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Šventasis Tėvas imasi žygių Europą taikinti
Taika užtikrinti Pijus XII penkias
valstybes kviečia i Vatikanu tartis

GEN. STASYS RAŠTIKIS

NUVYKO Į VARŠUVĄ
VARŠUVA, geg. 9. — Lie
tuvos generalinis štabo virši
ninkas gen. Stasys Raštikis
šiandien čia atvyko trijų die
nų vizitui.

Lenkija vis dar bando Pa
baltijo valstybes patraukti į
savo pusę — padaryti jas sau
draugingomis.
Lenkijos seimas prezidentui
Moscickiui pripažino nepap
Jį į Varšuvą užkvietė Len rastas teises iki lapkričio 1 d.
kijos kariuomenės generalinis visais kariniais ir ekonomi
inspektorius maršalas E. Smi- niais reikalais šalies gynimosi
sustiprinimui.
gly-Rydz.

Lenkija palanki kvietimui,
bet bijo viską pralaimėti
PARYŽIUS, geg. 9. — Po ti į jų svarstymus. Tik daly
piežiaus. Pijaus XII sumany viams norint Jo šventenybe
mas įvykdyti penkių valsty sutinka pateikti savo patari
bių taikai pasitarimus Vati mų, arba nurodymų per vals
kane yra konfidencialus ir tas tybinį sekretorių kardinolą.
viešai nesvarstoma.
Pasitarimų svarbiausias ti
Visgi patirta, kad popie
kslas yra Vokietiją sutaikinti
žiaus Iškeltų pasitarimų pla
su Lenkija Dancigo klausimu
nas yra sutaikinti Lenkiją su ir tuo būdu išvengti ginkluoVokietija ir Italiją su Pran' to susikirtimo, iš kurio gali
cūzjja. Kai tas būtų atsiekta, , .... ,
m
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TRANSATLANTINIS LĖK
TUVAIS SUSISIEKIMAS

kilti karas. Taip pat įsspręs-

ZARASAI DABINASI;
VIENA GRAŽIAUSIŲ
VASARVIEČIŲ

WASHINGfTON, geg. 9. —
Transatlantinis J. A. Valsty
bių nuolatinis lėktuvais susi
siekimas su Europa bus inau KAUNAS. — Zarasai yra
guruotas šio gegužės mėn. viena gražiausių ir jaukiau
sių vasarviečių Lietuvoje.
20 d.
Kalnai, ežerai ir aplink dideIi
pušynai, smėlynai Zarasus
NUTEISTAS DVIEM TER
MINAMS PO 99 METUS daro malonius ir patrauklius.
Neveltui jau Zarasai sulaukė
W. Warre»ną, 21 m. amž.,
Lietuvos Šveicarijos vardo.
negrą, buvusį džianitorių aDĖDES ŠAMO KEBLI PADĖTIS
Žinoma, seniau Zarasai bu
partamentiniuose
namuose,
vo
nežymus miestelis, bet jis,
2963 Michigano avė., už šių
.namų padegimą teismas nu sulaukęs energingų šeiminin
teisė dviem terminams po 99 kų, greit pakeitė savo veidą.
Dabar nenuilstamai miestas
metus kalėti.
ir vasarvietės rajonas tvarko
A•
Jo padegtų namų gaisre žu
»»
mas ir gražinamas. Mieste bai
WASHINGTON, geg. 9. — Prezidentas
apskaičiuoja, Dvi firmos — Natūrai Gas vo 8 asmenys — visi negrai. giamoe grįsti gatvės, tvarko
Prez.
Rooseveltas šiandien kad tai įvykdžius vyriausybei Pipe Line. Company of Ameri
mos tvoros ir pastatai. » *
kongresui įteikė antrąjį ša išlaidos per metus sumažėtų ca ir Texoma Natūrai Gas NORI PABRANGINTI VA
Vasarvietės rajone esantis
lies vyriausybės perorganiza apie 1,250,000 dol.
Company vamzdžiais iš Te- ŽINĖJIMĄ GATVĖKARIAIS 50 ha žemės plotas bus kas
vimui planą.
Prezidentas nurodo, kad su xas Chicago District Pipe Prieš gatvėkarių konsolidavi
met apsozlinamas medeliais.
Šį kartą prezidentas siūlo tais valdiniais biurais pasi- Line Company, Joliete, pris mų su viršutinių geležinkelių
Be to, kasmet didinamas va
kongresui net keturioliką tarp tvarkymas yra didžiai keblus, tato neturalinį gazą. Ši kom kompanija Chicagoj gatvėka
sarinių skaičius, ši pavasarį
departamentinių biurų nukel- bet ir svarbus, darbas. Tad panija gaunamą tą gaizą pas rių vadovybė reikalauja padi
pradėta statyti keletas vasari
ROMA, geg. 9. — Fašistų
dinti į departamentus, kai ku kongreso prievolė yra šiam kirsto trims kompanijoms: dinti ratas uiž važinėjimą nors
nių, nes joms sklypai miesto
spaudu rašo, kad fiureris Hi
riuos gi konsoliduoti.
darbui daug pasiaukoti.
Peoples
Gas
Ligth
and
Coke
iki
8
centų
vietoje
šiandien
s-bės parduodami labai gero
tleris ir' premjeras MussoliCo.,
Public
Service
Co.
of
mokamų
7
centų.
mis sąlygomis. Nemažai vasa
nis yra pasirengę skubiai iš
MAJORAI KOVOJA UŽ
Nortl.-em
Illinois
ir
Western
rinių stato ir kauniečių. Be
spręsti visas gyvąsias Euro
WPA
LIKIMĄ
United
Gas
and
Electric
Co.
PASIBAIGĖ
KARINIAI
to, miesto s-bė, matydama,
pos problemas.
Šios
pastarosios
trys
kompa

ŠAULIAMS KURSAI
kad vasarinėse vietos labai
Spauda įspėja Europą, kad
LONDONAS, geg. 0. — Mi WASHINGTON, geg. 9. —
nijos
natūralinį
gazą
atmiešia
skubus visų problemų spren nistras pirmininkas Chamber- New Yorko, Chicago, Cleve(KĖDAINIAI. — Kėdainių grobstomos, nutarė pušyne
su
savo
dirbtinuoju
gazu
ir
dimas yra būtinas, nepaisant ln iii n
šaulių rinktinės štabas prie statyti savo vasarinę.
pranešė parlamente, lando ir Bostono miestų ma
-pristato
vartotojams
—
pra

kai kurių jmls^bių nenoro pa
....... BERLYNAS, geg. 9. — Ru
3 p. pulko buvo snruošęs šau Taip pat nemažai naujų
nuosava jorai čia kovoja už WPA li
monėms
ir
namams.
siduoti spaudimui.
sijoje gimęs ir augęs, o šian
liams, netamuvusiems kariuo darbų; bus nuvalytos ežerų
iniciatyva neturi pasiryžimo kimą.
Spauda nurodo, kaži Italija kištis į nacių lenkų nesusipra Kongrese yra sumanymas dien Vokietijoje vyriausias an Illinois prekybos komisija menėje, karinio rengimo kur pakrantės, sutvarkyti takeliai
v
: ; i *’ ir kt
Vokietija šiandien turi ga- timus Dancigo klausimu, Bet WPA visiškai panaikinti. Ma- tikomunistinis vadas, Alfre- pereitais metais rado, kad sus.
Dabar vasarotojam^ suteiks
.
.
das Rosenbergas, pusantros šios trys kompanijos gali ir
urnų reikalauti Europos jei kuri pusė kviestų tarpinin- jorai
*
>1nurodo
nedarbo
ir
skur,
,,
j-- j- *Kursai
susilaukė
nepapras

daug malonumo 35 m. trampv. v .
.
valandos per radiją dėstė na turi mažinti gazo kainas var
pasitvarkymo.
.kauti, vyriausybe pasiryžusi (]o padidėjimą, jei tas įvyktų. .
, .
T.
to šauliu susidomėjimo. Juose lynas, kuris dar stovi ant au
Ypač dėmesys Sį kart, nn- mielai priimti kvietim,.
CKmaiaoc.ahz.no .dejas. Jis totojams. Jos atsakė, kad ne
raižė Amerikos kapitalistus ir galinčios to padaryti, nes savo laisvu noru dalyvavo iš, kščiausio Zarasuose Skautų
kreipiamas į Lenkiją, ku- ] Chamberlaino
nuomone,
BE REFERENDUMO NE demokratines valstybes, bet šį joms nepigiai atsieina apturi Kėdainių ir įvairių apskrities kalno. Iš tramplyno matyti
ri griežtai statosi prieš -Vo- [Dancigo klausimą spręsti reiĮVYKDOMA
kartą nė vienu'žodžiu neminė mas natūralinis gazas. Jolie- vietų per 100 šaulių. Kursų labai gražūs Zarasų gamtavai
ldetijoB reikalavimus. Anot fa kalinga kokia nors tarptautiviršininku buvo šaulių rinkti
SPRTNGFIELD, III., geg. jo Katalikų Bažnyčios ir, kas į to kompanija, kuri tarpinin- nės vado pad. kpt. Petrulaitis. zdžiai. Be to, ši sezoną bus
šistų, Lenkija be jokio klausi- nė mašinerija.
'kauja tarp anų dviejų Texaišplėstas baidarių sportas ir
mo turi patenkinti Vokietiją Viena dalis diplomatų spė 9. — Chicagos parkų distrik- ypatingiausia, komunistų.
suruošta vasarotojams kai ku
Dancigo klausimu. Sako, kito ja, kad Chamberlainas pasi tas kapituliavo legislatūroje Stebėtojai aiškina, kad ki so ir trijų Illinodso distrikte,
KLAIPĖDIŠKAI MO
rių pramogų. Dėl visų šių są
kios išeities nėra ir negali rengęs prie diktatorių rnaldi- dėl 6 milijonų dol. bonų lai taip ir neturėjo būti. Hitleris ir gi pareiškė, kad ji apturi
KYTOJAI
lygų ir gamtos grožio Zara
būti.
nimo žygio. Kita dalis yra dos distrikto reikalams. Įsiti tikisi, kad, rasi, Vatikanas žmonišką pelną už gazo pas
ALYTUS. — Į Alytaus ap sai dideliais šuoliais virsta
kinta, kad be piliečių referen jam padės be karo atgauti kirstymą.
priešingos .nuomonės.
dumo tas nepasiekiama.
Dancigą, o su sov. Rusija gal Kad taip, tai federalinė ko skritį švietimo ministerija pa pirmaujančia vasarvietė.
VVINDSORO PRINCAS
skyrė iš Klaipėdos krašto 4
Todėl į Zarasus kasmet su
bus užmeg8ti nacių draugingi misija ėmėsi tirti tų dviejų
KALBĖJO PER RADIJĄ SKANDINAVIJOS MINIS
mokytojus. Visi jie jau atvy plaukia vis daugiau vasaroto
santykiai.
Tekaso
firmų
imamą
sau
pel

TRAI
TARIASI
ĮSTEIGĖ
skaityklą
PARYŽIUS, geg. 9. — Bu
ko ir pavažiuoja sergančius jų ir turistų, kurie, vieną kar
ną
už
pristatomą
natūralinį
Gal
Vokietija
nei
vieno,
nei
vęs Anglijos karalius Eduar STOKHOLMAS, geg. 9. — AIŽYTUS. — Seirijuos© Dar
mokytojus.
tą atvykę, vėliau su Zarasais
das VIII, VVindsoro princas Norvegijos, Švedijos, Danijos bo Rūmai darbininkams įstei kito dalyko neatsieks, bet aiš gazo Jolieto kompanijai.
nesiskiria.
kalbėjo Verdune iš radijo sto ir Suomijos užs. reikalų mi- gė skaityklą. Pažymėtina, kad ku, kad Hitleris imasi atsar Dabar išsiaiškina, kad tos
BERLYNAS, geg. 9. — Bir
Gal būt, Zarasus labiau lan
Ii dvi Texaso kompanijos tikrai želio mėnesį į Vokietiją žada kytų vasarotojai ir turistai,
*• nistrai čia tariasi, kokią po patys darbininkai savo lėšo gumo. , .
ties.
žeriasi nežmonišką pelną. Už atvykti Jugoslavijos regentas jei čia būtų tinkamų patalpų
Anglijoje ir Vokietijoje jo ziciją užimti į Vokietijos kvie mis skaityklai išnuomavo bu
kalbos transliavimas buvo už timą su ja padaryti nepuoli tą ir aprūpina šviesa. Kauno LONDONAS, geg. 9. — Ne 1936 ir 1937 metus “common
apsistoti. Tai yra didelė kliū
Darbo Rūmų centras skaityk laimė šiandien įvyko sp britų stock” šėrininkams jos išmo
darytas.
' mo sutartis.
tis pagyvinti vasarvietės gy
trimis
kariniais
lėktuvais.
Nu
kėjo po 100 nuošimčių divi
Princas kalbėjo* apie taikos Aiškėja, Norvegija priešin lai išrašė dienraščius ir savai
venimą. Šį reikalą vasarvie
krito
žemėn
ir
penki
kariškiai
ga
sutarčiai;
Švedija
ir
Suo

traščius
ir
atsiuntė
spintelę
dendų. 1932 metais tos kom CHICAGO SRITIS. — fiian tės administracija gerai su
reikalingumą Europai. Ragi
panijos gavo 3,641,658 dol. dien debesuota; popiet vėsiau. prato ir numato artimiausiu
no valstybes visomis priemo mija nemato iš to naudos, o su 100 knygų. Dabar skaityk žuvo.
pelno, o 1937 m. net 10,795,nėmis išlaikyti taiką, kurios Danija kol kas nereiškia savo la turi per 100 darbininkų
Saulė teka 5.-35, leidžiasi laiku statyti modernų viešbu
GARSI NKIT&S “DRAUGE” 327 dol
lankytojų.
7:58.
visas pasaulis pageidauja,
pažiūrų.
ti-.
|

taika Kuropai butu

uz»tikxin- .. •

, •,

.

