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450,000 angliakasių pasirengę streikan
New Yorke vedamos naujo kontrakto
reikale derybos visiškai griuvo

Naciai daugauja; jie sako, kad
Lenkija apjuosia sianriaiu Moki

LENKAI VARŠUVOJ
ŠAUKIA OKUPUOTI
RYTINĘ PRŪSIJĄ

Unijos prezidentas pranešė,
kad streikas bus vykdomas
NEW YORK, geg. 4. —
Čia ilgų laikau vedamos anglia
kasių organizacijos vadų de
rybos su minkštųjų anglių ka
sykių operatoriais naujo kon
trakto reikale visiškai sugriu
vo.
Nuo balandžio 1 d. apie
450,000 angliakasių minkštųjų
anglių kasyklose nutraukė dar
bus iki sulauksiant naujų kon
traktų. Bet operatoriai užsi
kirto prieš naujas angliaka
sių sąlygas, su jais derybos pa
si rodė neįmanomos.
Prieš kokį laikų angliakasių
viršininkai įspėjo kasyklų ve
dėjus, kad. nedarbas bus pa
keistas streiku, gegužės 5 d.,
jei vedėjai bus ir toliau užsikirtę. Pasirodė jie nesukalba
mi. Tad ir nutarta vykdyti
streikų.

Ministras pirmininkas CtamMaiias
»elpastfe«gĘS'nialtiiiitr' Hitleri
priežastis, tai sovietų
Rusijos susmukimas
LONDONAS, geg. 4. —
Britų vyriausybę nepaprastai
sukrėtė žinia iš Maskvos, kad
užs. reikalų komisaras Litvinovas pasitraukė iš užimamos
vietos ir vedami su Maskva
diplomatiniai pasitarimai karioės sąjungos reikale staiga
nutraukti.
Apie Litvinovo pasitrauki
mų čia visaip kalbama ir aiš
kinama. Kai kas mano, kad,
rasi, Stalinas savo saugai tu
ri planų susidėti ne demokra
tinėmis valstybėmis, bet su pa
čia Vokietija. Jei taip, Litvinovas turėjo pasišalinti.

Tokiu bildu britų vyriausybes visi planai apsiausti Vo
kietijų netikėtai nutruko.
Prieš porų dienų ministras
pirmininkas
Chamberlainas
parlamente pareiškė, kad tai
kos išlaikymo sumetimais Bri
tanija linkusi su Vokietija su
siartinti ir nesusipratimus pa
džiauti.

Dabar kalbama, kad sov.
Rusijai susmukus Cbamberlainas, matyt, ir vėl imsis
“maldinti” diktatorių Hitle
rį. Kai kas sako, kad jis prie
to žygio jau ir pasirengęs.

kvietė. Ir tikimasi, kad jis ten
draugingai bus priimtas. J.
A. Valstybių atlankymas, sakė ministras pirmininkas, yra
didžiai geistinas, nes Britani
ją su ta respublika riša ben
LONDONAS, geg. 4
droji kalba, idealai ir tradici
Anglijos karalius Jurgis •VI jos. O šiais nerimo laikais
su karaliene šį šeštadienį iš draugingi santykiai.
vyksta į Kanadą ir žada at
lankyti J. A. Valstybes, gal'
pasisvečiuoti pas prez. Roose- LIETUVOS VALSTYBES
TARNAUTOJAI BUS
veltų Baltuose Klimuose.

ANGLIJOS KARALIUS
VYKSTA {KANADĄ;
ATLANKYS IR U. S.

PRISAIKDINTI

Britų parlamentas reikšda
mas karaliui ištikimybę palin
kėjo jam laimingon kelionės.
Ministras pirmininkas Cbam
beriamas parlamente kalbėda
mas reiškė vilties, kad kara
liaus kelionė į Ameriką stip
riau sucementuos britų impe
riją.
Ministras pirmininkas pa
reiškė, kad iš Kanados kara
lius vyks į J. A. Valstybes. Sa
k ė, prez. Rooseveltas jį pa-

Prie Hitlerio bloko jungiasi
Suomija, Latvija, Estija

VARŠUVA, geg. 4. — Len
kų užs. reikalų ministras BeJei rytojaus dienų neįvyks ckas paruošė savo kalbų ryto
bet kokis sutarimas, streikas jaus dienos seimui. Jis atsa
kys į Hitlerio iškeltus perei
prasidės vidunaktį.
Ikišiol angliakasių nedarbo ti} penktadienį parlamente V o
laiku dalis darbininkų dirbo, kietijos reikalavimus Dancigo
kad neapleisti kasyklų, kad jos miesto ir koridoriaus klausi
būtų tinkamos kas valanda mais.
Ministras Beckas vakar va
pradėti darbų. Paskelbus strei
kų visi angliakasiai susimes karų tarėsi su britų ambasa
kovoti už geresnes darbo sų dorium Lenkijai Sir lloward
VVilliam Kennardu. Matyt,
lygas.
Nedarbo laiku kai kurioms Beckas ambasadoriui prane
pramonėms pradėjo trūkti an šė, kad jis atsakysiųs Hitle
riui ir teiravosi* ar Britanija
glių. Toliau bus aršiau.
Angliakasių
organizacijos tikrai pasiryžusi padėti Lenprezidentas Lewis pranešė, kad I kijai, jei šiai reikėtų susikirstreikas turi vykti. Angliaka ! sti su Vokietija. Pasitarimų
sėkmės nežinomos. Spėjama,
sių unija priklauso CIO.
Illinoiso valstybėje streikas Beckas gavo užtikrinimų.
Vakar čia minėta Lenkijos
nepalies dalies kasyklų, kurių
konstitucijos
diena. Surengti
darbininkai turi atskirų orga
nizacijų, priklausančių Ameri iškilmingi ėjimai, kuriuose da
lyvavo gausingos lenkų mi
kos Darbo federacijai.
nios. Girdėta šauksmai: “Va
lio, lenkų Dancigas!” “Šalin
Hitleris!” “Rytinė Prūsija
turi tekti Lenkijai!”

KAUNAS. — Ministrų Ta
ryba patvirtino valstybės tar
nautojų priesaikos ir iškilmin
go pasižadėjimo tekstus. Visi
valstybės tarnautojai bus pri
saikdinti arba turės duoti iš
kilmingus pasižadėjimus, kad
nesigailėdami jėgų gins Lietu
vos valstybės ir tautos garbę,
dirbs jos gerovei, paslaugiai
padės žmonėms sąžiningai vy
kdys įstatymus bei įsakymus
ir laikys patikėtas paslaptis,

Į

BERLYNAS, geg. 4. —
Ooficialiai paskelbta, kad Vo
kietija jau padarius nepuoli
mo sutartį su Latvija. Sutar
tis yra panaši padarytai su
tarčiai su Lietuva.
BERLYNAS, geg. 4. _
Vokietijos naciai krikštauja
ir turi priežasties.
Pusoficialiai pranešta, kad
Vokietijos pakviestos mažo
sios šiaurinės valstybės dary
ti su ja nepuolimo ir neutralu
mo sutartis palankiai atsilie
pė. Palankumo reiškė Švedija,
Suomija, Tjatvija ir Estija.
Neturima žinių iš Norvegijos
ir Danijos.
VOKIEČIAI GĖRISI LIE
TUVOS GELEŽINKE
LININKAIS

Tad naciai ir sako, kad
Lenkija iš šiaurinio šono bus
minėtų valstybių neutraliniu
nusistatymu užblokuota. Su
sov. Rusija gi nėra reikalo
nė skaitytis.
Anot nacių, Lenkija bus ap
siausta iš trijų šonų naciams
palankiomis valstybėmis. Iš
ketvirtojo šono yra sov. Rusi
ja, kuri niekam negali duoti
pagalbos.
Savo rėžtu, Vokietijos užs.
reikalų ministraa Rihbentro*
pas ir maršalas Goeringas
skubotai išvyko į Romą pas
Mussolinį. Matyt, Romos Ber
lyno ašis rengiasi prie kokių
nors naujų žygių.

