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Gen. S. Raštikis tariasi su Gen. Smigly-Rydz
Lenko visuomene nepaprastai domisi
jodinėjo turimais pasitarimais

—

Popiežius Pijus XII nenori būti
tautoms tarpininkas, tik maldintojas

asTjį,■ -.

Karo laiku Lietuvos parama
lenkams yra gyvas reikalas
/VARŠUVA, geg. 10. —
Lenkų valdiniuose sluoksniuo
se nepaprastas pradžiugintas,
o lenkų visuomenėje gilus su
sidomėjimas sukeltas atvykus
čia Lietuvos generalinio štabo
viršininkui gen. S. Raštikiui.
Vizitan ir pasitarimams čia
jį pakvietė lenkų kariuomenės
vadas maršalas Smigly-Rydz.
Svečias gen. Raštikis iškil
mingai čia pasitiktas ir drau
gingai vaišinamas. Jo pagar
bai rengiamos pramogos.
Jis turi pasitarimus su len
kų kariuomenės vadu. Žino
ma, pasitarimai vykdomi už

Britai, prancūzai pareiškia,
viskas priklauso nuo lenkų

uždarytų durų. Bet lenkų ti
ROMA, geg. 10. — Vatika
kslas yra žinomas ir tas nf*no žinių tarnyba patvirtina,
slepiama.
kad popiežius ėmėsi žygių už
Lenkija numato1 anksčiau,
tikrinti taikų Europoje. Bet
ar vėliau ginkluotus susikirti
mus su Vokietija. Tad Lietu
apie planus tylima. Nurodo
vos karinė pagalba Lenkijai
ma, kad normaliais diplomati
yra gyvas reikalas.
niais keliais per apaštalilkus
Kilus lenkų vokiečių karui,
nuncijus valstybėms pasiūly
Lenkijai, kaip čia aiškinama,
tas popiežiaus karštas noras į
prisieitų
tuojau
susimesti
vykdyti taikai pasitarimus.
prieš rytinę Prūsiją, šiam gi
puolimui patogiausia vieta
Iš patikimų sluoksnių suži
būtų iš rytinio šono — Lietu
noma, kad popiežius neturi nė
vos pasienio. Šiuo atveju len
mažiausio pasiryžimo kištis į
San Diego, Cal., padrbdintas milžiniškas jūrinis keleivinis lėktuvas, kurs bus tinka
kai ir pageidauja lietuvių tau
mas ir sausžemiui. Jis uoliai saugojamas. Visgi patirta, kad turės du 18 cilindrų kiekvie
tos kooperavimo.
nas motorus ir galės skristi iki 200 mylių per balandą greičiu. Apie 10,000 mylių tolį galės SOVIETŲ AMBASADO
atlikti be nusileidimo.
(Acme telephoto).
RIUS AMERIKAI

Fieldmarsalas Goeringas Ispanijoje;
matyt, naciai planuoja naujus žygius
BERLYNAS, geg. 10. Fieldmarsalas Goeringas lan
kosi Ispanijoje. Jo vizito tiks
lai nežinomi ir apie tai visaip
kalbama ir spėliojama.
Kalbama, kad maršalas t en
nuvykęs gen. Franco vyriau
sybę patraukti prie, Romos
Berlyno ašies.
Iš patikimų šaltinių sužino
ma, kad Goeringas įpareigo

MIRĖ PROFESORIUS

BLAŽYS

KAUNAS. — Balandžio 25
tas Ispaniją įtraukti Italijos d. staiga — širdies liga —mi
Vokietijos karinin paktan, rė Lietuvos universiteto pro
kurs pereitą savaitę Milane rektorius prof. Blažys.
padarytas ir kurį naciai aukš
tai iškėlė ir plačiai paskelbė, SVARSTOMAS INDIJONĖS
Žiniomis iš Paryžiaus, Pran MERGAITES BEATIFIKA~V1MO KLAUSIMAS
cflzijos vyriausybė atsidėju
siai stebi maršalo Goeringo VATIKANAS, geg. 10. —
lankimąsi Ispanijoje, nes nau Šventoji Ritų kongregacija
joji Ispanija Prancūzijai tik svarsto Amerikos indijonės
rai pavojinga.
mergelės Kateri Tekawitba

bcatifikavimo klausimą. Prieš
pusantro šimto metų ji gyve
no ir vadinama Mobawkų Le
BERLYNAS, geg. 10. — lija.
Thuringijoje visiems fabri Mirusiam popiežiui Pijui XI
kams ir įmonėms, turinčioms Amerikos indijonų grupės at
WASHINGTON, gek. 10.— daugiau kaip 20 darbininkų, naujino prašymus beatifikuoKongreso žemuose rūmuose nacių autoritetai įsakė paleis ti Mobawkų Leliją. Tuo reika
vakar įvertinta ir sveikinta ti iš darbo 2 nuošimčius tar lu pradėti bažnytiniai žygiai.
popiežiaus Pijaus XII taikin nautojų ir darbininkų, kad
gas žygis.
juos būtų galima skirti dar Kateri Tekawitba buvo ne
paprastai maldinga.
Gimė
Kongreso atstovas J. G. A- bams žemės ūkiuose.
New Yorko valstybėje 1656
lexander (resp. Minn.) ragi
Vokietijai pritrūko žemės metais. Mirė 1680 m.
no Amerikos politinius ir re
ūkiui darbininkų kilus nesusi
liginius vadus vienytis, karš
pratimams su Lenkija. Seniau
RUMUNIJOJE JVYKS
tai paremti popiežiaus taikai
Lenkija
naciams
pristatė
RINKIMAI
užtikrinti žygius ir dirbti už
daugi darbininkų.
taikos konferencijos sušauki
BUKAREŠTAS, geg. 10.—
mą Romoje, Ženevoje, arba
Rumunų
ministras pirminin
NACIAMS ČEKAI DARBI
Washingtone.
kas Armandas Calinescu pra
NINKAI NEGEISTINI
Alexander pareiškė, kad jis
nešė, kad artimiausiomis die
nėra katalikas ir jo raginimai
BERLYNAS, geg. 10. — nomis įvyks nacionaliai rinki
nėra šališki, bet kriklčioniški. Žemės ūkio darbams naciai mai Rumunijos parlamentan.
JiR sakė, kad visi pasaulio parsitraukė daug čekų darbi Naujas parlamentas susirinks
kriklčionys turėtų ne vien po ninkų. Pasirodė, kad šie dar birželio 7 d.
piežių remti jo pastangose už bininkai nacių
autoritetams
tikrinti pasaulini taiką, bet kaulas gerklėje. Čekai darbi- ALBANAMS PASKELBTA
ir jo vadovybei pasiduoti.
AMNESTIJA
ninkai atsisako dirbti ilgas
valandas ir pačius vokiečius TIRANA, Albanija, geg. 10.
ARGI TAI BŪTŲ
darbininkus kursto kovoti už — Italijoj minėta trimetis,
LIETUVIS?
geresnes darbo sąlygas. Kai
ELKINS, W. Va., geg. 10. kur naciai čekus darbininkus kaip italų karalius paskelbtas
Etiopijos imperatorium.
— Čia mirė George Bellah, turi įkalinę.
104 m. amž., kurs 1875 metais
Šia proga Italijos karalius
buvo atvykęs iš Lietuvos.
paskelbė amnestiją Albanijos
VARŠUVOJE LANKĖSI
Senatvės pensijos jis nega
politiniams kaliniams.
SOVIETŲ KOMISARAS
vo, nes negalėjo įrodyti, ar
yra naturalizuotas.
VARŠUVA, geg. 10. — Čia BURGOS, geg. 10. — Ispa
Jaunesnis būdamas dirbo trumpai lankėsi sov. Rusijos nijos vyriausybė nusprendė ianglių kasyklose, o paskuti uŽ8. reikalų komisaro pava šeiti iš T. Sąjungos, kuri, aniais laikais pragyveno įdirb duotojas Potiomkinas. Jis at not gen. Franco, virtusi gyvu
damas daržą. .
, vyko iš Rumunijos.
.numirėliu.

POPIEŽIAUS TAIKOS
ŽYGIS U, S. KONGRESE
SVEIKINAMAS

FABRIKŲ DARBININKAI
ŽEMĖS ŪKIO DARBAMS

I

politinius klausimus, nenori
būti kam nors tarpininkas.
Tik pageidauja Europą mal
dinti, kad apsissaugoti karo.
Oficiali Italija taip pat ty
li apie popiežiaus žygius, tik
fašistų spaudos dalis remia
popiežiaus sumanymą.
Žiniomis iš Paryžiaus, Pran
cūzijos ir Britanijos vyriau
sybės pareiškia, kad popie
žiaus sumanomos taikos kon
ferencijos vykdymas priklau
so nuo Lenkijos. Sako. jos pa
rems lenkų nusistatymą.

ISPANŲ NACIONALINĖ
REVOLIUCIJA BUS
VYKDUMA TDLIAU

RYGA, geg. 10. — Nauju
sovietų ambasadorium J. A.
Valstybėms paskirtas dabarti
nis sovietų ambasados Wa- CORDOBA, Ispanija (El
sliingitone charge d’affaires ta). — Generolas Franco iš
Cordobos rotušės balkono pa
K. Umansky.
sakė kalbą, kurioje, tarp kit
Regentas princas Paulius
ko, pabrėžė kad Ispanijos na
BRITANIJA VYKDYS
priešingas kroatų autonomijai
cionalistinė revoliucija būsiąn
KONSKRIPCIJĄ
ZAGREBAS. Kroatija, Ju- Čia įvyko nacionalis kroatų
ti varoma todiau tol, kol Ispa
1*1
—
*
gdsTavija, geg. T •*—— Neseniai sufaŽiavimas, kurs nusprendė!^ IZIKB^NAS, geg.JQ. — e
Kroatija — serbų valdomos kovoti už Kroatijos neprikJau Britanijos vyriausybė prane kuriam nebūtų buvūsl suteik
Jugoslavijos dalis — džiaugė somybę, jei serbų princas re šė, kad artimiausiomis dieno ta parama.
. ~
si laimėjusi plačią autonomi gentas nenori pripažinti auto mis pradės vykdyti konskrip- Visi darbininkai turį. gauti
cijos įstatymą^ — bus šaukia pakankamą atlyginimą. Bet
ją. Jugoslavijos ministras pi r nomijos.
mininkas Dragiša Cvietkovič
Suvažiavimo laiku įvyko ei mi jauni vyrai karo praty kokiam darbininkų eksploata
prieš porą savaičių lankėsi lė kroatų susikirtimų su serbų boms.
vimui turįs būti užkirstas ke
Zagrebe ir su kroatų vadu dr. podicija. Kroatai pasiryžo ko
lias. Ispanijos užsienių politi
Vladko Matcbeku pasirašė voti ir suskaldyti Jugoslavi PR. MOKYKLAI REIKIA
kos poziciją patikrinanti mili
Kroatijos autonomijos sutar jos valstybę dėl serbų užimt- į
jono vyrų kariuomenė.
NAUJŲ PATALPŲ
tį. Jugoslavijos regentas prin tos
akiplėšiškos
pozicijos
PILVIŠKIAI. — Pilviškių Ispanija yra taikinga vals
cas Paulius sutartį nepatvir prieš kroatus.
Skleidžiamas obalsis: “Kro ?r- -nokykloj jau yra apie 300: tybė, tačiau, prireikus, ji gin
tino ir tuo būdu užsibaigė
sis ir kovos su kiekvenu, ku
kroatų džiaugsmas dėl autono atija turi nusikratyti kroat, mokiniu- Mokykla išmėtyta' ris mėgintų susiaurinti jos
!net keturiose vietose. Try^
mijos.
kraujo siurbikais serliais”.
i komplektai randasi vienuose teises.
Visiems ispanams yra tik
nninmr uiiiiiTnuio dar aPygerinose
nuosavuose
UANuIul
UMAo namuose, vienas kompl. kituc vienas šūkis: “Dievas ir tė
se taip pat nuosavuose, ta- vynė’’.
Iv.
čiau mokyklai jau visai netin
kamuose, ir du kompl. dviejo PERŠAUTAS POLICININ
KAS MIRĖ
se vietose, privačiuose namuo
DANCIGAS, geg. 10. — Įse. Visose patalpose toks an- Andai žudikų 4)623 No. Wes
STOKHOLMAS, Švedija,
geg. 10. — Norvegijos, Švedi Paskutinėmis keliomis dieno- kštumas, kad kiekvienam irio tern avė. smuklėje pašautas
jos, Suomijos
Danijos ir mis iš rytinės Prūsijos turis-| kiniui tenka vos po 40 centi- vienas iš dviejų policininkų
užsienių r eikalų
ministrų tais čia atvyko daugiau kaip ,metrų bendro grindų ploto, Ph. Kelly mirė ligoninėje.
konferencijoje iš naujo pripa vienas tfikstantis jaunų vyrų. Senieji miestelio centro esan- Kitas policininkas E. Mcžintas šių valstybių neutrali- Jie įgyvendinti privačiuose tieji mokyklos namai statyti Intyrė dar serga. Žudikai su
nis nusistatymas ir nurodyta, namuose. Kai kurie yra nacių jau 1858 m., o dabar taip su imti Detroite ir grąžinti į
kad joms nėra reikalo daryti uniformose.
puvę, kad per jų sieną galima Chicagą.
su Vokietija nepuolimo sutar
lazdą perkišti. Šie namai dėl
Tarnaujantiems Vokietijos
čių. Tačiau sutarta, kad kiek
jų netinkamumo mokyklai jau ŪKININKAI SUSIRŪPINĘ
kariuomenėje
dancigiečiams
viena ši valstybė atskirai, jei
1933 m. apskr. savivaldybės
SEKLŲ PAGERINIMU
leista grįžti į Dancigą. Grįžu
mato reikalą, gali susidėti su
komisijos aktu buvo nutarti
sieji malduojasi policijai. Vie
ŠAKIAI. — Artinantis pa
Vokietija. Vadinasi, Vokieti
uždaryti; juose mokykla varg
tos policijos nariams urliopai
vasario sėjai, ūkininkai ne tik
jos kvietimas neatmestas.
sta dar ir ligšiol.
nutraukti.
skuba apsirūpinti reikalingo
Spėjama, kad, rasi, Suomi Plačiai kalbama apie gali
mis sėklomis, bet ir stengiasi
EKSKURSIJA I VILNIŲ jas gerai išvalyti. Todėl šiuo
ja, o gal dar ir Danija, da mą įvykti perversmą.
rys nepuolimo sutartis, kad
KĖDAINIAI. — Gegužės metu gyvas judėjimas javų
tuo būdu patenkinti Vokieti SPECIALIAI MOKESNIAI mon. pradžioje Kėdainių gim valymo punktuose.
jos fiurerį.
IŠ TURTUOLIŲ
nazija rengia mokinių ekskur
LONDONAS, geg. 10. — siją į Vilnių ir Trakus. Daly
MARIJAMPOLĖ. — Mari Parlamente svarstomas suma vaus VIII, ,VII ir VI klasių
jampolės miesto ugniagesų ko nymas uždėti specialius mo mokinės ir mokiniai, priklau CHICAGO SRITIS. — fiian
mauda suruošė, dviejų savai kesnius turintiems 60 m. am są istorikų būreliui. Viso vy dien numatoma giedra ir vė
čių nemokamus ugniagesybos žiaus turtuoliams, kad padi ks apie 40 mokinių. Ekskursi- su.
kursus. Kursus lankė 75 as- dinti valstybės fondus ftalies 'jai vadovaus mokytojai: S. Saulė teka 5:33, leidžiasi
7i59,
ginklavimuisi.
Sužiedėlis ir J, Paukštelis.
raena