™

«

ti ir kitus tarp Europos valstCL
tybių gyvuojančius nesusipra
timus.
PARYŽIUS, geg. 9. — Lai
kraštis Soir patyrė, kaži po-. Kalbama, kad Britanija,
pienus Pijus XII pakvietė į
" Ital'J« Įra palankios
popiežiaus
kvietimui.
Vatikaną taikos pasitarimams
Britanijos, Prancūzijos, Vo Tik Vokietija nenorėtų, kad
nacių išdidumas nebūtų pa
kietijos, Italijos ir Lenkijos
popiežiaus
ministrus pirmininkus ir už žeistas priėmus
sienių reikalų ministrus. Popiežiaus kvietimas valstybėms
Lenkija, kiek žinoma, aūkšjteiktas per apaštališkus nūn- tai gerbia popiežių ir jo žodį.
cijus ir atstovus Vatikane.
(Tačiau lenkų valdiniuose šiuo
Popiežius pageidauja, kad ksniuose nurodoma, kad tuose
pasitarimai kuo veikiau įvyk pasitarimuose Vatikane Len
tų. Jo Šventenybė pasižada kija tikrai pralaimėtų, nes tu
asmeniškai atidaryti dalyvių retą pripažinti koncesijų napasitarimus ir paskui nesikiš- ciams.
r

Prez. Rooseveltas kongresui įteki

GAZD KOMPANIJOS
ŽERIASI DIDELĮ

Italija įspėja Europa, kad smilios
problemos Imti skiliai spmdžiamos

BRITANIJA SUTINKA
TARPININKAUTI,
JEI BfiTy KVIEČIAMA

MACIŲ VADAS
NEPUOLA BAŽNYČIOS,
NEKLIUDO BOLŠEVIKŲ
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Dr. Or. Valančius

Laiškai Iš Klaipėdos

Vokiečiai Lietuvoje
Vokiečių Lietuvoje nėra daug. Bet, pasi
rodo, kad naciai ir tą mažytį ją skaičių
stengiasi suorganizuoti, žinoma, priešvalstybiškai veiklai. Spauda praneša, kad balan
džio 15 d. Kalvarijoj įvykęs vokiečių Kulturverbando susirinkimas, kuriame pirminin
ko vardu Cerpinskis suformulavęs tokią
priesaiką:

(Tęsinys)
Gryniausias
k-, . , ,

Į klausimą — kokia bus
Klaipėdos uosto ateitis 1 ponas
prasimanymas,,
.
.....
..
TV , , komisaras atsakė labai opti-

yra Klaipėdos Krašto Direk-

.
‘
mistiškai, girdi jis neabejojąs,

torijos pirmininko p. Bertu
kad Klaipėda per keletą me
laičio tvirtinimas, esą
tie
tų smarkiai pakilsianti ir pra Po Svietę Pasidainus nes daugelio burna yra kur
Bendradarbiams Ir koreepondent&ma raštų negretlna.
7000 (t) darbininkų, kurie
kas tamsesnė ir nešvaresnė,
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlelunčlama tam tikę*
lenksianti kitus Rytprūsių
lul pašto tankių. Redakcija pasiluiko sau teu»p laibuvo aCvykę į 'kraštą iš Didž.
Pranešama,
kad
rusų
moks

negu kaklas.
eytl ir trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač ko
miestus. Tarp Karaliaučiaus
respondencijas sulyg savo nuollūroa.
Korespondentų
Lietuvos, visai negalvoją apie
lininkų ekskursija mokslo ti
“
Tau,
vokiečių
tauta,
priklausome
mes^
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja
ir Klaipėdos uostų nepriva
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
tai — iš čia išvykti, girdi jie
kslais Azijoj užtikus tautelę, Mono kampelio tavorščius
tau
prisiekiame
savo
gyvybę,
tau
priklau

giant polemikos Ir asmeniškumų.
Pasenusios kO)
lanti būti nesveika konkuren
pondencljos lalkraštln nededamos
gerai suprantą, kad didelė Vo
kurios žmonės turi nepapras A. P. apie taiką išveda tokį
so mūsų kūryba’’.
cija ir tam išvengti esą jau
tai puikias, tolregįas akis. E- figerį. Jis sako:
kietija duosianti jiems daug
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
Įdomu būtų žinoti, ar tie, kurie dalyvavo*
sudaromas atitinkamas pla
Bntered as Second-Class Matter Merck >1, 1*1*. et
są, jie iki dešimts sykių ge “Per karą įgytas spakajus
Cklcsgo, Illinois Under tke Aot oi Merck B. 1*7*.
tame susirinkime ir tokias priesaikas darė, geresnes darbo ir pragyveni nas. Klaipėda, girdi, turinti
riau mato, negu paprastas reiškia tiek, kiek parūnijusį
mo sąlygas kaip maža Lietu
yra Lietuvos piliečiai ar net
savo specifinius uždavinius ir
žmogus.
Už keletos mailių jie nuo vyro boba ir prievarta ar
va. P. Bertulaitis apgaudinė
paskirtį viso “OsVajus Už Taikę
“Dienos Naujienos’’ praneša kitą žinią, ja pats save manydamas, kad natūralinę
,, . .
... . ,» .. gali suskaityti augančius me- kokiais pažadais gražinta vėl
traumo (rytų srities) atzvilkad bal. 19 d. pas ministrą pinnininką gen.
girdi lietuviai darbininkai nie tn ii
pas jį gyventi. Užgrobtos že
Paskutinėmis dienomis žymiai padidėjo ka Černių lankėsi vokiečių Kulturverbando at
6 ’
1 Tegul tie balšavikų moksli mės savininkas vis kartos;
kuomet
nebuvę
priešingi
Klai
lbos už taiką Europoje. Pradėtam sąjūdžiui stovai Beichertas ir Kosmannas ir pareiškė
Čia tenka tačiau pastebėti, ninkai atvažiuoja į Ameriką.
pėdos
krašto
'prijungimui
prie
savo
pageidavimus
dėl
jų
anksčiau
įteikto
už taiką milžiniškos reikšmės pridavė Po
kad tą vadinamąjį “Ostrau- Aš jiems ant delno parodysiu lauk tu, prakeiktas, aš tau ni
rašto.
Vėliau
jie
žadą
lankytis
ir
pas
kitus
I
Vokietijos,
Jeigu
tai
būtų
tiepiežiaus Pijaus atsiliepimas į krikščionišką
mą”, natūralinį Klaipėdos uo Amerikoj gyvenančią “taute dovanosiu, mudu atsilygin
m
in
i
įd
erins.
sa,
nereikėtų
pačiai
direktojį pasaulį melstis per visą gegužės mėnesį,
sto hinterlandą (užnugarį), lę”, kurios akių. puikumo ir sim. Tuo būdu ir vėl vaina.
Tįjai kreiptis su atsišaukimu
kad Aukščiausias pašalintą karo pavojus.
Iš to nesunku suprasti, kad Lietuvos vo
sudaro kaip tik Lietuva, Vil lolregvstės negalėtų subytinti
į lietuvius darbininkus praPopiežius padare ir kitą labai svarbą žygį.*
kiečiai veikia Vokietijos nacių instruktuo
niaus kraštas ir dalinai Balt- ne tik anoji Azijos tautelė, a- Labas Ryts!
jis pakvietė į Vatikaną penkių valstybių —
jami. Bet naciai turėtų žinoti, kad Lietuva šaut jų neišvykti, taip pat ne gudijos sritys. Taigi ir Klai
le nei jokia tautelė ant viso
Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos ir
Rašo Jpdha Skelly
tai ne Austrija ir ne Čekoslovakija. Lietu reikėtų griebtis tokių radi pėdos uosto apyvarta, jo ažemės kamuolio. Gyvendami — Jonai, girdėjai, kaip šią
Lenkijos atstovus, kad jie grašiu ir taikia
va nepasiduos Hitlerio ir jo agentų blio- kalių priemonių, kaip uždrau teitis, priklausys išimtinai
keliu išspręstą tuos klausimus, dėl karią
Brūkly ne ir Čikagoj tos “tau
dimas darbininkams išvykti.
fains.
nuo
to, kiek šie kraštai,' pir telės” žmonės už tūkstančių naktį griaudė!
galėtą kilti visuotinas karas Europoje. Šiam
Netenka nė abejoti, kad vi
moj eilėj Lietuva, dūos tam mailių kuogražiausią mato, — Ne. Ar ištikrųjų buvo
Jo Šventenybės žygiui vaistytuą sostinėse
siems
miestiečiams,
kaip
pra

Ragina Paskubinti
uostui darbo. Neišrodo, kad koks puikus yra Sovietų Rusi griaustinis!
priduodama daug svarbos.
monininkams, prekybininkams
— Ir dar koks! Maniau, kad
M. Pk. “XX Amž.” rašo, kad Lietuviš taip ir darbininkams bei tar Lietuva kaip ir Lenkija, ne joj darbininkų rojus.
Visai netenka abejoti, kad jei tik tos val
dangus su žeme susimaišė.
stybės paklausys Popiežiaus patarimo susi koji Enciklopedija pradėjo eiti 1932 m. Iki nautojams gyvenimas bus da žiūrint į pirmąjai visas žada
— Liurbis esi ir tiek. Kodėl
Čikagos cicilistų popieroj manęs neprikėlei. Juk žinai,
rinkti prie bendro stalo, po tos konferenci šiol Enciklopedijos išėjo 7 tomai, kurių pas ug sunkesnis ekonomiškai, mas lengvatas, laisvas zonas
jos pasaulis galės lengviau atsikvėpti. Be kutinysis baigiamas žodžiu Tazmos. Vadi kaip tai buvo Klaipėdai esant ir kt., rodytų didesnį palin Nina rašo apie moterų kak
kad aš jokiu būdu negaliu
to, tarptautiniai konfliktai būtą teisingai nasi, per tuos 7 su viršum metų padaryta prie Lietuvos. Dėl to neapsi kimą plačiau nukreipti per lus ir jų priežiūrą. Esą, jei
miegoti, kai griaustinis tran
Klaipėdą savo eksporto ir im kaklo oda tamsi, (supraskit,
išrišti, jei valstybių galvos paklausytą Po dar tik koks vienas ketvirtadalis ar vienas
riksiu
tvirtindamas,
kad
di

kosi.
penktadalis darbo. Todėl, jeigu ir toliau bus
piežiaus balso.
porto prekių transportą. Išro neprausta, prof. K.) ir raukš
delė
dauguma
miestiečių
vo