DETROIT MESTE
SUIMTI DU GHICAGOS

KAUNAS. — Vokiečių lai
kraščiai aprašė Klaipėdos kra
Iš Detroito, Mioh., praneš
Daug nusipelniusios Lietuvių tautai .Vileišių šeimos ko što geležinkelių, kurių esama
138 km, parėmimą ir įjungi ta, kad tenai sulipti du piėšiLenkų spauda paskelbė, kad plytėlė Vilniaus Rasų kapuose.
mą į Reieho geležinkelių tink ' kai žudikai, kurie aną vakarą
Dancigo klausimo vykusis iš
lą. Perėmimas įvykęs labai Chicagoj puldami smuklę vie
sprendimas sėkmingiausiai bū
tvarkingai. Visi laikraščiai su ną pašalinį žmogų nužddė, du
tų atliktas rytinę Prflsijų pri
pasitenkinimu pabrėžia lietu policininkus sužeidė ir pasprn
jungus prie Lenkijos.
vių geležinkeliečių korektišku ko. Suimtieji prisipažino. Su
KAUNAS. (VDV). — Vy mų; jie padėję vokiškam per i jais yra jų plėšikavimo. dali
KUN. WALSH SMERKIA
riausybė priėmė nepaprastojo sonalui susipažinti su darbo ninkė merga, Susanna Sihith,
KARO PROPAGANDĄ
LONDONAS, geg. 4. — meto (laiko) įstatymą, pagal apystovomis ir jį visokeriopai *22 m. amž.
,
.
WASHINGTON, geg. 4. — Britų vyriausybės sluoksniuo
parėmę.
Dėl
to
geležinkelių
su
kurį sustiprintos valstybės ap
Antradienio vėlai vakarą du
Georgetown universiteto vice se apgailimas Litvinovo pasi
saugos arba valstybės gynimo sisiekime neįvykę, jokių su plėšikai puolė smuklę, 4623
prezidentas kun. E. A. Walsh traukimas, ar jo pašalinimas,
|iroetą skelbia ir atšaukia Res trikimų.
No. Westem avė. Viduje bu
senato užs. reikalų komiteto iš sov. Rusijos užs. reikalų ko
publikos Prezidentas, Minis Toliau vokiečių laikraščiai vo du policininkai E. Mclnposėdyje pareiškė, kad J. A. misaro vietos. Nurodoma, kad
trų Tarybai pasiūlius. Nepap paduoda žinių, kokią geležin tyre, 42 m., ir Ph. Kelly, 35
Valstybėms nėra jokio karo tuo būdu sukoroeveikti britų
rastąjį metų paskelbus, politi kelių medžiagą Lietuva perlei mv amž. Policininkai pasiprie
pavojaus. Nežiūrint, to, čia ka prancūzų vykdyti pasitarimai
ni!} organizacijų veikla sustab dusi Vokietijai ir kokios bus šino. Apsišaudymo laiku abu
ro baimė skleidžiama ir sle su sov. Rusija sudaryti anti
teikiamos Lietuvai lengvatos
du policininkai sunkiai sužei
giama šalies gyventojų dva hitlerinę karinę sąjungą. Ir doma.
tranzite Klaipėdos krašto ge
sti ir ten buvęs grabininkas
sia. Jis smerkė vykdomą kari pažymima, kad Litvinovo pa Sustiprintas valstybės ap įležinkeliais.
Alex Ferguson, 57 m. amž.,
nę propagandą.
sitraukimu santarvė netekusi saugos metu apskričių virši
Komiteto narys, šen. John svarbaus veikėjo prieš nacius, ninkai valstybės saugumo at | PRANCŪZIJA UŽTRAU mirtinai peršautas. Plėšikai
pabėga.
son, resp. iš Kalifornijos, kun. nes iš sov. Rusijos daug ko žvilgiu turi teisę prižiūrėti
KIA PASKOLĄ
Neužilgo į vienus apartaWalshui pripažino teisybę pa laukta sulaikyti Hitlerio im- spaudų, spaustuves, knygy
PARYŽIUS, geg. 4. — mentinius namus, kaip vakar
žymėdamas, kad už karo pro- Į perijalistinius žygius.
nus, spausdinių parduotuves,
vyriausybė už buvo pranešta, piktadariai pa
pagandą yra kalta šalies ad Įvykių stebėtojai aiškina, naudojimąsi radijų, draugijų, Prancūzijos
ministracija.
kad sov. Rusija nepasiryžusi bendrovių ir kitokių organiza traukia vidaus paskolą 160 mi sikvietė gydytoją, kurį su gin
klais privertė padaryti opera
susidėti su britais ir prancū cijų veiklą, susirinkimus, eise lijonų dol. sumoje. Sakoma,
PRANCŪZŲ MISIJA
zais prieš Vokietiją. Maskva, nas, vėliavų bei uniformų var didesnė dalis šios sumos bus ciją — išimti iš nugaros kulką
vienam žudikui. Po šio įvykio
panaudota ginklavimuisi.
AMERIKOJE
matyt, patyrė, kad britai su tojimą ir kt.
pranešta policijai, kuri puolė
VVASHINGTON, geg 4. — prancūzais nusprendę priimti
Paskelbus valstybės gynimo
apartamentinių namų butą ir
VOKIEČIAI LAKŪNAI
Karo departamentas paskel sov. Rusijos statomas sąjun (karo) metą valstybės saugu
GRĮŽTA Iš ISPANIJOS rado žudikų pėdsakių. Patyrė,
bė, kad į J. A. Valstybes at gai sudaryti sąlygas, tad Lit mo dalykai, numatyti ypatin
kad žudikai yra paroliuoti iš
vyksta Prancūzijos vyriausy vinovo pašalinimu ir uždarė gaisiais valstybės apsaugos į- BURGOS, Ispanija, geg. 4.
tolesnius tuo reikalu pasitari statais, iš civilinės valdžios — Vokiečiai lakūnai tarnavę Michigano kalėjimo ir kokį lai
bės misija pirkti municijos.
ką gyveno Detroite. Sužinota,
mus.
kompetencijos pereina karo frankistų kariuomenėje pasi kad jie yra. O Watson 28 m.,
Maskva prisipažino, kad jos komendantų žinion.
rengę grįžti į Vokietijų.
PRAVEDĖ ŽYDŲ SUVAR
pašautasis, ir E. Riley, 37 m.
karinis pasiruošimas ir galin
ŽYMO ĮSTATYMĄ
amž., ir jų draugė merga.
gumas yra tik griaučiai. Ji tu
Iš Boston Store namų dvy
BUDAPEŠTAS, geg. 4. — ri būti užsidariusi ir tylėti. OLANDIJOJE SIŪLOMA
Chicagos policija tuojau aliktoj aukšto vakar per langą
Vengrijos parlamentas galuti-'
pie tai pranešė Detroito polici
SUVARŽYTI SPAUDĄ
Negali su nieku susidėti ir
iškrito ir žūva apie 25 metų
nai pravedė žvdus varžantį į- kam nors padėti.
HAGA, Olandija, geg. 4. — amž. moteris. Kol kas asme jai, o pati ėmėsi energingai
statymą. Visokia žydų veikla
piktadarių ieškoti Chicagoj.
Olandijos teisingumo minis nybė nepatirta.
šalyje bus žymiai apkarpyta. ^KAUNAS. — Ginklų va tras reikalauja pravesti įsta
Užvakar vakarą ieškoma trijukė sugauta Detroite ir tai
jaus aukų rinkimas eina labai tymą suvaržyti spaudą, kuri
tik po atkaklaus atsišaudymo
NORVEGIJOS SOSTO
sėkmingai. Per pirmas 2 sa šiandien be atodairos kriti
ĮPĖDINIS CHICAGOJ
vaites suaukota apie 1,500,000 kuoja vyriausybę. Tačiau jo CHICAGO SRITIS. — Nu miesto gatvėse.
Norvegijos sosto įpėdinis litų. Vajus tęsis iki gegužės sumanymas susiduria su smar matomas debesuotumas; iš ry Sunkiai pašauti policinin
princas Olavas atvyko Chica- mėn. 1 dienos. Ginklų Fondui kia opozicija.
to lietus.
kai yra Rawnswood ligoninė
Saulė teka 5.40, leidžiasi je. Pranešta, vienam jų nėra
gon trijų dienų vizitai. Jam atsiunčia aukų ir užsienio Lic
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Lietuviai Afrikoj
Gen. Nagius-NageviČius sugrįžęs iš savo Pabėgėlių vargai
ilgos kelionės po pasaulį, ypatingai įdomiai
papasakojęs Lietuvos laikraščių atstovams Pirmąsias tris dienas po
prijungimo išvažiavimas į ne
apie Afrikos lietuvius.
Johattftesburge teko susipažinti su lietu priklausomų Lietuvą buvo lai
viais. ’Čia praleido ir vasario 16 d. Buvo su svas. Naujųjų sienų (pereiti nei
rengtas Lietuvos nepriklausomybės minėji lietuviai nei vokiečiai nekliu
mas. Kadangi toji mūs šventė ten išpuola dė. Tačiau ketvirtųjų dienų
darbo diehų, todėl programą teko taikinti vokiečiai sienų uždarė. Išvyk
prie vietos sąlygų. Minėjimas buvo pradė stanfieji turėjo iŠ policijos iš
tas anksti rytų pamaldomis. Pirmų kartų ten sirūpinti atitinkamus leidibuvo pagiedotas "Pulkim ant kelių”, kuris
lietuvius išeivius nemaža sujaūdifto. 11 vai. i niu*8av
buvo vislių priorimas pis Uvt«voe gsrbės1“
Pastatyt. ,rodymus,

džiate nuims išvykti. Aš ga
liu palikti jums ir tas klum
pes, su kaliomis anot jūsų,
mes atvykome, tik leiskite iš
vykti — aš nenoriu svetimie
ms tarnauti!—
Po Svietę Pasidairius
Atvirai ir drąsiai kaliojo
Gromata Sov. Rusijos carui
senis, 'kol jam pagaliau leidi
Stalinui.
mų išrašė.
Įstaigų valdininkams ir įViso'korodije tavorščiau!
monių tarnautojams tokius lei Žinau, džiaugsies gavęs nuo
dimus lengviau išduoda, jei ’manęs, vožnaus profesorių,
tik šie įrodo viską apsimokė gromatų, ale atneštom joj nau
konsulą Johann«b«rgn. V«ario 16 tosios!**4 Muksiantis yra apmo
ję. Nors ir pastarieji dažnai jynom tikrai
nesidžiaugsi,
vakare geriausia viešbučio salėje buvo su dėjęs mokesčius, miesto rink atkalbinėjafmi neišvykti, nes gtai, viernieji tavo padonai,
rengtas minėjimas. Buvo manyta, kad pub- liavas už elektros energijų, jų girdi niekas nevarąs. O kai; Brukiyno bibiniai tavorščiai,
! likos truks, bet išėjo atvirkščiai. Pilna salė guzų, vandenį; kad apmokėjo Kuriems atvirai pasakoma, Mojaus pirmą dien?j taRosų
buvo žmonių (telpa 500) ir apie 190 pasili- buto nuomų ir nelflko skolinnors jūs išvykstate, bet netrutavo, vig(Aorodijau>

sakyti. Tik tiek galiu praneš
ti, kad tavo padonai Anierike
sparčiai eina iš baisavikiškų
trekių ir darosi tau neištiki
J
Džiugus Reiškinys
mi: kapitalistiškėja, iašistėja, Lietuvos nepriklausomyŠios savaites Detroito Midų skyriuje pa
bės sukaktuves mini, “Lietustebėsime, kad to miesto lietuvių katalikų
va, tėvynė mūsų” gieda, kaveikėjai deda rimtų pastangų stipriau susi
organizuoti ir platesniu mastu varyti kata
tulikus broliais vadina, jiems
likiškųjų ir tautiškųjų akcijų, šiam gražiam
r.et ran'kas tiesia, ko nėra
tikslui jie sudarė Detroito lietuvių katalikų
parašyta Markso ‘‘Kapita
veikimo centrų, į kurį įeina veikėjai iš visų
le’’ ir balšavikų konstitucitrijų parapijų.
joj ir ko niekad pirmiau čia
Besilankant tame mieste, teko girdėti, kad ko lauke. Publikos nuotaika buvo palanki gus krautuvėms už prekes
kus girdi pasimatysime Lie
šlovei ir garsui, buvo išėję nebuvo. Nebūti] dyvo, jei tail
Klaipėdos krašto direktori
gėrb. kunigai klebenai, trokšdami, kad lie ir nuoširdi, viskas praėjo gražiai. Visiems
tuvoj. (!)
eilinai
tavorščiai,
ant strytų paspeceruoti. Iš to, darytų
tuvių katalikų veikimas eitų sklandžiau ir pati'ko generolo atsivežtoji kultūrinė filmą ja, veikdama komisaro pava
Nors oficialiai buvo skelbia
iš
Lietuvos
gyvenimo.
Daugelį
išeivių
ji
jau

I rodos, turėtum tik pasidžiau- veli, sakytum, susiglumijo iš
duotojo įgaliojimu, išleido at
kad jis būtų sėkmingesnis, šiam užsimojima, kad išvykstantieji į Liedino,
prisiminus
gimtąjį
kraštų.
ftiūi sudaryti veikimo centrų ne tik pritaria,
sišaukimų į lietuvius darbini
gti kaip džiaugeis, kuomet tų didelio apsišvietimo, ale kai
tuvų pinigų gali pasiimti iki
. ,
Taigi
šiame
minėjime
buvo įsteigta išeivių
bet ir nuoširdžiai jį lemia. Tai duoda garan
nkus, kuriame ragina šiuos 1000 litų, tačiau to nuostato
Maskvoje
kas tik gali taip ektina patys dručiausi
tijų, kaid Detroito lietuvių katalikų vienybės lietuvių kultūiiaė draugija, kuriai pritarė ir neišvykti ir toliau likti kraš
balšavizmo šulai, tai visokožydai. Žydai jau turi kelias savo draugijas,
nesilaikoma. Sienos kontrolės vaikščioti, buvo išvaryti ant
užuomazga augs ir stiprės.
te, nes esą nacionalsocialisti
raudono skvero tau čestį ali-, rodijai reikia labai susitūpiu
Kiekvienas sąmoningas lietuvis katalikas būtent: Kauno, Telšių ir kt. žydų draugijas, nėj valstybėj darbo ir uždar valdininkai neleidžia daugiau duoti. Ale nesidžiaugsi, spa-1 ti. Jei aš būčiau visokoredišiandien labai gerai supranta, kaip svarbu kurios rūpinasi savo giminėm!* Lietuvoje. bio užteksią visiems. Tačiau išsivežti, kaip 10 markių ar
ba litais 25 litus. Pas ką ran ceruodami, čia po Bruklynų, jos vietoj, gavęs to-kią groyra turėti centrų, kuris mus vienytų ir koor Lietuvių išeivių draugijos centras įsteigtas
tai
buvo
ne
tik
paraginimas,
dinuotų mūsų veikimų. Tokio centro trūku Jokannesburge, o skyrius Pretorijoj. Daug
da daugiau juos konfiskuoja užuot raudonas Sov. Rusijos matą tuojau visus zdraicas
bet
ir
ištikrųjų
miesto
polici

ant visagales
mų jautė ir detroitiečiai, bet ligšiol jie vis kas lietuvių pageidauja lietuviškų maldakny
ir išduoda kortą; retai kuriam fleges, nešė kapitalistiškas ir pašaukčiau
gių, elementorių, kalendorių ir kitokios lite jos komisarijatas darbininką
susidurdavo su šiokiais tokiais trukdymais
pasiseka išsiprašyti su pini fašistiškas: Amerikos Dėdės čekos sūdo ir tegul ji su jais
m s leidimų išvažiuoti nebeda
ratūrom
Johaunesbunge
ir
Pretorijoj
buvo
ir nepavykdavo jį sudaryti. Dėl to, reikia
gais grįžti nuo sienos į Klai Šamo ir Lietuvos. Kieno zlas- daro, ką tik nori. Gudbai.
palikta atsivežtos iš Lietuvos VDV ir kari vė. Vienas kitas su didžiausiu
tikėtis, kad dabar, nugalėję pirmąsias kliū
Prof. Kampininkas
pėdą. Niekas nežino ar kon tei jie tai darė, aš negaliu panės
literatūros,
O
taip
pat
ir
plokštelių.
vargu
ir
per
ašaras/tokius
lei

