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’ABALTIJIS NEREIKALINGAS GLOBOS’
Lietuva, Latvija ir Estija neigia
Maskvos pastangas jas imti “ginta"

M-

Pabaltijo tautų karo vadai
pajuokia sovietų “galingumą”
RYGA, birž. 2. — Sovietų tų karuomenė neturi atitinka
“parlamente” Maskvoje užsie mų vadų.
Nežiūrint to, sovietai galėtų
nių reikalų komisaras Moloto
vas trečiadienį kalbėdamas at okupuoti Pabaltįjį ir .ii savin
tis, jei dėl Dancigo kiltų euro
naujino britams ir prancū
pinis karas, pareiškia stebėto
zams reikalavimų, kad į pla jai. Dėl to Pabaltijui reikia
nuojamų trilypę neagresyvu-j būti atsargiam. Diplomatai tad
mo sutartį (kuri nenumato-1 ir nurodo, kad britai, stengda
ma) būtų įtrauktas ir Tabal-1 mies Maskvą grąžinti į 9urotijo valstybių “globojimas”. pos politiką praranda sau vi
Molotovas pareiškė, kad jei sus bičiulius šiaurrytinėje Eu
Britanija ir Prancūzija suta ropoje.
Švedija su Suomija įgink
ria globoti Lenkiją, Rumuni
luoja
Aalando salyną Suomi
ją, Graikijų ir Turkiją, tai tu
ri sutikti globoti ir Lietuvą, jos įlankoje. Maskva šiam žy
Latviją ir Estiją, o gal dar ir giui atkakliai priešinasi. Bol
ševikai aiškina, kad tas daro
Suomiją.
mą su Vokietijos pagalba ir
Pabaltijo valstybės diplo
sov. Rusijos nenaudai.
matiniu keliu pranešė Mas
Švedija ir Suomija pranešė
kvai, kad jos nereikalingos jo
Maskvai, kad jei sovietai ir
kios pašalinės globos. Tai dėl
toliau atkakliai priešinsis Aa
to, kad jos yra neutralios ir
lando salų įginklavimui, jos
joms iš niekur nėra jokio pa dėsis su Vokietija — padarys
vojaus. Ypač Maskvos “glo nepuolimo sutartis.
ba” joms nereikalinga, nes
Pabaltijo valstybės tik vie
tas yra vien tik fikcinis bol
nu komisaro Molotovo pareišševikų pasišovimas.
kimu patenkintos. Būtent, ko
Pabaltijo generalinių štabų misaras pažymėjo, kad Mas
nariai pašiepia sovietų kari kva su Berlynu turi prekybos
nį “galingumą”. Sako, tas y- derybas. Čia spauda tų parei
ra niekas daugiau, kaip tik pa škimą sveikina. Nes prekybos
saka. Dėl savo vidaus stovio sutartis daugiau ne kaip kas
sovietai negali Įsivelti į jokį kitas užtikrintų taiką Europo
karą. Tai viena. Antra, sovie je.

šventasis Ievas Pijus XII užtikrintas,
kad taika Europoje nebus palaužta
Prieš karą nusistato visos
didžiosios Europos valstybės
sybių galvų pasižadėjimą, kad
karo visomis priemonėmis bus
vengiama ir bus dirbama už
pastovią taiką.
Tokiu stoviu Pijus XII la
bai patenkintas. Vatikano di
plomatai įpareigoti budėti ir
apie kievieną tarp valstybių
kilsiantį rimtesnį nesusiprati
mą pranešti popiežiaus valsty
bes sekretoriui kardinolui.

VATIKANAS, birž. 2. —
Šventojo Tėvo Pijaus XII pa
stangomis taika Europoje už
tikrinta.
Šventasis Tėvas šiandien apie tai pranešė kardinolams.
Vatikano diplomatai taikos
reikalu daug dirbo Londone,
Paryžiuje, Berlyne, Varšuvo
je ir Romoje. Iš visų šių sos
tinių popiežius gavo vyriau

Naujausio tipo britų submarinas Triad. įKaip tik toks pat submarinas Thetis nusken(Acnie teleplioto)
do praeitą ketvirtadienį su 73 vyrais įguloj

“Eltos” žinios iš Lietuvos
KAUNAS. V—11. — Kauno
miesto savivaldybė atleido iš
darbo visus viengungius inte
ligentus bedarbius. Iš viso at
leistųjų yra apie 60 asmenų.

krovinių net šiek tiek daugiau
negu praėjusiais metais. Trą
šos vežti jau baigiamos. Nema
ža ateina laivų su cementu,
geležimi, anglimis. Eksportuo
jama javai, sviestas, bekonas,
KAUNAS. V—19. — Tau kiaušiniai ir kt. prekės. Taip
4- išsivadavę su prietaisais;
VARŠUVA, Elta. — Hava- tos ūkio taryba svarsto Lie pat daug vagonų gyvų kiau
so žiniomis, lenkų spauda ra tuvoje įvesti pramonės cen lių išvežama į Rusiją.
kitiems pumpuojamas oras
šo, kad Čekijoje vis didėja če
LONDONAS, birž. 2. —jinai alsavimui reikalingo tyro kų bruzdėjimas. Tai verčią trus ne tik Kaune, bet visoje
eilėje provincijos miestų. Esą, KAUNAS. V—19. — LįetąJūros
* • antplūdis panardino iš-1 oro.
«♦* j
slaptą vokiečių policiją suimi įvedus tokius centrus, kaimo vių verslininkų įsteigtoji akci
silrišuaią brivo+# Thetis” dalį. f Imtasi priemonių į laivą nėti vis ftaugiau įmonių. Esą,
Trys vyrai žuvo bandydami pumpuoti tyrą orą, nes be to neseniai į Buchwaldo kon prieaugliui nebūtų reikalo ver,Bė “Geležies” bendrovė baigė
Į savo pirmuosius veiklos me
išsivaduoti su prietaisiais. Ma visi laive esantieji gali užtro centracinę stovyklą buvę iš žtis į Kauną.
tus. Dabar įvykęs akcininkų
žėja viltis ir likusius išvaduoti. kšti. Jiems patiems išsivada siųsta 4,000 čekų. Tomis pat
LONDONAS, birž. 2. — vimas, kaip patirta, neįmano žiniomis, Iglavos koncentraci KAUNAS, V—19. — Darbe susirinkimas su pasigėrėjimu
Rūmų suruoštuose bendro1 la konstatavo, kad bendrovė dau
Po visos paros ieškojimo bri mas.
nėje stovykloje laikomi užda vinimosi kursuose dabar vy ginu nei patenkino steigėjų
Jei laivo priešakis įsmigęs ryti Hlinkos gvardijos nariai,
tų karo laivai pagaliau rado
Liverpoolio įlankoje nusken į dumblą, tai reiškia, kari ta kurie atsisakę pasiduoti vo ksta baigiamieji egzaminai iš viltis. Bendrovė turėjo gra
6 pradžios mokyklos skyrių. žaus pelno. Nutarta akcinį ka
dusį nardantį laivą/‘Thetis”. jo dalis gali būti prakiurusi ir kiečių valdžios organams.
Egzaminus laiko virš 1000 pitalą padidinti dar 100,000
Laivas savo1 priešakiu užul- vandens užlieta.
veikia Lt, išleidžiant tai sumai an
niai įsmegęs į jūros dugno
Autoritetai skupuoja paduo Lenkų telegrannj agentūros darbininkų. Kursai
dumblą, o galas riogso van ti žinių visuomenei apie laivo žiniomis iš Žlino, vokiečių val prie 24 Darbo Rūmų kultūri tros laidos akcijas.
dens paviršiuje. Toje vietoje vadavimo eigą. Tad daug kas džios organai uždraudė žino nių klubų.
SENATORIAI NEUŽMIRŠ
jūros giluma yra apie 100 pė susirūpinęs vyrų likimu laive. mam čekų batų fabriko savi
TA SAVĘS
dų. Laivas gi yra 2G5 pėdas
Laivas “Thetis” vakar po ninkui Bata išvykti į užsieni. KAUNAS. V—19. — Jau
Bata
esąs
laikomas
policijos
suvesti
duomenys
apie
preky

piet leidosi į jūros gelmes nors
ilgas.
AVASHINGfTON, birž. 2. —
priežiūroje.
bą
su
užsieniais
balandžio
Nelaimei
įvykus
laive
buvo
tris
valandas
panarstyti.
Kai
Senate nuolat šaukiama už iš
RYGA, biržų 2. — Komisa VATIKANAS, Elta. — “O
1 mėn. Per tą mėnesį iš Lietu laidų mažinimą, barama šalies
90
vyrų.
Keturi
išsivadavo
su
skirtą
laiką
jis
apie
save
ne