dirbama tokiu pat maštabu ir tokiu pat
Žymiai pakrypo taikos pusėn ir Didžio tempu, tai paskutinio tomo susilauksime ne kiečių, nekalbant jau apie lie do, 'kad to transporto didelė lėta, tai, dedant kremo ant
— Ir vėl prisikaukęs grįžti
sios Britanijos diplomatai. Jie pasižada tar anksčiau, kaip po 20—25 metų. Per tą lai tuvius darbininkus, buvo la dalis atiteks Liepojos ir da veido, reikia aptepti ir kak namo! — bara žmona vyrą.
pininkauti tarp Vokietijos ir Lenkijos, kadi ką daugelis Enciklopedijos žinių bus jau bai prie^igi “anšliusui”. Ki- linai Rygos uostams, o be to las. “Pamatysite, kad už ke
— Rytoj nei galvos nepakelišspręsti Dancigo ir Lenką Koridoriaus klau gerokai pasenę. Be to, per tą laiką bent pu- taip klajūnas stovi su ūki-' *5. į-^žtokelių transportas pa lių dienų jūsų kaklo oda bus
Sl» •
simą be ginkluoto susirėmimo. Vadinas, vie sė pirmųjų Liet. Enciklopedijos prenumera
didės. Nors vokiečių spauda š*velni ir balta”.
įlinkais. yJietms “anšliusas”
toj padėti lenkams kariauti už Dancigą, an torių nebebus jau gyvų.
deda nemažas viltis į netru- Prie tos geros rodos aš dar
— A, dats orait, aš tyčio
naudinga^ ūkiškai jau . Vien
glai patars lenkams taikintis. Patys Vokie
kus prasidėsiančias prekybos norėčiau pridėti, kad, tepant mis taip prisikaukiau. Mat,
Ar nereiktų L. Enciklopedijos leidėjams dėlto, kad už savo produktus derybas su Lietuva, bet vargu
tijos naciai darosi lyg ir sukalbamesni ir
kaklą kremu, moterys nepa mėgstu ant rytojaus gert tuos
nuolaidesni. Tuo jie duoda suprasti, kad su bei redaktoriams leidimą paskubinti, arba jie gaus žymiai aukštesnes pastaroji norės pasidaryti emirštų sykiu ištepti ir burną, burbuliuojančius pilsus.
jais bus galima susitarti. Šis reiškinys pa mažinant Enciklopedijos dydį arba pagrei kainas. Tačiau ir čia lazda konomiškai priklausoma nuo
sako ir tai, kad Vokietijos viduje nėra vis tinant darbo tempą iš viso, nes šiaip dabar, turi du galu. Už tai ūkinin
Reicho, kas galėtų įvykti, pla mieste) ir kad ligi paskutinio lūs Lietuvos užnugariui. Taip
kas tvarkoje, kad naciai nenori kariauti. Jie šalia lietuviškosios, tenka dar turėti ir ko kai ndhg&jūka betkokios ūki
čiai naudojantis Klaipėdos momento mieste buvo dar di pat rusų ir lenkų miško tran
tik ima tai, ką gali be karo paimti, ižMio- kią svetimą enciklopediją ir daryti dvejas ninkavimo laisvės. Savo pro
uosto patarnavimais.
išlaidas.
delis butų trūkulnas. O kai zitas sustos. Rezultate tik vie
-•
fuoti.
duktus jie nebegalės laisvai
Ištikro, čia iškeltas klausimas yra vertas parduoti rinkoj, bet turės tie Direktorijos pirmininko p. dėl pasitikėjimo ar nepasiti ni ūkininkai pasinaudos tiek
Windsoro Kunigaikščio, buvusio Anglijos
kti valdžiai ir iš jos net pa Bertulaičio pareiškimu būsią kėjimo lito pastovumu tenka dami maistą miestui ir ka
karaliaus Edwardo VIII, pirmadienį pasa rimto dėmesioi.
tys pirktis. Taip pat jie nebe dedamos pastangos pagerinti pastebėti, kad litas yra šiuo riuomenės inguloms, nors ir
kytas žodis per radijo iš Verdūno, Prancū
Klaipėdos krašto kelius. Bet metu viena tvirčiausių valiu netekę ūkininkavimo laisvės.
Vajus Ginklų Fondui
zijos, apie taiką taip pat teigiamai paveikė
galės savo ūkių nei parduoti,
mes gerai žinome, kokia yra tų, vienintelė valiuta Europoj,
į pasaulį. Jis kvietė valstybių galvas prie
u Amerika”, pažymėjusi, kad nė vienas ne nei perleisti, nei skolomis ap Reicho susisiekimo politika.
kuri nebuvo nuvertinta. Lito JUOZAS VINCĄ — EU
taikingo kilusią ginčų išrišimo.
gali abejoti apie tai, jog Lietuva be kovos sunkinti pagal savo nuožiūrą. Ji vedama grynai pagal stra padengimas auksu ir devizoROPOS IMTININKAS
Jungtinės Valstybės taip pat nemažai vei nė vienos žemės pėdos priešui neužleis ir Kas gi nežino vokiškosios
tegintos bei karo reikalavi mis siekia 50 nuoš., kai tuo
(VDiV). — Prieš desėtką
kia už taiką. Aną kart Prezidento Roose- kad tuo gen* Černiaus iškeltu šūkiu Lietu “Erbhof” sistemos, Ūkinin
mus.
Dėlto
ir
Klaipėdos
kraš

tarpu
vokiečių
markės
paden

metų lietuvis stipruolis Juo
velto raštas, pasiųstas Europos diktatoriams, voje Ginklų Fondo vajus praėjo geriausiu kas, pagal ją, padaromas ne
tas
jeigu
susilauks
kokių
nau

gimas
yra
vos
8
nuoš.
Nevelzas
Vinča Amerikoje bandė
nebuvo tuščias žodis. Jo prašymas susilai pasisekimu, daro tokį siūlymą:
savo ūkio savininku, bet tik
kyti nuo grobuoniškos politikos, teisingiau
administratorium valdžios ta- jų kelių ar autostradų, tai tui juodosiose biržose markių boksininko karjerą. Jį tūlą
“
Reikia
prisipažinti,
kad
lietuviai
ameri

tik tam ir tiek, kiek to rei- galima gauti labai pigiai pir- laiką bokso “meno” mokė
sakant, nuo grobuonišką žygių, davė neblo
kiečiai šiomis dienomis galėjo daug geriau rau , visiškai priklausančiu kalaus nauja Klaipėdos, kai- *kti, net po 80 centų už vieną Jack Sharkey, su kuriuo
gą rezultatų. Nuo to prasidėjo didysis va
pasirodyti su pagarbos ir paramos ranka nuo valdžios. Ar Klaipėdos po jūrinės tvirtovės padėtis. markę, 'kai tuo tarpu litas y- liau Vinča išsiskyrė ir vi
jus už taiką ir, reikia manyti, tas kilnusis
Lietuvai. Nemažai aukota, bet tai mažmožis, krašto ūkininkams, prie Lie Namų statyba mieste esą ra ’ viena labiausia perkamų si boksu savo rizika ir si
vajus baigsis sėkmingai.
tuvos tupėjusiems visas lais
palyginus su Lietuvos žmonių aukomis.
numu. Patyręs kai kurių ne
ves, patiks naujieji šeiminin sumažėsianti, nes ligi šiol, ir brangiausių valiutų.
Kadangi
nėra
bendros
amerikiečių
lietuvių
kaip
tvirtina
p.
Bertulaitis,
pasisekimų, J. Vinča grįžo į
Lietuviai Ir N. Y. Paroda
kai su jų varžymais, tai dar,
Dideliu
ūkišku
pliusu
Klai

atstovybės, tad gal būtų galima kiekvienai
ji buvusi nenatūraliai plačiai
Lietuvą ir ilgesnį laiką tania
pėdos kraštui tas pats pareiš
Amerikos lietuvių visuomenė turėtų labiau ideologinei srovei pasiskirti tikslą surinkti labai didelis klausimas, juo
vykdoma. Girdi klaipėdiškiai
vo Klaipėdoje. Čia jis įsigijo
susidomėti New Yorko Pasauline Paroda, atitinkamą sumą Lietuvos Apsigynimo Fon labiau, kad didžiausia šio kra
kėjas laiko žydų išsikrausty
vokiečiai kaip ir lietuviai ne
Lietuvos ir Baltijos sunkaus
kurioj ir Lietuvos valstybė dalyvauja tie dui. Reiktų paskelbti vieno mėnesio aukų što ūkininkams, prie Lietu
mą
svorio bokso meisterio vardą,
krašto istorijoj Lietuva pirmą kartą oficia rinkimo vajus ir per tą laiką stropiai rinkti vos turėjusiems visas laisves, pasitikėję lito valiutos pašto
Tenka pastebėti, kad ši ap bet toliau jį boksininko karje
liai dalyvauja tos rūšies parodoj. Ji turi aukas.
patiks naujieji šeimininkai su vumu ir dėlto stengęsi turi
linkybė
yra ne tiek pozityvi ra neviliojo. Vėliau jis pasi
mas santaupas investuoti į
savo skyrių.
jų varžymais, tai dar labai
Katalikų Federacijai vadovaujant tarp ka
nejudomą turtą, į statybą, šis pačiam ūkiui, kiek naudinga darė profesionalu imtininku,
Reikia žinoti, kad Lietuva sutiko daly talikų per tą mėnesį gal būtų galima surink didelis 'klausimas, juo labiau,
aukštas pareigūnas bendrai patiems vokiečiams. Iš kraš ir šioje sporto srityje Vinča
vauti parodoj dar prieš Klaipėdos atpigi ti 25,000 dol.f Neatsiliktų ir kiti lietuviai”. 'kad didžiausia šio karšto ūkipasižymėjo ligšiol niekuo ne to išvyko apie 6000 žydų, pa turi žymų pasisekimą. Nuo
ninku dalis yra lietuviai.
mą. Prieš tai ir visi prisirengimai buvo jau
pagrįstais tvirtinimais ir la likdami apie 330 gana stam balandžio 4 d. Rygoje vyksta
padaryti Jei ne tas skaudus tautai įvykis,
Iškėlė Įdomų Klausimų
Pats Oberprezidentas Ko- pai nerimtais pareiškimais. bių įmonių maždaug 70 mili tarptautinis itntininkų čempi
gal būt mūsų, Amerikos lietuvių vaidmuo
parodoj būt buvęs mažesnis. Bet dabar, žino
“XX Amž.” rašo, kad prof. K. Pakšto chas pasikalbėjime su ‘Preus- Pro šalį šūvis yra ir jo šis jonų litų vertėje, kuri tik da onatas, kuriame dalyvauja ir
dami, kad Lietuvai yra reikalingas kiek straipsnis “Dinaminė juro® programa” su sische Zeitung’ koresponden tvirtinimas dėl statybos. Taip linai buvusiems savininkams Vinča, kuris jau paguldė eilę
imtininku, jų tarpe lenką,
vienas centas namie valstybės saugumui stip laukė didelio susidomėjimo. Jį* citavo už tu pripažino, kad taip mies manyti ir sakyti gali tik tas, tebuvo atlyginta.
Taigi išvadoje Klaipėdos šveicarietį ir kt. Čempionatas
rinti, mes turėtumėme didesne dalimi prisi sienių ir vidaus spauda, be to, “XX Amž.” tiečiams, taip ir ūkininkams kurs arba visiškai nepažinojo
dėti prie Lietuvos skyriaus Parodoj išlai redakcija ir profesorius gauna laiškų, ku prisitaikinti prie naujai susi Klaipėdos krašto ekonominės krašto ūkiškosios perspekty dar nesibaigė, ir galimas daik
kymo, tapdami Parodos globėjais, įsigyda riuose džiaugiamasi straipsnyje iškeltomis dariusių sąlygų bus gana su padėties arba užsiėmė sąmo vos būtų visiškai tamsios, jei tas, kad ,Vinča laimės čempio
mi Lietuvių Komiteto išleistus ženklelius ir mintimis.
nku ir tas pareikalaus iš jų ninga demagogija. Kas gi ne gu ne ta aplinkybė, kad Čia no vardą.
t.t.
Prof. K. Pakštas už mėnesio laiko atvyks nemaža pasiaukojimo. Bet gi žino, kad Klaipėdai esant prie statomos tvirtovės pagyvins Vėliau J. Vinča žada vykti
Be to, reiktų labiau susidomėti ir Lietuvių į Ameriką. Vasaros semestre jis dėstys geo rdi, — ką Teiškia toji auka Lietuvos, čia sparčiai augo darbo rinką ir padidins mais į Prancūziją ir kitur, kur su
Diena Parodoj, kuri bus rugsėjo 10 d., nes grafiją Kalifornijos Universitete. Be to, jis prieš tą laimę, tą garbę būti pramonė, prekyba, didėjo gy to produktų vartojimą. O pra sitiks su žymesniais Europos
toji diena nėra vien New Yorko apylinkės yra pakviestas paruošti paskaitą A. L R K. didžiosios Vokietijos reicho ventojų skaičius (1920 m. — monė, prekyba, transportas imtininkais. Vinčai kovoje la
gyvenančių lietuvių, bet visų Amerikos lie Federacijos kongresai, kuris bus rugsėjo 12 piliečiu, nacionalsocialistinės 28,000 gyv., o 1938 m. — jau per uostą, nėra jdkios abejo bai padeda amerikoniškas bo
tuvių reikalas.
nės, smalkiai sumažės atpuo- kse ir imtynėse patyrimas
bendruomenės nariu.
ir 13 dd. Brooklyn, N. Y.
1
50,000

gyventojų

Klaipėdos

I.