tis, padarę centrui pradžių, stipriai laikysis.
Generolas aplankė da(wgelį Pietų Afrikoje dimus išsirūpino, bet visi kiti fiskuotieji pinigai bus kada
Jie galės sėkmingai laikytis, nes turi stam
mo ir pasiryžimo himnais —^ms Lietuvių Dienos Fondui
nors kam grąžinti.
bių ir pasišventusių veikėjų, tari draugiją gyvenančių lietuvių. Kapštate rado 4 lietu prieš savu valių turėjo pasili
lietuviška daina į Pas. Paro- $2.5.00, arba draugijoms padoVisi Klaipėdos krašto pa
ir organizacijų, kurios seniai jau laukė, kad vius. Daugumas lietuvių gyvena pasiturin kti krašte. Galima įsivaizduot’
dos lankytojų minias. Šokių vanojusioms $50.00.
kas bent retkarčiais suvestų jas į krūvų čiai, o kiti net turtingai. Kai kurie užsidirbę tokių darbininkų nusiminimą, sienio miesteliai pilni priplū
grupės parodys lietuvių liaubendram katalikiškam ir tautiškam veiki pinigų žada grįžti į Lietuvą. Vienas per 60 jų apsivylimų, turint galvoj, do pabėgėlių. Ypatingai jų
Rėmėjo Diplomas duoda
dies žavingus šokius. Ta šve
metų turįs lietuvis pasisakė bijąs grįžti į Lie
mui.
mas asmenims įmokėjusiems
kad jie jau pora savaičių bu daug Kretingoj, į kurią išvy
tuvą, ttes ten esą Šalta. Pasikalbėjus su vienu
ntė suburs mus į bendrą lie
Mes iš savo pusės linkime Detroito lietu žveju, ten gyvenančiu jau apie 28 metus, jis vo be darbo, nes daugumos ko didžiausia dalis lietuvių iš tuvišką šeimą, ir dvasioje su $10.00 ir draugijoms, įmokė- a,
vių katalikų veikimo centrui geriausio pasi pasisakė, kad Lietuvą atsimenąs kalbėdamas fabrikų ir žmonių darbas bu paties Klaipėdos miesto. Ne jungs su mūsų tėvų salimi, jusioms $25.00 Lietuvių Die
nai remti. Diplomų ir kitais
sekimo stipriai sujungta, detroitiečiug tiems poterias, nes tik su Dievu gaunąs progos lie- VO Sustojęs. Kai kurie savo mažą dalį pabėgėlių turėjo Lietuva.
L. D. reikalais kreipkitės:
darb aras dirbti, prie kurių mus ragina Baž tuviškai pakalbėti. Yra ir aukštąjį mokslą šeimas, arba tik vaikus ir ma priglausti taip pat Palanga,
nyčia, kurių iš mūšų laukia tauta
Worlds Fair
Lithuanian
išėjusių lietuvių, pav., iš Pretorijoj gyvenan ntų buvo jau išsiuntę pirmas Gargždai, Švėkšna, Tauragė ir Šiam istoriniam įvykiui at
dienas, o patys atskirti iiuo Jurbarkas. Pabėgėliais tuojau žymėti yra išleista nepapras- i Day Conimittee 16 W. 75tli
čios Kuisių šeimos.
Kį Tai Reiškia?
be darbo ir duonos.
rūpintis vietos savi vai- ti pažymėjimo ženklai — dip- Į Street, New York City.
į atvykstančius lietuvius inteligentus ten šeimų,
liko Klaipėdoj.
dybės ir specialiai
sudaryti
lomai. Jie pagaminti Lietuvoj j Iš šių diplomų, 'kaip ir visų
Sovietų Rusijos užsienių reikalų komisaras gyvenų lietuviai blogai žiūri, nes anksčiau
Litvinov&s pasitraukė ar būvo pašalintas iš buvę lietuviai inteligentai jų akyse yra blo
Ilgos eilės- stovi darbininkų vietos visuomenės komitetai, pagal žymaus dail. Jonyno Liet. Dienos pajamų, likęs petos Vietos. Valstybių sostinėse tai sudarė ne gai užsirekomendavę kai kuriais darbais. Lie prie policijos ikomisarijato. Pranciškonų vienuolynas K re- projektą. Jie yra dvejopi:
Inas bus atiduotas Vilniaus
mažų sensacijų. Londono it Paryžiaus poli tuves garbės konsulatui būtų reikalingas Stovi vienų, antrų ir trečią tingoj užleido jiems dalį vie
Globėjų Diplomas, duoda- lietBvh) «*«'»>’•
tiškose sfėri»e daromi spėliojimai, kad Lii- darbštus ir doras lietuvis sekretorius, kuris
nuolyno
patalpų
ir
dalį
šv.
dieną, o leidimų kaip negau
imas asmenims padovanojusieK. P. Vilniškis
Vinove pašalinimas žymiai pakenks įtrau būtų ne vien valdininkas, bet ir veikėjas. Taip
na taip negauna. Tik vienan. Antano rūmų (amerikiečių)
kimui Sovietų Rusijos į anglų prancūzų blo pat it doras lietuvis kunigas, nes tikybos da
kambarių. Čia apsistojo ir au
ką prieš Berlyno-Romos ašį. Berlynas ir Ra lykais tenka kreiptis pas svetimtaučius kuni- kitam, kuriam pasiseka įro
dyti, kad jis serga arba, kad kštesni pareigūnai tų įstaigų,
ma iš savo pusės džiaugiasi Litviliovo pasi
susirgo jo išvykusieji šeimos kurios persikėlė Kretingon,
traukimu, nes jis buvęs didelis tos ašies
Įdomūs Dalykai
nariai, pasiseka leidimas iš būtent, pasienio policijos ve
priešas ir, be tb, žydų tautybės fenegus.
"The
Saturdfcy
Evening
Post
”
deda
W.
G.
vykti gauti, o kiti su didžiau |do
Klaipėdos uosto
Esama dar viena LitviUbVe pasitraukime
Krivitsky,
buvusio
Raudonosios
Armijos
ge

siu nusiminimu grįžta į save,
£ele&Hhelių muitinės ir kt.
versija.
nerolo
ir
jos
žvalgybos
viršininko
Vakarų
Pikti liežuviai kalba, kad Stalinas esąs
tuščius butus, kad kitai die Dimitravo priverčiamosios dadidelis Hitlerio gerbėjas. Jis jau seniai mė Europoje, Visų eilę straipsnių, kuriuose iš nai išaušus vėl stoti į lau'kian lbo ištaigos kaliniai, kurių
ginęs susiartinti Su Hitleriu, sudaryti su juo kelia įdomių dalykų. Jisai rašo (“N-nų” čiųjų “uodegą”.
buvo per 80, paleisti dviem
kokių nors sutartį. Tam buvęs priešingas vertimas);
Ką
tai
reiškia?
—
šaukia
mėnesiam
atostogų, kad užlei" Kiekvienos Komunistų Partijos centro
Litvinovas ir kki kurie kiti. Jei tos Žinios
patalpas iš Klaipėdos atsikomitete, visame pasaulyje, vienas narys policijos būstinėj senas dar
pasitvirtintų, galima laukti naujos sensaci
bininkas.
Jūs
visą
laikų
rėkė/kėlusiam
6-tam kunigaikščio ’
yra slaptas OGPU tarnautojas” (holds a
jos Europos tarptautinėj politikoj
Stalino
te
“
Schemaiten
beraus!
”
(že-i
Mar
^
io
pėstininkų
pulkui,
secret cominission from the OGPU).
ir Hitlerio Busijtarime. Tokiam susitarimui
(Bus daugiau)
Prie to, “N-nos” pastebi, kad komunistų maičiai lauk!), o dabai nelei- |
Anglija, žinoma, nesipriešintų, nes ji mokėtų
tą įvykį išnaudoti “pasaulio taikai” palai partijos kitose šalyse valdo ne Komiu temo
Centras, bet novietų politinė policija. Gen.
kyti.
. .
Toks Hitlerio ir Stalino “bendras frontas’’ Krivitskis nurodųs, kad ir komunistų tarp
tautinė brigada Ispanijoje buvusi organizuo
būtų labai pavojingas ne tik Lenkijai, bet
ta
ne Komintetno centro komiteto, bet so
visoms Baltijos valstybėms ir aplamai vi
vietų žvalgybos.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bntered as Second-Class Maiter Maroh 91, 1014, at
Chlcaeo, Illinois Under the Aht of Mamh 9. 1970.

zoms mažosioms Europos tautoms.
Ar vienaip bus ar kitaip, bet Litvinovo
pašalinimas pranašauja Užpučiant naujus vė
jus į Europos tarptautinės politikos ratelius.

Kaip Tą Suprasti?
Kad angių poKtika yfū tikrai keista, aiiku dar ir iš to, kūd jie pažada lenkams

padėti gintis

MuAą, tačiau griežtai atsi-

garantttott Baltijos valstybių nepriklau

somybę. Išrėdytų, kaid jie tik ir lankia vt>kiečių įsfatiprinimo taboe kraštuose.
Tuo pačiu kartu, kuomet anglai atsuka
<wvo nugarų Baltijos kraštams, Valeikos
naciai jiems siūlo nepuolimo sutartis. Ar pb
tokio anglų pasielgimo tos valstybės poaitikės naciais to* priUau jų pasiūlymus, unitu

dfe&ar pasakyti, nežtaant visų siūlomos su
tarties smulkmenų. Lietuva tuo tarpu Jokio
pasiūlymo iš vokiečių uogavusi, nes ji se-

Tikrai įdomu.

Tukime N. Y. tai. Paraks litinio
Diaies Rėmėjais Ir Globėjais

Didžioji New Yorko Tašau- Tuo tarpa mūs Amerikos
linė Paroda jau atidaryta. Jo- • lietuvius, 'nepaprastai džiugi-J
Gertt Pakaityta
je dalyvauja apie 60 tautų iš na Lietuvos dalyvavimas New
L. Aida*” ragina vistų, parodyti daugiau visų kontinentų. Tai retas žmol Yorko Pasaulinėje Parodoje,
nijos istorijos, pimnas ir gar Lietuvos dalyvavimas mūsų
ryžtingo darbingumo.
Tinginiams, apsileidėliams, girtuokliams paskutinis Amerikos gyveni-' jaunime ūždegs naujų pasiryturi būti paskelbta kovu be pasigailėjimo. rao įvjlkis^ kuriame garbingai Į žinių būti ištikimais mūsų tau
Tokie Žmonės yta kenkėjai ir pažangos stab atstovaujama ir mūsų tėvų ša
idealams, suteiks mums
džiai. Tai yra (moraliniai paliegėliai, negalį lis — Lietuva. Jos vardas mi- daugiau savimi pasitikėjimo
arba nenorį atsisakyti nuo savo egojiamo, pa rba laisvųjų tautų tarpe, kai bevarant, šankių išeivijos dir-1
tys titiknumi nedirbą ir trukdą kitiems dirb jos keletas ir stipresniųjų vie vonų vagą.
ti. Tokie elementai turi prisiderinti prie ben
Mūsų džiaugsmu pasireikšti
nmečių tuo džiaugtis, deja, ne
drų tkūrybinių pastangų arba, jei wenori ar
begali. Dėl mūsų draugus iš yra paskirta speciali šventė
negali, reikia ieškoti kitokios išeities.

riu

Lietuvių Drena, kuri įvytos
tikusios nelaimės mes liūdi
me, dėl savo tėvų šalies padė rugsėjo 10 d. Tų sekmadienį,
ju «H»ti nririM u Vridriųa
Vnizdelis iš Vilniaus krašto lietuvių gyvenimo. Tokį krvpuolimo sutartimi. Jai dabar kilšoma gtaodi ties esame ryžtingai nusiteikę iš Pasaulinės Parodos didžio žių pasistatė uolūs Lietuvių ftv. Kazimiero Dr-jos Kapiniškių
okoacfeūri sutartis, kurios pričmimfcs yra su ir tikime, kad savo gyvenimą sios estrados, per 3000 lietu- (Marcinkonių vai.) skyriaus nariai, kuriuos matome šiame
ji išvairuos užsibrėžtu keliu. Jvių choristų prabils džiaugs- atvaizde. (VDV. photoĮ
rištas su nemota valstybei pavojum.
I Fr

1 tž*
i

e

Penktadienis, geg. 3 d..
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS 1

Susiorganizavo Detroit'
“kad tą darbą visi
Lietuvių Katalikų
roins- S* ')r«a",z"",«' ka'»li

