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Kasyklų vedėjai taikosi su angliakasiais
Ispanijos Misti laimėjimo
iškilmes Madride įvyks gegužes 19 d.

Sutiko pripažinti “unitu shop”
sistema vietoje žinomos “closeil sbop” BES!

Bus pamaldos, paskui
karinis paradas, pramogos

Daroma darbo valandų ir
atlyginimo sąlygų sutartis
NEW YORK, geg. 12. —
Appalaehian (astuonių valsty
bių srityse) minkštų anglių
kasyklų vedėjų komiteto pir
mininkas W. L. Robison iŠ
Clevelando pranešė, kad ko
mitetas nusprendė pripažinti
angliakasių prezidento J. L.
Lewiso ‘union shop’ sistemos
sąlygų ir daryti sutarti (kon
traktų) su angliakasių orga
nizacija.
Sutartis jau redaguojama.
Ji palies darini valandų, atly
ginimo už darini ir kitas dar
bo sąlygas.

Pietinių valstybių minkštų
jų anglių kasyklų vedėjai, ma
tyt, priešinsis naujam sutari
mui. Jei taip, tai jiems priesieis daryti atskira sutartis
su angliakasiais, kurių yra apie 114,000 ir kurie taip pat
streikuoja, nes priklauso vie
nai ir tai pačiai angliakasių Į
United Mine Workers of Aineriea (CIO) organizacijai.

Astai S. Chicagos gaisre žuvusieji
nesurasti; tiriama gaisro priežastis
So. Chicagos gaisre aštuoni i Gaisrų sukėlė sprogimas vie
žuvusieji asmenys dar nesuras įnami sandėlių. Sprogimas įvy
ti pelenuose ir griuvėsiuose. ko 8:50 rytų.
Specialistai nustato, kad
Žinovai pareiškia, kad jų
kūnai gal nė nebus.rasti. Gal sprogimų feUkŪitt „jttVU Uulb&b.
sro laiku karštis buvo taip di kurios, susijungusios su oru
delis, kad geležiniai balkiai sprogsta taip, kaip anglių,
suraityti ir kai kuriais atve-į miltų, arba kitos kokios duljais sutirpinti. Tad žmogaus i kės. Šių dulkių sprogimų su
kimo nė dalytė negalėjo išlikti, i kelia mažiausia kibirkštėlė, ku
----------------- - --jri gali pasireikšti iš elektros,
Pagaliau nustatyta, kad So. i mašinų, arba nuo žmonių viCbicago gaisre žuvo aštuoni ningų apavų.
asmenys ir 24 sužeista. Tarp
Savo keliu federaliniai ausužeistųjų yra 20 ugniagesių, j toritetai taip pat veda tardySudegė penki grūdų sande- mus.
liai. Nuostolių apie 4 milijo- j Anot angliškos spaudos, san
nai dolerių. Milijonai bušelių diliuose viskas buvo tvarkoje,
javų grūdų sunaikinta. Spe- į Buvo naujoviniai įtaisymai ir
kuliacijoje tuojau padidintos visus reikalingos saugumo
grūdų kainos. O prieš gaisrų priemonės.
ieškota priemonių, kaip ir koAnot
specialistų, dulkių
kiu būdu grūdų dalį sunaikin 'sprogimo galima apsidrausti
ti, kad atsiekti didesnes kai- tik su nuolatine ventiliacija,
nas.
j kuri turi dienų ir naktį veikKoroneris ėmėsi tirti gaiš- ti. Dulkių tirštumas turi būti
ro priežastį. J savo teisėjų | retinamas. Kai tirštesnės dulsųstatų jis pakvietė specialis- j kės, tuo smarkesnis sprogitus. — chemikus ir inžinierius, mas.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ
JUGOSLAVIJOS
REGENTĄ PRINCĄ
VATIKANAS, geg. 12.

—

LONDONAS, geg. 12. —
Žiniomis iš Burgos, Ispanijos,
frankistų vyriausybė rengia
dideles savo laimėjimui minė
ti iškilmes Madride.
Iškilmės įvyks gegužės 19
dienų.
Iš ryto įvyks iškilmingos
padėkonėe pamaldos. Paskiau
milžiniškas kariuomenės para

Padarius sutartį, nedarbas
kasyklose bus užbaigtas. Šis
kontaktas teks 346,000 anglia fe t i JĮ j
kasių.
'

VĖLIAUSIOS
IŠUETUVOS
Lietuvos kareiviai susipažįsta su vietomis savo tėvynės, kurių, gal, tekti jiems ginklu
ginti nuo pasikėsintojų. (VDV. photo)

Dancigą naciai pareiškia, kad jie
savo ikima paveda Htlerie mezinrai

Anot Greiserio, Dancigo
.viuiviįt.u na
ZAGREBAS geg 1° —
eiai y Fa
tėvynės TCr oalųv&tei' pareiškia? kad
.Vokietijos, nuo kurios jie il vienaip, ar kitaip kroatams
giausius metus yra atskirti. laisvė bus atsiekta. Toks yra
Laukdami išvadavimo tačiau kroatų troškimas ir su juo
naciai turi užsilaikyti rainiai, reikia rinitai skaitytis. Vadai
be reikalo neprovokuoti prie-^oJio> kaip
Jugoslavijos
So, kuru bando Sį mieeb,
M.Į regentag princas p>ulius

DANCIGAS, geg. 12. —
JbuMM^.-senatd pre«*4entas
hitlerininkas Arthur Greiseris šiandien pareiškė, kad vie
tos naciai šio miesto ir savo
likimų paveda fiurerio Hitle
rio nuožiūrai. Sako, nuo jo
sprendimo priklauso Dancigo
ateitis.

v,n 19t
T. SĄJUNGOS TARYBA
į ATIDĖJO SUVAŽIAVIMĄ

STALINAS SAVO
RĖŽTU IR TOLIAU
VYKDO TERORĄ

ŽENEVA, geg. 12. — T.
Sąjungos tarybos suvažiavi
mas turėjo čia įvykti ateinanRYGA, gieg. 12. - Žiniomis tį pirmadienį. Sov. vyriausyiš Maskvos, tenai pašalintas bei reikalaujant vienai savaiiš užimamos vietAs ir staiga tei nutolintas
dingo sovietų susisiekimų ko
misaras M. Bormanas. Kalba KAS KALTAS UŽ KARO
PROPAGANDĄ
nia, , ka<l jis bus Stalino tevoro auka.
| WASHINGTON, geg. 12. —
„
,
, ,
Už vykdoma karo propagandų
Bermanas, buvęs
slaptos .
...
x .
V.
Amerikoje senatorius Borapolicijos narys, pereitų žiemų hfts kftltina preai(lentQ Roosebuvo paskirtas paštų ir tele veltų. Jis sako, prezidentas
grafų tarnybos komisaru. Da be reikalo kišasi į Europos
PASIKORĖ BUVĘS KLAI
bar jis pakeistas Maskvai ne
PĖDOS DIREKTORIJOS žinomu kažkokiu Peresipkinu. politikų.
NARYS
Aiškėja, kad susisiekimų ko PATARIA NESKIRTI PIE
KLAIPĖDA, geg. 10. — misaro vieta pas Stalinų yra
NUI KAINOS
Šiomis dienomis Klaipėdos ka pavojingiausia. Nuo 1936 meSPRTNGFIELD, III., geg.
lėjime pasikorė buvęs direktoifų šio* komisarijato komisarais 12. — Žinovai įspėja legislarijos narys Subrau. Di rėkto-j buvo: Antipovas, Rykovas, tūros atstovus, kai pieno pro
rU°j® jis atstovavo naclonal- Yagoda ir Kapelskis. Pirmie- dukcija ir kainos nustatymas
socialistus.
ji trys sušaudyti, o ketvirta nebūtų pavestos politinei kon
sis dingęs taip, kaip kad da- trolei. Sako, nuo to skaudžiai
DANCIGAS — VOKIETI kar Bermanas.
nukentės ūkininkai, tarpinin
kai ir patys pieno vartotojai.
JOS MIESTAS

Šventasis Tėvas Pijus XTI
šiandien priėmė Jugoslavijos
regentų princų Paulių ir jo
žmonų, princesę Olgų.
Apie 20 minutų Jo Švente
nybė privačiai kalliėjosi su abiem vizitoriais.
Po to popiežiuj pristatyti
BERLYNAS, geg. 12. —
jųdviejų palydovai iš Jugos- jjaeju sluoksniuose reiškiama
lavijos.
nuostebos Britnnijos ministro
pirmininko Cbamberlnino paTURKIJA SU BRITANIJA reiškimu, kad britai pasiryžę
LONDONAS, geg. 12. — padėti Lenkijai ginti Dancigą,
Ministras pirmininkas Cham- Naciai tvirtina, kad britai b®
berlainas parlamente pranešė, reikalo sielojasi, nes Danc.i-

VADOVAUJANČIOJI
SERBU KLIKA
PRIEŠINGA KROATAMS

i

SUSIMEŠKERIOJO 8 DO
LERIUS

DAUG STOJANČIŲ I SAU
LIŲ SĄJUNGĄ
geg. 12.

SPOONER, Wis.,
— Leroy Zeksaka išėjo meškerioti ežere. Nesisekė. Už
kiek laiko staiga meškeria užzkliuvo. Ištraukė piniginę ir
joje rado aštuonis vienadolekad Turkija dedasi su Britą-'gas esąs Vokietijos vidaus rinius banknotus. Jau apipu
nija prieš diktatorių agresy-1 klausimas, nes Vokietijos mdft vę, bet serijų numeriai dar
vj nusistatymų,
įstas.
matomi.

ŠIAULIAI. — Paskutiniuo
ju laiku daugelis valdininkų,
tarnautojų bei darbininkų sto
ja Šaulių Sąjungom Ypatin
gai daug stojančių yra darliininkų, kurie telkiasi daugiau
sia prie savo įmonių šaulių
būrių.

l

grįš iš Italijos, tuojau bus su
kelta nauja akcija dėl kronfcų
laisvės.
Vyriausias kroatų vadas dr.
Vladko Matchekas pareiškia,
kad daugumas pačių serbų yra nusistatę už kroatų autono
mijų. Kroatų laisvei atkak
liai priešinasi tik serbų valdo
vaujančioji plutokratiį. klika,
kuri negausinga, bet vis dar
galinga. Bet ji bus palaužta.
Anot Matebeko, ideališkiau
sias Kroatijos problemos iš
sprendimas būtų Kroatiją pa
keisti respublika. Ir to bus
siekiama. Pirmiausia reikia iš
gauti autonomija. Greitu lai
ku nepriklausomybė atsiekia
ma tik su ginklais. Kroatai
to vengia ir vengs.

APSIGYNIMO FONDUI
JAU SUAUKOTA DU IR
PUSĖ MILIJONO LITŲ

das ir kitos pramogos.
Šiai šventei miestas šiek
tiek apvalytas ir patvarkytas.
Paradui skirtos gatvės ir aik
štės pataisytos ir pagražintos.
Ispanai iš tikrųjų turi ko
džiūgauti ir linksmintis. Nes
nusuko sprandų siaubui —ko
munistams, kurie bandė šalį
pavergti ir iškrikščioninti.

IR DANCIGO NACIAI
ĮSPĖJA LENKIJĄ
PASIDUOTI HITLERIUI
BERLYNAS, geg. 12. —
Dancigo nacių vyriausybės
laikraštis Danziger Vorposten
įspėja Lenkiją, kad ji geriau
padarytų pripažinusi Hitlerio
reikalavimus — nesipriešintų
Dancigą prijungti .Vokietijon.
Nes Vokietijų kurių dienų ne
tikėtai smogs ir be jokios len
kų malonės užims miestų ir
perskels patį koridorių.

KAUNAS, geg. 9. - Iki
šiol Lietuvos visuomenė Apsi
gynimo Fondui suaukojo du
ir pusę, milijono litų. Šiam
reikalui nuoširdžiai aukoja
ūkininkai, darbininkai, moks^e^ai ir kar’a‘- Nemaža aukų
ir ^Vilniaus krasto, Anglijos ir Amerikos lie
Vorposten nurodo, kad Left
tuvių. Užsienio lietuviai gra
kijos mobilizacija ir karinės
žiomis aukomis rodo meilę
demonstracijos išilgai Vokie
gimtosios žemės laisvei.
tijos pasienio yra pavojingos
ne Vokietijai, bet pačiai Len
LIETUVOS GENEROLAS
kijai. Sako, lenki} kardų barš
RAŠTIKIS VARŠUVOJE
kėjimai negali kenkti galingaKAUNAS. — Gegužes 8 d. jai Vokietijai, kuri kuomet
generolas Raštikis išvyko Į tik nori gali susimesti ir su
Varšuvą, kur dvi dienas bus malti lenkų arogantijų. Ki
Smiglio-Rvdz svečias. Lenkų taip ir nebus, jei lenkai nepa
spauda šį vizitų labai entuzi- sitaisys. Vokietija neteks kan
jastingai sveikina.
trybės, pažymi Vorposten.
PASKIRTAS ANTRAS
GEN. SEKRETORIUS

KAUNAS, geg. 9. — Vi
daus reikalų ministerijos an
tru generaliniu sekretorium
paskirtas savivaldybių depar
tamento direktorius Barkaus
kas.
1
IŠKILMINGAI PRAĖJO
MOTINOS DIENĄ

KAUNAS. — Gegužės 7 d.
buvo iškilmingai atšvęsta Mo
tinos Dienų. Ta proga užre
GUBERNATORIUS SIR
gistruota per 1,500 gausių šei
GULIUOJA
mų, turinčių virš dešimts vai
SPRTNGFIELD, Ilk, geg. kų. Gausios šeimos premijuo
12. — Guliernatorins Horne- jamos, o neturtingos šelpia
ris iš naujo pradėjo sirgu mos.
liuoti. Gydytojai liepė jam
neiti jokių pareigų ir ramiai PRISIEKĖ 1,700 SUSISIE
KIMO MINISTERIJOS
užsilaikyti.

Dėl prez. Roosevelto Vor
posten pareiškia, kad prezi
dentas pats save nuvilia. Jis
mano, kad savo raštu padrą
sina Britaniją ir Prancūziją
padėti Lenkijai. Yra aišku,
kad nei Britanija, nei Pran
cūzija neturi pasiryžimo sių
sti savo kariuomenę, nes neį
manoma tas atsiekti.
SUMAŽINTA PIENO
KAINA

Bowman Dairy kompanija
paskelbė, kad ji sumažina pie
no kainų — vienu centu ma
žiau kvortai.