Kroatai sesimeta Mi už laisve;
Jugoslavijai yra pavojos suskilti

e

e

JV

NUMAI
SKANDINAVAI NETURI
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REIKALO DĖTIS SU
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šKlaii
Stalinas Ir Litvinovas
pėdiškių vokiečių politinę orguuizacijų. Tačiau tai buvo
tik paviršutiniškai ir formališkai. Faktiškai gi jie buvo
likę ir toliau ištikimi naciopolitinė organizacija Klaipė-! nalsocialistinei ideologijai. Tų
dos krašte vystėsi visai pa-1 patvirtina tas faktas kad į
našiai kaip ir pačioj Vokie- krašto seimelio rinkimus 1935
tijoj. Suprantamas yra tas jų ] metais klaipėdiškiai vokiepėda pėdon sekimas metropo čiai išstatė vienų bendrų sųlijos tautiečių kaip politinėj rašų, vadinamų “Einheitslisideologijoj taip ir politinės te” (vienybės sųrašas), ku
organizacijos formoj, nes pa riame sutilpo net ir ligtol bu
starieji buvo ir yra juk mo- vusieji komunistai ir social
kytojais, dirigentais visų už- demokratai.

Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas išžu
VIII.
dė daug savo geriausių bendradarbių ir drau
Klaipėdos krašto vokiečių
gų. Jis pašalino iš savo kabineto ir ilgametį
savo bendradarbį Litvinovų. Sųryšy su tuo organizacija ir vadai
“Darbininkas” rašo:
Vokiečių politinė sąmonė ir

“Nepažįsta sovietų gyveninio žmonės, ypač
Po Svietą Pasidavus pti tie Spanijos demokratijos
tokie, kurie semia žinias vien iš sovietiškų
Čikagoj, tavorščiai, buvo gynėjai, ale k o lėk tos užniašaltinių (deja, tokių nemaža tarp tamses
prakalbos Scottsboro jaunuo nytojai tikrai save susišelps.
niųjų lietuvių), naiviai bei vaikiškai tiki,
liams “vaduoti”. Baisavikų
kad Stalinas rūpinasi darbininkų reikalais.
popiera sako, kad ‘‘penki Finansų ministerijoje prieš
Klausimas: kaip toks žmogus gali rūpintis
Scottsboro jaunuoliai ir po porų savaičių išleista tarnau
kokio ten mužikėlio likimu, kad jis šaudo
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
šiai dienai teišlaikomi kalėji tojams ankieta, su klausiniais,
tūkstančius artimialsių savo draugų bei
Entered as Seoond-Claaa Matter Maroh >1, 1014, ai
Chicago, Illinois Under the Act ot Maroh S. 1876.
me. Jų nusikaltimas vienas. kuriuos tautiškus laikraščius
vienminčių, vien tik įtarimais dėl jų taria
tai kad jų oda juoda, kad jie skaito. \ iena tarnautoja pamos neištikimybės vadovaudamasis f Jis lik
rašė: XX Amžių, Trimitų ir
viduoja
mokslininkus,
technikas,
inžinierius,
negrai .
Komunistai Demokratijos Priešai
N. Vaidilutę, Pareigūnas lie
profesorius, gydytojus ir visų eilę raudono-J sienio vokiečių, taigi ir klai
Vokietijai smarkiai apsigin Sulyg tos popieroB, išeitų,
pė šituos vardus išbraukti. Su
Praėjusį mėnesį Bostone buvo įdomūs de- ' sios armijos generolų, visiems prisegdamas' pėdiškių.
klavus ji pradėjo vesti ir la kad kas tik turi juodų odų,
šnipų
ir
išdavikų
iškabas.
Kruvinoji
Stalino
|
Tuo
j
au
Didžiojo
Karo
batai. Kun. Edward Lodge Curran, "Light” ;
bai .aktyvių, dinamiškų užsie visi nusikaltę ir turi eiti į interesuotoji kreipėsi per Mir
orgija
yra
arba
asmeninė
jo
beprotybė,
armadoj
buvQ
socia
|
demokrati5
.
džėlų. Kodėl milijonai negrų ga Marga, teiraudamasi, kuredaktorius ir Tarptautinės Tiesos Draugi
. socialdemokratų
• .,
. . nio politikų, kurios rezulta yra laisvi, o tik penki į džėlų rie laikraščiai yra tautiški.
jos pirmininkas, debatavo su Granville Hicks, ba desperatiškos pastangos užgniaužti visur' .kos .idėjos ir
te ji prisijungė Austriją, o už
...
.... .
Harvardo Universiteto profesorium. Debatų kylanti1 maistų.
.Patarkit, kas jai įrašyti. XX.
partija politiniame gyvenime. pusmečio ir Sudetus. Po šių pasodinti f
Litvinovas,
kad
ir
gabus
diplomatas,
doro

tema buvo — “Komunizmas yra Amerikos
Vokietijoj po revoliucijos 1918 laimėjimų aukštai galvas iš
demokratijos priešas’11. Kun. Curran tvirti- viniais ypatumais nepasižymėjo. Kokioj tar
m. iki 1922 m. skaitlingiausia kėlė ir Klaipėdos vokiečiai. —• Skaičiau Lietuvos popie- Labas Ryts!
no, kad komunizmas yra demokratijos prie nyboj jis bebūtų buvęs, visuomet užsiimda
rose naujynų iš Pažybų kai
Rašo Jodas Skelly
vo komunistinę propagandų. Už tai buvo iš partija buvo socialdemokra Norėdama gerinti santykius mo, kiul kaikurios moterys
šas, o prof. Hicks mėgino įrodyti, kad ne.
Plykis:
— Sei, Icliau, turi
tai,
kurių
žfmogus
Ebertas
sė
su Vokietija, Lietuvos vyriau
Kun. Curran, pasirėmęs įvairiais faktais varytas iš Londono, kur ėjo sovietų pasiun
veikėjos, palikusius namie vai šviežių burankų! '
ir citatomis net iš pačių komunistų vadų tinio pareigas. Ir čia Amerikoj jo veikla dėjo ir pirmojo Veimaro res sybė paleido iš kalėjimų Klai
kus ir visų ruošų, bėga į va Idius: — Ui, mano piekarbuvo veidmainystėmis pagrįsta. Pasirašė iš publikos prezidento kėdėje.
pėdos vokiečių vadus, jų tar
pareiškimų, įrodė, kad:
Panaši politinė gyventojų pe dr. Neuinannų, ir padarė karuškas. Ten, būdamos, drų- nė nutarė daugiau, burankų
Amerikos kemunistų partija yra pilnai pri kilmingų sutartį, kad komunistai nevarys
klausoma dalis Komunistų Internacionalo ir čia priešvalstybinės agitacijos, bet tuoj bu diferencija pasireiškė ir Klai vienų po kitos kitų nuolaidų. sesnės, vaikinas šokdina, o nekepti...
Pasaulio Komunistų Partijos, kurios centras vo sučiupti, kad savo pasižadėjimus sulau pėdos krašte nuo 1918 m. iki Tuo, žinoma, negalėjo nepa- merginos esti į’ kampų suva Plykis: — Dėl ko!
, lėlius: — Ui, kaip tik mes
žė. Savo pasiteisinimui Litvinovas tik tiek 1920 metų prancūzų užėmimo ,.jnau(joĮį Klaipėdos vokiečiai rytos.
yra Maskvoje.
— Koks čia dyvas. Ameri- padarom barankoj skylę, tai
Amerikos Komunistų Partija turi pildyti pasakė, kad propaganda einanti Trečiojo In ir po to iki 1923 metų per-lm
Tam pačiam dr. Neumamiui
ke
mes turime moterų veikė tuoj man prisimena tas... ui,
visus Maskvoje duodamus Komunistų Inter ternacionalo įsakymu, gi Maskvos kominter- versmo, prijungiant Kl. kraš vadovaujant 1938 metų rude
jų, kurios vaikų vietoj namie negaliu net sakyti... tas Hit
nas esųs sau, o Trečiasis Internacionalas sau. tų prie Lietuvos. Kokia dide
nacionalo nurodymus ir įsakymus,
nį įsikūrė “Memeldcutsclier
palieka savo vyrus, o pačios leris... Ui, kaip jis ne tik
Komunistų Internacionalas kursto nuvers Tuo tarpu visiems žinoma, kad Treč. Inter lė socialdemokratų jėga buvo
Kūltur
verband
”
(Klaipėdos
ti kiekvienų valdžios formų pasaulyje, kuri nacionalo sostinė yra Maskva, Tiek cinizmo čia minėtais metais sako, pa
bėgioja po Imlius ir šokdina mus, ale ir visų svietų į skylę
vokiečių
kultūrinė
sąjunga),
nevienas
pasaulio
diplomatas
nėra
parodęs.
nėra komunistinė.
varo.
vyzdžiui, kad ir tas faktas, kuri tapo centralinė visų šio svetimus vyrus.
Rusijos komunizmas atėmė nuo Rusijos Bet Litvinovas tai darė Stalino įsakytas. Da
kad
. 1922. metais Klaipėdos krašto vokiečių ir net suvo New Yorke Lincolno briga — Ei pilvūze, kur eini!
žmonių visas tas civilines laisves, kuriomis bar jis likviduotas. Nuopelnai užmiršti. Už
ilgametę tarnybų susilauks bolševikiško at-1 miesto seimely iš 40 atstovų kietintų vietos lietuvių orga
naudojasi šio krašto žmonės.
— Tu manęs nepravard
lyginimo — prie sienos ar į kalėjimų. Revo- ^2 buvo socialdemokratai. Tos nizacija. “Kulturveiband” «u dos tavorščiai pradėjo daryti
Amerikos Komunistų Partija, Wiliiam Z.
partijos vadais tada buvo net visais savo skyriais bei pada kolektų sušelpimui Spanijos žiuok! Jei nebūtų skaudama
liucija su apetitu ryja savo vaikus”.
Fosterio ir Earl Browderio vadovaujama,
tokie “buržujai” kaip miesto liniais buvo kartu politinė, demokratijos gynėjų, nors ranka, tuojau gautum per
indorsavo ir per dvidešimtį metų rėmė priešburmistras Grabon (dabar Vo profesinė, ekonominė ir kul jau niekas ten tos demokrati nosę.
Komunistų Vadai Svetimomis
demokratiškų diktatūrų Sovietų Rusijoj.
kieti joj), dabartinis burmis tūrinė bei sporto vokiečių or- jos negina. Mano delnas ro- — ^ šitaip, tai iš kur par
Savo paties parašyto) knygoj Earl Brow
Pavardėmis
tras Schultz, draudimo įstai ganizacija, Ji suorganizuota ^o, štai, kų: bus nebus susel- eini, pilvūze!
der grųsina atimti Amerikos piliečiams ci
Socialistų dienraštis, polemizuodamas su gos pirmininkas Matzies įr pilnai prisilaikant Vokietijos
vilinę laisvę garbinti Dievų. Tų laisvę jis
*a*P Pa* *)UV0 .)au subūru- šais, “Deutscbland, Deutscb
atimtų taip greit, kaip tik komunistai pa komunistais dėl Krivitskio raštų apie So kiti. Vėliau šie žmonės perė nacionalsocialistų partijos orvietų
Sąjungos
vidaus
padėtį,
rašo:
jo į naujų miestiečių politinę ganizacinės formos, su įvai-js’os 'P° keletu tūkstančių na land uber alles” himnu ir pa
imtų valdžios vairų į savo rankas.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų neg rutina.
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiaiua tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko aau teisų tai
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros.
Korespondentų
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąją
mašlnSle) paliekant didelius tarpas pataisymama, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų.
Pasenusios koreapondencijoa lalkraštin nededamos

