DRAUGAS

DRAUGAS

Tmk Lithuanian Daily Fbiknd

LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROV®.
>334 So. Oaklry Avė., Chlcaco,
Telefonas CANal 7790

RUBIJSHED BT MARIAN OUILD. INC.,
>334 So. Oakley Avė., Ohtcaco, IUlnols
^^^^^_Telephone_£ANal_7790_^_^_>_
The mosi Inriuentlal
In America.

Lithuanian

■■ ■

THE
VOL XXIII

•' ■

Vienintelis tautines Ir tikybines
lietuvių dienraštis Amerikoje,

Daily

3c a Copy

LITHUANIAN

Chicago, Illinois, Ketvirtadienis,

DAILY

.i ..

mintie

FRIEND

Gegužės-May 4 d., 1939 m.

Kaina 3c

No. 105

Vokietija pasišovė sudaryti Pabaltijo valstybių
bloką, kad tuo bodo šiauriniam sene užblokuoti Lenkija
Berlynas siūlo neutralumo
sutartį šešioms valstybėms

KROATAI BANDYS
KRAŠTE SUVARŽYTI
ŽYDĮI VEIKIMĄ

BERLYNAS, geg. 3. — Hit-,ir draugingumo (neutralumo)
lerio liepiama Vokietijos vy sutartį. Vokietija šia sutarti
riausybė staiga susimetė dar mi pasižadėjusi Lietuvos ne
buotis Lenkiją, izoliuoti visam pulti ir gerbti jos nepriklauso ZAGREBAS, Kroatija, geg.
3. — Kroatai laimėję savo
Šiauriniam šone.
mybę.
Spėjama, kad aukščiau mi kraštui autonomiją, dalvar ruo
Tuo tikslu Vokietija per sa
nėtos visos valstybės pavie šia programą, kaip jie turės
vo diplomatinius atstovus siū
niui, be savitarpio pasitarimo, savitai tvarkytis.
lo nepuolimo ir draugingumo
nenorės dėtis su Vokietija.
Kroatų nacionalės valstiečių
sutartis padaryti Danijai, Nor
vegijai, Švedijai, Suomijai, Nes tai nepaprastai svarbus į- |partijOs jaunesnieji vadai išpareigojimas turėti su Vokie- kelia ir žydų klausimų. Jie
Latvijai ir Estijai.
tija sutartis. Mažosios valsty nurodo, kad visoj Jugoslavi
Su septintąją, Pabaltijo val bės turi laikytis sutarčių rai- joj gyvena apie 67,000 žydų
stybe — Lietuva, Vokietija dės ir dvasios. Vokietija gi įr į& &įo skaičiaus apie 40,000
i • ikitaip
• i ~ • elgtis.
1 A*
jau turi padariusi nepuolimo gali
I Kroatijoje.
CIO National Maritime unijos streikuojančius darbinin kus Everett, Mass., dokuose policija puola su ašarinėmis
Visas kroatų ekonominis gy |)oinjX)niįs Policija tuo būdu “norėjusi” streikininkus paša linti iš dokų srities, kad jie n ekliudytų streiklaužiams dirb
venimas yra žydų rankose ir ti.
(Acme telephoto),.
1
; žydų kontroliuojamas. Jų ran
,'kose yra visa smulkioji preVIENAS NUŠAUTAS IR
‘kvba miestuose ir miesteliuot •
DU SUŽEISTA
1
|se. Net daugumos žemės ūkių
Du plėšikai vėlai vakare už
LONDONAS,
geg. 3.
— M. Sexton tuojau užklausė .morgičiai yra žydų rankose,
puolė smuklę. Viduje buvo du
Britų parlamente vakar švai karo ministro, ar jain nebū- Gydytojai ir advokatai daugu
policininkai. Įvyko smarkus
stymai (pagyvėjo paminėjus, tų žinoma, kad Britanija tuo moję žydai.
apsišaudymas. Pasprukę plė
kad Britanija nomdka karo būdu stiprina Vokietijos fi Tad kroatų vadai ir pažy
Bolševikai bijo japonų, tad
šikai paliko: vieną pašalieti
skolų J. A. Valstybėms. Sko nansinę poziciją.
mi, kad žydų įsigalėjimo klau
ir stato įvairias kliūtis
'
RYGA,
geg.
3.
—
Bolševi

nužudytą ir abudu policmonus
lų klausimas iškeltas karo se
“Gali būt ir taip”, atsakė siinas Kroatijai nepaprastai
LONDONAS, gieg. 3. — Bri- hitlerinio bloko. Jie sutiko ir
kretoriui Leslie Hore-Belisha karo ministras”. Bet valsty yra svarbus dalykas ir bus rfl kų oficiali žinių agentūra sunkiai pašautus.
tanija ir Prancūzija nesutaria iškėlė savo pasiūlymą — tri
pažymėjus, kad britų vyriau bė negali išsižadėti išmokėji- pinimųsi juos vienaip, ar ki Tass pranešė, kad Sov. Rusi Kalbama, kad ir vienas plė
jos užs. reikalų komisaras Li- šikas pašautas. Policija ener su sov. Rusija sudaryti trily julę karinę sąjungų. Kai pas
sybė Vokietijai moka skirtų mų, kas nustatyta teisėtu j taip suvaržyti.
pę karinę sąjungą.
tebėjo, kad Britanija-ir Pran
tvinovas pasitraukė iš užima gingai ieško piktadarių.
sumų už naudojimų Bren kul kontraktu”.
|
---------Nėra paslaptis, kad sov. Ru cūzija gali jų pasitlymų pri
kosvaidžio patentus,
kurie . Į tai Sexton tuojau užklau- JAPONAI NEVARŽYSIĄ mos vietos ir už.y reikalų ko
sija
negali su nieku dėtis prieš pažinti, tuojau jie tai pataisė,
Paskiau dr. S. Hierschfield,
sė: “O kaip apie Ameriką,!”
-žydųpirmiau Čekoslovakijai.
misaru paskirtas Molotovas,
69 m. amž. gydytojas, prane kurią nors didesnę valstybę. kad, girdi, trijulė turi įsipa
Darbo partijos atstovas T. Jis negavo atsakymo.
liaudies
komisarų
tarybos
TOKIO, geg. 3. — Japonų
šė policijai, kad jis per telefo Įšviečiama pasižada. Propa reigoti sov. Rusiją apdrausti
pirmininkas.
vyriausybė paskelbė kad ji ne
ną buvo pašauktas į aparta- gandos sumetimais kėlia į pa nuo japonų Sibire ir paimti
JAPONAI PLANUOJA UŽ
Pranešta,
fkad
komisaras
turinti pasiryžimo varžyti žy
meninius namus, 906 Belle danges kava karinį galingu savo globon dar ir Pabaltijo
IMTI TARPTAUTINĘ
Litvinovas
pats
savanoriai
pa
dus. Sako, žydai Japonijoje
Plaine avė., ir ten su ginklu mą. Bet kaip tik reikia imtis
SRITĮ
•
'*•
turėsiu takių, pat teises, kaip sitraukęs iš komisaro vietos. priverstas daryti operaciją — kokio nors rimto žygio, bolše valstybes.
ŠANCHAJUS, geg. 3. — ir visi svetimšaliai.
Bet reikalų žinovai abejoja, išimti iš jauno vyro nugaros vikai susimeta statyti įvairias
Britanijai pasirodė to per
Japonai planuoja čia užimti
kad taip turėjo įvykti.
kulką. Gydytojas teisinosi ne kliūtis, kad išsisukti iš kokių daug ir ji ėmėsi tartis su bol
tarptautinę
sritį,
kurioje
bri

Chicagoj kasdien tūkstan Matyt, jis pašalintas. Nes turįs įrankių. Tad jam duota nors karinių įpareigojimų.
LONDONAS, geg. 3. — ,Vie
ševikais. Bet iki čioliai nieko
tai
vyrauja.
čiai automobilistų sulaikoma seniai jis buvo kaltinamas paprasto skustuvo peiliukas. Britanija pirmoji pakvietė nesutarta ir vargiai kas gjera
tos oficialiuose ir diplomati
ir įteikiami jiems kvietimai už sov. Rusijos izoliavimų Gydytojas išėmė kulką. Polici bolševikus prisidėti prie anti- bus atsiekta.
niuose sluoksniuose didėja įsi
PRANCŪZŲ
LĖKTUVAS
tikinimas, kad vokiečių nacių
teisman dėl neturėjimo vie -nuo didžiųjų valstybių.
ja pašautojo ir jo sėbrų nėra
SMOGE
J
KALNĄ;
9
ŽUVO
nokių, ar kitokių “laisnių” ir
rimti nesusipratimai dėl Dan
plentai ir du pirmos rūšies
Gal tas padaryta, kad bol do.
liūdymų.
cigo miesto ir, uosto bus tai
vieškeliai. Prieš keletu metų
MARRAKECH,
Maroko,
ševikams nesusidėti su Bri
kingai išspręsti. Ir štai kaip geg. 3. — Iš Caseblanco į DaLeipalingio vidurinė mok. bu
IŠ SENELIŲ PRIE
tanija ir Prancūzija prieš Vo
būsiu tas padaryta:
vo uždaryta.
- f.
kar, Senegalą, skridęs prancū
GLAUDOS
kietiją.
Dabar labai mažas skaičius
Lenkija, kiek žinoma, sutin zų keleivinis lėktuvas smogė į
ZARASAI. — Zarasuose
vaikų gali vykti mokytis į Asią bendrai su naciais kontro kalno viršūnę netoli nuo ChiPAGYVĖJO JUDĖJIMAS
yra apskr. s-bės laikoma se LEIPALINGIS (L. A.) — lytų ar Lazdijus, nes į abi vie
liuoti Dancigą, kad užtikrinti cnahoma. Žuvo 6 keleiviai ir
nelių prieglauda. Tačiau dar Nepriklausomybės pradžioje tas apie <60 kilometrų. Pietų
ŠIAULIAI. — Perkėlus
,sau išėjimų į Baltijos jūrų 3 įgulos nariai.
Šiaulius valstybinį teatrų, mu ji reikalinga tinkamai sutvar van daug mokyklų turėjo ir dzūkas nėra tiek turtingas,
^Vislos upės žiotimis. Taip pat
SPRINGFIELD, Dl., geg. 3.
Vidurinės mokyklos , ,
......
zikos mokyklą ir prekybos in kyti. Numatyta prieglaudos dzūkai.
.
.....
i •
kad galėtų leisti mokytis į di
ARABAI
PUOLĖ
NAZARE