VARŠUVA, geg. 12. — Len
kų spauda praneša, kad į Dan
eigų 100 jaunų vyrų vokiečių
nuvyksta iš Rytprūsių ir Vokia
tijos. fTas reiškia, kad Danci
TARNAUTOJŲ
VYKDOMI LIGONINĖS
KAUNAS, geg. 7. — Tau go naciai ruošiasi sukilti prieš
ĮRENGIMO DARBAI
tai ir valstybei iškilmingai Lenkiją. Kitaip ta reiškinio
negalima išaiškinti.
MARIJAMPOLE. — Pas prisiekė 1,700 susisiekimo mi
tatytoje apskrities ligoninėje, nisterijas tarnautojų.
įrengimo darbai tęsiami. Jau
sudėta visuose aukštuose lan UŽREGISTRUOTA 10,231
CHTCAGO SRITIS. — Šian
gai. Taip pat baigiami ir sig KLAIPĖDOS PABĖGĖLIS
nalizacijos bei elektros insta jK AUNAS, gegužės 9 d. — dieni numatoma giedra ir kiek
tai šilčiau.
liacijos darbai. Prie šių dar Tki šiol Lietuvoje užregistruo
bų dirba atvykę iš Kauno spe ta 10,231 Klaipėdos krašto pa Saulė teka 5.-30, leidžiasi
8:01. ,
bųgėlis.
cialistai.
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VAIKUūiAi iii MOTULĖ

Tik Tu, Brangioji Mitina...

Lenkai Ir Ukrainai

Šiandien Lietuvos ir viso ypač amerikiečiai ir viso papasaulio dukros ir sūnūs su- šaulio lietuviai, atsiminkite
Advertiaing ln "DRAUGAS** brlngs beat reault*.
“L. Ž.” praneša, kad šiuo metu Lenkijoj
dėl ukrainų vyrauja dvi lenkų srovės, kurių sikaupia atmindami savo mo- motinas. Jūs palikote jas Lie“
draugas”
Uelna kaadlen lAakyrua emiuullenlua.
viena norėtų garbingo susitarimo, žinoma, ge tinas. Gražus paprotis, kilni tuvoje ir negalėsite asmenišPRENUMERATOS KAINA: J. Amerlkoa valatyblae.
Metama — 19.00; Pusei Metu — 11.60; Trims m«neresnėmis sąlygomis, negu kada nors anks metuose diena pagerbti bran- kai 'pasveikinti. Tačiau rasd»mi — 92.09; Vienam mlnealul — .760. Kltoae val,'kitę kitą būdą tinkamai jas
atyblae prenumerata: Metama — *7.09; PuaM matų
čiau, kita reikalauja imtis griežtos rankos giausią asmenį Motiną.
— 94.90. Pavienis num. lo.
Kada išaušta gražuj pava- pagerbti,
politikos ukrainų atžvilgiu. Lenkų šovinis
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua.
tai su endekais priešaky nenorėtų jokių de saris, pražyta vyšnios, kiek- 1 Drauge atsiminkime ir visų
Entered as Second-Class Matter Marcb 91. 1919. at
rybų ir susitarimų. Tuo tarpu konservato vienas gyvis džiaugiasi. Tuo motinų motiną — tėvynę LieChlcago, Illinois Under the Aot of Maroh 9. 1979.
rių “Czas”, “Slovo” ir darbo partijos “Po- labiau džiaugiasi žmogus, žino tuvą. Ši šventa, krauju atlonia
” kritikuoja vyriausybę, kad vis dar gus, nuo vargo ir rūpesčio iš- įpirkta, Lietuvos žemelė daug
Motinų Dienos Proga
vilkina pasitarimus su ukrainais ir neišnau vargtų veidu. Tai džiaugiasi išaugino garbingų motinų, ku
doja palankiam lenkams susitarimui su uk mūsų mylimos motinėlės, su rios tėvynei davė kilnių sūnų
Šunini yra surasti užtektinai tinkamų žo
rainais. Mat, dešinysis lenkų vyriausybinin
džių, kad pilnai įvertinti motinų reikšmę
laukusios šios gražios pavasa ir dukrų. Jos mus išmokino
žmonijos gyvenime. Yra prirašyta knygų to kų sparnas panašiai galvoja, kaip ir ende- rio, joms skiriamos šventės. mylėti ne tik žmones, bet ir
kai. Jų laikraštis “Jutro Polski” rašo, kad
mai, kuriose aukštinama motina. Rašo teo
Žodis motina yra šventas, savo tėvynę.
nereikia pervertinti ukrainų nusivylimų ir
logai, medikai, rašo sociologai; rašo poetai
priekaištų -vokiečiams, kadangi, esą, ukrai Jokia poeto plunksna negalės Sunkiausiais okupacijos laiir beletristai. Bet vis dar, rodos, negana.
nų vokiečių bendradarbiavimas gali atgyti. pilnai išsemti motinos nuo- kais, motinos suvaidino vieDėl ko yra svarbus motinų vaidmuo kai O pusiau oficiozas “Gazeta Polska” kaiba pelnų, nes motina yra gyvy- ną iš svarbiausių vaidmenų:
po gimdytojų, tai visiems yra aišku. Bet ko apie ukrainų pasiūlymus su tam tikrais re- bes šaltinis, pasiaukojimų ka-' jos pirmos mums įkvėpė tėvydėl motinai šiandien reikia būti ypatingai zervais, tačiau duoda suprasti, kad lenkai ralienė.
nės meilę, jos pirmos žadino
Motulė meili, jei mums tu savo ranką duosi
gerai pasiruošusiai tinkamu būdu auklėti neatsisakytų tartis, jeigu Ukrainai iš tikrų
Dar taip, rodos, buvome ne mumyse tą ugnį, kuri nešė
Ir vaikštinėti su mumis eisi,
savo vaikus, dar toli gražu ne visi tai su jų nuoširdžiai to siekia. “Nasz Przegląd” seniai mažyčiai. Mūsų bran šviesą visai tautai. Už tai tė
Nuvesim mes tave toli, j gražiausią šalį
pranta.
pranešimu, kad neužilgo, dar prieš seimui gios motinėlės mus glaudi' vynė šiandien dėkinga lieka
Į vasarėlės žiedų darželį.
susirenkant,
būsią
tarp
Ozono
ir
UNDO
sei

Ten auga radastos, žydi gėlės ir mėlynės.
Visais laikais motinos vaidmuo, kaipo au
prie savo plakančios krūtinės, toms motinoms, už jų pasiry
Saulės švelnumas tenai neinamos.
klėtojos, buvo svarbus, bet ypač svarbus mo atstovų pasitarimai, nors laikraštis ma nešiojo ant rankų. Kiek daug žimą. Būdami sūnūs ir duk
žai
turi
vilties,
'kad
kas
nors
gera
būtų
uk

Dvelkimas žiedų ir paukščių dainos orą pildo;
yra dabar, kuomet žmogaus dvasią nori pa
nemiegotų naktų praleido prie ros motinų, neužmirškime ii
rainų
laimėta
ir
kad
būtų
'pakeista,
ar
bent
Žvaigždės ir mėnuo šviesybe visą naktį rėdo.
veržti visokie izmai ir ją panaudoti kovai
mūsų lopšio. Kiek daug rū motinų motinos, savo tėvynės
Tenai nepavargs!me; nebus žaizdų myluoti,
sulaikyta
dabartinė
Varšuvos
politika
uk

prieš dorą, kovai prieš patį Dievą. Motina,
Lietuvos.
Mylėkime
ją
taij
pesčio,
sielvarto
ir
skausmų
Nei užgavimų mažų aptverti.
degdama karšta meile prie savo kūdikio ir rainų ir jų organizacijų atžvilgiu, nors da
pat,
kaip
mylime
savo
'moti
pakėlė
jos
trokšdamo
sniums
Grožybėj gamtos laimingi mes ilgai gyvensim;
jausdama tokią pat kūdikio meilę prie sa barties metu dėl tarptautinės būsenos reika
Klausimu rūpesčių tau neduosim.
neles.
Tėvynė
iš
mūsų
daug
laimės.
Mūsų
kūdikystės
kapvęs, daug prisideda prie nutiesimo gyveni lingas darnus visų piliečių sugyvenimas.
Rasos sidabrinėj upėj tu nuovargi plausi;
ryzai palaužė jctms ne vienai ko tikisi ir laukia. Tad jos
mo kelių mažyčio ateičiai. Jei kūdikis ma
Miegą saldžiausį dainoj sulauksi.
sveikatą. Pailso rankos mus neapvilkinie. Būkime tikri sū
Rimtas Žurnalas
tys motinos gražų Dievo ir artimo meilės
Ir mūsų sapnus, svajonę nežinos nei vi«*nas,
pavyzdį, jo jis negalės užmiršti. Jei jis ma
Prof. Pr. DoVydaičio rūpestingai redaguo benešiojant, ašaros išvagojo nūs ir dukros tos motinos,
Tik motinėlė, ir mes, rojaus jurginas.
kurioje
tiek
daug
kančių
ir
gal
per
anksti
jų
veidus.
O
tys kilnius mamytės darbus, pastebės mal jamas gatimtos ir šalinių mokslų iliustruotas
Kai krašto takeliai su miegu akis nuvargins,
Tavo meilumas poilsį saldins.
dingumą, su tuo ir kūdikis suaugs ir neleng žurnalas “Kosnios” išleido XX-tų metų 1—3 daugelis jų buvo peranksty- ašarų susigėrė. Šiandien dau
Ir glausim mes galvas savo prie krūtinės tavo;
va bus bet kam išpiešti iš tokio žmogaus nr. Rašo M. Ratautas, P. Slavėnas, Č. Pa- vos šalnos pakastos ir am- giau, bet kada, reikalauja iš
Ji vis širdinga dėl mūsų buvo.
širdies tai, ką motina jo jaunystėje savo kuckas, V. Gudelis, V. Viliamas, V. Literskis, žiams nustojo plakusios mo- mūsų tėvynė. Aplink žvanga
Taigi, motinėlė, leiski tavo ranką imti
gražiais ir kilniais pavyzdžiais įauklėjo. Dėl S. Kolupaila, A. Minkevičius, K. Regelis, A. tiniškos širdys.
plieno ginklai, dvokia parako
Ir j svajonių darželį vesti.
to katalikė motina nepripuolamai turi rū Bendoravičius, Va Morkūnas ir kt.
Ir kam visa tai? Motinos dūmai ir grąsina jos gyvybiTenai, arčiau, prie laimės visi keliausim;
Šiame pat numery yra ir paties prof. Do širdys ir lūpos yra saldesnės niems interesams. Tad paro
pintis savo vaiko dvasine gerove, jo atei
■Viso pasaulio vargus lai jau čionai paliksim;
timi, bet sistėmatingai. Tam šiandien nebe vydaičio sulietuvintieji ir papildyti užsienio už medų. Jos borėjo ir mums dykime, kad mes esame verti
Eugene Field — Laisvai vertė Eglės Saka.
užtenka vienos prigimtosios motiniškos mei moksl. Taschdjiano, Feuterio, Ma^erio strai tą gyvenimo saldumą įkūnyti vadintis jos vaikais ir kad
lės, neužtenka žodžių, pabarimų, nurodymų, psniai. Taigi, kaip matome, žurnale bendra
ir dėl to jos nieko nesigailė mes mokame savo motinėlių
bet reikia ir žinojimo ir ypač pavyzdžių. darbiauja įvairių gamtamokslio šakų specia
DŽIUGINANTI ŽINIA
jo. Nesigailėjo ir savo gyvy įkvėptą tėvynės meilę gerbti
listai.
Nė be reikalo dėl to prirašoma knygų to
Iš PENNSYLVANIJOS
ir branginti. Tenebūnie baisūs
Sukaktuvininkas “Kosnios” yra nemaža bės vien tik dėl to, kad; mes
mai apie vaikų auklėjimą, ne be reikalo
mirties šešėliai nuo nuožmių
steigiamos specialinės mergaitėms akademi nusipelnęs 'keldamas aktualius gamtamokslio gyventume.
Šv. Kazimiero Seserų Vedamai Mergaičių Aka
Dukrele, sūnau! Ar šiandien kalavijų ii* tada tik mes ap
'klausimus. Linkėtina ir toliau sėkmės jam ir
joj, organizuojami motinoms kursai.
demijai, Newtown, Pa., Pripažintos Valdiš
esi tinkamai pasiruošęs pasi ginsim savo motinėlių amžiais
Motinos tikroji žymė yra ta, kad ji karš jo redaktoriui.
tikti ankstyvą rytą besikelia išsaugotą turtą. Čia taip pat
kos High School Teisės
tai myli savo vaikus, už juos aukojas ir
nčią motinėlę Ar šiandien į bus joms didelis atpildas ir
Rimtas Politiko Žodis
juos tinkamu būdu auklėja. Jos gyvenimo
Dar taip neseniai mus džiu gi turim seserų Kazimieriečių
vertinai vispusiškai motinos jos iš mūsų to trokšta.
tikslas nėra tik pačios džiaugsmas, bet jos
gino žinia, kad Tliompsono jau dvi akademiji — Chica“Mūsų Laikraštis’’ paduoda, kad Olandi reikšmę?
Jums gi, mielos motinėlės,
vaikučių gerovė. Ji yra vaiko matomas An
lietuvių kolegija įgavo val goj ir Joseph Marie Viloj
jos vyriausybės galva dr. Hendrikas ColijŠiandieną žmonijos pakriki ši diena teatneša tikrą džiau
gelas Sargas.
diškų mokyklų teises ir teisę Newtown, Pa. Džiugu katram
nas prieš kurį laiką pasakė per radiją kal
mas didėja. Vaikai išsižada gsmą. Jums ši graži diena
Jei bent truputį pavartytume istorijos la bą, 'pateisindamas karines priemones, kurių
teikti mokslo laipsnius. Reiš vienam lietuviui, ypač gi lie
skirta užtarnautai.
Vaikai
savo
tėvų.
Peiliais
perveria
pus, mes pamatytume, kad beveik visi šve buvo ėmusis Olandijos vyriausybė savo kra
kia, lietuviai turi savo aukš tuvaitėms. Jeigu iki šiol kai
Jūsų
vargų
negali
pilnai
įver
motinos
širdį.
Ją
apleidžia
se