Į Amerikos Komunistų Partijų reikia žiū
rėti kaipo į visiškai priklausomų Komunistų
Internacionalui dalį, indorsuojančių ir re
miančių žiaurių, tiraniškų Sovietų Rusijos,
diktatūrų.
Paskutinieji Amerikos Komunistų Parti
jos pareiškimai apie jos prisirišimų prie demokratijos yra veidmainiški.
Amerikos demokratija iš esmės yra pri
pažinimas egzistuojančių kai korių Dievo
duotų teisių kiekvieno individualo gyvenime
ir vyriausybės garantavimas civilinių teisių,
kurias dabar turime Jungtinėse Valstybėse.
Bet koks sųjudis, kuris varosi prieš tas tei
ses ir indorsueja tų teisių užgniaužimų, ar
tai būtų čia ar užsienyje, yra Amerikos de
mokratijos priešininkas. Kadangi Amerikos
Komunistų Partija kaip tik ir yra tuo sųjudžiu, dėl to ji yra aiški Amerikos demo
kratijos priešininkė.
šie visi kun. dr. Curran įrodymai buvo
taip stiprūs ir tokiais nesugriaunamais argu
Arentais paremti, kad piuf. Hicks jokiu bū
du negalėjęs jų atremti. Jis pavartojo de
batuose komunistiškų taktikų — plepėjo apie
viskų, bet vengė kalbėti apie tai, kas lietė
debatuose pasirinktų klausimų. Dėl to gau
singa publika, kaip pranešama, komunistų
atstovų pajuokė ir beveik nušvilpė.

“Viena, kad tikroji pavardė asmens, ku
ris pasirašo “G. W, Krivitsky”, esanti
šmelka Ginsberg; reiškia jisai vartoja
pseudonimų. Bet sovietų Rusijoje šitokia
mada yra labai įsigyvenusi tarpe bolševiz
mo šulų. Lenino tikroji pavardė buvo Ul-

janov, Keraenevo — Rosenfeld, Gorkio —
PeŠkov; neseniai atstatyto komisaro Litvinovo tikroji pavardė yra Finkelštein. Pa
galios, pats “didysis tautų vadas” Josif
Stalin yra visai ne Stalinas, bet Džugaš-

vili.
Jeigu pseudonimo vartojimas įrodo, kad
Ginsberg-Krivitsky yra apgavikas ir pa
dauža, tai kaip tuomet reikia žiūrėti į
Lenįnų, Gorkį, Litvinovų ir Stalinų, kurie
plačiajai publikai yra žinomi tiktai po
slapyvardžiais!”
Čia reikia pastebėti, kad ir Amerikos lie-

i
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Lietuvos kariuomenės vadas gen. St. Raš
tikis šiomis dienomis lankėsi Varšuvoje. Jis
buvo ten pakviestas Lenkijos kariuomenės
vado. Tai gen. Raštikio vizitai daug poli
tinės reikšmės nepriduodama. Mat, Lietuva,
drauge su kitomis Baltijos valstybėmis, yra
nusistačiusi laikytis neutraliai, nesikišant į
esantį ginčų tarp Vokietijos ir Lenkijos.

kiečių politiniame gyvenime.
1933 metais, Hitleriui pasie
kus valdžių Vokietijoj, ir klai

pėdiškiai pasekė to laiko ma
dos pavyzdžiu. Tada įsikūrė
to paties dr. Neumanno vado
vaujama “Sozialistische Volksgemeinsclmft” (socialistinė
tautos bendruomenė), sutru
mpintai “Sovog” ir pašto
riaus von Sasso vadovaujama
• “Christliche
Volksgehieinswt„ (Krik5čk,niska tautos

tuvių bolševikų vadų beveik dauguma yrai,

...

j

pakeitę savo pavardes.

o

j

Taurinis Entuziazmas

Lietuvos spauda džiaugiasi pakilusiu tau
tiniu visuomenės entuziazmu. “L. A.” tuo
nesistebi, nes:
“Šiandien mes negalime būti mažesni en
tuziastai ir pasiryžėliai, kaip tie, kurie dar
sunkesnėmis sąlygomis skelbė tautos atgi
mimų ir tie, kurie su ginklu rankoje įvyk
dė laisvės idealų”.
Gaila, kad ir mūsų, lietuvių, tarpe yra
Pasakyta gražiai ir teisingai. Būt gerai,
tokių, kurie aklai tarnauja Maskvos valdo kad' visur gyvenų lietuviai tokiu entuziazmu
mai Amerikos Komunistų Partijai ir tuo būtų apimti.
pačiu dedasi prie sųjudžio, kurio tikslas
yra — pasmaugti Amerikos demokratijų.

grupę “Volfespartei” (liau
dies partija), kuri sale “Lan-i
dwirtschaftspartei” (gaspado
riškosios partijos) dominavo
tuometiniame Kl. krašto vo

Jei Lenkijos politikai nuoėirdiiai norėtų
tikrai gerų santykių su Lietuva ir jų palenk
ti savo pusėn dabartiniame krizyje, ji pir
moje vietoje turėtų atitaisyti jai padarytų
skriaudų — grąžinti nuo Lietuvos atplėštų
Vilniaus kraštų. Jei Lenkija šiuo momentu
tokį žysi padarytų, jos vardas pasaulio aky
se pakiltų šimtų nuošimčių. Tada ir savo
reikalų gynime ji susilauktų daugiau ne tik
simpatijos, bet ir

reaJBs paramos.

.

... v.

rių rūšių smogikais ir t.t. Iki i nil
Klaipėdos prijungimo prie Vo1 “Kulturverbandas” į 6 jo
kietijos “Kulturverband”, jų ir paskutiniojo Klaipėdos kra
pačių spaudos pranešimu, tu što seimelio rinkimus ėjo vierėjo jau apie 50,000 narių, nu. bendru surašą ir pravedė
smogikų daliniai: SA (rudie 25 atstovus iš 29-nių seimeji) turėjo 8000 narių, OD (juo lio narių. Karo stovio panai
dieji) — 2000 narių, buvusių kinimas (1938 'm. lapkričio
fronto 'kovotojų (Frontkrieger mėn. 1 d.) ir valstybės sauverband) — apie 1500 narių gurno jiolicijos atitraukimair
mergaičių organizacija (1939 m. sausio mėn. 1 d.) da(Bund Deutscher Maedels) vė vokiečiams Klaipėdos 'kra
bei hitleriškojo jaunimo or- šte visiškų veikimo laisvę. Viganizacija (Hitlerjugend) ir sokie jų subuvimai visuomet
“Arbeitsfront” (darbo fron- buvo baigiami nacionalsociatas, — darbininkų organizaci- listinėmis dainomis bei mar

rtijos himnu — “Horst Wesselio” daia.
Jų pasisveikinimo būdas bu
vo dešinės rankos pakėlimas,
pasisveikinimo šūkis - ‘heil!’,
0 vėliau jau ir “Heil Hitler”!
(Tegyvuoja Hitlerisl). Vėliuvų vokiečiai buvo pasisavinę
Mažosios Lietuvos spalvas ža
lia- balta - raudona, tačiau
tik neilgam pereinauiųjam lai
kotarpiui, kol svastika užtvi
ndė Klaipėdos gatves 1939 m
kovo mėn. 22 d.
(Bes daugiau)

..

bendruomene). Abi sios poli,. _
_
.
.
tinęs grupes pasisavino Vo
kietijos nacionalsocialistų į>olitinę ideologijų ir organiza
cinę formų, kurios, žinoma,
tuomet turėjo būti užmaskuo
tos, pridengtos: Pirmoji iš šių
grupių buvo diriguodama ii
finansuojama iš Berlyno, ant
roji susibūrė “opozicija”, bei
taip pat nacionalsocialistinė,
tik nesutikusi su Neumanno
vadovavimu. Abiejų šių poli
tinių organizacijų galas, kaip
žinome, buvo toks, kad jų va
dai Neumannas bei Sassas su
apie 80 kitų veikėjų buvo ka
riuomenės teismo nuteisti už
sumoksiu atplėšti Klaipėdos
kraštų nuo Lietuvos. Žinomo
ji byla ir tuometinio guber
natoriaus dr. Navako veiki
mas tada visiškai demorali
zavo ir išardė betkokių klai-