»

Trečiadkn's, gegužės 10. 1939
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ję, būt ne pro šalį, jei kas if
saviškiams į Lietuvą pasių
stų. Jie gavę tokių dovanų
BROOKLYN,
N.
Y.
—
Vi

paaukoti?
O
jei
paimsim
vers

Lietuvos Gynimo
j džiaugtus.
PASIGEI<R£K »TUO PAPRASTU,
lininkus, kurie ir gana gražių suomenininkai, artimi K. KruBET MALONU BCDUI
Paminėtina, kad fotografi
Reikalu
tinęs Pagalbos Švč. Panelės
įeigų turi. Pagalios, kurgi mū šinsko draugai, 30 darbo įver- Visada, kaip tik Jūsų valkui reikta Susilaukėme Gražios
jas knygai traukė Ant. Bal
paveikslas.
Gegužės G d. su apie 70 lai sų šimtai profesijonalų, šim tintojai balandžio 29 d. susi Uuoauotojo, tai daryk tą, ką milijo Knygos
nai moterų ftlals laikais daro... Duok
Knygoje randame labdarių čiūnas ir BĮ. Kazlauskas, lb.
psnių šilumos. Tai pirmutinė tai draugijų, klubų. Jie visi rinko į Apreiškimo paT. salę, jiems Ex-Kax.
Šiuos
žodžius
rašantis
ant
sųjungos centro valdybos ir
veikia gerai, bet Švelniai. Jo
šio pavasario pus mus. diena lengvai galėtų po šimtinę, ki kur jie pareiškė savo pagar Ez-Eax
rezultatai lengvai reiškiasi — be )- savo stalo mato padėtų mo
su tiek šilumos, su skaidrios ti ir po $200 kloti.
bų ir meilę asmeniui, per 40 tempimo Ir be nesmagumo. Kas dar, dernišku melsvai žaliu virše direktorių ir kuopų veikėjų Juo daugiau žmogus norės
tai Ex-Iax lengva Imti — gardus,
bei atstovų atvaizdus. Yra ir būti dvasišku, tuo kartesnių
saulutės žėrinčiais spinduliais,
Ar nelengviau duoti $100 metų ištikimai dirbusiam Baž kaip Cokoladas.
liu
sidabru
papuoštą
knygą,
a. a. kun. dr. A. Staniukynas, darysis jam dabartinis gyve
krintančiais ant sprogstančių ar $200 arba kad ir viskų, ne nyčiai ir Lietuvių Tautai. Ex-Dax yra labiausia Jslplatinęs lak- 1
satyvas Amerikoj. Geras Ir mažiems kuri UŽVai’dinta — “Sidabrisųjungos steigėjas, a. a. kun. nimas; nes geriaus jaučia ir
medžių, ant besiskleidžiančių gu nešti jaunų žydinčių gy Kaip 'kuklus Jubiliato asmuo, Ir dideliems. Gaunamas aptlekose dė
nis Jubiliejus 1914 — 1939”, Pr. Serafinas, MIC., daug są
žutėse po 10c. ir 25c.
žiedų.
aiškiau mato žmogaus sugedi
vybę į karų. Reiškia, pas lie taip kukliai ir praleista page
o viršelio apačioje parašyta jungai dirbęs, ir a. a. kun. F.
Iki šiol pribrendę medžių tuvius yra dauguma tokių dar rbimo vakarienė.
mo trukumus.
SAUGOKITfcS PAMP.GDŽIO.I1MV!
ATSISAKYK IT JI PAKEIČIANČIAI — “Lietuvių Rymo Katalikų Kudirka, MIC., ilgametis iž
staiga
atsidarė,
pumpurai
nenaudėlių, kurie daugiau Kazimiero Krušinsko visuo Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! Labdaringoji Sųjunga”.
dininkas ir didis šulas. Įdė
skleidžias lapeliai, puošias brangina savo kelis dolerius, meninės veiklos 40 metų su Įsidėmėkit raides "E-X-L-A-X ant
•
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės.
Po viršelio pirmame pusla tas atvaizdas ir dr. S. Brenžiedeliai. Oras pakvipo. Viso nei kito gyvybę. Na, ir tuo kaktis sutapo ir su jo šeimy Kad gautumėt geras pasekmes,
reikalaukit tikro Ex-Lax!
pyje parašyta: Sidabriniui Ju zos, ligoninės sumanytojo ir
je gamtoje nepaprastas gyvu laiku jis skaitosi geru kata ninio gyvenimo 35 metų su
biliejui (1914 — 1939) pami tam tikslui aukojusio $5,000.
mas. Jos grožybė šventadie liku, geru krikščioniu, paga kaktimi, kuri ta pioga taip
nėti knyga, išleista Lietuvių Knygos gale įdėtas gražus pla
niais ar liuoslaikiu vilioja į lios, net labai geru tautinin pat paminėta. Kazimieras ir
THE 0RI6INML CHOCOLATED LJUUTIVE Rymo Katalikų
Labdaringo nuojautos seneliams prieglau
laukus, kad paalsuoti tyru o- ku. O jis, vargšelis, nei ne- Antanina Krušinskai baland
sios Sąjungos, kovo 1939 m., dos projektas, kurį paruošė Sutaupo pinigus ant maisto,
ru, kad širdį pradžiuginti, a- pamųsto, kad niekam nėra ve žio 29 d. buvo gražiai sureng
ark. M. Žaldokas. Projektas
kis palinksminti pavasario rtas. Tai tik pat save mylįs. tos vakarienės malonūs garbės pasirinktiems idealams. Labai Chicago, III.
>alaiko sveikatų. Dabar galabai įdomus. Senelių prieg ite pirkti mažais, lengvais
;ražumu.
O saumylių tai bile keturko svečiai!
įdomiai atpasakojo Brooklyno
Tai 'paaiškina, kas toji kny lauda, kaip žinoma, bus stato-,
išmokėjimais. Per trumpų
Vakarienę pradėjo rengimo ir kitų vietų lietuvių padėtį ga ir kokiam tikslui ji yra iš
Tai graži, atgimstanti pa jis pataiko būti. Tai" kokia
ma labdarių žemės sklype
aikų visai nereikia nieko
vasario gamta, čionai, Ame jau čia garbė save priskirti komisijos pirm. P. Montvila,1 šioje šalyje prieš 40 metų, kai leista.
prie Šv. Kryžiaus ligoninės. mokėti. Pamatykite visas
artimas Krušinsko bendradar darbo dirvonai labai menkai
rikoje. Bet prisiminus Lietu prie žemesniųjų sutvėrimų.
Labdarių Sąjunga šiemet Negalima praleisti nepaminė edaunes Budriko didžiulėje
vos pavasario dienas, randi
Sakoma, kad Lenkijoje Lie bis. Jis supažindino svečius su purenti.
irautuvėje.
mini sidabrinį jubiliejų. Dėl jus vieno tikrai gražaus at
didelį gamtos grožės skirtu tuvos žmonės statomi kaipo Krušinsko visuomenine ( veik
Programa paįvairinta dai
vaizdo, kuris nuimtas iš lėk
mų, ypatingai junti štokų pil pavyzdys» Lenkijos visuome la, pasveikino artimų draugų nomis. Varg. Dulkei akompa to jubiliejui paminėti, Šv.
tuvo. Tame nepaprastame re
kojo vieversėlio įplasdenančio nei ipatrijotingume. O mums, vardu. Vakarienės programos nuojant, solo dainavo Jonavi- Kryžiaus ligoninės vedėjoms
ginyje matome ligoninę, Šv.
erdvėj čiulbesio ir raibos ge Amerikos lietuviams, būtinai vedėju pakviestas Kazys Vil čiūtė - Kizienė ir Lašaitė; jos Seselėms Kazimierietėms nuo
Kazimiero vienuolyną, Gimi
gutės žydinčiuose soduose ku reikia pasimokyti nuo Ame niškis, drauge dirbęs ir dirbąs abi padainavo duetų ir drauge širdžiai padedant, išleista re
mo parap. bažnyčių ir mokyk
kavimo. Besvajodamas apie rikos lenkų patrijotingumo. su Jubiliatu “Amerikos” lei su muz. Dulke trio. Be to, ir to gražumo, puikia popiera,
iliustruota knyga. lų, Marąuette Parko dalį ir
Lietuvos dieviškai gražų pa Neseniai "VVorcester, Mass., le dėjų priešakyje. Maldų sukal visi vakarienės dalyviai dai gausiai
Knygoje įdėta mūsų sąjungos beveik visų šios puikios lie
vasarį, šalia gamtos vaizdo, nkų susirinkimas 300 asme bėjo kun. N. Pakalnis.
navo bendrai.
trumpa istorija, kurioj atvaiz tuvių kolonijos apylinkę.
matai, kad Lietuvos jauni ka nų vienu vakaru Lenkijos gy Šeimininkės parūpino ir ska
Vakarienė baigta tautos ri
duojama sąjungos darbai. Pla
reivėliai kieme juodbėrius ba nimo reikalui suaukavo $4,700 nių, ir valgiais gausių vaka muli.
Knygos iliustracijas sutva
A.
tokai
aprašomi
keliai,
kurie
lnoja, žirgai šoka, trypia ko dar su desėtkais. O lietuvių, rienę, kuri patenkino visus
rkė ir parašus pridėjo Šv. Kr y
sąjungų
vedė
prie
Jv.
Kry

jomis, žemę ardo. Generolai, net sarmata ir skaityti laik dalyvius. Bet ne tam buvo su
žiaus ligoninės vedėjos, sųju
žiaus
ligoninės
statymo.
Su

pulkininkai rynioja ant kar raščiuose, 2000 ar 3000 daly sirinkę vietiniai ir kaimyninių
ngos istorijų parašė L. Šimu
minėta
darbo
'pradžia,
žymes

dų giliai susimąstę, į kurį 'kra vavusį masiniuose susirinki apylinkių žmonės. Jie susirin
tis, apie sųjungos ateities da
nieji
veikėjai,
sąjungos
gar

štų reiks jiems savo narsius muose suaukojo $200 ar $30Q. ko pagerbti įžymųjį lietuvių
rbus tarė žodį kun. A. Lin
bės
nariai.
Plačiai
ir
tinka

karius vesti. Ar kaip papūs Tai tau ir patrijotizmas. Ar- katalikų visuomenės veteraną
kus, garbės narį sąrašų pa
momis
iliustracijomis
atvaiz

ir
jie
savo
pareigų
atliko
taip,
ruošė labdarių centras ir kilo
šiaurės vėjas žaliojoj girelėj, | ba sakoma žiniose, kad Len
duota
Kv.
Kryžiais
ligoninės
i
piJ va](]ybos
taip
tik
sugebėjo
ir
kaip
gaai* kaip dundės siera žemė va- kijoje vienos mokyklos vaikuTHE ROLLAT
veikla dešimties metų bėgyje.
karų šalelėj, ar nuožmiųjų čiai paaukojo visų savo turtą ėjo.
comi
Šioji knyga labai ir labai
Čia matome prie sunkių ir
Berlyno nacių, ar klastingų Lietuvos ginklų fondui. Reiš Pasakyta daug sveikinimo
atsakomingų darbų sesutes, graži ir vertinga. Kiekvienas
Varšuvos paliokų atremti. Jie kia Lenkijos vaikams artime kalbų, kurios visos sukosi a‘A SHAFT TURNĖ.
jų galės gauti uždykų, kuris,
slauges,
gydytojus.
Matome
*A BUDE MOVĖS.
vis rynioja giliai susimąstę, sni Lietuvos reikalai, negu A- pie Jubiliato asmenį, apie jo
žinoma, senelių prieglaudai
ligoninės
vykdomojo
komite