ntieji liko šventais todėl, kad turėjo pavyz što saugumui patikrinti. Tarp kitko Olandi
tąją mokyklą, kurioje jų jau kurie bijojo leisti į tą 'mokyk
dingas, šventas motinas, visi didieji žmo jos ministeris pirmininkas pasakė šiuos žo natvėje. Jos nepaguodžia su tinti, bet jūs dovanosite. Bū nimas gali įgauti mokslą pra lą mergaičių, dėlto kad ji ne
nkiose gyvenimo valandose kite ir toliau tvirtos, nešio
nės buvo dideli, nes jie turėjo geras moti džius:
ktikoj jau duodantį naudos. turėjo valdiškų mokyklų tei
Kartais gėdinasi kite šj garbingą motinos var
nas. Vargu šv. Augustinas būtų buvęs šven
“Mes pripažįstame — mes tai kuo sąmo senatvėje.
Tuo mums tenka tik džiaug sių, tai dabar baimė atpuo
tuoju, jei ne jo motinos šv. Monikos karš ningiausiai pripažįstame ir kaip tauta, — įprisipažinti motinos. Kaip ne- dą ir auginkite tautai kilnių
tis ir siųsti į tą mokyklą savo la. Turint omenyje tą, kad
tos ašaros, jei ne jos maldos, jei ne jos šve kad 'mūsų krašto likimas galutinai priklauso gražu ir skaudu motinoms mc asmenybių, už ką vaikų vai
'sūnus. Tejgauna jie mokslą, mokslo lygis visur reikalau
ntumas. Jungtinių Valstybių
prezidentas ne nuo žmonių, kad jis nepriklauso ir nuo tyti tokius vaikus. Jų širdys kai Įtiks dėkingi.
teauklėda savo sielą ir tebū-i jamas kas kartą didesnis it
Linkclnas yra kilęs iš neturtingos šeimos. vieno žmogaus valios: pasaulį valdo Dievas skausmuose plyšta, jos nesuŠiandieną lenkiasi prieš jus.
Bet jis buvo garsus ir laimingas, nes turėjo Visagalis. Tame tikėjime glūdi mūsų jėga, Skuniba šluostyti akių. Argi mylimos 'motinėlės, milijonai nie kuitūros nešėjai lietuvių didesnis, kad be mokslo var
gerą motiną. Jis pats yra pasakęs: ' Kas aš ji gimdo energiją ir neleidžia svyruoti kaip jie užmiršo, kad juos motino | sūnų ir dukrų ir jus puošia tarpe. Garbė tos mokyklos ve giai bus gaunama kiek atsadėjams ir auklėtojams, gavus I komingesnė vieta, lietuviai,
esu ir kuo galiu tikėtis būti, už viską esu vėjo siūbuojamai nendrei”.
lė ruošė gvveniinan, pramokė meilės vainikais. Jūsų nemieleiskit savo dukreles baigu
valdžios užgirimą.
dėkingas motinai ’.
kalbėti, leido į mokslus pas gotos naktys, jūsų išvargusios
sias pradžios mokyklą į aukš
Vilniaus Lietuvių Reikalai
Nėra abejonės, kad ir mūsų, lietuvių, tau
Dabar turim naują džiaugs tesnes lietuvių mokyklas, ku
kutinį duonelės kąsnį atiduo rankos, jūsų vargais išrašyti
tai nepritruks šventųjų, nepritruks didelių
Bal. 18 d. Varšuvoje lankėsi Vilniaus lie dama. Ji troško mums laimės, veidai liudija, kad jūs kovo mą, kurią lietuvių visuomenei
žmonių, kol lietuvaitės bus geromis, krikš tuvių delegacija: K. Stasys, kun. K. Čibi o 'mes ją sunkiose gyvenimo jote, dirbote, troškote dšl mū pranešam. Štai, Seserų Kazi- riose jos ne tik įgys mokslo,
l>et ir gražiai, katalikiškoj
čioniškomis, pamaldžiomis ir pavyzdingomis ras ir R. Mackevičius.
valandose apleidžiame.
sų amžinos laimės, gražaus mieriečių Josepli Marie Viloj dvasioj bus auklėjamos.
motinomis.
Lietuvių delegacija apsilankė Lenkijos V.
Newtown, Pa. vedamoji iner j Apie Joseph Marie Vilos aŠiandien yra proga iš nau gyvenimo.
Lietuvės motinos nuopelnai Lietuvai yra r. m-joje ipas Politinio dep. direktorių Zygaičių akademija iki šiol ne kademijos mokslo ir studen
dideli. Ji daug pasitarnavo savo tautai ir borskį. Ilgesniame pasikalbėjime buvo pla jo atgimti. Pasitik seną mo Didžiuokitės tais pamink
turėjo valdiškos mokyklos tei čių išlaikymo sąlygas sužino
valstybei išsaugodama lietuvių kalbą; prie čiai aptarti Vilniaus krašto lietuvių tauti tinėlę ir išbučiuok jos išvar lais, kurios sukūrėte aukoda
ratelio iš maldaknygės mokindama savo vai niai reikalai. Vilniškis “Aidas” 'pastebi, kad gusias lūpas ir rankas. Paro mos savo sveikatą ir net gy šių. Š. m. balandžio 26 d. at ti kreipkitės į vilos seser.s
vyko Miliai Ir 'Mamas vald
Revizoriaus viloj atsilanky
kus lietuviškai skaityti; užliūliavusi juos pasikalbėjimas įvykęs rimtoje nuotaikoje ir dyk jai, kad ir tu moki ją vybę.
žios
atstovu
<
dr.
Jokūbas
Kemas įvyko Šv. Juozapo ir Ge
vaikystės dienose lietuviškomis dainomis ir buvo juntamas iš valdžios pusės noras pa mylėti net dar daugiau. At
Mos jus
papuošim amžina
ntz
iš
Harrisburg
daryti
mo

ros Patarties Motinos Šventė
nešk, sūnau, dukrele, bent ma
tūo įžiebusi jiems tokius gilius jausmus sa lengvinti Vilniaus krašto lietuvių būklę.
dėkingumo, meilės ir prisiri kyklos reviziją. Revizija pui
vo tėvynei, kurių nesugebėjo išdildyti Si
je. Revizijo-. gerų pasekmių
žą krislelį ir jai laimėk, už ką
šimo prie jūsų vainikais.
kiai
pavyko.
Mokykla
labai
biras ir žiaurūs kalėjimai.
priežastį mes matom ir vilos
ji tau bus amžinai dėkinga.
Gen. Raštikio Vizitos
•
•
’
• .
. .
buvo
patenkint
a
revizoriaus
1
globėjų Juozap) Marijos už
Skaudi yra šį diena, kurie Tik tas yra nepavojingu
Reikia, kad lietuvė motina ir ateity pa
“
Vienybė
”
rašo:
Dabar
Lietuvos
Kariuo

asmenybe
—
jo
rimtumu
ir
taryme. Pasitikint ir
toliau
nebegali pasveikinti savo mo tarp žmonių, kurs noriai nuo
siliktų lietuvybės auklėtoja, lietuviškos kal
menės
vadas
Gen.
Raštikis
lankosi
Lenki

malonumu. Dr. Rentz reiškė' Jųjų šventąja globa, taip pat
bos saugotoja. Čia kalbame ne vien apie
tinų. Jas priglaudė gelsvas jų slepiasi.
joje,
kaip
Lenkijos
Maršalo
Rydz-Smigly
sve

didelio patenkinimo tiek aka-j dėkojant už patirtas malones
Lietnvots motinas, bet Ir apie šiame krašte
smėlis, jos baigė šio gyveni
čias.
Ką
Gen.
Raštikis
pasakys
apie
savo
'Tik
tas
be
baimės
džiaugia

| ih niijcs mokslo stoviu, tiek mokyklos vadovybė pasiryžu
ir kitur gyvenančias. Nuo motinų labai daug
mo kelionę. Tačiau atsimin
lankymosi
Lenkijoje,
bus
įdomu
žinoti.
Svar

si,
kurs
turi
savyje
geros
są

mokinių auklėjimu. Gegužės 2 si yra su pasiaukojimu varyti
pareis lietuvybės ir katalikybės išlaikymas
bu, kad Lietuvos kariuomenės vadas susipa kim ir jas. Paipuoškime jų žinės paliudijimą.
d.
akademija jau gavo val mergaičių auklėjimo ir mok
Lietuvos išeivijoj.
■ ,
žįsta su savo kaimynais, karo vadais ir ka kapus gyvų gėlių vainikais,
džios pranešimą apie tai, jog slinimo darbą.
Mylėkime savo motinas ir gerbkime ne riuomene. Geras 'kariuomenės vadas ne tik joms paprašykime Aukščiau Nesikišk į svetimus reika
lus, nesimaišyk į vyresniųjų jai teikiama valdiškos moky Lietuvaitės, į mokslą, į
tik vieną dieną metuose, bet visuomet, kas savo kariuomenę gerai pažįsta, bet pažįsta siojo malonių.
klos High School teisės. Tai mokslą!
dien. Jos to užsipelno.
Švęsdami Motinos šventę, veiksmą.
ir savo kaimynų kariudmenę ir jos vadus.
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P,

I f I
šeštadienis,

geg.

DRirOAS

13 d.. 1939

darė gerą įspūrį. Pasirodo,
jo būta kieto, ištvermingo ir,
nuo savo tikslo nenukrypstan
čio žmogaus. Kaipo veterina
j rijas gydytojas jis buvęs la
bai darbštus, kruopštus ir
(Tęsinys)
i slaptu Vokietijos nacionalso
pavyzdingas. Pakviestas prie
Taigi faktiškai Klaipėdos
Part*>“ ™i“Jr Pri’ gyvulių, jis jau 4-5 valandą
’ klausęs garsiojo Alfredo Ro'kraštą mes 'praradome jau j
ryto atvykdavo ir atlikęs sa-Į
senbergo vadovaujamai užsie
1938 m. lapkričio mėn. 1 d.,
vo darbą, dažnai nė žodžio
nio vokiečių partijos grupei.
karo stovį panaikinus ir da
netaręs ir šeimininkų kamba
Kada 1933 m. likvidavosi ligvus visišką laisvę nacionalso
riuose neaplankęs, išvykdavo.
tol
verkusios
vokiečių
politi

cialistiniam verkimui, o 1939
Sako, esąs labai nekalbus ir
nės
partijos Klaipėdos kraš
m. kovo mėn. 22 d. įvyko gasantūrus. Nėra abejonės, kad
te
ir
tų
partijų
buvusieji
va

lūtinis formalinis krašto pri
į jo nusistatymus ir pažiūras
dai
(Krause,
Gubba,
Konrad,
jungimas prie Vokietijos.
lietuvių atžvilgiu, nepaliko be
Dressler ir kiti) buvo jau dau
Keletą žodžių apie Klaipė giau ar mažiau savo politine įtakos ir tie 4 metai, kuriuos
dos vokiečių vadus. Pirmiau veikla susikompromitavę, ži jis praleido Lietuvos kalėji
sia, žinoma, tenka suminėti noma, ne be Berlyno žinios, me. Kai kas net tvirtina, kad
jo paskutinė 'politinė veikla
veterinarijos gydytoją - dak
buvo ištrauktas ilgiui dar la buvo kerštas lietuviams, bent
tarą Ernestą Neumanną. Tai
vidurinio amžiaus. (50 metų, bai mažai kam pažįstamas dr. tai turėję nemažos reikšmės
žmogus. Iki nuteisimo 1934 Neumannas. Jį Mažinusieji pa jo darbo krypčiai ir tempui.
m. jis buvo vyriausias krašto sakoja, kad jis esąs kultūrin Paskutinės jo viešos kalbos
veterinarijos gydytojas ir po gas, ku'klus ir ramus, simpa būdavo, palyginant, santūrios
litiniame gyvenime visiškai tingas žmogus. Jo laikymasis ir neperdaug agresingos. Vi
nedalyvavo. Sakoma tačiau, bylos metu, kariuomenės teis- sai kitokio tipo yradr. Neu’kad jis jau nuo seniai buvęs me, taip pat daug kam pa manno pavaduotojų buvęs anDr. Or. Valančius

Laiškai Iš Klaipėdos

Grand Opening
IŠPARDAVIMAS
TĘSIASI

Advance FurnilureCo.
KRAUTUVĖJE
2536-40 W. 63rd St. Prie Maplevvood Avenue
MARQUETTE PARKO KOLONIJOJ
va rt
Geresniam visuomenės patarnavimui Krautuvė bus atdara vakarais iki 9-tos
vai. ir Nedėlioj nuo 10-tos valandos ryto iki 4-tos valandos po piet.

I
ir joje susiorganizavus atski
ram darbininkų padaliniui
(“ Arlieitsfront”) jis buvo pa
skirtas to darbiniirkų fronto
vadu.

tytas enkėtas ir pasirašyti atitinkamus
pasižadėjimus.
Kiekvienoj apskrity sudary P&gerbkiin motiną senyvą,
tos specialios komisijos, ku Kurie turime ją dar gyvą.
rios turės šitirti kiekvieno į- Nes ateina Motinų Diena,
Įdomu pažymėti, kad nęi fdojančio į partiją ištikimu Tik į metelius kartą viena.
Monienas, nei Subran nebu mą ir tinkamumą. Partijos į- Ji mus atsargiai globoja,
vo išrinkti į paskutinį seime galiotiniu priimti naujiems Dieną ir naktį daboja.
lį, nors bmdrąjame kandida nariams “Gauleiteris” Ko- Kūdikio dienas palydėjo,
Mums laimės nepavydėjo.
tų sąraše abu buvp įrašyti. chas paskyrė tūlą Penner, ku
Mat kai kurie ūkininkai rink ris yra kartu ir vyriausiu Kl. Mes jos meilę greitai ]>ažinoin,
dami šių dviejų pavardes iš krašto finansų komisaru bęi Kai supratom, jausmus gaibendro bloko išplėšė, dėl jų partijos kasininku visoj Ryt vinom.
perdėm komunistiškos praei prūsių apygardoj. Partijos ap Prasikaltus pyko ir l>audė,
ties. Monienas dėl neišrinki- skričių vadais paskirtieji au Palaukus ir vėl prie savęs
mo seimelin buvo kompeųsjuo- tomatiškai tampa ir tų aps glaudė.
Vilnijos poetė Ona Miciūtė. tas paskiriant jį dirpkįtųrijos kričių viršininkais, kaip tai Jos ypatybės pamylėjome.
(VDV.) nariu ir “Ąrbeitsfron-to « va daugiausia yra ir pačioj Vo Ir ją neapleisti žadėjome. R.
du, o jo draugas Suhran taip kietijoj. Buvusis Klaipėdos
ksčiau “Sovogo” ir vėliau ir li'ko iš-diAntas iš viršūnių, kraštas 'padalintas į tris ‘krei galėsiąs pranešti vyriausiam
“Kulturverbando” vadovybė nors šis priešlietuviškame vei sus’: Klaipėdos miestas, Klai partijas ir Reicho fiureriui
je, paskutinės Klaipėdos kra kime irgi buvo nemažai “nu pėdos apskritis ir Šilutės aps Hitleriui apie organizacinio
što Direktorijos pirmininkas sipelnęs”. Sakoma, kad Suk-, kritis. Ligšiolinis Pagėgių ap- darbo pabaigą ir apie galuti
Bertuleit. Tai didelis fanati ran buvęs “nubaustas” dėlto, Sritis panaikintas ir priskir- nį partijos bei valstybės ad
kas ir dar didesnis demago- kad jis viešai prisidėjo .prie ^as Pr,e Tilžės lcreiso .Pats ministracijos susiformavimą.
gas. Kaip ir iš pavardės ma-, bendro fronto, o slaptai Vis i Ry^pnisių apygardos partijos
tyti yra tai lietuviškos kilmės dat palaikęs santykius su se- j va(^as (Ganleiter) ir tos apyJŪS GALITE GAUTI
; savo bičiuliais komunis
,  'gardos prezidentas (Oberpaežmogus ir tik per atsitiktinu nais
mą pasidavęs “vokiečiu”. To tais, kurių vis dėlto dar ne- sident) Kochas taip pat ap
kie “išverstkuriai” paprastai niažai esama ypač uosto dar- sigyveno Klaipėdoj ir pats
už «3. M.
Taipgi <auaale ard.tlAki,
vadovausiąs partijos organi plunkiu autalnymu, apkirpimą Ir
yra vokiškesni ir už pačius bininkų tarpe.
zavimui kaip ir visai admi
tikruosius vokiečius. Tai vi
Tuojau
po
prijungimo
reorr
nistracijai, iki kol Klaipėdos
dutinio amžiaus, apie 45 me
ganizuota
ir
visa
vietos
vo

krašto prie Vokietijos prijun
tų, žmogus, ilgą laiką buvęs
kiečių
politinė
organizacija.
gimo darbas būsiąs baigtas.
Klaipėdos žemės banko (Lan“
Kul^urverbanda.^
”
likviduo
Jis vadovausiąs taip pat pra
dschaftsbanko)
direktorius.
tas/
o
jo
nariai
'paskirstyti
į
Jo tėvas yra gana pasiturin
džioj politiniams kursams, ku
atskiras
nacionalsocialistų
pa

tis ūkininkas, namuose varto
rie bus suruošti naujiesiems
ja lietuvių kalbą, vokiškai si rtijos grupes. Paskirti nauji partijos nariams.
Permanent garbenėjimas yra mū
lpnai supranta ir su sūnum partijos apskričių ir grupių
sų biznis ir mes jame esame tik
Kochas pareiškė netrukus
vadai
(Kreisleiter).
Įdomu
pa
visudmet kalbasi lietuviškai.
rai išsilavinę. Mes suprantame
žymėti,
kad
nė
vienas
iš
'klaivisas jūsų plaukų problemas.
I
Bertulaičio pasidarymas “vo
Jūs galite visados tikėti, kad pas
pėdiškių
į
tokius
vadus
nepaĮ
kiečiu” įvyko visai atsitikti
MOVING IR
Oną gausite tikrai paikų ir gerą
permanent.
nai. Kai baigęs šešias gimna kliuvo. Kaip valstybės įstai-!
EXPRESSING
gų viršininkais, įmonių vedė- į MATYKITE MUS PIRMIAUSIA
zijos klases Tilžėje jis grįžo
ONA’S BEAUTY SHOP
DEL, ŽEMŲ KAINŲ
pas tėvą ir paskui Klaipė,lo- >is ’ k*""'“™'’ * »<* «»»-,
JOE MOCKUS
1820 West 47th Street
Telefonas LAFayette 8038
2358 So. Leavitt Street
je ieSkojo tarnybos, Bertulai-! ‘<‘sn,als Par‘"P'nais apskrifių
tis užėjo i tautinį lietuvių U-' sav,valdybase- ,aiP ir Parti->05
ūkų pasiūlydamas savo darbo Padal""M ™dais paskirti žmo
jėgą. Negavęs čia tarnybos jis nės iš Karaliaučiaus ir kitų