— Illinois legislatūroje buvo
žinoma, kad Lenkija pasiren
;
.
,
stitutą, gali jausti, kad mies ūkį praplėsti. Prie to jau ei buvo Veisiejuose, Merkinėje ,desnj. centrų
— ten brangūs
TĄ;
ATMUŠTI
bilius, kuriuo norėta dides
gusi vokiečiams pripažinti ir
te žymiai pagyvėjo judėjimas, nama: nupirkta karvė, kele ir Leipalingy. Seirijuose buvo butai, kelionės išlaidos ir kit.
kitas koncesijas.
JERUZALE, geg. 3. — A- niems Illinoiso vadinamų mie nors dar nei viena šių įstaigų tas kiaulių, ir dar norima pri amatų mokykla.
Vokietija neturi noro ir pa rabai puolė Nazareto miestelį sto manadžerio valdžios for
nesuskubo galutinai čia įsikur4 pirkti. Tada senelių išlaiky Vėliau, Veisiejų ir Merki Šiais metais, Švietimo Misiryžimo ginkluotai susiremti tikslu jį apvaldyti. Tačiau po mų vietoje šiandieninės majo
ti. Šiuo metu nepaprastai di mas bus geresnis ir pigiau at nės vidurinės mokyklos užda ni8terija atsižvelgė į dažnus
su Lenkija, nes tas galėtų su kelių valandų atkaklios kovos ro valdžios formos.
dzūkų prašymus ir pažadėjo
delė butų paklausa, nors jų sieis.
rytos, o palikta tik Leipalin
kelti jai pačiai pavojingų ka britai puolėjus atmušė.
Šiuo atveju daugiausia apie kaina gerokai pakilo. Mano Dar šiais metais manoma į gio vidurinė mokykla, kaipo vėl atidaryti mokyklų pietų
rų įsikišus kitoms valstybėms.
Dzūkijos rajone.
Miestely sudeginti vieni a- Chicagą ėjosi, kad sugriauti į ma, kad visi atvykusieji bus rengti medelyną. Seneliai, ku pietų Dzūkijos centras.
Vokietija įsitikina, kad šį rabų namai ir vienas vyriau sįgalėjusią vienos, ar kitos butais aprūpinti. Atvykusiems rie dar gali, bus įpareigoja
Kadangi pietų Dzūkijos cen
Leipalingio vidurinę moky
kartų jai būtų sunku laimėti sybės pastatas. Sunkiai sužei partijos politinę mašinų, gy butus surasti padeda Šiaulių mi darbą dirbti.
tras yra Leipalingis, tai leipaklą lankė Kapčiamiesčio, Vei
karų, jei prieš jų netikėtai su sta italė vienuolė.
ventojams visados kenksmin namų savininkų draugija, mie
lingiečiai tiki, kad vidurinė
siejų,
Seirijų
Liškiavos
ir
Lei
simestų Britanija, Prancūzija
gų ir žalingų.
sto savivaldybė ir kit.
ZARASAI. — Saulių namų
mokykla vėl bus grąžinta, nes
palingio
valse, vaikai.
ir kitos valstybės.
Dėka Chicagos demokratų ' Patirta, kad šiemet Siauliud statyba eina visu tempu. Per
čia ji buvo vienuolika metų
BRITANIJOS PASKOLA
(Vokieti jai yra blogiausia,
ir kai kurių respublikonų pas se statyba taip pat gerokai pa j vasarą namus manoma baigti, Mokykla buvo gražiuose dva ir sąlygos čia būti yra pato
RUMUNIJAI
tangoms manadžerio valdžios glyvės, nes be kelių valdinių Organizacijos ir visuomenė la ro rūmuose. Turėjo didelį so gios.
kad šį kartų Lenkija prieš jų
BUKAREŠTAS, geg. 3. —
griežtai statosi. Pirmiau gi to
formos sumanymas padžiau pastatų, kurie pavasarį bus bai tų namų laukia — turės dą, keliolika hektarų žemės ir
Mokyklos grąžinimą mano
Rumunijos pramonėms Brita
gražų
ežerėlį,
Netoli
mokyk

nebūta. Lenkai yra įgiję daug
tas.
pradėti statyti, taip pat na- susirinkimams ir įvairiems po’
ma tinkamai paminėti.
nija paskolino 7,020,000 dot
Biliaus šalininkai vilėsi lai mus statys ir privatūs asme- būviams erdvią ir gražią salę los rūmų yra ir gražus par
pasitikėjimo savo karinėmis
jėgomis.
kas, kuriame šventadieniais ir GARSINKITE “DRAUGE“
mingai jį pravesti per abiejus nys.
ir kitas patalpas.
ŠUNŲ SAVININKAI
sekmadieniais randama svei
rūmus. Bet neleista jam rū
ĮSPĖJAMI
ISTANBULAS, geg. 3. —
muose kaip reikiant ir pasiro TAURAGNAI. — Taurag BERLYNAS, geg- 3. - ko poilsio.
Chicagoj šunų savininkai į- dyti.
nų apylinkės gyventojai gau Nacių spauda įspėja Lenkijos1 Leipalingio vidurinė mokySu savo namiškiais čia atvyko
CHICAGO SRITIS. — De
Kitų valstybių miestuose siai aukoja Ginklų Fondui. užs. reikalų ministrą Becką,'I kla buvo centre visų minėtų
iš Graikijos buvęs Albanijos spėti pasirūpinti šunims laiskaralius Zog. Jo grupę suda nius. Kitaip gi nelaisniuoti šu manadžerio santvarka seniai Jau pirmomis ginklų vajaus kad jis penktadienį Lenkijos valsčių. Į mokyklą ne toliau besuota ir šalčiau.
Saulė teka 5:41, leidžiasi
ro apie 110 asmenų, tarp ku-'nys gali atsidurti į miestinį įvesta ir žmonės džiaugiasi nu dienomis Tauragnuose suau- seime “atsargiai”
kalbėtų kaip 15—17 km. Su kitomis
7:52.
rių yra buvę keli ministrai.
šunynų.
'vietomis miestelį jungia trys
sikratę politikierių žygiais.
kotą per 2000 litų.
Dancigo klausimu.

Britu parlamente netikėtai paliestas
kare skolų J. A. Valstybėms mokėjimas

Britanija ir Prancūzija neistengia
susitarti su Maskva sąjungos reikale

Maskvoje komisaui

Litvioovo vieta
name Molotovas

SPĖJAMA, HITLERIS
DĖL DANCIGO VENGS
KARO SU LENKAIS

SUVALKŲ KRAŠTO
DZŪKAI ŠAUKIASI
VIDURINIU MOKYKLŲ

NENORI CHICAGAl
PRIPAŽINTI NAUJOS
VALDŽIOS FORMOS
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torttpenalai saprabocoa tai padaryti Ir n<

lul palto lenkių. RbdakcUa paklaiko m tais* tai
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raktus kr ypad ko
respondencijas sulyg savo nuokftroa
prato rašyti trumpai Ir aiškiai (jei

aiašinšla) paliekant didelius tarpus B
(tant polemikos Ir asmeniškumų,
lalkrsštln

Bntered as Baoond
Cklosco. Ullnols Ui

M
SI, llli. Si
tka Aet si Maroh k lšf*.

Kelios Galimybės
Iš paskutiniųjų žinių yra aišku, kad Vo
kietijos naciai daro didelį spaudimą į Lietu
vą, kad tiesiog pavergti ją ekonominiu at
žvilgio.
Lietuva yra žemės ūkio kraštas ir, be to,
ji yra labai svarbioj strateginėj pcsacijoj,
dėl to naciams svarbu, kad Lietuva savo že
mės ūkio produktus išvežtų tik į Vokietiją
ir, žinoma, ištikus karui, jie turėtų geresnę
progą priversti Lietuvą stoti į jos pusę.
Nesnaudžia ir Lenkijos diplomatai. Jie taip
pat visokiais būdais stengiasi įtikrinti Lie
tuvos politikus, kad tik su Lenkija suside
damą, Lietuva galėtų apsisaugoti nuo Vokie
tijos imperializmo užsimojimų pasmaugti jos
nepriklausomybę.

Bet, kol Lietuvos diplomatai nesuras, ar
Lenkija ištikrųjų yra tikra, kad demokratiš
kųjų valstybių frontas, Anglijos vadovauja
mas, ginklu ją gins, jei naciai ją pultų, jai,
Lietuvai, nėra jokio išrokavimo keisti savo
nusistatymą, t y. laikytis neutraliai, nesidodant nei prie vienų nei prie kitų.

Nauja Dvasia Ir Nauja Nuotaika
tėto girdėti, buvusį direkto
rijos pirmininką dr. SchreibeDr. Neumannas pradėjo vie
rį, miesto burmistrus dr. Brinų po kito leisti įvairius parė
ndlingerį ir Schulzą, draudi
dymus bei įsakymus. Pats pimo įstaigos pirmininką Malzį,
itnutinb jo parėdymas buvo,
rangovą Bemitzkį ir visą eilę Po Svietą Pasidairius žinai, kad išgelbėjai vadą.
uždraudimas be valdžios ži
■ Prasyk iš manęs, ko tik nori,
kitų.
nios kelti prekių kainas ir ka
Vožniausias mūsų gyveni-tau
duosiu„ Muži.
Sekantis dr. Neutnanno įrtu nustatymas kurso keičiant
,
,
mo rokundas tlumočiji ant sa kafl ateafcė. uprašau tik nie.
...
.
.
,r.
...
sakymas buvo uždraudimas pi
litus j markes. Vienas litą.-v
/
xvo delno, rašo man Py tena |kam nesakyti, kad aš tave iš
pūrama, kad toji realios vienybės vyriausy-1 prilygintas 40 pfenigių, taigi|
kratei™dLrytiį**"***’ ale’ sako’ ar nenori’'gelbėjau, nes žmonės galės ma
7 ar ----„„e reikalo padėti ant ne primušti!„
bė, nors ir labai sunkiose sąlygose stojusi I su aistri< skriauda lietuviškai1 J
nematai
dirbti valstybės gaivinimo darbu, nors ga- ] valiutai, nes ligi tol už sidab- Į [os r^ies sutartis, išskyrus delno savo tavorščiams nieko
. _ _ .
.
....
_
..
.. ’
' incfamonfiic Tuo rtnfc taiftrnvusi labai sunkų palikimą, galėtų realizuoti j
vokiečių markes buvo testamentas. Tas pats taiko apie bendrus prantus. Valug
Esama visokių ašių, trikani
tautos siekimus ir tuo* lūkesius, kurie jau mokama po 1,50 litų ir per ma ir prekybos bei pramonės Kanapės, dabar labai stailoj
pių, o Lietuvoje susidarė kva
įmonėms. Teismams ir notatiek metų yra išsiilgti.
. ,,
.....
• yra bendri prantai. Ana, Hit- dratas naujoje vyriausybėje:
olearingą buvo atsiskaitoma
rams įsakyta atidėti jau itei- .
..
,
J
,
leris su Mussoliniu turi bend- keturi jos nariai yra genero
Taip pat pažymima, kad tas naujasis tau kursu 238,2 už vieną markę. , .
ktqj.» paas-uų sutarčių sudapru^ feurį
afim
tos ūpas reiškiasi taip gaivališkai, kad tar- Matomai vokiečiai tikėjosi, po i
lai, keturi Kaziai, keturi su
Čamberlainas su ajubrielium valkiečiai ir keturi gimę 1893
tum tauta iš naujo prisikėlė^ kad “tąrtum išios taip skaudžios operacijos |
tauta iš naujo išvysta tekančią saulę, kurios Lietuvai, jos valiutos sukrėti | Taip pat uždrausta kelti bu- f ir Daladieriu turi bendrą metais.
(XX).
taip ji išsiilgusi, kad tartum iš naujo atsi mo. Tačiau, deja, šis lauki- tų nuomas. Namų savininka-1 pruntą. Amerike lietuviški cikvepia pilna krūtine, ir pamokyta būti skep mas nepasitvirtino, o klaipė uis įsakyta užregistruoti mie cilistai su lialšavikais turi
tike, tartum pati sau netiki, kad vyksta tar diškiai lietaviai vis dėlto su sto policijoj kiekvieną laisvą bendrą pruntą. Atrodo, gali Labas Ryts!
tum koks stebuklas. O betgi — tai yra tik nieku nepagrįsta skriauda tu butą. Nuomos sutartis priva susidaryti dar vienas bendras
Rašo Joibs Skelly
loma patiekti policijai patvir pruntas — katalikų su laisva
rovė, realybė.
rėjo ir dabar dar turi mainyti
tinti.
— Jurgi, už ką tu kalėjime
maniais Čikagoj, ba jau ženk
“Naujosios vyriausybės deklaracija, kurio savo litus į jų markes.
Klaipėdos
miesto
ir
krašto
tris
mėnesius sėdėjai!
je pasakyta, kad' ‘ vyriausybė, stengdamasi
Be žydų atstatymo iš vie miestelių gyventojų aprūpini lai matyt, kaip ant delno. Pri
— Už tai, kad pasiskolinau
sokonsoliduoti darbui visas gyvybines tau šųjų tarnybų, nauji krašto va
klodui, kad ir pašenavonės vemą
maisto
produktais
paves

tos pajėgas, neis su kuria nors. atskira sro ldytojai, pradėjo ir šiaip “va
čerė. Esą, reikia tik daugiau pinigų...
ta
ligi
tol
veikusioms
vokiš