KA ROLLER ROLLS
kaip tėvynės etnografines ri merikos lietuvių mokyklų vai gražių šeimų, apie jo nuveik
to narių atvaizdus, taip pat aukos nemažiau vieno dolerio.
bas reikės praplėsti, kaip at kams.
tus darbus. Sveikinimo, įver
THERE’S ICEI
Jų bus galima gauti labdarių
įvairius
ligoninės
departame

statyti Lietuvos didingų gar
Juk nemažai turime čia lie tinimo ir linkėjimų kalbas pa
ntus. Knyga puošia tikrai gra centro piknike, ^uris bus ge Niekur nenupirksite už že
MILIIONS OF POUNDS HAVE BEtN
bę, kad ji būtų kaip senais
tuviškų mokyklų, tai kodėl gi sakė kunigai Simonaitis, KarUSED BY OUR GOVERNMENT
žūs šv. Tėvų: Pijaus XI ir gužės mėn. 30' d., Vytauto mesnę kainų kaip pas Budlaikais galinga.
tavičius,
Paulonis,
Aleksiūnas,
nei vienos tų mokyklų vaikai
Pijaus XIT, Jo Em. Kardino darže. Kai kurie veikėjai jau rikų — nuo £78-00
Balkūnas
ir
Pakalnis.
Visi
jie
Ši vaizduotė, tai ne fanta to nepadaro? Lietuviškų mo
PLATINKITE “DRAUGĄ” lo atvaizdai, taip pat Nuola- ir dabar knygų platina. Šių ir aukščiau. — Didelis pa
giliai
įvertino
Krušinsko
nuo

zija, gerbiamieji Amerikos lie kyklų vaikučiai dažnai net
knygą įsigiję džiaugsis, nes sirinkimas naminių rakan
pelnus.
Iš
pasauliečių
Jubilia

tuviai, bet tikrenybė. Lietu perį'kiriai lenda namiškiams
tai šaunus 'mūsų namelių sve dų, gražių parlor setų, dul
tų
sveikino
K.
Dumblys,
V.
vos generolai, pulkininkai, ar 'kaimynams, kad parduoti
čių kambario papuošalas. Be- kių valytojų, radijų, rekor
KLAUSYKITE
dų, geros maliavos.
majorai, kapitonai ir leitena tikietų kokiam nors geram Daubaras, J. Daukšys (Netva
ntai galvas laužo planus be tikslui. Tai gerai. Kodėl jie rko), S. Subatienė, M. BranRemkite Savuosius
JOS. F. BUDRIK,
darydami, o narsioji kariuo negalėtų to padaryti ir Lie gaitienė, U. Mikulskienė, inž.
RADIO
PROGRAMO
Biznierius
FURNITURE
menė ir šauliai raumenis be- tuvos gynimui? Ant. Žiemys A. J. Mažeika, D. J. Averka,
ANTRADIENIO
VAKARE,
8:30
VAL.
iš
stoties
WSBC
J. Šertvytis, grab. J. Garšva,
mankštindami, plačioji visuo
Rochėster, N.. Y.
HOUSE,
— 1210 kilocycles.
vaisd. Daunora, red. J. B. Laumenė gausiai beaukodama vis
3409 S. Halsted St.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
tėvynės Nepriklausomybės gy Kas turi tikrą ir tobulą čka, EI. Brusokienė, J. P. Ma
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
Tel. Yards 3088
meilę, nėjokiam daikte savęs čiulis.
Much nervousness ls caused by an exnimui.
cess of acids and polaona due to funcVisų dalyvių vardu dovanų
tlonal Kldney and Bladder disorders
paties neieško, bet visuose
Pasiklausykite grynai lietuviškų
whlch' may also cause Oettlng Up
Nereikia ir mums, Ameri
programų, kuriuos lietuviai, ne
Nlghts, Burnlng Paasages, Swollen
įteikė
P.
Montvila,
o
šeiminindaiktuose tik Dievo garbės
Jolnta, Backache, Oreles Under Eyea,
svetimtaučiai leidžia WCFL -- 97
K'kos lietuviams, manyti, kad
Excess Acldlty, Leg Paini and Dlzzik*1* vardu Krušinskus pasveitrokšta.
k. nedėlios vaakaro 9 vai. Tntcr
ness. Help your kidneya purlfy your
karo šmėkla Europoje išnyks.
blood with Cyatez. Usuaiiy the very
national Pot-Pourri iš WAAF
kino M. Šertvytienė. Šeimos!
flrat doae starta helplng your kidneya
920 k. 3 vai. po pietų pnnedėliais
clean out ezcess acids and thls soon may
Jei karas ir nekils tuojaus,
ir giminių vardu linkėjimus
make you feel likę new. Cyatez mušt
ir pėtnyėiomis. WHFC — 1420
aatlsfy you completely or money back la
šiemet, tai jis kils vėliau. O
k. ketvergų vakarais 7 vai. Chiguaranteed. Oet Cyatez (slas-tez) toir sveikinimus pareiškė Tere
Moving,
Pečiams
Alyva,
Anglys
ir
Malkos
day. It coats only 3c a doae at druggista
eagos laiku.
jis bus. Tai kam save, mieli
and the guarantee proteeta you.
sė Krušinskaitė - Barziliauslietuviai, apgaudinėti neauko2146 So. Hoyne Avenue
Chicago, III.
kienė. Savo padėkų visiems
jimu į ginklų fondų? Nejaugi
vakarienės dalyviams pareiš
Telephone Canal 5233
į mus paveikia bendrafronkė ir Jubiliatų vyrų nuošir
ti ninku išgamiška taktika,
S. T. FABIONAS, Savininkas
džiai sveikino Ant. Krušinskad į ginklų fondų neauko
kienė.
ti? Didžiojo Karo pabaigoje,
Telegramomis sveikino kun.
kada Lietuva tik kūrė nepri
DISTRIBUTOR
dr. J. Navickas, kun. I. Albaklausomybę, įneš per Tautos
OF
vičius, kun. Pr. Juras, L. Ši
Fondų ir Neprigulmybės Fon
mutis, M. Zujus, V. Kvietkaudų arti milijono suaukojom,
skas, dr. B. Vencius, D. Klinarti trijų milijonų paskolos
B E E R S
ga, J. Tumasonis. Ilgų laišką
bonais išpirkom. Kodėl dabar
atsiuntė J. K. Milius iš Ka
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicago], Visi geria ir mėgsta
negalėtumėm panašiai paau
Cheek Below And See If You Have
Evelyn Matheson iš Natio lifornijos.
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
koti?
Any Of The Siena
nal City, Calif., laiko didžiau Savo žodyje K. Rrušinskas
resnį alų, korį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.
eraaky and &0,<* "2
Dabar, tiesa, uždirbam ma sių citrinų (lemonų), iš pas visų draugų ir bičiulių parei
žiau, bet jei kas nors $20 į tarojo citrinų sezono visam kštų pagarbų atidavė tiems iUrmo (erholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
savaitę uždirba, visgi gali $1 California distrikte. Ši citri- dealams, kuriems jam teko di
rtolts /or
And eould you uit for anyVhlng «hoae b.ti.flt» ha V- b~n bettar pro»ad
Ihan vrnrld-f.mous Lydla E. Pinkliam'.
navimą.
aukoti, o gera didžiuma lie-' na sveria pustrečio svaro. Pra rbti — Kat. Bažnyčiai rr Lie
V«e.tahi. ComnoundT
Lot
the
whol««ome
barba
and
roota
of
Hon vomen ha ve vrrlttan I n l.tter» r.portlng
tuvių uždirba nuo $30 iki $40 eitų sezonų iš Calif. distrikto tuvių Tautai. Pasisakė dirbęs
Plakhara'. Compound help Natūra calm
wonder(ul beneflta.
.
2423 West 64th St.
Tel. Hemlock 6240
your ahrieklng nerve., tone up your ayatem,
For the peet SO yeara I.ydla I. Pinkham’ę
and help lasu dlatreae Irom lamai. funosavaitėje. Argi su tokiu už eksportuota 247 milijonai ci todėl, kad šventai tikėjęs ir
Vevetebla Compound ha. hrlped ar.teful
tlonal dleordera.
zomen go ‘".mlling thru" trylnf ordeala.
Make a nota N0W to tat a bottle of thka
dabar tikįs jaunystės dienose
darbiu negalima $5 ar $10 trinų. (Acme telephoto)
Why not l.t lt belp YOU!
tlmo-prov.n Plnkham'a Compound TOLIA Y

Skaitytojų Žodžio Aikštė

Krušinskui Pagerbti
Vakariene

AR VAIKAI TURI
UŽKIETĖJM4?

LABDARIŲ DIRVA

EX-LAX

New City Furnitūra Mirt

Nervou
Ankles Swollen!

KSVII

WEST SIDE EXPRESS

LEO NORKUS, Jr.

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS

AMBROSIA & NECTAR

f

4

n

DRAUGAS

THE

GOOFUS

FAMILY

By H, T. Elmo

.stebėtas vis dėlto K ai i t oruijoj, kur per metus pasikelia
iki 40 cent. Tai rodo ne tik
geotleziški stebėjimai, • bet ir
gatvės, bei mūrai, Šis reiški
nys aiškinamas tuo, kad kol
LIETUVIAI DAKTARAI

kus žemės paviršius vis nešto
vi ant tvirto pagrindo, bet
plaukioja ant skystos ir karš
tos masės.
Jei moki atleisti žmonėms,
jie teip pat leis tau ką nori
veikti.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
Ofiso teL CANal 2345
2 iki 4 ir 7 iki 9
Rez. teL CANal 0402.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

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

3343 So. Halsted Street

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavttt Street

savaitę, ir bus įregistruotas, vo galima statyti. Dabar į to- Vokietijoj. Čia apskaieiuojakaipo pilnateisis būrys. Skaut kį smėlį įleidžiama tam tikrų ma, kad per 85 metus pakilo
n antį rt a n
meisteris K. Šerpetis ir jo chemiškų skysčių, ir žemė su 24 metrus. Taipogi ir Alpių I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
viršūnės
vis
dar
keliasi.
Visų
1446
So.
49th
Court,
Cicero
kietėja
kaip
uola!
Tai
būsia