Žiniomis
iš
Bratislavos,
slo
sservatore
Romano
”
paskelbė
ro Molotovo kalba bolševikų
‘ ‘ plau davė žinios laivyno vadovy vakų seimo pirmininkui Soko- vos eksportuota už 14,851,000 administraoija už didelį išlai
“parlamente” apie tarptauti raštą, kurį popiežius nusiuntė vadinamais Daviso
Lt, o į Lietuvą importuota už dumą. Bet vakar senatas be
nę politiką nebuvo transliuoja kardinolui Tisserant, Rytų čiais”. 86 yra laive ir negau bei, susimesta jo ieškoti. Šiam lui, kuris buvo artimas buvu
9,629,000 Lt. Taigi, už balan niekur nieko senuoju įpročiu
ma per radiją iš Maskvos ir ( bažnyčių kongregacijų sekre na progos su tais “plaučiais” tikslui buvo sutraukta eilė lai sio ministro Sidoro bendra
darbis, uždrausta išeiti*iš na džio mėn. prekybos su užsie paskyrė 50 milijonų dol. išlai
tik rytojaus dieną (vakar) pa ( toriui, 950 metų sukaktuvių vaduotis, neg neturi pakanka- vų ir jūrinių lėktuvų.
niais balansas aktyvus per 5 dų,
mų. vadinamų “kiaulienos
proga nuo to laiko, kai buvo
tirta jos turinys.
mil.
Lt.
578
BAIGĖ
LAIVYNO
statine”. Tai “upių ir uostų
To priežastis, tai cenzūra. apkrikštytas šv. Vladimiras ir
ARKIVYSKUPAS
ATMETĖ
AKADEMIJĄ
tvarkymo” reikalams.
jo
tauta.
Popiežius
savo
rašte,
Bolševikai neturi stenografų,
KAUNAS.
V
—
19.
—
Di
NACIŲ PASIŪLYMĄ
tai kita. Maskvos spauda be pabrėžia ištikimybę šv. Petro
ANNAPOLIS, Md., birž. 2.
desnės Kauno ir provincijos
TOWNSENDO BILIUS
veik nieko nerašė apie “par Bažnyčiai, kurią “reiškia ru
— Karo laivyno akademijoje VIENA, Austrija, birž. 2. — tekstilės pramonės įmonės at
NEPRIPAŽINTAS
lamento” sesijos eigą. ^Viskas sų bizantiečių apeigų katali
578 kadetai mokslus baigė ir Papildomis žiniomis iš Salz- leido svetimšalius meistrus ir
kai,
kurių
daug
gyvena
ne
tik
užgniaužtą.
VATIKANAS, birž. 2. — .500 jų paskirti vėliavininkais burgo, arkivyskupas S. Waitz jų vieton priėmė klaipėdiškius. WASH1NGTON, birž. 2. —
Europoje,
bet
ir
Šiaurės
ir
Molotovui pasakius kalbą,
neapsistojo nacių užgrob" Į Pasirodo, kad šios specialy Dauguma balsų senatas atme
Šventasis Tėvas Pijus XII du laivyne.
Pietų
Amerikoje,
ir
kurie
yra
“parlamentas” paleistas. 18afrikiečius kunigus paskyrė
tuose jo rūmuose, kai naciai
tė Tovmsendo senatvės pensi
Iš likusiųjų; 25 paskirti an pasiūlė Jam laikinai keletą bės gerų meistrų mes turime
likusiems nuo likvidavimo at svarbus katalikybės elemen vyskupais. Abu negrai.
ir savųjų, kurie pilnai gali pa jos bilių.
stovams įsakyta tuojau grįžti tas”. Baigdamas Pijus XII Vienas yra kun. Ignacas Ka traisiais leitenantais marynų kambarių. Ekscelencija atme vaduoti, arba net geriau dar
namo. Kallvama, kad numato skaudžiai apgailestauja, kad marosandratana iš malgašų gi korpusan, 52 atleisti dėl fizi tė nacių siūlymą ir apsigyve bą atlikti ir už svetimšalius.
JAPONAI PRIPAŽINO
mas šių atstovų likvidavimas. kai kuriuose kraštuose katali minės, kitas — Josef Kimnnu nio netinkamumo ir vienas fi no kitoje vietoje.
SLOVAKIJĄ
lipinietis atleistas, nes jis ne Ant užgrobtų rūmų naciaiJ Iš viso klaipėdiškių specialis
Jų žymioji dalis nežinia kur kai kenčia persekiojimus, ir ka iš Bantu.
tų pareikalavimas yra nema
tiems katalikams jis siunčia
TORTO, biržų 2. — Japoni
galės atsidurti.
Pirmasis paskirtas Mariona gali būti Amerikos tarnyboje. iškėlė savo swastiką.
žas.
Jau
beveik
visi
jie
aprū

savo palaiminimą.
ja pripažino Slovakijos nepri
rivo (Madagaskare) a pa štai iš
pinti darbu.
Pranešta, kad Stalinas ryž
klausomybę ir užmezga diplo
TVARKO SPORTO
ku vikaru, antrasis — Masaka GEN. MOSELEY ĮVERTI
tasi imti nagan ūkininkus, ku
matinius ryšius.
PALESTINOJE VYKSTA
NA HITLERĮ
STADIJONĄ
(Ugande) apaštališku vikaru.
rie kokiu nors būdu kenkia
KAUNAS. V—19. — šį pa
TERORAS
sukomunistintiems žemės ūWASHINGTON, birž. 2. — ALYTUS. — Miesto sav-bė vasarį netekus Klaipėdos kra
AREŠTUOTAS
BUVĘS
kiams ir tuo būdu mažina ja JERUZALE, birž. 2. —
Kongresinio Dieo komiteto to šį pavasarį vykdo labai daug što, buvo manoma, kad krovi
AUSTRŲ
MINISTRAS
vų derlių.
Šventoje Žemėje ir toliau vy
liau išklausinėjamas maj.gen. viešųjų darbų. Daiva r tvarko nių pervežimas sumažės. Ta
CHICAGO SRTTIS. — Retksta teroras. Arabai su žy VIENA, birž. 2. — Nacių Moseley pasisakė, kad jis įver mas sporto aikštynas, nes A- čiau dėka mūsų ekonominių įkartemis gali būti lietaus su
Ateinantį pirmadienį Cbica- dais kovoja už pirmenybę. Bri 'policija areštavo L. Draxlerį, tina Hitlerio žygius prieš žy- lytaus sportiniai sluoksniai staigų greito po įvykių persi
perkūnijomis; kiek šilčiau.
goj įvyksta teisėjų rinkimai. tanija daug kalba apie Pales kanclerio Schuschniggp laikų diją, bet jis nerekomenduoja rodo daug aktyvumo. Ruošia- tvarkymo, pervežimai eina
Svarbu, kad daug piliečių da tinos patvarkymą, bet mažai finansų ministrą. Kaltinamas tokių metodų prieš žydus im mos rungtynės, pirmenybės,1 normaliai. Pav., per balan- Saulė teka 5:15, leidžia
į specialios treniruotės ir pan. idžio mėnesį buvo pervežta si 8:20.
.
lyvautų balsavimuose, I bi ką rimto veikia.
kažkokiomis suktybėmis.
tis Amerikoje.

SOVIETUOSE GRIEŽTA
CENZŪRA; PALEISTAS
“PARLAMENTAS”

Britanijos nardantis laivas rastas
nuskendęs Liverpoolio įlankoje
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Bendradarblama ir korespondentams raitų nepraeina.
Jei neprašomu lai padaryti ir neprlsiuučlama laiu llkalul palto ženklų. Redakcija pasilaiko aau teisę tai*
ayii Ir trumpinti vlaua prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulyti savo nuožiūros.
Korespondentų
pralo rašyti trumpai Ir allklal (Jei galima radumaja
mallnfile) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
pondencijos laikraltln nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bntered as Becond-Clasa Matter March 11, lill, at
Chlcapo, Illinois Under the Aot oi March B. 1474.

Ir Kam Klaidinti?
Vakar Chicagos lietuvių komunistų dien
raštis didele per visų pirmąjį puslapį ant
rašte sušuko: ‘ Sovietai reikalauja ginti Lie
tuvą!”

šis reikalavimas mums, lietuviams, tikrai
maloniai skamba. Mes labai džiaugtumėmės,
jeigu taip būtų. Deja, taip nėra. Išskaitėme
visą Molotovo kalbą, pasakytą Sovietų Ru
sijos “parlamente” ir niekaip negalėjome
surasti, kurioj kalbos vietoj buvo pasakyta,
kad Sovietai reikalauja iš anglų ir prancū
zų ginti Lietuvą. Taigi, mes negalime su
prasti, kuo lietuvių komunistų laikraščio re
daktoriai džiaugiasi ir kokiu tikslu jie klai
dina savo skaitytojus?
Molotovas savo kalboj aiškiausiai pabrėžė,
kad Sovietų Rusija reikalauja ginti Latvi
jos, Estijos ir Suomijos nepriklausomybę.
Lietuvos vardo šioj kalbos vietoj jis visai
neminėjo. Neminėjo dėl to, kad Lietuva sa
vo sienomis su Rusija tiesioginiai nesusisiekia. Už tat Lietuva jai ir nerūpi. Kas kita
Latvija, Estija ir Suomija. Jei jas Hitleris
pultų, greit ir Rusiją pasiektų.

