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Mussolini, Hitleris nusprendė nekelti karų
Italija ir Vokietija, sakoma, bendrai
ginsis, jei jo kori bos priešo puolama

LIETUVOS PRIEŠAS
BUS TAS, KURIS SU
GINKLU JĄ PULS

ti
f?

Tad karo baimė Europoje
dėl Dancigo jau atslūgsta
ROMA, geg. 17. — Atei
nantį pirmadienį Berlyne įta
Ii ja su Vokietija pasirašys ne
kėniai Milane padarytų kari
nę sutartį.
Iš patikimų šaltinių sužino
ma, kad prieš sutartį pasira
šysiant Mussolinio noru ir Iii
tlerio pritarimu sutarta ne
kelti niekam jokių karų. Mu
ssolini, sakoma, pasižadėjo
nekelti karo Prancūzijai, o
Hitleris sutiko ginklu nepul
ti Lenkijos dėl Dancigo.
Sakoma, abudu diktatoriai
nusprendė savo siekimų atieš

KAUNAS. — Balandžio 23
d. Vilkaviškyje atsilankė kraš
to apsaugos min. gen. Mustei
kis ir čia į visuomenę pasakė
šiuos reikšmingus žodžius:

koti drauginguoju keliu — diplomatiniais pasitarimais, Abudu įsitikino, kad tai visa
galima atsiekti be ginklų pa
naudojimo.
Savo rėžtu, Italija ir Vo
kietija sutartimi bus surištos
bendrai gintis, jei koks prie
šas jų kurių vienų bandytų
pulti.

Aiškėja, kad Mussolinio su
Hitleriu karinė sutartis pada
ryta ne puolimams, bet savo
Chicagietis lakūnas Charlie Backman (kairėje) užvakar
saugai ir bendram veikimui per šiaurinį Atlantikų vienų vienas išskrido į Švedijų. Vakar
prieš pavojų.

So. Chicagoj suriegasio grudi! sandelio
griuvesMose rastas vienas lavonu
Sudegusių So. Chicago pen
kių grūdų sandėlių griuvėsiai
atsargiai ardomi ir pašalina
mi, sunaikintų grūdų kalvos
atkasinėjamos tikslu atrasti
ten aštuonių žuvusiųjų darbi
ninkų lavonus.

KONGRESO ATSTOVAI
REIKALAUJA SAU
DAUGIAU KLERKĮI

BANDĖ “KĖSINTIS PRIEŠ
PREZIDENTĄ”

AVASHINGTON, geg. 17. —
Baltųjų Rūmų policija arešta
vo jaunų vyrų, kurs bandė
perkopti geležinę tvorų arti
Rūmų.
Areštuotasis pasisakė esųs
Krank Josepb Twers iš Philadelpbijos. Sakėsi atvykęs
“užmušti” prezidentų, kadan
gi, anot jo, prezidentas esųs
neteisingas vargšams.
Jį iškrėtus rasta tik lenkti
nis peiliukas kišeniuje.
Jis pavestas miestinei po
licijai, o ši nusprendė ištirti
jo protų.

Vakar to sandėlio griuvė AVASHINGTON, geg. 17. siuose jau rastas vieno žuvu Kongreso atstovai dirbdami
siojo lavonas. Patirta, kad tai šalies gerovei neužmiršta ir
Ernest Lindgren, 37 m. amž., savęs. Kai kurie demokratai
8411 Cregier avė., prekybos randa, kad jie šiandien turi
goardo svėrėjas. Lavonas su tokias „galybes darbų ir reika
žalotas ir smarkiai susvilęs. lų, kad vyriausybės apmoka
Ieškoma
kitų žuvusiųjų, mi du klerkai kiekvienam kon
Nustatyta, kad jie visi žu tarp kurių yra ir vienas jau-j gresmonui jau negalį apsi
vo vienam sandėly, kuriame nas lietuvis.
dirbti. Sako, kongresmenai
įvyko sprogimas ir prasidėjo Šis gaisras yra padaręs a- dažnai turi samdytis dar po
didelis gaisras.
pie 4 milijonus dol. nuostolių. trečių klerkų ir juos apmokėti
iš savo kišeniaus.
Tad priimtas sumanymas
kiekvienam kongresmonui tu NACIAI STUDENTAI AP
rėti tris vyriausybės apmoka LEIDO TARPTAUTINĘ
mus klerkus.
GRUPĘ
Suprantama, tuo būdu no BERLYNAS, geg. 17. —
QUEBEC (Kvebekas), Ka
rima sukelti daugiau valdinių Vokietijos nacių studentų są
nada, geg. 17. — Šiandien čia
pozicijų ir padaryti vyriausy junga — visiems Vokietijos
kanadiečiai iškilmingai pasiti
bei daugiau išlaidų, kurių ir studentams privaloma organi
ko ir tikrai karališkai .sveiki
be to jau neatkeliama.
zacija, išėjo iš Tarptautinės
no atvykusį Anglijos karalių
Šių naujų “džiabų” sukėli Studentų Tarnybos.
Jurgį VI su žmona Elzbieta.
mo didžiausias šalininkas yra
Tai esu dėl to, kad tarptau
Anglijos valdovas ir Brita | BERLYNAS, geg. 17.' — kongresmonas A. J. Sabathas,
tinė studentų organizacija už
nijos imperatorius atvyko į
Skandinavijos valstybės
ir dem. iš Illinoiso. Jis pareiš siima politika.
šių savo dominijų ne vien su
kia, kad jam esant atstovu iki
ISuomija atsakė Vokietijai į
jųja susipažinti, bet dar dau
20 kartų darlm padaugėję.
'jos pasiūlymų sudaryti nepun
VOKIETIJOJE SUVARŽY
giau su ja sucementuoti An
limo sutartis.
TAS GRIETINĖS VAR
glijos santykius ir, priede,
VISI APSKRITIES KELIAI
TOJIMAS
atlankyti J. A. Valstybes, su Tik viena Danija, kuri sa
BUS TAISOMI
BERLYNAS, geg. 17. —
kuriomis Britaniją, jungia ne vo sienomis susiglaudL ) su
ŠAKIAI. — Kol dar ūkinin Vokietijoje dar daugiau su
palaužiamas draugingumas. Vokietija, sutinka daryti mi
kai turi daugiau laisvo laiko, varžytas grietinės vartojimas.
nėtų
sutartį.
Po surengtų vaišių ir para
jie paraginti neatidėliojant Žemės ūkio ministerija parei
Švedija, Norvegija ir Suo
dų karaliaus svečio pagarbai
pradėti kelius taisyti. Šį pa škia, kad grietinė reikalinga
karalius su žmona išlydimi į mija atsako, kad jos neturi vasarį bus taisomi ne tik 1,
sviestui gaminti.
kitus Kanados miestus išilgai reikalo daryti sutarčių dėl to, II ir III rūšies vieškeliai, bet
kad jų sienos .nesusisiekia su
J. A. Valstybių pasienio.
visi apskr. keliai. Pirmos ir
VOKIETIJA ATSILYGINA
Vokietija ir kad tas nė nerei
antros rūšies vieškeliai prade
kalinga. Jos ir be to nusprenSU LENKIJA
VIS DAR NĖRA ŠILTŲ
ti žvyruoti ir tas darbas šie
dusios būti neutralinėmds.
. BERLYNAS, geg. 17. —
DIENŲ
met bus tęsiamas.
Vokietijos vyriausybė išmokė
Suomija dar aiškinasi, kad
Ūkininkams palengvinti, ke
Iš federalinio oro biuro pra
ji turi nepuolimo sutartį su lius taisyti bus panaudotos jo Lenkijai 2.375,000 dol. už
neša, kad per tris dįenas iki
sov. Rusija ir to jai pakanka. mašinos. Mašinomis išlyginus naudojimų geležinkelio sker
sekmadienio oras numatomas
Nežiūrint to, Suomija sakosi, vieškelių profilį, ūkininkai į- sai Dancįgio koridoriaus susi
ne vien. vėsus, bet tikrai šal
kad ji ir be sutarčių yra drau pareigojami atvežti žvyrio ir siekti su Rytų Prūsija.
tas.
ginga Vokietijai.
jį paskleisti.
Vakar iš ryto buvo kiek at
CIANO VYKSTA
Valsčių savivaldybėms įsa
šilę ir tikėtasi, kad jau čia
BERLYNAN
pat gal bus vasarinis oras. AUTOBUSAS SUSIDAU kyta patikrinti tiltus, reikalin
ŽĖ SU SUNKVEŽIMIU gus sutvarkyti.
BERLYNAS, geg. 17. —
Bet tuojau popiet atsisuko
---------------------Italijos užs. reikalų ministras
šiaurinis vėjas ir temperatū Ogden ir Homan gatvių san
Dar
iki
šioliai
vilkinama
Ciano
geg. 21 d. atvyksta
kryžyje susidaužė Bluebird si
ra pradėjo slūgti.
Kai kas sako, kad neatme stemo8 autobusas su sunkve perdavimas Vilniaus lietuvių Berlynan pasirašyti Italijos
mokslo knygyno.
Vokietijos karinę sutartį.
namas toks šaltas pavasaris, žimiu. 7 asmenys sužeista.

Anglijos karalius ingis sn žmona
Kvebeke iškilmingai pasitiktas

VIENA DANIJA
SUTINKA DARYTI
SUTARTĮ SU NACIAIS

Kuo didesnis pavojus, rei
kia daugiau ryžtumo pavo
jams .nugalėti. Kas bus mūsų
priešas? Tas, kuris su ginklu
mus puls. Jį turėsime sutikti
ne su duona ir druska, ne ver
go nusilenkimu, bet ginklu.
Mūsų kariuomenė jaučia dide
lę ūkininkų paramų. Už tai
kariuomenė pasiryžusi atsidė
nedideliu savo lėktuvu, kurs čia vaizduojamas, iš Amerikos koti, esant reikalui gindama
popiet jis turėjo būti jau Švedijoje. Bet nesulauktas.
ūkininkų laukus ir sodybas.
(Acme teleplioto). Nepriklausomybės kūrimo me
tais nedaug palyginti tebuvo
savanorių, bet ?avo ryžtumu
jie nugalėjo priešus. Kariuo
menė tikisi, jei būtų dabar
reikalas daug daugiau atsi
rasti} savanorių — visa tauta
stotų savanoriais — ir prie
Taip yra dėl to, kad britai
šas būtų atremtas.

Arabai Palestinoje krikstauj a, o
žydai streikuoja, kovoja so britais

arabams pripažįsta viršenybę

LONDONAS, geg. 17. —
Britų vyriausybė paskelbė,
kad ji pagaliau nusprendė Pa
lestinų pakeisti nepriklauso
mų arabų dominuojama vals
tybe, kurioje žydų gyventojų
skaičius bus apribotas tik iki
vieno trečdalio. Du trečdalius
sudarys arabai. Dėl to, per ateinančius penkerius metus
žydų emigracija į Palestinų
bus nustatyta taip, kad te
nai žydų skaičius neperšoktų
gyventojų vieno' trečdalio.

JERUZALE,
Palestina,
geg. 17. — Palestinos arabai
krikštauja gavę žinių iš Lon
dono apie britų vyriausybės
nuosprendį šį kraštų pakeisti
arabų dominuojama valstybe.
Žydai gi rauda. Jie paskel
bė visuotini streikų ir jų va
dai nusprendė kovoti prieš
britus ir arabus.
B riti} autoritetų sluoksniuo
se kalbama, kad artimiausiuo
ju laiku prieš 10 mėnesių išginkluota arabų policija ir
vėl bus įginkluota.

