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Dar kitas Hitlerio baubas, pareiškia lenkai
Vokiečio so italais sutartis
oiekas daugiau, kaip tik gazdinimas

Prancuzija atsisako gražinti aoksa
Ispanijai; numatomi nesusipratimai

Lenkai neapleis savo pozicijos,
pažymima Varšuvoje
VARŠUVA, geg. 8. — Ro
ma su Berlynu garsiai pasis
kelbė, kad naciai su fašistuis
Milane, Italijoje, padarę kari
nę sutartį tikslu “išlaikyti
taiką Europoje’’.
Lenkijos valdiniuose sluoks
niuose tvirtinama, kad tas vra niekas daugiau, 'kaip tik
naujas Hitlerio baubas versti
Lenkiją pripažinti nacių rei
kalavimus — ipaduoti Vokie
tijai Dancigo miestą.
Pažymima, kad tuo būdu
Lenkija nebus išįgazdinta ir
nepasitrauks iš savo pozici
jom ,
Lenkų spauda nurodo, kad
Hitleris
diplomatiniu keliu
suklupo laimėti Dancigą, tad
griebiasi l>aubo priemonių.
ROMA, geg. 8. — Po poros
dienų Milane turėtų pasitari
mų ^Vokietija su Italija, kaip
oficialiai paskelbta, padariu
sios politinę ir karinę sutartį
ir pąsiryžusios ją pasirašyti.
Pažymima, kad šio žygio, tiks
las esąs “ užtikrinti taiką Eu
ropai’’.
Paskelbtu oficialiu komu

nikatu neužsimenamas Danci
go klausimas. Tas reiškia, kad
Italija nesikiša į vokiečių len
kų nesupratimus. Bet prirei
kus stovi greta Vokietijos.
Vokietijos su Italija pasi

Romos Berlyno ašis iki šioliai buvusi paprasta nacių su
fašistais sąjunga prieš demo
kratines valstybes, ši sąjungą
nebuvo pavojinga Britanijai
ir Prancūzijai. Britanija net
bandė ir turėjo vilties šią ašį
“įlenkti’’ tarp Romos ir Ber
lyno
sukelti
nesusiprati
mus. Pasirodė, tos pastangos
buvo tuščios ir dabar karine
sutartimi ašis dar daugiau už
grūdenta. Vadinasi, . Italija
jau visiškai nutolsta nuo Bri
tanijos ir sukoneveikiami jos
Žygiai apsiausti Vokietiją, ypač nepasiekus savo pusėn
patraukti Maskvos raudonųjų
valdovų.

VOKIEČIŲ KATALIKŲ
VAIKAI TURI LANKYTI
RELIGINES PAMOKAS
BERLYNAS, geg. 8. —
Berlyno vyskupijos vyskupas
grafas Konradas von Preysingas ganytojiniu laišku ra
gina katalikus tėvus savo vai
kus siųsti į religines pamokas, kurios specialiai yra vykdomos visoj vyskupijoj.

Bažnyčia parūpino šias 'pamo'kas, pareiškia vyskupas,
kadangi valdinėse mokyklose
religinių pamokų daugiau nė
ra dėka nacių pagoniškam nu
sistatymui. Vaikai bus moko
TARNAUTOJAI TURI SA
mi tikėjimo tiesų po kelias va
LIUTUOTI VALDININ
landas savaitėje ir tėvų prie
KAMS
dermė žiūrėti, kad vaikai pa
NEW YORK, geg. 8. — Čia mokas lankytų.
pasaulinės parodos jauniems
uni formuoti eme tarnautojams
įsakyta saliutuoti parodos TAVAS VELTUI BANDA
VADUOTI SŪNŲ
valdininkams, kai su jais kur
susitinkama.
KENOSHA, , Wis„ geg. 8.
— Charles Excell, 42 m., su
TURKAI SU BOLŠEVIKAIS sūnum Charles, 17 'm. amž.,

buoriniu laiveliu iš VVaukegano Michignno ežeru leidosi
į Kenosba. Netoli kranto vė
jas apvertė luotelį. Tėvas iš
sivadavo prikibęs prie luote
lio. Jis bandė vaduoti ir sū
GARSINRITES “DRAUGE” nų, bet tas prigėrė.

1STANBULAS, geg. 8. —
Pranešta, turkų vyriausybė
savitarpiais ryšiais jungiasi
su Rusijos bolševikais spręsti
tarptautinius klausimus.

PARYŽIUS, geg. 8. — Is
panijos raudonųjų režimas sa
vam leike čia prancūzų vals
tybiniam, banke depozitavo apie 200 milijonų dol. vertės
Ispanijos aukso.

panija jai pirmiau atlygintų
už ispanų bėglių išlaikymą
Ispanijos vyriausybė sakė
si ji neprašė Prancūzijos pri
imti bėglius ir juos išlaikyti
ir aukso atsargos turi būti
grąžintos.
Tarp Ispanijos ir Prancūzi
Naujoji Ispanijos vyriausy
bė reikalauja grąžinti auksą. jos numatomi rimti nesusipra
,
Bet Prancūzija nori, kad Is timai.

sakymas, kad karine sutarti
mi siekiama “užtikrinti taiką
Europai’’ aiškinamas griežiu
jų nusistatymu prieš Britani
jos pastangas apsiausti totalitines valstybes.

Britams padedant Italija subruzda
spausti Lenkija pasiduoti Hitlerini
ROMA, geg. 8. — Britų vy
riausybės padedama Italija
pagaliau gretinasi prie Lenki
jos tikslu ją įtikinti, kad ji
taikos išlaikymo sumetimais
turi pripažinti visas iškeltus
Hitlerio reikalavimus.
Britų vyriausybė siūlo len
kams taikintis su Vokietija
kompromiso keliu.
Italų vyriausybė sakosi ji
neturinti pasiryžimo kištis į
lenkų vokiečių nesusipratimus. Bet tik draugingu kc
liu it taikos sumetimu pagei
dautų, kad tarp nacių ir len
kų nebūtų nesusipratimų, iš
kurių gali paskiau kilti rimti
nesutikimai.

Prancūzija nori atlyginimo
už laikytus ispanus bėglius

PLINTA KALBOS APIE BRITANIJAI “BOTŲ
NACIŲ SU BOLŠEVIKAIS GAILA”, JEI MASKVA
PASUKTŲ KITUR LINK
SUSIARTINIMĄ

keletas šimtų astronomų ir kitų mokslirinkų anądien dalyvavo naujos McDonaldo
observatorijos atidarymo iškilmėse Davis kalnų Locke viršūnėje, arti Fort Davis, Te
BERLYNAS, geg. 8. —
LONDONAS, geg..8. — Iš
(Acme telephoto).
xas
Čia įvairiuose nacių sluoks patikimų šaltinių sužinota,
niuose kalbama apie Vokieti kad Britanijos vyriausybė,
jos su sov. Rusija susiartini gavusi žinių iš savo ambasa
mo galimumus. Šiam susiar doriaus Maskvoje, nusprendė
tinimui ypač yra palankūs na nei vienaip, nei kitaip nesidėcių kariniai sluoksniai — vo ti su sov. Rusija, kuri nori pa
WASHINGTON, geg. 8. — darbuojasi netiėsioginiu keliu VATUCANAS, geg. 8. — kiečių kariuomenės vadovybė. silikti užsidariusi.
Prieš 1937 metus sovietų ka
Žiniomis iš New Yorko, tenai paveikti derybininkus susitai Siaučiant Europoje nepapras
riuomenės maršalas TuchaLONDONAS, geg. 8. — Bri
anglių kasyklų vedėju su an kinti. Jei greitu laiku nebus tam nerimui, Šventasis Tėvas čevskis ir kiti generolai pla
tų vyriausybė neįstengia nusi
tas atlikta, matyt, preziden Pijuą XII vakar per radiją
gliakasių vadais vykdomos
navo
tai
padaryti
Rusijos
ge

kratyti susirūpinimu dėl ko
tas abi puses ffckvies pas sa ragTnb katalikišką pasaulį
derybos sunkiai eina.
ve ir čia bandys jas sutaikin per šį gegužės mėnesį melstis rovei. Beit tas nepatiko Stali misaro Litvinovo pasitrauki
Iš Baltųjų Rūmų patirta, ti. Streikas kasyklose kenkia už taiką, kad Dievas saugoti) nui, kad be jo atsiklausimo mo ir vykdomų derybų suda
tuo sumetimu darbuotasi. Tad ryti trijulę sąjungą sustojimo.
kad prez. Rooseveltas daug šalies pramonei.
žmoniją nuo karo, apie kurį Stalino įsakymu maršalas TuVyriausybė įpareigojo savo
šiandien visur taip plačiai ehačevskis ir kiti generolai ambasadorių Maskvoje Sir
18 ASMENŲ ŽUVO NU
kalbama.
“nukeldinti į kapus” — su- Williamą Seeds koveikiau su
KRITUS LĖKTUVUI
sieiti su nauju užs. reikalų
Jo Šventenybė 'kalbėjo naci saU(Iyti.^
GUAYAQUIL,
Ekvadoonalio Eucharistinio ’kongreštai, sovietų ambasa- komisaru Molotovu ir reika
rius, geg. 8. — Čia į miesto
so Algiere, Afrikoje, daly- dorius Berl5™! Merkalovas ne lauti išaiškinimų.
centrą nukrito karinis lėktu
viams. Norodė apie šiaurinės’,seniai PareiSk?snetoliBritų vyriausybė nėra ga
vas ir sudegė. Jo liepsnos; pa
BERLYNAS, geg. 8. — Grį
Afrikos garbingą krikščiony mas tas laikas, kai Rusija su vusi iš Maskvos oficialaus iš
degė keletą namų. Be dviejų žę iš Lenkijos asmeniniai Hi
bės civilizaciją senovėje. Ilgą Vokietija susidraugaus. Nes aiškinimo, kokiais sumetimais
lakūnų namų gaisre 16 asme tlerio atstovai (žvalgai), sa
laiką ji buvo nupuolusi, bet viena kitos reikalinga.
Litvinovas pašalintas.* Čia
nų žuvo.
koma, diktatoriui pranešę,
šiandien ir vėl gyvinama, kad Buvęs Vokietijos valstybės spėjama vienas iš dviejų: ar
kad, girdi, dar nepribrendęs
pasiekti to senovės garbingu banko prezidentas dr. H. Scha ba Stalinas planuoja Rusiją
NAUJA MOKYKLA
laikas veikti prieš Lenkiją.
chtas ir gi pageidautų maty suartinti su Vokietija, arba
mo.
PAEŽERIAI.
(Vilkaviškio Jie pasakoja, kad svaigus Popiežius
neminėjo apie ti Vokietiją glaudžjuose eko Rusiją visiškai izoliuoti nuo
apskr.) — Vietos šaulių būrio patrijotizmo įkarštis yra su tai, kad apaštališki nuncijai nominiuose santykiuose
su vakarinės Europos.
valdybos iniciatyva nutarta žnybęs visą Lenkiją ir lenkų Europos sostinėse daug dirba sov. Rusija. O Vokietijos ka
Britų vyriausyDė turi prie
Dr. Vinco Kudirkos tėviškė vyriausybė yra supančiuota už taikų. Tik ragino melstis, riniuose sluoksniuose šiandien žasties rūpintis Stalino nusis
je, Paežeriuose, pastatyti pr. daryti bet kokius nusileidi kad Dievas atitolintų gresian pažymima, kad nacių su bolše- tatymu. Britanija žadėjo sau
mokyklą, kurią pavadinti Dr. mus Vokietijai Dancigo klau tį karą.
vikais santykiai Varšuvą vei- gumą Lenkijai daugiausia rem
Vinco Kudirkos tėviškės mo simu.
Į damas i viltimi, kad jai pavyPijus Xn nurodė, kad jis kiai paklupdytų.
Šį kartą karinė akcija prieš balandžio 20 d. ragino katali
kykla.
Tai tik kalbos ir spėlioji ks į savo pusę priež nacius
Per įvykusį visuotinį pr. Lenkiją, sakoma, tik daug kus, o ypač vaikus, per gegu mai. Nacių su bolševikais ide patraukti Maskvą. Tas nepa
mokyklos vaikų tėvų susirin žmonių gyvasčių atsieitų. Tad žės mėnesį melstis už taiką. ologijos, tiesa, giminingos — sisekė.
kimą visi susirinkusieji pasi Hitleris nusprendęs laukti pa Tad šį raginimą pakartoja ir turi bendrus ruožus. Bet iš ti
žadėjo kiek galėdami paremti togesnio laiko. Gal jam pavy viliasi, kad Dievas išklausys/krųjų naciai ir bolševikai yra
PIENO KAINA NETURI
ks
be
karinių
žygių
palaužti
statybą, jei ne pinigais tai na
maldų ir įtempimas Europoje skirtingi taip, kaip vanduo su BŪTI KONTROLIUOJAMA
Lenkiją.
tūra.
bus sumažintas.
ugnimi. Pats Hitleris savam
SPRINGFIELD, III., geg.
laike
yra paskelbęs, kad bol 8. — Grįžusi iš Rytų Illinoiso
Dar šiemet norima padėti
7 KINAI BERNIUKAI PA
ŠELPTI KLAIPĖDOS
ševikai yra pirmaeiliai pašau piliečių grupė, kuri tyrė ten
nors kertinį akmenį. Tam rei
KRIKŠTYTI
liniai priešai.
PABĖGĖLIAMS
kalui jau yra suaukota apie
pieno kainos kontrolę, prane?
160 lt. ir Vilkaviškio Liaudies Šv. Petro bažnyčioje, Polk ŠIAULIAI. — Neseniai su Kalbos apie nacių su bolše šė, kad Illinoise neturi būti į
banke atidaryta einamoji sąs ir Clark gt., septyniems ki organizuotas Klaipėdos kraš vikais susiartinimą daug neri vesta kainos kontrolė, kuri
nams berniukams, 10—16 m. to lietuviams pabėgėliams šel mo ir baimės sukelia Britani kenksminga ne tik pieno var
kaita.
amž., sekmadienį popiet su pti komitetas jau pirmomis joj ir Prancūzijoj. Tas gi totojams, bet ir patiems ūki
teiktas krikšto sakramentas. dienomis susilaukė gyvo vi Berlynui šiais laikais yra ne ninkams
PRIPAŽINO KARO LAI
pieno pristatyto
paprastai
svarbu.
VYNO BILIŲ
Šie berniukai iki šioliai ku suomenės susidomėjimo. Bene
jams.
WASHTNGTON, geg. 8. - nigams prie Mišių tarnavo. Ir pirmieji Klaipėdos krašto pa
susirūpino KARDINOLAS ŠVENTIMO
Kongreso žemieji rūmai pra tik kunigams buvo žinoma, bėgėlių šelpimu
NAUJĄ BAŽNYČIĄ
vedė 773,414,241 dol. karo lai kad jie be krikšto, bet priruo Šiaulių valst. berniukų gimna
zijos mokytojai bei tarnauto Jo Eminencija kardinolas
CHICAGO SRITIS. — Po
šiami.
vyno išlaidų bilių.
jai, kurie kartu su gimnazi Mundeleinas sekmadienį pa lietaus numatomas pragiedrė
BUDAPEŠTAS, geg. 8. — Po lietaus Chieagoj atvėso jos direktoriumi J. Kartanu šventino Šv. Nikalojauk iš To jimas ir vėsiau.
Saulė teka 5:36, leidžiasi
Vengrijoje suimta 52 daugiau oras. Oro biuras sako, kad šiam reikalui per vietos komi lentine naują bažnyčią, Lawn
tetą suaukojo per 190 litų.
dale avė. it 62 gat.
17:57.
vengrų nacių partijos vadų. dėka ežerui tas įvyko.