: Iš to galima suprasti, kad Sovietams rūpi
ūe mažųjų valstybių gerovė ir nepriklauso
mybė, bet savas kailis. Jei tai jiems rūpėtų,
vakar rašėm, bolševikai būtų gynę Čeįoslovakiją ir Lietuvą. Kad jjęy Iftų tau
tų laisvė nerūpi, žinom/v^Q*^to, kad jie
laiko pavergę visą eilę tautų ir jas perse|doja žiauriausiomis priemonėmis.
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Vyskupų Drąsa

» Naciai persekioja Vokietijos katalikus vi
lk smarkumu. Bet spauda apie tai mažai
Jerašo, nes ji užimta karo bauginimais ir
šiaip, jau visokiomis sensacijomis.
Tik praėjusią savaitę naciai uždarė, ge
riau sakant, nusavino keletas vienuolijų nuo
savybes ir Katalikų Bažnyčios įstaigas. Vie
no garsaus vyskupo rūmai buvo kareivių
'užpulti, o vyskupui įsakyta į tuos rūmus
daugiau nebesugrįžti.
Nežiūrint šių ir visos eilės kitų daromų
Skriaudų vyskupams ir bendrai katalikams,
Teikia tik stebėtis vyskupų nepaprasta drąsa,
Neseniai Freiburgo arkivyskupas Conrad
Oroeber, kalbėdamas gausingam žmonių bū
riui Badene, stipriai pabrėžė: ‘‘Mes kovosim
ir parodysim savo priešams, kaip meš gali
cae kovoti. Aš žinau, kad mūsų oponentai
nėra nusiteikę užmegsti taiką su Šventuoju
Sostu pastoviais pagrindais. Krikščionybę jie
laiko pasenusiu dalyku. Taip kad turime
kovoti ir stipriai kovoti”.
Iš Šio pareiškimo aišku, kad katalikų vys
kupai Vokietijoj nacių nebijo. Jie su jais
kovoja, pilniausia pasitikėdami, kad ar anks
čiau ar vėliau katalikai laimėB. Reikia neužZniriti, kad dabartinėj Vokietijoj katalikai
sudaro penkiasdešimts nuošimčių visų gy
ventojų. Jei su jais naciai visai nesiskaitys
ir jei ir toliau taip skaudžiai persekios, Hit
lerio dienos gali būti suskaitytos-

Skandalas!
Spauda paskelbė statistikos duomenis, kad
Cook County (Chicagoj ir jos apylinkėse)
teismuose perskiriama (divorsuojama) dvideSlmts astuonios poros kasdien. Vedybų esa
ma 105 į dieną. Vadinas, divorsuojama dau
giau negu ketvirta vedusiųjų dalis. Tai skan
dalas!
Į šias skandalingas žinias turėtų atkreipti
savo dėmesį ne tik dvasiškija, mokyklos,
Visuomenės vadai, bet ir pati krašto vyriau
sybė. Jei valstybė turės remtis suirusiomis

gius bei nepatuisomus liežu-

Kone kiekvieną Viduramžių vininkue net baudžia.
“Kario” Sukaktis
Jokumentą raštininkai prade-i Bepigu būtų gyventi, kad
lavo tam tikrą sakiniu, 'kuris visi sąmoningi žalingų kalbų
“Karys”, Lietuvos kariuomenės savuitraš
reikšdavo žmogaus atminties skleidikai, kuriems nuolat nie
tis mini dvidešimties metų sukaktuves. Kokį
vaidmenį suvaidino šis laikraštis^ apie tai menkumą. Ir tikrai. Tur būt, žti liežuvis, būtų baudžiami!
yra pastebėjęs, Tačiau, deja, tai padaryti ne
“Liet. jkidais” taip parašo:
, kiekvienas
“Mūsų jaunimas, perėjęs per kariuomenės kaip žmogaus atmintis netik įmanoma. Tokių, kuriems ma
eiles ir pamilęs “Karį”, į karmą grįžta jau sli. Ta pati tiesa, pakartota lonu ir norisi drumsti gyvesu “Kariu” kaip nuolatiniu draugu, kuris keleto ar keliolikos asmenų, nimą kalbomis, niekuomet ne
kariuomenėje jaku įkvėpė kariškosios Lietu atrodo kitaip. Vienas, karto- truks nė vienoje visuonienėvos meilę ir kariuomenės tradicijas. Tuo ke danias žinią, kai ką prideda. je> Daug kam rūpi drumsta
liu eidamas, “Karys” daug prisidėjo prie kitas padailina, trecias, ką me vandenyje žuveles gaudy
spaudos plitimo kaimuose.
nors pamiršę®, praleidžia ir ti ir sunku uždrausti, kad ne
***
Jaunieji “Kario” metai mums primena galų gale išeina kas kita. Tik gaudytų. Žiūrėk, čia draugas
tuos laikus, kada lietuviškąjį jaunimą suda tai užrašyta žmogaus mintis draugą skundžia, juodina, pa
rė Rusijos laikų žmonės, taip kurių daug yra pastovesnė ir tikslesnė. ts norėdamas iškilti, čia poli
dar buvo ir beraščių. Kariuomenės švietimo Raštas gali išlikti ilgus ine- tinė srovė srovę šau'kšte vandarbas čia vaidino neįvertinamai didelį vaid tus, tiksliai palikdamas kar- dens girdo ir ,perka žodį, iš
menį, nes kareiviai grįžo namo raštingi, mo tą kartoms tokias ar kitokias piršto laužia, kad tik gulėtų
ką skaityti, o įkartais net išmokslinti mokyk žinias.
kiliems parodyti, kdki “dide
lose. Ir čia “Karys” buvo pirmas kareivių,
Lietuviai iš senų senovėš li nedorėliai” tie idėjiniai
vėliau ūkininkų ar valdininkų skaitomasis gražiai apibrėžia čia kalba
priešai. Bene biauriausi prie
Žemlapis Atlanto pakraščių. Strėle rodoma vieta, kurioj
laikraštis.
mąją žmogaus atminties silp monė asmeniniams ar politi nuskendo britų submarinas Thetis su 73 vyrais įgulos. Acme
_______ s____ ______________ _____
Šiandien, kada krašto gynimo šūkiai sklin nybę šitokiu sakiniu: žodis niams tikslams siekti — tai
da po Lietuvą ir randa visuotinį pritarimą žvirbliu išlekia, o jaučiu par liežuvavimas. Jis, mat, sukę4 "IŠKILMINGAS VYTAUTO DIDŽIOJO
ir entuziazmą, viso to “Karys” lengvai ga grįžta.
lia daugiausia pasipiktinimo KOMITETO DARBŲ BAIGIMO AKTAS
li užsirašyti savo sąskaiton didelį darbo nuo
Kad kartojamas žodis, vir ir barnių.
*
KAUNAS, V-lz. (Elta). — jį pastatų, mes turime džiaušimtį. Čia šūki® — vienybėje galybė — ne sdamas kitokiu, nebūtų nie
Gyvenančiam žmogui reikia Gegužės 17 d. Karo Muziejų- gtis naujuoju Vytauto Didgrindžiamas nei luomu, nei profesija, nei iš
kam žalingas, niekas, tur būt,
mokslinimu, bet visos tautos reikalu, tėvy
ieškoti vaisto ir nuo šitos li je įvyko iškilmingas Vytau- žiojo Muziejaus gražumu ir
ir bumo® neaušintų. Klausy
nės meile — nuo savanorių kryžiaus (kelių li
gos. Geriausia priemonė nuo to Didžiojo Kohiiteto darbų erdvumu. Baigdamas Respubtume, kaip gabus kalbėtojas
gi šių dienų drąsiųjų kariuomenės eilių.
kalbų ir visokios blogos pro baigimo aktas, kuriame daly- likos Prezidentas padėkojo
veria gražius žodžius lyg ant
Kariuomenės švietimo darbas ir “Kario” siūlo, ir tiek. Tačiau gyveni pagandos apsiginti — tai žino vavo švietimo ministrus Dr. Vytauto Didžiojo Komitetui
įtaka visuomenėje galima skirti prie didelių me yra kitaip. Žodis guodžia, gaus šaltas protas, kuris gali L. Bistras, finansų min. gen. už nuveiktus darbus.
apsvarstyti dalyką, nepasi Sutkus, 'krašto apsaugos min.
sų literatūra, tapyba, muzika daug prisidėramina, graudina ir piktina,
Vytauto Didžiojo Komiteto
įnašų į mūsų kultūros gyvenimą. Dailioji niūduodamas jausmams. Pravar gen. Musteikis, susisiekimo
jo prie kariuomenės dvasios ir daug gavo iš žodis daug jeibią pridaro žino tu be to kartais esti susivai- min. inž. Germanas, Ulū var sekretorius pik. Braziulevijos, kad jau galima kalbėti apie kariškąją gaus garbei, darbams ir su dijusioms šalims susiėjus at-lsiteto rektorius prof. M. Roe- čius, pranešdamas apie komi
manymams. Todėl daug kas
teto nuveiktus darbus, sumi
literatūros kūrybą, muziką ar plastiką”.
virai išsikalbėti ir išvalyti per meris, kariuomenės štabo vir
mano, jog kur kas geriau ma
nėjo šiuos svarbesniuosius:
ilgesnį laiką atsiradusias nuo šininkas gen. Pundzevičius,
žiau
kalbėti
nei
daug.
Tylė