ONA’S PERMANENT

labai apsivylęs ir pareiškė ei- Kytprūsių miestų. Toks nepa
siąs

tarnauti

pas

vokiečius.

sitikėjimas

vietiniais, žinoma,

Netrukus gavo tarnybą Lan- ne#a^j° neiššaukti didelį padschaftshanke.

ADVANCE FURNITURE COMPANV S K: aut erė atsidaro visuomenei geriau
patarnauti.
Užlaikys platų pasirinkimą vien garantuotų ir geresnės rūšies prekių.
Visuomet turės naujos mados prekes geriausių' išdirbysčių.

Duos skubiausi ir geriausį patarnavimą visiems ir visados.
Dus nustatytos teisingos, mažiausios kainos ir prieinamiausios išilgos.

Grand Opening išpardavimo dienose: Gegužes 13-tą, 14-tą,
15-tą ir 16-tą siūlomi spacialiai

SUMAŽINTOS KAINOS
Sučėdimai Siekia Iki 50%
DYKA — DYKAI
Puikios ir gražios dovanos jaunavedži ams ir visiems kitiems su kiekvienu
pirkimu per šį išpardavimą.
Nepaprastas rinkinis dovanų Motinos dienai.

Didžiausias skaičius pilnų įtaisymų jau navedžiams už prieinamiausias kainas.

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

PAGERBKIM MOTINA

Čia

greit

pa

starųjų apsivylimą.

darė karjerą, tapo to banko
Pilnaisiais partijos grupių
direktorium. Matyt esama ga- nariais automatiškai tapo Vi
liaus žmogaus. Bertulaičio si tie, kurie jau ir anksčiau
“ vok iš'k urnas” ir neaipykanta slaptai priklausė nacionalsolietnviams dar labiau padidė- cialistų partijos užsienio gru, .‘o, kai keletą metų kartu su pei. Gi buvusieji “Kulturveri Neumanu pasėdėjo Kauno su- bando” nariai į partiją buvo
nkių.ių darbų kalėjime. Toks naujai priimami ir tai tik
pat fanatiškas “vokietis” y- tie, kurie pagal Rytprūsių ara jo brolis Kaloles valsčiaus pvgardos vado (Ganleiter) Eviršaitis, kuris tarp kitko y- rich Kocho instrukciją buvo
ra vedęs buvusio lietuviškos aktyvūs ligšiolinėse Klaipėdos
direktorijos pirmininko ir krašto vokiečių organizacijošaulių rinktinės vado Brūve- >*e. Kiekvienas įstojantis į pa
kaičio žmonos seserį. Žmonės rtiją turėjo užoildyti nustašnuka, kad ir Brūvel&itis dė- -— ---- ----------------------——
ka šios giminystės, buvęs grei
t
tai iš kalėjimu paleistas, nor. J
šis žmogus vis dėlių yra tik
ras lietuvis.
IntOTorated

UTILITY LIOUOR
OISTRIBUTORS

Iš kitų mažesnių vadų tek
tų suminėti Bingau ir Moni
eną. Pirmasis buvo priešpas
kutinio seimelio vicepirmini
nku ir pasižymėjo savo sma
rkiomis kalbomis prieš lietu
vius. Tai yra gana pasituri n
tis karčiatnnimkas iš Šilutės,
i Įsikūrus “Kulturverbando”
į organizacijai jis buvo išrink
i tas jos pirmininku, Sale Neu
mano kaipo vado ir Bertu
laičio, kaipo vado pavaduo
tojo. Paskutinės direktorijo:
narys Monien iš profesijos yra šaltkalvis. Jis kartu su He
rmanu Subranu ilgą laiką bu
vo Klaipėdos darbininkų ko
munistų vadu. Vėliau, komu
nistams įsiliejus į bendrą na
'Cionalsocialistų organizaciją

l’el

Prospect

0745 074b

WholMale Onl,

W3i 33 So. Ashland Av«

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
Sav. FRANK VIZGARD

Persikėlėm į Naują Vietą

Vieta daug didesnė ir mo
demiškai įrengta.

6246-48 S. Callfomlaav
Chicago, Illinois
Tel. Republic 1538—1539

Lietuvių didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. Už
laiko geriausią ameriko
nišką ir importuotą deg
tinę ir vyną.

KLAUSYKITE

New City Fmitin Mart
RADIO PROGRAMO

u mini x*ttma <autl tikrai IJa
u vi Ak 4 Importą Valstybine De<
an*.

Mea Ir Virt Mflaų Darblnlnka
Lietuviai pp P. Ir M Drtmlda/
žuvininkai

SRENDU0JAME DARŽĄ
IKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

WILLO-WEST
1ERMAN CHURCH R0AD
IR WILL0W SPRINGS
R0AD

WILL0W SPRINGS, ILL.

p-nas Butchas, sav.

a

ANTRADTENTO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Lonie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitą radio žvaigždžių.

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas

1

I
Aeštadienis, getr

kuodi- i Motinų dienos proga, vai
būdavo kai turi pagerbti savo moti
koks nesusipratimas, ar kokie nas. Daug .nereikia, l^tti ausi
negerumai, visuomet jai pa- veda j krautuvę ir nuperka
siskųsdavau ir visuomet ji kokių dovanėlę, kokį drabužį
nuuic suramindavo. D dabar, Kai ji mus augino, rėdydavo,
rodos,
biediiiausia
būčiau kaip išman>dama ir troško.
šiam pasauly. Niekam nėra ka<l jos vaikelis kuogražiautaip, kaip mainai, pasiskųsti, siai išrūdytų. .Ii apie save
uit kas negali taip, kaip ma visai nepagalvojo, tik kad
ma, suraminti. Ir kai pilti ta jos vaikas išaugtų sveikas,
pau motina, dar geri;.u supra protingas ir pasiektų aukštau, kas tai yra tikroji mot1 čausį mokslą.
I numinga toji motina, ku
na.
rios vaikai išaugę jų gerbia.
Taigi, kurie turite savo mo
Sulaukus senatvės .ji tikrai
tinėles, neužga ukit jų žodžiu,
turi kuo pasi irti. I’asididžiuo
kad vėliau nereiktų gailėtis.
ti. Tokie vaikai žmonių taip
O, kiek yra tokių, tiesiog su
ip»t gerbiami ir jaučiasi laižvėrėjusių, vaikų, mm kurių i unyii.
Veronika Faiza
motinos negauna jokios pa
guodos. Atpenč, nuolat girdi
užgaunančius žodžius.

vėlino man
PAGERBKIME MOTINAS gailėjo,
džiausios laimės. Ar

*

Rytoj visas pasaulis
čia Motinų Dieną.

Šven

Aš apleidau tėvynę 1911 me
tais. Atsisveikinau su mainy
tę. O, koks liūdnas buvo pas
kutinis sudiev. Atsisveikinau
mainytę, kur riedančiom per
veidą ašroni sakė: “Dukrele,
gal, jau daugiau nesimatysim.
Dukrelė, gal jau daugiau ta
vęs nematysiu, taip toli iške
liauji. Būk dora
eik, tiesiu
keliu. Melsiuos, kud Dievas
tave saugotų”.

Taip ir atsitiko. Gavau bai
sią žinią — mano mamytė mi
rė... Mano mamytė negirdi
mano pagerbimo. Spaudžia
širdį neapsakomas gailestis.
Atsimenu, ji man nieko nesi

DIDIS GEGUŽIO MĖNESIO

Išpardavimas
Surėdymai Siekia Iki . ............

50%

$85.00 3-jų dalių miegamų 1939 m. mados General Mo
tors Frigidaire po
kambarių setai

S445O

$119-50

$65.00 gražūs seklyčioms
setai

$75.00 puikus eonsole, 7-8
tūbų radios

$32.50

$29-95

$125. 3 jų dalių moderniški
miegamų kambarių setai

32.50 Studio Couches

$69-50

___ $19-75 __
9 xl2 gražios klijartkės

$35.00 gražūs, naujos ma
dos 9x12 kaurai

$2-95

$19.75

$25.00 5-kių dalių Breakfast setai

$55.00 stalo viršų mados
gesiniai pečiai

$12-95

___ $29-50___

$25.00 gražūs nauji Lounging krėslai

$395. pilni 4-rių kam barių
įrengimai, naujausios mados
viskas kas reikalinga dėl
namų, už

_ $198-50
$195.00 pilni 3-jų kambarių
įrengimai, po

$9850

$12-95
$18. springsiniai matracai
PO

$6-95
Imame senus dalykus į
mainus ant naujų.

DYKAI PUIKIOS DOVANOS DfcL JAUNAVKD2HJ
IR VISŲ KOSTUMBRIŲ

MINĖS SIDABRINI
JUBILIEJU

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

S
3222-24-26 So. Halsted Street
i

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Progranio Ne
dėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles

DR. A. W. JAGOBS

BRIG11T0N VARK.
—
Chicago, llliuois
LIETUVIAI DAKTARAI
Sekmadienį, gegužės 14 d. se
OFISO VALANDOfc.
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
ni Brigthon Parko gyvento Tel. Yards 3146.
jai Celestinas ir Ona Miklio- VALANDOS: Nuo 11 iki 12; Ofiso tek CANal 2345
2 iki 4 ir 7 iki 9
Rez. teL CANal 0402.
vai minės vedybinio gyveni
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
mo dvidešimts įlenktąją su
Šventadieniais: 11 iki 12
kaktį. Giminės ir draugai, pri
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
siminę judviejų draugiškų kai
2158 W. Cermak Road
myrunį sugyvenimų su visais GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.:
2—4 *ir 7—9 vai. vakare
ir akinius pritaiko
ir nuoširdų į visus reikalus at
Trečiadieniais pagal sutartį
3343 So. Halsted Street
sinešimų, sumanė surengti ta
2305 So. Leavitt Street
Vilnijos rašytojas Kapelas pFOga iškilmingą puotų.
Maekevipills. (VDV)
Puota prasidės lygiai 2 vaDANTISTAS
Dambrauskienė. M. Vidimas,'land*
Vingeliausko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.
M. Janavičienė, M Mikalaus-. sve^n^e’
1 aiman 1446 So. 49th Court, Cicero
_
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
ir
kieno, V. Gailės.,' T. liauk- avenue- K™'1“""-' visus gi
2-tros lubos
Penktadieniais
CHICAGO,
1LL.
šas. K. Makaveekis, .1. Dz.i-! ",lnes> ,lrauKUS
kai'">"us Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Telefonas
MIDway
2880
3147 S- Halsted St, Chicago
kienė. V. Trumpink ienė
ir pasisvečiuoti, draugiškoje nuo Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
OFISO VALANDOS:
taikoje pasišnekučiuoti
bei
Šeštadieniais
-mulkiais $3.80.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Mikliovams sveikatos ir džinu
Valandos: 3—8 P. M.
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Detrcit, Mich.
gsmingo
tolimesnio
gyvenimo
S. L. A. 352 kuopa per
Telefonas HEMlock 6286
palinkėti.
ižd. J. Ambrose — $25.00.
Endrėkai ir Ivinskienė
Viso — $1,094.86.
(BEINARAUSKAS)
Pirmiau gauta — $1,434.25
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900
So.
Halsted
Street
AKIŲ
GYDYTOJAS
Iš viso — $2,529.11.
2415 W. Marquette Rd.
TELEFONAI:
Visos aukščiau paminėtos
Ofiso valandos:
Ofiso — Wentworth 1612
10—12 vaL ryto
sumos atskirai pakvituotos ir
Res. — Yards 3955
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
į atitinkamus fondus perves
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitariu*
tos. Už visas atikas visiems
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
aukotojams ir rinkėjams nuc
širdžiai dėkoja
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Lietuvos Konsulatas
SPECIALISTAS
OPTOMETIUCALliY AKIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
100 Kast Bellevue Place
4631 So. Ashland Avė.
LIETUVIS

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

Lietuvos Konsulatas Chica
joje gavo ir šiuo malonia
skelbia reikšmingas ir patrijotingas aukas Lietuvos gy
nimui ir nukentėjusių Klaipė
diečių sušelpimui:
Chicago
C’hicago. — Amerikos Lie
tuvių R. K. Federacija —
$525.00. (Lietuvos Paskolos
Bonais $500.00, kuponais $25.
00).
S.L.A. 134. Moterų kuopa
pridavė $42.00: Apsigynimi'
Fondui $22.00, Klaipėdos pa
bėgėliams šelpti $20.(K). Iš sa
vo iždo j>aaukojo.: — $5.00
Užvakar dienos kortavimo
Jos narės sudėjo:
K. Katkevičienė, A. Bučir.- ’.jr bunco j>arty įvykusi Kon
skienė, po ...................... $3.00. sulato patalpose davė jeigu
S, 1‘iaivey. .................. ijjZ.GG. Lietuvos reikalams virš $400,Po $1.00: O. Aleliūnitiič. 00.
įžangos bilietai ir įvairūs
0. Čingenė, J. Gulbinienė, K.
Mankienė, Viačiulienė, smul prizai davė pelno $228.00.
kiom aukom, .............. $6.00.
Aukų sudėta per $200.00.
e
V. Katkevičius pridėjo $3.
Stambesnes sumas aukojo
S.L.A. 208 Moterų kuopos automobilininkai, Milda Auto
narės:
: Sales Savininkas D. KuraiDr. S. A. Slnkis, .... $5.00. į tis, $100.00, S. Balzekas, Ar
li. Kuraitienė,.......... I cher Avenue $50.00.
Pavieniai: Juozas Daukša.
Vakaro
surengimu
ifl$20.00.
pinosi Brenzienė, bankinin
Philadelphia, Pa. Šv. Jur
ko J. Brenzos žmona, V. Mac
gio parapijos Katalikų Fede kevičienė, bankininko Justino
racijos skyrius, per centro se Mackevičiaus žmona, O Kikr. L. Šimutį, Klaipėdos pa rienė, A. Rakštienė, Balzebėgėliams šelpti, .... $35.15.
Viso .................. $629,15.