SOVIETAI PAILGINO
TARNYBĄ LAIVYNE

VAIKIUKAS EŽERE
NUSKENDO

MASKVA, geg. 17. — So
vietų vyriausybė karo laivy
no jūrininkams tarnybų pail
gino iki penkerių metų vieto
je betveriu.
MIESTE PADAUGĖS
IŠTAIGŲ

TELŠIAI. — Telšiai suda
ro žemaičių centrų. Čia buvo
net keletas laikraščių leidyk
lų, spaustuvių. Paskutiniu me
tu tebeina tik vienas. Išsiskirstant iš Klaipėdos kultūri
nėms įstaigoms, susirūpinta,
kad ir ‘Telšiuose būtų kas
nors priglausta. Daug pastan
gų daro vietos burmistras My
limas, kad būtų atkelta “Ry
to” spaustuve ir kt.

20 MILIJONŲ DOL.
IŠMOKĖTA HITLERIUI
UŽ BARONO PALEIDIMĄ
NEW YORK, geg. 17. —
Hitleriui užgrobus Austriją,
naciai įkalino turtuolį baronų
L. Rothscbildų ir jį tik nese
niai išlaisvino pripažinus Hi
tleriui (Vokietijai) 20 milijo
nų dolerių vertės nekilnoja
mų savasčių iš Rothschildo lo
bių.
Sakoma, Hitleris norėjo už
grobti visus įkalintojo turtuo
lio turtus vertės iki 75 milijo
nų dol. Bet tas nepavyko.

Nuo akmenų į ežerų, ties
Tuo tikslu vyko ilgos tarp
23 gatve (Burnam parke), į,kritęs nuskendo berniukas J. tautinės diplomatinės dery
Staclion, 6 m. amž. Jis ėjo su bos.
Išlaisvintas baronas laiki
tėvu, paslydo ir įsirito. Keli
jauni plaukikai bandė jį va nai apsigyveno Paryžiuje.
duoti, bet nepavyko. Paskiau
REIKALAUJA MAŽINTI
sargyba išėmė jo lavonų.
MIESTO IŠLAIDAS

Kariuomenės vadas viešėda
mas Berlyne, kanclerio Hitle
rio gjmimo šventės proga,
tarp kita ko, matėsi su aukš
taisiais Vokietijos valstybės
vyrais. Šie reiškė Lietuvai
simpatijų ir savo taikų nusis
tatymų Lietuvos atžvilgiu.

“Civic Eederation and Bureau of Public Efficiency” rei
kalauja Chicago miesto val
dybos apkarpyti išlaidas ir
laikytis pajamų ribose.
Pažymima, kad miesto fon
dai šiandien yra “desperatiš
kam” stovyje.

Vidaus reikalų ministeri Vilniaus lietuvių kredito
jos Socialinių reikalų dep-tas kooperatyvui suėjo 10 metų
svarsto įstatymo
projektų nuo jo įsikūrimo.
Bus padidinta ir amatų mo drausti darbininkus senatvės
kykla. Amatininkai bus dau atveju.
Malėtuose sudegė elektros
giau ruošiami kaimui, būtent:
stotis. Drauge sudegė žydų
kalviai, šaltkalviai, dailidės.
Balandžio mėn. 30 d. į Lie- tautybės monteris.
Dalis Klaipėdos amatų moky tuvų atvažiavo anglų lordas
klos mokytojų ir mokinių pra Malcom Douglas — Hamilto
deda darbų.
nas.
CHICAGO SRTTIS. — T8
dalies
debesuota ir daug vė
Kaune .nubaustas gydytojas Vakar iki vakaro Švedijoje
i
Kelzonas 1 sav. arešto, kad nesulaukta iš Amerikos ats- siau.
Saulė teka 5:25, leidžiasi
nakties, metu atsisakė vykti krindančio Chicagiečio lakūno
8:06.
kviečiamas pas silpnų ligonį. Charlie Backmano.
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Lietuvos Paviljoną Atidarius
Praėjusį sekmadienį tinkamomis iškilmė
mis atidarytas Lietuvos Paviljonas New Yorko Pasaulinėje Parodoje. Lietuvos paviljo
nas, tiesa, nėra atskirai pastatytai, bet yra
vadinamoj Tautų Salėj (Hali oi Nations),
tačiau mumyse, išeiviuose, kelia pasididžia
vimo jausmą, kad toj parodoj, kokios ligšiol pasauly dar nėra buvę (t. y. panašaus
didumo ir reikšmingumo), dalyvauja ir Lie
tuva.
Paviljonas, neabejojame, bus didelis aks
tinas mums, lietuviams, gausingai lankyti
Pasaulinę Parodą. Kas iš lietuvių nenorės
pamatyti atvežtų iš Lietuvos eksponatų,
kurie (kad ir miniatiūroje) rodys Lietuvos
valstybės ekonominę ir kultūrinę pažangą,
kokią ji yra padariusi per dvidešimtį vie
nerius savo nepriklausomo gyvenimo me
tus. Ypač yra svarbu, kad Amerikos lietu
vių jaunimas gausingai lankytus į parodą
ir daug valandų praleistų Lietuvos Pavil
jone. Tai duos jiems progą arčiau pažinti
savo tėvų kraštą.

Religingumo Pavyzdis
Chicagietis Pred Snite, kuris yra 28 me
tų amžiaus ir kuris per trejus "metus buvo
palaikomas gyvas geležinių plaučių pagal
ba, keliauja į stebuklingąją Svč. Panelės
šventovę — Liurdą Prancūzijoj. Jis vežamas
ten, nes nori sustiprinti savo tikėjimą. “Ne
sitikiu, jis sako, tokio stebuklo, kad pagy
riau, bet jaučiu, kad mano sielos gerovė
reikalauja ten vykti'1. Panašiai kalba ir jo
tėvas. Jis pareiškė: “Siela yra svarbesnė
negu kūnas, bet jei bus susilaukta ir fiziš
ko pagerėjimo, aš būsiu dėkingas”.
Tai gražus mūsų laikų religingumo pa
vyzdis!
Reikia tik įsivaizduoti, kaip sunki bus to
ji ilga kelionė žmogui, kuris per trejus me
tus yra palaikomas gyvas mechaniškais plau
čiais ir negali pasijudinti. Bet nei jis, nei
jį lydintieji tėvai to nepaiso. Sakoma, kad
Snite ligšiol išliko gyvas dėl to, kad yra
nepaprastai stiprios dvasios vyras ir giliai
religingas.

Meškos Patarnavimas
Spauda gana plačiai komentavo Amerikos
komunistų vadų — Fosterio ir Browderio
neseniai pasakytas kalbas, kuriose jie ra
gina varyti agitaciją, kad prezidentas Rooseveltas neatsisakytų kandidatuoti ir tre
čiam terminui. Tos jų kalbos davė progos
opozicijos spaudai daryti įtarinėjimus, kad
komunistai ragino remti Rooseveltą dėl to,
nes, būk tai, jo vykdomoji programa veda
kraštą prie revoliucijos, kuria, žinoma, ko
munistai e.są galėtų pasinaudoti.
Tokia savo taktika komunistai nepagalbsti nei prez. Rooseveltui nei pačiai demo
kratų partijai. Niekeno neprašomi “remia”
pre?. Rocseveltą, lyg norėdami suteršti jo
gerą vardą, prikabinant jam komunizmo žy
mių. Tuo Amerikos komunistai meškiškai
pasitarnauja ir prezidentui Rooseveltui ir
demokratų partijai, kurios vadai tuoj turė
tų paskelbti viešai, kad komunistų patar
navimas jiems nereikalingas.

Anglijos Karaliaus Kelionė
Pastarais keleriais meteis Jungtines Ame
rikos Valstybes gausingai lanko dideli Eu
ropos ponai. Ypač karališkųjų šeimų nariai

Ameriką pamėgo. Neseniai čia lankėsi Da
nijos sosto įpėdinis ir, štai, šiomis dienomis
laukiamas Anglijos karalius Jurgis VI. Jis
dabar lanko Kanadą ir po kelių dienų atvyks
į Jungtines Valstybes.

P. Žadeikių, Lietuvos Įgalioto Ministro Žodis
Atidarant Lietuvos Skyrių New York Pa
saulinėj Parodoj, 1939 m., gegužės 14 d.

Anglijos karaliaus kelionė į Ameriką turi
du tikslu: jam rūpi sukelti entuziazmą Ka
nados žmonėse ir labiau sustiprinti jų ry
šius su Anglija. Šiais laikais ypač yra svar
bu, kad ryšiai tarp Anglijos ir jos domini
jų bei kolonijų būtų stiprūs. Antras svar
bus karaliaus Jurgio VI kelionės tikslai
yra vizituoti prezidentą Rooseveltą ir ben
drai Jungtines Valstybes, kad ryšiai, kokie
yra tarp šio krašto vyriausybės ir Anglijos
būtų dar tampresni. Kaip žinoma, Anglijos
politikai iš visų savo jėgų stengiami patrauk
ti Jungtines Valstybes, kad jos remtų jų
politiką dabartiniame Europos krizyje.

tuvos ir iš Amerikoė:

Brangūs viengenčiai iš Lie-

18,

1939

Tat ateikite ir pasidžiaug,‘kite

kaip

savo

darbais,

kaip

Štai šiandien Jums skelbia- savo kūriniais; tegu ateina
ma maloni naujiena. Lietuva, Jūsų jaunimas, kad jis tėvų
Jūsų senoji Tėvynė nūnai lai- ir protėvų tradicijas ir j>ažinsva respublika, New Yorko tų ir pamylėtų. Jūs mieli APasaulinės Parodos proga, ut- menkos lietuviai esate galinsiųsdama savo sūnų ir dūk- gas ryšys tarp (mažos Lietuterų jiagamintus padarus, sa vos ir galingos Amerikos.
vo dvasinio ir fizinio pajėgu Lietuvos vardu atidaryda
mo vaisius, tarytum būtų pati mas šį Parodos Skyrių pa
čion atvykusi pas Jus sve reiškiu, kad šis Lietuvos ge
čiuose.
ros valios mostas tesudrūtiŽinoma, tai yra tik maža na lietuvių tarpusavį broliš
Ar Anglijos karalius savo kelione tų tiks dalelė Lietuvos turtų, bet ir kumą, tepagilina Lietuvos ir
lų pasieks ar ne, bet vienas dalykas yra iš jų mokėsite pažinti ir su Amerikos draugiškumą.
aiškus: blogo nepadarys nei vienam nei ki prasti širdį tos tautos, kuri
Lietuvos “vieningo darbo”
tam kraštui. Jį ne tik pati vyriausybė, bet pagimdė istorinės reikšmės
Ministrų Tarybos Pirminin
ir žmonių dauguma čia maloniai pasitiks. didvyrius, kuri davė mums
kas, generolas Jonas Černiuj
Wėlcome!
Daukantą, Valančių, Basana
štai kokį pasveikinimą malo
vičių, Kudirką, Maironį, Ženėjo atsiųsti:
taiaitę ir knygnešių legijoną,
“Lietuvos Skyriaus Tarp
kurie pramynė takus į tautos
atgimimą, — išaugino dauge tautinėje New Yorko Parodo
lį taurių valstybės vyrų su je atidarymo proga Amerikos
pirmuoju ir dabartiniu Pre- lietuviams siunčiu savo sveiBolševikų Tikslai
zidentu Antanu Smetona prie i kinimus. Tebūna Visi lietuviai
Anglų politikai deda daug pastangų, kad šaky, su garbinga Lietuvos vieningi ir teneužmiršta savo
įtraukti [Sovietų Rusiją į angių prancūzų kariuomene, kuri yra laidas senosios Tėvynės,
bloką prieš Hitlerį. Bet visokie pasitarimai mūsų laisvės ir nepriklauso Ministras Pirmininkas
sunkiai einasi. Sąryšy su tuo “Darbininkas” mybės.
ČERNIUS”.
be kitko sako.

