kės, vadovaujant Karnauskie- tinių sukaktuvių išpardavimų,
PARDAVIMUI BUNGALOW
Incorporated
nigų, pirkdami per šį išpar žmonos gimines, taip pat ir knei, gamina vakarienę, kuri
5-kambarių bungalow;
fumacu
kuriame galima labai pigiai
apšildomas: uždaryti porčlal; ga rė
davimų.
artimesnius draugus,
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Gražus Įvykis

NEURITIS

RADIO

PERSIKĖLIMO
IŠPARDAVIMAS

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

VAPORIZE TO NORMALIZE

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION
Preaident
HELEN KUCHINSKA8, See.

Dideli, gražūs, balti por
celeniniai pečiai, angliniai ir
gasiniai, gerai kepa, verti
nūs. po #85.00

GARSINKITES “DRAUGE”

NEW

Angliniai ir aliejiniai pe
čiai 4 kambariams,
p® #16 50
Geri vatiniai matracai,
p® #3-95
Innerspring matracai,
p® #6-95

JOS. F. BUDRIA
FURNITURE HOUSE
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3088
Žymus radio programas Iš atottoa WCFU — 970 k. dabar nau
ju laiku, nedėliomla B vai. vakar*

darbe skubėti.

CITY

FURNITURE

MART

— rengia —

2rą Metinį Pikniką
Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue

Sekmad.,
Paul Pierce praeitų vasa
rio mėnesį pabėgęs iš Michigan valstybinio kalėjimo iki
šio laiko buvo laisvėje. Šio
mis dienomis Henderson, Ky.
policija suėmė. Jis turi Ik a-'
į lėti iki gyvos galvos. (Acme1
I telephoto)
'

Birželio-June

14,

5

AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |

Prienamomis Kainomis.

1939

$1,500.00 — DOVANOMIS - $1,500.00
Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
Klaunykitr mūaų programo: Antradieniai.

4Sfe^BUICK

atotiM WSBC, 1310 kil., 8:30 Iki • T. v.

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

Telefonas VICtory 1696
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