ve, nepasiduos kurios nors atskiros pakrai
— Meluoji. Už tai niekad
iš Lietuvos paaukštinimų, o
lymo” darbą.
koms
žemės
ūkio
kooperacipos įtakai, bet sieks sutelkti visos tautos
Pirmoji auka to “valymo” nėms bendrovėms, kitiems pi pruntas susidarys toks, kad neina į kalėjimą. Nebent sko
kūrybines jėgas” ir kad “šiandie šis vieny
jo ir kirviu nesukaposi. Ka los būtum negrąžinęs...
bės kelias yra tikras ir teisingas”, tebeina buvo Klaipėdos Prekybos ii, rkliams ūkininkai savo pro talikams toksai pruntas, va
— Vėl..; matai, buvo taip.
iš lūpų į lūpas ir kelia visų žmonių pasige ’Pramonės Rūmų pirmininkas duktus parduoti negali. Fir lug Kanapės, būtų labai fain:
Nepažįstamas nenorėjo man
rėjimą ir net pasididžiavimą. Pavieniai prieš Kurt Scharffetter, kuris ne mai An-und Verkaufs - Genereiktų
nei
varganiistrų,
nei
pinigų skolinti, tai aš jam po
taringumo balsai nyksta daugumos nuomo ti’k atstatytas iš savo parei sellscliaft Raiffeisen (Raiffeimuzikų,
nei
dainorių,
nei
Bpygų, bet dargi buvo suimtas zeno pirkimo - pardavimo brą kartų uždrožiau blakdžekiu
nių vieningumo jūroje.
kerių,
nič
nieko.
Per
visokias
kartu su Amatų Rūmų pirmi vei) suteikta išimtina teisė ir
ir po to jau nesipriešino.
“Tautos prisikėlimas atneša naują dvasią,
večeres,
tautiškas
iškilmes
jie
naują ūpą, naujas viltis, naujų — didelių — ninku Sabrowskiu ir konsulu įsakyta nustatytomis kainomis tik salėj sėdėtų ir gėrėtųsi,
Falk, kurie,ligi tol pasižymė
Na, Jonuk, pasakyk man,
darbų lūkesius”.
supirkineti iš ūkininkų ru^j^jp jų bendrapruntininkai
Toliau “L. Ž.” rašo: “Šiandien tautos vie jo lojalumu Lietuvos valsty gius, kviečius ir kitus javus,' šneka, dainuoja ir viską diri- kokio pavydalo yra mūsų že
mė — klausia mokytoja,
nybė yra visai realu* dalykas, jeigu mes vi bei. Scharffetteris savo laiku, taip pat bulves.
guoja.
— Rundina.
si, kaip vienas, tiktai vieno norėsime — kad dar Merkiui esant gubernato
Tokia pat išimtina teisė ir
— Bet kaip tu žinai, kad
Lietuva būtų gyva, kad ji vystytųsi ,ir kles- rium, kartu *U Falku, advo-l
prievolėmfisV ‘nupirkti ragūo tetų ir kad joje visiems turi būti gera gy-1 katu dr. Meieriu ir Schulzu
,
Vadas, liesimaudydamas u- rundina T

“L. 2.” įdėjo vedamąjį, kuriame džiau
giami, kad iš daugelio ir įvairių vietų, iš vi
sų Lietuvos kampelių plaukia džiaugsmin
gos žinios, kupinos gerų vilčių žinios. Žinios
eina iš pavienių asmenų, žinios eina iš su
sirinkimų, žinios eina ir iš žymių organiza
cijų, ir visos tos žinios kalba tiktai apie
vieną: platesniu pagrindu, apimančiu didžiau
sias lietuvių visuomenės sroves, sudarytajai
vyriausybei pasitikėjimas ir juo didžiausia

(Tęsinys)

Daug kas šiandien dar abejoja anglų pa
žadams užstoti Lenkiją, jai jai reiktų ka
rianti už Daneigą ir Koridorių. Esama rim
tų davinių manyti, kad Vokietijos naciams
pasijudinus imti Dancigą ir Koridorių, Cha
ve^sius Paves a pėje, ėmęs skęsti. Kažin koks
— Okei, okei, tegul būna
mberlainas patartų Lenkijai nesipriešinti, nes venti; jeigu niekas nebandys uzurpuoti tau-! buvo nariais ir vadais taip|2JUį. lau
. r Pagėgių
“ Viehvernertungsgaspodoriškosios
mužikas šokęs į vandenį ir iš plokšti, keturkampė ar kito
bet koks pasipriešinimas įšauktų visuotiną tos valios, nebandys savintis teisių, kurios Į vadinamos
genossenschaft
”
(gyvulių
su

karą Europoje. Kariauti Didžioji Britanija priklauso visiems mums lygiai, jeigu visi partijos (Wirtschaftspartei),
gelbėjęs skęstantį. Išgelbėtas kia. Aš šiandie nefilinu disnaudojimo
bendrovei).
Už
gy

mes
susivoksime,
jog
mes
visi
esame
vienos
kuri
I932
rinkimiic
nenori ir nenorės tol, kol tiesioginiai jos in
vadas sakąs mužikui; “Ar tu i kilsuoti
guri4o
k vulius ši b-vė privalo taip pat
teresai nebus paliesti.
Galėtų pasikartoti mothVs - Lietuvos - vaikai, lygiai turi . kra5t(J
mokėti
tik
nustatytas
kainas, atveju
. . paskirti
, . ,. ,konnsariską
.
,
.
... .. . .. nku>,
Muncheno istorija: suvažiuotų keturi didieji teisę gyventų dirbti ir tvailaytls pagal vis, 1M0
,
.
.
. .
drausta vilioti de
i.
mūsų
valią,
kuri
juk
yra
ne
tiktai
mūsų
ponai — Chamberlainas, Hitleris, Daladier
i ak«di»v»s atleisti. Ui tokius praminėtieji klaipėdiškiai vokie ne” 3TU- ■
ir Mussolinis, pasitartų ir Lenkija susilauk akmeninė valia, bet ir mūsų valstybinė va
čiai, ūkio vadai, buvo apdo
v®.,.. / • • . v
’ Įdomu, kad šio parėdymo sizengimus grąsinama nenbo
tų įsakymo kapituliuoti. Ar ji to paklausy lia”.
noseenschaft” (pieninių koo-;
..
. .
, ,
.
- - • ? , o .
...
•,
. galiojimas veikia ir atgal, bu- ta pinigine bauda. Be to visi
vanoti Lietuvos valstybės ortų, tai kitas klausimas.
peratyvui) pavedama aprūpi- °
_ oo ,
tent nuo kovo men. 22 d. Tas darbdaviai, kurie aprūpina da
denais. Sabrowskys pareiškęs
Priesvergovine Dvasia
nti
Klaipėdos
miestą
šviežiu
Hitleris į Dancigą vis dar nežygiuoja, nes,
ir suprantama, nes juk reikė rbu nemažiau kaip 20 darbi
griežtą protestą už tą jo var
pienu. Visiems smulkesniems
matyti, jo šnipai dar galutinai neištyrė, ar
“Naujosios Romuvos” žurnalas paskelbė dui padarytą nepataisctną gė
jo legalizuoti žydų ir kitų pi ninkų, įpareigojami pristaty
angių pareiškimai užstoti Lenkiją yra tik tris klausimus apie lietuvių tautos charak dą, o Scharffetteris, kaip pa pieno tiekėjams uždrausta pa liečių turtų nusavinimą, ku ti smalkias žinias apie darbi
rduoti pieną betarpiai varto
ras dalykas, ar tik bliofas. Jei tik pajus, kad terį, lietuvišką kūrybą ir Lietuvos padėtį.
ris įvykdytas jau pačią pir ninkama mokamą atlyginimą
sakojo patys vokiečiai, buvęs
tojams, bet įsakyta tiekti mi
tai tik paprastas jo gąsdinimas, tada jis pra Į klausimus plaukia įžymių tautos mintytomąją prijungimo dieną
net per miestą pervestas su
Taigi, kaip matome, vokiš
dės veikti ir tuomet “taika” bos “užtikrin jų atsakymai. Prof. Šalkauskis savo atsaky
nimam pieninių kooperatyvui.!
ant nugaros prikabintu užra
ta” Lenkijos, o gal ir kitų mažesniųjų val me tarp kitko pažymi, kad lietuvio charak
Tatne pačiame Neumanno į-. Nemažą nusistebėjimą vie- kasis nacionalsocialistinis re
šu
“
aš
esu
tautos
išdavikas
”
.
stybių sąskaitom
sakyme pabrėžiama, kad ūki-, tos gyventojuose iššaukė Ryt- žimas Kl. krašte įvedamas vi
terį labai sužalojo svetimųjų vergovė. Pro
Jo žydiškoji kilmė irgi bus
nu
.
ninkai privalo pristatyti tiek prūsių prezidente Kocho pa su griežtumu ir pagreitintu
Lenkijos politikus verčia veikti ir susirū fesorius labai apgailestauja, kad daugiau ne
turėjusi
j
a
os
tam
šio
rimto
Į
p,.^^
kiek
anog
b
en(
j
ro
.
skelbtas
parėdymas,
kuriuo
tempu. Tokio smarkaus re?j
pinti Sovietų Rusijos komisarų gana pasy gu pusė Lietuvos nepriklausomo gyvenimo
mo
kiti kraštai turbūt neži
'Vėg pajėgia supirkti, kad ap- yėl uždaroma siena tarp bu
vus užsilaikymas. Anglai nori priversti, kad buvo pasukta netinkama linkme, kuri stipri zn‘^gau8 1 n* in,muE
Reikia
pažymėti,
kad
kaip
f
•
.
.
.
.
bolševikai gintų Lenkiją, bet bolševikai sta no istorines lietuvių ydas.
* 4? x • V- • ,
v
1 rupi nu s gyventojų maisto pa- vusio Klaipėdos krašto ir Vo net ir karo metu.
Sarfeteris taip ir kiti čia sun
.
to tokius reikalavimus, su kuriais Sovietų
. v .
reikalavimą. Be to ukinmka- kietijos Reicho. Prasidėjęs
Bet dabar Lietuvoje, pastebi “Amerika”, . ,x.
vietos vokiečiai yra i
. , ..
. .
, , .
Rusija nesutinka. Vadinas, anglai be Rusi papūtė nauji vėjai, atrodo, kad Lietuvoje mineti
,
. y.
.......
\ins pirktis maisto produktų gyvas judėjimas ir prekybinm aaUsi ir . gi
pa- g, je>>Įaį uždrausta, jie savo
mainai per senąją sieną j
jos pagalbos nenori kariauti, o Rusija kaž nebegalės rasti sau vietos kloniojimosi, pa- pa ys ...
taiknnų
gaminimo,
tikrų
asmenybių
nžtemK<
ir>
5oj
laikyti
Klaipėdos
mie
kodėl nėra linkusi ginti Lenkiją. Pagaliau,
reikalavimus privalo padeng- buvo vėl sustabdytas, tik ne- .
to gynimo ir patys lenkai nenori, nes esą dymo, vergiškos dvasios ugdymo politika. sto piliečiai, pirmasis yra vie ti savo ūkio gaminiais.
reikalaujama ją pereinant jo-,
sykį įsi'leisi bolševikus į savo kraštą, jų iš Dabar į asmenis bus žiūrima pagal jų gabu- nu didžiausių vietos firmų
Kovo mėn. 27 d. paskelb- kiV
formalumų. Buvusio,
ten nebeiškrapštysi.
mą darbštumą, tinkamumą Jei naujai susi- j Laftser-Neumann ir Laas u tas to paties Neumanno pasi- pasienio gyventojai abiejose ,
Co. savininkas.
[rašytas didelės svaribos parė- Fus®se ^uo i»rėdymu labai
Yra ir tokių galimybių, kad anglams ne dariusi’ofc sąlygos nebus tramdomos, nebus
susitarus su rusais, Stalino* gali padaryti sunku tautę perauklėti prieėvergovinės dva. . N&nJu p„kybo9 ir pranioslaptą sutartį su Hitleriu ir tada tikrai bū sios kryptimi. Ko mažiau tautoje dvasios nės rūmų pirmininku paskir
vergų, tautos laisvė tikresniame saugume ir
tų "Finis Polonis’*.
tas dr. NeuSmann įsakymu vie
Dėl to, atsižvelgiant į visas aplinkybes ir nepaliečiam utne.
tos elektrote reikmenų pirklys
visas galimybes, mes dar sykį pakartojame,
Bmil Suhr, kurio visa kvalifikad Lietuvai geriausia tuo tarpu laikytis į tai, kad šiandien Lietuvai reikalingas kiek kacija, kad vienas iš pirmųjų
savo pirmykščio nusistatymo — būti neu- vienas centas, choro kelionė būtų perdaug
išlaidus dalykas. Tie tūkstančiai, kurie būtų prisirašė prie vietos vokiečių
trale.
išleisti choro kelionei, reikalingi Lietuvos ap partijos “Kųlturverbando”.
sigynimo stiprinimui.
Šia progla tenka dar pažy
Choro Nesulauksime
Tad, lauksime iš Lietuvos dainininkų tuo mėti, kad dauguma rimtesnių
Iš tikrų šaltinių sužinoma, kad į New Yor- met, kuomet visi pavojai Lietuvai praeis, Klaipėdos vokiečių, pirklių ir
ko Pasaulinę Parodą Iš Lietuvos neatvažiuos kuomet ji atsigaus nuo užduotų jai skaudžių pramonininkų, visą laiką ne
nė vienas choras. Galime tik apgailestauti, smūgių.
buvo palankiai nusiteikę “Kukad neturėsime progos išgirsti Lietuvos chou
lturverbando” užsimojimams
rą dainuojant. Nėra abejonės, kad tai būt
Ohieagos lietuvių vaistas butas pasiryžo atplėšti nuo Lietuvos Kl. kra...
. .. t
buvęs didelis dalykas ir būtų daug prisidė sukelti Lietuvos gynimui tant 10,000 dole
jęs prie mūsų tautinio sąjtsdi&e sustiprinimo. rių. Gražu* uUnojimasI Linkime geriauaio,St*, Pne toklų
Tačiau, atsižvelgiant į

momento svarbą ir pasisekimo.