Jauna Vilniaug krašto lietuvaitė - šeimininkė. (VDV. pbotol

DHXrOX8

Krtv ir nd’rnis, geg. 11, 1939

Chicagos komiteto nupuolė ti
pas, nes jis, kaip “Drauge”
pasireiškia (geg. 6 d.) “buvo
Lietuvos dalyvavimas Pa nepriklausomybės
susidaręs svarbiausiai tam,
yra keliolika kolonijų atsilie
saulinėje Parodoje, New Yo- dabartiniame momente atrodo da, nes šiaip, praktiškame gy
kad tinkamai pasitikti chorų
venime nieko nesimato apčiuo pę jų platinimui išvystyti.
rke, sukėlė daug įdomavimo- tikrai nedaugiau nei mažiau
iš Lietuvos”. Komitetas su-Į
3) Kviečiami to pat komi
si mūsų išeivijos tarpe. Tuip kaip “šiek tiek” žmoneliai pi amo, kas ūpų keltų.
darytas iš desėtkų asmenų ir
Turime prisipažinti, kad die teto tapti Lietuvių Dienos
pat daug kalbama apie Vil- tarp savęs pasikalba, kai kur
įvairių srovių. Tas pasisaky
na po dienos pas mus tautinis globėjais ar rėmėjais. Kiek
niaus reikalus, kurie perduo- nedrąsiai kolonijose susitvėmas yra labai ir labai reikš
ti yra išeivijai, prie to dar rė komitetas ir taip diena nuo įkarštis mažėja, nes neberan asmenų aT draugijų atsiliepė?
mingas. Manau, kad Lietuvos
prisidėjo naujas reikalas — dienos tęsiama. Bendro ūpo dama gaivinančio balzamo, ku Tuo tarpu spaudoje skaito
valdžioje stovį asmenys gerai
ris tautinį susipratimų paak- me, girdi, ignoruojami komi
Klaipėdos užėmimo proga — nėra, entuziazmas atšalęs tu
supras esančių padėtį ir ne
teto nariai (“Vienybė”, ge
pabėgėlių šelpimas. Šių dvie rint mintyje platesnes mases, stintų.
bandys studentų chorui dary
jų pastarųjų dalykų paseka nes 'maži, pavieni būreliai vei Paimkime pavyzdžiui kad gužės 4 d.) kitoje kolonijoje
tį kliūčių vykimui pas mus,
Ginklų Fondas. Vienu ir tuo kėjų visada veikė ir dabar ir šiuos labai aktyvius dan rašoma, kad komiteto susior
nes jie jau dedami “našlės”
pačiu 'kartu subėgo keli labai jie veikia, bet tik, sakau, ma bus kurių vykinimui šiaurės ganizavusio tai dienai remti
'.skatikus yra sukėlę keletą de
svarbūs reikalai. Kuomet su ži būreliai. Bet jei kai kur vėjas pučia. 1) Kai susiorga- dar nepradėję veikti nariai
Rose Lukas, niežo soprano
sėtkų tūkstančių litų kelionei.
sirenka krūvon keli labai sva susirenkama ir didesniame nizavo Lietuvių Dienai rem- jau netenku darbo (“Drau
iš
Cleveland, O., narė BelaKai studentai visų laukiami
gas
”
,
geg.
6
d.)
ir
t.
p.
Iš
rbūs dalykai, žmogus, ]įpra skaičiuje, pakalbama, kalbė ti laike Pasaulinės Parodos
atsilankys, atgis kolonijos, a- jaus lietuvių šokėjų grupės.
šių
trumpų
pavyzdžių
aišku,
stai, nustoja visiškai aktyvu tojai pašūkauja gražias fra New Yorko centralinis komi
tgims jaunimo tarpe drauge
mo, pasilieka lig parblokštas. zes, išsiskirstoma, tuomi ir tetas ir jis atsišaukė į visų kad kas tai kur tai yra, pra
Felix Tomas ir V. Grybai ir senųjų, tautinis ūpas ir tuo
JŪS GALITE GAUTI
Panašiai yra 'mūsų išeivijos baigiama vėl ko tai laukia išeiviją kviesdamas organizuo dedama apsnūsti. Aš nemanau
syk Lietuvai šimteriopai ap
tė,
chieagiečiai,
šoka
tautinį
tarpe ir dabartiniame atsitiki ma. Visame tame darbe nesi ti tai dienai paremti koloni čia ieškoti kaltininkų, tik pri
simokės, nes lengva rinkti vi
me. Spauda šiek tiek rašo (sa mato bendros linijos. Kaip jose komitetus, atsiliepė vos simenu tikrovę ir tų nelemtų lietuviškų šunį Buitie Ameii sokioms fondams aukas tuo
can Society vakare Coonstiuž $3.00.
Taipgi raunate artiatlAk^
kau “šiek tiek” todėl, nes paprastai, kiekviena srovė sa kelios kolonijos, o jų yra ši padėtį, kuri mūsų tarpe šian
plaukų sutulMymų, apklrplm# Ir hlinmmet, kuomet Tėvynės meilė poo.
tution
salėj,
AVasbington,
D.
kai sulygini spaudos žodį su ve kelia į padanges ir did mtai išsiblaškiusių po plačių dien yra
karštai verda. Dar laiko yra,
C.
tuo laiku, kai lenkai Lietuvai žiuojasi savo nuveiktais ar šal?.
I • Mažai turėjome žinių spau
galima tinkamai viską pri
buvo pastatę ultimaiumų, ir veikiamais darbais, o šalę to
2) Atsišaukta to paties ko- doje apie turinį ir smulkme
lvojantis gerai įvertina šių rengti. Kiek man žinoma iš
kuomet ėjo kova dėl Lietuvos kolonijose ranru, snaudžiama. 'miteto į visuomenę, kad pla- nas, kas bus Lietuvos pavil rimtų padttį ir nulenkia gal originalių šaltinių, studentų
jone. Dar iki šiol nesame įsi
sąmoninę svarbumo Lietuvos vų prieš Lietuvą pareikšda- choro vadovybė nėra atŠaukusi vykimų ir nėra nustojusi
dalyvavimo šioje parodoje. mas jai dėkingumų.
Tik vienas, labai svarbus, vilties, nes rengiami tam tik
Daugelis pasako: New Yorke
slui koncertai sukėlimui lėšų
rengiama, tegu jame gyvenų pageidavimas yra šiame atsi
ir vedami atatinkami susira Pennancnt garbenėjimas yra mū
lietuviai Tengianiaja diena rū tikime Lietuvai, kad jei ji
sų biznis ir mes jame esame tik
šinėjimai kelionės reikalais. rai išsilavinę. Mes suprantame
pinasi. Pamirštama viena: da jau pasiryžo dalyvauti impo
Dėl stokos tinkamo susisieki visas jūsų plaukų problemas.
lyvauja Lietuvos valstybė, dėl nuojančiai, tegu išlaikys visų
Jūs galite visados tikėti, kad pas
mo
ta
pati
spauda
vienų
die

Oną gausite tikrai puikų ir gerų
kurios Amerikos lietuviai da iki galo garbingai. Būtent,
permnnent.
nų
tų
patį
reikalų
vienaip
nu

ug aukų sudėjo, kad pagel tegul sudarys sąlygas tokias,
SHOP
lA’S BEAUTY
BĮ
bėti Lietuvai atsistatyti; tat kad Lietuvos Universitetas sako, kitų dienų kitaip, pa ONA
ŠIANDIEN PRASIDEDA
1820
$20
We
West
47th
Street
našiai yra ir su studentų cho
Lietuva lig atsidėkodama sa rastų galimybės įvykinti gra
Telefonas LATayette 8038
ro atvykimu.
vo tautiečiams nori padaryti žų užsimojimų, atsiųsti savo
Baigdamas turiu pasakyti
atstovybę, kad lietuvis nega chorų į šių šalį, kuris begalo
lėdamas atvykti Lietuvon ap pageidaujamas ir laukiamas. gerb. komitetams, kad greit
silankyti, nors čia pamatytų Jei tų įvykins, tikrai Lietu nenustotų veikę, nes tas da
KRAUTUVĖJE
savos tėvynės atstovybę. Lie va daug laimės, bet jei neiš lykas dar galutinai (nežiūrint
2536-40 W. 63rd St. Prie Maplewood Avenue
Jluch nervousness Is caused by an extuva atsistoja, lygiomis tarpe tesės, tai jos dalyvavimas ne kad spauda ir autoritetingai cess
of actds and poisons due to funcskelbia)
neatšauktas.
Jei
kas
tional
Kldney and Bladder disordera
MARQUETTE PARKO KOLONIJOJ
didžiulių, senų valstybių. Ji pasieks to vaisiaus, kokio ji
which may also cause Gettlng Up
Burning Passages, Swollen
mano kad studentus atstos Nights,
taip pat lygiai pagerbiama tikėjosi. Štai delko.
Joints, Backache, Circles Under Eyes,
Excess
Acidity,
beg Pains and DlzzlGeresniam visuomenės patarnavimui Krautuvė bus atdara vakarais iki 9-tos
Help your kldneys purlfy your
Kai buvo spaudoje praneš kokie pavieniai asmenys, tas ness.
kaip
ir kitos valstybės. Lietu
blood
with
Cystex.
Usually the very
vai. ir Nedėlioj nuo 10-tos valandos ryto iki 4-tos valandos po piet.
dose starts helplng your kldneys
va dalyvaudama parodoje ne ta, kad studentų choras ren labai klysta. Neseniai turėjo flrst
clean out excess aclds and thls soon may
you feel likę new. Cystex mušt
turėjo mintyje tik New Yor giasi atvažiuoti, nors spauda me praktikų, kur pavienių as make
satlsfy you completely or money back is
guaranteed. Get Cy.tex (slss-tez) tolt costs only 3c a dose at druggists
ko lietuvius, jį turėjo minty nereiškė savo nuomonės, bet menų atsilankymai įvykdavo day.
and the guarantee proteets you.
je visų išeiviją. Lietuvos da visuomenė sujudo. Didesnėse pustuštėse svetainėse.
J. Rikselis
lyvavimas šioje parodoje yra kolonijose pradėjo galvoti aZevery womam /
didelis ir labai svarbus mo pie organizavimų komitetų
J I KNOW KELIES ON
ralinis įdėlis išeivijos naudai. studentų choro pasiti'kimui ir
Daug metų lietuviai ujami ir jojo priėmimui. Kai kurios
LISTERINE?
įžeidžiami kitų, ypač jauni kolonijos rengėsi 'padaryti iš
F°R
mas, neturėjo apčiuopiamos to dideles iškilmes, kai sve
> DANDRUFF
medžiagos atsikirsti užmeti timtaučių tarpe pasirodyti ir
mams; dėka Lietuvos dalyva savo jaunimo pažanga pasi
Clinic* pract Litttrine Antiieptie
reaehet and kilis dandruff garm
džiaugti
ir
kitiems
parodyti.
vimo šioje parodoje, suras pa
There Is no easier. more dellghtfuf, or
effective way of keeping dandruff uftdec
kankamai medžiagos argume Studentų choras būtų lankęs
oontrol than with Listerlne Antlseptic,
famous for more than 25 years aa a moutb
ntams. Jau pats faktas jog kolonijas ir gyvai Lietuvos
wash and gargle. Just rub it In and toliose
with prolonged massage.
I.lsterlne Antlseptic gets rld of dandruff
Lietuva dalyvauja kaipo ly dalyvavimų parodoje būtų at
hccau.se it kilis the germ tbat causes dan
druff—the quepr little bottle-shaped baogia tarpe kitų valstijų, jau vaizdavęs sukeldamas nepa
tcrla (Pltyrosporum ovale) that surrounds
the halr and coyers the scalp.
nimų čia gimusį gerai užim prastų tautinį ūpų. I*o tokio
Don't vaste time wlth remedies that
irerely attack symptoms. Ūse Msterlne
ADVANCE FURNITURE COMPANY S Krautuvė atsidaro visuomenei geriau
Antlseptic.
the proved treatment that gets
ponuos. Nestebėtina, kad tūk ūpo atgaivinimo nesunku tuo
at the cause. The only treatment we know
patarnauti.
of
that
ls
backed
by ten years of reeearch
Constance Clough, Mount and a cllnlcal record
stančiai jaunimo pasiryžo su- met veikti ir dirbti pradžioje
of suocess ln the
great majorlty of cases.
Užlaikys platų pasirinkimų vien garantuotų ir geresnės rūšies prekių.
Carroll,
III.,
kolegijos
gegu

daryti milžiniškų bent 3,000! išvardintus svarbius darbus.
Lambert Pharmacal Oo., St. bouit. Mo.
Visuomet turės naujos mados prekes geriausių išdirbysčių.
bendrų chorų, kad pagerbti nės būtų gyvybės balzaAnas į- žės festivalo karalienė. (Acme
Duos skubiausį ir geriausį patarnavimų visiems ir visados.
Lietuvos dalyvavimų šioje is šmirkštas į tautinės dvasios photo)
Bus nustatytos teisingos, mažiausios kainos ir prieinamiausios išilgos.
THE PROVED TREATMENT FOR i
torinėje parodoje. Sveikai ga kūnų. Visiškai aišku, kodėl
Kai kada perskaitome spau tintų tos dienos prisiminimui
doje nepaprastus veiksnius pagamintus ženklelius, kurie
padarytus, stebiesi kur ir ka vos tik 25c kainuoja; vargiai
atgavimo,

KODĖL TAIP YRA?

ON A’S PERMANENT

Grand Opening

IŠPARDAVIMAS

Advance Furnitūra Co.

Nervous, Weak,
Ankles Swollen!

LISTERINE

Remkite Savuosius
Biznierius

Grand Opening išpardavimo dienose: Gegužės 11-tą, 12-tą,
13-tą ir 14-tą siūlomi specialiai

KLAUSYKITE

SUMAŽINTOS KAINOS
Sučėdimai Siekia Iki 50%

Nes City Furniture Mari

DYKA — DYKAI

RADI0 PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

Puikios ir gražios dovanos jaunavedžiams ir visiems kitiems su kiekvienu
pirkimu per šį išpardavimų.

Nepaprastas rinkinis dovanų Motinos dienai.

-

DANDRUFF

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR
OF

AMBROSIA & NEGTAR

Didžiausias skaičius pilnų įtaisymų jaunavedžiams už prieinamiausias kainas.

B E E R S

FURNITURE C&.
2536-40 W. 63rd Street
Prie Maplewood Avenue

WEST SIDE EXPRESS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Ohicagoj. Visi geria ir mėgsta
AMBROSIA Alų, bot, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge

Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

resnį alų, kurį užvardino NEGTAR. Šis Alus yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, Ilk

Telephone Canal 5233
S. T. FABI0NAS, Savininkas

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

navimą.