1930 m. buvo pavadinti Vy
Lenkai Apie Lietuvių Santykį Su
sėdas. Tačiau čia reikalinga Karo Muziejaus viršininkas
jimas kai kada lyginamas net
tauto Didžiojo metais. Rug
Vilniumi
viena sąlyga. Tokiuose pasi- gen. Nagius, Vytauto Didžio
su brangiu metalu — auksu,
sėjo 8 d. iškilmės virto kas
kalbėjimuose neturi niekam jo Komiteto nariai, bendrada
“Liet. Žinios” įdėjo pasikalbėjimą o kalbėjimas su sidabru. Bet
metine Tauto® švente. Vytau
trūkti geros valio®. Priešin rbiai ir daug kviestinių sve
su lenkų darbo partijos pirmininku K. Re ir tylėti juk nevisada Sveika.
to paveikslas iškilmingai applelių. Įžangoje pažymima, kad ši grupė-da- Geriarisia,Jl^B|į|Z||MęagUB moka gai, viskas gali pasibaigti dar čių. Į aktą atsilankė Respub kvliarti - visą dabartinę Lietu
bar turi du dienraščiu: “jfrlonia?” ir “DzieiL, susivaldyti ry išlaiko saiką. didesniu nesusipratimu ir ka likos Prezidentas Antanas vą. Tai buvo didžiausios vi
nik Bydgoski”. Juose “dažnai pasirodydavo Tyli ar kalba tuomet, kai rei lbomis. Svarbiausia tačiau vi Smetona, kuris savo žodyje same krašte iškilmės. Buvo
ir tebepasirodo objektyvesnių informacijų a- kia. Tačiau žmonės nelygus. siems geros valios žmonėms pareiškė, kad nors Vytauto daug vaidinimų, koncertų, mi
pie Lietuvą”. Kaip žinome, tiedu laikraš Yra labai plepiį, kurie ką pa sverti tariamojo žodžio reikš Didžiojo Komitetas likviduo
sterijų, paskaitų, pranešimų
čiai stengiasi reprezentuoti krikščioniškąją
mę, o klaidinantiems blogos jasi, bet jis paliko didingą
sakę ipaiskui ir patys gailisi
ir
kt. Visos didesnės iškilmės
demokratiją.
valio® žmonėms nepasiduoti, pastatą, visuomenės ir vyriau
Su p. Popieliu pasikalbėjime paliestas ir arba stačiai neatsimena savo Teisybė ilgainiui išeina aikš- j sybės lėšomis pastatytą ilgie- buvo nufilmuotos ir kt Vy
žodžių, o yra ir labai tylių,
tautui Didžiajam įamžinti at
Vilniaus klausimas.
tėn.
,
V. M. * mg amžiaVns. Tai yra pamin
likti toki .stambesni darbai.
— Koks yra darbo partijos nusistatymas, iš kurių žodis reikia pirkte
klas rodąs mums, kas yra tau
< .
,v
Universitetas pavadintas Vy
P. Pirmininke, dėl Vilniaus, kuriam lietuvių pirkti.
tos pasiekta. Tai jaunosioms
KAUNAS. V—23. — Vil
tauto Didžiojo vardu, pasta
tauta turi ir sentimentų, ir prisirišimą?
Kas suskaitys^ kiek žmonės
kartoms
ipavyzdys,
kaip
rei- . s „ .
tyti paminklai A. Panemunė
— Klausimas, kurį Tamsta statai, labai kasdieniniame savo gyvenime niaus vaivada leido Vilniuje.,.
veikti lietuvių kultūrinei drau kla “““ kalb«“, ° dau« d“jautrus, tačiau norėčiau atsakyti visu nuo turi nemalonumų dėl liežuvio,
je prie Vytauto Didžiojo ka
gijai “Rytui” Vilniuje ir
Turune pastogę konuteširdumu. Lenkai, kaijp turtingos praeities
dėl neatsargaus žodžio. Mu švenčionyse. Lenkijos prezi-lto rūPesciu ir vyr.au.yMs rininkų aukotųjų kursų, Vetauta, puikiai supranta sentimentą tam, kas
liuo.noję, Viekšniuose, Jurba
yra tautos praeities palikimas, tautos, ku šasi, bylinėjasi, vienas kitam dento dekretu Vilniaus vaiva- ' Parama Pa8taty’«' »«
rke, Perlojoje ir kt.
r i oš dabartis taip žymioj daly nesiekia isto bekerštaudami, ne kartą net da Bocianskis pamainyti vie-1 susirinkti, bet ir meno ir mo
rinės ekspansijos. Ir mūsų istorinės sienos su tarbomi® išeina, kalėjimuo tomis su Poznanės vaivada kslo turtam® sukrauti. NebeREMKITE, PLATINKITE
kadaise, ne tik į rytus, buvo daug plates se atsiduria ir kitokių nema Naruševskiu.
šame bėdžiai. Prisiminę seną- KATALIKIŠKA
SPAUDĄ
nės, negu šiandien. Lenkiškas buvo Vrocla lonumų turi.
Kai įsismagina, tai iš ki
vas (Breslavas), Ligniną ir Glogovas, jau
nekalbant apie Gdanską, o juk nėra išmin birkštėlės kyla paskui visas
tingo lenko, kuris hegalvotų, jog Lenkija gaisras, kuris Ir prityrusiam
gali ir turi gyventi geruose kaimynystės san “ugniagesiui” sunku ilgai
tykiuose su mūsų vakarų kaimynu, jeigu tik niui beužgesyti.
jis pasiryžęs jmgerbti dabartines mūsų sie Šituo žmogaus silpnumu da
nas. Reikalauti iš lietuvių išrauti iš savo žnai naudojasi patys žmonės,
širdžių sentimentą Vilnimi būtų nesąmonė ir
sąmoningai norėdami vieni ki
prieštarautų nuoširdilmo ir supratimo principams, kuriais turi remtis mūsų savitar ms suklaidinti, vieni, kitiems
įkiš apdumti. Taikos ir karo
piai santykiai.
Čia svarbu tik tai, kaip toli siekia lietu netu valstybių diplomai ijos
vių sentimento Vilniui ribos, atsižvelgiant į lažnai paleidžia vadinamosiom
tai, kad dėl Vilniaus visos lenkų visuomenėm oropagando® aparatą veikti ir
nusistatymas vieningas. Manau, kad supras skleidžia savo kaimyno šaly
darni dabartinių lietuvių sentimentą Vilniui je nebūtų dalykų, kurie kelia
galime nemažiau nuoširdžiai palinkėti, kad nerimą ir naudingi priešui,
įvertindami dabartį ir ateitį politinio rea įmonės, nieko nežinodami, ži
lizmo akimis, tiek įdėtų visa tauta suprati lių smalsūs, bet kokį “pletmo Klaipėdos bylos reikšmei, kiek negailė cą” pagavę, dar šiltą ir jau
jo per 20-tį metų dėl Vilniaus.
išgražintą neša snvo kaknylui, šis savo pažįstamajam ir
šeimomis, tai tikrai liūdna ateitis jos laukia.
t.t., kol perduoda žinią. Kū
Kas veda prie šeimų suirimo, mes nekartą
esame nurodę: stoka religinio auklėjimo, ve ną kūmai, svočia svočiai tai
dama demoralizacija spaudoj, fUrnose, ple msidaro visa graži istorija.
čiamas indiferentizmas, Laisvamanybė ir net /isoki sąmoningai skleidžia
mi gandai visuomenėje dažnai
atvira bedievybė viešose mokyklose.
Kol šio krašto gyvenimas eis šia krypti pasiekia savo tikslą. Todėl
mi, tol didės šeimų suirimai ir platinsis do vyriausybės budi, kad nebūtų
rovinis supuvimas.

Skleidžiama gandų, ir neatsar-

šeštudienis.

birŽ.
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MAŽEIKIŠKIAI SAULIAMS 75 ŠAUTU
VUS, 10 KULKOSVAIDŽIŲ IR
5 PISTALIETUS

Iš Lietuvos miestu ir kaimu
“Eltos” Pranešimai

KAUNAS, V-19. (Elta). — 'pareigas. Jo kalba kelių tūkGegužės 18 d. Mažeikiuose į- stančių žmonių buvo išklauvyko šaulių būrinius ginklų syta su didžiausiu dėmesiu ir
! įteikimas ir vietos lietuvių baigus sukeltos ovacijos. Maį verslininkų skyriaus* 7 'metų žeikiškiai įteikė šauliams vi—
sukaktuvių minėjimo iškil- įsuomenės lėšomis nupirktus
mes, į kurias apsilankė švie- (75 šautuvus, 10 lengvų kulkotimo ministras Dr. L. Bistras, svaidžių ir 5 pisteletus.

J

KAUNAS. V—23. — Gegu
KAUNAS. V—23. — Tre
žės 20 <1. įvykusiame “Mais čiosios Europos krepšinio pir
to” akcininkų susirinkime pa menybės Kaune eina nepap
aiškėjo, kad “Maisto” balan rasto ūpo pakilimo ženkle. J
sas siekia 21,447,483 Lt. Me didžiulę naujai pastatytąją
tai baigti su 615,957 Lt gry sporto balę renkasi ne ttkiai
no pelno. Skirstant pelną jaunuomenė, liet ir žilgalviai
430,(MM) Lt. paskirta akcinin seniai, vyrai ir moterys. Susi
kams dividendui mokėti, 70,- domėjimas krepšinio sportu
000 Lt. j atsargos kapitalą, nepaprastai didelis. Kas nebe
40,000 Lt. Ginklą Fondui, 5,- telpa halėje, kur visi bilietai
000 Lt. Aero Klubui paremti, iš anksto perkami, pulkais
15,(XX) Lt. savo fabriku darbi renkasi sporto aikštėje ir na
ninkų švietimui ir kultūros mie prie sporte radio apara
reikalams, 10,000 Jaunųjų U- tų. Dienraščiai su plačiais
kininkų Katelių fondui, 30,- rungtynių aprašymais gaudy
(XX) pašalpoms ūkininkams. te gaudomi. Yra privažiavę
Nutarta akcinis kapitalas pa daug užsienio svečių ir žurna
didinti 750,000 Lt. Tam tiks listų, ypatingai daug iš Bal
tijos valstybių. Gegužės 22 d.
lui bus išleista 30,000 naujų
vakare iš Vilniaus specialiai
akcijų, (kiekviena po 25 Lt). rungtynėms atvyko 15 lietuvių
Dabar “Maistas” turės akci laikraštininkų. Europos krep
nio kapitalo 11,500,000 Lt, ku šinio mesiteris Lietuva turi
rį sudarys 460,000 akcijų po kelis rimtus konkurentus, bū
tent latviai, kurie jau nugalė25 Lt.
Jr

DĖL
GERESNIŲ
PREKIŲ
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MAŽESNIŲ

KAINŲ

VISUOMET LANKYKITE BRIDGEPORTO DIDŽIULĘ

Progress Krautuve
ČIA DABAR EINA DIDELIS

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
LABAI DAUG GALITE SUTAUPYTI
---- "T----'
•'\£3

275.00 vertės pilnas 3 jų kambarių įrengimas dėl sekly
čios, miegamo kambario ir virtu
vės. Cisko, ko reikia galite pirkti
tik už ............................................