dymas, kurio turinys yra se-1 apsivylė, nes ypač reicho pu
kantis:
! sgs gyventojai tikėjosi galėsią
Jeigu kuris nors žemės fl-1 pigiai apsirūpinti maisto pro
kis yra nenormaliai apdirba- dūktų rezervais, kol jie dar
mas, aš (Neumannas) galiu Klaipėdos krašte nespėjo papaskirti jam sav*o ad'ininistra- branginti
torių,, kuris turės vykdyti vi-Į Taip pat uždrausta išvykti
sus mano parėdymus.
; darbininkams į Vokietiją iešTokįo administratoriaus fi- fcoti darbo, nes esą visiems
kininkavimo metu savininkas būsią parūpinta darbo vieto-į
netenka visų ūkio valdymo Je
tei8įų.
1. Darbinirikauns griežtai įsa-1 G. Cook Kimhall, vice preŠis parėdymas galioja taip^ kyta palikti savo darbovietė J ridentas United States Steel

pat bet kokiai žydų ir Vokie se ir nepereiti kitur dirbti, of Delaware korporacijos, pa
timos reicho priešų nuosavy- nežiūrint ir į tai, kad bran- ckirtas vidur-vakarinių val

bei. Tokių savininkų turtams giau būtų mokama,
Darbdaviams griežtai
j reikėtų dar pn*kaityti, kaip aš (Neum.) galiu kiekvienu

n
t>

stybių plieno pramonės vir
už- šiniaku. (Acme telephoto)

Ketvirtadienis, geg. 4 d., 1939
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Pittsburgho Lietuvių Žinios

Raitus alųsklte iluo adresu:

^,West End

Balandžio 27 d., Šv. Vincen
Telef. Hetnlock 2204
to Moterų k luitas laikė susi
rinkimų ir turėjo draugiškų
Dvi komercijos studenčių da vakarėlį, kurį labai tvarkiai
rkiai lijo. Altoriai labai gra
North Side
žiai, .Skoningai buvo papuoš
lyvavo mašinėle rašymo lenk vedė Sadauskienė ir SehnaiMūsų žinią rinkėjai kažkur ti. Tai seserų Praneiškiečių
tynėse Duquesne universitete giel.
dingo. Jau per porų savaičių nuopelnas.
balandžio 29 d. Lenktynėse da
» ‘ . •»*
>4
jokių “nnvinų” nemačiau Pi
lyvavo suvirš šimtas studen Balandžio 30 d., Vaiciekauttsburgho Žiniose. Pasaulis Bal. 1G d. tapo pakrikštyta
tų iš Pittsburgho aukštesnių skiūtės Zosės bute kortavimo
gali pamanyti, 'kad North Side Frances - Patrieia, John Edmokyklų. Už savaitės sužino- vakaras pavyko. Svetelių ir iš
visoks veikimas apsistojo. Tuo mond dukrelė. Kūmais buvo
, sim, kaip ten mūsiškiems nu apylinkės gana skaitlingai su
tarpu mes krutame po seno- Leonard Sofranski ir Agnės
sisekė.
važiavo. Matėsi ir 'kunigai J.
vei ir nemanome rankų nu Edmond. Tėvas lietuvis, mo
Visos klasės begalo gražiai Migius ir A. Jurgutis. Vakaro
leisti. Priešingai mūsų veikla tinft ienkg
prirengė altorius pagerbimui pelnas paskirtas nupirkimui
A -JT /«
ypač parapijos naudai eina vi-1
_______
Gegužės Karalienės, Marijos.' reikalinW rakandų kleboniI •
T *1 •
1
0
1
A •
su smarkumu. Trukdytojai y-Į Raj 05 staigiai širdies liga
Dar kartų kviečiam visus jon. Labai malonu, kad atsi
ra subarami ir paliekami už-)
Albinas Peezko, 34 metų
Lietuva) vaikučių pirmoji šv. Komunija Sao Paulo, Brazilijoj. ,(Klišė Seserų Šv. Pranciš atsilankyti į vaidinimų, kuris randa pasišventusių žmonių,
peckyje. Trukdytojų,
veiksleam
gį
aus#
Eidamas
darban
su
-....... u-r, ------------ amžiaus, ranamas uarnan  kaus).
įvyks mūsų svetainėje gegu kurie nepaisydami sunkaus
n loju,
toj kritikų pas mus netru- knįubo kelyj ir vežant ligonidarbo, dažnai įtarimo ir kriti
k sta, kaip ir kiekvienoj para-!nėn, pasimirė. Pasitaikė, kad šia visais atžvilgiais. Negali- gVe Kazimiero Parapija tainė. Pasirodo, kad duboisie- žės 12 d., 8 vai. vakare.
kos, darbuojasi gražiam tiks
eiai geriau supranta katali
Pijoj tačiau didesnės įtakos a. a. Albino širdis liovėsi vei ma pamiršti, kad Masadulskie-'
š,ai ‘au «e«už5s m*nuo' Tal kiško veikimo prasmę, negu Liga mažai kų pataiso; teip lui. Tiktai tie liuosi nuo įta
jie neturi. Jų dejavimai tik kusi prie pat Šv. Andriejaus nė su Katkiene dfeSiai prieipaskatina kitus dar uoliau di- klebonijos, taigi airių kunigas dėjo prie vakarienės pasiseki gražiausias ir visų mėnesių mes, sautsaidiečiai, nes pas ir didelės kelionės retai kų rimų ir kritikos, kurie nieko
(Tęsinys 4 pusi.)
Įiti. Stebėtina, kad tie inur- suteikė jam paskutinį patepi mo. Nemažai galvosūkio ir rū-i metuose. Tame mėnesyje, po mus visai mažai tesusirinko pašvenčia.
tokios
gražios
iš
pirmųjų
am

žiemos- atSimsta visa
'mėtojai paprastai yra silpniau mų. A. a. Albinas buvo neve pėsčių turėjo ir moterų klubo
gamta.
Medeliai sužaliuoja, žių krikščionių gyvenimo dra
si parapijų rėmėjai. Jie yra dęs ir gyveno, su savo tėvais, pirmininkė
Rilmbauskienė.
kupini kažkokio pavydo, tik ,kurie savo sūnelį gražiai pa- Vakarienės metu moterims ge pievos apsidengia žalumynais mos pažiūrėti. Būtų gerai, kad
Padarykite Jūsų Kambarius
peikti ir aimanuoti temoka ir ,aidojo bal 29 d 9v Vaitie-, lbėjo D. Ž. parapijos komite- ir žiedais. Paukšteliai grįsta patys duboisiečiai apie tai
Daug Gražesnius Nuomuotojams
dirbančius pašiepti bando. Tn-! kaag lenk)( .ka,puosc Grabo- *0 nariai: J. Bučnis, P. Mado- iš šiltų kraštų ir čiulba skar parašytų.
džias
giesmeles.
Tasai
gražiau
mhu primeta, „o voiko
rublę
kalba „s
už s;,r,
šim- rį.....................................
us Mareulartis patarnavo, nig> B Vainauskas, K. LiauGirdėjau, mūsų jaunimas:
tinę. Tokiems reikėtų atsaky.lpeczkQ Scima yra sulenkėjus, danskis ir daug mergaičių so- sias ir gyviausias menuo su
visomis
savo
grožybėmis
yra
sodalietės, Šv. Kazimiero cho
tti lenkų
priežodžiu: .. wsa- paeina nuo Dotnuvos. Yra ii- daliečių ir nesodaliečių. Virė
,“'k.........................
... su Nauju
Motinos
Bažnyčios
skirtas
pa

ras, Bingo klubas, Rūtos klu
dzaj swego nosa, gdzie nieda- gai gyvenusi Rygoj.
jos tikrai skaniai iššutino višles grosza”. Kurie duosniai
tukus, kumpį ir kitus gardu garbinimui Panelės Švč. Ma bas ir aukštesnės mokyklos
bažnyčių remia ir nuoširdžiai
Moterų vakarienė surengta mynus prirengė. Pasilieka tik rijos. Dideli ir maži tame mė mokiniai rengia laivu Ohio li
dirba, tie visuomet yra paten bal. 23 d. Šv. Vincento para-' tarti širdingų ačiū visiems da- nesyje visomis pastangomis pe ekskursijų ir visų uždarbį
kinti ir džiaugiasi nortlisai- pijos svetainėje pavyko ge lyviams, ypa$ kun. Vaišnorui turi stengtis prisidėti prie pa skiria vargonų pataisymui,
diečių daroma pažanga.
riau, negu galima buvo tikė ir j°jo geriems parapijonams garbinimo Švč. P. Marijos Kri ■kurs atseis, sakoma, apie $400.
staus Motinos ir mūsų visų Tai labai gražus sumanymas,
tis. Vakarienės rengimas sve už suteikimų tai pramogai vie
į Motinos, Globėjos ir Užtary- nes mūsų vargonai jau taip
Misijonierius tėvas Andriu- timoj parapijoj yra keblus ir tos.
i tojos. Iš sakyklos mūsų bažny- suįrę, kad tiesiog prašyte pra
ška, marijonas iš Chicagos, ku sunkus darbas, tačiau toj va
I čioje paskelbta, kad Šv. Ka- šosi taisymo. Apie tai teks
ris vedė pas mus 40 vai. at karienėj visos kolonijos buvo
Moterų klubas, kų tik užlaidus, bal. 14, 15 ir 16, pali gražiai atstovaujamos. Visų baigęs sunki) darbą, jau ruo-1: zimiero bažnyčioje gegužinės plačiau pakalbėti. Mūsų jau-l
dabar už naujas
Kasi
prie
kito,
tai
yra
prie
1
“
™
^
mad
.
‘
m
‘
a
‘
M
nimas,
nors
ir
„evisas,
bet
žy.
‘
ŽEMAS KAINAS!
ko čia kuo puikiausių atmin kolonijų šviesuomenė - vadai
3
vai.
popiet,
o
trečiadieniais
m
i
didžiuma,
rimtai
susidomėtį. Savo nuoširdumu, malonu joj dalyvavo. Pasakyta daug pirmo savo pikniko, kuris įmu, iškalba ir jaunyste visų gražių kalbų, palinkėta N. S. vyks geg. 21 d. Lietuvių Cou- ir penktadieniais 7:30 vai. va jus parapijos reikalais ir uo
kare. Pageidaujama, kad tose liai remia bile kokį naudingų
• Daug, daug Chicagos apartmentinių namų savininkai
northsaidiečių širdis pavergė, moterims ir toliau naudingai ntry Club, Willock, Pa. PittsGirdėjau, kad tas pats atsi darbuotis. Vakarų sumaniai , burgho ir apylinkių-lietuviai, pamaldose kuo skaitlingiausiai parapijos naudai darbų. Gali
padaro nuomuotojus linksmesnius; —r kambarius gražes
dalyvautų visi, kas'tik gali. ma tikėtis, kad ir parems šių
tiko ir Esplene, bei McKees vedė vietinis klebonas kun. J. ’ be abejo, parems ir šį sykį N.
nius kada įtaiso Serrvel Gasinius Refrigeratorius.
vargonų
pataisymui
ekskursi