Prez. Rūoseveltas daug darinėjasi
gražinti taika anglie kasyklose-
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Tie ženklai buvo dvejopos vertes. Pijus XII
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rinkėjas.
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♦
•
Anglijoje leidžiamo* "Oatholic Herald’’ da
viniais fiv. Tėvo vainikavimo iškilmių per
VII
radiją visame pasaulyje apytikriai klausėsi
500 milijonų žmonių. Tai esąs istorinis radi Vokiečių pianai Klaipėdoj
jo klausytojų skaičius, taip gyvai buvęs
Yra suprantama, kad nau
suįdomintas. Nors Amerikoje tuo laiku bu jai užimamose srityse vokie
vo pats vidurnaktis, tačiau radijo aparatai čiai stengiasi tų kraštų gyve
buvę apgulti. Šv. Tėvas visam pasauliui pa
ninių visokiais būdais forzuosidaręs nepaprastai brangus asmuo.

Antradienis, gef*. 9 d, 1099
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Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam tiks
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. .
. u
Ka&o joto* :*
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teis* talti,
gyvinti.
Taip
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Neseniai Čikagos balšavikų Valtim j ežerą išplaukė du
ayti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač ko
ntų sustiprinimo darbus ir
•
♦
•
respondencijas aulyg savo nuoilaros. Korespondentų
popiera išdrūkavojo didelę draugai meškerioti. Žuvis ka
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja
Vengrų katalikai Seimo nariai atliko re strijoj, Sudetuose, taip jie, pylimų statybą.
mašinšle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
aišku,
darys
ir
Klaipėdos
kra

giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
“Klaipėda turi phsidaryti liau jyną, būk katalikų kunigai hinosi, kaip musės prie niekolekcijas, kuriose užbaigos Žodį tarė kar
pondencijos lalkraštln nededamo*.
dinolas Seredi. Kardinolas Seredi seimo na šte. Jau tas faktas, kad Hit antras didumo miestas R-ytprū savo pavapi jonus skirsto j kle daus. Priliodavę pilną laivelį,
riams nurodė, kad įstatymo leidėjai turi tvar leris atvyko Klaipėdon jūros siuoso” — pareiškė Rytprū sas. Esą, pirmoj klesoj yra vienas sako;
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
Bntered as Second-Claas Matter Mareli 01, 1010, at
kyti ne tik savo gyvenimą pagal aukštes keliu, lydimas didžiulės karo sių prezidentas Kochas. Šiuo tie, kurie aukoja ir nesiteirau
_ žinai ką, Čali? Pažymėk
Chicago, Illinois Under the Aot oi Mareli K. 1)70.
nius įstatymus, bet ir viešojo gyvenimo įsta laivų flotilijos, daug pasa'ko. metu didžiausi Rytprūsių mie ja, ką kunigas su jo aukomis gų vietą. Ryt vėl atplauksim.
tymai turi būti -persunkti dieviškosios
— Okei, padarysiu.
ve ittiesos
»•. *He v*su temPd pradėjo čia stai yra Karaliaučius su maž daro. Kitoj klesoj yra tie ku
Kelias Į Taiką
ir meilės. Tokie išleisti vieši įstatymai, yra jūrinės tvirtovės statybos da daug 250,000 gyventojų, El- rie aukoja ir nori žinoti kuni Tai taręs išsiėmė iš kišenės
paties Dievo darbūs.
rbus. Visu pajūriu nuo Klai bing — su 80,000 gyv., Tilžė go apyskaitą.
piešelį ir padėjo kryžiuką ant
Šventasis Tėvas ir vėl atsiliepė į krikščio
pėdos iki Nimerzatės, vežama — su 60,000 gyv. ir dabar Jei visi balšavikų rašytojai ■ laivelio šono.
niškąjį pasaulį kviesdamas melstis už taiką.
Po įvairių užėmimų kraštų Vokietijos ka
Ir, nėra abejonės, tai turi didelę reikšmę. Po talikų skaičius padidėjo* 15 milijonų. šiuo įvairi statybos medži&ga. Da bus Klaipėda — su 50,000 gy taip rašo, kaip tasai Krivūlė,* — Esi kreizis ir dacol. Kam’
gi tu kryžiuką dedi ant valte
pirmojo Jo Šventenybės atsiliepimo gegužės
metu Vokietijoje, įskaitant ir Čekiją, yrū rbus tuo tarpu atlieka patys ventojų. Pastarojoj, sąryšy su tai jie nabagus tų popierų
mėnesį pašvęsti maldai už pasaulio taiką,
kareiviai, nes vietos darbini didelės dalies lietuvių išsi skaitytojus ne tik mulkina, a- lės. Juk rytoj mes tos valte
37,5 milijono katalikų.
visų kraštų ir visų tautų bažnyčiose maldos
nkai, matyt, nepatikimi, o pa kraustymu, gyventojų skai le dar tą; mulkinimą mulkini lės gal jau nebegausiine.
aukojamos šiam kilniam, tikslui sutraukia
galios patikimieji tų dūrbų čius bus maždaug penkiais tū mu zalatija, Tasai Krivūlė,
daug žmonių ir tai daro gilaus įspūdžio.
kažkodėl vengia, nors ir siū kstančiais sumažėjęs, tačiau matyt, tiek toli nuo parapi Vyriii grįžus iš darbo, žmo
Po antrojo Popiežiaus paraginimo tikintieji
loma jiems iki iŠ marikių die jei priskaityti Klaipėdon at jos, kad nežino, jog ir be pa na pasitinka linksma ir duoda
dar karščiau melsis, kad Aukščiausias paša
nai. Kopgaly kasami platūs žygiavusią kariuomenę, jūrini rapijom^ reikalavimo kunigai bučkį skirtingesnį, negu pap
lintų baisaus karo pavojus.
požemiai, statomi lizdai pa nkus ir įstaigų valdininkus —t kas met, o kai kur ir kas mė rastai.
šia proga galima priminti, kad spauda
Šaudomi Klaipėdos Ūkininkai
trankoms ir netrukus, kaip pa gyventojų skaičius bus išsi nuo, išduoda atskaitas, kas ir — Kaziūnė, jau tu ką nors
pastaruoju laiku plačiai rašė apie tai, kad
“N-nų” specialus korespondentas prane sakoja patys vokiečiai, prasi
pirkai? — klausia vyras.
lyginęs.
kiek yra aukojęs. Vadinas, pa
liet Hitleris prašęs Popiežiaus pagelbėti iš ša, kad nušauti šeši ūkininkai Klaipėdos
Didelio dėmesio bus krei rapijonams nereikia reikalau — Jes, pirkaus sau naują
vengti karo. Vadinas, ir tas žmogus, kuris krašte, kad tūkstančiai klaipėdiečių išga dės tvirtovės gynimo manev
skrybėlaitę. Ar patinka!
persekioja Bažnyčią ir kuris tiek daug skriau, benta į Vokietijos koncentracijos stovyklas. rai; pakrančių armotų šaudy piama, kaip pareiškė Kochas, ti iš kunigų atskaitų.
— M ni... labai graži, O
mai. Čia suvežta labai daug į turizmo skatinimą Klaipė
dos yra padaręs Bažnyčiai, kritiškuoju mo Anot jo:
kiek
mokėjai?
Tikrais nabagais yra lietu
mentu kreipiami į Popiežių, prašo pagalbos,
“...Štai Pagėgių apskrities ūkininkai, su karo medžiagos ir sukrauta dos krašto, pirmoj eilėj Ne
viški balšavikai. Jie aukoja — Penkiolika... .
nes gerai žino, kokią didelę jėgą turi Kata
sirūpinę savo materialia būkle ir ūkių a- specialiai supiltuose sandė ringos (Nidos, Juodkrantės)
likų Bažnyčia ir kad ji, Bažnyčia, kaip vi
kurortuose. Nacionalsocialisti Spanijai gelbėti, Lietuvos de — Ką? Penkioliką dolerių?
teitimi, buvo susirinkę (pasitarti, to pasi liuose.
mokratijai vaduoti,
politi Ir kur tavo ruzumas? Juk tai
suomet, taip ir dabar griežtai stovi už taiką.
tarimo pasėkoje buvo nutarta apsilankyti
Suprantama, kad privatus nė organizacija “ Kraftdurch
Netenka abejoti apie tai, kad šventasis
pas valdžios komisarą. Šitas tuoj įsakė žurnalistas negali savo aki Freude” (jėga per džiaugs niams kaliniams iš dŽėlų išim atrodo tikras rėksas, tfu. Juk
Tėvas ne vien tik pats meldžiasi ir visus
drąsesnius ūkininkus suimt. Tuoj plačiai ga mis visų tų karo paslapčių mą) dės pastangų organizuoti ti ir kitokiems išmislams, o tai atrodo lyg katinas iš jelos
~ krikščionis ragina melstis už taiką, bet ir
ndas pasklido po visą apylinkę apie su ■pamatyti. Bet jūrininkai ir jaunimo ekskursijas į ir iš apyskaitų niekuomet nemato. būtų parvilktas. Tfu, tfu...
šiaip jau veikia už taikos palaikymą pėr
Jei kada koks aukotojas drįs
imtuosius ūkininkus, ir buvo nutarta juos
rėichsvero karininkai apie tai Klaipėdos krašto.
Apaštalų Sesto pasiuntinius. Jie visur daro
— Auksas ir , peienuOs ži
ta pareikalauti apyskaitų, tai
vienu ar kitu būdu išlaisvinti.
mielai
pasakoja
ir
neslepia.
įtakos, kad visi kylanti tarptautiniai kon
Bedarbė jau dabar esanti tų fondų patronai jį isdumi- ba.
“Balandžio mėnesio, rodos, 22 dieną ūPaklausti,
kam
visa
tai
rei