Lietuvos Konsulatas Chica
goje gavo ir šiuo skelbia se
kamas aukas:
M. Šveikauskas — $6.00. |
Bridgeporto VVS skyrius
per O. Aleliūnienę — $10.00.
Ona Aleliūnienė — $5.00.
Chicago Heignts
Elzbieta Samienė — $32.80.
1
Šių sumą suaukojo sekami:'
Po -5.00 P. Rimkienė, N.N.,
po $2.00: J. Sabutis, E. Sa
mienė, po $1.00: O. Daukšie
nė, M. Damanskienė, M. Šveikauskienė, M. Bendorienė, P.
Šležienė, M. Birgilieoiė,
J.

DR. P. J. BEINAR

DR. VAITUSH, OPT.

INSURANCE

AND

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
NedSlioj pagal sutartį.

kienė, C. P. Kal’ienė, B. Pivarūnienė ir A. Steponavičie
nė.

Jei moki atleisti
jie teip pat leis tau
veikti.

g

■ 3259 S. Halsted Street,
Chicago, Illinoig

*

p

DR. GEORGE 1.BLŪŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd.
VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. STRIKŪL'IS
PHYS1C1AN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office Tek YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930

Tel CANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
REZIDENCIJA

Telefonas REPublic 7868

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniaia
pagal sutartį.
TeL LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTI8TA8

“U WILL LIKĘ TJ8”

4300 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:
10 vak ryte iki 9 vak vakaro
BeLuaadiniij&is ir TreČittianiąig
Pw*l Sutartį.

Turime daugybą vartotų automobilių valiausios mados, nuo glB.OOj

Ir augSČIau.

i

>

Į
----------------

•

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartĮ

fek Oalumet 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DANTŲ GYDYTOJAS

Ofiso TeL VIRginia 0036
Residencijos Tek BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. m.
Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.
Valandos 9—10 A M.
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel GANal 0257
Res. TeL PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare

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

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’S;

Tek CANal 5969

CHICAGO, 1LL

Chrysler ar Plymouth

.?

756 West 35th Street

3259 S. Halsted Street

DR. J. J. KOWAR

,

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

2423 W. Marųuette Road

6631 S. Callfornia Avė.

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 15151

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. P. STDLGA

PIRKIT NAUJAUSI

BALZEKAS MOTOR SALES

5

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliotais susitarus

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi lSmokSJImal,
teisingas patarnavimas.

tek YARds 5921
Res.: KENwoou 5107

OFISO VALANDOS:

6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

•

■ Justin Kulis ■

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tek Beverly 1868

JOHN PAKEL

H
_

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

LOANS

■
■

DR. MADRICE KAHN

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieną

ką nori

■
■

DR. A. G. RAKAUSKAS

Valandos: 1—3 ir 7—8

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tek GROvehill 0617
žmonėms, Office Tek HEMlock 4848

Statau visokios rųšies nanjns namas ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokėjimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

DR. CHARLES SEGAL

Kasdien išskyrus Seredą
Seredomis ir Nedėk pagal sutartį

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Telefonas YARds 1373

4070 Archer Avė.

DR. F. G. WINSKUNAS

Tek YARds 0994
Rez. Tek FLAza 2400

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip
pirmiau.

B
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■
B

VIRginia 1116

Palengvins akių' įtempimą, kas es
ti
priežastimi galvos
skaud&jimo,
svaigimo, akių įtempimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
trumparegystę ir tolirgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das.
SpecialS atyda atkreipiama J
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

■ REUMATIZMAS
Neslkankykite savęs akauamala:
Reumatizmu, Sausggle,
■ Kaulų OSlimu, arba MMIIun- glu — raumenų sunkumu, nes
skaudžjlmal naikina kūno gy■ vybę Ir dainai ant patalo paguldo.
" CAP8ICO COMPOUND mos■ tia lengvai praAallna vlrimlng_ tas ligas: mums Šiandien dau■ gybA žmonių siunčia padflkones
■ paktą 55c. arba dvi už tl.OS.
Knyga: "ft ALTINIS
SVEIKA■ TOS". augalais gydytis — kaina
B S0 centų.
" pasveikę. Kaina 50 oentų. Per

DR. A. J. MANIKAS

Siu Irs 20 metų praktikavimu
Manu Garantavima.-

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE

«■■■■■■■■■■■

■
■
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Kiekvienas kūniškas smagu
LIETUVIAI DAKTARAI
rys švelniai įeina, bet paskui Tek Pullmau 7236
graužia ir užmuša.
Res. Pullmau 0263
Te kiekviena šeimyna duo
da gerų pavyzdį doro gyveni
DANTISTAS
mo, daug pikto išnyks,
nimu.
10758 S. Mlchigan Avė.

WETK£$ ŽINIOS

AUKOS LIETUVOS
REIKALAMS

Progress Krautuvėje

13 d . 1090

----------

....

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTI8TAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3660
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Yards 0994
Pinaadtfuuais, Trečiadieniais ir

Beitadieniais

te ,

•

)

Šoš'adienip, geg 13 d., 1939

DRAUGAS
Vakare ruošiamas koncer
tus ir balius. Programai iš
dildyti pakviestas Šakar-Ma.<ar choras iš Roselando, ku
ris pirmų sykį pasirodys gariečiains ir, tikimės, visiems
labai patiks. Girdėjau, kad ir
muzika bus iš Roselando. Va
karo vedėjomis bus naujoji
kuopos piini. P. Klevidkienė
ir l'in. sekretorė Z. Kamins
kienė. Tikimės svečių ir iš apylinkės kolonijų.

KAS GIRDĖT INAUKEGANE
■/T

Vėl Gražus Vakaras
Šv. Baltramiejaus parapijos
choras, vadovaujant varg. S.
Žyliui, gegužės 14 d., Motinų
Dienoje, Lietuvių Auditorijoj
vaidins gražų 'keturių aktų
veikalų ‘Avinėlis Nekaltasis’.
Parapijos choras vertas kie
kvieno parapijono paramos,
nes jis neatsisako nuo kiek
vieno pareikalavimo, ypač. da
lyvavimo bile kokiam paren
gime. Be to, vakaro šeiminin
kai: Alena Jonaičiūtė ir M.
MaLinauškis, yra pasirengę
visus patenkinti, turi pasam
dę šaunių brolių Vaišnorų or
kestrų šokiams. Veikalui vai
dinti sutrauktos geriausios
choro jėgos, kaip: T. Karašauskas, E. Kiškiūtė, St. Kazakaitis, B. Bukšiūtė, J. Ma
tulėms, M. Malinauskas, E.1
Kačinskiūtė, P. Alekna ir ki
ti. Tikimės gražaus, sėkmingoj
vakaro. Tikietų galima daug
pigiau gauti perkant iš ank
sto pas kiekvienų choro narį.

Tanias Karašauskas ir Teodo
ra Akramienė.

W***"***' *....

Išaušus linksmam pavasa
rėliui, paukšteliams pradėjus
lizdelius sukti, gėlelėms žy
dėti, susirūpino ir mūsų jau
nuoliai. Štai, vien tik iš cho
ro narių, trumpu laiku bursis
j poras: Eleonora Burbiūtė,
-Julija Butkiūtė, M. Malinaus
kus, S. Zaborskiūtė ir Alena
Burbiūtė.
Mūsų kolonijoj yra gera
proga lietuviui barzdaskučiui.
Lietuviais apgyventoj mieste
lio daly šiuo laiku nėra lie
tuvio barzdaskučio. Tinkama
vieta randasi arti lietuvių ba
žnyčios.

Praeitų sel&nadienį turėjo
įvykti Šv. Baltramiejaus ir
Šv. Juozapo draugijų valdy
bų bei komisijų susirinkimas
Milžiniškas gaisras grūdų sandėly—Rosenbaum Brothers
reikale dienos, kurioj bus iš jonų dol. Gaisras kilo iš sprogimo. Žuvo astuoni asmenys ir
naikinta auditorijos skola, bet
kai kuriems nariams nesant
.pilnai prisirengus, susirinki
[vykusiam šv. Baltramie mas nukeltas po Šv. Juozapo
jaus draugijos susirinkime, draugijos susirinkimo, gegu
praeitų sekmadienį, pirm. A. žės 21 d.
Elena
“Mother Machree”
Sutkus pranešė, jog draugija
'šeštokaitė padeklemavo “Masykiu su Šv. Juozajio dr-„a
Aprašant praeitų Velykų
Gegužės 7 d. mūsų parapi- no Motina”. Kun. Juozaitis
rengiasi prie vakaro, birželio nakties įspūdžius mūs bažny
jos sodahetės suruošė metinį pasveikino motinas ir duktė4 d. Tai bus atsikratymas sko čioj, nepaminėta seno giedošokių vakarų, pavadintų gegu ris ir paaiškino, kų reiškia
los, deginimas įnorgičio Lie riaus Petro Navardausko var žinis balius. Tų vakarų, kaip vardas “Motina”. Rimkienė
tuvių Auditorijos. Po to, na das, kuris per naktį su kitais
kasmet daroma, išrinkta so- vardu visų motinų tarė padėmas bus pilna nuosavybė šių sykiu giedojo.
Enrikas dalietė Gegužės
Karalaite, kos žodelį už gražių vakariedviejų draugijų. Tuo tarpu
Šieinet jauna, bet energinga nę. Vakaras baigės dainomis.
renkamos įvairios komisijos,
Florencija Grubel apvainikuo
VESTUVlSS
rengiama programa ir tvarko
ta Karalaite. Paskui sekė šo
Akcinės b-vės senovės RoGegužės 6 d. Sodalietė Evemi kiti dalykai, kad padarius
kiai. Buvo labai gražu per šo
dienų iškilminga. įgalioti Pe bUonijoje. — Mesopotomijoje kius, nes daug ir senų matė lyn Gustman susituokė su Ed
tras Navardauskis ir Ant Tau rastieji senovės raštai rodo1, si su jaunimu linksmai lei ward Barsch. Liudininkas bu
senovės prekybininkai
vo Eleanora Barsch ir Bro
čius atstovauti draugijų me kad
džiant vakarų. Šokiai pasise
prieš
gOOO
metų
sudarydavę
nė ltinikiūtė ir Jonas Sunky.
tiniam parapijos piknike, lie
kė, gero pelno davė.
tokias
pat
akcines
bendroves,
“Avė Maria” solo per šliubų
pos 16 d., Mažinus parke.
Gegužės 9 d. parapijos sve
kaip
ir
dabar.
giedojo [Kotiina Noreikaitė.
Naujų narių vajus pratęstas
tainėje buvo Sodaliečių moti
šešiems mėnesiams, > kad da
nų ir dukterų vakarienė. Kun.) Gegužės 14 d. Albertas Gu
vus 'progos visiems norintie — Patirta, kad mergaičių dan K. Juozaitis vakarienę pradė- j staitis, mūsų parapijos, susi
ms prisirašyti į šių kilnių dr- tys yra silpnesni negu beriliu ję malda. Gražus buvo vaiz-jtuoks su Ida Gonfiantine, Šv.
gij»kų. Silpnumo priežastis yra das matant mamytę su dukre-, Povilo parapijos, iš Beloil
ta, kad mergaitėm dantys an le sėdint prie stalo. Paskui [Wis.
Jurgio ir Onos Bukančių ksčiau išdygsta ir todėl grei sekė programa pagerbimui
sūnelis praeitų savaitę pakri čiau sudyla. Apskritai, anks motinėlių. Pirm. Juozapina Apsišarvok, kaipo kareivis,
kštytas vardais Edvardas - čiau išdygę dantys yra silp Rozmnaitė pasveikino įnamy- prieš velnio piktybę: būk blai

[ŽINIOS 1$ ROCKFORO, ILLINOIS
SODALIEČiy VEIKLA

MOKSLO KAMPELIS

Mergaičių dantys silpnesni

Jurgis. Krikšto tėvais buvo nesni.

tęs vardu visų sodaliečių. Ko-lvus, o lengviaus suvaldysi vi
trina Noreikaitė padainavo sus kūno palinkimus.

KLAUSYKITĖS
i

Pastarame susirinkime kuo
pon įsirašė nauja narė Teo
filė Baltrušaitienė, o A. Ne
meilė pranešė turinti dvi ka
ndidates ir greitu laiku bus
išpildytos jų blankos. Kitos
narės irgi žadėjo pasidarbuo
ti ir įrašyti po keletu naujų
narių. Kadangi šiuo metu ei
na sąjungos vajus, ir narės
***
priimamos be įstojimo mokes
čio. tat visoms moterims ir
'merginoms patartina įsirašy
ti į Moterų Sąjungos 61 kuo
pų. Sųjungoj yra du pašalpos
skyriai ir pomirtinės skyrius.
Praeitam susirinkime skai
Grain Co. — Chicagoj, padaręs nuostolių virš keturių mili
tytas laiškas nuo Šv. Kazi
arti aštuoniolika sužeista. (Acme telephoto)
miero seserų, kurios kvietė
Rytų bus atlaikytos šv. Mi- kuopų dalyvauti Akademijos
Sąjungietes Minės
šios sąjungiečių intencija iri Rėmėjų Dr-jos seime, gegužės
Motinų Dienų
visos narės eis prie šv. Ko 28 d., akademijos auditorijoj,
| GARY, INI). — Moterų Sų- munijos. Praeitam susirinki Chicagoj. Ona Rokienė ir A.
i jungos 61 kuopa ruošias iš- me laisva valia sųjungietės Nenienė apsiėmė seime atsto
. .. .
.
.
,, ’
kilmingai minėti Motinų Die sudėjo aukų altoriams papuo vauti kuopų.
Sąjungietė
nų sekmadienį, gegužės 14. šti.
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$169.50
Nupirks 3 kambarių rakandus, su
sidedam iš 2 šmotų parlor seto, 3
šmotų miegamojo kambario seto,
5 šmotų virtuvės seto, gasinio pe
čiaus, lempų ir staliuko.
Jaunavedžiai, pirkdami 3 kambarių
rakandus gausite šį $29.75 vertės
aluminį setų DYKAI.

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)
Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.
^1

5.

LEO NORKUS, Jr.

i
K

DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B E E R S
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi peria ir mėgnta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nunprendo padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. ftis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

j*,“,

ar,.