Tykumas gasinių refrigeratorių yra viena ypatybė, kuri
Roeke. Tėvas Andriuška turi Vaišnoras. Kalbėjo kunigai: S. -moterų pastangas parap.
jų.
Gi
liepos
16
d.
visi
rengia
Taip pat bažnyčioje paskeldaug gero misijonieriaus ypa Jurgutis, Pikutis, Karužiškis, naudai.
visuomet patenkina nuomuotojus. Bet tykumas yra tik
ekskursijų
į
Adomo
sodų.
Va

______
Į
bta,
kad
geg.
22
d.
vakare
tybių. Per visas tris atlaidų Misius. Svietiškių kalbėjo: P.
vienas iš daugumo naudingi) ypatybių gasinio refrigera
dovauja
Federacijos
skyrius.
dienas bažnyčia buvo pilna Pi varūnas, Mažukna, P. Dartoriaus. Apart žemos užlaikymo kainos, ištikimo patarna
D. Ž. bažnyčioj nuo bal. 30 7:30 Pas mus “‘važiuoja J. E.
Ptk.
žmonių, ypač -paskutinį vaka gis, Miss Sutkaitis, Grebliū- d. įvedamos trečios šv. Mišios vyskupas Boyle suteikti Su
vimo metas po meto, nuolatinis šaltis ir saugus valgių
tvirtinimo
Sakramentų
ir
kad
rų buvo net spūstis, nors oras nas ir adv. E. Schultz. Vaka- ! 12 valandų. Tos Mišios esti
užlaikymas padeda šį refrigeratorių į savotišką klase!
gana blogas pasitaikė — sma- rienė galima vadinti pavyk u-! trumpos ir jos mūsų bažnyčioj visų, 'kurie rengiasi prie to
. . . Įtaisykite Servel Gasinius Refrigeratorius į jūsų
M
Iš Šv. Kazimiero
sakramento
bendras
susirinki

apartmentus. Už naują že
į užsiliks, jei norinčių jas išmas paskutiniems prisirengi Mokyklos Pastoges
mų kainą jis yra investmen JIS KITOKS KADANGI
THINGS TMAT NEVER HAPPEN į klausyti įkaičius nesumažės mams
JIS SALDO BE juDANbus sekmasienį, geg. 7
tas, kuris moka didelius divi • eiv
Praeitų sekmadienį, nors lijo
balių
“Glee Club” gražiai pasi
• JIS AMŽINAI TYKUS
d.,
tuojau
po
gegužinių
pa

dendus
nuomotojo
patenki

, ir buvo laiko pakeitimas, atsi• JO UŽLAIKYMAS MA
rodė balandžio 28 d. perstaty
ŽIAU KAINUOJA
maldų.
nimu
ir
sumažinto
re'frigeraI lankusių būrelis buvo užtek
me “Mystery of the Missing
• DUODA DAI GIAU ME
TU PATARNAVIMO
torio užlaikymo kaina.
£
tinas. Yra vilties, kad vėlybų
Pearls”. Pirm vaidinimo mer
“Piloto Dukters” lošėjai a- gaitės gražiai dainavo. Seene( šv. Mišių nereikės panaikinti.
M4O\
t
Dėl Pilnų Informacijų:
•a«
nų sekmadienį buvo išvažiavę rija, pačių mergaičių sesutės
KYSELF BfCAUSf
SAUKIT WABASH 6000 APARTMENT HOUSE DIVISION
00
Tas yra niekšas, kas, vai-j į DuBois, Pa. Iš šalies nugir- M. Agnietės priežiūroj, buvo
t CAM OO iT
»•
BETTER THĄH
»o«
1 dcno galybę turėdamas, savo sta, kad vaidinimas labai pa- gražiai prirengta. Gaila tik,
40
MOOHN COO«MT . . CONSTANT MOT WAT»» .. WIHT MFMOIIATION . . OAI HCATINO
THE BARBER —
000
sidraugavau
su
‘
dviem
lietu-! sisekęs. Žmonių buvę kimšte- kad žmonių mažai atsilankė.
THE
PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
l’M SIMPLY Too
15
that
MtSCRABLE TO
pageidimams vergauja.
Į užkimšta erdvi parapijos sve-1 Po vaidinimo buvo šokiai.
Esplln, Plitsbnrgli, P«*nn».
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Nuo 7:00 Vai.
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■tai akto.
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—

1480

Kilocydes

IOWA
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Ketvirtadieni b, geg. 4 d., 1939
apvainikuojant visų programų sekė, kad ji esanti labai ipaamžinu muzikos kūriniu “Our naši į čigonų kalbų. Iš įto niokFather”.
alininkai padarė išvadas, kad
Bendrai, artistė Onas Kas- čigonai yra kilę iš indų. Lie
kas savu koncertu, kaip elek-Jtuvoj čigonų gyvena apie 400.
siru atgaivino jaunesnės kar- ( Daugiausia jie gyvenk Maritos širdyse lietuviškos dainos jaunpolės, Vilkaviškio ir Alytyrumų ir gilu'mų, o Lietuvių taus Apskrityse.
Kultūriniam Darželiui suteikė
kaip moralę, taip ir finansinę LIETUVIAI DAKTARAI
paramų, nes Darželio naudai
Ofiso teL OANal 2346
paaukojant net ir savo išlai Res. teL OANal 0408.
das. Neužmirštanti ir brangi i
dovana.
IR OHIRURGAB
Gražiai ir artistiškai -patai--' GYDYTOJAS
2158 W. Cermak Road
į navo akompanistai Leon Ma- Vai.: 2—4 ir 7—0 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
chan artistei Onai Kaskas, o
Margaret Harold artistui Vin
2305 So. Leavftt Street
cui Greičiui.

PITTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS
West End

glių. Dėl tos priežasties atsi
randa visokios ligos.
Vietinis

(Tęsinys 3 pusi.)
. ,
•
l
neveikia. Prie parapijos labo
kiekvienas turėtų sąžiningai Homestead
prisidėti.
Pas nius vis dar neatsiran
Vaikučiai mokyklos šauniai da jokių naujų žinių. Tikėtu
darbuojasi ruošdami “bingo” si, i'.<ad po Velykų, pavasarį
vakarų, kuris įvyks gegužės prasidės šio'kia-tokia įlarbuo-

UR. F. C. MNSKUNAS

7 d., 3:30 popiet, mokyklos t?- bet iki Sio1 nicko ““T'

. ] * / V*
svelainėje. Pelnas eis sumaži di. Choras lig buvo besirengiąs i
nimui skolos už įvedimų ši su koncertu, liet ir tas nutilo, j
lumos seserų mokytojų name. Girdėjau, kad žada iš South
Taipgi ir Šv. Vincento mo Side Šv. Kazimiero aukštes-į
terų 'klubas daug darbuojasi mėsės mokyklos 'mergaitės at
.... i.-. .y-:-:'-..,..,..-,*.
-A*.-..
važiuoti su gražiu perstaty
ruošdamas kortavimo pramo
Negalima praleisti nepadė-.
Eduard L. Schneider, Kansas City miesto -politikierių boso T. J. Peudergasto vienas pagų gegužės 14 d., 3:30 popiet, mu. Bet galutinai nieko apie gelbininkų, sakoma, nusiskandinęs, kuomet fe deralė grand jury Pendergastų patraukė tie.son kojus artistams: Onai Kaskas . GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ
4729 So. Ashland ve.
mokyklos svetainėje. Klūbie- tai tikro nesužinojau.
dėl nemokėjimo mokesčių už pajaknas. Dešinėj policija Missouri upėje (toje vietoj ant tilto ir Vincui Greičiui už koncertų,
9-tros hiboa
tės pasitiki, kad iš apylinkės
rasta raštelis, kad jis nusiskandinęs) ieško skenduolio. Tačiau manoma, kad tai tik trik-į Lietuvių Kultūriniam DaržeCHICAGO,
1LL
daug svetelių atvyks, nes jos! 'Pereitų savaitę moterystėn sas ir kad Schneider yra pasislėpęs nuo teismo. (Acme telephoto)
Ii ui už tinkamų ir vertų Onai
Telefonas MlDway 2880
visuomet turį gražių dovanų. I i8^0 Juozas Švetkauskas su
OFISO VALANDOS:
_______
Izabele Szamalowicz. Liūdy- Miliauskaitę ir Onų Mihali- iniausiai išpildė tris italų kai- no rožė’ sužadino klausytojų Kaskas suteiktų pagerbimų
Kultūriniam Daržely, Moterų į Nuo 10 iki 12 vai. ryto,jno© 2^ Iki
val. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
giliausius jausmus.
Zakareckienė Ona po sun tojais buvo: Juozas Bilišaus- chienę, kur sutiko jų, Marijo boję nuinerus.
ir
Universiteto
lietuvių
klūAntru atveju artistė pasi Koncertas baigėsi išpildant
kios operacijos jau eina svei- kas ir Bertha Svetkauskiūtė. na Mišeikienė ir dvi jaunutės
u£ surengimų šio kon- Telefonai HEMlock 6286
Graži
porelė.
Te
Dievas
jų
lietuviškais
drabužiais
parė