BHXT7GFXS

S

Margos Mintys

1 ir sėklinės. Japonui tiki, 'kad
! gaidys yru simbolis penkių
Papratimas yra aršesnis už
dorybių: šviesos, kurinės jėprigimimą. Prie ko priprasi,
• gos, ryžtumo, gerovės ir ga
labai sunku bus atprasti, ne
lybės. Guidys minimus dauge
bent būsi labai tvirtos valios.
tokių liuoHuntojų, kurie veiklu »yg lyje pusukų ir legendų. Ka
Jei ne, tai būsi paprutimo au Nnlmklt
(linuinlttiH!
NevarKlnklt novo aktiniu su
imt In kaitė Inln, katėlalH vulatuln tik todėl,
žin kada, prieš daugelį šimtų
kini jūsų viduriui uikletėjf! V Ina tul taip
ka iki mirties.
nereikalinga!
metų, deivė Saulė supykusi
Kitę kurt* Junm prlrelkun lluonuotojo, pa
bandykit Kx-l«ax!
Jis duotlu juiitM gerą, pasislėpė, palikusi pasaulį ta
Išvalymų — bot Avelnlal. lengvai,
Visuomet reik būti prisiri vislAkų
l>e MUkrėtlmo jūrių vidurių, be paaddaurė- msybėj. Tadu gaidžiai pragyar vidurių skaudėjimo!
Ir Ex-Lux
šusiu prie savo krašto — Lie- jlmo
turi lygtAi toki skoni, kaip šokoladas!
dę kaip prieš aušrą. Deivė
i tuvos. Reik gerbt savu lietu SAUGOK ITfcS PA MftGDSlOJIM f! Saulė .pasigailėju-i ir vėl praviška kulba. Išmokyt savo vai1 ATS1SAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ! I švitusi pasauliui. Tuo yra aiš
tik vienas tikras Ex-Lax!
kus ir vaikų vaikus lietuviš Gaminami
kinamas gaidžio garbinimas
Jsidčrnėkit raides “E-X-L-A-X ant
dėžutės
Ir
ant
kiekvienos
plyteles.
kai kalbėt. Jeigu galima, at Kud gautumėt geras pasekmes, japonuose. Japonai turi y liū
lankyt Lietuvą, skaityt iš Lie reikalaukit tikro Ex-Lax!
tingą gaidžių tosų veislę, ku
tuvos einančius laikraščius,
rių uodegos siekiančios net 18
parašyt dažnai ten laiškutį,
EX-LAX
uolekčių. Šie gaidžiai laiko
interesuotis Lietuves politika THE ORIGINAL CHOCOLATED LAKATIVE mi didelėj pagarboj.
ir 1.1. Reik dažnai prisimint
Lietuvoje mirusius tėvus, bro-1
Rytmetyje mąstyk, jog neliūs, seserisj gimines ir ipažį-i vo vadinami ‘ Gaidžio me- suiauj{Si vakaro, o vakarui astalmus.
tais”. Esą šie metai turi ja-į tėjus, nedrįsk žadėti sau ateiponanis suteikti daug laimės siančio ryto.
1 Jeigu tėvai bus geri lietu
viai, patrijotai, tai jų vaikai t
: ir vaikų vaikai, bus geri pa, triotai, kalbės grynai lietuviš
kai. Nes kur jauną medelį le
nksi, tenai ir pasvirs. Ypač jei
gu motinos yra geros lietuvės,
ĮVYKS
patrijotės, nes vaikai visados
links greičiau prie motinos
i negu prie tėvo.

Kam KANKINTIS su
blogai veikiančiais
liuosuotoais?

kų kūną nutarta vadinti De
troito Lietuvių Katalikų Vei
kimo Centras.
Visiems yra žinoma, kad
Nutarta, kad valdyba laiš
organizuota jėga yra galingu,
kais kviestų visas katalikiš
o kad ji būtinai reikalinga,
irgi visiems žinoma. Tą De kas dr-jas, bei kuopas į se
troito katalikai suprato ir kantį susirinkimą atsiųsti atstovus-es.
pasiryžimą įvykdė.
Sekantis susirinkimas įvyks
Bal. 26 d., Lietuviu svet.
įvyko katalikų darbuotojų be geg. 25 d., S vai. vak., Lietundras iš trijų parapijų susi 1 vių svet., W. Vernor ir 25 g.
rinkimas; dalyvavo virš 40 Pageidautina, kad dr-jos iš
žmonių, kurių tarpe ir kun. rinktų atstovus, kurie visados
T. F. Boreišis ftv. .Antano par. dalyvautų DLKVC susirinki
muose ir praneštų savo de
klebonas.
joms kas yra veikiama.
Taipgi didelį džiaugsmą ir
Susirinkimo Dalyvavęs
ūpą visų pakėlė 'katalikų šului iš Chicagos: kun. Tg. AlWEST SIDE
Ivirius, L. šimutis, “Drau>” red., ir dr. A. G. Rakau- Primicijcs kun. B. C.
skas, Fed. pirm.
Ivanausko
Susirinkimą atidarė M. Ši
Geg. 14 d., 10:30 vai. Šv.
monis paaiškindamas kokiam Antano bažnyčioj įvyks iškil
tikslui jis sušauktas. Susirin mingos primicijos kun. B. C.
kusieji, supratę svarbą, užgy- Ivanausko. Primicijose žada
rė sumanymą, kad einama prie
daug kunigų dalyvauti iš kitų
bendro veikimo. Išrinkta val
. m ,
miestų. Bažnyčia puošiama,
“Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai ... Tai Trakų pilies
dyba, į kurią įėjo po 2 asme
seserys vaikučius rengia, cho griuvėsiai ir pilies rūmai, kuriuos pastatė Didysis Lietuvos
.
~
nis iš parapijų: Petras MedoKunig.
Kęstutis.
Šią
vietą,
ypatingai
kiekvienam
lietuviui
Įvairenybes
ras, vedamas varg. J. A. Bla
nis, pirm.; Stasys Atkočiūnas,
uoliai kasmet lanko Vilniaus krašto mokslus enąs
žio, praktikuojąs, solo giedos brangią,
lietuvių jaunimas. (VDV. ipboto)
Šviesa lekia per sekundę
pagelb.; Anelė Ambrasienė,
Jonas Valiukas, gražiabalsis
300,000 kilometr. Tokiu būdu
nut. rašt.; Ona Kartavičienė,
tenoras. Pamokslą sakys iš
fin. rašt.; Pijus Grybas, ižd.;
Bal. 29 d., buvo vestuvėslji nuo žemės iki mėnulio užEAST
SIDE
rytinių
valstijų
žymus
kuni

Vincas Bekampis, tvarkdarys.
Stasio Ablačinsko su Ona Ka- trunka 1 ’ketvirtdalį sekungas.
Balandžio
23
d.,
sesučių
pri

Valdyba susideda iš veiklių
rnagaite. Per šliūbą solo gie- (^s. Atlėkti nuo Saturno i’k.i
Primicijantas yra šioj para ruošti vaikučiai priėmė įpirmą
1 v
»
Y •
.j
i•
p? «
ir patyrusių darbuotojų. Yra
dojo S. Bukšaitė ir B. Nekra-, zem®s šviesa tegali per 71
pijoj baigęs pradžios mokyk kartą šv. Komuniją.
gaa.
min., o nuo Neptūno tik ipei
vilties, kad ji dės galimų pa
lą,
prie
mišių
tarnavęs,
turė

stangų vykdymui kilnių dar
Bal. 27 d. J. E. arkivysku----------4 vaL B® to\t(>kių pla’
damas gražų tenoro balsą da
bų. Valdyba, užėmus vietas,
pas E. Mooney suteikė Dirma-, 10 vai. ryto po iškilmingų netų
žvaigždžių nuo kurių
ug sykių giedojo bažnyčioj.
'pasižadėjo darbuotis pagal iš
vonės sakramentą virš 100 vai pumai.lų buvo palaidotas a. a. isv’esa iki žemės eina šimtus
Jo tėvai Ivanauskai yra pa
galės.
Juozas Liepinaitis, geras pa-' metų.
sižymėję rėmėjai parapijos ir kelių. Ekscelencija pirmą kaKadangi susirinkime daly-, visų kilnių reikalų, giliai ti- įrta lankSsi mūs^ bažnyčioj. raPij°s rėmėjas. Paliko liūdi-1 _ vidurinėj Afrikoj žmoj nos dap Jr dabar perkamos.
vavo svečiai cbicagiečiai, at kintys. Už tai visa parapija ‘ Gėrėjosi gražia tvarka ir vai- nčią žmoną ir sūnų.
sirinkusieji nekantriai laukė su džiaugsmu laukia ir ren kūčių žinojimu atsakyti į pa. i Už jauną stiprią mergaitę neį
išgirsti jų žodį. Pirm. P. Me- giasi sutikti įprimicijantą.
duotus klausimus. ArkivyskuGegužės 1 d. prasidėjo mi-' k|a jos tėvams mokėti 200 iedonis pakvietė pirmiausia L.
Vakare, geg. 14 d., Moterų pas buvo lydimas vaikučių ir'sijos, kurias veda Tėvas Mo- gjų smaigalių, penkius geležiŠimutį, paskui dr. A. Rakau Sąjungos 64 kp. rengia ban- visų žmonių procesijoj. Iškil-Į rkimas, marijonas. Baigsis se- nįus podus, bei du gabalus
ską ir ant galo kun. Ig. Al- kietą pagerbimui priuiicijau mėms atvažiavo daugiau sve-| kmadienio vakare geg. 7 d., 4G geležinės vielos. Sulig afrikie
bavičių. Visi gyrė susirinki to kun. B. C. Ivanausko. Ban- čių kunigų, iš lietuvių kun.'vai. atlaidais ir procesija.
ftų turtais atrodo jiems, kad
mo užsibrėžtą tikslą ir nurodė kietas įvyks I. A. S. svetai Silvius ir kun. V. Masevičius.
----------.moteris yra brangi.
svarbą turėti katalikams tokį
nėj, Micbigan ir 24 St.
. Šį sekmadienį, geg. 7 d., 8
— Raudoną spalvą savo vėcentrą, kuris, reikalui prise
Sąjungietės prašo visų banBal. 24 d. buvo laidotuvės vai. ryto, per mišias Lietuvos liavose vartoja beveik viso
gus, galėtų katalikų vardu kal.
....
,
c
kieto bilietus įsigyti iš ank- a. a. Magdės Ratkelienės, vei Dukterų draugija ‘‘in corpo- pasaulio valstybės, išskyrus I
beti ir pareist.urnus daryti. Sve, . T.
*1 m T-> r. i •
1
J
sto. įžanga $1.50.
Per bankie- kėjos Banionienės mamytės.
re” priims šv. Komuniją.
Rk Švediją, Finlandiją ir Is
čiatns už gražius nurodymus
tą bus išpildyta graži progra
Reiškiame užuojautą Banio- , 10:30 vai. per sumę, Soda- landi»- Oclton1 9Palv« rasi*
susirinkusieji aplodismentais
ma: dainuos ir gitaromis ska niu šeimai.
I licija apvaikščios savo meti-; me. tik Lie,“VOs ir IsPa"'’°s
pareiškė padėkos.
mbins D. O. Biekšaitės, J. Va
•v, -i
vėliavose, o juodą spalva sanes iškilmes. Bus mergaičių
’
J
? .
.
Paskui pakvietė kun. I. F. liukas padainuos solo, svečiai Beech Nut darže. Jei tą dieną
•
•
.
•
»
vo
vėliavose
vartoja
tik
procesiia ir prirašymas nau. .. VoBoreišį pareikšti mintis dėl dalyviai pasakys kalbų.
•vr
-s
»
ikieti
ja,
Belgija
ir
Kinija,
.lytų, pramoga būtų Lietuvių
jų narių. Nares primins sv. Ko- (
J
bendro darbe. Kun. Boreišis
---------J svet. Draugija kviečia visus niuniją.
i
— 1933 metai Japonijoj bupažymėjo, kad geru daiktu yGeg. 7 d. įvyksta pirmas [dalyvauti pirmam pavasarira būti organizuotais ir, be a- piknikas Šv. Antano dr-jos, niam piknike.
Koresp.

Veikimo Centras

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES
|«« BISMT S*(»« •

J

Ik

JAI

-ra

ASOvlT T»<

laumMM k*'

DlDffllS, GRANO OPENING

PIKNIKAS

Sekmadieni, Gegužes 7, 1939
SUNSET PARK

135th & Archer (Rte. 4A ir County Line) Lemont, Iii.