pagelbininkai asmeniškai ve
4729 So. Ashland Avė.
Ketvirtadieniais ir
da mažą vajų prirašymui skau nti nauja gadynė statyboje! greičiausias žemės kilimas jwi- Antradieniais,
2-tros lubos
Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
CHICAGO, ILL.
tų į Būrį. Atrodo, kad jų pa — Rūpestingai pravesti ty
Telefonas MIDway 2880
3147 S- Halsted St, Chicago
stangos bus sėkmingos. Nau rinėjimai parodė, kad Euro TeL Pullman 7235
Pirmadieniais,
Trečiadieniais
ir
OFISO VALANDOS:
jojo Būrio skautai yra pilni pos žemės paviršius dar tebe- Res. Pullman 9263
Šeštadieniais
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Valandos: 3—8 P. M.
ambicijos ir energijos, ir jau juda. Pav., Šiaurės jūros pie
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
DANTISTAS
nori stoti į kompeticiją su tiniuose pakraščiuose atsitin
Telefonas HEMlock 6286
286 Būriu. Gerai, skautai, rei ka įgrimzdinuj, o kitose vie10758 S. MJchigan Avė.
kia pasiryžimo ir noro dirbt, tose iškilimų. Ypatingai pa-1
Chicago, Illinois
(BKINAItAUSKAS)
. ...
.
.
.
.....
OFISO VALANDOk
ir tuomet galėsit nugalėt di kilimai
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pastebimi vidurinėj 9.12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
džiausią ir seniausią Būrį čia
6900 So. Halsted Street
2415 W. Marųuette Rd.
TELEFONAI:
ar kitur. Būkite skautai pil
Ofiso valandos:
Ofiso — Wentworth 1612
noje žodžio prasmėj, neuž
10—12 vaL ryto
1900 S. Halsted St., Clii&ago, III.
Res. — Yards 3955
2
—
4
ir
6—8 vaL vakaro
EASY
to
niolre
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
DIEVO APVAIZDOS PAR. | sekmadienio rytą, 7:30 valan- miršdami, kad esat lietuviai
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitartus
ir katalikai.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
— Būrio 286 (101 SLKKA dą, trys būriai susilipo j papagal sutartį
p.) 5 gegužės (įienktadieniš) I siskolintą troką, ir karališyeaūtt/jluip
MOTINŲ DIENA. Ateinan
iuvo nepaprasto džiaugsmo kai nukeliavo į netolimą. LiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
diena. Pavakary visi iškelia- bertyville miestelį išklausyti tis sekmadienis pašvęstas Mo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
vo į C’ainp Doildrit lge, apie 38 šv. Mišių. Turbūt visoj 11 li- tinoms, kaip jau visi skautai
VIRginia
1116
4070
Archer
Avė.
TeL YARds 0904
nylios nuo Chicagos, į/pirmą nois valstijoj nebuvo taip lin žino. Kiekvieną dieną mes I
Res.
TeL PLAza 2400
Valandos: 1—3 ir 7—8
keliu dienų iškilą. Susikrovę ksmų berniukų. Gera būti 'ki pildom skautų teises. Bet tą
witfc tbs
Kasdien išskyrus Seredų
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
didžiausius ryšulius pataly- tų skautų tarpe, bet teko iš dieną ypatingai neužmirškime
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
KRff "AUTOMATIC’’
įės, aprėdalų, indų ii' kitų girst mūsų skautų nuospren- antro, trečio, ketvirto, penk. eikmenų, keliais automobi- dį, kad už vis geriausia būti to ir šešto punkto Skautų Tei
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
kais, nudundėjo į Camp. Pra-j savųjų,
lietuvių katalikų sių. Atsimink, skaute, jog, piTeL YARds 5921
Ofiso TeL Canal 6122
Res.: KHNvood 5107
Etiškumui visas maistas buvo skautų tarpe. Buvo tik vie- IdydaJmas tas teises, suteiksi
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. TeL Beverly 1868
endrai supirktas ir priruoš-Į nas nusiskundimas: laikas pel giliausią pagarbą ir didžiauT RA 01 MARK
FAT NO. 2.IMŽSS
as, nors iš pradžių kiekvie- trumpas. Per dvi dieni ir dvi sį džiaugsmą geriausiam pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.as skautas ketino atskirai ,nakti nebuvo galima nuveikt, saulio skautui — Mamytei.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
DANTISTAS
756 VYest 35th Street
A. Rudis
vežtis sau 'maistą. Bet tas viską kas norėtųsi nuveikt.
Away with your curlers . ,. away
2201
W.
Cermak
Rd.
Skautmeisteriai sąžiningai
TeL CANal 6969
planas buvo atmestas, kuowith
your
curling
gadgetsl
Here's
įet išskaitliuota, kad kiek- prižiūrėjo berniukus visą laiVALANDOS:
Įvairenybes
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
. lenam berniukui tekamuos ką ir gražiai jiems vadovavo,
the lašt word in easy curling meth6 iki 8 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
«. jk 55 centai iš viso 'per iški pasidalindami pareigomis.
— Seniau, kai norėdami paTrečiadieniais ir Sekmadieniais
ods. It's the new “Automatic” Rolo2155
West Cermak Road
pagal sutartį
los pilną laiką. Pora skautų
sakyti, kad statyba silpna, sa
OFISO
VALANDOS:
curl, with a regular comb at one end
Skautai šia proga nori iš kydavai, kad statai ant smė
1
—
4
ir
6:30
— 8:30 vakare
pasirodė esą specialistai viRes, 6958 So. Talman Avė.
ir pagal sutari Į
reikšti
širdingiausią
padėką
and
a
magic
disappearing
comb
at
Res.
TeL
GROvehill
0617
įjjai. Po vadovyste skautmeilio. O dabar tikrai Smėlis pa
Office TeL HEMlock 4848
TeL Calumet 6974
terių, jie paruošė maistą ir šiems mūsų geradariams, ku naudojamas statybai. Laikraš
the other. You simply curl as you
OFISO VALANDOS:
gražiai ir gardžiai. Kiti skau rie parūpino transportaciją į čiai praneša, 'kad Vokietijoje
9
ryte
iki & vakare išskiriant aekcomb ... with one end you comb,
pusi,
ir
kurie
šiaip
bega

madienins ir trečiadienius
abi
tai gėrėjosi, kad jie niekad
mokslininkai išrado būdą iš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
with the other you curl easily, quick*
lo
įdomauja
skautų
judėjimu,
smėlio dirbti akmenį, kurs ir
ėra valgę tokios gardžios
Vai. 2-4 ir 7—9 vak.
ly and with beauty shop perfection.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
beef stew”, kaip tą, kurią ir daug paramos yra suteikę: bus panaudotas grandioziškam
DANTŲ GYDYTOJAS
i
ten valgė. Gal kai kas tru kun. Kiškūnui, S. Monkui, J. Vokietijos atstatydinimui.Pats
2423 W. Marųuette Road
For all Types of Cirrfs, Ringlsts, ofc.
3259 S. Halsted Street
L
putėlį protestavo, kai prisi Martin, Daužvardžiums ir Ra- Hitleris yra labai susidomėjęs
CHICAGO, ILL
kščiams.
KM SAU AT YOUft LOCAl F. W. W00LW0ITM C0. STORE
ėjo išmazgot savo lėkštę ar
statyba ir rūpestingai peržiū
Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL BEVerly 8244
ri įvairius planus miestams
modelį, bet juk tas reikalau
PHYSICIAN and SURGEON
NORT1I SIDE. — Tikimės, ir atskiriems trobesiams. Tose
jama iš skauto. Jis pratinas
PIRKIT NAUJAUSI
4645 So. Ashland Avenue
būti pilnai savarankiškas. Ge kad šis naujas Būrys susi vietose, kur žemėje yra daug
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
resnę dalį laiko skautai pra- lauks pilnos kvotos narių šią smėlio, sunkių pastatų nebuNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Ofiso vaL: 2—4 ii 6—8 p. m.
Nedėliomis pagal sutartį.
eido tyrame ore, ant žalios
Office TeL YARda 4787
Rezidencija
Namų TeL PROapect 1930
žolelės, po mėlynu dangum.
8939 So. Claremont Avė.
NAMŲ STATYMO
Valandos 9—10 A. M.
Beveik visi parsivežė raudo
Tel CAHal 6122.
Nedėliomis pagal Butartp
KONTRAKTORIUS
nas nosis ar raudonus pečius,
Tel OANal 0257
REAL ESTATE
požymius saulės malonumo.
Res. TeL PROspect 6659
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INSURANCE AND LOANS
Stovykloj būta dar dviejų
2201 W. Cermak Road
katalikų skautų būrių. Tad
Statau visokios rųšies naujus namus ant

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SEGA!

DR. A. W. JAGOBS

DR. P. J. BEINAR

DR. A. G. RAKAUSKAS

Lietuviu Skautu Skyrius

DR. A. J. MANIKAS

DR. MAURIGE KAHN

CllRLS

SIMPLY...Curl AsYou Comb

DR. 6E0RGEI. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. WAtTER J. PHILLIPS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKOL'IS

DR. T. DUNDULIS

Chrysler ar Plymouth

DR. S. RĖŽIS

lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokė
simo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(ligaunu geriausį atlyginimų ii Tire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

Sweeps away surface deposita ...
braaks up dūli, ūgly tooth film

likemagic. You'd nover hellrve how f-v.t

the NKW Ll.iterlne Tooth Panto cletns
nolbhrs t- ctli. Ita ncw. miracle-clca i»lngredlent, Linter-Konm deterge.it,
nks away ūgly surracodeposlta ta aJliry.
The Instant hruah and nallva touoh įmin
int Liuter-Vokin deiergcnt, lt mirgės Into
afoam of ttny. actlvebunbles. whtchs» reps
toto and chane plis and cranks so minute
ei en water may not enter thefn . . . Ina ves
your whole mouth llnjjllng wtth llfo . . .
starts your tecth aparkime wlth new luster.
Oet the bis 2.K tube, .or better itin, the
doable-slze 4O« tube contalnlng more than
W pound at anv dnu eoimter. Lambert
Pnarmacal Co.. 8t. Loula. Mo.

IMI N£W rot MULA

IISTERINE TOOTH PAŠTE
'

tupcrthargfd with '

>-LUSTER-FOAM'f

JOHN PAKEL

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemllkal 14tobullntl, nužemintos kainos, lengvi USmokSjlmal,
teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WII.I. LIKĘ U8”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UL, Phone Virginia 1515 i
Turime daugybe vartotų automobilių vSllauslos mados, nuo $16.001
Ir augSčlau.

6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)
Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.

Telefonas REPublic 7868

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
I.RMOVAIS lAMORftJIMAIH

Barskis Furniture House, Ine.
THE HOME OF FTME FURNITURE" 81NCE 1SO4

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

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

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

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

NAUJAUSI IR GERIAUSI

KLAUSYKITĖS

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OR. C. J. SVENGISKAS
DEHTISTAS

4300 So. Fairfleld Avenue

DR. G. Z. VEZELTS
DANTISTAS

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

OR. V. E. SIEDL1NSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadiemaia ir
Penktadieniam

OFISO VALANDOS:

4631 South Ashland Avė.

10 vaL ryto iki 9 vaL vakare
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Tek Yards 0994
Pumsdiemais. Trečiadisniais iz
2

_________ -

. _ ______ ______ -

—-----------

Trečiadienis, gegužės 10. 1939

PRJTTnTB

Veikėja J. Stugienė
Ligoninėj

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
' 1

.J***
tų, kurie norės važiuoti į Ma
rijonų ūkį. Būtų gerai, kad
norintieji iškalno kreiptųsi į
p-nus Gedvilus. P. Turskienę,
Artinantis susipažinimo iš O. Sriubienę, užsiregistruoda
važiavimui su Nekalto Prasi mi vietų iš kalno.
dėjimo P. Šv. Seserimis, ku
Beliko tik kelios dienos ir
I B
rios darbuojasi prie Tėvų Ma
s
i
visas darbas bus baigtas; už
>»x
«< <»
rijonų įstaigų Rytuose ir čia
: ’{♦>***
tat prašau malonių kolonijų
Vakaruose, paskutinėmis die
veikėjų platinti dovanų kny
h
nomis kolonijų veikėjos ir vei
gutes ir kuo greičiausia jas
kėjai dovanų knygutes sklei
£:'t
grąžinti, nes išvažiavime, ku
džia visu smarkumu. Toms
ris bus Marijonų ūkyje, llinsdovanoms bus išdalinta $10 —
dale, III., gegužės 14 dienų
J;
dvi dovanos po 5 dol. Taigi,
turėsime ir taip daug įvairaus
Įkas norėtų būti tij dovanų
v
darbo. Susirūpinkite brangie
dalininku, prašome įsigyti už
ji.
. K.
vienų centų tikietų arba 'kad
George Sisler, nacijonalis semi-pro basebolo kounisijonieir daugiau. Tikslas gražus ir
rius
piauna pyragų, papuoštų 100 bolei mušti lazdomis pa
vertas visų lietuvių katalikų Gražus Pirmosios
minėjimui 100 semi-pro basebolo sukaktuvių. Wicbita mies
Simfonijos Orkestras telis, Kansas vai., yra namai semi-pro turnamento. Gegužės
paramos.
7 d. turėjo įvykti all-star žaidimas paminėjimui sukaktuvių,
CICERO visųpirma gruzino Koncertas
tačiau lietus sulaikė. (Acine teleplioto)
parduotas knygutes sekantie
BRIDGEPORT. — Labai
ji asmenys: Ona Rimkienė už
nga 25 centai. Komisija su
6 dol., Petruškevičienė (Mrs. gražų koncertų davė Pirmo M. S. Chicago
sideda iš Cli. apskr. pirm. K.
Peters) už 1 dol., Ant. John- ji Simfonijos orkestrą gegu Apskr. Pramoga
Sriubienės, V. Trust, A. But
sonienė už 1 dol., bizn. Ado žės 7 d., vad. žymiam muz.
Moterų Sųjungos Chicagos kienės, M. Petraitienės ir Al
mas Bernadišius už 1 dol., Jo prof. A. S. Pociui.
Programon įėjo: simfonijos apskritis pereitam susirinki binos Poškienės (dr. J. Poš
nas Vingilis už 1 dol., Ieva
Braunienė už 1 dol., Ona Bu orkestrą, smuikų, klarnetų, me nutarė rengti “card ir bu- kos žmonos).
kauskienė už 1 dol., Domicėlė triūbų, piano, dainų solo ir nco party”, kad papildžius
Dėl trumpumo laiko nega
Jakštienė už 1 dol., bulvariš- Antifonalis choras. Visi pro iždų. Išrinktoji komisija su lėdamos asm en i ai kuopų pa
kės — Barbora Kaulienė už gramos dalyviai pelnė gausių sirinkimų turėjo pereitų ket kviesti, nuoširdžiai prašome
1 dol. ir Sofija Ališauskienė aplodismentų. Kadangi laikas virtadienį V. Trust namuose, priimti šį kvietimų ir parem
už 1 dol. Tai malonių cicerie- neleido, todėl nevisi progra kur, prie skaniai pagaminto ti darbų. Tikietų galima gau
čių graži auka; šiame daug mos dalyviai pavyko iššaukti Trust užkandžio, daryta pla ti pas komisijos nares bei
kuopų valdybas.
A. P-nė
gražios širdies parodė p-nia pakartoti 'kad ir griausmin nai.
.
i
gais
aplodismentais.
Vakaras
įvyks
trečiadienį,
Kotrina Sriubienė. Už pasiaukavinių jiems visiems šir Publika tiesiog buvo suža geg. 24 d., 13 vai. vakare, Gi
vėta koncerto gražumu. Tai mimo Pan. Šv. parap. svet., Jeigft darbo jėga yra pri
dingai ačiū.
MELUOSE PARK koloni nuopelnas darbštaus ir nenu Marųuette Parke. Kviečiamos jgūlminga nuo sftaitliaus, n>
ja irgi gražiai darbavosi, bet ilstančio muz. A. Pociaus ir ne tik visų Chicagos kuopų |pinties turėti kudaugiaus pa
tik žinoma, kad Antanina Švi- katalikiškojo jaunimo, kuris sųjungi etės, viešnios, bet ir gelbininkų.
Ipauskienė .grųžino už į5 dol-, yra pažiba ir pasididžiavimas vyrai. Bus dovanos kiekvie
ir kiek teko sužinoti, tai Ka Šv. Jurgio parapijai, savo tė nam staliukui,' “door prizės”,
LAIDOTUVIŲ
zimieras Kantautas už 15 dol. veliams, visam katalikiškam kavos, cake ir, gal, 'kas stip
P-no Kantauto talkininkij va jaunimui ir pačiam vadui 'mu resnio. Be to, komisija pasi
stengs gauti kelis muzikan
rdai dar nėra žinomi, jie bus zikui prof. A. S. Pociui!
J. Šliogeris tus, kurie grieš šokiams. Įža
Vėliau pranešti.