rodė
su
vokiečių
kalboje
kom

kyn.
anglų keturias kompozicijas ir,
Q lietuviams už m<ykė_
palaimina.
dytos lietuvaitės, Aldona Bla- pozicijomis.
po atsikartojančių atšaukimų j ji|ną įvertinti įvykius. P.V.C.
škevičiūtė
ir
Johana
Samiūtė.
Garnys aplankė Vaišnoro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečių programos dalį arAKIŲ GYDYTOJAS
Gegužinės
pamaldos
mūsų
Viena
iš
jų
laikė
puošnų
gyvų
'
tistiškai
išpildė
jaunas
smui'
namelį ir paliko sveikų duk
— Ilgus šimtmečius moks 2415 W. Marųuette Rd.
relę, kuriai įprie šv. Krikšto bažnyčioje bus sekmadieniais' rožių bukietų, o kita paauk- j kininkas Vincas Greičius. Jis Į
lininkai laužė galvas iš ko Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
Aiteikta vardai Sylvija - Joa vietojo Mišparų 3 vai. popiet., suotą kastuvų.
J griežė Mendelsohno “Concer-j
kio (krašto yra kilę čigonai.
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
ir Sekmadieniais
na. Krikšto tėveliais buvo Pa- Seredoinis ir pėtnyčiomis va-', prasideda iškilmių ceremo- to E. Minor”. Komp. A. Der-1
Galų gale keli mokslininkai, Trečiadieniais
Susitartus
rco Jonas ir Peremba Ona.
karais 7:30 valandų. Klebonas j nįjos. Trumpai prabilsta Dar-1 vilkaitės kūriniai “Lietas”,
i studijuodami indų 'kalbų, suragina, 'kuo , skaitlingiausiai1 želio
’
pirm. adv. P. V. Ches- “Sapnai” ir “Varpai“ artisOras šiomis dienomis šalto lankytis į pamaldas prie Pa nulis paaiškindamas iškilmių tės išpildyti tobulai. Čia ji apGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SI-ECIJVCISTAS
Dėdė prasmę. Po jo kalbos Johanu dovanota puokštėmis gėlių. Akas ir nekuriems trūksta an- nelės Švč.
OPTOMETRICALJLY AKIŲ
gydytojAs ir chirurgas
LIETUVIS
4631 So. Ashland Avė.
Samiūtė artistei pateikė 'kas- tšaukimai kartojasi. Publikai
Suvlrš 20 metų praktikavimo
VIRginia
1116
4070
Archer
Avė.
Pagerbimas Onos Kaskas Metropolitan Operos tuvų, kuriuo ji užbėrė prie patenkinti artistė sudainavo
TeL YAJEtds 0994
Mano (iarautai Imas
Res. TeL PLAza 2400
Valandos:
1
—
3
ir
7
—
8
medžio žemės. Tai atlikus, Al- lietuvių favoritų — “Karve- Palengvins akių įtempimų, kas es
Artistės Ir Jos Koncertas
ti
priežastimi galvos skaudėjimo,
Kasdien išskyras Seredą
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
dona Braškevičiūtė įteikė arti- lėli”.
svaigimo, akių įtempimo, nervuotuSeredoinis
ir Nedčl. pagal sutartį Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso
CLfeVELAND, O. — Balan- žiais praeiviui sakys apie lie- stei gyvų rožių bukietų. Abi *
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
džio 21 d. lietuvių istorijoje tuvių gerbimų dailės pažibų,
gia teisingai akinius. Visuose atsilimergaitės atidengė liepos me pasirodė artistas Vincas Orei.-'
AMERIKOS.UĘTUVIŲ DAKTARŲ PRĄŲ.QIJQ$, NARIAI
pasiliks amžina. Toji diena už- kaipo tikrų Dainių Šalies ai džio pažymėjimų — bronzinį
elektra, parodančia mažiausias ktai-I
5921
TeL Y2
čius su Wieniauskio kūriniu
Ofiso TeL Canal 6122
rekorduota ir Clevelando Lie nių.
Ros.:
fvood 5107
plakų. Sekė kalba Clevelando “Souvenir De Mascou”. Čia taisomo*
Res. 8342 So. Mamhfield Av*.
tuvių Kultūros Monumente — Medžio Sodinimo Iškilmės
Kultūrinių Darželių Lygos se
V&landos: nuo 10 iki 8 vaL vak. Res. TeL Beverly 1868
Ut. X KKTASfl
Daržely. Toje dienoje suteik
Nedšlioj pagal sutartį.
Iškilmių diena buvo nepa kretorės Mrs. P. Mok ris, ku artistas parodė tikro virtuozo
GYDYTOJAS
ŽR CHIRURGĄ
Daugely atsitikime akys atitaiso
ta amžina pagarba opųros ar prastai šalta ir vėjuota. Bet si sveikino garbingų viešnių gabumų. Po pasikartojančių ' mos
be akinių. Kainos pigios kaip
fisu^val. nuo 1—3; puo 6:30—t
DANTISTAS
tistei Onai Kaskas, dedikuo tas nesulaikė žmonių. Prie Da vardu 24 tautų darželių ir fo atšaukimų, publikų patenkino pirmiau.
7^6 VVęst
Street
jant jos vardu liepos medį, rželio susirinkusių veiduose rmaliai priėmė visų kultūrinių lietuvių mėgiama 'meliodija — 4712 SO. ASHLAND AVĖ.
2201 W. Cermak Rd.
TeL OANal 5969
Telefonas YARds 1373
kurį iškilmingai teikėsi pati matėsi nepaprastas dėmesys. darželių šeimon šį amžinų pa “Plaukia sau laivelis“.
VALANDOS:
artistė pasodinti užberiant že Visi jautė momento svarbumų. garbos paminklų — liepos me lšpild{2ius G. Rossini kūri
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
mės. Čia prie Gedimino Stul Ir ne veltui. Nes susirinkta su- dį artistės Onos Kaskas. Adv. nį “Una Voce Poco Fa”, ar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2155
VVest Certnak Road
pų, prie Birutės Fontano, prie teikti pagarbų šiame kultūros ' p y che,nuliui perstačius tistė buvo iššaukta kelis kar
pagal Butartį
OFISO
VALANDOS:
paminklų Dr. Jono Basanavi žydiny vienai ir pirmutinei iš viešnia Ona Kaskas gražia tus ir nebuvo atleista kol ne 1446 So. 49th Court, Cicero
1
—
4
ir
6:30
— 8:30 vakare
Res. 6958 So. Talmkn AvA
čiaus, Dr. Vinco Kudirkos ir lietuvių išeivijos Amerikoje.
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir Res. TeL GROvehill 0617
ir
pagal sutartĮ
išpildė
atšaukimo
dainų.
lietuviška kalba pareiškė paPenktadieniais
poeto Maironio, Amerikoj gi
Kelios minutės prieš paski 1 dėkos už suteiktų pagarbų.
TaL Oalumet 6974
Artistė savo gabumų, širdį Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. Office TeL HElDock 4848
OilSO VAIANDOB:
musios ir augusios lietuvaitės rt» laiką, igpalengvo žemuti- Tu() ir baig8sį
prog. ir jausmų lig į vainikų įpynė 3147 S- Halsted St, Chicago
9 ryta iki 8 Vakare išskiriant sekTrečiadieniai* ir
pasodintas liepos medis savo niu bulvaru pine Darželio- pri rama.
-flsadteoiua « trečiadienius
antrame rinkiny, Stasio Šim Pirmadieniais,
šeštadieniais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lapų ir šakų šlamėsiu, vėjui važiavo automobilis vairuoja
Vslsndoe: 3—8 P. M.
kaus “Kur bakūžė samanota”,
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
papūtus, tartum žodžiu, kal mas Nikodemo ^Vilkelio. Pa Koncertas
“Lopšinė” ir Aleksandro KaKetv. ir Nedėliomis susitarus
bANTŲ GYDYTOJAS
bės, kad protėvių žemės kal sirodžius viešniai, susirinkę
Vakare miesto auditorijos čanausko “Mano rožė”. Gry
2423 W. Marųuette Road
3259 S. Halsted Street
ba, dailė ir kultūra šiame iš pasveikino gausiu rankų plo Mažasis Teatras prisipildė ri- na lietuviška meliodija “LopfBEINAItALSKAS)
, CglCACH), Ifcta-,
eivių krašte per amžius bu jimu, Artistė nulydėta prie nktine publika. Artistė pir-1šinėje” ir klasiška jautri‘Ma- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Qfiso TeL VtRginia 0036
6900 So. H&lsted Street
jos, o bronzinis plakas, kuris liepos medžio per Darželio
Residencijos TeL BEVerly 8244
■ —
. .. -........... —
4*HYSICIAN and SURGEON
TELEFONAI:
žymės šį medį, ryškiais žod- pirm. P. V. Chesnulį, Adelaidę
Ofiso — Wentworth 1612
PIRKIT NAUJAUSI
__
Res. — Yards 3956 4^45 So. Ashland Avehue
.-v
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DR. GHABLES BE6AL

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. MADRIDE KAHN

DR. VAITUSH, DPT.

X

DR. GEORGE I. BLDŽiS

DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

DR. P. J. BE1NAR

Bfi.StlHKfcL’tS

DR. T. DUNDULIS

THE. ACTRUSS'

Chrysler ar Plymouth

OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 6 "vai. vak.
Nedėliomis pugal sutarti.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Office TaL YARds 4787
pagal sutartį
Nagų ToL PROspact 1980

LIETUVIAI DAKTARAI

4157 Archer Avehueg^^
Ofiso VaL : 2-^4 ir %-8 fk

Rezidencija

.

8939 So. Olaramont Avė.
Valandos 9—10 A. M.

Tol OANal 6122.

\

.Nedčlmpua pagal sutartį.

DR. S. BIEŽIS

Tel. Yards 3146.
Tel C ANal 0257
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
Bėa. ^TeL PROspect 6659
Gydytojas ir ohirurgab
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
2201 W. Cermak RoAd
Šventadieniais: 11 iki 12
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 V. ▼.
GYDYfOJAB IR CHIRURGAS
REZIDENCIJA
1821 So. Halsted Street
6631
S.
CalfforrtiA AVe.
Rezidencija
6600 So. Artesian Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.
VALANDOS: 11 V. ryto iki 3 popiet
ir akinius pritaiko
~ „ 6 iki.9„yakare
Office Phone
Res and Office
3343 So. Hafeted Street

DR. P. 2.2ALAT0R1S

TkERE. 5HE

01LL. TU ATS
KlTTkE. EVA
Iri Tht

Thl yra gerinusi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai IŠ- į
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokCJlmal,
j
teisingas patarnavimas.

JOS hOVf
Pake
HER
^VoH
iT’SAY
’HElloI

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ ES"

DR, V. A ŠIMKUS

PROstfect 1028
Ž359 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

4030 S. Ardhet Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515 |
Turime daugybę vaitotų automobilių vėliausios mados, nuo 115.00
Ir augšfiiau.

Klausykite
PALENDAClTS TRAVEL
fiUREAU

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LtNliVAlH IŠMOKĖJIMAIS

Bar$kfi8 Furniture Houde, Ine.
■TUt

OF FINE FVKjSITLRE” SINCE ISO4

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

DR.L
trin m MLJACORS
JnVVUU
iii

bANfcrelAM
10758 S. Mlchlgan Avė.
Chicago. llliąoįs
OnSO VALANDOJ.

-......

^PARds 2846

DR. C. Z. VEZELTS
DANTISTAS

_______(KOWAaSKAfiI__^.
,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago
rolklore
Radi®
Program
EVERY SUNDAY FROM 1-2
< IVečiadicniais ir Sekmkadieniais
pagal sutartį.
feL Pullman 7236
Ras. Pullman 0263

9-12.1 l-6j 7-9. Ketvutadieaūii 9-12

- -

DR. J. J. KOWAR

tSL

4645 So. Ashfahd Avė.
arti 47th Street
VaL : nuo 9 ryto iki A vakaro
Seredoj pagal sutartį

u. v. e. setmSKi
DANTISTAS

.

4143 Sortth Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3660
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir

DENTISTAS

4300 So. Fakflefd Avenue
OIY0O VAUkilDOet
10 vaL ryt®
0
vakaro
Bekmadiamaia ir Tiečiadieniaia

pjgai

_

PanfctAdietiiaia

4631 South Ashland Avė.
TaL lazda 0994
Puraadiezuauk Trečiadieniais u

i

Ketvirtadienis, geg. 4 d., 1939

Rircis
vykti į iškilę. Skautmeisteris
ir jo pagelbininkai J. Švedas
ir J. Radašauskas aptars pla
nus sekančiam susirinkime, ir,
gal, trumpoj ateity Šv. Myko
lo par. skautai išmaršuos pa
kvėpuot į laukus tyru oru.

Lietuwb Skautu Skyrius

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS
Iš angliško vertė

Knn. Ant. M. Kamžiškia

Gegužės 4 Diena

. 18th STREET. Būrys 286
! (101 SLRKA kuopos). NelaiI mė ištiko dtc. T. Žvinakj. Beplaukiojant Grane mokyklos
tvenkiny sunkiai sužeidė gal
vą. Visį linkime Tarnui greit
pasveikti.

įl '

1900 S. Halsted St., Chicago, III.

Jie klausė Numylėtinį: “Ko
dėl tu negini savęs nuo nuo
dėmių ir piktadarysčių, kurio
mis žmonės neteisingai tave
kaltina!“ Jis atsakė ir tarė:
“Aš turiu ginti savo Mylimą
jį, kurį žmonės neteisingai ka
ltina; žmogus gali ištikro bū
ti pilnas prigavimo ir klaidos
ir yra vos vertas apgynimo’