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

navimą.

Greg Rice, Notre Daine universiteto ilgos distancijos bė-1
giltas, suruoštose lenktynėse, Dės Moine, la., padaręs naują
greitumo rekordą: per 9 minutes ir 10 sekundų nubėgęs dvi
mylias.

2423 West 64th St.

Tel. Hemlock 6240

(Acme telephoto)

------ -------------------------------------------------
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Roosevelt Furniture Co.
2310 W. Roosevelt Rd. Chicago, III.

šeštadienis. re* 13 <*

Nepaprastas
Isvaziarimas
Marijonu
Oky
CiCEROS LIETUVIU NAUJIENOS

Visur plačiai kalbama apie
nepapr
ipaprastų išvažiavimų, kuris
laitės,
kurios
visados
sužavi
įvyks Motinų Dienų, gegužės
Kaip Cicero Moterys
publikų.
14 dienų, Marijonų ūkyje,
Minės Motinų Dienų
Pirmiausia kun. Valuckį pa Hinsdale, 111. Kadangi šis iš
Sekknadionį, gegužės 14 d., sveikino klebonas ir parapijos važiavimas kaip tik rengia
7 vai. ryto, renkasi visos, iki vardu įteikė dovanų. Komite mas kilniam tikslui, būtent,
vienai, moterys ir merginos to vardu — pirm. Pociūnas, Nekalto Prasidėjimo Švč. P.
ir “in corpore” Moterų Są Nekulto Pras. P. Šv. mergai Marijos Seserims paremti, ir
jungos kuopos, Dievo Motinos čių dr-jos vardu — pirm. At- kadangi jam suruošti dedama
Sopulingos, Nekalto Prasidė kočiūnienė ir įteikė dovanų, didelių pastangų, tat gi spre
jimo Panelės Šv. draugijos, Dievo Motinos Sopulingos dr- ndžiant iš žmonių kalbos ir
Lietuvių Katalikių Moterų jos vardu — pirm. M. Pasec- nusiteikimo ir iš šių darbų
Klubas, taip pat bulvariškės kienė, kun. J. Kloris, biznie- ankstyvų pasėkų, galima už
moterys ir mergaitės į para i riai P. Putrimas, A. Bernadi- tikrinti, jog jis sutrauks ne
pijos svetainę, iš kurios visos j sius, A. Petkus, A. Valančius maža dalyvių. Iš tikrųjų, šiam
sykiu eis j bažnyčių išklau sveikino visų susirinkusių parengimui dedama daug dusyti šv. Mišių, apvainikuoti , kun. Valuckį pagerbti žemai rbo; stengiamasi prirengti vitų dienų pagerbiant savo mo čių vardu. Gražų sveikinimų sa kas geriausia: parūpinta
tinėles, nes tokia šventė pa pasakė 'kun. S. Valuckio tė smagi muzika, smagios dai
sitaiko tiktai vienų syk me velis, kuris taip pat labai gė nos, žymūs kalbėtojai, gabios
tuose.
rėjosi Šv. Antano parapija, šeimininkės valgiams paruoš
Tai dienai gėlių 'bus galima 'pavadindamas rojumi, Ciceros ti, įvairūs laimėjimai.
nusipirkti svetainėj. Mišios 1 lietuvių katalikų vieningumu,
Kas link muzikos, jau mi
šv. bus intencija visų motinė | dėkojo komisijai už suruoštas nėta, jog šiai dienai parūpin
lių.
pagerbtuves jo sūnui ir t.t. tas Jos. P. Budri'ko Furniture
Moterys ir mergaitės, duo Ant galo Visų Šventųjų dr- Co. (3409 So. Halsted St.) ga
kime pavyzdį kitiems. Kur ra jos vardu sveikino pirm. J. rsiakalbis ir Povilo Eitmonto
ndasi vienybė, tenai yra ir Šileikis, sykiu padėkodamas (bulvariškio) smagi orkestrą.
galybė.
klebonui už davimų svetainės Bus galima, tat, pasiklausyti
Iš‘ryto vadovaus Moterį) •dykai šiai puotai, visiems bi syiagios muzikos ir prie jos
Sąjungos 48 kuopa; o vaka znieriams už prisidėjimų, puo išjudinti ir išmiklinti iš po
re, paraip. salėj bus graži pro tos šeimininkėms, patarnauto žiemos sustingusius sąnarius.
grama ir veikalas suloštas jams, rengimo komitetui ir vi Prie to, žada būti garsios Pa
motinoms pagerbti. Vakare siems atsilankusiems. Ant ga nevėžiečių, Bulvariškių ir Ne
svetainėj vadovaus Lietuvių lo pakviestas tarti žodį kun. kaltų Bernelių chorų grupės,
Katalikių Moterų Klubas.
Valuc'kas nuoširdžiai dėkojo' kurių gražiomis lietuviškomis
Girtina, kad Cicero moterys visiems, kas tik kokiu būdu dainomis nuaidės visi laukai
prisidėjo prie jo pagerbimo. ir kalneliai.
ir mergaitės supranta Motinų
Publikoj nemaža buvo sve Šeimininkės, po vadovyste
Dienos svarbų.
Duktė
čių ir iš Dievo Apvaizdos pa D. Gasparkienės ir I. Šaulie
rapijos, iš kurios kun. Valuc nės, pasiruošusios numalšinti
Gražiai Pagerbtas
kis yra kilęs.
A. Valančius suvažiavusių alkį skaniai paKun. St. Valuckis
ruoštais valgiais. O gi kas no
Vėl
Ciceroj
Vardadienio proga, gegužės
rės, galės, taipgi, užkandžių
7 d.', parapijos salėj buvo su Fotografas A. J. Kruszinis ir gėrimų gauti prie įvairių
ruošta puota kun. S. Valuc- vėl sugrįžo į Cicero ir atida paruoštų stalų. Tokiu būdu
kiui, parapijos vikarui, page rė paveikslų studio senoj vie nereikės per daug rūpintis ko
rbti. Puotos užmanytoja buvo toj, adresu 1435 So. 49tli Ct. čia vežtis, kur čia pavalgysi.
Visų Šventųjų draugija, ku A. J. Kruszinis turi 25 metų
Gi dėl kalbų, štai kun. V.
rios priekyje stovi uolus Ci- patyrimo paveikslų traukime. Andriuška ir kun. J. Dam
ceros veikėjas Jonas Šileikis
Jo studio dabar gražiai išde- brauskas turi mums ko labai
(pirm.) ir jo padėjėjas, jau
įdomaus bėgamais gyvenimo
koruota ir atnaujinta.
nas, bet gabus ir pilnas ener Padarė kaip didmiesty
klausimais pasakyti. Iš tikrų
gijos veikime Edvardas Mi J. Novickas, 1301 So. 50tli jų bus įdomu pasidalinti įspū
kutis (dr-jos sekr.).
Ct., į savo bučernę ir groser- džiais su jaunais kunigais.
Žmonių prisirinko virš ke nę įvedė daug pagerinimų, su Šiame išvažiavime bus lei
turių šimtų. Puotų atidarė J. dėjo naujus moderniškus šal džiamos ant išlaimėjimo įvai
Šileikis nušviesdamas jos tik dytuvus. Viskas dabar atrodo rios dovanos; dėl kai kurių
slų ir programai vadovauti kaip didmiesty. Prie visų tų dovanų jau kurį laikų kai pla
pakvietė Eld. Mikutį. Kleb. įrengimų ir 'pagerinimų pats tinamos knygutės. Kas, tat
kun. Vaičūnuį atkalbėjus ma J. Novickas ir jo pagelbinin- yra nusipirkęs tikietų dėl išldų, valgio įmetu griežė para kas irgi moka kaip savo kos- laimėjimy, teatvažiuoja parsi
tuiuerius patenkinti. Visados vežti dovanas, kurių kartais
pijos mokyklos benas.
Programoj labai gražiai pa užlaiko gerų ir šviežių mėsą ir gali tekti gauti. Be to, bus
sirodė Ciceros moterį) choras, ir už prieinamų kainų. “Drau progos prie kitų dovanų pa
kurį pirmų syk teko girdėti. gas” irgi lanko Novicko krau mėginti savo gi linkis.
Iš viso kas pasakyta, aišku,
Rap.
Be to, dainavo seserys Jurge- tuvę.

Įvairenybes
Kompasas labai

ibi,

T»- -

Lietuvos kariuomenės žvalgų būrys. (VDV. pboto)

ins-
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Asmeniškai Lydimos

jog ir senieji ir jaunieji turės į trumentas. — Jūros kompaIŠ angliško vertė
Kun. Ant M. Karuiiškia
progos tų dienų Marijonų O- sas, kaip žinome, jau buvo
kyje linksmai praleisti dienų, j naudotas Kristupo Kolumbo
Dabar kaip tik pats laikas atrandant Ainerikų. Bet pap- Gegužės 13 Diena
išvažiavimams: dar nekarštos rastas kompasas yra dar se Jie klausė Nulnylėtinį, iš
dienos, viskas pačiame žalu nesnis. Neseniai rasti litera ko jis pužino jo Mylimojo
me, oras labai patogus. Be to, tūriniai raštai, keleriais šimt- nuosprendžius. Jis atsakė: ‘Iš
gegužės 14 dienų bus Motinų meuiais senesni už Amerikos to, kad Jis skiria Savo nu
Diena. Tat gi atsivežkite visį. atradimų, Jaa kaLIm apie kom mylėtiniams džiaugsmų ir liū
savo motinėles ir duokite jo pasų. Seniausių žinutę apie desių lygybę’.
IŠPLAUKS
ms smagiai praleisti dienų. mums žinoma konųmsų pa
duoda
mažai
žinomas
Prancū

IŠ
NEW
YORKO
Beje, Nekalto Prasidėjimo Šv.
PEIt GOTHENBUROĄ. ŠVEDIJĄ
Gegužės
14
Diena
P. Marijos Seselės, kurių nau zijos rašytojas Gnyot de Prodai rengiamas šis išvažiavi vins, kuris pradžioje 13-to šventoji Dvasia sutvirtina Į Pirmoji Gegužės-May 31 d.
žmogų buo baimės: lliisų Pa-1
Uepos.Ju)y , j.
mas, yra atvažiavusios iš Lie šimtmeuio rašė (vertimas):
nelė sutvirtina žmogaus širdį
tuvos: todėl gera proga lietu- Kai jūra tamsi ir miglota,
meile.
viams ateiviams su jomis su Kai nesimato nė žvaigždės nė
Antra ekskursija
vadovauja Vladas
sipažinti ir pasikalbėti apie mėnulio
Mučinskas, švedų
Tuomet jie apšviečia adatų,
Lietuvos gyvenimų. Rasit kai
Motinų Dienai
Amerikos Unijos
kurie iš to paties krašto, taip Nes su ja netenka paklysti:
lietuvių skyriaus
Duokite Jai Machineless PermaWave.
kad bus įdomu sužinoti kas Smaigalis rodo žvaigždės link. nent
vedėjas Amerikoj.
Mes nevartojam nei mašinos,
VI.
nei
elektros.
nauja mylimoj tėviškėj. Susi
Seno
AM ekskursijos uigirtos LUtuvlą
1- ma: Jinai džiaugsis Juo, nes
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
yra patogus.
pažinsite, taigi, ir su jųjų už vės .Egipto ūkininkai turėjo Jis2- ra:
Nėra sukapotų galelių:
Gauk nemokamai sutelkiamą musą
puikiai sugarbenluott; nepasileisimojimais ir galėsite prieina antis ir žųsis, bet vištos jiems džiadžia
•kaknnijų brošiūrą Ir retkartinj lei
kol išauga.
dinį “Turizmo žinios”.
mai paremti jų darbus.
buvo nežinomas paukštis. Viš
Kiti išplaukimai iš Nesr Yorko:
Tat gi, gerbiainos ir ger- tas; į Egiptu atgabeno romėj KUNGSHOI.M — biri. 3, rusp. 19
biamieji, gegužės 14 dieną, nai apie 50 metų prieš KrisOKOTTNINGHOI.M. biri. 13, liep. 13
loKIPSHOl.M — liepos 31. nigs. 8
palikime laisvų nuo kitų už taus gimimų.
siėmimų, ir suvažiuokime į
Kreipkitės 1 savo vietinj agentą ar
SV7EDISH AMERICAN LINE
Marijonų ūkį, Hinsdale, III. o orkestrą Povilo Eitmonto
180 North Michifran Avenue,
Gausime ten sveikai, lietuviš bus 2 vai. po pietų.
Chieaco, Illinois
kai pasilinksminti ir paremti
Sveiki pasimatysime gegu
BERNICE’S BEAUTY
labai gerų darbų. Prie progos, žės 14 dienų, Marijonų ūkyje!
S H O P
Lengviau yra namieje būti,
bus galima aplankyti ir Mari
Komisija
1725 WEST 47TH STREET
Kamp.
Hermitage.
Tel.
Yards
2771
negu išėjus nuo pikto saugo
jonų Seminarijų. Pažymėtina,
1< metų patyrimo.
tis.
jog sekmadieniais Seminarijos GARSINKITES ‘ ‘ DRAUGE ’ ’
'koplyčioje 10 valandų ryto
S
(Čikagos laiku) būna suma,
o 4 vai. po pietų, mišparai. i
Kas norės, galės prie progos
dalyvauti ar vienose ar kito
se pamaldose.
Kaip nuvažiuoti ir kuo?
Iš Chicagos automobiliais
yra du geriausi ir patogiausi
keliai: vienas, tai 26th St. į
Ogden Avė., Joliet Road No. 4
apie tris 'mailes, pervažiuoti
tiltų ir tuoj po dešinei 47tli
St. tiesiog į Hinsdale iki pri
važiuosit Road No. 55, pas
kui po kairei apie pora mylių
ir Tėvų Marijonų ūkis. Kitas
kelias, tai Cermak Road No.
54 tiesiog apie 18 mylių iki
privažiuosit Road No. 55, pa
skui po kairei tiesiog apie 6
mylias iki Tėvų Marijonų ūkiui.
»
Vienas geriausių ženklų —
tai bus iškeltos aukštai Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos, ku
rios visiems suteiks aiškiau
sias informacijas.
I
Traukiniai eis šiomis vala
ndomis: 6:35, 8:25, 9:25, 11:23,
12:25 ir 2:05; Kas norite va
žiuoti traukiniais, būkite ant
Burlington stoties viršminėto2 ir 3 šmotų Parlor Setai padaryti pardavimui už $175.00, dabar
mis valandomis ir važiuokite
tiktai ..................................................................
#69.00
iki West Hinsdale ir išlipkite,
Elektrinės Ledaunės, 1939 metų, 5 ir 6 kub. pėdų po #9800
čionai lauks trokas, kuris nuNorge, General Electric, Hot Point, Westinghouse kainos sumažintos
vež į Marijonų ūkį.
išparduoti didesnį skaičių.
Paskutinis žodis
Už Skalbiamas Mašinas — Norge, Tlior, Maytag, duodame didelę

Egiptas be rištu. —

BUDRIKO PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

Visi, kurie dirbote ir tikrai
nuoširdžiai platinote dovanų
knygutes, ir tie, kurie tų dar
bų rėniėte, jisai jau baigtas,
o dabar tik laukiam ir tiki
mės, kad, sveiki sulaukę gra
žaus ir šilto sekmadienio ge
gužės 14 dienos oro, malonė
kite atvykti ir pasidžiaugti
to kilnaus darbo vaisiais.
West Side bizn. S. Fabijo
no trokas bus prie “Draugo”
namo 7:30 vai. ir išvyks ly
giai 8 valandų. Kurie norite
važiuoti, malonėkite nesivėlinti.
~C

senas

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

1'v'n

Jos. F. Budriko garsiakal
bis atvyks 1 valandų po piet, g

nuolaidų.
Dulkių Valytuvai — Hoover, Eureka, po ...