kiu būtų su balšavikais, btų
valug jos figerių, katalikas
Jei jūs, tavorščiai, norite gali būti sykiu ir balšavikas
žinoti apie vėliausius cfldus, (ar jus girdėjot kada tokią
tai papasakosiu iš Bruklvno štuką! prof. Kamp.). O kai
lietuviškų balšavikų popieros katalikas sykiu bus ir balša
dirigentų mitingo, kuriame vikas, “su laiku jis pats at
jie figeriavo popieros turinį. sikratys religijos”.
J. Bondzinskaite išfigeriavo,
Šnekėkit kaip sau norit, akad balšavikų popieroj reikia le mano delnas rodo, kad ant
“neužgauliot tikinčiųjų žmo balšavikų užeina kokia nognių”. E. Vilkaitė raportavo, la, jei jie taip laižosi prie ka
kad esą daugelis balšavikų talikų ir pagatavi... nenoriu
nepasitenkinę, kam jų popie pasakyti.
ros rašo Dievą mažaja litera,
Bet, tavorščiai, nereikia
kam deda atsiųstus iš Lietu miršti senio Aizopo priklodo
vos fašistų pikuerius. J. Vini- apie lapę ir žiogą. O buvo ši
kaitis padėjo savo figerius, taip.
kad balšavikų popierose “vi
Išgirdo lapė, kad žiogas me
sai apleista religijos klausi dy čirška. Pamaniusi, kad tai
mas”. Čepulis davė peklos būsią gardus, užkandis, sumis
redakcijai, kalni ji išdrūkavo- lįjo saldžiais žodeliais girti.
jo straipsnį, kur Kristus bu
— Ak, kaip hiiėla būtų arvo lyginama# prie Markso.
čiau susipažinti
(dabar pašai,
*
Vienu, žodžiu atrodo, kad lie kytum
įj bendrą pruntą nueiti)
tuviški balšavikai iš Markso
“Antra vertus, sovietais nieks nenori pil Liet. Gen. Konsulo J. Budrio Žodis Lietuvos vieros virto tokiais katali .su tokiu giesmininku.
nai 'pasitikėti. Jie žada viena, daro kita.
Ale žiogas greit susigriebė
kais, kokių reikia paieškoti.
Paviljoną New Yorko Pasaulinėje Parodoje
Ant popierio tai jie gali pasirašyti, kad bus
Bet palaukit,; nedėkit taip ir atsakė:
Atidarant Gegužes 14 d.
demokratijos talkininkais, bet jų širdyje
— Poniutė, labai klysti, jei
greit jų užantin. Visa tai šne
glūdi visai ikiti siekimai. Bolševikai nori,
J. A. V. vyriausybė, kvies su kitom tautom, bet duoti kaina tikslu. Anot E. Je^kevi- manai, kad aš nušokčiau že
kad demokratija viena, be jų įsikišimo su dama į New Yorko Pasaulinę lankytojui tikrą šalies vaizdą.
čiūtės, balšavikams nereikia myn. Aš verčiau laikysiuos
sikirstų su fašistais, kad abudu besipešda
Kągi šioje parodoje mes pa nusigąst, jei popiežiaus pik- nuo sveikos nuošaliai ir štai
Parodą, ne tik davė kiekvie
mi susilpnėtų, ir tuolni duotų komunistams
nai tautai galimybę parodyti teikiam t Nuo pirmųjų atgi čeris telpa balšavikų popie dėl ko1: anądien ties tamstos
galimybės vienus ir kitus nugalėti, ir tuo
mimo dienų visos Lietuvos roj, arba Dievo vardas rašo urvu ^mačiau labai daug spar
būdu įvykdinti pasaulinę revoliuciją. Su tuo savo kultūrinius laimėjimus,
vyriausybės svarbiausią dė mas didele litera. Reikia ka nelių tų žiogų, kuriuos tams
sumanymu komunistai kaip ir nesislepia. bet ji per tai siekia visų tau
Stalinas ar jo ministeriai dėl 'pasaulio akių tų glaudesriių tarpusavio sa mesį kreipė į Lietuvos švieti talikus paviliot į bendrą prun ta suėdei (dabar 'pasakytum
gali politikuoti, bet jų siekimas yra grynai ntykių ir 'nuoširdus bendra mą. Šioje parodoje Jūs gali tą, reikia, kad katalikai sy suėjai į bendrą pruntą).
revoliucijinis. Permanentinės (niekad nesi darbiavimo pasaulio taikos te įsitikinti, kad per trujnpą
nepriklausomo gyvenimo lai ūkio gaminius, bet per 10-13 'sdama aukso valiutą. Lietu
liaujančios) revoliucijos teorija labai aiškiai labui.
ką šioje srityje padaryta di metų — trumpą, palyginti, vos litas iki šios dienos nu
išdėsto Trockis. Stalinas Trockio teoriją pa-t
Per parodos atidarymo iš
neigia ir pašiepia, bet faktinai ir jis pats! .f.
., .. . delė pažanga. Pradžios mo laiką — tie gaminiai pasie muštas ir nesvyruoja. Ameri
.
.
’
... , . 1 kilmes ir kiekvieną pasitaikiu
eina prie permanentines revoliucijos, tik ki* *
kyklų mokytojų skaičius pa kia tolimiausius pasaulio kra koje tie klausimai gal nėra
šia proga J. A. V. vyriausy
tokiu keliu. Trockis karštai ir neapdairiai'
didėjo penkeriopai, o moki štus, o kas dar svarbiau — opūs ir svarba tų dviejų veik
bės
nariai
kelia
taikos
ohalšaukia pulti, muštis, dinamituoti, nežiūrint,’
nių — šešeriopai. Gimnazijų tie gaminiai visur yra įverti snių ne visai suprantama. Vįe
ar tam yra pajėgų ar ne. Gi Stalinas eina sį, o jų žodžiuose jaučiamas skaičius paaugo 4 kartus, be nami kaipo aukščiausios rū nok tie veiksniai mūsų val
slaptai, per propagandą. Sykį komunistinė gilus įsitikinimas, kad be pa to, įsteigta daugybė specia
šies.
stybei padėjo iš karto stiprų
agitacija paruošia tinkamą dirvą, Stalinas stovios taikos, be užtikrinto lių mokyklų. Savas universi
Maža šalis nesidairė aplin pamatą. Tolimesni svarbūs a
jau stoja atviron kovon. Jis tai įrodė Mek rytojaus neįmanomas joks tetas ir kelios kitos ankšto
kui, nemėgdžiojo kitų, bet pa tlikti žygiai buvo sustiprini
sikoj ir Ispanijoj ir bando įrodinėti Ameri progresas, joks rimtas kury
sios mokyklos išleidžia tūks ti drąsiai ryžosi tokiems drą mas ūkininkų padėties, įku
koj. Tos pačios tatktikos laikysis ir dabar-i binis darbas. Ar reikia dar
tančius profesijonalų. Stebuk siems darbams, kaip žemės riant valstybės kapitalo pa
tiniam Europos krizyje. -J is derisi, delsia, lū-t sakyti, kad nedidelė ir taip
kuriuoja, kol demokratija susikirs su fašiz nukentėjusi per Didįjį Karą linga pažanga padaryta že reforma; ji pirmutinė iš visų, galba kelias bendroves, ku
mu be sovietų dalyvavimo. Tada tik gal Lietuva visu nuoširdumu tro- mės ūkio pagerinime. Lietu neišskiriant ir didelių kaimy rių dėka ir .pradėtas bei iš
ieškos patogaus momento įsikišti. Bet ir kšta, kad toji taika pagaliau va nelabai seniai pradėjo eks nų, išėjo iš ją dėl infliacijos vystytas ne žaliavos, o aukš
tuo atveju Stalinas nėra laisvas daryti ką užviešpatautų pasaulyje, kad portuoti į užsienį savo žemės supuvusio ūkinio chaoso, įve(Tęsinys 4 pusi.)
nori. Reikia skaitytis ir su japonais ir su
jos žmonių sunkaus darbo vai
naminėmis bėdomis. Iš viso, daug yra stam
bių priežasčių, dėl kurių Anglijai nesiseka šiai eitų ne švinui ir karo pa
būklams, bet tų pačių žmo
su sovietais susitarti”*
nių gerovei kelti. Lietuvos
Skyriaus Generalinis Komisa
ras, p. Avietėuaitė, savo žo
Streikų Nuostoliai
dyje jau nurodė motyvus, dėl
Šio krašto anglies kasyklų darbininkai ne kurių Lietuva dalyvauja šio
dirbo per keturiasdešimta dvi dienas. Unijų je parodoje. O tie motyvai
vadai ir darbdaviai, anot “Vienybės”, šiaip
yra šie: padėkoti J. A. V. už
apskaičiuoja nuostolius per tas 42 nedarbo
priėmimą ir kultūrinių lais
dienas:
\
A
vių suteikimą emigravusiems
“Unija sako, kad per tą laiką darbinin iš Rusijos prislėgtos Lietuvos
kai algomis būtų gavę $64,950,(XX), o darb mūsų tautiečiams. Imigrantai
daviai teigia, kad darbininkai būtų uždirbę ir jų ainiai, tapo naudingi šios
tik apie $45,000,000. Per tas 42 dienas už šalies piliečiai. Jų tarpe yra
darytų kasyklų išlaikymas ir priežiūra ožymių teisėjų bei šiaip pasi
peratoriams kainavo1 apie $19,000,000. U->
nija per tą laiką narių mokesčiais būtų žymėjusių profesijonalų mok
7
gavusi $750,(XX). Bet kur visos kitos iš sle ir sporte. Lietuva clžinulaidos, kurios pri skaitomos prie smulkių giasi savo tautiečių pasiseki
mu ir nori šioje parodoje duo
ir nenumatytų Išlaidų ir nuostolių ”
ti jiems jų tėvų ir protėvių
“V-bė” pažymi, kad, turint galvoj tokius
žemės vaizdą. Gal tad tais
nuostolius, valstybė ne be reikalo susirūpi
pačiais sumetimais generali
nusi klausimu, kas daryti, kad ateityje to
kius streikus uždrausti. Žinoma, streikai niu komisam parinko Worstreikams nėra lygūs. Bet, aplamai imant, cester, Mass. gimusią ir čia
streikų teisę darbininkams šio krašto kons pirmąjį mokslą išėjusią lietu
titucija garantuoja ir dėl to, jos dėsnių ne vaitę. Priminsiu dar pirmiau
sulaužius, streikai negalima drausti. Vyriau girdėtus iš jos žodžius, kad
mūsų tikslas nėra varžybos
sybė gali būti tik tarpininkė.

APŽVALGA

Po Svietą Pasidairius

Ketvirtadienis, geg. 18, 1939

PKST7<?XB

f

KF D AKTORIAUS ADRESAS)
409 Tabor Street,
Fsplln, l’lttsburgti, Fenu*.

Pittsburgho Lietuvių Žinios

Raitus siuskite lino adresu:
2018 Canon St.