$155.00

SYKIU GAUSITE PUIKIAS DOVANAS DYKAI

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Refrigeratorių, Drabužiams Plovyklų, Radios, Vaikams
Rakandų ir visokių kitokių Namams reikmenų.

Po iškilmingų pamaldų Tumo |

Vaižganto mokyklos aikštėje t
susirinko 4000 žmonių. Susi- j
•

KAUNAS. V—23. — Lie
tuvos nepaprastu pasiuntiniu
ir įgaliotu ministru Latvijai
paskirtas ligšiolinis “Eltos”
direktorius Pranas Dailidėj
Pranas Dailidė, Marijampolie'
tis, yra liaigęs Petrapilio ir
Vytauto Didžiojo1 universite
tus, karo metu daug pasidar-*
bavęs Kaukazo lietuvių orga-^
nazacijose, buvęs pirmuoju
Lietuvos atstovu
Kaukazo
vaistytiems, padėjęs sugrįžti
tėvynėn apie 10,000 lietuviųtremtinių. Grįžęs į Lietuvą
nuo 1921 metų Užsienių Rei
kalų Ministerijoje ėjo įvairių
departamentų direktorių ir ko
misijų bei delegacijų pirmi
ninkų pareigas, buvo “Lietu
vos” ir “Lietuvos Žinių”
dienraščių vyr. redaktorių, o
nuo 1935 metų iki šiol Lietu
vos telegramų agentūros “EI
tos” direktorių.

Tel. VICtory 4226
Chicago, Illinois
Pasiklausykite mūsų radio programo Nedėlioj, 11-tą vai.
ryto iš Stoties WGES.

mb

•

w

švietimo

mi-

Į

KAUNAS. V—23. — Ligi
šiol “Pienocentras” vaisių
rinkoje tiek eksporte tiek im-j

Night and Morning Į
//»foRy°uR

eVes

YVrite for Free Book
World of Comfort fo» Yowr

Dėl akly pavargOBių nuo Haalėa,
Vė<o ar Dnlklų. vartokite keikt laštts Murinę: Palengvina nu varsti*
slas akla.
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems
VIsoms Vaistinėse.

,
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 1Stobulintl, nužemintos kainos, lengvi l&mokSjlmat,
teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES

MURINĘ COMPANYc°he[pcaco

‘‘U YVILL LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo >16.00
Ir augičlau.

DANTIMS
PLEITOS

f

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE

Pataisoma
TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS
PLEITOS............ PO
• Pinigai grąžinami jei
n patenkinti.

$12.50

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas plcitas daro LAISNUOTA8 DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačiij laboratorijoje — Jsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
3945 WF.9T SMIth STKF.ET
Tel. Iawn<lale 290S-9

1724

SO. ASni.AND AVĖ.
Tel. Monroe 9251

INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rūšies naujos narnos ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgannn geriansj atlyginimų iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjn ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išino
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
J?

Atdara Iki 9 v. p. p,

KLAUSYKITE

Nes City Fumiture Hart

Phone: Catumet 2520-1

G. A. SUKYS, SUKYS - DOODY - ANTONISEN, Ine.
Perkėlėm raštinę į savo namą.
navimas bus geresnis.

Raštinė modemiškai įrengta Ir patar

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį ikS 5:30 valanda vakaro.

3224 SOUTH HALSTED STREET

•

Chrysler ar Plymouth

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

J. KALEDINSKAS. Vedėjas

•

miniai

Nustatytas Miesto
««
adclS

nistras pasakė kalbą, paste
Vilniaus miesto magistrato
bėdamas, kad mus ištiko dide speciali komisija, kuri tyrė
lis smūgis, kai netekome K lai kofrs Vilniaus miesto turėtu
pėdos krašto. Ypač tas fAnū- 1 būti ženklas, šiomis dienomis
gis skaudžiai palietė mūsų ū- priėjo galutinio suiprati'mo.
Dolores Jean Plucifis^y, 7 metų amž., viena aukų įvykusio sprogimo Barberton, Oliio, , kišką gyvenimą. Turim per- Nutarta Vilniaus miesto her
mokykloj su savo motina Akron ligoninėj. (Acme telephoto)
į gyventi ūkiškus sunkumus. bą laikyti šv. Kristupo figū
Tiesa, jie jau praeina. Mes ne- rą su Vaikeliu Jėzumi ant pe
ti, prancūzai, italai ir. gal porte turėjo apie 40 proc. vi- tais žymiai padidėjo koopera- turj,ne pagrindo nusiminti čių. Šis ženklas rišamas su
sos rinkos, o vaisių perdirbi-J tyvų savi kapitalai, o ypač pa'j™"
būt, lenkai.
legenda apie šv. Kristupą, ku
me turėjo apie 80 proc. Dabar didėjo apyvarta. Kai 1936 m. i ,
.
. , .. ’ .
ris
perbrisdamas upę, perne
,,
1
, . ,
„a
dar sunkesniu laiku. Visų muKAUNAS. V—23. — “Mai “Pienocentras” stato naujas savų* kapitalų
turėta
6,4
mil.
i
.„
,.
.
v.
x
c
ten noci^vontinmc
/su
pasišventimas, noeirvvi
pasiryžimas ša Vaikelį Jėzų. Vilniaus mie
stas” pernai supirko iš ūki patalpas dideliam vaisių ap- Lt, 1937 m. — 7,3 mil. Lt,;
gali atitaisyti tai, ką mes nu- sto ženkle šis vaizdas, bebreninkų kiaulių 496,608, o 1937 dirbimo fabrikui, į kurį inves pernai jau turėta 8,2 mil. Lt,
J stojom, netekdami Klaipėdos ndančio šventojo, turi būti at
m. — 460,521. Bendrai 1938 tuos apie milijoną litų. Nau-. Šių metų sausio 1 d. prekykrašto. Apžvelgęs šios dienos liktas frontaliai. Šventasis
m. “Maistas” išmokėjo ūki- jam fabrike dar šiemet pra- bos kooperatyvai dar turėjo
neramią tarptautinę politinę kiek palinkęs ir rankoje lai
kininkams 53,5 mil. Lt, o 1937 dės gaminti marmeladą, vai-ll 1,6 mil. Lt skolų, t. y. 3,4
m. — 44,1 mil., Lt, 1936 m. — šių ekstraktus, o vaisių sulčių mil. Lt daugiau, nei savų ka •padėtį, kurioje esą jaučiamas ko ilgą lazdą, kuri viršuje at
34,8 mil. Lt. Didžiausia “Mai per metus galės pagaminti li pitalų. Šie kooperatyvai per atoslūgis, ministras kvietė vi vaizduoja dvigubą kryžių.
sto” eksporto rinka 1938 m. gi 300,000 litrų. Į vaisių ap nai pardavė prekių ’už 99,1 sus būti viena lietuvių' šeima Šventojo kojos minkšta van
kaip ir pirmiau buvo Angli dirbimo pramonę “Pienocen mil. Lt daugiau, nei savų ka- ir eiti į talką vyriausybei, deny, o tolumoje matyti žeja Antroje vietoje Vokietija tras” bus Įdėjęs per 2 mil. Lt. pitalų. Šie kooperatyvai per atliekant jai skirtas sunkias mes kraštas.
ir trečioje vietoje SSSR. Kiek
nai pardavė prekių už 99,1
didesni “Maisto” prekių kie KAUNAS. V—23. — Per mil. Lt. kai tuo tarpu 1937 m.
PIRKIT NAUJAUSI
kiai buvo parduoti Jungti nai įsisteigė 7 nauji prekybos — už 64,4 mil. Lt ir 1936 m.
nėms Amerikos Valstybėms, kooperatyvai ir sustojo veik — už 50,8 mil. Lt. Šiemet
be to, smulkesniais kiekiais ti, 3, kurie prisijungė prie ki prekybos kooperatyvai turi
Belgijai, Švedijai, Norvegjai, tų. Baigiant praėjusius metus 22,115 narių ir 326 krautuves,
Prancūzijai, Palestinai, Švei Lietuvoje buvo 197 prekybos,o 1936 m. — teturėjo* 275
carijai ir Afrikos kolonijoms. kooperatyvai. Praėjusiais me- krautuves.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
Duodame didėlę nuolaida už senus daiktus —
perkant naujus

i

rinkusiai

- -------------------------

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir randuojame apsaugos
dėžutes. jApdraudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavernus ir t. t. Patarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikriname kontraktus, Notary Public, mainom čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilaa, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijag galite nusipirkt traveler’s checks.
O. A. ŠUKYS, Prezidentas, SUKYSDOODYANTONISEN, Ine.

„„a.-. ......

RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Lonie-Lonie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

f

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. PABIONAS, Savininkas

suaugs

4
šį mėnesį mūsų paraipijoj
bus keletas vestuvių. Alice
^ Dočkus, mergaitė mūsų para
pijos susituoks su Alfred Sa,..1S už iMpuoShn.} altanų jr | ,iti „ šv. JlikQbo
Sekminės
prirengimų mokyklos vaikų jos. Adelė Polikaitis, mūsų pa
Pereitų sekmadienį per šv. procesijai.
rapijos, su Warren lting, Šv.
Mišias prasidėjo 40 valandų
Per 8 vai. šv. Mišias K. of Marijos parapijos. Williain
atlaidai iškilminga procesija, n
zift |.on<ims nr:„ sv
d7'
................. —
rer
šia
didele
švente
daugi
•
’
»
m1
/
Norkaitis,
mūsų
parapijos,
su
Per
xvr m.} uiuvię .\tnų uau., Komunijos. Po Mišių parapi- .
žmonių dalyvavo .pamaldose ir jos svt4uin(-j jielUs Moterų J / 1 . ^5™g ’

ŽINIOS 1$ RŪCKFORD, ILLINOIS

BUDRIKO 28 METŲ PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

..I I
Iria Mu Delta, Lietuvių Dak
tarų Draugijos. Ofiso valan
dos yra 2—4 ir 7—8:30 va
kare ir pagal sutartį. Telefo
nas Yards 5557.

Naujas Daktaras
Town of Lake

=^.| Vestuvės

ėio
šv. Komunijos.
Kotuuniios. AliaiAtlai- Sujungus
« • _
i____ ___
- suren
____ 110 i'araP1J°8’
Mėlynaki
ėjo nrie
pne šv.
kuopos
narės
dai baigėsi iškilminga proee- g- .pusryčius. Prie stalų patarKAUNAS. V—23. — Ak
sija antradienio vakarų. At ilavo Sodalietės.
cinės bendrovės/‘Molis” Kur
laiduose dalyvavo prelatai: Piknikas
senuose įsteigtoji nauja me
McGuire ir MeMillan, kuni Bilželio 4 d. Inis pirmas pa-plytinė
šiemet pra
gai: J. Maeiulionis, Pius Matupi jo> piknikas Svithoid pa (je(|a veikti. Ji aptarnaus dalį
čiulionis, Vitkus, Quinn, Mc- rke. Pradžia 12 vai. Prašoma
Grath, O.S.A., Sullivan, O.S. visų dalyvauti. Į Svithoid pa žiaurės Lietuvos ir iš dalies
Šiaulių miestų. Šiemet plyti
A., Malioney, O.S.A., Lawren- rkų reikia važiuot į pietus So.
nė numato pagaminti apie 6
ce, O.S.A., Plunkett, O.S.A., Main Rd. route 2 kokias pen- .milijonai plytų. Ta pati ben
IKkninic, O.M.C., \ aleiiano, j.įus .mylias, paskui suktis po drovė yra numačiusi pastaty
O.M.C., Paryz, O.M.C., Keo• j kaili/. Lauksime daug svečių,
ti ir eternito fabrikų, bet ligi
nan, Gordon, Murphy. Va’ka-|Mokyklos ^baiga
neaišku, kur bus statomas ce
rienė buvo surengta parapi- Birželio 11 d. bus parapijos mento fabrikas, nuo eternito
jos šeimininkių. Svečiams mokyklos užbaiga. Šiemet mo
fab'riko statymo susilaikoma.
prie stalų patarnavo Ona Ai- kyklų baigia 3 berniukai ir 7
tutytė ir Adelė Misiūnaitė.
mergaitės. Seserys KazimiePer 7 vai. Mišias šv. ma rietės rengias prie tos dide
žyčiai berniukai ir mergaitės lės dienos. Prašom parapi jonų
priėmė pirmų šv. Komunijų. ir draugų dalyvaut ir pamaAčiū seserims Kazimierietė- tyt gražių programų.

šeštadienis, birž. 3 d., 1939

Linkime jaunam profesiona
lui geriausio pasisekimo.

j

500 RADIO NAUJŲ APARATŲ UŽ PUSĘ KAINOS

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Pullman 7236
rtes. Pullman 0263

DR. A. W. JAGOBS

LIETUVIAI DAKTARAI

DANTISTAS

TsL Yards 3146.

10758 S. Mkhigan Avė.

VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
Chicago, Illinois
2 iki 4 ir 7 iki 9
OFISO VALANDOfc.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki B 9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
Šventadieniais: 11 iki 12
Ofiso tek CANal 2345

DR. V. A. ŠIMKUS

Res. teL CANal 0402.

DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir akinius pritaiko

DR. FRANK G. KWINN
(KVIEC1NSKĄ8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 West 47th Street

Daktaras Frank C. Kwinn
(Kvieeinskas) atidaro savo
ofisų Town of laike koloni
joj adresu 1758 W. 47tk St.,
kampas Wood St. Daktaras
Kwinn gimęs Town of Lake,
baigė Šv. Kryžiaus mokyklų
ir Harrison High School. Po
to lanikė University of Illinois
ir Loyola University medici
nos mokyklų, kurių baigė 1936
metais. Iš ten įstojo St. Fran
cis ligoninėn, Kvanston, III.,
kur uoliai ir sėkmingai 'tar
navo visuomenei. Baigęs ten,
•praktikavo Industrial Surgery šiaurinėj miesto dalyje.

Dr. Kwinn yra narys Lam-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted Street

TEL. YARDS 5557

Dr. Kwinn yra kilęs iš pa
vyzdingos šeimynos, iš kurios
yra kilęs kunigas Vilius Kviečinskas, kuris dabar klebo
nauja Šv. Martino parapijoje,
1 Martinton, III,

Dovanos Visiems Seniems ir Naujiems Kostumeriams

KAUNAS. V—23. — Birš
tone atidaryta Kauno apygar
dos ligonių kasos didelė senatorija, kurios pastatymas kai
navo 370.000 litų. Sanatorijo-

je nuolat galės gydytis bei il
sėtis 150 ligonių kasų narių
Sanatorija veiks ištisus me
tus.

(Kampas Wood St.)
OFISO VALANDOS:
2—t ir 7—8:30 Vakare
Ir Pagal Sutartį.

AKIŲ GYDYTOJAS

DANTISTAS

2305 Sa Leavitt Street

1446 So. 49th Court, Cicero

DR. CHARLES SEGAL

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 S. Halsted St, Chicago

CHICAGO, ILL

Suvirš 20 metų praktika vlino
Mano Garantavimas

Palengvins aklų Įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudSjimo,
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotumo, skaudamą, akių karštį, atitaiso
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das.
Speclalfi atyda atkreipiama Į
mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos
Valandos: nuo 10 Iki S vai. vak.
Nedfiltoj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akintų. Kainos pigios kaip
flirtui*!!.

4712 S0. ASHLAND AVĖ.
Telefonas YARda 1373

4729 So. Ashland Avė.
2-troa luboa

ir

DR. P. J. BEINAR
SPECIALISTAS
OPTOMETRICALLY AKIŲ
LIETUVIS

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

DR. P. ATKOČIŪNAS

Pirmadieniais, Trečiadieniais
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

DR. VAITDSH, OPT.

■—

Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. ▼.
Telefonas HEMlock 6286

(BELNARAUSKASJ

*

DR, A. G. RAKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6900 So. Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
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 popiet
7 iki 9 vakare
Susitartus
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

DR. MAURICE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

VIRginia 1116

4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredų
Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti

TeL YARda 0994
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

George Deatherage, vadas
organizacijos “Knights of the
Wliite Camellia”, kongresi
nio Dies komiteto pašauktas
10 metų garantuojami dul
į AYasliingtonų tardymui ry
kių Valytojai
šy su vedama Amerikoj pro
P“ S19 5O
paganda už revoliucinį per
ir aukščiau
versmų. Propaganda varoma
iš vienos pusės komunistų, iš
Rašomos mašinėlės. Kainos
ji kitos pusės nacių, (Acme tenumažintos —
lephoto)

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-Mįl MORGIČIĮĮ

iNSURED

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per
Fsderal Savings and Loun Insurance Csrp., po United Stat«3
Government priežiūra.

Išmokėjom Už
Padėtus Pinigus

4%

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

Dr. Maurice Kahn nori pra
nešti, kad jo namų telefonas
nuo birželio 1-mos dienos
(June lst) bus permainytas į
PLAza 3200. Ofiso telefonas
pasilieka taip kaip yra.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd.
VALANDOS:

9:39 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki S vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Res. 6958 So. Talinan Avė.
Res. TeL OHOvahill 0617
Office TsL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

P° #19-95 ir aukš-

Pranešimas

Ofiso TeL Canal 6122
Rea. 8342 So. Marshfield Avė.
Res, Thl. Btfverly 1868

^87.50

Didelės Mieros

p° S129OO

Gražiausi pečiai — Universal, Norge; gražiausi Parlor|
Setai, Miegamojo Kambario Setai, Lovos,
Matracai ir kiti Rakandui
Furniture Mart Sampehai, Sutaupymai iki

50

Jas. F. Mik Mm House
3409 Sa Halsted St. — Annex 3417 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Pasiklausykite šaunaus radio programo iš stoties WCFL|
970 k. nedėlios vakare 9 vai. Chicagoa laiku

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street
TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį
TeL Calnmet 6974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

RAKANDAI

Ketv. ir Nedėliomis susitarus

DR. A. P. STULGA

2423 W. Marųuette Road

3259 S. Halsted Street

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS I«MOK£JIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
•THE HOME OP FINE FURiflTURE” SINCE 1004

1748-50 W. 47th St Phone Yards 5069

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.