2423 West 64th St.

Tek Hemlock 6240

/

(
K';;v!~'„rV~n’s. ocg. llt 1939

DRA

4
REDAKTORIAUS A1IRESAN:
»O» Tlbor tstre-t,

Eapllu, KtiiMtMirgti, IVuiuu

Pittsburgho Lietuvių Žinios

LIETUVIAI DAKTARAI

bailus siųskite Šiuo a<lresa:
201S Cantou SL

TeL Pullman 7236
Ree. Pullman 0263

Trlil. Htinloek 2304

DR. A. W. JACOBS
Parapijos kd.nihtas ir kle
bonas skelbia, kad šiemet pa
maldos už mirusius kapinėse
įvyks kaip kas met “Decoration Day”, geg. 30 d., 11 va
landų šviesos taupymo (Day
Liglit Saving Time) laiku, o
paskui užkandžiai ir pasilink
sminimai Adomo sode.
Sekmadienį prieš tų dienų,
t. y. geg. 28 d., popiet bus
kapų puošimas ir prisirengi
mas prie “Decoration Day”,
taipgi Adomo sode įvyks pir
mas parapijos piknikas, ati
darymas sodo. Visų tų dviejų
dienų programų bus vėliau
paskelbta. Mūsų choras ren
giasi tose dienose irgi gra
žiau pasirodyti su giesmėmis
ir dainomis, negu kitais me
tais būdavo. Tat visiems sva
rbu tose dienose atsilankyti,
papuošti kapus, pasimelsti už
savuosius mirusiuosius ir pas
kui papiknikauti Adonio so

Mokyklos Pastogės

l’ask utiniai
prisirengimai
mokyklos metraščiui teko at
likti gegužės 4 d. Šiemet bus
įdėti metraštyje netiktai auk
štesnės mokyklos studentai,
bet taip pat ir pradžios mo
kyklos mokiniai. Tuo tikslu
visi nufotografuoti savo kla
sėse. Paveikslai parodys mo
kinius prie įvairių veiksmų
ir lekcijų, kaip tai: laborato
rijoje, prie mašinėlėmis rašy
mo, ir t.t. Knyga bus išleista
apie antrų savaitę birželio ir
parduodama po 50c. Kun. Ka
zėnas
atsilankė mokykloje
“Fotografijos dienoje” (ge
gužės 4 d.) su savo mašinėle
ir kai kuriuos mokinius, kaip
tai basketbolo tymo narius,
nufotografavo į judamus paveikslus. Bus įdomu juos ka
da nors pamatyt.

Užsibaigus “Class Play”,
de.
seniorės rengiasi prie pasku
tinių kvotimų ir prie užbai
Kun. Skripkus praeitų sek gimo programos. Tie dalykai
madienį pakrikštijo Unitas dar svarstomi.
Jonaičių) dukrelę vardais
Dvi iš komercijos mokinių
..(arija - Margarita. Kūmais dalyvavo Duąuesne universi
buvo: Antanas Oriška ir Ma- teto mašinėle rašymo lenkty
y Higgins, o Oauronų sūne- nėse pereitų savaitę, bet re
lį Gilbertu - Krrel. Kūmais j zuĮtaįaį jar nepaskelbti, tai
uvo Vincas Masiliūnas ir nežinoma kas laimėjo.
Lose Smoody.
Ačiū visidms, kurie atsila
Mūsų sodalietės rengiasi nkė į mūsų perstatymėlį. Y;rie metinių iškilmių — Pa patingai sodalietėms, kurios
dės Švč. vainikavimo, kurs mums prisidėjo bilietų parda
zyks sekmadienį, geg. 21 d., vinėjimu.
vai. popiet. Karalaite, Pa
lelės Švč. vainikavimui, iši riktą Magdalena Kepleriūi Su tomis iškilmėmis bus
taipgi sujungtos ir gegužinės
pamaldos.

.'i

Mūsų sodalietės, Bingo klrtrtis, Choras, Rūtos klūbas, au.štesnės mokyklos mokiniai ir
tendrai visas jaunimas ren
gia laivu St. Paul ekskursijų
Dilio upe. Žada visų lietuvių
aunimų iš Pittsburgho ir apylin'kės sutraukti į tų pir
itų tokių nepaprastų ekskur
sijų. Tai bus labai graži pro
ga visų parapijų jaunimui su. ieiti į bendrų pasilinksmini
mų ir užmegzti ryšius. Ptk.

DR. Y. A, ŠIMKUS

OR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SE6AL

DR. P. J. BEINAR

DR. A. G. RAKAUSKAS

Jau du setoiadieniu mūsų ls» moter’'8 ren«ia lenai Pir

ninėj>e. Gaila, labai darbšti
mų savo piknikų geg. 21 d. ir stambi rėmėja Šv. Vincen
parapijos naudai ir visus nuo to parapijos.
širdžiai užprašo dulyvauti.
Gegužės piknikai esti malo
Nelemta bedarbė vis spau
niausi.
džia vietinius, bet kų padary-

DR. A. J. MANIKAS

DR. MAURICE KAHN

DR. A J. BERTASH

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. WALTER J. PHILLIPS
F-gftLffižggl

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

‘UJSTER-FOAM

DR.STRIK0L1Š

DR. T. DUNDULIS

Chrysler ar Plymouth

Nedėliomis pagal sutartį.
Office Tek YARde 4787
Namų TaL P&Oapact 1930

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ES TATE
INSURANCE

AND

NedėbomĮą pagal ntartį.

DR. S. BIEŽIS

TA OANal 0SB7
Rea. TeL PKOrpect 6659

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LOANS

2201 W. Cermak Road

Statau visokios rųšios naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokėjimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriansį atlyginimų iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai,
teisingas patarnavimas.

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

4030 S. Archer Avė., Ohioago, III., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų
ir augščiau.

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Lutomobillų vėliausios mados, nuo 81&.00

KLAUSYKITĖS

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

ŠALTIMIERO

Barskis Furniture House, Ine.

RADIO PROGRAMŲ 16 STOTIES WH1P (1480 K.)

“TME HOME or FIME rtR.VrriRE” SINCE 1»U4

_

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

Kas Vakarų Kuo 7:00 Valandos.

mas.

6631 S. CaHfomla Avė.
Telefonas RRPublic 7868

DR. J. J. KOWAR
Treėiadieniaia ir Sckinksdieuiaie
pagal sutartį.

TeL LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
D1NT187AB

4300 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:
10 vai. ryta iki 9 vaL vakaro
Sekmadieniaia ir Tnrfiadianiaia

P»«al astKtk
i

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas

ir chirurgas

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

Office Phone
Rca and Office
PROapect 1028
2359 S. Leavltt St TaL YARde 2246
Vai: 2-4 pp: ir 7-9 vak. CANal 0708

2403 W. 63rd SL, Chicago

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

REZIDENCIJA

(KOWARSKAS>
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

NAUJAUSI IR GERIAUSI

Aukso Grūdeliai

Te kiekviena šeimyna duo- Į
•la gerų jiavyzdį doro gyveni
mo, daug pikto ižnyks.
flimu.

Rezidencija
1939 Ba. OaraaaoBt Ava

Valandoa 9—10 A. M.

Tel OANal 6122.

J?

Niekas taip neparagina į
darbų, kaip savų teisių gini

DR. F. G. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bažnyčioj yra laikomos tre
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
čios vėlybos šv. Mišios, lygiai
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
T«L YARds 0994
12 vai. Parapijai nuostolių kol
Rea. TsL PLAza 2400
Valandos:
1
—
3
ir
7
—
8
kas nėra, nes apie šimtas žmo
Kasdien išskyrus Seredų
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
nių išklauso šv. Mišių dau
Seredomis ir Ncdėi. pagal sutartį Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
giau, negu paprastai per dve Sus-mo 87 kuopa ir seserų
AKIŲ GYDYTOJAS___ AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
jas Mišias būdavo. Žinoma, rėmėjos rengia dar “card pavasaros metu žmonės mėgsta rty” geg. 28 d. vakare BeiTeL YARde 6921
Ofiso TeL Canal 6122
ml: KENvrood 5107
išklausyti šv. Mišių anksčiau mont svetainėj,
Ros. 8342 So. Marshfield Are.
Ros. TeL Boverly 1868
ir paskui važiuoti į laukus
ant tyro oro, taigi ir mūsų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vėlybos Mišios karščių ląiku
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
»*
DANTISTAS
756 We»t 35th Street
gali
neturėti
perdaug
klausoHomestead
2201 W. Cermak Rd.
TeL OANal 6989
vų, bet rudeniop ir žiemų jos
SI’ECIAI. INTAS
OFTOMETItICAl.t.Y
AKIŲ
Man vėl “ramatiznias” pra be a liejo bus skaitlingai lan Sweeps avay surface deposits...
VALANDOS:
LIETUVIS
9:30
iki
12
ryto; 1 iki 4:30 popiet;
dėjo kojas varginti, tai ir su komos. Keikia pasirūpinti, breaks op dali, ūgly tooth filiu
Su tirs 20 melų praktikavimo
6 iki 8 vakare
Mano Garantavimas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ilk®
IMglC.
You'd
nevor
bcllcve
how
f
ist
žiniomis pasidarė skupokai. kad visi sužinotų apie jas.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
the NEW List erine Tooth Pašte clot-ns
Fulengvlns akių Įtempimų, kas es
2155 West Cermak Road
and polishes teoth. Its new. miraclo-cloa i»pagal sutartį
Už tai, kad niekas neateina
ti
priežastimi galvos
skaudėjimo,
lng Ingredient, Luster-Foam deterge.it,
OFISO VALANDOS:
whlsks;away ūgly surface deposits ln ajifTy.
svaigimo, akių Jtempimo, nervuotuman į pagalbų, o pats nega
Agota Paulauskienė tapo
1 — 4 ir 9^0 — 8:30 vakare
Thelnstant brush and sallva touch amazmo, skaudamų akių karšt}, atitaiso Ree. 6968 So. Talmaa Ava.
lng Luster-Foam detergent, h. sarges Into
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
a foam of ttny, actl ve bubbles, whlch sweeps
liu išeiti iš grįčios, tai nieko sunkiai sužeista automobilio Into
gia teisingai akinius. Visuose atsili Ree. TeL GROvehlU 0617
and cleans plts and eraeks so mlnuto
kimuose egzaminavimas daromas su Office TaL HEMlock 4848
T<L OahOBM 9974
even water may not enter them . . . loaves
ir nesužinau. Tik nugirdau,! nelaimėj. Gydoma Allegbeny your whole mouth tlngllng irlth lifo . . . elektra,
parodančia mažiausias klai
OF1GO VALANDOS:
starta your teetb sparklrng wlth new luster.
das.
Speciali atyda atkreipiama J
kad klebonas pastarose dieno General Hospital. Jos dukre
•
ryto
iki t v»kj
Oet the big 2lii tube, or better stIU, the
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
double-tize 4O< tube contalnlng more than
taisomos.
W pound st any drtig counter. Lambert
se buvo išvažiavęs Presto, Pa. lė Mrs. Lotts užprašė šv. Mi- Fnarmacal
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Co., St. Louis. Mo.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
į 46 vai. atlaidus Šv. Barbo
NedSlioj
pagal
sutart}.
THI Nf Uf FOIMULA
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
ros bažnyčioje. Pro langų gi
Ketv. ir Nedėhomia auaitarua
Mūsų choras visai apsnūdo.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
DANTŲ GYDYTOJAS
LISTERINE TOOTH PAŠTE mos be akinių. Kainos pigios kaip
mačiau, kad svečias lankėsi Draugijos irgi visai rankas
pirmiau.
2423
W.
Marquette
Road
supcrctiargcd with
3259 S. Halsted Street
klebonijoje. Ant kiek savo nuleido. Na, ir visi susirgo________ CIĮICAGO, ILL___________
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
r
žlibomis akimis mačiau, tai <me “ramatizmu”. Kaip sau
Telefonas YARda 1373
Ofiao«T< VIRginia 0036
Reudeucijes TaL MRVerly 8244
spėju, kad mūsų klebono ge lė smarkiau užkaitins, gal, ir
PHYSICIAN and SURGRON
ras sėbras kun. Dcmbin.^ki- tasai nelabasis “ramatiznias”
PIRKIT NAUJAUSI
4645 So. Ashland Avenue
iš Palmer, Pa. Daugiau nieko prasišalins iš mūsų tarpo. Juo
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
nesigirdėti.
greičiau, tuo geriau.
Dėdė
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Ofiso vaL: 2—4 ir 9—8 p. m.