fliktai būtų išspręsti teisingai ir be kraujo
— Ir dar kaip! Aš taip se
kininkai susirinkę pareikalavo suimtuosius
išnykusi, nežiūrint, kad ligšiol nū, iškiaūliria, skolininku, Tro
praliejimų.
>
paliuosuoti, nes jie nesą kalti. Į susirin kalinga, jie atsako, kad visoj žiemos metu bedarbių skai ckio agentu išvadina ir baig niai esu matęs auksinį, kad
Pasitikėkime, Dievas išklausys tikinčiųjų
kusius buvo įsakyta vietos kariuomenės Vokietijos karinėj sistemoj čius šia'me krašte pasiekdavo tas kriukis.
pažinčiau, jei jis ir nežibėtų.
įgulai šaudyti, ir to susirėmimo pasėkoje didelės reikšmės teikiama vi 2000 žmonių. Žemės ūkiui esą
maldų, o tai turės įtakos į valstybių valdo
šešetas ūkininkų nušauta, daug sužeistų sų sienų apsaugai. Norima tuo jau vien tuo daug pagelbėta,
vus, kurie negalės nesiskaityti su Bažnyčios
troškimu palaikyti taiką pasaulyje.
būdu taip sustiprinti Vokieti kad žemės ūkio produktų kai ko? Atsakymas labai paprasir keletas deŠiinčiij suimtų.
“Visame Klaipėdos krašte dabar yra jos sienas, kad’ jokia galybė nos esančios pačiu Kl. krašto tas — didelė lietuvių darbi- ,
ninku dalis apleido KlaipėLangelis silpnų ir neismasuimtų kaipo įtariamų trys tūkstančiai negalėtų jos užpulti. Nesun
Saugiausias Kelias
prijungimo prie Vokietijos fa dos kraštą. Štai kur bedarbės naIM**U žmonių kalba: štai
Žmonių ir šešetas tūkstančių jau ištremta ku, be to, suprasti, kad šie
žm
ktu pakilusios ir susilyginu išnykimo paslaptis. O paga.įk<>ks laimingas
žinogaus
Lietuvių komunistų laikraščiams nepatin
į Vokietijos koncentracijos liogerins.
visi
sustiprinimai
reikalingi
kaip
jis
lios
pavasariop,
balandžio
mėgy
ven
*
m
as
*
žiūrėk,
ka, kad Lietuvos vyriaUsybė yra nusistačiu
“Tai štai kokios laisvės 'klaipėdiškiai ir tam, kad apsaugoti karo sios su Reicho kainomis.
si laikytis neutraliai, riėkrypdama nei į len
Tačiau dėl bedarbės taria nesį, sezoniniams darbams pra turtingas, kaip didis, kaip ga
susilaukė iš ‘kultūringųjų’ vokiečių!”
laivyno
bazėj,
kuri
čia
bus
kų, nei į vokiečių ptteę. Mūsų manymu, toks
mojo išnykimo ir dėl žemės sidedant, jų ir kitu 'metu ne lingas, kaip garsus! Bet atsiPo tokių skaudžių įvykių, be abejonės, ir
įsteigta.
Tai
darydami
vokie

nusistatymas yra geriausias.
ūkio produktų kainų pakili kažkiek belikdavo. Be to ne žvelgk į dangiškas gerybes,
tie, kurie per kokį nors nesusipratimą agita
Komunistai, kaip labai aišku iš jų tvirti vo už prisidėjimą prie Vokietijos, dabffr jau čiai, suprantama, turi galvoj
mo nėra jau taip gražu, kaip reikia užmiršti, kad ir dar o pamatysi, kad Visi tie laiki
nimų, norėtų, kad Lietuva dėtus su Sovietų
ir
tokią
galimybę,
kad
kaTo
prasikrapštė akis ir norėtų, kad Klaipėdos
vokiečiai mano.
bas smarkiai sumažėjo, nes niai daiktai yra nieku, bet,
Rusija Vadinas, kad nuo* vilko bėgtų prie kraštas vėl grįžtų prie Lietuvos, po kurios atveju rusų laivynas galėtų
daug lietuviškų ir žydų įmo priešingai, jie labai yra neti
Tiesa,
bedarbių
staiga
vi

meškos. Tokio žygio pasekmės būtų vieno
kri ir apsunkinanti, nes nie
valdžia gyventojai turėjo laisvę ir naudojosi lengvai užpulti ir sunaikinti
sai nebeliko, priešingai atsi nių savo darbą arba visai su
dos: Lietuva galėtų netekti nepriklausomy
visokeriopa gerove. Dabar jau mato skirtu-1 čia stovintį karo laivyną ir
kas be rūpesniu it baimės jų
stabdė, arba susiauririo.
bės.
mą.
sugriauti patį Klaipėdos mie rado gan didelis darbininkų
-A
nevaldo.
!
(Bus daugiau)
trūkumas. Bet kodėl tas įvystą atkertant net visą rytprūNetolima praeitis parodė, kad Sovietų Rttsija negina Lietuvos nepriklausomybės. Per Svarbūs Nutarimai Socialinėj Srity sių iškyšulį, kuriame guli
nai lenkai grūmojo pulti Lietuvą, kurios
Belgų katalikai darbdaviai yra susiorga Klaipėda.
vyriausybė kreipėsi prašydama pagalbos, ta nizavę į dvi organizacijas — “Association , Sąryšy su plataus masto
čiau bolševikai griežtai atsisakė Lietuvai gel dės patrons et ingenieurs catholiąues de Bei jūrinės tvirtovės statymo da
bėti. šiemet Vokietijos naciai atplėšė nuo giąue” (valonai, ir “Laridelijk Algemeen rbais skubiai ruošiamasi įgy
Lietuvos Klaipėdos kraštą. Sovietų Sąjunga Čhristelijk Verbond van Werkgevers” (fla vendinti ir dMelę ekonominę
taip pat jokių žygių nedarė. GaCima pirirfiln- mandai). Tos organizacijos buvo surengusios
programą, kuri jau daug-riiaž
ti dar ir tai, kad jie, bolševikki, negynė Arftveripėrie didelį kongresą.
žinoma Rytprūsių prezidentui
net Čekoslovakijos, su kuria specialę sutartį
Kongreso rezultatus apibudina jo nutari
įr Kl. krašto komisarui Erich
turėjo sudarę. Po tokių įvykių Lietuva jo mai :
Kochui paskelbus vadinamąją
kių būdu negali bolševikams pasitikėti. Su
1. Tiek teisifiis, tiek kitoks kolektyvinių
sidėti su Sovietų Rusija, kaip pataria lie darbo konfliktų sprendimas turi įvykti pro “Sofort - Program” (tuojau
tuviškieji bolševikai, reikštų išstatyti Lie fesinės organizacijos ribose. 2. Teisinio po vykdytina programa). Iš čia
tuvos nepriklausomybę į didelį pavojų.
būdžio kolektyviniams darbo konfliktams darosi suprantamos ir tos
Pašalinimas Litvinovo iš užsienių reikalų spręsti turi būti sudarytas tiesioginis sutai priemonės, kurių 'imamasi ste
komisaro vietos ir gundai apie Sovietų Ru komasis organas; jeigu negalima geruoju su ngiantis sulaikyti ir neišleisti
sijos norą susitarti su Vokietijos nariais, sitarti, konfliktą sprendžia specialiau tary iš Kl. krašto lietuvių darbi
dar labiau mus įtikina, kad Lietuvai ir vi ba, kuri pasikviečia vieną arba daugiau tre ninkų. Ypač didelio susirūpi
soms Baltijos Valstybėms geriausia laikytis čiųjų teisėjų. Tas, kuris priešinasi trečiųjų nimo rodoriia krašto žemės ūdabartinio nusistatymo — neutraliai.
teismo sprendimui, nubaudžiamas. 3. Kitiems kiu. žadama imtis visos eilės
kolektyviniams darbo konfliktams (taigi, it priemonių, kad pakelti žetnės
Pijus XII yra pirmasis popiežius,
konfliktams dėl atlyginimo) steigtinas išly ūkio gamybą. Tuo norima už
vardas atspausdintas pašto ženkluose. Grįž ginamasis organas. Tačiau privalomas arbisitikrinti, kad vien Kl. kraš
damas iš pasaulinio Eucharistinio Kongre
traŽirtis sprendimas tegali būti skelbiamas
so Buenos Airės, kardinolas Pacelli aplankė tik tuo atveju, jeigu profesinė organizacija tas galėtų išmaitinti čia sto
Brazilijos sostinę Rio de Janeiro. Tam įvy yra įsigijusi abiejų šalių pasitikėjimą. Jeigu vinčią kariuomenę, jūrininkų
kiui paminėti buvo atspausdinti pašto lenk geruoju negalima padaryti tvarkos, susita ingulą ir patį miestą, su jo
tai, kuriuose atvaizduota milžiniškoji Kris riama dėl tarpininko, kuris patiekia naują gyventojais ir valdininkų bei
taus Karaliaus statula ant Kcrvokado kairio projektą. Jeigu ir šitas atmetamas, tada iš policijos aparatu. JaU pradė
naudojamas fakūltatyvfnls arbitražas. Kris ti 'krašte plataus mksto melio
prie S Janeiro-Bay. Šalia atspausdintas rtifl
racijos bei nusausinimo daržas Brazilijos brėžinys su portugališku įf&- tam procesui priėšiUasi tas baudžiamas.
U,
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R1POBT THAT
ENGLAND P3 SINKING
AT THE RATE OF MINE
INCHES EVEPY CENTUGY
ANO WILL EVENTUALl-Y DISAPO- PEAR IMTO THE
P NORTH SEA ANO
ATLANTIC OCEAN.V1