#1 9.50

Cedar Che-sts — drapanoms apsaugoti nuo kandžių, dabar nupirksite
už numažintas kainas.
RCA. Victor 1940 Radios ir kitos gerųjų išdirbysuių radijos parduo
damos po ................................................ *6-95 ** *99-00
*
Lengvi išmokėjimai. Krautuvė atdara nedėliomis visų dienų.

Jos. F. Budrick Ine.,
FURNITURE HOUSE
3409-11 So. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Žymus programas leidžiamas WCFL,—970 k. 9 vai. vak. Chieago laiku
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS |
Dievo Apvaizdos
Parapijos Žinutes
Ateinantį sekmadienį para
pijos jaunimas rengiasi pami
nėti Motinų Dienų. Iš ryto
bažnyčioje bus suteikta mo
tinoms dvasinė dovanėlė, bū
tent maldų ir šv. Komunijų,
o po piet 4 vai. salėje motinos
bus pagerbtos atatinkama pro
graina, kurių išpildys L. Vy
čių 4 kp. jaunimas ir mokyk
los vaikučiai. Tikrai pagirti
nas šitas jaunųjų darbas ir
todėl netik motinos, bet visi
gerb. parapijonai kviečiami
dalyvauti šitame kilniame pa
rengime.

Šiomis dienomis laukiama
atvykstant į Chicagų kun. dr.
Town of Lake Žinutes Jono Navicko, MIC., Maria'nupolio Kolegijos, Thompson,
Sudeikių dukrelės Onutės
Conn., direktoriaus. Jis čia at
šliūbas su Steponu Pučkorium
vyks Amerikos Marijonų Ta
bus gegužės 14 d., 2 vai. po
rybos suvažiavimo proga. Chipiet, Šv. Kryžiaus bažnyčioj.
cagiečiai laukiamų svetį pa
Vestuvių puota įvykis Ežersžįsta ne vien iš jo darbų, 'ku
kio svetainėj, 4600 So. Pauli
rie atspindi mūsų spaudoj,
na St. Linkime jaunai 'pore
bet yra girdėję jo pamokslų,
lei Dievo palaimos.
kalbų, atlankę jį Marijos Ka
Marijonų Rėmėjų 8 skyrius, lneliuose (Ilinsdale, Ilk), kur
vadovaujant pasišventusiai J. buvo įsteigta Lietuvių Kole
E. Gedvilų šeimynai, rengia gija ir kun. dr. Navickas bu
si važiuoti į Marijonų ūkį ge vo jos direktorius.
gužės 14 d., kur bus vienas
gražiausių piknikų. Lauksime
Lietuvos laikraščiai prane
Rap. ša, kad Antanas Kalvaitis,
visų atsilankant.
buvęs Lietuvos konsulas Chicagoj (juk jį dar atsimena
P. Brazauskienė
me?), yra paskirtas Lietuvos
Ligoninėj
komisaro Klaipėdoje pavaduo
Sena West Side gyventoja
toju. Jis ligšiol, rodos, buvo
P. Brazauskienė, kuri prieš
be vietos.
metus laiko išsikėlė į nuosa
vų bungalow adresu 3914 W.
Mirtie® angelas negailestin
63rd St., randasi Michael li
gai pradėjo kirsti Chicagos
goninėj, 29 ir Ellis gatvė, lietuvių kolonijos pionierius.
kamb. No. 445. Jai padaryta Neseniai palaidotas pirmosios
sunki operacija.
Chicagoje lietuvių parapijos

Aštuoniolikiečiai jau pradė
jo rengtis prie savo parapi
jos metinio pikniko, kuris įvyks sekmadienį, birželio 4
d. Vytauto darže. Jau bai
giama organizuoti pikniko da
rbininkai, o daugiausia rūpe
sčio turi šeimininkės, kurioms
vadovauja B. Jozulienė, kad
surengus gerb. svečiams šau Brazauskų duktė Marijona
nias vaišes. Tikimės, kad jų yra uoli jaunimo tarpe veikė
rūpestį palengvins mūsų biz ja, ypatingai Vyčių organiza
Rap.
nieriai kaip visuomet savo cijoj.
gausiomis dovanomis.
Rimtai susirgo Uršulė Ju
cienė, Šv. Onos draugijos pi
rmininkė. Praeitų pirmadienį
buvo nugabenta į Šv. Kry
žiaus ligoninę, o ketvirtadie
nį buvo jai padaryta opera
ciją. Ligonė randasi dr. J.
Simonaičio priežiūroje. Svei
ka bebūdama ji uoliai darba
vosi draugijose, o ypač įvai
riuose parapijos parengimuo
se. Taip pat jau ilgesnį laikų
serga kita mūsų parapijonka
Ona Petrauskienė, biznieriaus
Jono Petrausko žmona. Perė
jus sunkių operacijų, jau da
bar gerokai yra sustiprėjus.

Aplink mus

'

a. a. Juozapas Garuekas. Ve
lionis paliko gausingų, gražiai
išaugintų šeimų, taip pat gra
žų religingumo, darbštumo ir
visuomenės reikalams duosnu
mo pavyzdį. Pasiges šių pio
nierių ne tik jų artimieji, bet
ir mūsų visuomenė. Jo am
žiaus mūsų tautiečių nedaug
Chicagoje beliko.

Per keletu dienų sirguliavo
knn. B. Urba, Šv. Kazimiero
vienuolyno kapelionas. Tiesa,
negulėjo ligoninėj, bet vis dėl
to negaliavimas trukdė jam
eiti nelengvas ir vienuolyno
ir akademijos kapeliono parei
gas. Girdėti, kad jau sveik
sta.

primieijoj, Šv. Antano baž įvairias vietas. Laimingos ke
nyčioj, gegužės 14 d. Ta pro lionės.
Rap.
ga mano praleisti keletu die
nų Detroite ir pavažinėti po GARSINKITES “DRAUGE”

Išėjo iš spaudos “Vyties” Dar Tebeserga
No. 5. Jis tuo įdomus, kad
T0WN OF LAKE. — Dar
ja'me įdėtas Lietuvos Vyčių tebeserga Julijona Stugienė
organizacijos ritualas, sulyg Šv. Kryžiaus ligoninėj po su
kurio nariai dalinami į ketu-1 nkio.-, operacijos. Draugės, sųris laipsnius. Nariai priima- ( jungietės ir rėmėjos prašomos
mi į aukštesnius laipsnius iš aplankyti. J. Stugienė daug
pildžius tam tikrus reikala pasidarbavusi vienai ir kitai
vimus. Taip pat pranešama, organizacijai.
Raporteris
kad L. Vyčių seimas šiemet
bus rugpiūčio 8, 9 ir 10 die Veikėjai Snarskiai
nomis, Kearaey, N. J.

JUOZAPAS GARUCKAS
Mirė Gegužės U d., 1030 m., 4:45 valandų ryto, sulaukęs
senulvvs.
Gimęs Lietuvoje, l’anevėžio upskrityjo, Ramygalos parapi
joje, Užkalnių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime tris dukteris: Catherine ir F,ran
čos Garuekas ir Muivinų Gareli, žentų. Juozapų, 4 sūnus: Adolph,
marčių liessie, Uenedlet, marčių Elizaueth, Juozapų, marčių Fran
cus, ir Jurgį, marčią Bermce, 3 anūkus, dvi švogerkas: Onų Sekleckienę ir Onų Kunevičienę-lrvvin, du švogerlus; Retrų ir Mykolų
Faliomus ir daug kitų giminių.
Lietuvoje taipgi paliko savo
gimimų.
Velionis priklausė prie Tretininkų, Apaštalystės Maldos
Draugystės, Amžino Rožančiaus, Labdarių Sąjungos 5 kuopos, Am
žinas Narys šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 2 skyr., LRK.SA
15 kp., Šaldž. širdies Viešpaties Jėzaus, Simuno Daukanto, Aušros
Vartų svč. Ramos draugysčių ir Marijonų Rėmėjų Amžinas Narys.
Kūnas pašarvotas S. R. Mažeikos koplyčioje, 3919 Lituanica
Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Gegužės 15 dienų. Iš ko
plyčios S:00 valandų ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parapijos
bažnyčių, kurioje jvyas gedulingos pamaldos už velionio sielų. Ro
pamaldų bus nulydėtas ( sv. Kazimiero kapines.

Detroite

Medinienė (iš Detroito), Sa
kalienė ir šimutienė (chicagietės) susirūpinusios Moterų
Sųjungos jubiliejinės 'knygos
išleidimu. Mat, praėjusi s sų
jungos seimas jas išrinko į
komisijų. Daugiausia darbo
teks pakelti S. Sakalienei, nes
jai komisija, centro valdybai
pritariant, pavedė knygų su
vienas iš organizatorių Juo redaguoti. Šiuo tarpu renka
zapas Gurinskas, o pirmadie ma ir tvarkoma istorijai me
nį bus palaidotas ir kitas džiaga.
stambus tos parapijos šulas

SO, CHICAGO. — Žinomi
veikėjai Petras ir Anastazija
Snarskiai su dukrele Teresė
le gegužės 13 d. išvažiavo į
Detroit, Mich., dalyvauti gi
minaičio kun. B. Ivanausko

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįs
tam u s-as dalyvauti šiose, laidotuvėse.

Nuliūdę:

Mirus myliniam tėveliui, JUOZAPUI GARUCKUI, ARD
amžinam nariui — Reiškiame Giliausių Užuojautų mūsų
uoliai ir brangiai veikėjai, ARD Centro fin. raštininkei
ir,ilgų metų (.ARI) 2-rojo sk. rašt. Kotrinai Garuckaitei
ir visai Garuckų giminei. Lai Dievas suramina Jus ne
tekus taip giliai 'mylimo tėvelio ir žymaus visuomenės
darbuotojo, Šv. Jurgio parapijos pionieriaus ir vieno
pirmųjų organizatorių.

ARD Centro pirm. Antanina Nausėdienė
ARD Centro rašt. Veronika Galnaitė
ir visi ARD skyriai.

Laidotuvių direktorius — S. P. MAŽEIKA, telefonas Yards

Flovver Shoppe
4180 Archer Avė.
rba

E

A. t A

ONA ZAWLEWIČIENĖ
po tėvais Valinčiutė
Mirė Gegužės 11 <1., 1939 m., 6:45 vai. ryto, sulau
kus pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Eržvil'kio pa
rapijoj, Žukaičių kaime. Amerikoj išgyveno 47 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Vladislovą, du sū
nus: Vladislovą ir Joną, tris dukteris: Lillian, Josepliine ir Aliną, žentą Chester ir 8 anūkus ir daug kitų
giminių Amerikoje ir Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas 6556 South Talinan Avenue. Tel.
lleinlock 5755.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Geg. 15 d. Iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės Švč. par.
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir
pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Dukterys, žentas, Anūkai
ir Giminės.
Laid. direktorius J. F. Badžius, tel. Canal 6174.

Ptaone LAFAYfCTTB M0O
Papuošimame

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture Kouse, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 19t) 4

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

žentas, Sūnai, Marčios, Anūkai
švogerkos, Švogertai ir Giminės.

1138.

MylinUema — Vestuvėms — •
NAUJAUSI IR 81ee
GERIAUSI
Bankietams — UaidotovCms —

ARD CENTRO NUOŠIRDI UŽUOJAUTA

Dukterys,

KELNER-PRUZIN

AMBULANCE

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
'
620 W. lGth Avė.

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
Sočiai Narėms
MARQUETTE PARK. —
Šv. Barboros draugija rengia
“sočiai” savo narėms geg. 13
d., 7:30 vai. vakare. Visos na
rės prašomos atsilankyti į pirmin. Karanauskienės namų,
6727 e S. Artesian Avė. Bus
užkandžio ir pasilinksmini
mas.
Rengimo Komisija

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Sairfield Avenue

___________ Tel. LAFAYETTE 0727__________

r\ V V”

A

**

TcL YARDS 1278

T

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mifsų Lietuvių rsdio progranio Antradienio ir
Šeštadienio vakaraus, 7:00 valandą, iš ttllll’ stoties (1480 K.)

Res. 4543 South Paulina Street

Pranešėjas P. ftAI.TIM IKRAS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

CIMRO&
ImS m
fiCMUS

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

•The
corabimtloB et rtch eil, Aae
eeep and dtUcata color that can’t bt ceptad
... o W«nd that only C Ui rot contaiaa.

LMW«t

PAMINKLUS

Naturally ...irith

f»r tM> narb •/
61HUIHI CMfl
U,, fc.llle

JOAM

PIRKITE

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

•« nae M

ua

CVAI1OL, te*,

n™ y«k m. v.

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North VVestern Avė.

Chicago, Illinois

Telefonu SEEUEY 6103
Skyriiu randui skersai nno Holy Sepnlchre Kapinių, 6900 Wert lllth Street

Ir

i

AURIU A U p C patarnavimas

HnlDULHNbL dieną ir naktį

DYKAI

DON’T BE GREY
Dom’t tolerate grey hak. Grey hair
makea yon look old and feel old.
Try the Modem* Method for Coioring Hair . . . CLAIROL. YouTI
appreciate the quick, pleaaant treatment. No bleaching reqaired te
•often the hair when yon nae
CLAIROL. YouTI love the resulta
en your hair — beautiful, naturallooking color that defiea deteetion.
8ee youraelf as you would likę to
be. 8ee your hairdreeaer today o»
thia coupon N0W.

NARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LaMcz ir Šonai

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

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

4348 So. California Ava.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
flotaias M. Pbillitis
1.1, Zolp
Aliiert V. Petkos
P. J. Ridikas
Mooy B. Petkos
I

■■

....... . ■ ■ ■

3319 Lituanica Avenue
Phone YARde 1138-1139
3307 Lituanica Avė.
Phone YABds 4908

1648 Weat 46th Street
Phone YARda 0781-0782
4704 S. Weatern Avenue
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halated St
Telefonas YARda 1419

6834 So. Western Avė,
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

I

crtūgis

Aešiadienis, geg. 13 d., 1939

SPORTINIS PIKNIKAS

VISŲ ŠVENTŲ PĄRAP

, Basebolės lošimas prasidės 1:30 vai. popiet, o po to baliūnų kontestas, lenktynės, virvės
traukimas ir kiti žaislai. Visi laimėtojai gaus gražias dovanas. Su įžangos tikietais bus duo
dama 12 piniginių dovanų, kurių mažiausia bus $2.00. Piknikas prasidės 12 vai. ir baigsis vė
lai vakare. Visus širdingai kviečia atsilankyti.
Kleb. kun. J. Paškauskas ir
Parapijos Komitetas.