Sutvirtinimo sakramentų J.
k vysk. Boyle teiks mūsų banyčioje, geg. 22 d., vakare
:30. Paskutinė praktika, kaip
lebonas praeitų sekmadienį
į askelbė, bus geg. 21 d., tuo
jau po pamaldų, ir Panelės
vč. apvainikavimo, bažnyčioe. Visi, kurie priims tų sa
kramentų nuo sekmadienio
14 d. daro ypatingas paualdas prie Šv. Dvasios, kad
vertai priimti sakramentų ir
;ad apturėti Dvasios šv. do
vanas reikalingas išganymui. J
geg.

DANTISTAS
; šias už motinos sveikatų. Lin- West End
si, kad ir kitur tas pats.
Vietinis
1 kime mūsų gerajai parapijom
10758 S. Mlchigan Avė.
Gegužės
4
d.,
šv.
Vincento
Mirtis gana dažnai aplan kai Paulauskienei greitai pu
Chieago, Illinois
Moterų klūbas laikė mėnesi LIETUVIAI DAKTARAI
OFISO VALANDOS.
ko North Side. Jei neapsirin sveikti.
9-12; 1-6; 7-9. KetvirtadieBiaie 9-12
nį susirinkimų ir draugiškų Tel. Yerdz 3146.
ku tai šiemet jau buvo 11 lai
dotuvių. Garnys irgi nesnau Mūsų parapijos soda lietė* vakarėlį, kurį labai tinkamai VALANDOS: Nuo 11 iki 12; Ofiso teL OANal 2346
Rez. teL CANal 0402.
2 iki 4 ir 7 iki 9
džia, tai dukrelę, tai sūnelį per gegužės mėnesį papuošk suruošė Skrebienės Onos.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
vienur - kitur palieka. Štai, i Panelės Švenčiausios altorių
Svcntadieuiais: 11 iki 12
Jos
iš
savo
iždo
perka
gėle
Gegužės 7 d. motinėlės po
bal. 30 d. tapo pakrikštytos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir
kas
šeštadienis
dvi
sodalie

globa
Šv. Marijos Nepersto
Charles McGiimis ir Julės Ki2158 W. Cermak Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ziūtės dvynukės: viena vardu tės ateina ir padabina Mari jančius Pagalbos ėjo bendrai
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
ir akinius pritaiko
Trečiadieniais pagal sutartį
Barbora - Jean, o kita Nortna- jos altorių. Labai girtinas da prie šv. Komunijos.
3343 So. Halsted Street
rbas.
Be
to,
sodalietės
stro

Jean. Barborai krikšto tėvais
2305 So. Leavltt Street
Vaikučių mokyklos suruoš
buvo Albert Merriman ir Fra piai rengiasi prie “May cro
nees Kizis, Normai gi Fran wning”, kurios iškilmės atsi tas “bingo” vakaras labai
DANTISTAS
cis Mazetis ir Bertlia Rutkau liks geg. 28 d., 3 valandų imi gerai pavyko.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pivt.
Seserys
Pranciškietės
iš
1446
So.
49th Court, Cicero
4729 So. Ashland Avė.
skaitė.
Gražaus pelno liko.
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Esplen padeda joms prisiren
2-tros lubos
Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
CHICAGO, ILL.
Geg. 7 d. ir porų krikštynų brti atsakančiai prie iškilmių,
Šv. Vincento moterų klū
Telefonas MlDway 2860
įvyko Kazimiero Mockaus ir ar£>* Genulis mokina giesmių. bas rūpestingai darbuojasi 3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
OFISO VALANDOS:
Albertos Miller dukrelė gavo'
Šeštadieniais
Geg. 6 d. įvyko moterų klu ruošdamos kortavimo vakarų
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Valandos: 3—8 P. M.
vardų Caroline - Marie. Kū
vaL
po
pietų
ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
bo šeiminiškas vakarėlis Ru- parapijos naudai. Vakaras įmais buvo Wm. McClarnon
mbauskų valgykloj. Vakarėlio vyks gegužės 14 d., 3:30 po
Telefonai HRMlook 6286
Marie
Miller.
Jono
Jag
i
su
šeimininkė šį sykį buvo Am- piet, mokyklos svetainėje. Ti
mino ir Liudvinos Baltušiu-'
' braziūnienė. Ji apmokėjo va kisi daug svetelių iš apylin
(BEINARAVSKAS)
tės sūnus įgijo vardų PetrasGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
kės.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
karėlio lėšas.
Vincentas. Krikštan atnešė
6900 So. Halsted Street
2415 W. Marquette Rd.
TELEFONAI:
Povilas Bajoras su savo žmo- Praeitų sekmadienį įvyko
Ofiso valandos:
Šv. Jono draugija laike Ofiso — Wentworth 1612
10—12 vaL ryto
visiems
lietuvių
Country
Club
atidana Paulina. Linkiu
Ros. — Yards 3956
mėnesinį susirinkimų.
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO
VALANDOS:
sveikai augti ir tapti gerais ryuias- Buvo nuvykę atidaryTrečiadieniais ir Sekmadieniais
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitariua
...
v
.
.
,
.
.
.
man
ir
keletą
northsaidiečių.
Trečiadieniais
ir
Sekmadieniais
Girdėjau, kad Žalimienė
piliečiais ir dorais žmonėmis.
_
pagal sutartį
______
Atidarius Country Club mū- Barbora sunkiai serga ligo

North Side

Šv. Kazimiero Parapija Iš Šv. Kazimiero

. . .

DR. C. Z. VEZU'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal autartį

DR. V. E. SIEOLINSKI
Dantistas
4143 South Archer Avenue
Telefonai Lafayette 3660
Antradieniaie, Ketvirtadieniaia b
Penktadieni aia

4631 South Ashland Avė.
TaL

Yar«U 9994

PixmA<littUAi>, TreČiAdnziiAii iz

» ' '<

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
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0 kur dar Marquette Park,
Brighton Park, Bridgeport ir
North Side. Vienu kartu per
daug, matysite sekančiam nu
mery.
Tik pusė savaitės laiko be
liko. Malonūs kolonijų veikė
jai ir veikėjos, sukruskime
dar smarkiau paskutinėmis
dienomis, lai nei viena kny
gutė negrįžta tuščia. O kaip
smagu ir linksma bus, kada
savo tikslų atsieksime, aš ma
nau, jūs, broliai ir seserys tai
gerai jaučiate savo kilniose
širdyse. Pajudinkime savo si
lpnas jėgas, liksime didvy
riais!
K.

Visų Kolonijų
Veikė jos^ai Remia
Išvažiavimą

avė.). Paikas labai gražus, su
visais patogumais piknikams
ir Šokiams.
Bus gera muzika. Pradžia
1 vai. popiet. įžanga 25c. įža
ngos tikietai gaunami Gudų
krautuvėje, 33 gatv. ir Lituanica avė., ir pas veikėjus-jas
kitų kolonijų.
Pikniko visas pelnus taip
gi eis Sesutėms Pranciškietėms Pietų Amerikoje. Gera
širdė visuomenė nuoširdžiai
prašoma paremti piknikų.
J. Šliogeris

salėj, kur dalyvavo ir svečiai.
PALAIMINTO RAMONO
Pasakyta kalbų, palinkėta
LULL KASDIENINĖS
sveikatos klebonui, kuris dar
MINTYS
vis nesijaučia kaip reikia, po
Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškia
sunkios ligos, padainuota jam
ir varg. Glemžai ilgiausių inc
tų, o po visam pažaista, pasi Gegužės 11 Diena
linksminta.
Klusnybė gali būti ir val
Negaliu praeiti nepastebė dininkė ir tarnaitė.
jęs parapijos choro, kurium
vadovauja muz. A. Glemža.
Tik tas ramiai kitus valdo,
Kai kas mano, kad' tik dide kas beveli nusilenkti kitiems.
liuose miestuose yra geri pa
Tik tas be pavojaus prisa
rapijiniai chorai. Tokiems rei
ko, kurs gerai kitų klausyti iš
ktų pasiklausyti giedojimo
moko.
Šv. Pranciškaus parapijos cho
Gražiai Baigti
ro. Pažymėtina dar ir tas,
40 Valandų Atlaidai
kad kituose choruose visuo Su tokiu choru varg. A. Gle
INDIANA 11ARBOR, 1ND.
met esti stoka vyrų balsų, čia mžtu negėda būtų bet kur pa
— Praeitų antradienį Šv. Pra
kaip tik priešingai. Jaunų čia sirodyti.
nciškaus parapijos bažnyčioj
augusių žaliukų - vaikinų trys
Garbė Ind. llarbor lietuvių
baigėsi 40 valandų atlaidai, į
eilės viškose ir kad traukia jaunimui, mylinčiam dainos
kuriuos buvo suvažiavę daug
net sienos dreba. Netrūksta menų, garbė jo šauniam ve
svečių kunigų ir muzikų var
ir merginų su gerais balsais. dėjui muz. Glemžai.
Buvęs
gonininkų padėti vietos cho
rui giedoti mišparus.
.t
Jauki Šv. Pranciškaus baž
nyčia buvo pilna žmonių, ku
Don’t tolerate grey hair. Grey hair
JUOZAPAS LIDEIKA
riems itin turiningų pamoks
gyvenęs 4320 8. tainield Avė.
tnakes you look old and feel old.
i'erslsKyre su šiuo pasauliu ge
Try the Modem* Method for CoU
lų pasakė kun. M. Švarlys,
gužes y, 1U31) m., 11:ju vai.
oring Hair . . . CLAIROL. YouTl
ryto,
sulaukęs
pusės
amžiaus.
klebonas Šv. Juozapo parapi Amerikoj išgyveno 30 m. Gi
appreciate the ųuick, pleasant treatmęs lAutuvoj, Šiaulių mieste.
jos, So. Chicago. Didelio įspū
ment. No bleaching reųuired to
Caliko didžiai liūdinčius žmo
•often the hair when you aso
ną.
Petronėlę,
tėvų
pavarde
džio darė procesija ir joj da
Siatkiutę, sūnų Aleksandrą ir
CLAIROL. YouTl love the results
marčių Oną ir anukus Petro
lyvaujančios Marijos Vaikų
on your hair — beautiful, naturalnėlę ir Dorothy, dukterį .Ele
tooking color that defies deteetion.
non} ir žentų Bruno l’rice, mo
draugijos mokyklos mergai
tinų Onų, broli Petrų Lideikį
See yourself as you would likę to
ir brolio vaikus, 3 seseris: Eletės žaliose suknelėse, kurios
be. See your hairdresser today or
norų Prusienę ir jos 5 dukteris:
Auna, Adelę, Elenorų štephathis coupon NOW.
labai puikiai derinosi su ma
O
nie ir Bernice, seserį Veronikų
tomu pro langus gamtos rū
Dngotienę ir jos 3 vaikus: JoNatūraliu
sepninų, Jonų ir Viktorų; sese
bu, 'kuriuo ji po žiemos pa
rį Julijų ltozanskienę ir jos
3 vaikus: Albert, Gusi ir Adedengė žemę, o malonus kodylo
ilų ir daug kitų giminių ir
draugų Amerikoje ir Lietuvoje.
$ S. MP. t. ioolt for thh Mrb t!
'kvapas, susiliejęs su pavasa
Kūnas pašarvotas namuose:
GENUINE Clairol o. th»
4320 S. Fairfield Avė.
rio švelniu dvelkimu, gaivinte
•
Tb.
pvfect
eombin.don of ridi ed, fta.
Laidotuvės jvyks šeštad., geg.
and dtlicate color that can't b* copied
13 d., 8 v. ryto, iš namų j Ne
a blend that only Clairol containa.
gaivino jausmus.
kalto Prasid. švč. Pan. par.
bažnyčių, kur bus atlaikytos ge
Po pamaldų klebonas kun.
JOAN CIAI*. CtAilOl, Ine.
dulingos pamaldos už velionio
sielų, o vėliau bus nulydėtas ir
IM Waat 46tb Se, No York. R. T.
P. Bičkauskas ir varg. A. Gle
palaidotas Šv. Kazimiero kap.
Visi a. a. Juozapo Lideikos
mža parapijos chorui iškėlė
giminės bei visi draugai ir pa
žystami esate prašomi atsilan
šaunių vakarienę, parapijos
kyti į šermenis
ir
dalyvauti