^JhE PEIP1NG REGIME IN Mį
CHINAfNOMI UNDER JAPANESE CONTROL) HAS FINALLY
FORBIDDENTHE pubucation
OF THE "PEIPING BAO’, THE
HOBLOS OLDEST NEWsfc>APER..
THE NEVfSPAPER WĄ5

li lygintis darbe su žmogumi
g1
foonoeo in +ooa.o;by
turinčiu 30 metų. Senesniam
SU-CHUNG. THE
*
ima
daugiau
laiko
sustiprėti
,'NORLD'S
FIRST
Daugeliui iš mūsų teko su
EOITOR.PUBHSHER
"The most kissed
ANO CUĮPORTERT?
A JIVARO WABGIOR
tikti pažįstafmų ar kaimynų ir greičiau pavargsta' negu
MAN
IN
MOLLyLIYING IN ECUAOOe'S
negaluojantį širdies liga. Pa jaunesnis.
WOOD
A voung
STEAMING JUNGLE
Globojime šios rūšies ligo
SVVAMPS KA5 NOT V
MAN OF CHAPMING ANO
sikalbėjime apie savo ligų jis
POOJEN H«5 AAANDISARMING APPEARANCE
HOOO ŪKTU- HE HA5
MAS REGULARLY BEEN
iWa
greičiausiai prisiminė, kad nių pagrindiniu reikalu yra
CL/T OFF THE MEAO OF
AM
EMPLOYEO BY A HOLLYWOOD
statoma
poilsis.
Vieniems
jis
OF AM ENEMY ANO
prieš ne'kurį lai'kų jam teko
STUDIO TO TAKE PABT IN
SKOLINK IT TD "THE
LOVE SCENES WHEN PPOMISING
sirgti influenza ar kita kuria gali būt su tam tikromis leng
StZE OF UIS FIST.'/! x
VOUNG ACTRESSES ARE TESfTED..
ūmos infekcijos liga iT vien vatomis, 'kitiems 'gi ne tik
dėlto, kad nebuvo galimybės pasikelti iš lovos, bet net ju
kirai lituanistikos darbų dir Europos krepšinio pirmeny
tinkamai sustiprėti, jiareigų dintis nėra galima. Kadangi
busios įstaigos ir asmens su bėmis susidomėjimas, matyti,
verčiamas peranksti grįžo pri C vien poilsio panašiuose atsiti
Švietimo reikaluose
žiavimas, nes lietuvių kalbai derins ir sujungjs savo si os didelis. Pirmenybėse dalvvau- Į
savo kasdieninio darbo. Tuo kimuose neužtenka, medicinos
priklauso svarbi ir garbinga srities pastangas Lituanisti- ti užsirašė 12 valstybių vals
tarpu savy jautė štokų pajė mokslas čion ateina pagalbon šis laikotarpis žymėtinas di
kos Institute.
tybinės krepšinio komandos.
deliais persitvarkymais aukš vieta kitų kalbų tarpe. Todėl
gų eiti tas iparei.gas. Netru su vaistais.
Baltijos kraštai iki šiol krep-j
svarbi yra pareiga kalbų ne
Sporto sritis
kus jis pastebėjo apie save
Maisto priėmimas yra be tųjų mokslo įstaigų srityje. Ir tiktai išsaugoti, bet ir visapu
šinio sporte vyravo, nes pir-!
kų tai nepaprasto, būtent kvn- galo svarbiu, jei ne svarbiau Lietuvos švietimas patyrė
didesniais reiškiniais ši laiko mosiose pirmenybėse Europos , Sutaupo pinigus ant maisto,
siškai ištirti ir apsaugoti nuo
ipo štokų, didelį apsunkinimų siu faktoriumi. Paprastai, šios smūgių ryšium su Klaipėdos
Žiemos meisterio vardų laimėjo Lat- j palaiko sveikatų. Dabar ga
gresiančių jų sužaloti veiks tarpį nepažymėjo.
krašto
netekimu.
Klaipėdoje
lite plikti mažais, lengvais
»ant laiptais, kojų tinimų rūšies ligoniai labai dažnai
nių. Lietuvių tauta dėl tam ti sporte didesnio judrumo neini vija, o antrose (1937 metais) išmokėjimais. Per trumpų
ikarop.
neturi mažiausio noro priim veikė trys aukštosios mokyk krų aplinkybių pati nesurašė vo, nes ir pati žiema buvo — Lietuva. Trečiose pirmeny
lai'kų visai nereikia nieko
Kas gi išti'krųjų čia atsiti ti kų nors maistingo. Maisto los; Respublikos Pedagoginis savo istorijos. Istoriniai šalti- menkai snieginga ir pastovi. bėse Kaune šių metų gegužės įmokėti. Pamatykite visas
. TLietuvos
. ,
... su- Kūno Kultūros
Rūmai, sporto mėnesį bus stiprių varžovų už ledaunes Budriko didžiulėje
ko? Infekcija, nežiūrint iš kur sureguliavimas todėl yra bū Institutas, Komercijos Insti niai apie
praeitj
. .
tutas,
Konservatorija
ir
ama

vadovai
ir
veikėjai
daugiau- meisterio vardų ir garbę. krautuvėje.
ir kurioje pasirodė savo ža tinu reikalu. Maisto balansas
rašyti įvairiomis svetimomis
lingus sveikatai diegus ji pa panašiai kaip vaistai yra ly tų mokykla, be to, trys gimna kalbomis ir jie įvairiose vieto sia buvo užimti Europos krep Teks Baltijos krepšininkams
zijos — Klaipėdoje, Šilutėje
rodė, sužalojo širdies raume- giai svarbu.
se svetur išsklaidyti. Todėl la šinio pirmenybių ruošos rū stipriai pasitempti, kad toji j
ir
Pagėgiuose,
ir
eilė
pra

nis ir tos priežasties dėlei ši
bai svarbu surankioti esamų pesčiais. Tos pirmenybės įvy meisterystė nebūtų išleista
džios
mokyklų.
Visos
trys
gim
rdis nustojo savo pirmykščio AUKA NETURTINGIEMS
medžiagjų ir jų ištirti, kad lie ks Kaune gegužės mėnesio 20- jei ne iš Lietuvos, tai bent iš/
nazijos
turėjo
naujai
pastaty

ŠAULIAMS
pajėgumo. Žmogui, pradėjus
Baltijos kraštų.
tuvių tauta pati pagrįstai ga 28 dienomis.
tus
puikius
rūmus.
Visos
šios
darbų, veiklumas pareikalavo ŠAULIAI. — Balandžio
lėtų pasisakyti apie įvairius
Sunkus buvo klausimas — Neseniai įvykusios Baltijos
širdį pristatyti daugiau krau mėn. 2 d. įvyko vietos kuopos mokslo įstaigos turėjo Klaipė praeities faktus, kuriuos sve vietos rungtynėms paruoši krepšinio rungtynės, kaip pa
jo, o tuo tarpu nusilpnėjęs šaulių susirinkimas. Jį vedė dos krašte užsidaryti. Gimna timieji kartais nutyli arba mas. Po atviru dangumi krep mename, davė Įtikinančius lai
organas negalėjo. Pasėkoje, ats. j. lt. Čepaitis. Nupasako zijų ir amatų mokyklos moks- tendencingai nušviečia. Lietu šinio pirmenybės ruošti rizi mėjimus Latvijai prieš! Lietureiškėsi aukščiau įvardinti li jo reikalų gyvinti šaulių vei lieviai išsisklaidė analoginėse vių. tautosakoje amžiais krovė kinga, nes oras Lietuvoje, y- vų ir Lietuvai prieš Esti jų.
Didžiosios Lietuvos mokyklo
gos simptomai.
si ir užsikonservavo lietuvio pač gegužės mėnesį, nebūva Be to, pirmosiose moterų kre
kimų.
se. Aukštųjų mokyklų tipo
Širdies raumenys panašiai
Svarstant eilinius reikalus Respublikos Pedagoginis Ins sielos ir išminties atspindžiai. pastovus, o pakankamai dide pšinio tarpvalstybinėse rung
kaip ir kiti raumenys ar tai iškilo svrbus klausimas — uni
Tautosaka yra lobynas, gau lės salės taip pat nebuvo. To tynėse tarp Lietuvos ir Latvi
titutas persikėlė į Panevėžį, o
būtų rankų ar kojų nors sa formos įsigyjimas. Stengdama
sus medžiaga savai tautai pa dėl teko statyti naujų didelę jos žymiu rezultatu lietuvės
Komercijos Institutas ir Mu
vo išvaizda skiriasi, nėra liuo- si kaip galima daugiau šven
žinti ir tautiniam charakteriui sporto salę, kurioje būtų vie nugalėjo latves. Šios rungty
zikos Mokykla — konservato
si nuo infekcijos, sunykimo, tėje dalyvauti uniformuo
sustiprinti. Ir lietuvių' tauto tos krepšinio aikštelėms ir nės buvo savotiškas jėgų pa
rija — į Šiaulius.
pasitempimo ir tos priežas tiems. Pasirodo, kad yra ne
saka dar toli ne visa surinkta bent 10,000 žiūrovų. Tokia sa tikrinimas prieš Europos pir
ties dėlei — silpnėjimo.
Kovo mėn. 6 d. Kaune įvy ir sutvarkyta, ir ji nuolat ny lė jau statoma ir ji bus baig menybes.
THt ROLLATOR*
pasiturinčių šaulių, kuriems
C0MFRE5S0R
ko
naujos
aukštosios
mokslo
ksta,
žengiant
į
kapus
senesta apie gegužės mėn. vidurį.
Pagalinus šis svarbus pu4n- yra sunku įsigyti uniformas.
ipavimo organas nėra liuosas Vadovybė nutarė ieškoti būdų įstaigos, Antano Smetonos Li niejai kartai.
Jau sutyarkytas ir kitas pai Įvairenybės
SHAFT TURNS...
ms klausimas — atvykusių
nuo tam tikrų pasikeitimų. padėti jiems įsigyti. Šiam rei tuanistikos Instituto atidary
—
Seniausia
anglų
mokyk

'A
BUDE
MOVĖS...
Taigi šiomis trimis sritimis užsieniečių sportininkų apgy
Šie pasikeitimai atsižymi už kalui vietos tautininkai pasky mas. Instituto darbo sritis —
X
A
ROLLER
ROLLS...
la yra karališkoji mokykla
plūdimu širdies raumenų rie rė 100 litų vietos šaulių kuo lietuvių kalbos, Lietuvos is — lietuvių kalba, Lietuvos is vendinimas. Tam tikslui bus
(Kings School) Canterbury
AND THERE’S ICE!
balais kamuoliukų formoje. pos neturtingiems šauliams u torijos ir lietuvių tautosakos torija ir lietuvių tautosaka — priruošti anuji karo mokyklos
mieste
—
jų
įsteigė
šventas
(Žmonės apie šių padėtį išsi- niformoms įsigyti. Girdėti, tyrimas ir šių mokslo sričių rūpintis, jas tirti, globoti ir rūmai. Čia visi svečiai sporti
j Augustinas 598 metais ir jis Niekur nenupirksite už že
reiškia sakydami: “Širdis tau kad šį reikalų žada paremti ir medžiagos rinkimas ir tvar atstovauti yra įsteigtas Anta ninkai gyvens arti vieni kitų,
mesnę 'kainų kaip pas Budbuvo pirmuoju Canterbury ar
no
Smetonos
vardo
Lituanis

kymas.
Švietimo
ministras
turės pragyvenimų patogų ir
rikų — nuo 07800
kais apaugo”). Svorio pervir kitos organizacijos bei asme
kivyskupu. Mdkyklų atnauji
prof.
(Tonkūnas
Instituto
ati

tikos
Institutas.
Iki
šiol
pasšis dažnai draugauja su pana nys.
pigi).
no karalius Henrikas VHI-sis ir aukščiau. — Didelis pa
darymo
iškilmėse
pabrėžė,
sirinkimas naminių rakan
šiu širdies raumenų riebėji1541 m.
dų, gražių parlor setų, dul
mu. Reikia nemiršti, kad amGeriaus yra slaptai gyventi kad tautai jos kalba, yra did
kių
valytojų, radijų, rekor
KLAUSYKITE
žis taipgi turi savo neigiamas ir rūpintis apie save, negu da žiausia brangenybė, bet lietu
Jeigu darbo jėga ylra pri dų, geros maliavos.
širdies pajėgumui puses. Žmo ryti stebuklus, o savo išgany viams ji yra ne tiktai brango
gulminga nuo skaitliaus, ru
nybė, bet ir pagrįstas pasidid
gus, sulaukęs 60 metų, nega mu nesirūpinti.
piu k i es turėti kndaugiaus paJOS. F. BUDRIK,
RADIO PROGRAMO
gelbininkų.
FURNITURE
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
HOUSE,
— 1210 kilocycles.
3409 S. Halsted St.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
Tel. Yards 3088
ŠIRDĮ VARGINTI
PAVOJINGA

LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO APŽVALGA

rrm

f !l

New City Furniture Mart

Nervous, Weak.
Ankles Swollen!