Išlaimejimai:
L 2-jų mėnesių paršiukas;

2. 10 svarų lašinių;

3. Kvorta Old Taylor Degtinės;

5. Keisas Sclilitz alaus".

4. Didelis sūris;

fžanga ir Išlaimėjimo Tikietai Dykai — Gera Muzika
Šokiams. Visus Chicagos
Lietuvius Šir’agos ir Apielinkės
A pi
dingai Užkviečia
V. Kl BAITIS.
J

I LIETUVĄ PER 7 DIENAS pasaulio greičluslu laivu
QUEEN M.VRY Gegužės 24. GegužĮės 10.
per Cherbourg Ir Paryžių
Geriausią, patarnavimą taipgi užlaiko populiarus ekspresinis laivas
AQUTTANIA Gegužė** 17.
NepervlrSinami patogumai, valgiai, patarnavimas.
Specialė I.lf'tuvlška I'.ksknirsija
AQUITANIA ........................................................................................................

Kitos Asmeniškai

Birželio 14

I.ydlmos Ekskursijos

QUEEX MARY ................................................................................................ Gegu/As 10
AQVITANIA ........................................................................................ Gegužės 17. SI
Birželio 14, 2H — Liepos 15

Klauskite brošiūrėlių išaiškinančių Trečiosios Klasės patogumus; taipgi
knygelės ''How to brlng your relatives from Europe”.

Pilnų informacijų kreipkitės }:
DRAUGO LAIVAKARČIV AGENTŪRĄ.
2334 So. Oakley Avė., Chfeago, Illinois

[UNABD^iV
NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rūšies naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio casb įmokėjimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu geriaur) atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nauin ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ IS STOTIES WHFC (1420 K.)

Denver, Colo., ligoninėj Edward Geary, anglių kasyklų operatorius, pažinęs du brolius
Kennetli ir Cletus Mossman (trečias ir ketvirtas) iš Hyde Park, O., kurie jį pagrobę ir pa
šovę. Abiem gręsia sunki bausmė. (Acme telephoto)

Šeštadieniais —
Penktadieniais —
Sekmadieniais —

• Nuo 7 iki 8 ▼. ▼.

F
Penktadienis, geg. 5 d., 1939

įvairias programas atvykoDu daiktai ypatingai pade■ siems iš Lietuvos svečiams.
da geram pasitaisymui, bū| Kas tik lietuvis, labai ma- tent varu save atitraukti nuo
\\ATEKBIRY, CONN. — loniai prašome į gražų, reikš- j prigimtų piktų palinkimų ir,
Balandžio 12 d. įvyko visuo mingu mūsų tautai darbų.
'kaip gyvai, rūpintis įgyti domas vargstantiems neturi pa
A. A KUN. P. RŪSĮ
Rasa 1 rybę, kurios kas labiausiai rei
menės darbuotojų susirinki
ATSIMINUS
lyginimo. Jiems atiduodavo
mas tikslu suorganizuoti Pa
' *" jkalauja.
Dvidešimts metų suėjo 'kaip Jis. savo •paskutinį eentų. Po
saulinės Parodos Lietuvių! LIETUVIAI DAKTARAI
i.
amžinos atminties Kunigas mirties neturėjo nė vieno pi
Dienos komitetų, kuris veiktų
LIETUVIAI DAKTARAI
Pranciškus Rusia užmigo Vie nigėlio, ‘kuris būtų buvęs jo
išvien su centro komitetu New Tol. Tardo 3146.
Nuo 11 iki 12;
špatyje. Šimtai širdžių atsi nuosavybe. Jis buvo neturtin
Yortie. Federacijos skyr. pirm. VALANDOS:
Ofiso tol. CANal 2345
2 iki 4 ir 7 iki 9
•i. ■■
mena tų liūdnų įvykį prisimi- gų tėvelių sūnus, per gerumų
Ač Aleksis aiškiai nušvietė Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 Rea. teL OANal 0402.
Šventadieniais: 11 iki 12
ndami brangų kunigų, kuris šermenų šeimynos išėjo semisvarbų pasiremdamas eentra
dėl jų paaukavo savo gyvybę, narijos mokslus, pamylėjo netinio komiteto pirm. red. J.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
turtingus
žJmonelius
ir
jiems
Praeis ir dar dvidešimts ir
Lauftkos pranešimu. Nutarta GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.. WC X.
2158 W. Cermak Road
daugiau metų, bet jie jo nepa atėjo tarnauti, mirė neturtin
steigti skyrių, išrinkti valdy
ir akinius pritaiko
Vai.:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
F K*—>
mirš iki kol nesusitiks dangu- gas ir buvo palaidotas Permė
bų ir tuojau pradėti darbų
Trečiadieniais pagal sutartį
3343 So. Halsted Street
je. A. a. kunigas Pranciškus nų šeimos sklypelyje, Detroite.
Išrinkti: kun. Juozas Valan2305 So. Leavftt Street
tiejus garbės pirm.; komp. A.
Rusis buvo kunigas tikrojo to I Išaušo pavasaris 1919 meAleksis, pirm.; Al. Markus,
žodžio prasmėje. Jo širdyje de tais. Brangus mūsų klebonas
Brig. gen. Vlad'iniir Kbkkinaki, Sovietų Rusijos transat
DANTISTAS
gė meilė dėl sielų ir jo pasi- ėmėsi darbo, kad pagražinus lantinio lėktuvo vairininkas, prie savo lėktuvo griuvėsių su- vice pirm.; P. Jokubauskas,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1446
So.
49th Court, Cicero
aukavimas buvo be ribų, at aplink Dievo namelius. Nupir-Įžeistas laukia pagalbos. (Acme telephoto)
ižd. ir M. Andrikytė, sekreto
4729 So. Ashland Avė.
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir ,
spindintis Jo Dieviškojo Mo ko gražių medelių ir pasikvierė.
2-tros lubos
Penktadieniais
Įvairios
veikimo
komisijos
I
Valandos:
10-12
ryte,
2-6,
7-9
P.
M.'
CHICAGO,
ILL.
kytojaus pasiaukavinių. Jam tęs talkon savo mylimus ipa- 40 Valandų Atlaidai
Prasidėjus atlaidams visi
Telefonai
MIDway
2880
3147
SHalsted
St,
Chicago
rūpėjo vien ti'k padauginimas rapijonus sodino tuos mede
i parapijiečiai pasistengkite uo bus vėliau sudarytos iš įžy Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
OFISO VALANDOS:
Dievo garbės, nežiūrint didžių lius. Būdamas nepaprastai li IND. HAKBOR, INI). — Šv. jjaį dalyvauti atlaidų pamal- mių profesijonalų, pramonini
Šeštadieniais
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
Valandos:
3
—8
P.
M.
kliūčių, kurias turėjo pakelti. nksmo būdo, belaistant mede Pranciškaus bažnyčioje gegu- jose. Atlaidų metas yra graži nkų, draugijų atstovų. Komi
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Tuoj po iššventinimų, buvo lius, palaistė ir savo taikiniu- 2es 7 d. prasidės ir gegužės proga taip pat atli'kti velyki tetas platins Lietuvių Dienos
Telefonai HEMlock 6286
ženklelius, rūpinsis vietinių
siųstas Jo Malonybės vysku kus, kurie nepaliko jam neat 9 d1, baigsis 40 vai. atlaidai.
nę, jeigu kas dar neatliko.
I
Atlaidų dienomis pamo&spo Herinan Allerding, jau da lyginę tokiu pat būdu. Buvo
Taip pat ir artymi kaimy lietuvių transportaeija į pa
(BEINARAUSKAS)
bar irgi įnirusio, į miestelį tai šeštadienio vakaras ir jam
sakys:
nai, kitų parapijų, kviečiami rodų, ir, kiek bus galima, pri GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sekmadienį vakare kun. J. į atlaidus pasinaudoti veikia ims ir surengs koncertus bei
6900 So. Halsted Street
(vary, Indiana. Atvažiavęs jau reikėjo važiuoti į Michigan
2415 W. Marquette Rd.
TELEFONAI:
nas kunigėlis atrado menkų, City išpažinčių klausyti, nes Juška, Šv. Kryžiaus parap momis Dievo malonėmis.
Ofiso
valandos:
; Ofiso — Wentworth 1612
TeL PnUman 7236
sulūžusį namelį, smilčių pus- tenais lietuviai neturėjo savo vikaras.
10—12 vaL ryto
Kun. K. Bičkauskas, kleb. Bes. Pnllman 0263
Į
Bes. — Yards 3965
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO VALANDOS:
tynėmis apverstų, atrado lie parapijos. Nenorėdamas pasi Pirmadienį rytų kun. Kiš
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Jei tik kiekvienas savųjį ar
1 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitariąs
tuvių gerų būrelį, bet po vi vėlinti, įbėgo į klebonijų, per kūnas, Dievo Apvaizdos par.
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
timų
gelbėtų,
viepusias
prie

pagal sutartį
sur išsiblaškiusius, daugelį ka simainė drapanas ir išvažiavo vikaras, vakare kun. St. VaDANTISTAS
dermes ir doros reikalavimus
luckis,
Cicero,
Šv.
Antano
par.
talikais vien tik iš vardo. Ne iki vidurnakties klausyti išpaatliktų -- nepritruktų spėkų
10758 S. Michigan Avė.
išsigando pamatęs tokių blogų žinčių. Sugrįžęs ir keletu va vikaras.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Chicago, Illinois
■oi vienam doros keliu žengti
Antradienį
rytų
kun.
P.
Lu

padėtį, bet ėmėsi darbo ir kai landų pasilsėjęs, ant rytojaus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOJ
4631 So. Ashland Avė.
pirmyn.
9-12;
1-5;
7-9.
Ketvirtadieniais
9-12
košius,
Šv.
Marijos
Gimimo
po geras darbininkas Viešpa esanĮ sekmadieniui, atlaikė pa
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
TeL YARds 0994
parap. vikaras, vakare kūn.'
ties Vynyne, ipermainė dvasi maldas savo bažnyčioje.
Rea.
TeL PLAaa 2400
Valandos: 1—3 ir 7—8
M.
Švarlys,
So.
Chicago,
Šv.
,
PIRKIT
NAUJAUSI
nę dirvų apaugusių piktžolė Viduryje savaitės jau jau
Kasdien išskyrus Seredą
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Juozapo
parap.
klebonas.
SeredOiuis
ir
Nedčl.
pagal
sutarti
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
mis į gražų darželį, kur pasi- tėsi nesveikas, bet nekreipė
flodė dorybių gėlelės ir jo rū daug dėmesio. Artinosi šv. Ve Išpažinčių atlaidų dienomis
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
pestingumu augo ir šiandienų lykos, daug pamaldų, -daug da- bus klausoma rytais ir vaka
TeL YARds 5921
neša daug vaisiaus. Ne vien rbo, sakė neturįs laiko sirgti, rais. 3 vai. popiet bu? kalba
Ofiso TeL Canal 6122
Res.: KENwood 5107
*
Rea. 8342 So. Marshfield Avė.
mas
šv.
Rąžančius.
dvasiniai, Wt ir medžiaginiai Kdžiajame Penktadienį, paRes. TeL Beverly 1868
Šv. Mišios atlaidų dienomis
jo darbas bavo pasekmingas. baigoj ftpeigų apalpo
ie a).
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
5:30. 7,*$ ir suPastatė gražių mūro bažny toriaus. Para-pijonai išnešė jį bus nlaikomos:
i
i
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—38:30
1 J
ma 9 valandų. Po sumos pačių, puikiausiai įrengtų, nes
DANTISTAS
756 VVest 33th Street
jam atrodė, kad dėl Dievo nie į klebonijų, pašaukė gydyto- mokslas.
2201 W. Cermak Rd.
TeL OANal 5969
.
ko nėra pergero. Taipgi ap jų
,7 kuris liepė. skubiai vešti 4į . Mišparai.....
kiekvienų vakarų
1
VALANDOS:
Tai yra goriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemlikal 1S- I
kad 77:30.
on Per
T, mišparus
ibus sako-,
.
taisė klebonijų ir išblaškė smi .ligoninę.
_ .Žinia pasklido,
1
tebulintl, nužemintos kainos, lengvi lfimokSJimal,
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
teisingas patarnavimas.
j
6 iki 8 vakare
ltynus. Vietoj smilčių, atsira kun. Rusia serga plaučių už mas pamokslas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
degimu.
Parapijonai
apsiaša