Telef. Hemlock 2204
J

gam klebonui, laikosi neprasčiau už kitas dideles parapi
jas. Tai kų tai reiškia vie
ningas darbas. Taip pat pa
stebėjau ir klebonijų gražiai
vaikų surengtame pasilinks
minime.
nudažyta, tvora apie kleboni
jų ir bažnyčią. Mano seni pa
‘Decoration Day’, kaip kas
žįstamieji pasakojo, kad kle
met, ant kapinių rengiama ge
bonas tvorą gavęs iš kompa
gužinės pamaldos už 'mirusius,
nijos (American Steel' Co.)
pamokslas, paminklų pašven
dykai, tik patys turėję apsi
tinimas, paskui Adomo sode
tverti. Žodžiu, parapijos nuo
užkandžiai ir piknikas iki vė
Donorą
savybės iš vidaus ir iš oro at
lam vakarui. Kas ten daugiau
Praeitų įsekmadienį mūsų
Netikėtai pakliuvau į šį mie rodo labai gražiai. Be parapi
bus, tai, kaip komitetai pra
klebonas buvo išvažiavęs į stų. Jame nesu buvęs apie 20 jos nuosavybių, lietuviai čia
neš, plačiau parašysiu. Nes
Donorą, Pa., pas kun. Sadau metų. Pataikiau kaip tik lie- turi gana stiprų Lietuvių Pi
dabar daugelis užsiėmę prisi
skų į 40 valandų atlaidus. Mū tuvių į Šv. Juozapo bažnyčio liečių klflbą, kuriam priklau
rengimu J. E. vysk. patikti,
sų klebonui yra laikę klebo je 40 valandų atlaidus. Labai so beveik visi Ikmoros ir akurs pas mus atvažiuoja, kaip
nauti ir Donorą Šv. Juozapo nustebau! Po tiek daug me py link ės lietuviai. Kadangi
'klebonas praeitų sekmadienį
parapijoje. Be abejo, jaim ten tų, kaip daug dalykų atsimai didžiumoje visi yra katalikai,
paskelbė, suteikti Sutvirtini
buvo smagu atsilankyti ir pa nę. Neberadau daug savo pa tai ir klūbas karts nuo karto
mo Sakramento pirtnadienį,
matyti senus parapijonus.
žįstamų, draugų. Bažnyčioje gelbsti finansiškai bažnyčią.
geg. 22 d., vakare 7:30 vai.
Dėdė irgi daug pasikeitę — nebera Kartais užleidžia savo ruimin
Šių savaitę vyrai ir moterys
dau savo senojo klebono — gą svetainę parapijos pramo
valo bažnyčių, seserys su vai
dabar klebonauja kun. Sadau goms. Ten irgi buvau užėjęs.
kučiais praktikuoja, kaip su West End
skas, kuris yra daug pasidar Vedama gana tvarkingai. Tik
tikti vyskupų, taipgi planuo
Gegužės 14 d., Šv. Vardo bavęs bažnyčios reikalais Ba kai kurie jau kiškutį įsitrau
ja, kaip papuošti bažnyčių, ažnyčia atnaujinta, gražiai nu kę darė blogą įspūdį vepsėVirginia May Clark, šokikė,
1 torius ir t.t. Sodaiietės ren draugijos nariai ėjo bendrai
prie
šv.
Komunijos.
Šv.
Sa

dažyta.
Gražų
įspūdį
darė
da

dami
apie
nereikalingus
para

Cbicago universiteto studentė,
giasi prie vainikavimo Fane-1
lyvavimas
procesijoje vyrų pijos dalykus. Katalikai to buvo pakviesta dalyvauti An
kramentas
buvo
išstatytas
vie
lės Švč. ir priėmimo naujų
adoracijai, kuri baigėsi Vardo Jėzaus draugijos narių. kius turėtų sudrausti, nes ka glijos karaliaus priėmimo pro
narių į “Marijos Vaikelių”
palaiminimu.
Girdėjau, ši draugija susior
draugijų sekmadienį, geg. 21
talikui bažnyčia, 'parapija, tai gramoj AVinipege, Kanadoj.
ganizavo
neperseniausiai,
laiKadangi tuo metu įvyksta ud., 3 vai. Sakau, dar niekad
Šv. Vincento Moterų klūbo ikosi gana gerai, tik visgi tu brangiausias dalykas. Bet tai niversitete kvotimai, tat nuo
tokio sujudimo pas mus ne
tik išimtis, o bendrai visi ten kvietimo atsisakė. Mokslas
buvo. Dieve, duo'k pasiseki kortavimo vakaras pavyko rėtų būti bent kiek skaitlinpasirodė rimti žmonės. Girdė svarbiau, negu šokis karaliui
mo ir ištvermės visuose užsi Rengėjos Lang ir Viltrakie- gesnė. Taip pat labai gražiai
mojimuose ir darbuose. Ptk. nė labai daug pasidarbavo, būrelis gerai išlavinti) mer jau, kad čia ir moterys gana ir karalienei. (Acme piloto)
nes įvairios rūšies dovanos gaičių ėjo procesijoje nešinos veiklios parapijos palaikymui.
ir tvarka pramogoje tai ■ įro po kuokštę gyvų gėlių. Kas Tai labai geras ženklas. Lai viai su savo darbščiu klebo
Homestead
dė. Svetelių iš apylinkės gana J ne kas, tai choras labai gra kykitės visi.
nu ilgiausius metus.
šių savaitę “ramatizmas” daug suvažiavo. Matėsi ir ku- >žiai pagiedojo mišparus. ToLai gyvuoja Donoros lietuSenas Donorielis
biskutį lig “atleido”, bet už nigai: A. Jurgutis ir J. Piku- kio choro anais laikais, ir gal
tat galvų' Skauda, nors, rodos, tis. Klūbiečių parapijos la- niekad, Donoroje nebuvo. Tai
nuo namų tolį nebuvau nuė bui parengimai visuomet esti aišku, kati klebonas nesnaudžia ir, galima numanyti, kad
jęs... Tat ir šį syk mažai kų sėkmingi.
daug yra prisidėjęs prie cho
nugirdau. Sužinojau, kad moDėl aklq pavargusiu nuo Saulės,
Vė*o ar Dnlltiu. vartokite kelis la
•foR/
0UR
Keraitis ir Šaulis ruošia ro susiorganizavimo. Vienu
terystėn įstojo Paul Scliulte
šus Murinę: Palengvina nuvargta
slas akla.
iš Duųuesne, Pa., Šv. Juoza kortavimo vafkarų Felikso Sa žodžiu, iš bažnyčios išsinešiau
Saugus Kūdikiams Ir Suauguslema
eVes
Visose Vaistinėse.
po parapijos, su Genovaite mulio naudai. Samulis buvo labai gražų įspūdį.
j Write for Free Book
Bernotaite. Pabroliais buvo. stambus parapijos rėmėjas,
MUBINE COMPANY teeito :
Čia reikia paminėti, kad
I **A World of Comfort for Yovr Byoe”
Povilas Janusek ir Adolphi- bet nelemta bedarbė pristūmė žmonių ir buvo susirinkęs gra
na Bernotaitė. Te Dievas pa prie neturto — neapsakomo žus būrelis. Matyt, visi susilaimina jaunavedžius ir su skurdo, tat rengėjai sumanė I klauso ir iš vien parapijos
teikia malonę laimingo sugy pasidarbuoti ruošdami korta- 1 naudai
NAMŲ STATYMO
imimai utiiuu
darbuojasi.
1
Girdėjau,
vnno vakarąf ir pagelbeti ne- ( neperdaugiaus
,
venimo.
iai čia yra be
KONTRAKTORIUS
laimėje Samulio šeimynos. Jų
likę lietuvių, bet visgi savo
REAL ESTATE
Praeitų sekmadienį sąjun- ruošiamas kortavimo vakaras
parapijos
nepaleidžia
svetim

INSURANCE AND LOANS
gietės laikė mėnesinį susirin įvyks gegužės 28 d., 3:30 vai.
taučiams
—
finansiniai
nors
kimų, bet negalėjau patirti, popiet, Šv. Vincento mokykStatau visokios rųšies naujus namus ant
lengvą
mėnesinią išmokėjimą. Darau vi
vargingai,
bet,
ačiū
sutnaninkų jos ten nubalsavo. Pas mū- j los svetainėje,
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokėsų moteris nuo kai kurio lai- į
jimo ant lengvą mėnesinią išmokėjimą.
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Tire In
ko palaikoma slaptybėje bile >
surance Companiją dėl taisymo apdegu
sią namą). Darau paskolas ant naują ir
koks veikimas. Tik, žiūrėk, j
seną namą, ant lengvą mėnesinią išmo
staiga jos su kuo nors ir pa
kėjimą nuo 5 iki 20 metą. Reikale kreip
kite! prie:
sirodo. Tat ir šiame susirin-.
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
kime, be abejo, jos tarėsi apie
JOHN PAKE L
ŠALTIMIERO
vasaros veiklą. Manau, “se
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
kretas” vieną gražią dieną
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)
išlys, kaip yla iš maišo.
Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.

Užrašai Iš Federacijos Šv. Kazimiero Parapija une važiuoti į kapų puošimo
išvažiavimų sekmadienį, geg.
Pittsburgho Apskrities
Pas mus kas kart smarkes 28 d., ir paskui, papuošę ka
Valdybos Susirinkimo nis eina prisirengimas prie pus, dalyvauti Adomo sode
A. L. R. K. Federacijos
Pittsburgho apskr. valdybos
susirinkime, laikytame geg.
11 d., padaryti sekanti nuta
rimai.
Sukėlimui kapitalo įsteigi
mui Federacijos radio pusva
landžio nutarta atspausdinti
gražius liūdymus, (kurie bus
duodami stambesniems auko
tojams — pusvalandžio stei
gėjams bei rėmėjams. Liūdy
mus parengti ir atspausdinti
pavesta kun. J. Misi ui ir kun.
’. Vaišnorui.

atidarymo Adomo sodo, ge
gužės 28 d., ir pamaldų ]>er
“Decoration Day” ant kapi
nių. Nugirdau nuo parapijos
komiteto, kad Adomo sodo atidarymas bus labai iškilmin
gas. Rengiama pradžios ir au
kštesnės mokyklų vaikų išva
žiavimas atidarymo dienoje.
Žadama parūpinti trokus ir
visus vaikus išvežti dykai,
taip pat duoti jiems ten do
vanų. Tokio išvažiavimo mū
sų mokykla dar niekad netu
rėjo. Nevien Adomo sode bus
pasilinksminimas, bet svar
biausia tai bus kapų 'papuo
šimas “Decoration Day”. La
bai gražus komiteto sumany
mas vaikus nuo jaunų dienij
pratinti prie gerbimo ir pa
puošimo kapų. Tat visi turi-

iRengti prakalbas prof. K.
Pakštui kada jis atvyks iš
Lietuvos, taip pat rengti kon
certu operos dainininkui Kip
rui Petrauskui, jeigu jis at
vyks Amerikon. Aptarta rei
kalas šaukti susirinkimą, ga —
besnių čia gimusių jaunuolių m ui. Svarstyta L. R. K. Susitikslu organizavimo jaunosios vienymo vajaus reikalai.
kartos visuomenišikam veikiA. Paleckas, rast.

kas kart garsiau groja, bet/ Girdėjau, kad Šv. Jurgio
apie kokį nors kitų veikimų j Kareiviai rengia piknikų getkol kas nieko nesigirdi. Vasa- j gūžės 28 d., Amšiejaus farra jau visai nebetoli, rodos, inoje.
būtų laikas, kad jaunimas su
SLRKA 35 kuopa laikė mė
krustų gegužines surengti, ar
kokį kitų išvažiavimą. Nieko nesinį susirinkimą. Taipgi ir
neveikti, tai prastas ženklas. Šv. Jurgio kareiviai laukė ne
Kai aš buvau jaunesnis, tai paprastų susirinkimą.
vasaros metu visko būdavo.
Vietinis
Bet dabar reikia pasitenkinti vien “kaulų braškėjimu”.

, y/
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KLAUSYKITĖS

Maža paso ugnis užima vietą
įsidėvėjančių dalių. . . ir pa.
daro valgio-apsnugojantį šaltį ir
ledo kubas tykiai, ekonomiškai.
Servel gali jums tiek šutau,
pyti vien tik ant valgio, kad
už save užsimoka.