Much nervousnean la caused by an ezcess of aclda and polaona due to functional Kldney and Bladder dlaordera
whlch may alio cauae Oetting Up
Nighta, Burnlng Paaaagea, Swollen
Jolnta, Backache, Clrclea Under Eyea,
Rzceaa Acidlty, Leg Paina and Dlzzlneaa. Help your kldneya purlfy your
blood wlth Cyatez. Ūaually the very
flrst doae atarta helplng your kldneya
clean out excesa aclda and this aoon may
malte you feel likę new. Cyatez mušt
aatlafy you completely or money back la
guaranteed. Oet Cyatez (alas-tez) today. It coata only 3c a doae at druggista
and the guarantee protecta you.

j?

%

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.
f

Telephone Canal 5233

LEO NORKUS, Ir.

S. T. FABIONAS, Savininkas

THE *WFUL PRICE YOU PIY FOIBEIHG

DISTRIBUTOR

OF

NERVOUS

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Ohicagoj. Visi geria ir mčgsta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šia Alna yra pagamintas iš in»-

Gheek Belam And See If You Have
Aoy Of The Sigita

46-tas metinis arklių lenktynes .(Kentucky Derby) laimėjo šis arklys, vardu Johnstown.
Šalę stovi Fitzsiirtmons, arklio treneris. Šio arklio savininkas laimėjo nemaža pinigų.
(Acme telephoto)

I

i ean maka you oM and
__ eranky and hard to Uvo
wl&—eaa kaap you awaka nighta and rob
you of gnod baalth. gnod tiram and lobą.
Doe’t lat jraurmU "go” liks that. Start
taktag a good, raUabla tania—ona mada mpar»oU» /or tooman. And eould you aak for anythlag whoae baaaflta ham baan battar provad
ih.n world-famoii. Lyrlla E. Piakham'a
vmatabto CompoandU
Lat tba arholaaoraa barba and mota of
Piakham’a Compound kaip Natūra mira
your ArMttag aarraa, tona up vour ayatara.
and batp laaaan dlatraaa Irom (amato funottoaal dnordara.
Maka a nota NOW to «at a kottto of thla
tlra. proT.a Piakham'a Compound TODAY

Pasiklaimykite grynai lietnviškų
programų, kuriuos lietuviai, ne
svetimtaučiai leidžia WCFL -- 97
k. nedėlios vaakare 9 vai. Inter
national Pot-Pourri iš WAAF —
920 k. 3 vai. po pietų panedėliais
ir pėtnyčiomis. WHFC — 1420
k. ketvergi) vakarais 7 vai. Cbicagos laiku.

portuotų pirmos rūšies produktų.

I

Urmo (vholeaale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigos. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.
uHthout Pati frora your druggUt. Orar a mllllon wom»n ha ra urlttan in lattar. rcportlng
vondarf ui baaaflta.
_ _ ..
For tha paat oo
i.yaia K.
s. Ptnkham'a
rinknanra
«0 yrara
ymrs I.ydla
^rtabla Compound
Vagatabto
------- h«» h»lpwl
------ frataful
‘
‘
oman go “amlling thru” trying ordaato.
nonai
Why
rhy not lat lt balp YOUt
»

Tel. Hemlock 6240

2423 West 64th St.
IX

V

L.
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Kai Km. M. Daukšai Rjtkjo Ašaras..

koslovakija būtų jų neklau- rezoliucijos neturi jokios versius ir būtų pavartojus gink .ės, nei reikšmės.
lų, kurių apsčiai turėjo, ir šia Valio, nepriklausoma, Lie
A. P.
ndie būtų buvus laisva ir ne- tuva!
prikluusoma. Dabar turės ver--------------------------------------gaut Vokietijai. Protestai ir Laimingas, kurs atmeta nuo
savęs visa, kas gali jo sųžinę
sutepti arba upsunkinti.
LIETUVIAI DAKTARAI

Nebūk Per Lėtas,
Dalies Neteksi

(VDV) Kun. Mikalojus Dau vartoti, laikyti ir platinti. Tu
Aš esu rašęs, kad Vokieti
tai
galime
pastebėti
ne
tik
kšu, 'kilimo nuo Veliuouo.-, bu
jos efreiteris (’korporalas)
tai
žmonių,
bet
ir
neprotingi,
vo didžios inteligencijos ir
Hitleris.
Lenkijos nepuls
nemažo mokslo ŽJmogus. Jo gyvulių tarpe. Kas per stebu Taip ir buvo. Jau dabar pat
senelis, tai»p put Mikalojus •«dai būtų tarp gyvulių, jeigi sai efreiteris sako, kad Len
Daukša, turėjo dvarelį, vad. varnas imtų čiulbėti kaip la kijes nepuls “norėdamas’
LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3146.
“Babėnų lauke”, pusiaukelė kštingala, o lakštingala kra Europoje taikos Ne tai' o ,
VALANDOS: Nuo 11 iki 12; Ofiso teL CANal 2346
je tarp Kėdainių ir Dotnuvos. nkti kaip varnas, ožys kriok bet fiabijojo griešto lenkų {a2 iki 4 ir 7 iki 9
Rea. teL CANal 0402.
1574 m. kun. M. Dau'kšai ti kaip liūtas, o liūgas bliaut sįpriešin\no Dancigo reikal.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12
buvo duotas kanauninko var kaip ožys! Dėl tokių savo bū ir iš lenkų pusės ‘pasakyt:
dus; 1579 m. jis Krakių kle Jo atmainų pražūtų tokių į- “No”!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bonas, 1580 m. gauna iš vys vairių gyvulių ypatybės, lygi.
2158 W. Cermak Road
Lenkų de egacija nevažiavo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kupo m. Giedraičio Kražių pats jų asmuo ir prigimtis.
Vai.:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
ir
akinius
pritaiko
į Berlynu, kaip kad Čekoslo
Trečiadieniais
pagal sutartį
koplyčių su Getautiškių dva Ne žemės derlumu, ne drabu
3343 Sa Halsted Street
vakijos ir Lietuvos delegaci
ru ir dviem kaimais. 1585 - žiu įvairumu, ne šalies gra
2305 So. Leavftt Street
jos tartis su Hitleriu, ar jisai
1592 m. kan. M. Daukša — žumu, ne ‘miestų ir pilių tvir
nori, kad būtų prijungta prie
Žemaičių vyskupystės oficijo- tumu gyvuoja tauta, bet la
Vokietijos Čekoslovakija ir
DANTISTAS
las, o vėliau — Betygalos 'kle- biau išlaikymu ir vartojimu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Klaipėda. Ir, tikėkit man, kad
1446 So. 49th Court, Cicero
4729 So. Ashland Avė.
bonas. Po vysk. M. Giedrai- savo kalbos, kuri didina ir išnei Klaipėdos efreiteris nebū
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
čio mirties, 1609 ir 1610 m. laiko bendrumų, santalkų ir
2-troa lubos
Penktadieniais
tų užėmęs, jei Lietuvos užsie
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
CHICAGO, 1LL.
kun. M. Daukša valdė Žemai broliškų meilę. Gimtoji kalba
(je|irig? New York Yankee basebolo rinktinės žvaigž- 3147 S- Halsted St, Chicago
Telefonas MIDway 2880
yra bendras meilės ryšys, vie nių įeik. ministras Cibšys,
čių vyskupystę.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
vietoj
važiuoti
į
Berlynu,
būdė,
kuris
nuo
1929
metų
nėra
apleidęs
nei
vieno
žaidimo
(yra
OFISO VALANDOS:
Kun. M. Daukša dirbo su nybės motina, pilietiškumo tė
Šeštadieniais
tų pasakęs, kaip lenkai “no”! žaidęs 2,130 žaidimuose) prieš žaidimų su Detroit rinktine,
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
Valandos: 3—8 P. M.
vyskupu M. 'Giedraičiu išvien. vas, valstybės sargas. Sunai Arba, kitais žodžiais tariant, pirmų syk paprašė savo menedžerio ištraukti jį iš žaidėjų
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v.
Vyskupas juo labai pasitikė kink kalbų — sunaikinsi tau
būtų pasakęs: “Atsitrauk pra sustato dėl prasto jo žaidimo. ,(Acme telephoto)
Telefonas HEMlock 6286
jo. Juodu buvo dideli lietu tų, jos santalkų, vienybę ir
keiktas efreiteri su savo rei
viai patriotai ir dideli refor dorovę.
nkijos atsuko į Lietuvų ir, vie lai gyvuoja Lietuvos visų rū
(BEIN ARAUSKAS )
kalavimais nuo mūsų žemės”.
Baigęs,
kun.
M.
Daukša
ap
šių kariuomenė. Šalin ltitle
matų priešai.
toje
pult
lenkus,
mano
pult
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
O Čekoslovakija šiandie tikrai
riui pataikavimas.
6900 So. Halsted Street
Iš kun. Daukšos raštų pa siverkė, užtat pravirko ir vi būtų laisva, jei tiek būtų tu Lietuvų.
2415 W. Marqnette Rd.
sa bažnyčia. Vėliau, šį savo
TELEFONAI:
Ir Lietuvų gali išgelbėti iš
žymėtinu du:
Ofiso
valandos:
Vokietija yra 20 sykių silp Ofiso — Wentworth 1612
rėjus drąsos, kaip lenkai, kad
pamokslų
papildęs,
išspausdi

10—12 vaL ryto
pavojaus
tik
gerai
ginkluota
1) Katechizmas arba moks
Res. — Yarda 3955
nesnė, negu buvo prieš pasau
turi. Už tai aš lenkams duodu
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO VALANDOS:
las kiekvienam krikščioniui no Postilos prakalboje. Išspau didelį kreditų. O dėl to, kad jos kariuomenė, nežiūrint, kad linį karų. Kita, Vokietijos
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitari us
sdino
lenkiškai,
kad
ir
anų
ir
20
sykių
mažesnė
už
Vo

privalus. 2) Postilla Catholižmonės bijo karo aršiau ug Trečiadieniais ir Sekmadieniais
dabar, kaip laikraščiuose ra
pagal sutartį
ca. Daukša, galima sakyti, laikų šviesuomenė perskaity šoma, eina Vokietijos karo kietijos. Ji neturi klausyt jo nies, nes ji gavo gerų lekcijų
kių tarpininkų. Visuomet tu per pas. karų. Vokietijos grųbuvo pirmasis mūsų rašytojas tų ir susigėdintų.
laivyno ir artilerijos manev
M.
Daukša
gimė
1530
m.,
ri atsakyt efreiteriui “no”! siniiuai yra daugiau negu mui
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
katalikas, kaip kad Mažvy
rai Klaipėdos pakraščiuose,
mirė
1613
m.,
visų
nuliūdėLietuvos kariuomenės ofi- lo burbulas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
das buvo pirmasis reforma
4631 So. Ashland Avė.
tokie manevrai buvo kaip tik
tas,
'kaip
nenuilstųs
kovotojacieriai
turi
žinot,
'kad
savo
tas. Rašė Daukša žemaičių ta
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
TeL YARds 0994
ir
Čekoslovakijos pasieny
už
lietuvybę.
Aš
esu
matęs,
“
Sostrierecki
krašto
neišgelbės
graži
uni