DR. STRIKUL’IS
PHYSICLAN and SURGSOM

DR. T. DUNDULIS

OFISO VALANDO8:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.

DR. S. BIEŽIS

SIMUI TRANSU SYSTEM, INC.
A
Patogus Hii»iaiolrimftg iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie lll-tos
ir Sacramento Jlvenue, 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.
Telefonas REPublic 7868

U2SISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

TELEFONUOKIT GARAD2IŲ, WORTH, ILL.

Tel. WORTH 88-W 2
mi Binm, mų---------------------- jm raornas,

m, u iu

4157 Archer Avenue
Rezidencija
8939 So. Claremont Ava
Valandos 9—10 A M.

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel OANal 0257
Res. TsL PROspect 6469

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. J. J. KOWAR
Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL BEVerly 8244

4645 Sa Ashland Avenue

Offiea TeL YARda 4797
Mamų TaL PROspect MM

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

DANTŲ GYDYTOJAS

CHICAGO, ILL

Tel OANal 6122.

p°

DR. A.J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ui1

Skalbiamos Mašinos —
Maytag, Norge, Thor,
Easy ir kitos, specialiai
nupigintos — ’
P° $39 50 ir auki

t

NAUJAUSI IR GERIAUSI

Nedaliomis pagal sutartį.

Elektrinės Ledaunės —
General Electric, Norge,
WestinglH)use, Crosley —

TeL YARda 5921
Res.: KENwood 5107

(KOWARSEAS>
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Stengkies kantini kitų pra
sižengimus bei negales nukęs
ti, nes ir tu jų nemažai turi,
o kiti tur jas kęsti.
Nėra tokio mažo ir netiku
sio sutvėrimo, kurs Dievo gė
rybės tau neprimintų.

DR. G. 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
DANTISTA8

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafsyette 3650

Antradiestais, Ketvirtadieniais Ir
P... lr+./ii aT. i. i,

4631 South Ashland Avė.
TsL Yards 0994

ta

Šeštadienis, birž. 3 d., 1939

tais, jau buvo pardavinėjami
Vilniaus įstaigose. Pirmieji'
Lietuvos pašto ženklai buvo
atspausdinti ant baltos popie-,
________ J?
Redagnoja Ig. Sakalas
ros, mažų ritulėlių apvadais į
Virtuvėj prie valgių ir gė
tas užslegia linksmumus, ka
Europos Krepšinio
(border), o vidury toks teks-; Kenoshos Kronika
rimo dirbo,: Laučienė, Balčaiklausoma valstybe Tautos Ta
LIETUVOS PAŠTO
dangi
išlaukinio priešo dantų
tas. “Lietuvos 10 skatikų pas Gegužės 21 d. Šv. Petro paMeisteris
tienė, Dapkienė, Zalatorienė,
rybai reikėjo perimti pašto įkalenimas girdėtis. Todėl, geŽENKLAI
u-. Tm ženklų buvo iškala' rapijos
įvyko „buneo CMkjcn5>>eletaU!ik
Barta.l
staigus, Lapkričio 16 d., 1918
KAUNAS, gegužės 28 d. — Ibė'kime ne vien dailiais žo
-r'uų>
ir10
party”’ 8“re"*tas tri« dr,u- Sienė, Lenkevičienė, Šaulienė,
Lietuvoje puštas buvo ir j metais, l’ašto, Telegrafo ir
Lietuva nugalėjo Suomi jų 112 džiais, bet ir medžiaginiai”.
*r J sk kų
<lyvoju lužan.-iaus, A-|A jujkicnf., v Lenkevičiūlė.
prieš pastarąjį didįjį karų, ,peĮejouo viršininku paskirtas (
—9, o Italijų 16—15. Europos j Tuojau kilo įnešimas pare
paštalystės miav.
Maldos .. ir ±.e.iTreti-A A Zalatorius.1W p. T>Plintąs, J. i
.... ženklų).
,
............................ paštalystės
tik ne Lietuvos, kaip ii \isos jnį, Beneiliktas Totnaševičius, ( d,(MM)
krepšinio meisteriu liko Lie-, miamas ir vieubalisiai nuta
Kit» seatadien, eis to aliai- „,„kų. Gryno pelno liko $230. ])ruktmiH, p. pe|otauskas ir
kitos valdžios Įstaigos. 1 aš- j vėliau prie Tamoševičiaus pa
t u va. Antrų vietų užėmė Lat-į riama, kad iš L. G. S. iždo
Į Pinigai eis į fondų bažnyčios
garauskas.
tas buvo rusų ir Rusijos pašdar į,^ Adolfas ISruo- psmo tęsinys.
vija, trečių — Lenkija, ket būtų jiaaukota $25.00 Lietu
grindims iškloti.
|
to ženklai buvo vartojami. Lž
mvc|t Juozapas Ducinsvirtų — Prancūzija, penktų — vos Apsigynimo Fondui.
PO SAVUOSIUS
Sekančios moterys ir vyrai Rengėjos ii gerb. kleboną'
sidegus karui, ir vokiečiams kft8 ir Jouas Augimas. Jiems
Estija, šeštų — Italija, sep
PASIDAIRIUS
įėjo į komisijų: T. Balčaitie- širdingai dėkoja visoms ir viokupavus Lietuvų (1913 me- Į)UVu pavesta perimti pašto įtintų — Vengrija ir aštuntų
tais), visos įstaigos, taigi ir įtaigas ir kurti Lietuvos pasLietuvių filatelistų Ameri nė, M. Dapkienė, J Žaisto- 8i**ls’ kurie Prfeidėjo ar *ai — Suomija. Pirmenybes už Sportuok, Nepasensi
paštas, perėjo vokiečių žinv tų.
koj y,ra nemaža. Daugelis to rienė, M. Cizikienė, P. Pele- aukomis ar darbu, kad paren-. darė Ministeris Pirmininkas
'>ūtų sėkmingas.
Sportuok ir dainuok, o svei
bon. Jie atsigabeno iš Reicho
ri rinkinius tai vienos, tai ki tauskas iš Gyvojo Ražančiaus
gen. Černius.
Gruodžio
26
d.,
1918
metais,
kas
būsi, ilgai gyvensi ir greit
ir savo pašto ženklus, kuriuos
tos valstybės, bet daugiausiai ir iš Apaštalystės Maldos: J.1
perspausdino ir paleido apy vokiečiams apleidus Lietuvų, specializuojasi Lietuvos arba Bartašienė, M, Lenkevičienė, Ryt po pirmų šv. Mišių į Golfininkų Nuotikiai nepasensi. Žinodamas tų jau
nimas su visu atsidėjimu la
varton. Okupacijos metu, su- reikėjo skubiai aprūpinti ati Ame,r, Jungt. Vai. Apie lietu P. Gabrėnas, D. Kasiulienė. vyks sodaliečių susirinkimą,',
po
sumos
S.
L.
R.
K.
A.,
o
po

Lietuvių Golfininkų Sujun vinasi visokiose ■sporto šako
ntama, nedaug buvo korės dengiamas |Mišto įstaigas žen vius filatelistus mažai turime Iš Tretininkų: L Šaulienė ir
piet
Gyvojo
Ražančiaus.
gus susirinkimas buvo 23 d. se. Nuo to nęatsilieka ir lie
idencijos o ir toji, okupavi klais. Daubas reikėjo daryti žinių dėl to, kad jie nėra or A. Valauskienė.
skubiai,
reikėjo
galvoti
apie
gegužės. Šiam susirinkime ‘so tuvių jaunimas, kurio tarpe
valdžios buvo grieštar
ganizuoti. Veikia kiekvienas
Prie platinimo “buneo paPirmadienio
vakare
7
vai.
išleidimų
savo
pašto
ženklų,
cial colnmittee’ pirmininke iš jau randasi ir žymių sporti
cenzūruojama. Tokiu būdu
sau arba priklauso kuriam rty” bilietų prisidėjo sekan
įvyks
choro
susirinkimas.
Tai
suprantama,
su
kokiu
nore
rinkta L. Kezwick, o turna- ninkų įvairiose sporto srity
netik mažai buvo susirašinėja
svetimtaučių klubui. Iš žymes tieji: T. Balčaitienė, M. Dap
ma, bet ir daugelis tų laiškų vaizdu ir ant geresnės popie- nių filatelistų, kiek žinoma šio kienė, P. Peletauskas, B. Lu pgi kviečiami visi parapijos mento rengimo pirm. dr. V. se. Jais galima net pasidid
žiuoti svetimtaučių tarpe. Gi
dingdavo pasiekę cenzoriaus- ros, bet greitu laiku tai ne skyriaus vedėjui, Chicagoj y- koševičienė, P. Pilipavičienė, komiteto nariai ateiti klebo- Zopel.
nijon, nes yra daug dalykų
rankas. Dėl to perspausdintų būvu galima padaryti. Vokie ra:
E. B artašai t ė, O. V alaus kie
“Handicap”
turnamentui senesnėji karta, matydama,
vokiečių pašto ženklų kores čių pašto direkcija buvo pra Kun. J. Kiuris filatelistas nė, S. Hauser, O. Morzfeld, svarstyti.
rengimo komisija pranešė, tai, remia jaunuosius visomis
pondencijai Lietuvoje apmo šyta perleisti vokiškus pašto pilna to žodžio prasmę. Jo O. Laučienė, J. Bartašienė, P.
kad viskas pilnai prirengta, išgalėmis, surengia net tokias
Gegužės
28
d.
įvyko
šv.
kėti mažai buvo sunaudota. ženklus ir leisti ant jų uždėti rinkiniai dideli ir brangūs. Sc. Barškaitienė, M. Cizikienė, B.
tiktai ne visiems aišku, kas progas, kad iš čia Amerikoj
Panelės
apvainikavimo
apei