Kaip Jjau
rašyta, kun. Al
Kdkia naudą atneša mums idėjų. Mutas rodos, kad tos
uu
idėjos keičiasi, mainosi, kad baviclus pavede
pavėnė naują kambaSkautą Būriai! Mes girdime Main*
tą klausimą labai dažnai. At jų vietą užima naujos, medei--1 U BūriuL Skautai taip darbaGeriaus yra nusidėjimų ser
>r paipuožisakyt į jį galima kitu klausi niškos. Jaunuoliai taip mano..vos Į®
mu, kad negalėjo surasti lai
gėtis, negu mirties dabotis.
mu: Kuomet mūsą, lietuvių Bet taip nėra. Jo mintys te
ko kitara veikimui. Kamba
Niekas šiame pasaulyje nė
jaunuoliai, įstoja į metus, ko bėra naujos, sveikos — jau
ra be prispaudimo ar kentėji
rys neužilgo bus gatavas ir
dėl tiek daug ją atsitolina nuo nuosius reik auklėti, reik juos
pakviesime svečius inspeikciChuck Fenskei iš Wisconsin univ., 1000 jardų bėgime nuga mo, nors jis būtų karaliumi
vesti paskintais takais.
lietuvybės ir tikybos!
jai.
lėjęs Rytinių vals. greitakojį John Borican. Lenktynės įvyko arba popiežiumi.
Kodėl! Nes jauniems reika Augimo metuose, lietuviams
Dės Moines, Ia. (Acme telephoto)
lingas veikimas ir tai organi vaikams lietuviškas skautų bū
#
-~r- • ■ i
zuotas veikimas. Daugelis jau rys kaip tik naudingas, rei S. Dariaus Vardo
St
Aikštė
(Square)
kalingas.
Berniukas
mergai

nuolią, sulaukę 12 m. amžiaus
4. t A
(ypač tie, kurie lanko viešą tė pasiliks lietuvių prieglob BOSTON, MASS. — Bosto
JUOZAPAS PITNIAKIS
sias mokyklas), nesuradę sau sty ir užaugs geru lietuviu no Miesto Taryba su majoro
----------------------------------■■■■■■
......
(gyveno po num. 3443 South
vietos lietuviškose organizaci ir geru kataliku.
Union Avenue)
*ęintumėt jį įsirašyti Šv. AnMauiioe Tobin pritarimu nu Susirinkimas
Mirė geg, 2 a., 1939 m,, Ilt
jose (panašią veik ir nėra vai
tarė pavadinti skersgatvį D
X
_ 1.ano draugijom Labai naudin is vai ryto, sulaukęs pusės am
NORTH SIDE. Naujausias
žiaus.
kams), prisideda prie svetimDraugystės
Šv.
Antano
mė,ga priklausyti prie draugijos,
gatvės ir Old Colony Bo«uleKilo iš Suvalkų red., Mari
taučią grupią, kurios kaip tik Būrys pamažu organizuojasi. vard vardu “Stephen Darius nesinis susirinkimas įvyks se aes bet kokioj nelaimėj drau jampolės apskr., Kalvarijos pa
rap.. Eglcbelių kaimo.
moka pavyliot jaunuolius. Ra -Dar reikia daug darbo ir daug Sųuare“ pagerbimui - mūsų kmadienį, gegužės 7 d., (para gija suteikia didelę paramą.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį levą, po tėvais Paruliusime stebėtinai didelį skaičių berniukų. Nariais įsirašė tik didvyrio, kuris paaukojo savo pijos (mokyklos 8 (kambary, 1 Nariai, kurie turi bile kokius
tę, sūnų Juozapą, marčią Josephine ir daug kitų giminių.
lietuviuką protestoną skautų devyni berniukai ir iš tų trys gyvybę keldamas lietuvių va valandą popiet
Lietuvoje paliko du brolius: An
biznius, kiti dr-jos nariai juos
driejų ir Vincą, sese rj Jievą ir
Visi nariai kviečiami ateiti remia. Šiai dr-jai priklauso
būriuose. Augančiam vaikui dar neturi 12 metų. Netuript rdą.
kitas gimine.
Priklausė prie Chicagos Lie
“
: susinnkiman, nes orai
nesunku prikalbėt svetimą ti mažiausiai 8 skautų virš 12
tuvių draugijos.
keletas
gydytojų,
būtent:
dr.
Pagerbimas
panašiu būdu „ pavestas -baras”
Kūnas pašarvotas Mažeikos
parapi- Simonaitis, dr. Rakahskas, dr.
kybą ir net tautybę. Suaugęs metų, negalima gaut čarterio.
koplyčioje, 3319 Lituanica Avė.
Laidotuvės Jvyks šeštadienį,
toks jau skaitosi “protesto- Ar neatsiras daugiau North pirmutinio lietuvio šiame mie- įos piknike. Tam darbui rei- Atkočiūnas. Reikale, turite į
gegužės 6 d. Iš koplyčios 9:00
H
Side
skautų!
Kviečiame
ber-<ste
įvyko
pasidarbavus
Stepo1^
a
pį
e
gg
darbininkų.
vai. ryto bus atlydėtas J Šv.
nu
juos kreiptis, nes taip mūsų
Jurgio parap. oažnyčią, kurioje
niukus ateit į susirinkimus no Dariaus, Amerikos Legijo- Taip pat noriu paraginti vi- konstitucija rodo, kad reik
jvyks gedulingos pamaldos už
Dar blogiau, kuomet nėra ketvirtadienio vakarais. Skau- no> postui,
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
sus narius, kad eidami susi- remti savuosius.
Koresp.
dedama pastangų palaikyt jau
pinei).
tų veikimas ir darbas patiks Girdėti, kad Stepono Da- rinkiman užeitumėt pas savo
Nuoširdžiai kviečiame visus
nua prie savęs. Jie nuklysta jums.
gimines, draugus-ges ir pažįsriaus postas ruošiasi iškilmių- draugą bei pažįstamą ir para- PLATINKITE “DRAUGĄ“
tamus-as dalyvauti Šiose lai
net į radikalų grupes. Gal ir
dotuvėse.
Nuliūdę:
Būrio skautmeisteris K. Še- gai atidaryti Stephen Darius
tamstai prisimena toks ber
Moteris, Sūnus, Marti, Bro
niukas ar mergaitė, kuris I&- 'fpetis jau perėmė darbą. Kai- Sųuare, gegužės mėn. 28 d
liai, S> šuo |r Giminės.
Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, telefonas Yards 113h.
klydo, ir jau dingęs ir savo jpo pirmą pareigą, jis tuoj “už Į iškilmes bus pa&viestos vi-'
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tautai ir savo Bažnyčiai. Ar fundino“ gardumynų visam sos lietuvių organizacijos ir
vietinės veteranų organizaci
negaila tokių! Ar ne laikas Būriui.
|Urba Flovver Shoppe
jos.
JJR.
Šio
Būrio
skautai
jau
nori
mums, lietuviams katalikams,
4180 Archer Avė.
I»to— LAFAnDTTD MM
nustot galvojus apie savo ‘Aš’
—•—
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
loaie. Mylintiems — VertnvBm.—
ir tik apie dabartį! Ar ne lai
GAEY, DfD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
AMBULANCE
KELNER — PRUZIN
kas pagalvot ir apie ateitį!
Geriausiu Patarnavimas — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTJ
Vieną syk, mažam Nazare
Phone 9000
620 W. I6th Avė.
to miestely gyveno* DaiVisi Telefonai YARDS 1741-1742
lydė, kuris įvertino mažųjų
4605-07 So. Hermltage Avė.
svarbą, Jis žinojo, kad ateiti?
4447 South Sahfleld Avenue
LEONARDAS EŽERSKIS
glūdi jaunojoj kartoj. Daug
Tel. LAFAYETTE 0727
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
šimtmečių Skiria mus nuo to
Dailydės ir nuo jo minčių ir
pV YVAI Koplyčios visose
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

CICEROS LTOi NAUJIENOS

John F. Eudeikis

LAIDOTUViy

* Chicagos dalyse

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St

L ZfeanZrL.

To relieve the torturln* paln ut Bruniui
tiem, Nouritta, NeuraleU or Lumbago, la a
few minutaa. gal tha Dootor'a (oranila
IfUIllTO. Dependable—no optatcs. no nareotice. Doea the work q«tckly—amt raiba*
vrorat pala, to your sattofaction in ą lew
-minutei or money baek at Drueetota. Doa't
auffer. Ūse NURITO oo thto euarantas tr^ąy.

•ov! H0W TM1J,
lUSTIB-FOAtos
GITI KID OF
^TOBACCO ŠTAMU

Sweeps away surface deposits...
breaks up dūli, ūgly tooth film

HS MH9C. You’tl never belleve how (tat

the NBW Usterlne Tooth Pašte ctouia
and polishes teeth. Its new. rniraclo-ctaa įslng ingredient, Luster-Fo&m detergent,
»niiita away ūgly surluce depoeita in ajUly.
The instant brush and sali va touch emnzlng Luster-Poam detergent, it surge. hito
a roam of tiny. actlve buoblei, which sweeps
loto and cleans plts and eraeks
minute
ei ea water may not unter thom . . . leaves
your whoie mouth tingUng with lite . . .
starts your teeth sparkbng witli aew luster.
Oet the big 25į tube. or better štili, the
double-tūze 40e tube contalning more thau
K pound at any drug counter. Lambert
Pharmacal Co., St. Louis. Mo.

THI NEW ro.MUlA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
tupercharųed with

LUSTER-FOAM'f

A.
PETRAS GRICIUS
Mirė geg. 2. 1939, 6:30 vai.
ryto, sulaukęs 57 metų amžiaua
Gimęs Lietuvoje, Telšių ap
skrityje, Plungės parapijoje.
Amerikoje išgyveno 27 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Teofilių, 4 sūnus: Joną,
jo žmoną Francis, Petrą, jo
žmoną iSophią, Kazimierą, jo
moterį Oną ir Jurgį, 2 seseris:
btan įsiuvą ir jos vyrą Joną
Petkus ir Marcelę ir jos vyrą
Adomą Zubavičius, kūmą Igna
cą Bekiežą ir daug kitų gami
nių, o Lietuvoje paliko 3 sese
ris: Barborą, Liudviką ir Ma
rijoną ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas 3434 So.
Union Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadienyje,
geg. 6 d. Iš namų 9:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Šv. Jurgio
parap. bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, būnat, Mar
čios, Seserys ir ftvogerts.
Laidotuvių direktorius J. C.
Cook, telefonas Merrimac 3727.

Jei turi ką nors savyje ge
ro, manyk, kad kiti yra už ta
ve geresni, idant užsilaikytumei nusižeminime.
GARSINKITE “DRAUGE”-

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICERO8 LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

TcL YARDS 1278

Ret. 4543 South Paulini Street

•nat/u/ut ,

RHEUMATISM

IIIIUI PAIM IN »IW MINUTia

Klausykite miksą Lietuvių nulio programą žeitadienio vakarais^
7:00 vai. vakaro ii WHT0 stotim (1420 K) — Pranešėjas
P. IALTIMIKRAfl

CbatloUulbu

AURIU A M P F patarnavimas
HrnDULHRbL dieną ir naktj
KOPLYČIOS VISOSE
DYKAI MESTO DALYSE

XrEOONOMY tnd

SATISFACTION ««

■T4R
ILV

Doubk Tėded/DoubkAdionf

BAKING
POWDER.

MmtA*

isee Afce fe&yar-tf
ZŠounces fdr254

Full Pack

No Stack FlHlnU

MILLIONS OF POUNOS HAVE RFEN
USED BY OUR GOVERNMENT

DON’T
NEGLECT
A COLD
yptjll | nelaimę,
IcstgvtoJto pavartojus
iOdsnfts Miūterole. Mu
ra Ūkiai rnoat*. Stotai yea
ter-irrltaot.” MUMopal na

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 North Western Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyrius randasi ikonai nuo Holy Sopulchro Kapinių, 8900 Wert lllttl Street

flntiiony B. Petkns
Ladiamcz ir Simai
UiįritiĮB
$. P. Mažeika
Altanas H. Ptillįis
I. i. Zolp
Albert V. Pttkiis
P. I. Ridikas

6834 So. Western Ava,
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Oourt
CICero 2109
2314 Weat 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius. 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270

4348 So. C&lifornia Ąve.
Phone LAFayette 3572
3319 Litnaniea Avenue
Phone YARde 1118-1139

3307 Litnaniea Avn.
Phone YABd> 4908
1640 We«t 46th Street
Phone YABde 0781-0782

4704 S. Weetern Avenne
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted St

Telefonas YABds 1419

Ketvirtadieni«, ąeg. 4 d., 1939
Pereitų savaitę naujos mon-i(^
strancijos fondui aukojo: Pr.
Savičienė 25 dol.; Žitkevičiui
5 dol., J. Drungeliai $5.00., O.
Paliliūnienė $2.00, Stalnioniai
$2.00, ir O. Roželienė $1.00.

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
SVEIKINAME!

Keli Bruožai Iš Gerb.
Kun. L. Draugelio
Laiško, Romoje
Gerb. kun. L. Draugelis, M.
I. C. iš Romos, Italijoje, svei
kina “Draugo” ir'“Laivo”
administracijas ir redakcijas,
visą jų štabų, Tėvus ir Brolius
Marijonus, Tėvų Marijonų Be
ndradarbius ir visus pažįsta
mus.
Gerb. kun. L. Draugelis yra
buvęs klebonu Aušros Vartų
parapijoj, ir jam čia beklebonaujant teko susipažinti su
daugeliu.