Malonios Žinios Iš
Įvairių Kolonijų
Apie Išvažiavimų

11VERSARY

x

TOVVN OF LAKE. — Pla
čiai žinoma veikėja Julijona
Stugienė randasi Šv. Kryžiaus
ligouinėj. Jei padaryta sunki
operacija.
J. Stugienė priklauso prie
visų idėjinių draugijų ir jose
daug darbuojasi, ypač rėmėjų
1 sk. yra ižd., taipgi Moterų
Sųjungos 21 'kuopon yra daug
širdies įdėjusi, taip pat ir
į visas draugijas. Daug metų
yra “Draugo” skaitytoja.
Linkime J. Stugienei greit
pasveikti ir grįšti į visuome
ninį veikimų. Ligonę galima
aplankyti k&mbary 305.
Raporteris

Rengia Pikniką
SLA 178 kuopa, gyvuojanti
Mt. Greenwood apylinkėj, su
sirinkimų laikė gegužės 7 d.
Kadangi kuopa rengia pikni
kų sekmadienį, birželio 11 d.,
Ryans Woods, prie 87 ir Westem Avė., nutarta iš kuopos
iždo nupirkti dovani} laimėto
jams. Be to, šie kuopos na
riai prisidėjo aukomis prie
pikniko: biznierius K. Jurė
nas, bizn. J. Artiinienė, bizn.
F. Žilinskas, kolonijos orga
nizavimo tėtušis B. W., A.
Lukošienė, A. Kiselienė, bizn.
W. Walantinas, K. Kantrimie
nė, M. Janutienė. Visiems au
kotojams nuoširdus ačiū.
Pikniko rengėjai:

K. Jurė

nas ir B. Walantinas.

KAT ALI K fš KĄ SPAUDĄ
KATALIKIŠKĄ. SPAUDĄ

T“

Kita proga paskelbisime
daugiau.
Dar noriu priminti, kad į
tį išvažiavimų yra kviečiamas
ir jaunimas, nes jam yra pa
imta Paul Eitmonto (bulvariškio) viena geriausių orkes
trą ir paruošta prui'ki vieta
Bo'kiams, taip, kad jaunimas
turės tikrai malonų laikų, o
Juozo Budriko Furniture Co.,
3409 So. Halsted St. garsia
kalbis irgi teiks ne vien tik
geros muzikos, bet ir dainų.
Trokas bizn. S» Fabijono
piknikieriams patarnaus, ku
rie norite su troku važiuoti,*
prašomi kreiptis į Domicėlę
’Gasparkienę, Ciprijonų Druktenį užsiregistruoti sau vie
tas. Kelionė į ten ir atgal ti'k
25c. Naudokitės iš'kalno.
TOVVN OF LAKE koloni
jos veikėjos ir veikėjai taipgi
paėmė didelį Povilo Norkaus
trokų, kuris gegužės 14 d. sto
vės prie bažnyčios ii lauks

FOR
ITCH I NG
S K I N
Ar kenčiate mežiejima, V
nuderimų, arba odos ligą? F
Hekentėkitl Žemo per 80
metų gelbėjo įmonėms. Pa
kaltas eczema, iibėrimns,
spnogns ir kitokius odos
negalavimu*.
Pirk Žemo
Šiandien t Visnooe aptlekose. 35c, 60c, $1.00.__________

r

žemo

Fnn

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS
Iš angliško

BUDRIKO RADIO

PROGRAMA

Pereitų sekmadienį Budriko
radio programa buvo gana
gyva ir linksma. Simfonijos
orkestrą pagrojo gražų mar
šų ir kelias smagias polkas
ir du vaikinai dainininkai pa
dainavo 'kelis gražils duetus.
Kita Budriko programa bus
ketvergo vakare, nuo 7 i'ki 8
vai. iš stoties VVHFC, 1420
k. Programoj dalyvaus mo
terų choras ir geri akordijonistai. Bus gražios liaudies
dainos ir gera muzika. Be to,
bus asmenų ir draugijų pra
nešimai. Nepamirškite 'pasi
klausyti.

Radio

Gegužes 10 Diena
Šventoji Dvasia patariu
žmogui Dievų mylėti virš ko:
Mūsų Panelė pataria jam my
lėti jų daugiau nekaip visas
kitus moteris.

Tas nesuklys
noriai tyli.

KELNER-PRUZIN

AMBULANCE

Geriausias Patarnavimai — Moterų patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Avė.

DIENĄ IR NAKTJ

kalboje, kas

Redakcijos Pašto
Dėžutė '
M. D. (Cicero). Naktinių
išvažiavimų, nežiūrint kas
juos ir kokiam tikslui rengia
“Draugas” negarsina ir nie
kam nepataria juose dalyvau

Mėgėjas ti.

DON’T BE GREY
ONA

H O H M

Mirg geg. 6 d., 1939 m., 9:30 vai. ryto, sulaukus 18 me
tų amžiaus.
Gimus Windber, Pennsylvania.
Paliko dideliame nuliūdime:
molinų. Helen Marketviuz, pa
tėvį Karolį, dvi seseris: O<gų
ir Frances, brolį Jonų, dvi te
tas;
Petronėlę
Augutienę n
Barborų Pipirienę ir jų šeimy
nas, krikšto tėvų Vincentų Ksmond ir daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas 44oi So.
Campbell Avenue.
laidotuvės įvyks trečiadienį,
gegužės 10 d. Iš namų 8:oo
vai. ryto bus atlydėta į Nekal
to Prasidėjimo parap. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielų. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai Kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiese lai
dotuvėse.
Nuliūdę:
Motina, Patėvis, Seserys,
Brolis, Krikšto Tėvas, Giminės.

Don’t tolerat. grey bair. Grey hair
mokės you look old and (eel old.
Try the M odem* Method for Coloring Hair . . . CLAIROL. YouTl
appreciate the ųuick, pleasant treatment. No bleaching reųuired to
•often the hair when you ase
CLAIROL. YouTl love the resulta
en your hair — beautiful, naturallooking color that defies deteetion.
See yourself aa you would likę to
be. See your hairdresser today or
eend tbia coopon NOW.

Natūrali}...

CIMRM
lUt n*rk tt
G£HUIHl Citroj M d,,

*• «w» t. foek f.r

• The parfact conbination of ridi oO. fine
•oap and ddicate color that can’t b. copiod
... • bUnd that only Clairot coataiaa.

4OAN CUtm. CLAIROL. lac.
U2 Waat **th St, Ne York, N. Y.

Saad

RRU bookta, adotea md Mat]

1'.

■r l

DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

verto

Kun. Ant. M. Karužiškia

laidotuvių direktorius 8.
Mažeika, tel. YAKds 1138.

John F. Eudeikis

GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

RADIO

Urba Flovver Shoppe
Jei turi kų nors savyje ge
4180 Archer Avė. ro, manyk, kad kiti yra už ta
Itanee UkFATCTTSI MOO
ve geresni, idant užsilaikytu
GMee Myltatžema — Vestuvėm. — •
— LaUdotnvftma — me! nusižeminime.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermttage Avė.
4447 South Salrfleld Avenue

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Tel. LAFAYETTE 0727

VZ Y Ą T koplyčios visose
* Chicagos dalyse

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St.

LAIDOTUViy

KABIAI CHICAGOS, C1CĖBOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

TeL YARDS 1278

Klausykite mūsų Lietuvių radio pmgraino Antradienio Ir
šeštadienio vakarais, 7:00 valandų, Iš VVHIP stoties (1480 K.)

Rcs. 4543 South Paulina Street

Pranešėjas P. ŠAI7TIMIERAS

AURIU A M P f PATARNAVIMAS
HlnDULHIibL
dieną ir naktį
V V A I
L/ I A A 1

PIRKITE

DIREKTORIAI

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North Western Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyriui randai! skersai nuo Holy Sepnlchr. Kapinių, 6900 West lllth Street

hMcz ir Simai
llllftlflAIIIP
I. ILioieviciiis
S. P. Mažeika
Aitaias M. Phillips
LI. Zelp
Atimt V. Petkas
P. I. Ridikas
Aitkony B. Petkus

koplyčios visose
dalyse

MIESTO

2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270

4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YARde 1138-1139
3307 Lituanica Ava
Phone YARds 4906
1646 Weet 46th Street
Phone YARds 0781-0782

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

Telefonas YARds 1419
6834 So. We8tern Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
ClCero 2109

inftitATi'onM
*

Trečiadienis. rremižės 10 1939
Jeigu dvejuos kariaujate
prieš bendrų priešų, jfllgelbėkitU vienas kitų.

PAVYZDINGOS KOLONIJOS
Visų Amerikos lietuvių ir Moderniškasai socialinis su
net Lietuvos akys yra atkrei dėtingumas ir politinis bud
ptos į didžiuosius lietuvių ce rumas reikalauja pilno gyvu
ntrus: Chicagų ir New Yorkų. mo ir neatlaidaus darbo. Kas
Mažesnės kolonijos ir jų vei to nemato ir nevykdo — nuo
kėjai laukia iš centrų inicia gyvenimo atsilieka ir laips
tyvos ir direktyvų. Lyg ir niškai atrofuoja.
jaučia kad mažesnėms koloni Šie metai yra nepaprastai
joms kų nors naujo ar dides svarbūs ir Lietuvai ir Ame
nio pradėti būtų užgavimas rikos lietuviams. Nuo šių me
didesniųjų, kuriose gyvena di ti} darbo ir pasirodymo daug
deli skaitliai profesijonalų, priklausys Lietuvos Nepri
biznierių ir įvairių veikėjų. klausomybė ir lietuvių atspa
Tačiau, kažin kodėl, didžio
rumas.
sios kolonijos dažnai yra ma
žesnės už mažasias. Kol did Lietuvos žmonės visus pra
žiosios kolonijos organizuoja eities skirtumus užmiršta ir
si, pešasi ir giriasi, tai mažo vieningai valstybės darban
sios kolonijos jau veikia. Štai, stoja. Amerikos lietuviai tam
Ginklų Fondo reikalu Chica- pritaria, bet sistematizuotai
goje fondo komitetas ti'k or- dar nedirba. Lietuvos žmonės
ganizuojasi, o New Yorke dar (apie du milijonai) Ginklų
nėra pradėjęs nė organizuo Fondui sukrovė bene tris mi
tis — gi Detroitas, Worceste- lijonus litų, o Amerikos lietu
ris, Rochesteris, New Havenas vių milijonas, kiek matosi iš
etc., jau krauna aukas ir siu spaudos, nesudėjo dar ir dvie
nčia šimtus dolerių Ginklų jų tūkstančių dolerių. Kur patrijotizmas?
Fondui.
New Yorko ir Chicagos Pa Lietuvos žmonės pastate
saulinės Parodos komitetai Pasaulinėje Parodoje New Yo
dar veda derybas dėl ženkle rke paviljonų ir atsiuntė eks
lių kainos, o Waterburio lie ponatus, o kai kurios Ameri
tuviai tuos ženklus šimtais kos lietuvių kolonijos nelai
skleidžia ir tūkstančius žada ko sau pareiga net ir Lietu
paskleisti.
Chicagos dideli vių Dienų paremti. Kų tai
chorai tebesvarsto galimybes reiškia! Manau, bus švelniai
Lietuvių Dienoje New Yorke pasakyta, jei tų visų pava
dalyvauti, o nedidelis Wau- dinsiu apsileidimu ir į viskų
kegano parapijos choras jau per pirštus žiūrėjimu.
seniai pasižadėjo ir, reikia ti
Veikėjai, organizacijos ir
kėti, savo pažadų išpildys.
Didžiųjų kolonijų žmonės visos kolonijos pagalvokite ir
turėtų į 'mažesniąsias koloni stokite darban su visa tauta.
jas arčiau pažiūrėti — pavyz Pasirodykite gyvais žmonė
dingumo paieškoti jr dinami mis ir pavyzdingomis koloni
jomis. Sočiaiogijos Studentas
škumo pasisemti.