BALZEKAS
MOTOR
SALES
do graži pieva, gražiais mede
2155 Wcst Cermak Road
40 valandų atlaidai, tai yra
pagal sutartį
“U WIUi LIKĘ ES”
OFISO VALANDOS:
liais apsodintas daržas. Mūsų roję maldavo Dievų, kad grų- laikas, kada Brangiausias mū
1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
4030
S.
Archer
Avė.,
Chicago,
UI.,
Phone
Virginia
1515
1
Ree. 6958 So. Talman Avė.
irangus kunigas buvo labai ,2’ntų jam sveikatų. Bet Dievo sų Išganytojas teikia gausias
ir pagal Butartį
Res.
TeL
GROvehifl
0617
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo $15.00
prieteliškas ir jame atspindė-isurėdynias .vbuv0 . kitoks- Jani savo malones žmonėms,
ir augičlau.
Office TeL HEMlock 4848
TdL Oalusnft 0974
OFISO VALANDOS:
jo Kristaus prielankumas įr/Patlko pasisaukti savo ištiki-' Todėl kiekvienas žmogus tu
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
gerumas žmonėms. Vienokių!tarnų pas save. Gegužės rį naU(]otįs tokiomis progomis
madienius ir trečiadienius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
meilę turėjo visiems. Einant Į Pn niiJ dien$ atidavė dvasių į jr seintjg sau
teikiamų maNAUJAUSI IR GERIAUSI
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
gatve, pa'niatydavo lietuvį ei Tėvo rankas. Pranešė J^Alonių, kurios kiekvienam kriKetv. ir Nedėtomis susitarus
DANTŲ GYDYTOJAS
nant kita puse gatvės, patsai gydytojai, kad vdtis iSgijimo k5i,ioaiui gyVenin,c j.ra reika.
2423 W. Marquette Road
menka, o jisai ramiai sutiko |jno.oę;
3259 S. Halsted Street
pareidavo
ir
sveikindavo
CHICAGO, DJL
su Dievo valia, kartodamas'
“sveiks brolau’’’, nepaisyda žodžius, “Jėzau Tau gyvenu,
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
Ofiso TeL VtRghda 0080
LENGVAIS ISMOKfJIMAIS
Residencijoe TeL HEVdrly 8244
Klausykite
mas ar katalikas, ar ne. Jis Jėzau Tau mirštu, Tavo esu
PHYSICIAN and SURGEON
Barskis Fumiture House, Ine.
tam asmeny matė vien tik ne gyvenime ir mirime’’, užmigo PALENDACH’S TRAVEL
“THE HOME OF FINE Fl’RNITURE” SINCE 1904
4645 So. Ashland Avenue
mirtingų sielų, kurių turi pel Viešpatyje.
BUREAU
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
Folklore
Radio
Program
Ofiso
vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.
nyti Kintui. Jo gailestinguEmilija
Nedėliomis pegal sutartį.

Rengiamės Į Pasaulinę
Parodą

f

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS
ti

DR. Y. A. ŠIMKUS

DR. F. C. YflNSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGAL

DR. P.J.BEINAR

DR. A. G. RAKAUSKAS

BR. A. W. JACOBS

DR. A. J. MAN1KAS

DR. MADRIDE KAHN

Chrysler ar Plymouth

DR. A. J. BERTASH

DR. GEORGE 1. BLOŽIS

DR. WALTER1 PHILIPS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

RAKANDAI

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

Office TeL YARds 4787
Namų TeL PROipect 1936

Resideneija
8939 So. Olaremont Avė.
Valandos 9—10 A. *.
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel OANal 612S.

INDIANA

DR. S.BIEŽIS

IOWA

ILLINOIS

MICHIGAN

WISCONSIN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

KAS VAKARĄ

SALTfflttERO

KLAUSYKIME

LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ

Nuo 7:00 Vai.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. Y.
REZIDENCIJA v

KAS VAKARĄ

Telefonas REPublic 7868

14B0 K.

Kilocydes

INDIANA

—

WISCONSIN

IOWA

1621 So. Halsted Street
Resideneija 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
____ ‘$
________

DANTYTAS
(K0WAR8KA8)

GYDYTOJAS IR OHIRVROAS

2403 W. «3rd St. CMcngo

1490

GYDYTOJAS IR 0»IRWRGAS

ML C. Z. YEZEL'IS

5000 Wans

IŠ STOTIES

DR. P. Z. ZALATDRIS

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

JALIMERO

Kas Vakarą

ILLINOIS

6631 S. Caflfomia Avė.

Tel OANal 0267
Rea. TeL PROspect 6659

Trečiadieniais rr Sekmkadiemais
pagal sutartį.

tai.

MICHIGAN

arti 47th Street
VaL: Uuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pegal Sutarti

DR. Y. t. SEDLiŠlT

LAFayette 8016

DANTISTAS

DR. C, J. SVEHCISMS

4143 South Archer Avenue

4366 So. Rrirfldd AvetiM
OB1SO VAAANDOBi

4631 South Ashland Avė.

10 vaL tyte

£

4645 So. AsMand Avė.

U9

vaL vakaro
b trečiadieolaia

Telefonas Lafkyette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
IX—l-ądicoi f* s

_

. TaL Yards 0994
Pimadieniais, trečiadieniais iz

*_
O
Z•
Penktadienis, geg. 5 d., 1939
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Illinois Gydytojų Suvažiavime Figūruoja
Lietuvis Dr. Wiltrakis

į

Dr. George A. Wiltrakis, (pliases), kaip apsisaugot nuo
viršininkas chirurgų Elgin jų ir kaip jas gydyt.
State ligoninėj, kuris neseniai
Dr. George A. Wiltrakis,
tapo nariu American College kuris pirmininkauja šiai drau
of Surgeons su pasižymėki- Įgijai pPt pereitus du metus,
mais, kalbėjo prieš Illinois'kalbėjo apie proto ligų, kuri
State Medical draugijų, gegu- (pareina iš kraujo ligoe vadi
narna “Pernicious anemia” ir
žės 2 d.
Apie 20(10 gydytojų yra su išdavė raportų apie sergan
važiavę iš visų miestų Illinois čius ta liga, kuriuos jis yru
^valstijoj dalyvauti 99-tainc patėmijęz per pereitus aštuo

CICERUS ŽINIOS
Iš Marijonų Rėmėjų
21 Skyr. Susirinkimo

Kewanee Lietuviai
Laukia “19J9 Mėty
Įvairumų”

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS
II angliSko verte
Kun. Aut. M. KanižiMda

Geg. 7 d. Lietuvos Vyčių
—J
koncertų, sulošė komedijų ‘Ne
Chicagos apskričio choras ko
Gegužės 5 Diena
laimingas Buickąs’ ir turėjo
CICERO. — Gegulės 3 d^
ncertuos
Visitation
salėj,
KeŠokius.
para p. mokyklos kambary įMylimasis klausė Savo Nu
w*nee, lik
Sekmadienį, bal. 30 d., Šv.
Koncertinėje dalyje buvo
vyko Marijonų Rėmėjų 'Žl-nie
mylėtinio ar jis turėjo kantry
Kewaniečiai, su kun. S. Ba
Kazimiero Akademijos audito net septyni numeriai. Skait
skyriaus susirinkimas, į kurį
bės. Jis atsakė: “Visa man
rijoje įvyko meniskas koncer lingas ir gerai išlavintas cho
Šiuo kartu atsilankė neperdau rtkum priešakyje, ruošiasi pri patinka ir todėl man nereikia
tas. Turiningą programą pil ras, vedamas muz. B. Janu
giauriai. Susirinkimų atidarė imti choristus. Choras yra pa turėti kantrybės, nes tasai,
pirm. K, Sriubienė, kviesda siruošęs puikiai išpildyti .pro kurs neturi savo valią po val
dė Šv. Kazimiero Akad. auk šausko, savo užduotį atliko
lėtinės. Malonų įspūdį darė kuo puikiausiai. Taip pat at
ma Aa 8tuigiuskų perskaityt: gramą ir palinksminti atsma džia, negali būti nekantrus”.
ukusiu s.
orkestrą savo žavia - spalvuo sižymėjo mergaičių grupė ir
pruMoelų, kuris buvo priim
metiniame
susirinkime,
Rock
Chioagėečiai kurie dar ne
ta išvaizda, tai meniškas jų vyrų choras teikdami klausy forde, Šiame subrinkime pasi- j
“"“"į ***•*<*«•■. «* tas. Pu to sekė raportai įvai
pasi teenth Ward Regulai- Demorių orgu«iaarijUs Svarbiausiai matėte šio parengimo
pasipuošimas. Orkestrą suside tojams malonaus įvairumo.
cratic headąuarters, 3236 W.
~ Marijonų *
raportų būva tai
Rė kinkykite savo karus ir trau
da iš virš 60 muzikančių. Cho Solo dalis pildė M. Janušaus žymėję medikai duoda paek«-Į
„J,*
Otagw a^kri kite į Kewnnee, III. į ‘‘1939 63rd St. Grieš Wally Huttle
ras irgi gražus, išlavintas pil kienė, O. Juozaitienė, J. Sa- tas gydytojams ,r clururgtuns,
g ir jo pasižymėjusi orkestrą.
dyti 'kūrinius net trim balsais. moška ir A. Gendrknas. So- o jas seka diskusijos. Be to, Linkime jam geriausib pasi* ties taadietate išvažiavimas — metų įvairumus”.
Komisija L. Gudinaitė, Ona
kuriam skir
Jame randasi virš 50 daini- listėms-ams akompanavo. B. dūri specialų “Exliibit” vadi- sekimu, kad ir toliau darbuo fcfttevtų
Abromaitytė ir Lucile Minelninkių. Jos irgi buvo sceniš- Janušauskas, o chorui akomp. ( narnų “Hali of Health”, kur tųsi ir save darbais keltų lie^ ta S dovanos po 5 dol., ir jis Rengia Šokius
1*
_
.
.gaitė
kviečia visus atsilankykai pasipuošusios. Pati scena I. Rakauskaitė
įvyks Marijonų ūkyje liepos 23
Gimimo Panelės Šv. mergi-J.. . , ,
. .
.
... ,
vaizduojama visų ligų fazes tuvių vardų.
„ . . Iti ir žada visiems good tune*.
...
dienų, prie kurio eieeriečia'i nų sodaiicija rengia šokius,
tai jau tikras margumynas.
šiai programos daliai, aišryžtasi daug dirbti. Taip pat sekmadienį, gegužės 7 d.,ThirSpalvų įvairutmas ir jų tinka-njįU> muz. B. Janušauskas įdėLucile Minelgaite
Rezervuokime
Muzikos Garsai
buvo iškeltas sumanymas su
mas suderinimas darė tikrą į j0 daug gabaus darbo. Tas
Liepos
4
Laikrodis,
mušdamas
vala

kelti pinigų iždui, Šį sumany
pavasariškų nuotaikų.
į buvo galima pastebėti, kad pu
ndas,
artina
simfonijos
orkes

mų stts-lnus parėmė ir į ko
Muzikalė programos eiga blika labai gėrėjo-si programa. tro koncertų. Šv. Jurgio para Lietuvos Vyčių Chicagos apskritis šiemet ypatingai ruo misijų išrinko bulvariškes —buvo sklandi ir tvarkinga, iš- Prie *»> mal>'t'> kad I»arilet’
pildymas vykęs. Programoj J P“*'kmčiai savo choro paštam pijos pirmoji simfonijos or- šiasi liepos 4 dienai. Komisi Barborą Katilienę ir Sofiją A
buvo "net 17 klasiniu "kūriniu,1 gas ivertina gausiu atsilanky-.kestra rūpestingai ruošiama ja, kuri susideda iš apskričio lišauskieuų, kurios nužiūrės
1
I
buvo net u klasinių kūlimų,
. prof A g Poeįaus groti įVab
PETRAS GRICIUS
vietų
ir
tam
patogų
laikų.
valdybos
ir
kuopų
atstovų,
ONA YUCAITĖ
kuriuos pildė orkestrą, solis mu.
Mirė geg. 2. 1939, 6:30 vai.
*■'
rių klasinės muzikos kūrinių. sparčiai vykdo planus šios dte
ryto, sulauKęs 57 metų amžiaus.
Praeitų susiną įsirašė pen
Mirė geg. 4 d., 1939, 10:05
tės, įvairios instrumentų bei
Gimęs Lietuvoje, Telšių ap
Antroje programos daly bu- Atsilankiusiems žada parody- nos pasisekimui.
Va*, ryte.
skrityje, Plungės parapijoje.
kios naujos narės, kurios įmo
Gimus Lietuvoje,
Raseinių
balsų kombinacijos, baletas ir vo> “ Nelaimingas Buickas”, t; kę
ir aMegtl viwe mu.
Amerikoje išgyveno 27 met.
apekr., Kaltinėnų per., Numekėjo
pu
1
dol.
narystės
mokes