Jei jūs galvojate apie pirki
mą savo pirmo automatiško refrigeratoriaus, arba apie išmai.
nymą savo seną, pamatykite
Servel Oasinį Refrigeratorių ir
sužinosite ką jis gali atlikti.

dabar už naujas
žemas KAINAS1
Praeitais metais Chlcagos Metropolitan aPyltnkBJe, du kart dau
giau Servel Klectrolujt
Refrigeratorių buvo Iš
parduota negu kokiais
kitais metais, čia Ir yra darodymas, kad ver
ta apžiūrėt i naujų Oaslnj Refrigeratorių.

SERVEL ELECTROLUX DEALERS
AND

PUBLIC SERVICE COMPANY
OF NORTHERN ILLINOIS

KLAUSYKITE

Mūsų choras kas sekmadie
nis gražiai pagieda, vargonai

LEŪ NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR
OF

AMBROSIA & NECTAR

Sweeps nray turface depositt...
breakt np dūli, ūgly tooth fhci
, You’d nevnr bollove how fvsfc
the NKW IJstzrlne Tooth Panto eta .n s
and pollahea tooth. Ita new. mlracle-cl««a ialn« lngredlant, Luater-Foatn detergent.
whlakaaway ūgly surfaoedeposita la a Jlffy.
The Inat.int hruah and Rali va touch imaitng I.uator-Roam detergent, it aui-ges Into
a foam of tlny. actl ve bubblea. vrhlch nrerps
Into and cleans pi ta and eracka so minute
even *ater may not enter them . . . leavea
your irhole mouth tlngllng vrlth llfe . . .
starte your teeth aparkling wlth new luater.
Oet tbe blg
tube, or better štili, the
dnnhln-rtae 4OV tube oontalnlng more than
M pound at any dnig oounter. Lambert
PharmacalI Co.. St.
8t "Louls. Mo.

INI NfW ros MULA

LISTERINE
TOOTH PAŠTE
" tupmbsrgrd wltb

>-LUSTER-FOAM'f
Zz///Z z z
• >>> t
11 t

New City Frnitrn Mari
RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iŠ stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

B E E R S
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą ObleagoJ. Visi geria ir mėgsta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį ušvardino NECTAR. Sis Alna yra pagamintas ii im

Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

portuotą pirmos rūšies produktą.
Urmo (vrholeaale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Telephone Canal 5233

navimą.

2423 West 64th St.

WEST SIDE EXPRESS

TeL Hemlock 6240

S. T. FABIONAS, Savininkas

I
virtadienis, geg. 18, 1939
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PITTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS
North Side

Visos D. Ž. parapijos draui gijos ruošiasi surengti did(iiažiajam gegužiui atėjus, ^iuų pįfcnikų birželio 4 d. *liemūsų draugijos pradėjo ro tuvių Country Club. Pernai
dyti daugiau veiklumo. Drau vasarų toks draugijų pikni
gijų susirinkimuose rimtai kas buvo labai jmsekmingas.
svarstoma apie pramogų ren Be abejo bus ir šiemet geros
gimų bažnyčios naudai, apie pasekmės, jei visos draugijos
narių skaičiaus jmdidinimų ir noriai prisidės ir pasidarbuos.
i
abelnai apie geresnį tarpusa
vį bendradarbiavimų. Kiek Sus-mo 87 kuopa ir Seserų
vienas draugijos arba parapi rėmėjos rengia koziriavimo
jos narys privalo būti gyvu vakarų geg. 28 d., 7:30 vai.
veikliu nariu, neužsidaryti sa vakare, Sūnų Lietuvos svetai
vyje, bet stoti viešan darban nėj, Seserų Pranciškieeių nau
ir sulvg išgalės stumti pir dai. Geros kloties. Reiškia,
myn mūsų viešus reikalus. visos mūsų draugijos išsijudi
Kaip sakoma “lets do our na, išsisiūbuoja ir stoja dar
part, lets do our best”. Yra ban. Darbas tai gyvybės žen
žmonių, kuriems rūpi tik “sa klas. Jei kartais darbas ne
vas kišenius”, savas biznis, pavyksta, nereikėtų nusiminti
savi marškiniai. Tautos, vi ir rankų nuleisti. Nepavyko
suomenės, bažnyčios reikalai vienų kartų — pavyks kitų.
jiems mažai terūpi.
Dirbkime.
Yra vėl žmonių, kurie pri
sideda prie kiekvieno naudinGeg. 14 d. mūsų klebonas
go visuomenės darbo ir
• važinėjo Donoron į 40 valantomis netampa. Jie nesako, jų atlaidus ir labai gėrėjosi
kad jiems perdaug, persun- donoriečių daroma pažanga ir
ku ’. Ačiū jiems, atliekami I
-sutartinu darbu savo pa
didėti darbai. Kuo mažiau mū 1 rupijos išlaikymui. Donoros
sų tarpe bus savanaudžių, tuo klebonas kun. V. Sadauskas,
didesne darysime pažangų vi-;Uiatyt, yra rūpestingas ir sasose srityse.
vo žmonių mylimas. Bažny
čia ir klebonija gražiai atre
Mūsų Sodalietės energingai montuotos — tik gėrėkis. Rei
ruošiasi prie ‘May crowning’, kia atminti, kad Donoroj tė
kuris įvyks geg. 28 d. 3 va ra tik 35 lietuvių šeimynos.
landų, taip jau ruošiasi pneijei ])onora gali gyvuoti, tai
naujų narių priėmimo iškil-i Xortr Side šimtų sykių gemių, kurios įvyks geg. 26 d. !riau< Be abejonės,
vakare._____________________

Jei tik kiekvienas savųjį ar
MASKVOJ SUSEKĖ SLAP
timų gelbėtų, viėŠųsias prie
TĄ VIENUOLYNĄ

*«»

į

Geg. 13 d. vaikare jos turė
jo pasitarimų tais dalykais ir
labai inteligentiškai svarstė
tuos ir kitus savo draugijos
reikalus. Sodalietėms gabiai
pirmininkauja lfelen Čekąnauskiūtė.

“BEDIEVINĖ BIBLIJA”

Sovietų Rusijos bedievių
sųjunga nusprendė atspaus
dinti 20,000 egzempliorių “be
dievinęs biblijos” ir ’paskleisti Amerikoje. Toji biblija
spausdinta angliškai. Be to,
Sovietuose ruošiama 120 ame
Moterų klubo veikla yra
rikiečių laisvamanių, kurie
jums visiems gerai žinoma.
paskum platins bedievybę AMoterims tik galima palinkė
merikoje.
..(M. L.”)
ti toliau tęsti savo naudingų
bažnyčiai darbą ir vengti bar
KAUNO PRIEMIESTYJE
nių ir nesantaikos. Meilė riša,
VILIJAMPOLĖJE BUS
o vaidai skaldo.
Vardo Jėzaus vyrų draugi
ja nuo pat savo užsimezgimo
po truputį šlubavo. Kai ku
rie nariai savo “aš” aukščiau
statė už draugijos konstituci
jų ir regulas. Draugija per
porą metų merdėjo ir mažėjo.
Pastarais laikais V. J. drau
gija lyg pradeda atsigauti.
Yra vilties, ikad, pirmininkau
jant Juozui Bučniui, draugija
greitai atsigriebs.

•t

O

dermes ir doros reikalavimus
Maskvoje bolševikai susekė atliktų — nepritruktų spėkų
vienuolynų, kuris toje vieto nei vienam doros keliu žengti
je gyvavo jau aštuoneris me pirmyn.
tus. Jo priešakyje stovėjo
stačiatikių vyskupas Baltra LIETUVIAI DAKTARAI
miejus, o jo artimiausi ben
dradarbiai buvo vienuoliai Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
Mitrofanas ir Agafonas. So
2 iki 4 ir 7 iki 9
vietai ligi šiol težinojo, kad Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki I
Šventadieniais: 11 iki 12
toje vietoje yra bažnyčia; jos
patalpas vietos sovietas buvo
išnuomojęs specialiai religi GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
niams reikalams. (“M. L.”)
ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

O
į

AKIŲ GYDYTOJAS

I

Anglijos karalius Jurgis VI ir karalienė Elzbieta nuo ka
ro laivo “Empress of Australia” stebi pasirodžiusius Ame
rikos krantus. Jiedu pirmų sykį aplanko Amerikų. (Acane
telephoto)

(Tęsinys iš 2 pusi.)
tos kokybės gaminių pavida
le žemės ūkio produktų eks
portas. Prieš porų metų pa
daryta pradžia nuosavam lai
vynui. Tie visi laimėjimai,
kurie atvaizduoti šioje paro
doje, yra pasiekti tik atgau
tos nepriklausomybės dėka —
ankstyvesnieji šeimininkai ne
buvo ir nebūtų tuo suintere
suoti.

DANTISTAS

10758 S. Michlgan Avė.
Chieago, Illinois
OFISO VALANDOfc.
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
Ofiso tek CANal 2345
Rez. tel. CANal 0402.

DR. P. ATKUCIUNAS

DR. P. J. BEINAR
(BK1NAKAUSKAS)

S'“

KALBA

DR. A. W. JACOBS

Rusijoj, anot
komunistų
DANTISTAS
laikraščio “Trud” praneši
1446 So. 49th Court, Cicero
mo, daugelyje dirbtuvių ir Antradieniais,
Ketvirtadieniais ir
fabrikų yra susidarę “ti
Penktadieniais
kinčiųjų darbininkų” būre Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago
liui, kurių nariai kovoja prieš Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais
bedievių įvairias pastangas
Valandos: 3—8 P. M.
atitraukti žmones nuo tikėji
mo.
f‘M. L”.)

# c:

LIETUVOS GEN. KONSULO i

Tel. Pullman 7236
Rea. Pullman 0263

DR. V. A. ŠIMKUS

DARBININKAI PRIEŠ BE
DIEVYBĘ

t $'

LIETUVIAI DAKTARAI

DR, VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS
OPTOMETltlCALLY AKIŲ
LIETUVIS

Suvirs 20 metų praktika v imu
Mano Garantavimas

Amerikos lietuviai parodė
gyvų susidomėjimų šia paro
da. Jų spauda prisideda i>a-

Palengvins akių įtempimų, kas es
ti
priežastimi galvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių įtempimo, nervuotunio, skaudamų akių karštį, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Priren.
r
•
•
e •
„i._: | gia teisingai akinius. Visuose atsilir<HlU popUllUriZUOjani, jų SKtll I kltnuoae egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai| dus.
Specialė atyda atkreipiama į
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

•OM t •£ 5€S
(5T*J5H
? KITI l?_

LOOKIT
nus« -

THE 00<A

taeMU

Telefonas HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

4631 So. Ashland A ve.

VIRginia 1116

4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Sercdų
Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

2423 W. Marųuette Road

Tek YARda 0994
Rez. Tek PLAza 2400

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

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 u 6 JO — 8:39 vakare
ir pagal sutartį

Tek Calumet 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

DR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

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

DR. S. BIEŽIS

SUBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas iki pat bartų, nuo Gatvekarių prie 111-tos
ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.
UŽSISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

2403 W. 63rd St., Chicago

JIM BETINIS, Prez.,

JIM PHOTAKIS, Sekr. ir Iid.

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos Tek BEVerly 8244

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

Tel CANal 0257
Rea Tek PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava
Telefonas REPublic 7868
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

Tel. WORTH 88-W 2

Trečiadieniais ir Sckmkadiemais
pagal sutartį.

Tek LAFayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

■— ■

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.

INTERNATIONAL CARTOON CO?