ĮVYKS

SEKMADIENĮ, GEGUŽES (MAY) 14 D., 1939 M.
Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road
?T

AMERIKA KLAUSYSIS LIETUVIŠKAI
PER RADIO

RADIO

CLASSSFIED

Į^=

KVIEČIAME Į IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ

WCFL BUDRIKO
Gegužės May 20-tų d., 1939
pany radijo tinklų. Progra
PROGRAMA
mas bus girdėti per 88 radi
Šiuo turiu garbę priminti
Nedėlios vakare, gegužės 14
jo stotis Jungtinėse Amerikos
Tamstai, kad pavyko įtraukti
•
d., 9 valandų naujuoju Chi- 1
Valstybėse ir Kanadoje.
lietuvių 'muzikų ir dainas į
cagos laiku, kaip ir visados,
Anksčiau Tamstoms nieko
Camation Milk Company tra
bus šauni radio programa iš
nerašiau, nes buvau ipainfornsliuojamas įvairių tautų pro
radio stoties WCFL, 970 k.
TONY WAICHULIS’
muotas, kad Carnation Milk
gramas pirmadienio vakarais.
Programoj
dalyvaus
didelis
BLUE GOOSE TAVERNO
Company arba jų agentai ErPirmas mūsų muzikos ir Kau
choras
ir
simfonijos
orkestrą,
23 ir Lake G-vės
win, Wasey and Company,
no miesto atvaizdavimas bus j
žymūs
daininkai
ir
artistai.
Ši
Melrose Parke
Ltd., yra plačiai šiuo reikalu
transliuojamas ateinantį pir
programa bus dedikuojama.
Vaišės ir Geri Užkandžiai Dykai
visus lietuvių laikraščius pa
madienį, gegužės mėn. 15 d.,
Motinų Dienai, todėl muzika
informavę.
!
",
9 valandų vakare, Central
ir dainos bus pritaikintos tai
P. Daužvardis,
Daylight Saving Time, per
Juozas F. Budrikas, vienas progai.
CLASSIFIED
Lietuvos Konsulas žymiausių biznierių, kuris už Šias programas leidžia Jos.
National Broadeasting ComPAIEŠKOJIMAS
laiko didelę Jos. F. Budrik F. Budrik Ine. krautuvė.
Paieškau Aleksandro Lapinsko. Jau
septyni metai kai apie jj nieko ne
Atsišaukimas I
Kviečiame
Furniutre Co. krautuvę, ad
Pranešėjas švelni Degtinė—100 Proof
žinau. Turiu labai svarbų reikalą.
BOTTLED IN BOND
Aleksandrai, pats atsišauk: ar Jei kas
resu
3409
So.
Halstcd
St.
Te

Jurbarkiečius
i
Moterų Sų-gos 20 kuopa
apie jj žinote, ar Jis gyvas ar miręs,
Nėra Geresnės Degtinės
malonėkite pranešti. Vi tai būsiu la
lefonas Yards 3088. Lietuviai, PROGRESS LIETUVIŲ
už Tokią Kainą
kviečia visų Moterų Sų-gos
bai dėkinga. Marcelė T-»pinskas, 2080
Norima suorganizuoti Jur progai pasitaikius turėtų at RADIO PROGRAMA
* Canalnort Avenue, Chicago, III.
TIK >1.00 PT. $4 pn
kuopų nares dalyvauti šį sek
4-5 Kvortos.... I lUU
barkiečių klūbų. Organizavi siminti ir aplankyti jo krau
DIDELIS BARGENAS
madienį mūsų parapijos baž
Primintina,
kad
rytoj,
11
Marųuette
Parke, 4 fletų mūrinis na
Reikalaukit
mo darbas jau pradėtas, bet tuvę, nes Juozas Budrikas re
mas, 2 po 4 ir 2 po 3 kambarius.
nyčioj, prie 44 ir Fairfield
valandų
prieš
piet
iš
stoties
SAVO APYLINKĖS
3-karų garadžius. Kaina tik $14,000.
dar reikalinga daugiau, pri mia visus gerus darbus.
Dėl informacijų kreipkitės pas —
avė., 9 vai. ryto. Tai bus aps
TAVERNOJ
WGES
eis
reguliarė
sekma

P. K ra,iczunas, 5952 So. Richmond
tarėjų. Jurbarkiečiai, kurie
Street. Nedėlioj visą dieną, o kitomis
15c DRINKSAS
krities lųikomos šv. Mišios ir
dienio radio programa, kuriij
dienomis nuo 4 valandos popiet.
gyvenat Chicagoj ic šioje apy Roselandiečių
bendra sųjungiečių Komunija.
leidimu
jau
daug
metų
rūpi

linkėje, malonėkite prisiųsti
MUTUAL LIQUOR COMPANY
RENDON KAMBARIAI
Sportinis Piknikas
Prašome susirinkti 8:30 į
nas Progress bendrovės krau
Rendon 2 šviesūs, švarūs kambariai.
Distribntoriai
savo vartus ir adresitg, kad
Prašome atsinešti paliūdijimą iš dar
mokyklos kambarį kur visos
4707 S. HALSTED STREET
bo. Atsišaukite: 3222 So. Emerald Abūtų galima pranešti apie bū
Geg. 14 d., Vytauto parke, tuvė, 3224 So. Halsted Str.
Pbone
Boulevard
0014
venue, 2-ros lubos.
gaus gėlių. Po Mišių šv. briProgramose visuomet daly
Visų Šventųjų parapija ren
sima
susirinkimų.
:
i
ghtonparkietės rengiasi pavai
IEŠKO PUSININKO
gia tikrai gražų piknikų su vauja geri dainininkai-ės, mu
Paieškau pusininko taverno biznyje.
John Locaitis,
zikai, kalbėtojai ir t.t. Ryt
šint gardžiu užkandžiu ir ki
Vienam persunku užlaikyti. Tavernas
įvairiais žaidimais. Jei oras
UNIVERSAL
randasi geroj vietoj. Pageidauju, kad
programoj
bus
Naujos
Gady

i
11802 W. 64th St., bus gražus ir publika nesivėtais įvairumais.
būtų pavienis vyras arba moteris ar
mergina. Atsišaukite:
Jos. Bartkus,
RESTAURANT
•Chicago, III. luos atvažiuoti, tai matys gra nės csoras. Kalbės teisių pa
Rengimo Kom.
959 West 71st Street, Chicago, Iii.
Moderniausia ir Pato
žiu žaidimų. Didžiuma mėgs tarėjas. Be to, bus daug žinių
giausia Valgykla
ir pranešimų. ^Nepamirškite
ta matyti basebalf žaidimų, o
Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
pasiklausyti.
Rap. J.
Bridgeporte
gwa.ooe.oi
baliūnų kontestų tai visi, be
750 W. 31st Street
išimties, nes tas žaislas visus
J
A. A. NORKUS, sav.
Pranešimai
prijuokina iki soties. Lenkty
nės ir virvės traukimas duos
Tel. Victory 9670
T0WN OF LAKE. — Šv.
progos išmėginti savo jėgas ir Kazimiero Akademijos Rėmė
miklumų. Pinigų laimėjimas jų 1 skyriaus susirinkimas įKlausykite
bus labai žingeidus, nes 12 vyks sekmadienį, gegužės 14
maišų su pinigais bus iška d., 1 vai. popiet, mokyklos PALENDACH’S TRAVEL
4192 S. ARCHER AVENUE
binti ant numeruotos lentos. kambary. Visos rėmėjos pra
BUREAU
(North Kast Comer Archer and
Pirmas laimėtojas turės pro šomos susirinkti, nes yra da
Folklore
Radio
Program
Sacramento Avė.)
EVERY 8UNDAY FROM 1-2 P. M.
gos
pasirinkti
vienų
iš
12
mai
W£RlNG C01D
Phone LAFAYETTE 0461
ug dalykų svarstymui. Prašo
šų. Galės laimėti didžiausią mos gražinti pinigus ar tikie- GARSINKITFS “DRAUGE”
United 8tatea Government
priežiūroje ir kiekvienai ypaarba mažiausių dovanų, pri tus “bunco party”, kad būtų
tai pinigai apdrausti iki
klausys nuo laimės. Mažiau galima atskaitų suvesti.
LIETUVIŠKA
$5,000.00
RŪBŲ
KRAUTUVE
sia dovana maiše bus 2 dole
ISmokūjom
Valdyba
VISKAS DĖL VYRŲ
Už padėtos 4%
Dial 40’and you
riai,
o
didžiausia
5
dol.
Pana,TC’?P
pinigu
OET 40 degree*
...withcoo«tant
1 šių būdu visi laimėtojai pasiBRIGHTON
PARK.
—
DrDuodam
Paskolas ant 1-mtj
ufe food temMorgižių
skirs
sau
maišų
su
pinigais
perature* 5a aU
gija Gvard. Pirma Div. Šv.
perta of the f*Bafety
Deposit
Dėžutės Galima
kokį kas norės. Čia visų žai Kazimiero Karalaičio laikys
frigeratorl •
Pasirendnoti
dimų neišvardinsiu; atvažia mėnesinį susirinkimų sekma
Ofiso Valandos; nuo 9 ryto iki
6 vak. Beredom nuo 9 iki 12 die
vę viskų pamatysite.
dienį, gegužės 14 d., parapi
ną, Subatom nno 9 ryto iki
Visus Chicagos ir apylin jos kambaryje, 2 valandų po
8 vaL vakaro
PAUL
LEASAS
kės lietuvius širdingai 'kvie piet. Visi nariai kviečiami lai
Nauja TRUE-TEMP Kontrolė
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)
čia atsilankyti į piknikų.
ku susirinkti, nes yra svarbių
geriau apsaugoja valgius
Kun. J. Paškauskas, kleb., reikalų svarstymui.
3427 So. Halsted Street
Jūs gaunate kokią temperatūrą norite,
Tel. Boulevard 0937
ir parapijos komitetas
of CHICAGO
Valdyba
Gerb. Pone Redaktoriau:

StamM Club

TartM .Iri
$3.104,888.89

Reaervaa Tiri

ĮXACrCOL£>

su stebėtina nauja Westinghousc TrueTemp Šalčio Kontrolė. Tiktai pasukite
rankeną... ir kontrolė palaiko pagei
daujamą šaltį, kad ir virtuvės tempe
ratūra mainosi. Pamatykite ją nau
juose ’39 Westinghousc Šaldytuvuose.

RENDON
Pilnai Įrengtas tavernas Ir beer garden; 17 kambariai Ir 4-ka.rų gara
džius; daržas piknikams ir Šokiams
pavillonas; randasi labai gražioj vie
toj prie vandens. Daro gerą biznį.
Randasi prlo didelio kelio (highway). Automobiliais ir gatvekariais
galima privažiuoti.
Chicagos prie
miestyje. arti Riverdale. Pigi renda, tik $100.00 j mėnesį atsakan
čiam žmogui.
Charles Umich (l'mikas)
2500 W. «Srtl St., Chicago. III.
Telefonas PROspect 0025
REIKALINGA MOTERIS
Lietuvė moteris, nuolatiniam namų
darbui. 5 H dienų Į savaitę. Ne
reikia pasilikti vakarais. Atsišaukite
telefonu: H vilt* Park 8292.

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučlų šapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes ši
mėnesį savininkas išvažiuoja. 1830
South Raeine Avė., Chicago, 111.
PARDAVIMUI
Pardavimui bučernė Ir grosernė; pil
na elektrlklnė refrlgeraclja; gera vie
ta: nėra kompetlcljos.
Atsišaukite Telefonu Hemlnek 0257

PARDAVIMUI NAMAS
5 kambariu namas: fumacu apšildo
mas: didelė pastogė: arti parkų, mo
kyklų, krautuvių; geros transportaelios. Turime parduoti. Atsišaukite;
5704 South Arteslan Avr-nue.
PARDAVIMUI BUNGALOW
5-kambarių bungaiow;
fumacu
apšildomas; uždaryti porčlal: garadžlus: 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi
giai. — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Sprlngflelil Avė.
PARDAVIMUI PIGIAI
Ga8tnls pečius. S šmotų parlor se
tas. komodės. lova Ir rašomas sta
lelis Telefonuoklte PROspect 2287.

PARDAVTMUI
8-fletų namas parsiduoda pigiai.
Šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius. viskas naujausios mados.
1828 8. 47th Conrt. Cicėno. TU trata.
PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj. i apačlol: fumacu apšildomas;'
raradKIUS. Atklšaukite: 8491 South
Rnrlngfield Avė.
Tel. Lawndale —
8291.

PARDAVIMUI NAMAS
4004 8o. Maplewood Avė., geras 2
fietų medinis namas; 5 ir 8 kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrabelsmontas: 30 pėdų lotas; kaina tiktai —
$4200.00. Galite apžiūrėt, narna Iš
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventoju. Arthur Rhick. 3711 YVest
83rd Street, tel. PROsnect 0988.
RENDON KAMBARIAI
Didelis mieeamas kambarys Ir vir
tuvė; su šiluma, šviesa ,r gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač Jei abu
dirba. Marouette Parke. Atsišaukite
Telefonu- BennMIe 0835.

PARDAVTMUI
Turime parduoti vieną 8 pėdų refrigeruotą porcelėninę parodymo dėžę.
Taipgi vieną 6x8 "walk-ln” šaldy
tuvą.
KAST NĖR REPRIGERATION
SALES.
4234 W. 28,h St.. Chicago.
PARDAVIMUI NAMAS
Brigbton Parke; 2 fletai po 4 kamb.
Gerame stovyje. $2,800.00. Maža su
ma Įmokėti, balansas $25.00 Į mė
nesį. AtsiSaukite:

JOE STARMAH.

4503 So. Talman Avė.
1-mas aukštas

REIKALINGAS PARDAVĖJAS
Reikalingas komercijinės refrigeracijos pardavėjas. Gera proga. Ne
reikia turėti patyrimo. Komišlnas ir
gasolinas. Atsišaukite telefonu:
Lawndale 2205

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION

REIKALINGAS PARDAVĖJAS
Reikalingas degtinės pardavėjas. Tu
ri turėti gerą sekimą. Geras atlygi
nimas. Atsišaukite:
MUTUAL LIQUOR CO.t
4707 So. Halsted St. Chicago

JU8TIN MACKIEWICH
Preaident
HELEN KUCHIN8KA8, See.

Niekas taip neparagina į
darbų, kaip savų teisių gini
mas.

Su Westinghouse Šaldytuvu,

Pinigus Sutaupysite.

Tiktai #5.00 įmokėti
ir #5.00 į mėnesį
\tyestinghouse

RETRIGERATOR

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Si:

NEW

CITY

FURNITURE

MART

— rengia —

2rą Metinį' Pikniką
Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue

Sekmad., Birželio-June 4, 1939
11,500.00 — DOVANOMIS — >1,500.00
Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
Klausykite

programo: Antradieniais Ii .toUen WSBC, 1210 kll., 2:20 Iki • V. v.

4W^BUICK
AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobiliui
Prieuamomis Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois

6343 S. Westem Avenue, Chicago, III.

Domininkas Kuraitis, Savininkas

Telefonas Republic 6051

Telefonas VIOtory 1696