Res. TeL PLAia 2400
rme, stengdamasis suvienodi
Valaudos:
1
—3
ir
7
—
8
prieš jos užgrobimų. Tai 'kų
forma, pasirodymas prieš Lie Zavod” (ginklų fabrikų) Pe
Kasdien išskyrus Seredų
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
nti lietuviškų rašybų.
Jei tu negali pats savęs pa reiškia: nebūk perlėtas, da tuvos merginas, 'kaip gražūs terburgo priemiesty, kur dir Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dienų
Kun. M. Daukša nuo pat
daryti kokiu nori, kaip gal: lies neteksi.
jie, Lietuvos karininkai, arba ba kardus iš britvinio plieno.
savo jaunystės iki mirties bu
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
norėti,
kad kiti pagal tavo už
Taigi,
dabar
efreiteris
Hit

kareiviai. Šalį išgelbės žino Jeigu iš viršaus nukerta plau
vo susipratęs lietuvis ir karšTeL YARds 5921
. .
- v.
:manymo būtų.
leris visų savo baubų nuo Le jimas strategijos, t.y. kaūp ar- kų, tai kardas yra geras, o Ofiso TeL Canal 6122
tai mylėjo savo kraštų. Jis__ _
*
Res.: KENwood 6107
8342 So. Marsbfield Avė.
mija gerai užvest ant priešo jeigu ne, tai pusto antrų sykį. Res.
labai graužėsi, kad ne tik dliRes. Tek Beverly 1868
arba, esant pavojui, su mažai,
dikai, bet ir jų tarnai pra
NAMŲ STATYMO
Taigi, tokius ginklus turint,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
arba be nuostolių, pasitrauk
dėjo užmiršti savo gtintųjų
reik
nevažiuot
į
Berlynu,
bet
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
KONTRAKTORIUS
tu
DANTISTAS
lietuvių kalbų, o kalbėdavo
756
West 35th Street
panaudot viršuiinėtų ginklų,
REAL
ESTATE
j Taigi, Lietuva gali apsigi kad gulėdamas nerūdytų. Tai
2201 W. Cermak Rd.
lenkiškai. Ir štai kartų, nuva
TeL OANal 5969
INSURANCE
AND
LOANS
nti,
tik
Lietuvos
užsienių
rei
žiavęs į Vilnių ir gavęs pasa
■geriausias taikos šalininkas.
VALANDOS:
Statau visokios rųšies naujus namus ant
kalų ministerijos drųsa ir Visokie Cliamberlainai, Dala- 9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
kyti pamokslų, Daukša, be
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
6 iki 8 vakare
atsakymas Hitleriui visuomet dierai, Mussoliniai, Hitleriai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kitko, šitaip esu pasakęs:
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokė
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
simo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
2155 West Cermak Road
no. Šalin Berlyno lankymas, ir kiti, paradai neverti nei
pagal sntartį
— Mūsų, lietuvių tauta, be
(Išgauna geriau^ atlyginimų iš Tire In
OFISO VALANDOS:
simokydama lenkų kalbos ir
surance Companijų dėl taisymo apdegu
supuvusio ginklo. Nes jei Če- Res. 6958 So. Talman Avė.
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Geriau laiku pradėti, negn
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
ir Pa^l sutarti
jų vartodama, taip yra panie
Res. TeL GROvehill 0617
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
darbe
skubėti.
Office
TeL
HEMlock
4848
Tek Oalumet 6974
kinusi, apleidusi, kuo neišsi
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
TeL Pullman 7236
OFISO VALANDOS:
Tas
yra
niekšas,
kas,
val

kitės
prie:
Res. Pullman 0263
žadėjusi savo kalbos, jog kie
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
dono galybę turėdamas, savo
madienius ir trečiadienius
kvienas tai mato, bet ar ge
JOHN PAKEL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sidraugavau
su
įdviem
lieįurai padariusi, vargu bau kas
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306 pageidimams vergauja.
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
DANTISTAS
jų 'pagirs už tai. Kurgi yra,
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
DANTŲ GYDYTOJAS
sakau, pasaulyje tauta tokia
10758 S. Michigan Avė.
2423 W. Marųuette Road
3259
S. Halsted Street
Remkite Savuosius
prasta ir niekinga, kuri netu
Chicago, Illinois
CHICAGO, 11 J,.
OFISO VALANDOJ.
rėtų šių trijų savų ir lyg įgi
Biznierius
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
Ofiso Tek VIRginia 0036
mtų dalykų: tėvų žemės, pa
Reaidencijos TeL BEVeriy 8244
PHYSICIAN and SURGEON
pročių ir kalbos? Visų amžių
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
PIRKIT NAUJAUSI
4645 So. Ashland Avenue
žmonės kalbėjo savo prigimta
OFISO VALANDOS:
ŠALTI M IE RO
4157 Archer Avenue
kalba, visados rūpinosi jų iš- I
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Ofiso
vak: 2—4 ir 6—8 p.
Nedėliomis pagal sutartį.
laikyti, skleisti, tobulinti ir j RAD1O PROGRAMŲ IS STOTIES WHH> (1480 K.)
Office TeL YARds 4787
Rezidencija
gražinti. Nėra tautos tokios!
Namų Tek PROspect 1930
Kas Vakarą, Nuo 7:00 Valandos.
8939 So. Olaremont Avė.
menkos, nėra žemės sklypo to %
Valandos 9—10 A. M.
Tel OANal 6188.
Nedehomig pagal sutartį.
kio mažo, kur nebūtų varto
Bv A< Carter
Tel OANal 0267
jama sava kalba. Tuja kalba JUST EPS— F--****
Rea. Tek PROspect 6659
yra rašomi paprastai visi įGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
R KW0W JO*MVA» MK'PUrtC
statymai. Jųja leidžiama tau
2201 W. Cermak Road
K ptSCiPUNB BOT AUWI
&TMUU B
I» Coin-rr wovuo
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tobullntl, nužemintos kainos, lengvi lAmokgJImal,
6631
S.
Cattfornte
Avė.
Jųja aptariami visi valstybės
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pp.
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4030 8. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 15151
Turime daugybę vartotų automobilių vCUauslos mados, nuo tlB-Oo|
nyboje ir namie. Pati gamta
Ir augftčiau.
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visus to moko, nes kiekvie
4645
So.
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RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

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

ŪB. C. J. SVENCISKAS

LENGVAIS IAMOK ĖJIMAIS

Barskis Fu rn i ture House, Ine,
“THE HOME OF FINE FLRATTt'iBE” RINGE 1M4

1743-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

DR. C. Z. VEZEL'IS
Seredoj pagal antarti

DR. V. L SEDUNSKI
DANTISTAS
4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 8650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir

4300 So. Fairfleld Avenue
OFISO VALANDOS i
10 vak ryto iki 9 vak vakaro
Sekmadieniais ir TraČiadiemaia

Pagal HįtĄrLį

4631 South Ashland Avė.
Tek Yards 0994

Pirmadieniais, Trąšiartlanjsis

ir
■
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Antradienis, geg. 9 d., 1939

CICEROS LIETUVIO NAUJIENOS
Iš Federacijos 12 Skyr.
SuS'irinkirtio

y

4*
šauniai pasirodę, tikiu, ir šia
me laike nepasiliks užpaka
ly. Taigi prašau visų draugi
jų savo susirinkimuose pakel
ti klausimų apie aukų Lietu
vai gelbėti. Begalo svarbu yra nepasiduoti nusiminimui.
Jei būsime optimistai ir vie
ningi, tai atgausime ir Vilnių
ir Klaipėdų. Vieningas dar
bas viskų nugali.

u

Klaipėdos pabėgėliams Šelpti
$5.00, viso — $30.00.
Lietuvių Romos Katalikų
Federacijos 33 skyrius S. Wodcester, Mass., per Juozų Glavickų Apsigynimo Fondui $8.00.
Patersono Lietuvių Litera
tūros Draugijos sušauktam su
sirin'kime
surinkta $10.90
Klaipėdos pabėgėliams retinti.
Pinigai atsiųsti per A. Bim
bų — $10.90.

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS
Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiški*

Gegužės 9 Diena

Federacijos 12 skyriaus su
sirinkimas įvyko bal. 30 d.
Atstovais susirinkimas buvo
skaitlingas, tik, dėl nežinomą
priežasčių, nebuvo atsilankius
pirm. M. Vaičiūnienė, taipgi
Mcntrealio Lietuvių Sūnų
nei abu pirmininkės pagelbiir Dukterų Pašalpinės Drau
nin’kai: A. Jovarauskis ir P.
gijos Sudburio skyrius auko
Stanislovaitis. Tad, susirinki Laiškas - kvietimas šv. Ka
ja Klaipėdos krašto pabėgė
mui vesti išrinktas skyriaus zimiero Seserų Akademijos
liams — $10.00.
se'kr. A. Valančius, o nutari Rėmėjų centro į metinį sei
Anglijos karalius su žmona apleidžia Londonu. Vyksta vizituoti dominijų Kanadą. Žada
Adv. Kazimieras Gugis. Chi
mams užrašyti S. Bružaitė.
mų priimtas ir išrinkta atsto aplankyti ir Jungtines Valstybes. VYasbington e jau rengiamas jam karališkas priėmimas. cago, Klaipėdos pabėgėliams
Pranešimai
vais: A. Valančius, J. Mote- (Šis atvaizdas į New York atsiųstas Western Union Cable, o iš ten į Chicago Acme teleph.)_ $10.00.
Draugijij atstovai padarė kaitis ir M. Tribičius. Aukų
Kazimieras
Vidikauskas,
oples krautuvę, 4179-83 Ar Lietuvos Generalinio
šiuos pranešimus. Visų tven paskirta 5 dol.
Philadelphia, $5.00, kurių $2
cher Avenue ne vėliau kaip
ktųjų draugija rengia kun. S. Ant galo noriu padaryti pa
Konsulato New Yorke Klaipėdos pabėgėliams ir $3
šių savaitę.
Rap. XXX
Valuckiui pagerbti vakarų. stabų jaunimui, kad daugiau į PEOPLES BENDROVĖS
Aukų Pakvitavimas
Vakaras jau įvyko gegužės 7 dėmesio kreiptų į Federacijų. | SPECIALI RADIO
DAIN. ONA JUOZAITIENĖ Nr. 4
d. Dievo Motinos Sopulingos Jaunimui reikalinga visokia PROGRAMA
“PASIUNTINIO”
draugija rengia “bunco par- parama, kurios jis gali tikė
Susivienijimas Lietuvių ADainuos Pii'myn choro na PROGRAMOJ
ty” klieriko J. Reikausko tis iš katalikiškųjų draugijų
merikoje per adv. G ūgį, adv.
riai, kvartetai, duetai, solis
naudai. Kiti atstovai pranešė, vienybės, o ta vienybė yra
Šį vakarų, 7:45 vai. iš sto Bagočių ir dr. Vinikų Klai
tai ir kiti. Peoples bendrovės
kad jų draugijos rengiasi prie Federacija.
pabėgėliams aukoja
A. Valančius krautuvė deda pastangų vai ties WGBS, 13ž0 tU., (po Peo pėdos
ONA H O H M
metinių piknikų ir 'kitokių
ples rakandų krautuvės radio $300.00.
Mirė geg. 6 d., 1939 m., 9:šinti radio klausytojus gra
pramogų. Be to, (padaryta pra
30 vai. ryto, sulaukus 18 me
programos, bus graži “Pasiu
Katalikų Federacijos 13
tų amžiaus.
Išvyko Į Kaliforniją
žiomis ir įdomiomis radio pro
nešimas apie įvykusias sky
ntinio” programa. Dainuos
Gimus Windber, Pennsylvaskyrių šv. Kazimiero parapi
gramomis, kuriose visuomet
riaus prakalbas organizacijų
MELROSE PARIv. — Va
plačiai žinoma ir visų mėgia
nia.
joje, IVorcester, Mass., auko
dalyvauja geri talentai, išsi
Paliko dideliame nuliūdime:
ir spardos reikalais. Kalbė kar ix) pietų apleido Chicagų
ma daiix Ona Juozaitienė. Ka
motinų Helen Markwwicz, pa
lavinę dainoje ir muzikoje.
jo $227.54, kurių tarpe stam
tėvi Karolį, dvi seseris: O.gų
tojais buvo dr. A. Rakauskas, ir išvyko į Kalifornijų p-nia
dangi ateinantį sekmadienį
ir Francee. brolį Jonų, dvi te
bių pavienių aukotojų: kun.
Taigi šiandie, antradienį, užtas:
Petronėlę
Augutlcnę it
P. Gudas, V. Uždavinys ir Antanina Švilpauskienė. Jinai
bus Motinų Diena, ta proga
Barborų Pipirienę ir Jų Šeimy
A. Petraitis — $100.00, V. Ri
sistatę savo radio ant stoties
nas, krikšto tėvų Vincentų Eskun. A. Linkus. Žmonių . pra pilnai užsitarnauja šios lai
Juozaitienė visetais mamytėms
mond ir daug kitų giminių.
mša — $50.00, E. BaltrainaiWGES, 7 valandų vakare, ti
kalbas atsilankė nemažai. Gai mės, nes yra daug dirbusi įskirs dainų “Tykiai, tykiai
Kūnas paSarvotas 4401 So.
tienė — $15.00. Ankos skirtos
krai turėsite daug malonumo
Campbell Avenue.
la tik, kad niekas plačiau tų vairiose organizacijose, ir jos
Nemunėlis teka”. Be gražios
Lietuvos Apsigynimo Fondui,
pasidžiaugti programos gra
prakalbų , neaprašė. Skyrius sveikata reikalauja poilsio.
muzikalės programos, bus įdo
laidotuvės įvyks trečiadienį,
viso — $227.54.
žumu ir turtingumu, kuomet
gegužės 10 d. Iš namų 8:0u
neturi nuolatinio koresponde Šia proga linkini p-niai Antani
mių statistikos žinių ir paieš
vai. ryto bus atlydėta J Nekal
.t
jų pildys virš pa m i net i me
to Prasidėjimo parap. bažny
Montreal, Canada Vilniui
nto, kuris aprašinėtų Federa nai Švilpuaskienei laimingos
kojimų. Prašoma pasiklausy
čių, kurioje įvyks gedulingus
nininkai. Be to, visuomenei
pamaldos už velionės sielų. Po
Vaduoti
Sąjungos
skyrius
per
cijos veikimų. Daugelis pasi kelionės ilgesnį laikų pagyve
SSS
pamaldų bus nulydėta į Šv.
bus labai naudinga girdėti a- ti.
Kazimiero kapines.
pirmininkų A. Sakalų Apsi
tikėjo kalbėtojais, kurie yra nti malonioj Kalifornijoj, su
Nuliūdę:
pie Peoples bendrovės 24-tas
žinomi kaipo gabūs žurnalis stiprinti sveikatų, ir grįžus
gynimo Fondui — $25.00 ir
P
latinkite
“
draugą
”
•metines sukaktuves, kurių atMotina, Patėvis, Seserys,
tai ir jiem tai lengva pada su nauja energija tęsti savo
Brolis, Krikšto Tėvas, Gimines.
—
žymėjimui krautuvė tęsia di
—r
ryti. Tačiau nušivylėiA. Taip gražių darbuotę. Sudiev! J. K.
Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, tel. YAKds 1138.
delį
išpardavimų
prekių
že