2-tros lubos
CHICAGO, ILL
Telefonas MIDway 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. J. J. KOWAR

M

4729 So. Ashland Avė.

2415 W. Marųuette Rd.

DR. J. J. SIMONAITIS

VAŽIUOJANT Į ŠV. KAZIMIERO KAPINES
arba Į PIKNIKĄ, VYTAUTO Darže, VARTOKIT

- OIPJA KlSS Htk UIHIM
1HC Ol*E IT TO VU H nuiRT
HOU XT vouąt GAt,tO TO
MtR HOUI YUH GonmA C Al.k
OM
t*'** M»MTWWtM I
HA MOMT LITtHA Out'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TELEFONAI:
Ofiso valandos:
Ofiso — Wentworth 1612
10—12 vaL ryto
Res. — Yards 3955
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2 iki 4 ]»opict
7 iki 9 vakare
Susitari us
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
(Migai sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

By Ad Cirter

MAI

DR. CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. 6958 So. Talman Ava
Rea Tek GKOvekiil 0617
Office Tek HKMlock 4848

GARSINKITĖS “DRAUGE”

M0H»ST FCUERS I wuz?\
JUS A LOOHIH AT IT AM)
ĮAUSTA FtRGOr TOi ame /
IT DACK

2305 So. Leavltt Street

6900 So. Halsted Street

Tel CANal 6122.

AU.RI6HT
FEU-ER*-» SPOSE HlKV.
SOOM BE WAHTIN' A CllAh
HANKVCHILF IvR-f OAT AR
TAHB TE* OOlH ‘BROlOEfCf

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

Keli 'pramonininkai veda
derybas su Finansų Ministe
rija ir Prekybos, Pramonės ir
Amatų Rūmais dėl verpalų ir
audinio fabriko statybos Vi
lijampolėje. Būsianti sudary
ta akcinė b-vė, kuri dar šie
met pradėsianti fabriko staty
bą.
lm

IT S HER N

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

tlingos įvairių pakraipų orga i
nizacijos sudarė komitetų ru
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
gsėjo 10 d. Lietuvos Dienai
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
Tek YARda 5921
. _
Nedalioj pagal sutartį.
Ofiso Tek Canal 6122
Į Res.: KENvood 5107
ruošti. Tad to komiteto pir
Daugely atsitikimų akys atitaiso Rea 8342 So. Marshfield Ava
mos be akinių. Kainos pigios kaip Rea Tek Beverly 1868
mininkui, redaktoriui J. Lau- pirmiau.
čkai, ir perduodu tolimesnį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
žodį.
Telefonas YARda 1373
DANTISTAS
756 West 35th Street
2201 W. Cermak Rd.
Tek CANal 5969

VERPALIŲ IR AUDIMO
FABRIKAS

JUST KJDS—Her Ring

DR. F. G. WINSKDNAS

10 vak ryto iki 9 vak vakaro
SekmAdiaiujMa ir
i

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

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

DR. Y. E. SEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lsfsyette 3650
Aotradieaiais, Ketvirtsdieaiais it
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tek Yards 0994
PirmadiMaiais. Trečiadieniai

U
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sportininkai turi noro dar-,
buotis ir skleisti lietuviškų
dvasių tarp jaunimo Ameri
koj. Jų tikslas yra užmegzti
artimesnius ryšius su sporti
ninkais Lietuvoj ir darbuotis■
dėl būsimų Kauni* Olimpijadų. Jie neužmiršo, kad publi
ka davė jiems progos pama
tyti savo tėvų žemę, ir dėlto
jie nori duoti tokios progos
kiekvienam jaunuoliui. Lin
kėkime jiems geriausio pasi
sekimo ir dalyvaukime jų su
važiavime.
9
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Zarasiškiy Klubas
Paskyrė $10.00
Klaipėdos Pabėgėliams
Skaitlingame suvirinkime,
sekmadienį, geg. 14 d., vien
balsiai nutarta paaukoti $10
iš klubo iždo išba,dėjusiems
Klaipėdos pabėgėliams.
Klubas turės atostogas. Nuo
gegužės mėn. susirinkimai ne
bus laikomi iki pradžios rug
sėjo mėn. Todėl, jei būtų sva
rbus reikalas, kreipkitės pas
sekretorių Cbas Šileikis, 3529
So. Halsted St. Chicago, 111.
Šeimyniškas klubo išvažia
vimas įvyks sekmadienį, 11 d.
birželio, o bizniškas piknikas
sekmadienį, 23 d. liepos. Vie
ta išvažiavimams bus pažy
mėta ant atviručių, kurias
gaus klubo nariai, o nenarius
pakvies patys klūbiečiai.
Vajasiškietis

v

kontraktorius — p-nus Raubūnus, Vilimus, Zizus, Audre
li ūnus, Bagdonus, kurie, kiek
teko girdėti, organizuoja savo skaitlingus draugus, ir ža
da padaryti ikokį tai supraizų. Bus ir Panevėžiečių cho
ras — dainos skambės po mi
škų iki vėlyvo vakaro.
Taigi, rengkimės visi, ir
būkime tų dienų svečiais marketparkiečių.
J. K.

Pas Mus Labai
Daug Naujo

it

John F. Eudeikis

many

just dragging tbemselves around, all
tired out with periodic weakness and
pain? They should
know that Lydia
E. Pinkham’s Tablets relieve periodic pains ana di«*
comfort. Small she only 25 cents.
Mrs. Dorsie Williams of Dairville,
Illinois, says, “I had no ambition
and was terribly nervous. Your TabIcts helped my periods and built me
up.” Try them next month.

4447 South Sairfield Avenue
visose
DYKAI koplyčios
Chicagos dalyse

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St.

TeL YARDS 1278

Klausykit©

šeštadienio

Rea. 4543 Soutn Paulina Street

n

mūsų

vakarais,

Lietuvių

ratilo

7:00 valandų,

Iš

programo
AVHIP

Antradienio

stoties

(1180

Pranešėjos 1». ŠALVIMI FIIAS

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

*

i '1
I I

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North Western Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyriui randui akonai nuo Holy Sepulcbre Kapinių, 6900 Wcrt lllth 8treet

X

“Atidarant Lietuvos pavil
jonų, Ne\v Yorko parodos Chi
cagos komitetas nuoširdžiai
sveikina ir linki garbingam
darbe geriausių sėkmių.

A. S. Pocius, pirm.
— Aš girdėjau, kad Jonas
ir Kazys abu kartu pasipiršo
Onai. Na, katras bus laimin
gas.
Tuo tarpu neaišku, šiaip ji
jau su Jonu susižiedavo.

MAGDALENA

KILIKEVIČIENĖ
po tėvais Ib'giiėiutė
Mirė geg. 16 d., 1939 m.,
8:45 vai. vakaro, sulaukus pu
sės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Marijampo
lės apskrityje. Autanavo vai.,
Tarputiftkės kilime.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Juozapą, dukterį Marce
lę, žentų James Metlickų, sūnų
Jonų, marčių Jeaa, anūkų Robert, 4 brolius, 2 seseris ir
daug kitu giminių ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas koplyčio
je 1736 Wabansia Avenue, tel.
Spauliling 1463 arba Ariuitago
671'J.
Laidotuvės įvyks šeštadienį,
gegužės 20 d.
1S koplyčios
8:30 valandų ryto bus atlydtsta į Av. Mykolo parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielų. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstamus-as dalyvauti šiose lai
do! uvėse.
Nuliūdę; Vyro*. Piik«\ žen
tas, Sūnus, Marti ir Giminės.
Laidotuvių
direktorius
—
i,aeliawiez ir Sūnai, telefonas
CANal 2515.

Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avė.
Pbone IAFAYETTE fcftOO
—•—
Gėles Mylintiems — Vestuvėm* —•
Banktetams — Laidotuvėm* —
Papuošimame

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House,

Ine.

‘THE HOME OF FINE FVRNITLRE” SINCE 1901

1748-50 W. 47th St.

Phone Yards 5069

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, C1CER0S LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS

• Just bring out aevcral varictiea of Kraft. Checse Spreads
and crackers ... and company
rrfrcshtnrnts are all ready!
Tbese Spreads are grand foe
•andwirbe., appetizera and
aalada, too. Notiee the amart
new nrrle-dot design oo the
Swankyswig glaaeee Kraft
. Spreada come in.
•

Konsulas Daužvardis

ir
K.)

AURIU A N P P patarnavimas

HmDULHIiUL dieną ir naktį

DYKAI

FOR OR1C1OUS
SNACKS . ..

KRAFT
CHEESE SPREADS

SVEIKINIMAI Iš
CHICAGOS
“Lietuvos paviljono atida
rymo proga sveikinu jo tvar
kytojus bei rėmėjus ir linkiu,
kad mūsų paviljonas būtų per
visų sezonų lietuvių Mekka ir
lietuvybės bei patrijotizmo
Romuva, kad jį didžiausi Amerikos lietuvių skaičiai lan
kytų, gyvai remtų ir iš jo
sau stiprybę semtų. Čikagiečiai jį rems ir lankys”.

LAIDOTUVIŲ

Tel. LAFAYETTE 0727

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PIRKITE

Tštim

Jei tu nori turėti didelį die
votumų, visados atsimink, su
prask ir mylėk Dievo kilnu
mų ir tobulumų Jame ir Jo
darbuose.

4605-07 So. Hermltage Avė.

LEONARDAS E2ERSKIS
W

(jCguŽės 18 DlCIia

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

Na, o kų jau kalbėti apie
Marąuette Parko biznierius

NO AMBITION
J JO

Iš angliško vertė
Kun. Ant. M Karužiškis

Dėde Kastukas

Mažai randasi tokių motinų. Tai Laura Mc Carty, 73 unetų amžiaus, vienoj Chicagos ligo
ninių. Sužinoję, kad motina susirgo ir nugabenta ligoninėn, šeši sūnūs ir viena duktė iš
NORTH S1J>E. — Šių sa įvairių Crawford apskrities, 111. vai., vietų Motinų Dienų suvažiavo į Chicagų jų pasvei
vaitę mūsų bažnyčioje Misijas kint ir palinkėt ilgo amžiaus. (Acine telephoto)
veda kun. Kidykas. Kas dar
negirdėjo jo pamokslų, lai pa- Nausėdai dėl savo sveikatos ; nos ir giminės sykiu klausė šių vasarų rengia sportininkų
sistengia atsilankyti. Pamoks- turėjo parduoti biznį, kurį šv. Mišių. Tokia šventė pasi suvažiavimų Chicagoj, sykiu
ir šokių vakarų. Pasamdyta
lai sakomi rytais ir vakarais laikė, galima sakyti, nuo pal taiko tik sykį metuose.
P. Kuzmickai augina tris garsi Emil Flindt orkestrą ir
7:30. Misijos baigsis ateinan parapijos susiorganizavimo ir
buvo vienas uoliausių ir są sūnelius ir vienų dukrelę. Sve radio artistas Bob Crosby. To
tį sekmadienį.
žiningiausių lietuvių biznie tinga Kuzmiekienė svečius pa kia programa sportininkai ti
Gegužės 28 d. mūsų para rių it- darbuotojų visame lie vaišino, dukrelei Valerijai su kisi sutraukti visi} jaunimų.
pijos pavasarinis išvažiavi tuviškame katalikiškame vei teikė dovanėlę, už Ikų dukre Be šokių, sportininkai tu
Marijonų Rėmėjai
mas į Jeffersono miškus. Vi kime. Tik tiek džiugu, kad lė motinėlę pabučiavo ir gė rės bankietų Syrena valgyk
Važiuoja Į Miškus
si northsaidiečiai ruošias at savo vietų Nausėda perleido lėmis apdovanojo, o pati pri loj. Kiekvienam jų bus duota
MARQUETTE PARK. — silankyti, pakvėpuoti pavasa kitam lietuviui, Raudeliūnui, segus baltų gėlę nešiojo' visų kelios 'minutės papasakoti sa
vo įspūdingiausį momentų vie
Ateinantį sekmadienį, gegu- rio oru. Visam miške skam kuris irgi žinomas veikėjas. dienų ii- jautė* laiminga.
Linkėtina
jam
sėkmių
bizny