Mūsų parapijos vikaras ku
nigas S. Gaučas su Paliliūnais, automobiliu atostogų vy
ksta į San Francisco, Cal.
West Pullmanų apleidžia ge
gužės 6 d1. Ijaimingos kelionės
ir linksmų atostogų. ’ Rap.
AMERIKOS DEMOKRATI
JAI PAVOJUS

Kį vakarų Gini. Pan. švenč.
Pastaruoju laiku nelemtoji
parapijonai rengia iškilmingų
plaučių uždegimo liga buvo
varduvių puotų savo mylimam
paguldžius į lovų taip, kad teklebonui gerb. kun, Aleksan
ko ilgų laikų būti ir ligoninė I ,
Pranešimai
.
f
°
* drui Baltučiui. Rengiama graLietuvių Keistučio klūbo
ži muzikalė ir vokale progra
mėnesinis susirinkimas įvyks
Taigi, šia proga, tie, kurie ma. Parapijos choro vyrai dai
gegužės-7 d., Hollyvvood sve
pažinojo gerb. kun. Draugelį, nininkai, vadovaujant varg.
tainėj, 2417 W. 43rd St., 12
būtų labai gera, jei atsimintų B. Janušauskui, išpildys dalį
vai. dienų.
savo maldose taip, ikaip ir jis programos. Taipgi programoj
prisimena per savo laiškus, dalyvaus ir mokyklos vaiku
mus čia gyvenusius Amerikoj, čiai ir dain. M. Janušauskienė.
sekdamas mūsų rėmėjų gražių Gim. Pan. Švenč. parapijonai
ir kilnių darbuotę “Drauge”. varduvių dienos proga, svei Seni Masonic Temple rūmai, geriau žinomi Capitol Building, Chicago vidurmiesty, kurie šiomis dienomis bus pradėti
kina savo klebonų
griauti. Rūmai baigti statyti 1892 metais ir tuo laiku buvo
Šia proga, ir mes, Tėvų Ma
aukščiausi Chicagoj. Vedamas požeminis geležinkelis (subrijonų Bendradarbiai sveiki Važiuojam!
way)
turės eiti jų apačia, dėl to, (kad išliktų taip kaip sto
namės gerb. kun. L. Draugelį
vi,
reikalinga
daug lėšų, kurių negali padengti rūmij orga- Į
ir visus kitus Marijonų Įna Lietuvos Vyčių Chic. apskr. nizacija. Jų vietoj bus pastatyti tik dviejų aukštų rūmai.
mius, ir linki'mej geriausios choras sekmadienį, gegužės 7
(Acme telephoto)
d., važiuoja į Kewanee, III.,
sveikatos.
The Skin Unimpaired In Its
vaidinti
“
1939
metų
įvairu

Apskr. rast. J. K.
tra. Be to, bus 10 dovanų po tų 25c. Klebonas kun. A. Lin Natūrai Function Brings Beauty!
mus”.
MISS O’ MIST V A P O R
Vyčių choras juo toliau, tuo 5 dol. prie įžangos bilieto. kus ir parap. komitetas, kvie FACIALS assist nature so efLietuvai Gelbėti
darosi populeriškesnis. Bern. Į I^ang°s bilietas iš anksto per- čia visus skilti ingai piknike fectively in the important func
tion of skin elimination that
---------------------- kant tik 10 centų, o prie vardalyvauti.
Fondas
improvement can be seen in

VAPORIZE TO NORMALIZE

Gegužės 10 d., Lietuvos ko West Pullmano
f
nsulate rengiama L. G. Fon Naujienos
NAMŲ STATYMO
do naudai “bunco party”.
Gegužės 7 d., Vytauto par
KONTRAKTORIUS
Smarkiai darbuojasi Sylvija ke įvyksta ŠŠ. Petro ir Po
REAL ĖSTATE
Brenzienė, V, Mackevičienė, vilo parapijos pavasarinis pi-'
INSURANCE AND LOANS
Ona Kirienė, A. Rakštienė, S. 'knikas.
Balzekas, C. P. Kai, Alice SteDar kartų primename mū Statau visokios rųšies naujus namus ant
mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
vens ir kelios kitos. Joms sų gerb. draugams ir rėmė lengvų
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokėdaug gelbsti J. Daužvardienė, jams, kad šis piknikas bus į- jimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriausį atlyginimą iš Fire htkuri bus vakaro šeimininkė ir vairus. Bus datig visokių gė rarance
Companijų dėl taisymo apdegu
svečius nuoširdžiai pavaišins. rybių ir pamarginimų.
sių namų). Darau paskolas ant nauju ir
šonų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
Norintieji dalyvauti galite
Šokiams grieš gera orkes- kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kreiptis prie bile kurios ren
kitės prie:
gtųJOHN PAKEL
L. G. Fondo Komitetas

Mea duodame Special Permanentą, be jokių mafitnų ir be elek
tros, vaikams nuo vienų metų
amžiaus ir aukSčiau.

Choro Praktika
Lietuvos Vyčių Chic. apskr.
choras turės praktikų šiandie,
gegužės 4 d., tuojau po pa
maldų, Aušros Vartų parapi
jos svetainėj. Nariai prašomi
atsilankyti, nes bus paskutinė
praktika prieš Kewanee, III.,
koncertų.
Benį.
Geriau laiku pradėti, negu
darbe skubėti.

Reguliarė kaina .$3.50,
savaitę $2.76.

one treatment .... bringing
immediately lovelier complexions.
Ali skins neea this most thorough cleansing........... especially
recommended for dry, scaley,
coarse and oily skin, enlarged
pores, blackheads and other
skin blemishes.

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

CLASSIFIED
PARDAVIMIT
Parsiduoda kraučių ftapa biznis, pi
gini. Gera proga lietuviui, nes S)
mėnesy savininkas įvažiuoja, 1H30

South Karine Avė., Chicago, III.

WILL0W SPRINGS, ILL.

p-nas Butchas, sav.

UTILITY LKJUOR
DISTRIBUTORS
Incorporated

Tel. Pro8pect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
Pas mus galima gauti tikrai LlątuviBką Importą Valstybinę Deg
tinę.
Mes Ir Vist Masu Darbininkai
Lietuviai, pp. F. ir M. Dslmldaa
Savininkai

Tel. LAF. 8038

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas

14 metų patyrimo.

ISmokėjom
M
Už padėtus
pinigus
•
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirendnoti

PAUL LEASAS

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

3427 So. Halsted Street

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATIOM

Tel. Boulevanl OSS7

ot CHICAGO

(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

JU8TIN MACKIEWICH
Preeident
HELEN KUCHIN8KAS, See.

NEW

CITY

FURNITURE

Tel. Victory 9670

CLASSIFIED
REIKALINGAS DARBININKAS
Prosintojas ir siuvėjas, l-mos klasės
darbininkas, kuria moka angliškai
kalbėti ir rafti’tl. Turi patarnauti kostumerlams. AtsiSaukite greitai laiSk-u:
Rox BC14, “Drangas”, 2334 South
Oakley Avenue, Chicagp, Illinoia

.REIKALINGAS SUVfJAS
Reikalingas siuvėjas prie senų ir
naujų drabužių, taisymui ir prosijlmul. AtsiSaukite: 4&4O So. Callfornla Avenue, Chicago, Rl„ tel.
Lafayette 1312.
PARDAVIMUI
Pardavimui bučernė ir grosernė; pil
na elektriklnė refrigeracija; gera vie
ta; nėra kompeticijos.
AtsiSaukite Telefonu Hemlock O2K7

PARDAVIMUI NAMAS
6 kambarių namas; furnacu apšildo
mas; didėlė pastogė; arti parkų, mo
kyklų, krautuvių; gferos transportaeijos. Turime parduoti. AtslSbuklte:
5704 South Artealan Artime.
PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas, pigiai; gera
vieta. Priežastis pardavimo — liga.
AtsiSaukite: 33O8ĮS WEST ėSril St.
PARDAVIMUI RUNGALOW
5-kambarių bungalovv;
furnacu
apšildomas; uždaryti porėtai: ga ru
džius; 30x125 lotas; Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi
giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 8. Springfield Avė.
PARDAVIMUI PIGIAI
Gaslnis pečius, S Šmotų parlor se
tas. komodėa, lova ir raSomas stalells Telcfonnoklte PROspect 2247.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas; 4 kambariai vir
šuj. i apačioj; furnacu apšildomas;
garadžius. AtsiSaukite: 3421 South
Springfield Avė.
Tel. Lavvndale —
8281.

Phone LAFAYETTE 0461

Chicago, III.

A. A. NORKUS, sav.

1828 8. 47th Omrt. Cicero.

1820 West 47th Street

Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

750 W. 31st Street

bariui viskas naujausios madoa

(North East Corner Archer and
Sacramento Avė.)

WEST SIDE EXPRESS

Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

PARDAVIMUI

Ona’s Beauty Shoppe

LIETUVIŠKA

UNIVERSAL
RESTAURANT

3-fletų namas parsiduoda pigiai,
giltu vandenin Šildomas, po S kam

4192 S. ARCHER AVENUE

VISKAS DfeL VYRŲ

LEO NORKUS, Ir.

GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

Call for first treatment at:

RŪBŲ KRAUTUVE

BERNICE’S BEAUTY
S H O P

WILLO-WEST

FOR BEAIin . . . mSIST .. .
ON MISS 0’ MIST

6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

2146 So. Hoyne Avenue

PARENGIMAMS

Come in today........................ a

F

ATTDAI
Pataisom. ĮSvaTom. suproslnara vy
riškus ir moterlSkus drabužius. Pavasartaiam drabužiam (dedame pamaSalus. Toliau gyvenantieji pasau
kite; VTRginia 1083. — Overllngto
Valymo. Prosljlmo Ir Taisymo Krautuvė, 4802 So. Wood St.. Oicago.

PARDAVIMUI ’
2 krėslų barzdaskutykloa setą par
duosiu pigiai. AtsiSaukite: 8421 Ro.
Ha’sted Street, Chicago, III. 2-tras
aukStaa
PARDAVIMUI NAMAS
4004 So. Maplewood Avė., geras 2
fletų medinis namas; 5 ir C kamba
riai. Mūrinis pamatas; yrabelsmontas; 20 pėdų lotas; kaina tiktai —
$4200.00. Galite apžiūrėti namą H
lauko pusės, bet praSome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rtnck, 2711 West
83rd Street, tel. PROsnect 02ė8.

RF.NDON KAMBARIAI
Didelis miegamas kambarys ir vir
tuvė; su Šiluma, Šviesa ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač Jei abu
dirba. Marąuette Parke. AtsiSaukite
JTelefonu^Regubllc^0825^^
PARDAVIMUI NAUJI NAMAI _
2 fletų mūrinis namas, t ir 5 kam
bariai. 2-karų garadžius; karžto van
denio žiluma; netoli lietuviSkos baž
nyčios Bridgeporte; kainavo $14,000.
Parduosiu už $7,200.00

Marųuette Parke mūrinis namas 4 Ir
4 kambariai; parsiduoda už pusę
kalnoa Del informacijų kreipkitės J:
Petcr Kraunamas, 5852 S. Riehmond

Street. Nedėlioj visą dieną: kitomis
dienomis nuo 4 vai, popiet.

MART

— rengia

D1STRIBUTOR
OF

AMBROSIA & NECTAR

2rą Metinį Pikniką

B E E R S

Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirliti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Sis Alna yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St.

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. įg stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,

treatment will convince you.

— Šių

\ 1725 WEST 47TH STREET
Kamp. EermiUge. T«L Y ardi 2771

New City Fiiratnre Mart

Jeigu darbo jėga yra priChicagoj kalbėdamas buvęs i
NRA administratorius gen. gnlminga nuo skaitliaus, rupinkies turėti kudaugiaus paIlugh S. Johnson pareiškė,
gelbininkų.
kad jei J. A. Valstybės įsikiš
tų į europinį karų, Amerikos
demokratija būtų padžiauta ir
ISRENDUOJAME DARŽĄ
po to vargiai būtų grąžinta.
PIKNIKAMS IR KITIEMS

Kun. Aleksandras Baltutis.

Atyda Motinoms!

KLAUSYKITE

AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių|

Sekmad., Birželio-June 4, 1939

Prienamomis Kainomis.

$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.

MILDA AUTO SALES

Klausykite mūsų programo: Antradieniais Ii stoties W8BC, 1210 kU., 8:20 Iki 8 v. v.

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

Tel. Hemlock 6240

Telefonas VTCtory 1696

m