Paliko dideliame nuliūdime:
ntkų kaime.
Tikietai jau platinami ir jų
bendrai visos —- orkestras su kuriame figūravo K. Skelly, 2iko6 dvasia
moterį Teotilią, 4 sūnus: Joną,
Amerikoj išgyveno 32 metus.
čio, ir tie pinigai — 5 dol. pe
jo žmoną Francis, Petrą, jo
PaHko dideliame nuliūdime:
galima gauti L. Vyčių kuopochoru.
Kr. Pilkis, J. Samoška, J. Stakluoną iSophią, Kazimierą, jo
thOtSnėbę Jurefų, po tėvais Skorduoti
centrui.
Be to dar programoj daly se o sekmadieniais ęrie Iri'
nroterį Oną ir Jurgį, 2 seseris:
puvičoitė, 3 seseris: Magdale
Gausiai pripildyta auditori- nis- E JmaviiSiue, J. Skelly
b tamsia vą ir jos vyrą Joną
ną PetrPSienę ir jos šeimą, ASekantieji Marijonų Rėmėjų 1 lice Kulik ir jos geimą ir se
vaus vokalinės pažibos muzi tuvių bažnyčių ir Vytauto pa
Petkus ir Marcelę ir jos vyrą
ir
T.
Raštutis.
Vaidinimo
rė

ja gėrėjosi tokia meniška pro
Adomą Znbavičius, kūmą Igna
Nazarete — Ernest, 2 bro
kos pasaulyje. Be solistų ir rke. Tikietų kaina 1 centas. susirinkimai nutarta laikyti j selę
cą tjekiežą ir daug kitų gimi
žisofe
buvo
E.
Prosevičiūtė.
lius: Charles ir jo šeimą ir
grama. O dar kas maloniau,
nių, o Lietuvoje paliko 3 sese
Pranciškoną
kun.
James
ir
antifonalis mergaičių choras Jie bus geri įėjimui į parkų kiekvieno mėnesio pirmų ketris: Barborą, Liudviką ir Ma
Bendrai,
vakaro
programa,
daUg kitų giminių, draugų tr
kad tai darbo vaisiai visų mū
rijoną ir kitas gimines.
pažįstamų.
įneš programcn įvairumu.
ir progai laimėti naujų 1939 virtadieuį.
jo
margumas
ir
įvairumas
su

Kanas pašarvotas 4610 South
Kūnas pašarvotas 3434 So.
sų mylimos lietuviškos įstai
Wolcott Street.
Union Avė.
metų
Plyinouth
automobilių^
teikė
malonaus
pasitenkinimo
Orkestrantai sako: “Tegu?
Neriradus daugiau svarbių
LaidatuVfes įvyks pirinad., ge
gos Šv. Kazimiero Akademi
Laidotuvės įvyks šeštadienyje,
gužės 8 d. Iš namų g vai. ry
geg. 6 d. Iš namų 9:30 vai. ry
atsilankiusiems.
muzika
padaro
jūs
gyvenimą
Motorola
radio
ir
$25.00
pihireikalų
susirinkimas
baigtas.
to
bus
atlydėta
j
Šv.
Kryžiaus
jos. Tai didžiausio (pasišventi
to bus atlydėtas į Šv. Jurgio
parap. bažnyčią, kurioje įvyks
parap. bažnyčią, kurioj įvyks
Po
programos
buvo
pasi

saulėtą
”
ir
širdingai
kviečia
gaiš.
B.
X
K.
gedulingos
pamaldos
už
velionės
mo ir sunkaus darbo atneša,
gedulingos pamaldos už velio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
nio sielą. Po pamaldų bus nu
- - •
visus atsilankyti.
ta i Šv. Kazimiero kapines.
kurį pajėgia atlikti tnūsų se linksminimas — šokiai.
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
Nuoširdžiai kviečiame visus
nes.
Svečiai
I
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
selės. Nors jos viešų kompli
gimines*, draugus-ges ir pažįsTaigi, atemantj ^rnadieU}.
Tok#ai, - Draugas ~ Džsipelnija Jūsų Pilnos Paramos,
Nuoširdžiai kviečiame visus
tamus-as dalyvauti šiose lai
gimines, draugus-ges ir pažįsmentų ir nenori, bet čia mes,
dotuvėse.
gegužės 7 dieną, visi dalyvau-1
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliftdę: Motina, Senerya
Nuliūdę.: Moteris, Sūnai, Mar
pasauliečiai, norike besidžiau Kaip laimingas ir protingas kūne koncerte, Šv. Jurgio pa-^""’." 1 "/-T"
Brokai 4r Giminės.
čios, Sesukys Ir Švogerts.
‘
y,ra
tasai,
kurs
jau
dabar
gygdami nors 'keletu minčių pa
LaiŠotuviu direktorius J. C.
rapijos salėje 8 vai. vakare. V.
Laidotuvių direktorius J. F.
Cook, telefonas Merrimac 372t.
Eudeikis. tel. VARds 1741.
reikšti. Viena akademikė-alu- įvedamas stengiasi būti tokiu,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
, -. -—
mnietė yra pareiškus: ‘‘Jei nekokiu mirdamas norėtų būti!
Retnkite Savuosius
Jei turi ką nors savyje ge
sesuo Bernarda, tai orkestru
sąžinę turėtumei,
a Flower Shorre
Biznierius
ro, manyk, kad kiti yra už ta
41BO Archer Avė.
nebūtų toje aukštumoje, ku nelabai mirties bijotumei.
ve geresni, idant užsilaikyturioje ji dabar yra”. Ten, aka
SBOAUU t* BtBfiAVSŽA LAIDOJtMO VtMGA
— VstttviBins~
mei nusižeminime.
demijos įstaigoje, kur tik ne
OARY, IND. LAIDOTUVIŲ tlKSJETORlAl
— leUdotavtas —
AMBULANGE
GARSINKTTĖS ‘‘DRALGE”
KELNER-PRU21N
pažvelgsi, visur matyti jų rū
DIEN4 IR NAKTĮ
GOHkttMi
Pataftiavimaa
—
lloterii
patenaaja
pestinga tvarka.
Phone 9000
620 W. I5th Avė.
I
Vm Telefonai YARDS 1741-1742
Programos pildytojų indivi
*M»«r se. Hemtate Ava.
dualiai nekomiplimentuosime,
***r South SaMMjAvtnat
nes laikomės tos vnintiee, kad
LEONARDAS
EŽERSKIS
Tel LArAYETTt 0W»
jos ten ne savo asmeniškai ga
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
rbei darbavosi.
koplyčios visose
PATARNAVIMAS DtENį IE NAKTĮ
Orkestrai ir chorui diriga- j
Rakiai oHtoAaoa, ciosbos iabtuvių
A
Chieagos dalyse
Vo Mr. Guy Callow, kaipo
KOPLYČIA DYKAI
LAIDOTUVIŲ StkZKTOUV ASOCIACIJOS
Guest Conductor.
2025 W. 51« St
TeL
1278

j

Parko
Meno Diena
Marquette

Mm,

Dieni

A

A

John F. Eudeikis

unoiuviy

H Vr 1f A T

YARDS

Dr. & Mrs. A.P.S,

Bal. 30 d. vakare, Gimimo
P. Šv. parap. choras

wl

Res. *543 South PauHn* Street

«sw» * W«oro eena tusę
r. taLinamas

— ftataliju

ŠUDIII 11| A r patarnavimas

n V t DIENĄ IR NAKTĮ
n V Y A 1

H IR D U L A
U

OON’TBE GREY
Danį talentą <rejr halr. Grejr tttlr
Makos yoe loek «M eM feel old.
Try tbe Modern* Method for CoU
«rta« ttab-... Cl^AIkOL. YmU
ment. No bleaching reąalred te
eoftea thė halr when yoa ase
CLAIROL. Youll love the resnlta
en yoor halr — beautifal, naturallookin< color that defiee deteetioa.

JjfrB-atj

■:!

U2

ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

NatoraKy..,w(th

CIŠflllM

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BONO CERTIFICATE

NiemeslMb IfoMhiMehtP
CrNUINrCtaMselUUMfo
p^ae* MoMtiAdoa «l Ach aft. h

VENETIAN MONUMENT COMPANY
S2T North Western Avė.
TtMonas SEELBY SI03
8kyrl» randasi

akenai uo Moly

Septkkn Malą, 6900

t

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS

«M* Bh eoapon ftOVT.

M. ».

PAMINKLUS

PIRKITE

a r«a moid tke to

IU W*s« 4Mh M, *«» I

KOPLYČIOS VISOSE
MKSTO DALYSE

Ar«,
■ DotvHP
1™^ *»<*■*
*

be. *ee yonr

•Th.
esąs šaš AaRcatt calar that caa*t ta esp*
oly CUrat Mauta

I K. A 1

GhtcagO, Illinois

llltk SttMl

I

.

G834 So. We«tem
O^OvehiU 0142

2314 We«t 23rd Plaee

II* Cim^l Pko*® CANal 2515

LaUldnlbZ HH olllldl■

I Liteliais
S. P. Maži
flatanas M. Ptiliiiis

Skyrius 42-44 E. 108 St
Phofm
Phone PTTTJroan
PUIJman T^O
1270
4348 So. Califomia Ąva.
Phone lAFayetle 3572

3319 Litu&nica Avenue
Fhnan YABdg 1138-1139

3307 Litnnnioa Ava.
Phone YARda 4908

ūZzbmH J 646 West 4Cth Street
Phone YARd* 0781-0782

fllbert V. Pilkus
P. J. Ridikas

<704 S. Western Avenue
TeL LAFayette 8024
3354 So. Halsted St

Telefonas YABds 1419

n

gBSPBIS

Penktadienis, geg. R 3., 3939

V>’

Si. Petro Ir Povilo Parap. Pavasarinis Piknikas

>:• • •
V

•d
•<
r
T
V■
■1
%/
Piknikas
Tęsis Nuo
Pietų— Iki
Vėlumos.

_
. _ — .
_
—
SEKMAD., GEGUŽES-MAY
7, 1939

VYTAUTO DARŽE
VISUS

Aplink Mus

XkV-'?'

115th tarp Pulaski Rd. ir Cicero Av.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME I

M CSV

KUN- A. LINKUS IR KOMITETAI

PIKNIKĄ

traukiant į jį visas vietines
katalikiškas draugijas. Turint
malimų klebono pritarimų ir
stiprių parapijoj veikėjų, tiki
mųsi sulaukti veiklaus Fede
racijos skyriaus.

dienos iki rugsėjo mėnesio, i gero Schlitz alaus. Šokiams
Tūkstančiai dovanoms tikietų, Į grieš amerikoniškų ir lietuviš
jau isskleista po visų Cliicagų. kų muzikų gera orkestrą. Įža
Laimingieji gaus dviejų mė nga ir išlaimėjirno tikietai dy
nesių paršiukų, arba 10 svarų kai. Pasivažinėdami sekmadie
naminių lašinių, arba kvortų nį užsukite į Sunset Parkų. V.
OlJ Taylor degtinės, arba di Kukaitis užtikrina visiems
delį lietuviškų sūrį, arba keisų smagų laiko praleidimų. XX.

Praėjusį antradienį aptiekininko .J. Rakščių bute buvo
susirinkusi LRKSA Cbicagos
apskrities skautų komisija pa
sitarti skautų organizavimo
reikalais. ,J. Rakštis yra ko Petras Šliogeris plačiu mas
misijos pirmininkas, dr. Šim tu darbuojasi savo naujoj po
kus (dentistas) sekretorius, zicijoj — Standard Federal
kun. Kiškūnas, iždininkas. Ko Savings ir Loan Association,
misija džiaugėsi “kauliukų”| |<urįos prezidentu yra Justas
žaidimo parengimo pasiseki-' Mackevičius. Jam ir naujoj
mu. Skautų sųjudžio paramai .vietoj sekasi, nes įgavo platų
uždirbta su virs $GO.OO. Sint- patyrimų per daug metų dirpatingoji ir vaišingoji p-nia bdamas Metropolitan State
Pakštienė susirinkusius pavai- banke. P. Šliogeris ir jo žmožino lietuvišku kumpiu ir ki- „a „„ veiklf|8 AuSros Varh,
tokiais importuotais iš Lietu-,’ par. ir draugijų veikėjai.
vos skanėsiais.