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 14 dienų švęsime Motinos
Dieni} ir ta proga Chicagos
kolonijų veikėjos ir veikėjai
Šauniu susipažinimo išvažiavi
mu Marijonų ūkyje pagerbs
jaunutės kongregacijos vie
nuoles — Nekalto Prasidėji
mo Panelės Šv. Seseris. Šios
Seselės mažai kam žinomos,
tat bus labai gera proga jas
matyti ir su jomis susipažin
ti. Viršminėtų Seselių pagar
bai rengiama graži programa
iš kalbų, dainų ir muzikos.
Kaipo Motinos Dienos pa
Iš Misijų Draugijos
garbai, sujungkinie ir šį iš
važiavimų su tų taip reikš Susirinkimo
minga švente. Rytų savo mo BRIDGEPORT. — Šv. Ju
tinėlių pagarbai, jas prisimin rgio parap. svet.. geg. 3 d.,
kime bažnyčioj savo maldose, įvyko Misijų Dr-jos mėn. su
o po pietų, visi lietuviai ka sirinkimas.
talikai vyksime į Tėvų Mari Vakaras
“bunco party”
jonų ūkį, kur vienam gražiau bal. 30 d., pavyko. Prataiogai
sių mėnesių metuose, atvykę vadovavo pirm. A. Vaišvilie
atgaivinsime savo širdis, su nė. Svečių buvo net iš Cice Gustave Blair, 69 m. amž., visatai 'krašte sukėlęs sensacijų.
stiprinsime sveikatų tyrame ro; jų tarpe ir ARD jannaine- Phoenix, Arizona, prisiekusieji teisėjai (jury) per tštuonias
minutes nutarė, kad jis yra Charley Ross, prieš 65 metus
pavasario ore, ir kartu savo čių 9 skyriaus valdyba E Ga- pagrobtas iš Germantown, Pa. Rossų giminė tačiau tvirtina,
atsilankymu paremsime gražų rmiūtė pirm., M. Petraičiūtė kad nei vienas iš jos narių niekad nebuvo dingęs. Jis pats
darbų.
iždo glob. ir Florencija De- taip pat nieko nežino, nes, jei tikrai buvo pagrobtas, tai
West Sidės žymūs biznie vei'kutė korespondentė. Visos buvęs tik 4 meti} amžiaus. (Acme telephoto)
riai laidotuvių direktorius S. trys a'kademikės gražiai dar
D. Lakavičius, Simano Dau buojas visuomenėje — Katal. Žymiausi aukotojai buvo: Pikniko reikalais
kanto federalės bendrovės se Akcijoje — Dievui ir Tėvy Pukelienė aukojo $2.00, Petr.
Aptarta pikniko Teikalaj.
Palėnienė $1.00, Šveikauskiekretorius Ben. J. Kazanaus- nei.
Piknikas įvyks gegužės 28 d.,
nė $1.00, Okonienė “pillow
kas, jo brolis, pirm. J. Kaza. .... .
. Royal Oaks parke, Willow
M Antikauskaite
“mglit,
,
Uauskas su visu štabu rengia Tai, mat, kokio kilnadva- case
'Springs, III. (prie 87 gatv., 1
si dalyvauti. Viršminėti biz sio jaunimo turi Ciceros ko gown” ir Čuraitė ‘3 cbi'kens’. blokas į vakarus nuo Kean
Ačiū “bunco” rengimo komi
nieriai, jie ne vien tik savo lonija!
kolonijos parengimus remia, Sus-nias širdingiausiai dė sijai: Okonienei, Ežerskienei.
bet juos matysi ir kitų-para koja visiems parengime da- Urbiūtei ir Antikauskienei.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
pijų išvažiavimuose.
lyvavusiems-ionis svečiams ir “Bunco” pelnas eis Sesu
Šeimininkės, vadovaujant p- biznieriams parėmusiems į- čių Prancišk iečių Pietų Ame
niai D. 'Caspaikienei, kurių vairicmis aukomis.
rikoje paramai.
štabas susidės iš apie 12 dar
8ENIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
bininkių, visu smarkumu ren
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
giasi, kad atsilankiusius sve
AMBULANCE
KELNER-PRUZIN
telius kuo gražiausiai priim
Geriausiu Patarnavimas — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTį
Phone 9000
620 W. I5th Ava.
ti ir pavaišinti.
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
Dabar kolonijose eina dide
4605-07 So. HermJtage Avė.
li prisirengimai — dovanų
4447 South SahfleU Avenue
knygutės platinamos geriau
LEONARDAS EŽERSKIS
__________ Tel. LAFAYETTE 0727________
siu 'pasisekimu.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DIEVO APVAIZDOS PAR.
ri VZ V’ A T koplyčios visose
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
yeikėjos — biznierka Pranciš
** * Chicagos dalyse
KOPLYČIA DYKAI
ka Ivanauskienė gruzino už
5 dol., ir dar pasiryžus už ki 2025 W. 51st St.
TeL YARDS 1278
K kuisykite mūsų Lietuvių nulio programo Antradienio ir
tų tiek išleisti, Ona Bukantaifii-štadicnio vakarais, 7:00 valandų, *š WHIP stoties (1480 K.)
tė už 2 dol., Teodora StučinRes. 4543 South Paulina Street
Pranešėjas P. SAI/TIMIITItAS
škienė už 2 dol., Ona Paliliūnaitė už 1 dol.
WEST SIDE per p-nių GaBparkienę grįžo už 6 dol., R
Baliauskas už 1 dol., Mikšie
nė už 1 dol., Tarvainienė už
1 dol., Ig. Kryževičils už 2
dol., M. Druktenienė už 2 dol.,
ĮVEST PULLMAN Karolis
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
Raila pilnai užtikrino graži
PARODYMĄ
nti už 10 dol. Tai tikrai gra
žiai pasidarbuota p-no Railos.
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

John F. Eudaikis

PIRKITE

k

SKI N

W Ar

kenčiate nieži ej imą,
M nuderimu, arba odos ligąt
Nekentėkit! žemo per 10
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina ecseauų Išbėrimai,
spuogus ir kitokius odai
negalavimus. Pirk Žemo
šiandieni Vianoee aplinko
se. 35c, 60c, f 1.00.

žemo

por»

<»k»n

DABAR

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

A1 TC H 1 N Gk

Į

PAMINKLUS

F

iffmtnTiCNs

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North VVestern Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyrių randui skersai nuo Holy Sepulchre Kapinių, 8900 Weat lllth Street

DON'T BE GREY

CIMRM

ladotuvėse sutelkiant paskutinį
patarnavimą.
Laidotuvėse patarnauja laid.
dlrekt. SIMONAS SKUDAS. Jo
telefonas MONroe 3377.

IUrba Flovver Shoppe
Jei turi kų nors savyje ge
4180 Archer Avė. ro, manyk, kad kiti yra už ta
IiAFBTVmg HOO
ve geresni, idant užsilaikytu
|ti«ee Mylintiems — VeotuvCms —Benkletams — Isaldotua
me! nusižeminime.
Pepooėlmim

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A II R II1 A N P F PATARNAVIMAS
HlnDULnllbL dieną ir naktį

DYKAI

Lactamicz ir Simai
J. IjileviciHS
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

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

4348 So. California Ava.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YARdg 1138-1139

3307 Utuaniea Avė.
Phone YARds 4908
1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782

Albert V. Petkus
P. 1 RMkas
Alton B.

4704 S. Western Avenue
Tek LAFayette 8024

3354 So. Halsted SL
Telefonas YARds 1419
6834 So. Western Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

-r

B

11 1030

Jeigu dvejuos kariaujate
Tų dienų gražiomis iškil
CLASSIFIED
prieš
bendrų priešų, p^geĮbė
mėmis Pan. Šv. Nebalto Pra
RF.IKA1.1XOA MOTERIS
ki W vienas kitų.
sidėjimo parapijos bažnyčioj,
Lietuvė moteris, nuolatiniam namų
Šį vakarų ir rytoj vakarų, Šio mėnesio 18 ir 19 dd.
darbui. 5 H dieny ) savaitę Ne
%:
reikia pasilikti vakarais. Atsišaukite
J Brighton Parke, visų Chica 8:15 valandų, Woodrow Wil- Chicagoje bus dr. J. Bielskis,
telefonu: Hyilc Park 8292.
gos
kuopų
sųjungietės
susi

krautuvę. Advance krautuvės
Grand Opening
son Junior College stato “Ro- kuris gyvena Los Angeles,
PARDAVIMUI
rinks paminėti Motinos Die
Parsiduoda
kraučių šapą biznis, plsavininkai
vedėjai
užprašo
mance and Rhythm” su dau Cal., ir turi aukštų pozicijų
Advance Fumiture
, iriai. Gera proga lietuviui, nes SJ
nų,
pagarbinti
savo
organiza

visuomenę atsilankyti
per
udential Insurance kompa- Švelni Degtinė—100 Proof
gybe dainų ir orkestrą. Prog- Hrud<
1 mėnesj savininkas Išvažiuoja
18.10
Company
cijos
globėjų Šv. Motinų Ma
South Raelne Avė,, Chicago. UI.
BOTTLED IN BOND
Grand Opening dienas ir pa
ramoj dalyvaus keli šimtai njjoj. Atvyksta biznio reika
rijų ir sykiu paminėti orga
PARDAVIMUI
Nėra Geresnės Degtinės
Šiandie, geg. 11, prasideda sinaudoti nepaprastu kainų
studentų. Jų tarpe ir keli lie lais. Dr. J. Bielskis yra bu
už Tokią Kainą
) Pardavimui bučernė ir grosernB; pil
nizacijos
25
metų
jubiliejų.
na elektrikinė refrigeracija; gera vteišpardavimas namams reik žemumų, ir sykiu su bet ko
tuviai: L. Šimutis Jr., ir Al. vęs pirmas Lietuvos konsulas TIK $1.00 PT. $4 rn
' ta: nfra kompetlcijoa
Šv.
Mišios
bus
9
vai.
ryto.
^Atsišaukite Telefonu Hemlock 0257
menų
krautuvėj Marąuette kiu pirkimu gauti brangių ir
Pivariūnas. Tai bus šios ko New Yorke ir žymus veikė 4-5 Kvortos.... I lUU
Per
Mišias
sųjungietės
in
corPARDAVIMUI NAMAS
Reikalaukit
Parko Kolonijoj. Grand Open naudingų dovanų dykai, kaip
legijos auditorium, 6800 Ste- jas ir kovotojas už Lietuvos
! S kambarių namas: fumaeu apšildo
SAVO APYLINKĖS
pore
eis
prie
šv.
Komunijos,
mas: didelB pastogS; arti parkų. mo
ing išpardavimui 'padėta daug dėl “June Brides”, taip ir
wart avė. Didžiulį studentų nepriklausomybę. Pernai Lie
TAVERNOJ
kyklų, krautuvių; geros transportao po bažnytinių iškilmių, pa
visų
kitų
kostumerių.
Paste

cllos. Turime parduoti. Atsišaukite:
pastangų, kad pripildyti di
chorų prirengė ir jom diri tuvos vyriausybė jį apdovano
5704 South Artesian Av» nue.
rapijos salėj, vietinės M. S.
I) RI ARKAS
bėkite
šiame
laikraštyje,
Ad

delį namų rinktinėm prekėm,
guoja Miss Estlver Goetz, o jo Gedimino ordinu.
PARDAVIMUI RUNGALOW
20 kuopos sųjungietės ruošia
MUTUAL LIQU0R COMPANY
kokių visuomenė reikalauja. vance Furniture Krautuvės,
5-kambarių bungalow;
fumaeu
orkestrų Henry Sopkin.
bendrus pusryčius. Per pus
apšildomas; uždaryti porčlal: ga ru
Distributoriai
2536-40
West
63rd
Street
Nesuskaitomos eilės puikiau
Pirmadienį įvyko N. Y. Pa
džius; 30x125 lotas; Savininkas ap
4707 S. HALSTED STREET
leidžia miestą. Parduos už labai pi
Rap. A. Z. ryčius bus išpildyta pritaikin Dainos ir muzikos mėgėjai, rodos Chicagos lietuvių komi
sių baldų setų, pečių, kaurų, kvietimų.
giai. — tiktai $4100. Savininkas ant
Plione Boulevard 0014
ta tai dienai programa.
vietos: 3252 R. Snrlncfield Avė.
visokių mažesnių rakandų,
atsilankę šiandien ar Tytoj į teto susirinkimas. Į susirinki
Pas 20 k p. sųjungietės ne
PARDAVIMUI PIGIAI
taip pat ir elektrikinių daly M. S. Chicagos
Wilson College studentų pa mų neatvyko ir praėjusio su
Gasinls pečius, S šmotų parlor se
trūksta energijos. Jaunosios
tas, komodCa, lova ir rašomas sta
kų, refrigeratorių, drabužių
Kuopų Sųjungietems narės, vadovaujant Elenai Do rengimų, turės progų pasi sirinkimo užrašų nepridavė IŠRENDUOJAME DARŽĄ lelis Telefonuoklte PROapect 22S7.
plovyklų, kaurų valytojų ir
klausyti primityvių indėnų komiteto sekretorius Vaivada, PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARDAVIMUI
mkifltei,
su
savo
choru
žada
PARENGIMAMS
>-fletų namas parsiduoda pigiai.
viso ko kito, ir viskas surin Šį sekmadienį, geg. 14 d.,
meliodijų, pilgrimų dainų, A- “N-nų” rapofteris. Susirinki
Šiltu vandeniu šlldomaa, po B kam
suteikti kų nors nepaprasto.
kta, užsakyta vien tik iš A- Chicagos sųjungietės švenčia
barius, viskas naujausios mados
merikos liaudies muzikos, me mui tik prasidėjus, socialistų WILLO-WEST
Gi kitos, senesnės, kuopos vei
1828 B. 47th Oourt. Cicero. Ttltnnls.
savo
metinę
ir
sykiu
organi