ir praėjo tas įvykis plačiau
s■LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
miausiom
kainom.
Kam
rei

spaudoj nepaminėtas.
Jeigu dvejuos kariaujate
kalinga įvairių namams reik
Kitas pranešimas buvo iš prieS bendrų priešų, p$geĮbė
Irba Flovver Shoppe
kite
>enas
kitų.
menų,
patartina
atlankyti
Pe4180 Archer Avė.
šaukto susirinkimo įsteigimui

Tasai, kurs Dievo bijosi
daugiau nekaip Jį myli, myli
save daugiau nekaip Dievų.

Apsigynimo Fondui — $5.00.
Pranas Justas iš Ne\v York
aukoja Apsigynimo Fondui
$5.00 ir Klaipėdos pabėgė
liams $5.00, viso — $10.00.

RADIO

komiteto Lietuvai gelbėti. Pa
sirodė. kad torams čia nerei
kia naujo komiteto. Viskas
yra daroma per Federacijos
skyrių, qukos siunčiamos per
Tautos Fondų ir konsulatų.
Susirinkime atsišaukta į vi
sas draugijas ir klubus, kad
kiekviena sulyg savo išgalės
paaukotų Lietuvos reikalams.
Jeigu visos draugijos ir klu
bai aukotų, pavyzdžiui, po 10
dol., tai jau susidarytų dide
lė suma, didelė Lietuvai pa
galba. O kur pavieniai. Ciceros lietuviai visuomet yra

ONA

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

—r
GART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCĖ

KELNER—PRUZIN
Geriausiai! Patarnavimas — Moteris patarnauja
620 W. 15th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

pv VZ V Ą T
L/ *
**

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St.

koplyčios visose
Ghicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių ratilo programo Antradienio ir
g Štadicnlo vakarais, 7:00 valandų, iš WHIP stoties (1180 K.)

Res. 4543 South Paulina Street

Laidotuvių dlreklorius T. J.
Zolp, telefonas, YAItda 0781.

Nuoširdžiai Kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstanius-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris Duktė ir Giminės.
laidotuvių direktorius I. J.
Zolp, telefonas YAltds 0781.

Jei turi kų nors savyje ge
ro, manyk, kad kiti yra už ta
ve geresni, idant užsilaikytu
me! nusižeminime.

NARIAI OHIOAGOS, CICEROS LIETUVIŲ

Pranešėjas P. ŠALTIMIKRAS

A U D III * u P c patarnavimas
AIIID U L HII b l dieną ir naktį
nVY A T
D 1 A rt 1

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

(Jlmus Lietuvoje, o Amerikoj,
išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
sūnų Petrų, marčių Jean, auū
kų Jonų, dukterį Antamnų,
žentų Petrų ir jų Šeimynų ir
gimines.

Sūnus, Mirti, Oilkiė, Žen
tas. Anūkai ir Giminės.

Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Marijonų, po tėvais Pocalte, dukterį Juozapinų, gimi
nes, draugus ir pažįstamus.
Kūnas pašarvotas 1815 VVest
45tli Street.
Laidotuvės įvyks Ircčiudtenį,
gegužės 10 dienų. Iš namų 8
valandų ryto bus atlydėtas į
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių. kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Tek YARDS 1278

(po tėvais Kruzanski)

Nuliūdę;

Mirė gegužės 5 d., 1939 m,,
4:00 valandų popiet, sulaukęs
pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje,
Tauragęs
apskrityje, Šilalės valsčiuje, Bi
kavėnų kaime.
Amerikoje išgyveno 29 me
tus.

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Sairfield Avenue
__________ Tel. LAFAYETTE 0727

LEONARDAS E2ERSKIS

Mira gug. 5 d., 1938 m., 8
vai. vakare, sulaukus 66 me
tus amžiaus.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draiiiūs-ges Ir pafjstamus-as dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

ntlems — Viatuvėiiis — ■
na — Laidotuvėms —
Papooilmamt

NIKODEMAS MILERIS

DIENĄ IR NAKTĮ

KUZAS

Kūnas pašarvotas 4436 8o.
Arteslan Avenue.
Laidotuvės |vyks trečiadieni,
geg. 10 d. Iš namų 8:00 vai.
ryto bus atlydėta J Nekalto
Prasidėjimo Švenčiausios Pane
lės parapijos bažnyčių, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sieli. Po pamaldų bus
nulydėta J 8v. Kazimiero ka
pines.

Phone LAFAYETTE MOO

Viso — $616.99.
Už aukas Lietuvai Genera
linis Konsulatas nuoširdžiai
dėkoja.

Visi Telefonai YARDS 17414742

PIRKITE

1
.

John F. Eudeikis

Adv. Antanas Ša1 na iš So.
Boston Klaipėdos pabėgėlia
ms $10.00.

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

VENĖTIAN MONUMENT COMPANY
Nof’th Western Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyriai randui

skersai nuo Holy

Sepolchre

Kapinių, 6900 Wert lllth Street

Ladrawicz ii Šonai
I. Lmlen
S. P. Mažeika

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULhnan 1270

4348 So. California Ąve.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YARds U38-1139
3307 Ldtu&nica Are.
Phone YAKds 4908

1.1. Žalį

Albert V. Petkos
I. Ridikas
Altai B. Petkos

1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Balsted St
Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Oourt
CICero 2109

Antradif'n1f», trocr. 9 d, 1939

žiuoti į Tribūne spaustuvę, ge Į valandų vakare Miko Jasnaugūžės 16 d., antradienį. Mel- i sko svetainėje.
Pirm.
BRIGHTON PARK. — AL džiu visų narių susirinkti 7 __________________________
RK Federacijos 19 skyr. eks
CLASSIFIED
tra susirinkimų laikys gegu
žės 9 d., 8 vai. vak., parapi
REIKALINGA MOTERIS
Lietuve moteris, nuolatiniam nanu;
jos mokyklos kambary. Pra
darbui. 6 H dienų j savaitę. Ne
šoma dalyvauti visų draugi Švelni Degtinė—100 Proof
reikia pasilikti vakarais. Atsišaukite
telefonu: Hytle Park 8292.
BOTTLED IN BOND
jų, kuopų ir skyrių valdybos
Nėra Geresnės Degtinės
PARDAVIMI’I BIZNIS
ir atstovai. Turėsime įvairius
už Tokią Kainą
Pardavimui grosemfi Ir dellcatessen biznis ir namas. Didelis bargeklausimus aptarti.
Valdyba TIK |1.00 PT. $4 PO
nas. Kainų ir priežasO pardavimo su

Ekstra Susirinkimas

Aplink mus
Nesveikauja Pola Tendziu-į Visi Prisirengimai
lytf, pastarais 'keleliais me
,..c Geguį£s 14 Dienai
tais darbavusis Conrad studi
joj. Jinai yra buvusi Lietu Eina Prie Baigos
vos Dramos Teatro artistė.
Gegužės 14 dienų Marijonų
Amerikoje važinėjo su a. a. ūkyje" bus didelė diena, nes
J. Vaičkaus teatro trupe, pa tų dienų išpuola ne vien tik
sižymėdama kaipo gera artis Motinos Dienai bet taip 'pat
tė - aktorka. Linkėtina jai ta proga rengiamas susipaži
sustiprėti ir vėl grįžti prie nimo išvažiavimas su Nekalto
Prasidėjimo P. Šv. Seserimis,
savo profesijos darbų.
kurios jau daugiau metai lai
Sandariečių laikraštis 'para ko, kaip darbuojasi prie Tė
šė, kad būk tai “kai kurie vų Marijonų Seminarijos ir
katalikai'’ norį išstumti
iš Marianapolio Kolegijos ThoKlaipėdos Draugijos pirmini- mpsone, Conn. šiam parengi
ninkvstės adv. Bračiulį. Gry- mui labai gražiai rengiasi vi
niausia neteisybė. Draugijos sose kolonijose veikėjai bei
nariai pageidauja, kad pirmi veikėjos, kurie sukvietė galyninkas dažniau šauktų susi- lx*s svečių. Taip pat turiu
rinkimus ir parodytų daugiau pranešti, kad šiame išvažiaviiniciatyvos, bet pirmininkystę me linksmins Jos. F. Budriko
paveržti iš jo visai nenori. Furniture Co., garsiakalbis,
Ypač katalikų veikėjai jokiu šaunia muzika, kurio krautu
būdu nestovi jam ant kelio vė randasi adresu 3409 South
pirmininkauti ir darbuotis Halsted St. Taip pat paimta
tam tikslui, kokį draugija tu Povilo Eitmonto (bulvariškio)
orkestrą. Povilas Eitmontas ir
ri.
jo pagelbinin'kai muzikantai,
Klaipėdos Draugijos vice visi yra baigę aukštus moks
pirmininkas J. Mickeliunas lus ir groja žymiausiose orbuvo sušaukęs susirinkimų. kestrose; taip pat gražiai ir
Jis tai padarė savo iniciaty pavyzdingai savo tėvelių iš
va po to, kai draugijos sekre auklėti ir gabūs lietuviai. Ne
torius pranešė jam laišku, kad daugeliui teko juos pažinti,
adv. Bračiulis iš pirmininky- tai gegužės 14 dienų maty
stės rezignavęs. Bet, sužino site. Jie ne vien kad groja,
jus, kad p. Bračiulis nėra re bet kartu gražiai lietuviškai
zignavęs, susirinkimas nelai padainuoja. Mes tikimės, kad
kytas. Susirinkę nariai tik Povilo Eitmonto jaunieji drau
paprašė, kad pamitingautų va gai ir šiaip visi bulvariškiai
ldyba ir kilusį nesusipratimų atvyks į šį išvažiavimų pasi
grožėti ir pasišokti ant tam
išaiškintų.
tikros paruoštos šokiams pa
Adv. Charles Cliėsnul da togios vietos. Taigi, jaunimas
bar labai užsiėmęs teisių pra ir senieji, visi naudokitės pro
ktika. Augina du gražius sū ga — bus graži programa
nus; Žmona yra gera pianis kalbas pasakys jaunieji ku
tė, bet vis dar muzikos srity nigai marijonai — gerb. kun.
mokosi, uoliai praktikuoja. Vincentas Andriuška ir gerb.
'kun. Dambrauskas ir kiti kal
Tai ambicinga asmenybė.
bėtojai. (4 jau tų dainų galyStudentų kuopos dvasios bės. Dainuos biznieriaus Rap.
vadas kun. V. Andriuška yra Andreliūno, adr. 6324 S. Wessusirūpinęs tos kuopos veik tern ave.ir p-nios Vilimienės
Panevėžiečių
la. Jos pirmininkas stud. J. vadovaujamas
choras,
“
Nekaltų
Bernelių”,
Stoškus turėtų sušaukti kuo
pos mitingų, kad nustatyti na, ir bulvariškių.
pavasario ir vasaros metui
West Side biznieriaus St.
veikimo planų. Nariai laukia. Fabijono didelis trokas pa
S. Pileckis, buvęs policinin
kas, svajoja dar 'kartų aplan
kyti Lietuva, kurių jis labai
myli. Tai yra žmogus, kuris
neapleidžia nė vieno svarbes
nio lietuvių parengimo, atydžiai seka visuomeninį sųjudį
ir, kiek išgalėdamas, medžia
giniai jį paremia. Tai yra pa
triotas pilna ta žodžio pras
ime.

tarnaus piknikieriams, kuris
išvyks lygiai 8 vai. Norintieji
kad ir iš kitų kolonijų tro’ku
važiuoti, prašomi šaukti te
lefonu Seeley 4377 vakarais,
užsisakant sau vietų. Kelionė
į ten ir atgal tiktai 25c. Nau
dokitės visi, jei rasis daug
keliautojų, paimsime kitų trokų.