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT. $4 n n
4-5 Kvortos.... I lOU

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
15C

MUTUAL LKJUOR COMPANY
Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET
Plione Boulevard 0014

Šalę Hinsdale, III., vienoj basebolo žaidimo aikštėj, ši paukštytė susuko lizdų ir padėjo
keturis- kiaušinėlius. Suradę tai vaikai nutarė aikštėj žaidimų nutraukti i'ki motina išsives
savo mylimus vaikučius. (Acme telephoto)

Daukanto bendrovėj, nes jis
yra jos legalis patarėjas. Rei
kia pasakyti, kad1 Simano
Daukanto bendrovė yra stipri
finansinė įstaiga ir daro di
delę pažangų. Jos sekretorius
yra Ben. Kazanauskas.

Pranešimai

/ kare, adv. Jlozo J. Grisli raš
tinėj, 4631 So. Ashland Avė.
šakiškių KlOmo susirinki
Šį vakarų bus susirinkimas.
mas įvyks gegužės 10 d., An
Raštininkas
tanaičių name, 5033 Roosevelt Rd., 8 vai. vak. Malonė
kite visi nariai
atsilankyti,
i
nes labai daug yra svarbių
Marijona Dzimidienė, iš U- dalykų aptaTti. Svarbiausias
tility Liąuor Distributors Co.. tai mūsų pikniko klausimas.
Lauksime visų atsilankant.
savininko žmonai padaryta oRast., A. G.
peracija ir randasi Šv. Kry
Didelė 223 puslapių knyga
žiaus ligoninėj, kambario nu
su naujausiais receptais įT0WN OF LAKE. — LRK
meris 315. Operacijų darė dr.
vairių valgių gaminimui,
Zubrickas. Visi darbininkai ir SA 85 kuopa nutarė susirin
pyragų pajų ir duonų kepi
salesmonai linki greit pasvei kimus laikyti kas antrų tre
mui; įvairių konservų ii
kti.
čiadienį mėnesio, 7:30 vai. va-

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
t

Aplink mus

rius.

Ieva Lecaitė, gerai žinoma
virėja specialistė, rengiasi ke
liauti} Lietuvą savo giminių
aplankyti. Ji yra gimusi ir au
gusi Žemaitijoje. Gyvendama
Europoje yra tarnavusi kai
po virėja garsiose šeimose. Į
Lietuvų išplauks gegužės m.
31 d. su “Draugo” ekskursi
ja švedų linijos laivu.
Phil Klikūnas neeikvoja lai
ko: dienomis dirba “Draugo’’
administracijoj ir simpatingai
pasitinka dienraščio interesa
ntus, o vakarais lanko Loyola
Universitetų. Rengiasi būti

Adv. Antanas Lapinskas vis
dažniau pasirodo West Side
kolonijoj. Mat, jis čia nema
žai turi legalio daTbo Simano

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU

Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

Ineorporated

Tel.

Prospect

0745-0746

Wholeeale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
Pu mus galima gauti tikrai Uatuvlšką Importą Valstybine Deg
tinę. >

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

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui grosernš ir dellcatessen biznis Ir namas. Didelis barme
nas. Kalnų Ir priežast) pardavimo su
žinosite ant vietos. Savininkas: 1307
South IKt Ii Court. Ck-ero, Illinois.

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučlų ša pa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes ši
m&nesj savininkas Išvažiuoja. 1830
South Raelnc Avė., Chicago, 111.

REIKALINGAS DARBININKAS
Prosintoias Ir siuvėjas. 1-mos klasės
darblnfnkas. kuris moka angliškai
kalbėti Ir raSį-tl, Turi patarnauti kostumerlams. Atsišaukite greitai laišku:
Boz BC14, ‘'Draugas”, 2334 South
Oakley Avenue, Chicago. Illinois.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučernš Ir grosernš: pil
na elektriklnė refrlgeracija: gera vie
ta: nėra kompetlcijos.
Atsišaukite Telefonu Hemlock 0257
PARDAVIMUI NAMAS
5 kambarių namas: fumacu apšildo
mas: didelė pastogS: arti parkų, mo
kyklų. krautuvių: geros transportacl.tos. Turime parduoti. Atsišaukite:
5704 South Artcslan Avime.
PARDAVIMUI BUNGALOW
5 -kam barių bungalow;
furnacu
apšildomas; uždaryti porčlai: gara
džlus: 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi
giai, — tiktai 14100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Snrlngfleld Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI
Gaslnls pečius, 3 šmotų parlor se
tas, komodSs, lova Ir rašomas sta
lelis Telefonuokhe PROspect 23*7.
PARDAVTMUI

J-fletų

namas

parsiduoda

pigiai

Šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius, viskas naujausios mados.

1*28 S. 47th Oonrt. Cicero. IlItnoK
PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj, 1 apačioj; furnacu apšildomas;
garadžlus. Atsišaukite: 3421 South
Sprlngfleld Avė.
Tel. Lawndale —
*291.

PARDAVIMUI
2 kršslų barzdaskutyklos setą par
duosiu pigiai. Atsišaukite; *421 So.
Ha'.sted Street, Chicago, BĮ. 2-trai
aukštas.
PARDAVIMUI NAMAS
4004 So. Maplewood Avė., geras 2
fletų medinis namas; 6 Ir 8 kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrabelsmontas: 30 pėdų lotas: kaina tiktai —
34200.00. Galite apžiūrėti namą iš
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rtnck. 3711 West
*3rd Street, tel. PROspect 02*8.

RENDON KAMBARIAI
Didelis miegamas kambarys Ir vir
tuvė; su šiluma, šviesa Ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač jei abu
dirba. Marąuette Parke. Atsišaukite
Telefonu: Republic 0835.

Tortas virš

ąs.iM.Me.f

$1.10
RAŠTINĖJE

4192 S. ARCHER AVENUE
Phone LAFAYETTE 0461

2334 So. Oakley Avė.

“GRIPSHOLM”

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

CHICAGO, ILL.

Iš New Yorko, Liepos-July 1 d., 1939 m.
Per Gothenbnrgą-Stockbolmą

LIETUVIŠKA

Ekskursija išplauks gražiausiam vasaros laike. Laive mandagus pa
tarnavimas, skanus maistas, nepaprasta švara. Įdomi kelionė per
gražiąją ir draugingą Švediją: iš Gothenburgo geležinkeliu į Stockholmą, apie 6 valandas, iš Stoekholmo laivu “MARIEHOLM”.

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DĖL VYRŲ

Manantieji šią vasarą aplankyti Lietuva — kviečiami dalyvauti
šioje skaitlingoje ekskursijoje. Užsisakykite laivokartes dabar.

Sutaupysite pinigų pirkdami laivokortę
ten ir atgal
Informacijų ir laivokorčių kreipkitės
Drangas Publishing Co., Ine.
Travel Department
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois
AUTORIZUOTA AGENTŪRA

PAUL LEASAS

SWEDISH AMERICAN LINE

3427 So. Halsted Street

CITY

FURNITURE

Duokite Jai Machlneless Permanent Wave.
Mes nevartojam nei mašinos,
nei elektros.
1- ma: Jinai džiaugsis juo, nes
jis yra patogus.
2- ra: NSra sukapotų galelių;
puikiai sugarbenluotl; nepastleldžiadžia kol išauga.

(North Esat Corner Archer and
Sacramento Avė.)

“DRAUGAS”

NEW

Išmokėjom
Už padėtos
pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių
Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

4%

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION

(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

oi CHICAGO
JU8TIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKA8, See.

Tel. Boulevard 0937

MART

BERNICE’S BEAUTY
8 H O P
1725 WEST 47TH STREET
Kamp. Hermitage. T*L Yard* 2771
18 metų patyrimo.

Nesikišk į svetimus reika
lus, nesimaišyk į vyresniųjų
veiksmų.

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 LKJUOR COMPANY,
4707 So. Halsted Street

^Sfe^BUICK

— rengia —

A. A. NORKUS, sav.

2rą Metinį'. Pikniką

Tek Victory 9670

Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |

Sekmad., Birželio-June 4, 1939

Prienamomis Kainomis.

11,500.00 — DOVANOMIS — 51,500.00
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

750 W. 31st Street

Saugus Kūdikiams Ir
Visose Valstlnto*.

1

p-nas Butchas, sav.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

, //*pRY0UR

1 VVrife for Fr»o Boolr
•( Cws*wt Tm« tra"

WILL0W SPRINGS, ILL

KAINA BU PERSIUNTIMU

UNIVERSAL
RESTAURANT

Night and Morning

1 “A

GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

REIKALINGA MOTERIS
I.leluvš moteris. nuolatiniam namų
darbui. 5 34 dienų J savaitę. Ne
reikia pasilikti vakarais Atsišaukite
telefonu: Hytle Park 8292.

Motinų Dienai

Folklore
Radio
Program
EVERY BUNDAY FROM 1-2 P. M

•

eVes

WILLO-WEST

Blą knygą g*Un»» gauti per paš
tą arba raštinėje:

01.00

•

>

preservų darymai, paukš
tieuos kepimui ar virimui,
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų
šeimininkėms.

gydytojas. Jo draugai linki
jam geros ‘kloties. Beje, ne
trukus išteka jo sesutė Elena
už R Žibaus, kurio tėvas yra
žinomas biznierius.

LRKSA 163 kp., Marąuette
Park, sudarė komitetų skantanis prie kuopos organizuoti
ir golboti. Tų komitetų suda
ro — J. Mickeliūnas, Ch. Kai
ir Jonas Stoškus. Pažadėjo
kooperuoti ir vietos kunigai.
Laukiama rezultatų.

ISRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

VALGIU GAMINIMAS
UTILITY LKJUOR
IR
NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS DISTRIBUTORS

t

Išplauks moderniškuoju motorlaiviu

Karolis Mačiulionis praėju
sių žiemų buvo gerokai sunegalėjęs. Bet dr. Rakausko
priežiūroje pasveiko ir sustip
rėjo. Reikia neužmiršti, kad
jis jau gerokai su virš septjniosdešitntieg metų amžiaus,
matęs daug vargų ir varge
lių. Be to, išaugino gausingų
šeimų, kurioj du sūnai (Juo
zapas ir Pijus) yra kunigai
vienuoliai, o kelios dukterys
seserimis vienuolėmis. Kun.
Juozapas, jo sūnus, yra Tėvų
Marijonų namo Chicagoj vir
šininkas ir Marijonų Semina
rijos, Ilinsdale, III., profeso

DRINKSAS

CLASSSFIED

Klausykite mūsų

f——

MURINĘCOMPAN/c0;,^

: Antrad

AGENTŪRA

806 W. 31st Street, Chicago, Illinois

K stoties W8BO, 1110 kll., 9:30 Iki • v. v.

Domininkas Kuraitis, Savininkas

J

Telefonas VICtory 1696

J*

<4*