merikos rinkčiausių išdirbysniški) dainų, džiazo evoliuci choro vedėjas K. Steponavi
kėjos, kaip centro vioe pirm.
PARDAVIMUI NAMAS
čių. Advance Furniture Kam zacijos jubiliejų.
jų ir 1.1. Įžanga 35c. Tai yra čius davė įnešimų komitetų vi GERMAN GHURCH ROAD
Mūrinis
namas: 4 kambariai ririr 20 kp. pirm. E. Statkienė,
IR WILL0W SPRINGS
SuJ, i apačioj; fumaeu apšildomas?
panijos obalsis bus duoti ge M. S. Ch. apskrities nuta
reta proga pasiklausyti gra sai likviduoti. Kodėl? Mat, so
garadžius. Atsišaukite: 8421 South
ROAD
nenuilstanti veikėja M. PauSpringfield Avė. Tel. I*wn<lale —
resnes prekes už teisingas ir rimu, šiais metais metinė sųcialistai negavo progos užim
žaus programo.
•291.
kštiese, kuopos stambus šu
prieinamiausias kainas bei jungiečių šventė, patogumo
ti komiteto vadovybės.
Jie WILL0W SPRINGS, ILL.
PARDAVIMUI NAMAS
las ir korespondentė Adelė
4004 8o. Maplewood Avė., geras 1
skubų ir mandagų patarnavi dėliai, atkelta į Motinos Die
Chicagiečiai, be abejonės, pasirodė esą menki sportai.
p-nas Butchas, sav.
fietų medinis namas; 6 ir S kamba
Patrick
ir
visa
eilė
kitų,
ku

riai. Mūrinis pamatas: yrabelsmonmų visiems, kas tik lankys nų.
dar gerai'atsimena dr. K. Pa
tas: 30 pBdų lotas: kaina tiktai —
rias sunku ir išvardinti, taip
$4200.00. Galite apžiūrėti narna Iš
kštų. Jis yra buvęs “Tikybos K. Steponavičiaus įnešimų
lauko pusės. bet prašome netrukdvtl
pat ruošiasi šias iškilmes kuo
gyventojų. Arthur Rtnek. 8711 West
ir Doros”, “Vyties” ir ‘Drau komitetų likviduoti niekas ne
SSrd Street, tel. PROsnect 0288.
gražiausia
prirengti,
paįvai

REIKALINGA
go’ redaktorium. Be to, buvo parėmė. Komitetas nutarė pi a
RF.NDON KAMBARIAI
rinti.
Didelis miegamas kambarys Ir vir
žymus jaunimo vadas ir Tau čiu mastu veikti: organizuoti
tuve: su šiluma, šviesa ir gasu. Tin
Taigi, belieka tik visoms
kamas vedusiai porai, ypač Jei abu
tos Fondo sekretorius. Dabar Chicagoj parodai didžiulį cho
Incorporated
dirba. Marouette Parke. Atsišaukite
sųjungietėms skaitlingai suva
Telefonu: Renuhllc 0885.
jis yra Lietuvos Universiteto rų, rengti tam tikslui lietuvių
Tel.
Prospect
0745-0746
žiuoti paminėjimui svarbios
PARDAVIMUI
profesorius. Šiemet atvyksta dienų Cliicagoj, ieškoti ir lie
Wholesale Only
Turime parduoti vieną 8 pėdų refrldienos.
geruotą porcelėninę parodymo dėžę.
į Ameriką. Kalifornijos uni tuvių darbams parodoj para
Taipgi vieną 6x8 ‘‘^ralk-ln’’ šaldy
Tų dienų turėtų būt pamir
5931-33
So.
Ashland
Avė.
versitete per šių vasarų dės mos. Komitetas yra pasidali
tuvą.
___
/
šti visi kasdieniniai rūpesčiai,
KASTN KR RFFRIGFRATION
nęs
į
įvairias
komisijas,
apie
tys politinę Europos geogra
SALES.
naminiai užsiėmimai ir visos,
4284 W. 2«th St„ Chicago.
Paa
mus
galima
gauti
tikrai
Uskurias,
neabejotina,
praneš
jo
fijų. Tik kų gautame to uni
tuvišką Importą Valstybinę Deg
PARDAVIMUI NAMAS
lig venos motinos dukros, tu
tinę.
versiteto laikraštyje randame valdyba.
Brighton Parke; 2 fletai po 4 kamb.
rėtumėm suvažiavusios pasi
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Gerame stovyje. $2,800.00. Maža su
prof. Pakšto atvaizdų pirma
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmldas
ma Įmokėti, balansas $25.00 j mė
džiaugti organizacijos 25 me
Savininkai
nesį. Atsišaukite:
me puslapyje. Tikimasi, kad
JOE STARMAH.
UNIVERSAL
tų gyvavimo sukaktimi.
4503 So. Talman Avė.
kitų mėnesį, keliaudamas į
l-mas aukštas
M. S. Ch. apskritis nuošir
RESTAURANT
Rrsrrvaa viri
Tortas viri
Kaliforniją, porai dienų su
REIKALINGAS PARDAVĖJAS
*3,1 M.MM.M
džiai prašo visas sųjungietės
Moderniausia ir Pato
Reikalingas komercijinės refrigerastos Chicagoje.
cijos pardavėjas. Gera proga. Ne
imti dalyvumų dvasinėj puo
giausia Valgykla
reikia turėti patyrimo. Komlšinas ir
gnsolinas. Atsišaukite telefonu:
toj. Lauksime taipgi Melroee rių sųjungiečių ir poros paša
Bridgeporte
Lavvndale 2295
Park, West Pullman ir Rose- linių asmenų brangių elektriREIKALINGAS PARDAVĖJAS
750 W. 31st Street
Reikalingas degtinės pardavėjas. Tu
lando sųjungiečių.
ri turėti gerą sekimą. Geras atlygi
kinę siuvamų mašinų. Nuo sa
A. A. NORKUS, sav.
nimas. Atsišaukite:
Visos turi suvažiuoti į par. vo krikšto motinėlės M. JasMUTUAL LIQUOR CO„
Tel. Victory 9670
4707 So. Halsted St. Chk-ago
salę pusę po astuonių, iš kur nauskienės ir pusseserių F.
bendrai eisime bažnyčion.
Norkienės ir Wanllenbergbra
MOVING IR
4192 S. ARCHER AVENUE
S. S. ngų “Mix master”.
Klausykite
EXPRESSING
(North Eaat Corner Archer and
MATYKITE MUS PIRMIAUSIA
Toks gražus pagerbimas
Sacramento Avė.)
DEL ŽEMU KAINŲ
Šauni “Shower”
jaunosios Elenos Klikūnaitės PALENDACH’S TRAVEL
Phone LAFAYETTE 0461
JOE MOCKUS
BUREAU
WEST SIDE. — Gegužės 4 rodo, kad kaip ji, taip jos tė
United States Government
2358 So. Leavitt Street
priežiūroje ir kiekvienai ypaFolklore
Radio
Program
d. žinomų senų šios kolonijos veliai turi daug giminių ir EVERY
tai pinigai
apdrausti iki
SUNDAY FROM 1-2 P. M.
$5,000.00
gyventojų Jono ir Juzefos Kli gerų drangų.
ISmokėjom
Motinų Dienai
—IR DŽIAUGKITĖ8
kūnų dukrelei Elenai jos ar E. Klikūnaitės vestuvės su
LTF.TUVIfiKA
TIKRU PATOGUMU
Už padėtus
Duokite
Jai Machlneless Permatimos draugės buvo surengu R. Žilium įvyks sekmadienį, RŪBŲ KRAUTUVE
pinigas
nent Wave.
Mes nevartoj&m nei mašinos,
VISKAS DLL VYRŲ
Užsakykite Dabar! Naujas
sios “bridal shower”, kuri geg. 28 d.; Moterystės sakra
Duodam Paskolas ant l-mq
nei elektros.
Morgičit)
1- ma: Jinai džiaugsis Juo, nes
įvyko pas jaunojo R. Ziliaus mentų priims per sumų Auš
Valdžios Žemos-Kainos Fi
jis yra patogus.
Safety Deposit Dėžutės Galima
2- ra: NBra sukapotų gaterių;
ros Vartų parap. bažnyčioj.
tėvelius.
Pasirendnoti
puikiai augarbenluotl; nepasilelnansavimo Planas Duoda
d žindžia kol išauga.
žengiantiems į moterystės
Elena Klikūnaitė savo drau
Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki
Jums iki 24 Mėnesių Iš
6
vak.
Seredom
nno
9
iki
12
die

gių ir pažįstamų buvo gau gyvenimų linkiu daug laimės.
ną, Subatom nno 9 ryto iki
Ta pati
mokėti!
siai apdovanota. Dovanų tar
8 vaL vakaro
pe radosi ir brangių dalykų.
CENTRALIA, III., geg. 8.
Nuo dirbtuvės, kurioj Elena — Centralia ežere apvirtus
PAUL LEASAS
• Dabar jūs galite turėti elektros laidinius, kur tik
(Vyriškų Rūbų Krautuve)
dirba darbininkių, gavo bran valčiai nuskendo Jennie Fan
jie reikalingi — kur tik norite turėti — dėl savo
of CHICAOO
gų “Silver Service
gi nuo zini, 14 m., ir jos sesuo Gene- 3427 So. Halsted Street
lempų, laikrodžių, radijų ir prietaisų ... jūs galite
JUSTIN MACKIEWICH
BERNIUK’S BEAUTY
Tel. Ronlevanl 09.77
vietinės M. S. 55 kp. kai <ku- va Beneventi, 12 m. amž.
įrengti modemiškas šviesas ir prašalinti senus fixPresident
8H0P
čerius... įvesti dratas pakankamo dydžio, kad pri
HELEN KUCUINSKA8, See.
1725 WEST 47TH STREET
duotų visų energijų, kurių jūsų elektrikiniai prie
Kamp. Hennitage. T.L Yards 2771
taisai reikalauja... ir imti iki 24 mėnesių išmokėti!
1< metų patyrimo.
PLATINKITE “DRAUGĄ”
Pamatykite bilę kurį elektrinį kontraktorių, kuris
turi E. F. H. A. iškalbų. Pagal naujų valdžios žemos-kainos finansavimo planų kuris liečia namus
NEW CITY FURNITURE MART
Chicagoje, jis įves laidininkų dratas ir fiksčerius
— rengia —
kuriuos įsirinksite, už mažų įmokėjimų ir žemų iš
mokėjimo kainų. Jūs galite imti iki 24 mėnesius iš
mokėti balansų, mažais patogiais išmokėjimais su
jūsų Elektros Patarnavimo bila.... Jei norite, rašy
kite Electric Associacijai dėl pilno surašo E.H.F.A.
Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
kontraktorių. Taipgi klauskite kopijos “Cbeck Your
' Prienamomis Kainomis.
Wiring” ir dėl pilnų in
Sekmad., Birželio-June 4, 1939
formacijų apie E. H. F. A.
$1,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00
planų.
Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuoipų.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Aplink mus
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UTILITY LIQUOR
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DAUGIAU ELEKTROS
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4%

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

2rą Metinį Pikniką

^^BUICK
AGENTŪRA

MILDA AUTO SALES

Klausykite mūsų programo:

U stoties W8BO, 1910 kll., 8:80 Iki • v. V.

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

Telefonas VICtory 1696
20 North Wadc*r Drfv»,

STAtO