Šeimininkės vadovaujant pr.iai Gasparkienei ir p-niai I.
Roselandiečių Piknikas Šaulienei rengiasi visu stro
pumu. Kolonijų veikėjos ir
ROSELAND. — Visų šven veikėjai į darbų su knygučių
tų parapijos sportinis pikni
kas įvyks sekmadienį gegu
Motinų Dienai
žės 14 d., Vytauto darže. BaDuokite Jai Machineless Pemiasebolės lošimas prasidės 1:30 nent Wave.
Mes nevartojam nei mašinos,
popiet, po to baliūnų kontes- nei elektros.
Jinai džiaugsis Juo, nes
tas, lenktynės, virvės trauki Jis1- ma:
yra patogus.
2- ra: Nfira sukapotų gųlelių;
mas ir kiti žaislai. Visi lai puikini
sugarbenlnolh nepasileid žindžia kol Išauga.
mėtojai gaus gražias dovanas.
Su įžangos tikietais bus duo
biama 12 piniginių dovanų, ku
Tių mnžiausia bus $2.00. Pik
nikas prasidės 12 vai. ir baig
sis vėlai vakare. Visus širdin
gai kviečia atsilankyti.
Kleb. kun. J. Paškauskas ir
Parapijos Komitetas

GARSINKITES “DRAUGE”.

BERNIOE’S BEAUTY
S H 0 P
1725 WEST 47TH STREET
Kamp. Hermitago. T«L Yarda 2771
14

metų

patyrimo.

Standard M

4-5 Kvortos....

Amerikos Lietuvių Motinų
ir Dukterų klūbas nutaTė va-

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU

liDUj

Reikalaukit

PAKDAVIMtl
Parsiduoda krauCių ftapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes Sf
m&nesj savininkas išvažiuoja. 1830
į South Karine Avė., Chitago, III.

SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c

DKINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pilone

Boulevard

0014

Folklore
Radio
Program
EVERY SUNDAY FBOM 1-2 P. M.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

Mr. & Mrs. Arthur Grunden, iš Barry, III., penkių mėnesių
kūdikis Quincy, tll., ligoninėj. Jis serga vadinama GJioma
liga ir tėvai turėjo pasirinkti vienų: ar leisti vaikui mirti,
ar gydytojams daryti operacijų išimant abi akutes, nes tuo
būdu tik, gal, pavykti] išgelbėti jo gyvybę. Tėvai pasirinko
pastarųjį. Jei po operacijos kūdikis išliks gyvas, jis Taus ak
las. (Arine telephoto)
dovanomis, kad nei viena negrįžtų tuščia. Visi dirbkime,
paskutinėmis dienomis, kvieskime savo draugus, 'kad šis
gegužinis, vienas gražiausių
išvažiavimas būtų pilnai pasisekusiu, jei tik Dievas duos
gražių giedrių dienelę, o žinonių bus.
J. K.

Pastaba Oak
Forestiečiams
Taip kaip pereitame mėne
syje, taip ir šiame kunigai at
silankys su dvasine pagųlba.
Žinome, kad daug yra lietu
vių, kuriems reikalinga pa
galba. Prašome visų susirink
ti į koplyčių penktadienį, 4
vai. popiet. Nežiūrėkite, ar
velykinę esate atlikę, ar ne.
Mes norime su visais susipa
žinti ir, jeigu daug susirink
tų, kelis žodžius pasakyti.
Taigi neužmirškite penkta
dienį 4 vai. popiet susirinkti
Oak Forest koplyčioje. Ten
•mes jus pamatysime.
Kun. S. Petrauskas

A A. NORKUS, sav.

WILL0W SPRINGS, ILL.

Tel. Victory 9670

p-nas Butchas, sav.

VAPORIZE TO NORMAUZE

VISKAS DfcL VYRŲ

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS
Inoorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuviškų Importų Valstybiną Deg
tinę.

Mes Ir Vist Mflsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmldas
Savininkai

? s
PAUL LEASAS

Smith Bros. Cough Drops are tbeooljdnųncMtainiiig VITAMINĄ

(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

Thit is the vitamin that raises the retittsnce of the mucout

3427 So. Halsted Street
Tel. Roulcvanl 0937

*228.000.00

jį!

:

srn
■,

i

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypaiki
tai pinigai apdrausti Jk4
$5,000.00

Ižmokėjom
Už padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mtj
Korgičit)

4%

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

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO

JUSTI K MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, 8ee.

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

NEW CITY FURNITURE

MART

— rengia —

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

REIKALINGAS DARBININKAS
Proslntojas Ir sluvfijas. l-mos klasės
darbininkas, kuris moka angliškai
kalbėti Ir rafii'tl. Turi patarnauti kostumerlams. Atsišaukite greitai laišku:
Ros BCI4, “Drangas”. 2334 South
Oakley Avenue. Chlcagp, Illinois.

REIKALINGAS SIUVĖJAS
Reikalingas siuvėjas prie senų Jr
naujų drabužių, taisymui Ir prosljlmul. Atsišaukite: 4540 So. Californla Aveuue. Chlcago, III., tel.

Lafayette 1312.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučernfi Ir grosernfi;
na elektriklnė refrigeraclja; gera'
ta: nfira kompetlcljos.
Atsišaukite Telefonu Hemlock O2fi
PARDAVIMUI NAMAS
G kambarių namas: furnacu apšildo
mas: dldelfi pastogfi: arti parkų, mo
kyklų, krautuvių: geros transportacltos. Turime parduoti. Atsišaukite:
5704 South Artestan A v»nue.
PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas, pigiai; gera
vieta. Priežastis pardavimo — liga.
Atsišaukite: 330814 WEST tSrd St.
PARDAVIMUI RUNGALOW
G-kambarių bungalow;
furnacu
apšildomas; uždaryti porčlal; garadžlus; 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi
giai. — tiktai *4100. Savininkas ant
vietos: 3252 R. Snrlngfleld Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI
Gasinis pečius, 3 šmotų parlor se
tas, komodes, lova ir rašomas sta
lelis Telefonuoklte PROspeet 2207.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai.
Šiltu vandeniu šildomas, po 6 kam
barius, viskas naujausios mados.
1828 8. 47th Uonrt. Olcem. DltnoK

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj, 1 apačioj; furnacu- apšildomas:
garadžius. Atsišaukite: 3421 South
Sprlngfleld Avė.
Tel. Lawndale —a 2 B I,

ATVDAI

Turtas Tirt
*3,100,SM.M

Bafety Deposit Dėžutės Galima
Pasirendnoti

A cough due to a cold it no joks. Gct Smith Brothert Cough Dropt.
(Black or Menthol.) Cott only $<—yet they're a reti cough medicine.

metnbranes of the note and throat to cold infections.

WILLO-WEST

750 W. 31st Street

5
WEST SIDE. — Gegužės 7
dienų išpuolė šv. Stanislovo
diena. Tų šventojo vardų ne
šioja mūsų žymusis biznierius
P-na« Linauskas, kuris užlaik° tavernų kampas 23-čio The Skin Uniapaind In Its
Place ir Leavitt gatvės. Jo Natūrai Function Brings Beauty!
vardadienio proga išvakarėse, MISS O’ MIST V A PO R
FACIALS assist nature so efgegužės 6 d. susirinkęs skait fectively in the important func
lingas p-no Linausko draugų- tion of skin elimination that
can be seen in
biznierių ir šiaip kostumerių, improvement
one treatment .... bringing
šauniai pagerbė.
immediately lovelier complexions.
Biznierius Linauskas pilnai Ali akins need this most thoružsitarnauja panašios pagar ough cleansing........... especially
bos, nes jam arti prie širdies recommended for dry, scaley,
coarse and oily skin, enlarged
įvairūs parengimai, kuriuos pores, blackheads and other
jis aplanko ir žymiai pare skin blemishes.
Come in today.......................... a
mia. Panašių biznierių, kaip treatment will convince you,
p-nas Linauskas mažai yra.
FOR BEAUTY . .. INSIST ...
Šia vardadienio proga lin
ON MISS 0’ MIST
kime p-nui Linauskui ir jo
maloniai žmonelei kuo geriau Call for first treatment at:
sio pasisekimo jų biznyje ir Ona’s Beauty Shoppe
ilgiausių metų, ir tikimės, kad
1820 West 47th Street
p-nai Linauskai gegužės 14
Tel. LAF. 8038
dienų tikrai atvyks į Marijo
nų ūkį su savo skaitlingais
LIE TĖVIŠKA
draugais.
RŪBŲ
KRAUTUVE
J. K.

NO
JOKE

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

Gražiai Pagerbė
Vardadienio Prosą

žinosite ant vietos. Savininkas: 1307
South 48ih Coiirt. Cicero, Illinois.

Pataisom, Išvalom, suproslnam vy
riškus Ir moteriškus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam Jdedame pamašahis. Toliau gyvenantleli pašau
kite; VIRglnla 1093.
—- Overllngto
Valymo. Prosljlmo Ir Taisymo Kranfnvė. 4802 So. Wood St.. Olcago.

PARDAVIMUI
2 krfislų barzdaskutyklos setų par
duosiu pigiai. Atsišaukite; 8421 So.
Ha'sted Street, Chtcago, m. 2-tras
aukštas.
PARDAVIMUI NAMAS
4004 So. Maplewood Avė., geras 2
flėtų medinis namas; G ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas; yrabetsmontas: 30 pfidų lotas; kaina tiktai —
*4200.00. Galite apžiūrėti namų Iš
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rtnek, 3711 West
83rd Street, tel. PROšpeet 0288.

RENDON KAMBARIAI
Didelis miegamas kambarys Ir vir
tuve; su šiluma, šviesa Ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač Jei abu
dirba. Marųuette Parke. Atsišaukite
Telefonu; Repnblle 0835.

PARDAVIMUI NAUJI NAMAI _
2 fletų mūrinis namas, 5 Ir 6 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 krelpkltfis J:
Peter Kraupsimas, 5952 8. Riehmor ‘
Street. NedėlloJ visų dienų; kitomį
dienomis nuo 4 vai. popiet.

A T Y D A
Dabar galite pirkti Standard Club
degtinę. Tik $1.60 už 4-5 kvortos.
Ši degtinė yra 100 proof ir bottled in bond.
MUTUAL LIQU0R COMPANY,
4707 So. Halsted Street

4Bk^BUiCK
AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |

Sekmad., Birželio-J urte 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 W8BO, 1210 Icll., 8:30 Iki 9 v. y.

806 W. 31st Street, Cbicago, Illinois
Domininkas Kuraitis, Savininkas
Telefonas VICtory 1696