Lietuvoj. Suvažiuos spo
zes 21 d., Marijonų Rėmėjų bės lietuviškos dainos. Bus
Baltoji gėlė
je,
gi
mes,
northsaidiečiai,
rtininkai
iš Oliio, PennsylvaDraugijos 5 skyrius rengiasi ir muzika, galėsime ant žolės
nia, New Jersey ir Ne\v York
išvažiuoti į miškus, Liepos pašokti lietuviškų suktinį, net nuoširdžiai 'paremkime.
Amerikos
Lietuviu
Lietuvytis
vai. Manoma, kad sportinin
darže, 82-ra ir Kean avė., ir valcų.
Sportininkų Vakaras kai, 'kurie dar tebėra Lietu
Justice Park, III. (skersai tau
Pasirodė parapijoj naujas
. _
.
tiškų kapinių), į kurį kvie laikraštėlis ‘Mūsų Parapija’.; Pattlillėta Motinų
Amerikos lietuviai sporti voj, irgi sugrįš dalyvauti bačia Tėvų Marijonų bendrada
ninkai, kurie dalyvavo spor nkiete birželio 25 <1. Bilietų
Leidžia Šv. Vardo vyrų draui
rbius, prietelius ir šiaip sveDiena
te Kaune nuo 1935 m. suor kaina 55c.
.... gija. Redaguoja Kisielius, J.
v
caus atvykti ir kartu pasiimk- - ,
. ,
, • Malonu pažymėti, kad šie
Pereitų sekmadienį pas Juo ganizavo Olimpinį klubų ir
. .
.
.... Švedas ir kiti — (redakcine
sminti. Rengimo komisija ir
komisija). Didžiausias rėmė- zų ir Valerijų Kuzmickus,
visas skyrius rūpinasi viskų
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
' jas to darbo yra gerb. kleb. 1817 S. Union avė., paminėta
kuo geriausiai prirengti. Tu-!
kun. J. Šaulinskas. Jis laik Motinų Diena. Dalyvavo arėš gerų orkestrų, užkandžių,
raštėlį remia finansiniai. Kol biejų Kuzmickų motinėlės, se
įvairių gėrimų.
kas spausdinamas šafirografu. serys ir giminės. Mat, Kuzmi
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Justice Park gyventojai pckų 7 meti} dukrelės buvo pi
Sveikintinas dalykas.
nai Juozapas ir Marijona Germos šv. Komunijos diena, Sastautai, kurie užlaiko taver
Labai skaudus dalykas, kad cred lleart bažnyčioje. Motinų ir gražų ūkį tik vienas
BENIAU SLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
blokas nuo Kean Avė., žadė
GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
jo irgi atsilankyti ir pavai
AMBULANCE
KELNER—PRUZIN
šinti skaniais sūriais ir ki
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTJ
tais gardumynais.
Phone 9000
620 W. I5th Avė.

T1 RED, W0RN OUT,

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

JJJįMk

4348 So. C&lifornia Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
Antanas M. Pbillins
1.1, Zolp
Albert V. Petkus
P. I. Ridikas
flūthony B. Petkos
LacMcz ir Šonai

3319 Lituanica Avenue
Phone YARdg 1138-1139
3307 Lituanica Avė.
Phone YARds 4908

1646 Weet 46th Street
Phone YARdg 0781-0782
4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Haluted St.
Telefonas YARda 1419

6834 So. Western Avė.
GROvchill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 We«t 23rd Place
Phonf CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 S t.
Phone PULlman 1270
> I.

KefvirtnHienls, geg. 3S, 1939
==========================

o

ŠVENTO JURGIO PAR. PAVASARINIS PIKNIKAS

Visi parapijonai, pažįstami, kaimynai prašomi atsilankyti į šį piknikų ir su seniausios
parapijos žmonėmis pasilinksminti ir pasisvečiuoti.

ĮVYKS

SEKMADIENĮ, GEGUŽES (MAY) 21 D., 1939 M.

Bus visokių žaidimų, lošimų ir graži muzika. Bus taipgi ir sugrįžęs klebonas, Pralotas,
kuris per pereitas kelias savaites gydėsi. Piknikas prasidės 12.-00 valandų po pietų.

Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road

KLEBONAS IR PARAPIJOS KOMITETAS

viršaus) keturios eilutės pa
Jubiliejinis Šėrininkų
CLASSIFSED
k
teko iš West Pullman žinių
Susirinkimas
REIKALINGA MERGINA
apie Šv. Veronikos dr-jos re
Reikalinga mergina nuolatiniam na
Prano Čižausko, LRKSA Al. Kumskis prašo pranešdarbui. Geras namas. Turi pasi
BRIGHTON PARK. — Ge mų
Cliicagos apskrities pirtninin-1 ti, kad Cook County Lietuvių ngiamų jubiliejaus vakarienę. “May Dance”
likti vakarais. Atsišaukite telefonu:
4553 arba asmeniškai Į
Sakdmoj apie išvažiavimų ko
dimino B. and L. bendrovė DearlNim
180 No. LaėSallc Street. (.Restorane).
ko, naujame bute, 5742 S. Ar-1 Demokratų Lyga, norėdama
Nekalto Prasidėjimo Pane
respondencijoj turėjo būti
laikys jubiliejinį, 25 metinį
tesian avė., praėjusio pirma-1 pagerbti savo garbės prezidelės
Švenčiausios
mergaičių
dršiaip atspausdinta pradedant
šėrininkų susirinkimų gegužės Parsiduoda PARDAVIMUI
kraučlų šapa biznis, pi
dienio vakarų įvyko apskri ntų teisėjų Jonų T. Zūrį, ren
gija
rengia
gegužinius
šokius
giai. Gera proga lietuviui, nes ŠĮ
mintį (pirmos skilties antroj
18
d.,
parapijos
salėje,
7
:30
arba “May Dance” šeštadiemėnesĮ savininkas Išvažiuoja. 1836
ties valdybos ir Susivienymo gia Zūrio Dienų su labai ma
eilutėj nuo apačios): “Šeimi-. .
»
,
vak. Bus valdybos ir audito South Raeine Avė., Clitoago, III.
rga
programa
birželio
4
d.
pikniko komisijos susirinki
. , .
,
i - , i 1 nj, gegužės 20 d., parapijos
ninkei padavus, pavalgė, klau
. . _
.
riaus raportai, rinkimas dire
PAIEŠKOJIMAS
Daniel
Ryans
Woods,
l89th
ir
...
...
. . svetainėje. Bus gera muzika.
mas. Dalyvavo: dr. A. Rakau
šia
kiek
(čia
reikia
antroj
.
.
......
ktorių,
taipgi
užkandžio
ir
gė
septyni metai kai apie ]( nieko noskas, J. Mickeliūnas, A. Ba Western avė. Apskaičiuoja skilty praleisti keturias eilu užkandžio ir gėlių šokis. Ko
žinau. Turiu labai svarbų reikalą.
rimo.
Visi
šėrininkai
kviečia

Aleksandrai, pats atsišauk; ar Jei kas
cevičius, Jurgis Smulkis, Juo- ma, kad į tų parengimų suva- tes ir tęsti) reiks, pasakius misija kviečia visus atsilan
apie j| žinote, ar jis gyvas ar miręs
mi atsilankyti.
zas Satmulionis ir L. Šimutis, iriuos apie 10,000 žmonių
maloninkite pranešti. U2 tai būsiu lukyti
ir
žada
visiems
“
Good
išsitraukė iš krepšelio penkis
6ai dėkinga Marcele leplnskas, 2080
Joseph C. Encheris,
tinie
”
.
Komisija
susideda
iš
Canalnort Avenue, CliU-ago. UI.
dolerius”. Ir t.t.
Sekretorius
šių narių: N. Yancus, B. ChaKomisija galutinai nutarė Padėka
RENDON
Pilnai (rengtas tavernas Ir beer garpas,
M. Petraičiūtė, E. Gar Iš Klaipėdos krašto gauna den;
rengti Lietuvių Katalikų Su- Brangūs mūsų Geradariai,
17 kambariai ir 4-karų garaBRIDGEPORT. — Gegužės
daržas piknikams Ir šokiams
sivienymo apskrities piknikų Šiuomi reiškiam nuoširdžių 7 d. įvyko Simfonijos Orkes- miūtė, C. Griceliūtė, R. Kou- mos žinios^ kad lietuvai ūki džhis;
pavillonas; randasi labai gražioj vie
prie vandens. Daro gerą biznį.
Dambrausko farmoj, dabar va padėkų visiems mūsų priete- tros koncertas parapijos sa bal, ir P. Susaitė.
ninkai vis dar kraustomi iš toj
Randasi prie didelio kelio (hlghAutomobiliais ir gatvekarlals
savo ūkių be jokio atlygini wav).
dinama,,, Liberty Crove. Pi-! ,ia|llg prisid6jusians prie Kek. lėj. Girdėt, kad publika buvo
galima privažiuoti.
Chicagos prie
Elena Gurmiūtė
miestyje, arti Rlverdale. Pigi renmo.
knikas bus sekmadienį birže- mingai pavykusio ,piknikOj ku. labai patenkinta muzika ir
da, tik $100.00 J mėnesĮ atsakan
čiam žmogui.
lio 18 d. Kad geriau prie jo ris įvyko 14 d. šio mėn. Ma dainavimu.
Tuomet tik atsiekiama tiks
Charles Urnlch (Ūmikas)
pasiruošti, nutarta sušaukti rijonų ūky, llinsdale, 111. Kil
2500 W. 63rtl St„ Clileago. III.
MOVING IR
las
aibelno
ar
viešojo
darbo,
Telefonas PROspeet 0026
visų Sus-mo kuopų atstovų niai pasiaukojusių ir uoliai Kaip komisijos pirmininkas,
EXPRESSING
kuomet
kiekvienas
rūpinas
ge
MATYKITE MUS PIRMIAUSIA
susivažiavimų pirmadienį, bi darbavusių buvo daug, užtat noriu ačiū tarti gerb. kuni
DEL ŽEMU KAINŲ
rai
atlikti
jam
paskirtųjų
da

gams už gerų širdį ir pasidar
JOE MOCKUS
IŠRENDUOJAME DARŽĄ
rželio 5 d.
ir pasekmės gražios.
lelę.
bavimų pranešimais parapijo2358 So. Leavitt Street
PIKNIKAMS IR KITIEMS
Įvertiname, brangūs Prie- .
. ,
, .
PARENGIMAMS
,
.
je
apie
koncertų
ir
visiems,
Sus-mo pikniko komisija tenai, Jūsų pastangas bei pa- , . , ....
. ,
.
, ,
.
, ®
...
kurie skaitlingai atsilankė. Ašiaip pasidalino darbu: L. Ši lankumų
WILLO-WEST
ir meldžiame Dievų
mutis atspausdins tikietus, gausiui apdovanoti visus Sa čiū komisijai, kuri taip smar
GERMAN CHURCH ROAD
parūpins šokiams orkestrų, vo ypatingomis malonėmis. kiai darbavosi: Helen Butte,
IR WILL0W SPRINGS
Švelni Degtinė—100 Proof
ves publikacijų; dr. A. Ra Džiaugiamės turėdamos gerų Aldona Darr, Aldona Bružas
Ineorporated
ROAD
BOTTLED IN BOND
kauskas pasitars su skautų prietelių, kurie supranta mū ir Eilėn Sabon. Dėkoju vaka
Tel. Prospect 0745-0746
Nėra Geresnės Degtinės
WILL0W SPRINGS, ILL.
vadais, kad piknike dalyvau- sų kūrimosi bei darbuotės ti- ro darbininkams: V. Matulouž Tokia Kaina
Wholesale Only
TIK $1.00 PT. $| gg
p-nas Butchas, sav.
t,į su skautiška programa; |ks| jr įvairiais būllais 6ten. kui, Stephanie Urbai, Step5931-33
So.
Ashland
Avė.
lianie
Jakaitis,
Cecilia
Urbai,
4-5 Kvortos....
Juozas Mickeliūnas garsins giasi jį paremti. Tai parodė
Stanley
(Gabby)
iš
Progress
Reikalaukit
per radijo; Juozas Samulio- viršminėtas piknikas. Aišku,
Pas mus galima gauti tikrai
SAVO APYLINKĖS
Printing
Co.,
Annai
Mačiulis,
Lietuvišką. Importuotą. Valstybinę
nis pakvies chorų; Pr. Bizaus kad finansinė parama kiek
Recervaa viri
Turto, vlr*
Degtinę.
TAVERNOJ
U2S.000.U0
’
.IŠ
'
Adelei
Abromavičius
ir
Vir