UNIVERSAL
RESTAURANT

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

Moderniausia ir Pato
giausia VaJgykla
Bridgeporte

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

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

Tel. Victory 9670

WILL0W SPRINGS, ILL.

Pranešimai
Šiomis dienomis jau tikrai
Klaipėdos Krašto Dr-jos
žada susirinkti LRKSA
Chiv
svarbus susirinkamas Įvyks
cagos apskrities pikniko ren
gimo komisija, kuriai pirmi , penktadienį, geg. 5 d., 8 va'landų vakare adresu 6322 So.
ninkauja J. MiekeJiūnas. Gir
dėta, kad piknikui paimtas AVestern Avė. Nariai būtinai
steu.prašomi dalyvauti šiame svar
2S£iii.
daržas sekmadieniui, birželio
biame susirinkime. Suintere
Vakar buvo rašyta, kaip du plėšikai užpuolę vienų saliūnų,
18 d.
suoti šia dr-ja taip /pat kvie Cliicagoj, kur tuo metu buvo du policininkai, besišaudant nu
čiami. Yra svarbių reikalų žudė vienų kostumerį ir, sužeidę abu policininkus, pabėgo.
Praėjusį sekmadienį Įvykęs
svarstyti. Pirm. rezignavo ir Šiame atvaizde Dr. S. Hirscbfield parodo, kaip jis po to įvy The Skin Unimpaired In Its
dienraščio “Draugo” pikni
turėsime išrinkti naujų valdy kio pašauktas į vienus namus ir grųsinamas ginklu buvo. « Natūrai Function Brings Beauty!
kas buvo laliai tvarkingas ir
MISS O’ MIST V A P O R
priverstas padaryti operacija — išimti kūlikų iš vyro nuga
bų.
assist nature so efros. Šie plėšikai suimti Detroite.
ramus. Tačiau bolševikų “Vii
(Ac'.ne telepho) FACIALS
fectively in the important func
J.A. Mickeliūnas, vice pirm.
nis” matė reikalo prirašyti a
tion of skin elimination that
improvement can be seen in
Ona Skrickaitė, rašt.
pio jį melagysčių, būk jame
one treatment .... bringing
Sunset
Park Daržo
buvę daug muštynių, į kurias
immediately lovelier complex21-mo Wardo demokratų
ions.
policija turėjusi Įsimaišyti. klubo mėnesinis susirinkimas
Grand Opeping
Atyda Motinoms!
Ali skins need this most thorMuštynės ir policija bolševi
ough cleansing........... especially
Mes duodame Special PermaĮvyks penktadienį, gegužės 5 nentų,
Gegužes 7 d.
be jokių mafiinų ir be elek
kų reporterio galvoj vaizda
recommended for dry, scaley,
d., 8 vai. vakare, Gerčiaus sve; tros. vaikams nuo vienių metų
and oily skin, enlarged
amžiaus ir aukščiau.
vosi, nes jų nelrfivo.
Šį sekmadienį įvyksta did coarse
pores, blackheads and other
tainėj, 2244 W. 23rd Place.
ReguliarS kaina $3.50, — Šių
žiulis Sunset Park Grand O- i skin blemishes.
Visi nariai privalote būti su savaitę $2.76.
Come in today.......................... a
pening piknikas. Tų dienų su-Į treatment
Aušros Vartų parapijoj esą sirinkime, nes turėsime išrin
will convince you.
važiuoja visi Cbicagos ir apy
irca pasiryžimo būtinai atgai kti darbininkus mūsų paren
FOR BUUn . .. ItiSIST ...
linkių lietuviai į šį lietuviška
vinti [Federacijos skyrių, su- gimui, kuris įvyks gegužės 13
ON MISS 0’ MIST
daržų pasilinksminti, pasi
džiaugti naujai atgijusia gam-Į Call for first treatment at:
Šiandien, geg. 5 d., Lietu
vių Daktarų ir Dantistų Bro
ta ir, gal būt, išlaimėti vienų Ona’s Beauty Shoppe
lijos (Lambda M u Delta) su
BERNICE’S BEAUTY
iš penkių p. Kubaičio duoda
1820 West 47th Street
sirinkimas bus laikomas Dr.
S H O P
mų
dovanų.
Sunset
Parkas
pa

Tel. LAF. 8038
! W. J. Phillips ofise, 2155 W.
1725 WE8T 47TH STREET
Cerinak Rd. Visi nariai pra Kamp. Hermitage. Tel. Yarda 2771 siruošęs dideliam piknikų se
16 metų patyrimo.
LIETUVIŠKA
šomi dalyvauti, nes bus rin
zonui, nes jau užimtos visos
RŪBŲ
KRAUTUVE
kimas valdybos ir priėmimas
VISKAS
DĖL VYRŲ
naujų narių.
P. f
%

p-nas Butchas, sav.

Incorporated

Prospect 0745-0746

VAPORIZE TO NORMALIZE

Boy!
,<Sd >

how this.

LUSTIR-TOAk

Smeps away surface deposits...
breaks op dūli, ūgly tooth filiu
likę mede. You'd nevrr belleve hov Aut

•
the NEW Llsterlne Tooth Pante etaną J
and polinhos
Its now, miracle-clra i*- '
lng ingredlent, Luatcr-Foam determat,

whlsksaw*y ūgly surface deposits in a jlffy.

WEST SIDE EXPRESS

t-LUSTER-FOAK'f

KLAUSYKITE

New City Fumitire Mart
RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. ifi atoties WSBC
— 1210 kilocydes.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
fe:

Pas mus galima gauti tikrai IJatuvlšką Importą Valstybinę Deg
tinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmtdas
Savininkai

Rraervaa viri
000.00

tttt,

*3,ioo,ooo.ao

Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue

4192 S. ARCHER AVENUE
(North Kast Corner Archer and
Sacraraento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

ISmokėjom
Už padėtos
pinigus

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

Chicago, III.

PAUL LEASAS
3427 So. Halsted Street

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION

Tel. Ronlevartl 0937

of CHICAGO

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas

(VyrlSkų Rūbų Krautuve)

%

NEW

CITY

FURNITURE

MART

— rengia —

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

Sekmad., Birželio-June 4>, 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.
Kbuinyklte mūnų programo: Antradieniai* Ii stotie* WSBC, 1310 kil., 8:30 Iki 8 ▼. ▼.

REIKALINGAS DARBININKAS
Pro8intojas Ir sluvSjas. 1-mos klasės
darbininkas, kuris moka angliškai
kalbėti Ir ra^-tl. Turi patarnauti kostumerlams. Atsišaukite greitai laišku:
Boa BC14, “Drangas”. 2334 South
Oakley Avenue, Chleaao, Illinois.
.REIKALINGAS SIUVĖJAS
Reikalingas siuvėjas prie senų ir
naujų drabužiu, taisymui Ir nrnsljl.
mui. Atsišaukite: 4540 So. Galirornia Avenue. Chicago, UI., tel.
I<afayette 1312.

PARDAVIMUI
Pardavimui buCernC Ir grosernS: pil
na elektriklnė refrigeracija; gera vie
ta: nSra kompeticijos.
Atsišaukite Telefonu Hetnlock 0257
PARDAVIMUI NAMAS
6 kambariu namas: furnacu apšildo
mas: didele pastoge; arti parkų, mo
kyklų, krautuvių: geros transportacljos. Turime parduoti. Atsišaukite:
5704 South Arteslan Awnne.

PARDAVIMUI BUNGAIARV
5-kambarių bungalow;
furnacu
apšildomas: uždaryti porčiaf; garadžiti*; 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia mieslų. Parduos už labai pi
giai, — tiktai $410(1. Savininkas ant
vietos: 3252 S SnHngfield Avė.
PARDAVIMUI PIGIAT
Gasinis pečius, 3 šmotų parlor se
tas. komod6s, lova ir rašomas sta
lelis Telefonuoklte PROneet 2207.
PARDAVIMUI
2-fietų namas parsiduoda pigiai
Šiltu vandeniu šildomas, po E kam
barius. viskas naujausios madoa
,028 R. 47,h Gonrt, Cicero. Rltnnt*.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj, i apačioj; furnacu apšildomas;
garadžius. Atsišaukite: 842, Sooth
Snringflchl Avė.
Tel. L»wndale —
0291,

ATYDAJ
Pataisom, ISvalom, suproainam vy
riškus Ir moteriškus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam (dedame pa
mušalus. Toliau gyvenantieji pašau
kite: VIRglnla 1093. — Overllngto
Valymo. PmsIJtmo Ir Taisymo Krantnvė, 4002 So. Wood St., Clcago.
PARDAVIMUI
2 krčslų barzdaskutykloa setų par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 0421 So.
Ha'sted Street, Chicago, OI. 2-tras
aukštas.

Pasirenduoti

Thelnrtant bruah and sali va touch amazIne Luster-Foam detergent. lt turges Into
aroaraof tlny, activebubbles. which»weeps
Into and cUtans p!t» and eraeks no minute
et en vater may not cnter them . . . leaves
your whole mouth tingllng wlth llfe . . .
starta your teeth aparkuug wit.li new lurtcr.
Oet the blg 254 tube. or better štili the
double-slze
404 tube
eiot
' contslning more tban
!< pound at any dmg counter. Lainbert
Pharmacal Co.. St. Louls. Mo.

Cbicagos policija ieško šios
“paukštytės” “Susan WilTHI NfWPORMULA
son”, kurios atvaizdų rado
TOOTH PAŠTE
namuose, kur dr. S. Hirscli- IISTERINE
tuprrdiar^ed wlth
field grųsinamas ginklu darė
operacijų — išėmė kulkų iš vy ''z'/z/zzz z. ..... i......
to nugaros. Manoma, kad bus
plėšikų bičiulė. (Acme telepb.) PLATINKITE “DRAUGĄ”

5931-33 So. Ashland Avė.

Duodam Paskolas ant l-mą
Morgiėių
Safety Deposit Dėžutė* Galima

crrsmooF

^TOBACCO 8TAiN$

Wholesale Only

Turine virti

PARDAV1MIT
Parsiduoda kraučių Supa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes SI
mf-nesj savininkas ISvažluoja. 18.10
South Rxliie Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas, pigiai; gera
vieta. Priežastis pardavimo — liga.
Atsišaukite: 3308U WFRT OSrd St.

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS
Tel.

CLASSIFIED

JU8TIN MACKEEWICH
President
HELEN KUCHINSKA8, 8ee.

"s ■ir. ■ir'S

PARDAVIMUI NAMAS
4004 So. Maplewood Avė., geras 2
flėtų medinis namas: 5 ir 0 kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrabeismontas: 30 pčdų lotas; kaina tiktai —
$4200.00. Galite apžiūrėti namų Iš
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rtnck, 3711 West
jĮSrd—SĮrceC^^cL-^ROsn^t 0208.

RF.NDON KAMBARIAI
Didelis miegamas kambarys ir vir
tuve; su šiluma, šviesa ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač Jei abu
dirba. Marquette Parke. Atsišaukite
Telefonu: Republle 0835.
PARDAVIMUI NAUJI NAMAI _
2 fietų mūrinis namas, 5 ir 5 kam
bariai. 2-karų garadžius; karšto van
denio šiluma; netoli lietuviškos baž
nyčios Bridgeporte; kainavo $14,000.
Parduosiu už $7,200.00

Marųuette Parke mūrinis namas 4 ir
4 kambariai; parsiduoda už pusę
kainos. Del Informacijų krcipkltSs J:
Peter Kraurzunas, 5952 8. Riehmond
Street. Nedėlioj visų dienų: kltomlt
dienomis nuo 4 vai. popiet.

Gerian laiku pradėti, negu
darbe skubėti.

•uCnuKiaA surRuirpražud
-niaų uiaiApl na neAuSnuipia
0AB9 ‘snurepęjn) 5qXps8 ouop
-jba ‘sujį ‘suęjpru
sbj;

J.BUICK

AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
Prienamomis Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
Domininkas Kuraitis, Savininkas
Telefonas VIOtory 1696