kas ir A. Bacevičius rūpinsis viename didesniame užsimoji
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M.
5rijKEg*lii
dovanomis, darbininkų sukvie me svarbų vaidmenį vaidina, ginijai Salon.
Dzlmldal, Savininkai.
tiniu ir visos tvarkos palaiky tat ir mums besikuriančioms
MUTUAL LIQU0R COMPANY
Ačiū dienraščiui ‘Draugui’
Distributęriai
mu.
čia Amerikoje didelė pagalba už talpinimų pranešimų.
4707 S. HALSTED STREET
Ačiū mūsų rėmėjams ir bi
Plione Boulevard 0014
suteikta. Mūsų viltys kaskart
JŪS GALITE GAUTI
Dambrausko farma pikni didėja randant pritarimo bei znieriams, kurie atsilankė ir
kams gera vieta. Šiemet ji dar užuojautos mūsų darbams prisidėjo prie programos kny
Klausykite
geriau atrodo, nes naujai atre nuoširdžioj lietuviškoj visuo gučių.
ui $3.00.
Taipgi garinate artlstlik*
4192 S. ARCHER AVENUE
PALENDACH’S TRAVEL
Planku sutoisymu. apkirpimą Ir shammontuota: įtaisyta restoranas menėj.
Visi orkestros nariai dėkin pao.
(North East Comer Archer and
BUREAU
su virtuve, padidintas baras,
Sacramento Avė.)
Labai, tat, maloniai ir dė gi publikai ir sako, kad pir
Folklore
Radio
Program
ištaisytas šokių paviljonas ir kingai prisimename visus ir mas mūsų koncertas davė mu
Phone
LAFAYETTE 0461
EVERY 8UNDAY FROM 1-2 P. M.
kitokių pagerinimų padaryta. pavedamo Geriausiojo Dievo ms daug paskatinimo ruoštis
United States Government
I.II',TT"VIfiKA
priežiūroje ir kiekvienai yP*;
Tad, išanksto padarykime globai.
prie didesnio ir įvairesnio ko
tai pinigai apdrausti iki
RŪBŲ KRAUTUVE
“date” su savo draugais bū Giliai gerbiančios ir dėkin ncerto kitų sezonų. Tikimės,
$5,000.00
VISKAS DĖL VYRŲ
ti mūsų didžiosios organiza gos —
Išmok ėjom
jį
kad visi jų lauks ir prie jų
Už padėtus
/Q
cijos (LRKSA) piknike, bir
prisidės.
pinigas
'
N. P. šv. Marijos Seserys
želio 18 dienų.
Ačiū muz. A. Pociui už or
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių
kestros vedimų. Ačiū dainini Permapent garbenėjimas yra mū
Safety Deposit Dėžutės Galim*
Antradieni “Draugo’’ reda Klaidos Pataisymas
sų
biznis
ir
mes
jame
esame
tik

nkėms.
Pasirendnoti
rai išsilavinę. Mes suprantame
kcijoj lankėsi kun. Juozapas
visas jūsų plaukų problemas.
Ačiū
tariu
visiems
mūsų
Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki
Vakarykščiam “Draugo”
Jūs galite visados tikėti, kad pas
Jusevičius iš Omaha, Nebr.
6 vak. Reredom nno 9 iki 12 die
draugams
ir
oiikestros
nariaOną gausite tikrai puikų ir gerą
numery,
aprašyme
“
Išvažiavi
ną, S ubątom nno 9 ryto iki
Kun. Juozapas gražiai tvar
PAUL LEASAS
permanent.
8 vai. vakaro
m, Tėvų Marijonų ūky gra"ž Pardavim» «<*
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)
ko to miesto lietuvių parapi
ONA’S BEAUTY SHOP
šiai pavyko”, dėl korektojų, dėl to savo tautiečių yra žiai
3427 So. Halsted Street
1820 West 47th Street
r
i
n
iic>
rvai
viii
iiirin
i
uilir
i
n
ICiiliniyii
Komisijos pirmininkas,
gerbiamas ir mylimas. Jis da riaus neapsižiūrėjimo, įsibrio
Tel. Boulevard 0937
Telefonai LATayette 8038
Ernestas Sutkus
žnai parašo mūsų dienraščiui vė nemaloni klaida, būtent į
of CIIICAGO
gražių straipsnių ir žinelių iš aprašymų (antroj (skilty nuo

CICERO

Aplink mus

UTILITY LIOUOR
OISTRIBUTORS

Standard Clnli

15c

ONA’S PERKIANENT

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

yiao

Omabos lietuvių gyveninio.
Kun. Jusevičius yra buvęs
Gimimo parap., Maruuette Pa
rke, vikaru ir Šv. Kryžiaus
ligoninės kapelionu. Jis ‘Drau
go’ redaktorių užkvietė at
vykti į Omahų su prakalbo
mis. Tame mieste gyvena re
daktoriaus parapijonas iš Lie
tuvos K. Kušleika.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeportdl

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

Tel. Victory 9670

JU8TIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKA8, Sec.

dr

EVERY WOMAN
KNOW REUES 0N
USTERIME
.

FM

DANDRUFF
Clinict protu Lhttrlm Antittptie
rtackti and kili* dandruff gtrm

Thnre Is no wuripr, raore dellghtful, or
effrctlve way of keepins dandruff under
oontrol than wlth Llstcrlne AntlaepMc,
famoue for more than 25 yn»n u a nioutb
vaah and gargta. Just rub it in and follovr
«lth prolonged mansage.
T.laterlne Antlseptlc gets rld nf dandrufl
hecause it kilia the germ that cauars dan
druff—the (pieer Uttte bottlc-shaped baotrrla (Pityrnnporum ovale) that lurrounda
tbe hair and covcrs the scalp.
Don't waate tlme wlth remedlea that
irerely attack aymptoms. Ūse lJaterlna
Antlseptlc. the nroved treatment that gets
at the cause. The only treatment we know
of that ls backed by ten years of rosearch
and a cllntcal reeord of suoceas ln ths
great majorlty of rases.
Lambert Pharmacal Oo.. St. Louit, Mo.

LISTERINE

NEW

CITY

FURNITURE

PARDAVIMUI BUNGALOW
6 dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje; miegojimui porėtus;
didelis beismontus; 30x150 pėdų lo
tas; 2-kaj-ų garadžlus; karštu vande
niu apšildomas; visi screens ir weather strips; ąžuoliniai aptaisymai ir
grindys. Kaina tiktai $6,350.00 caah
ar Išmokėjimais.
2445 AVest Marųsiette Roo«l (67th St.) Telefonas
REPublIe 4666.
PARDAVIMUI
Pardavimui bučernė Ir grosemė: pil
na elektriklnė refrlgeraclja; gera vie
ta: nėra kompeticljos.

PARDAVIMUI BUNGALOW
5-kanibarių bungalow;
furnacu
apšildomas; uždaryti porčlal; gara-J
džius; 30x125 lotas; Savininkas apį
leidžia miestą. Parduos už labai pi'
giai, — tiktai >4100. Savininkas ant
vietos: .1252 S. Springflcld Avė,
FARI)AVIMU f PIGIAI
Gaslnls pečius, 3 šmotų parlor setas. komodčs, lova ir rašomas sta
lelis. Telefonuokite FROspect 2267.

PARDAVTMUl
2-fletų namas parsiduoda pigiai.
Šiltu vandeniu šildomas, po 6 kam
barius. viskas naujausios mados.
1628 S. 47th Gonrt. Cicero. Pllnols.
PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj, 1 apačioj: furnacu apšildomas?
garadžlus. Atsišaukite; 3421 South
Rprlngfleld Avė.
Tel. L*wndale —
6291.
PARDAVIMUI NAMAS
4004 So. Maplewood Avė., geras 2
fletų medinis namas; 6 Ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrabeismontas; 30 pčdų lotas; kaina tiktai —
$4200.00. Galite apžiūrėti namą Iš
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rlnck. 3711 West
6.3rd Street, tel. PROspeet 0268.

RESDON KAMBARIAI
Didelis miegamas kambarys Ir vlrtuvč; su šiluma, šviesa Ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač Jei abu
dirba. Maruuette Parke. Atstšauklte
Telefonu: RennbUe 0835.
PARDAVIMUI
Turime parduoti vieną 8 pėdų refrlgeruotą porcelėnlnę parodymo dčžę.
Taipgi vieną 6x8 “walk-ln” šaldy
tuvą.
KASTNER RF.FRIGERATION
SALES.
4234 W. 26th St., Cblcago.

PARDAVTMUT NAMAS
Brlghton Parke: 2 fletai po 4 kamb.
Gerame stovyje. $2,800.00. Maža su
ma Įmokėti, balansas $25.00 Į mė
nesi. Atsišaukite;
JOE STARMAH.
4503 So. Taiman Avė.
1-mas aukštas

REIKALINGAS PARDAVĖJAS
Reikalingas komercljlnės refrlgeracijos pardavėjas. Gera proga. Ne
reikia turStl patyrimo. Komišinas Ir
gasollnas. Atsišaukite telefonu:
Lavvndalc 2205
REIKALINGAS PARDAVĖJAS
Reikalingas degtinės pardavėjas. Tu
ri turėti gerą sekimą. Geras atlygi
nimas. Atsišaukite:
MUTUAL LIQUOR CO.,
4707 So. Halsted St. Chlcago
GERAS IR PIGUS
2 fl. po 5 kamb. mūrinlns namas.
11 metų senumo. South West Sldėje,
prie 63rd St. gatvekarlų linijos. Renda $100.00 Į mčnesĮ.
Kaina tiktai
6.950.00. Kas norite užsidirbti ar pi
giai Įsigyti gerą namą. rašykite grei
tai. Box No. VJ140, Draugas, 2334
Souh Oaklcv Avenue, Chtcago. III.

PARDAVIMUI NAMAS
Maruuette Parke, 6 kamb. medinis
namas: furnacu apšildomas; parsi
duoda pigiai. 6833 South Campbell
Avė., tel. PROspeet 3444.
.REIKALINGA DARBININKĖ
Paleškau senutės prižiūrėti kitą se
nutę. Mokestis neperdtdelis. Atsišau
kite: 6456 So. Whipple Street.

Skoliname pinigus ant pirmų
morglčlų. Prieinamos Išlygos. Dėl
platesnių Informacijų kreipkitės J:

CHAS ZEKAS
4708 So. Westcrn Avė.,
Tel. Lafayette 6404

MART

— rengia —

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

Sekmad.,

Birželio-June 4,

1939

>1,500.00 — DOVANOMIS — >1,500.00
Kaj, nor užnlregervuotl vietą ant busų prašomi kreiptis ) New City Furnlture Mnrt,
1<52 W. 47th St., Iš ankato. Su kiekvienu buao tlkletu g&ualte Jžangoa ttkletą dykai.

Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
Klausykite mfiaų programo: Antradleniata ii atotiea WSBO, 1210 kll., 8:30 Iki 9 v. T.

AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
Prienamomia Karnomis.

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

THE MtOVED TREATMENT FOR

•

CLASSIFIED

DANDRUFF*

»»• •