gimusių lietuvių jaunuolių, su
Faktų liudija tas, kad šiandie savo ženklus, tai yra perspau niau sekė oro pašto ženklus Valauskaitė, Šaltienė, O. Zotas “handicap”. Vieni sakoj
gos.
Jas
atliko
Šv.
Petro
pa

daro komandas ir siunčia į
dar pas perkupčius (dealer) sdinti. Bet vokiečiai grieštai visų valstybių ir turėjo dide (kaitė, M. Druktenienė, S. Būt
kad tai būsiu pastatytas dak
rapijos
įsodalietės.
Karalienė
Lietuvų
pademonstruoti spor
galima tų vokiškų ženklų gau atsisakė. Tuomet daryta kas lę kolekcijų, kurių
vėliau, tėra, E. Vadaplienė, U. Maetaras
su
operacijos
instrume

ti nebrangiai. Iš visų, tik du tuo laiku buvo gulima. Pašto rods, pardavęs, Turi puikių nionienė, B. Kiserauskienė, O. buvo Palmiera Gužauskaitė, ntais ir “sulyginsiąs” “did tiškus gabumus. Tokių jau
'kuriai teko garbė uždėti vai
nuolių abiejų lyčių vien Chiženklai Scott kataloge pažy valdyki kreipėsi į Kuktos Lietuvos pašto ženklų kolek- 'Jakutienė, P. Arlesckienė, D.
žiuosius
”
lošėjus
su
“
mažai-1
nikų ant Šv. Panelės stovycagoje ir apylinkėje yra virš
mėti po 30 centų vienas.
spaustuvę, Vilniuje, ir prašė cijų, kurioj nemaž ir reteny- Kasiulienė, J. Zalatorienė, M. los. Jai pagelbėjo Ona Ztokai siais”. Kiti sako, kad tai ad-, 50,
bių. Taip pat didelę Amerikos Bertienė, O. Baradinskaitė, L
tė ir Berta Lauraitis. Tikėji vokatas atsiveš naujai para
Vokietijai pralošus karų ir i skubiai ženklus padaryti. Spau
Neperseniai jie susiorgaa
pašto
ž.
kolekcijų.
Šaulienė,
K.
Klevickienė,
E.
p
#
. Į
.
mų atvaizdavo Olga Andriu šytas teises, pagal kurias bū
jos okupacinė valdžia turėjo į stuvėje buvo iš dirbtas ir gaAntanas Budvitis - filate- Ališauskienė, O. Druktenienė, lis, Viltį — Marijona Krau tinai reikės kiekvienam lošė zavo į klubų tikslu ne vien
įr
trauktis iš Lietuvos, o paskel-: tutinas ženklų pavyzdys —
.
.
.
hstas ir numizmatikas. Jo Lie P. Rimkus, V. Lenkevieiūtė, jeliūtė ir Meilę — Marijonų jui suskaityti visus kirčius, lavintis sporte, bet ir sudary
. .
busiai Lietuvę laisva ir nepri gruodžio 27 d., tais pat ine- tBVOS
žeaklų riakiays O. Lauraitienė, O. Juškienė,
ti progas kitiems lietuviams
Beitaitė. Pamaldoms ir apei- ar tai būtų ilgas, ar trumpas.
jaunuoliams pamatyti Lietu
pilnas, net su daugeliu įvairių A. Šimanauskienė, . V. Juzė- gdms pasibaigus, sekė sodaDar kitų nuomonė yra, kad
vų. Sveikintinas dalykas. Bet
y.
..
. . ,
retenybių. Turi taip pat ne nas, E, Ališauskiene, J. Urbi-,..liečiu
procesija, giedant Ma per vakarienes bus prisegioti
kad tai atsiekus, būtinai rei
O. Kamažų Amer. J. V. rinkinį. kienė, P. Venckienė,
rijos garbei giesmes. Bažny medaliai tiems, kurie per lo
/
kalinga Amerikos lietuvių vi
Tai, tur būt/^ėnatinis lietu ininskienė, V. Pipirienė ir Kle, čia buvo pilna žmonių.
šimų neduos savo “score” lai
suomenės parama.
vis Amerikoj sekęs pirmuo bonas.
kyti kitiems. Komisija pata
Dovanų aukojo: Zalatorie
sius Amerikos J. V. oro; pašto
Parapijos salėj įvyko tru rusi visidms iš anksto spren Ši jaunuolių grupė ir tikisi
skridimus ir rinkęs vokus nė, Velentinas, Bartašienė, Ka mpa programa motinas j>a.ge dėjams dalyvauti turnarnente, susilaukti visuomenės para
Grabauskienė,
(first day covers), kurių rin valianskienė,
rbti. Žiuoniij susirinko daug o kitaip jų sprendimai liks mos birž. 23 d., nes tų dienų
kiny turi virš 1,500, jų tarpe M. Druktenienė, Cizikienė, Va Programos vedėja buvo soda bergždžiais.
rengia pirmų šokių vakarų,
ir labai retų. Turi taip pat, daplienė,
Lenkevičienė, S. liečių pirm. Marijona Kraujekuriam pasamdyta viena žy
Tarpe įvairių klubo nuta
pilnų rinkinį tuberkolozo žen lfauser, Nemake, Vatauskie- lifitė. Susirinkusius palinks
miausių orkestrų, būtent Emil
klų ir brangių kolekcijų mone nė, Valauskaitė, Venckienė, mino Ona Jociūtė dainomis rimų, iškilo Lietuvos apsigy Flindt ir garsusis radio dai
į $29.50 matrasai dabar tik............$19.
tų bei medalių. Rinkiniai su- Lukas, Kasiulienė, Balsevi ir Marijona Beitaitė pianu. nimo klausimas, į kurį dr. S. nininkas Bob Crosby.
atsiliepė sekančiai:
>5
n
^29-50® rūšiuoti vėliausios laidos al- čius, Dapkienė, Laurinaitienė. Paskutinį žodį tarė gerb. kle Biežig
■ $42.50
Chicagos lietuvių jaunime,
d q 50* bumuose paprasto, oro paštų, Duršienė, Balčaitienė, Šaulie bonas kun. P. Skrodenis, M. “Mes mylime sportų, žaidžia
JI
n
$21.00
me ir linksminamės, bet šiuo rengkis prie to vakaro. Iš an
ir numizmatikų katalo- nė, Pikelinienė, Pipirienė, Bei I. C.
V
u
laiku reikia atkreipti dėme ksto nusipirk tikietų. Kaina
■ $ 9.00
r
6«95 J|i gų numerais. Pašto ženkhj pa tienė, Jankevičius, F. Grinius,
Marijona Kundreckienė ir sys į tai, kad mūsų broliai tik 55c. Kviečiami ir senes
Paliukienė, A. Tamkevičius,
rodoje yra laimėjęs prizų.
Kitame Filatelistų Kampe Valauskienė, Bartušienė, Bar Barbora Lukevičienė laimėjo Lietuvoj irgi mylėtų pasilink nieji, ypač biznieriai ir proRap. sminti, tačiau baimės verpe fesijonalai. Lauksime visų.
škaitienė, Arleckienė, Gužau- po dovanų.
ly bus apie kitus.
škienė, Šimanauskienė, Jonai
tienė, Laučienė, Kaminskienė,
BASEBOLO ENTUZ1ASU. Vitkienė, Macionienė, . E.
MAS ŽINOTINA
The Leatherstocking Stamp Kalašinskienė.
klubas, Cooperstown, N. Y.,
KAS KLAUS, BUS
g praneša, kad yra atspausdinęs
ATSAKYTA
vokus basebolo 100 metų su
kakčiai pažymėti. Tam klubui
Visokios informacijos apie
yra pavesta tvarkyti pirmos Lietuvos (ir viso pasaulio)paž
dienos vokus (first day co- to ženklan, taip gi jų rinkimų
vcj-s), kurie iš sakyto mieste lipdymų į albumus ir kitais
lio su nauju pašto ženklu bus reikalais bus atsakyta šiame
paleisti birželio 12 d. Suinte- skyriuje kiekvienam pašto žen
resuoti tuo gali kreiptis į vir- Į klų rinkėjui, koris tik atsiųs
šui minėtų klubų.
paklausimų.

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS I

FILATELISTU KAMPUS

SPORTO

{■■■■■■■nnunnmnmiiiiiBj
j Naujo išradimo spriagsigiai matracai j
Į užtikrina, tad busite
į
g pilnai patenkinti

i

S

tk iwm reni imi m for beihg
Visi tie yra springsirtiai matrasai ir pilnąjį
garantuoti.

Vatinius matrasus parduodame už

NERVOUS
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Roosevelt Furniture Co.
2310 West Roosevelt Rd.
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Akimirka iš kumštynių Max Baer (kairėj) su Lou Nova. kurios buvo New York pereitų
ketvirtadienį. Buvusį prieš penkis metu* pasaulinį sunkiojo svorio kumštininkų Čempio
nų Baer iš 'kelio vėl į čempijonus išmušė kumštynių sporte kylanti nauja žvaigždė Lou No
va. Vienuoliktam rounde Nova laimėjo vadinamu technišku nokautu.

(Acme telephoto)
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Šeštadienis, birž. S 3., J939

šv. Kazimiero
7:30 Seserų Padėka

Novena Į šv. Antanę

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS

Šiame sekmadienyje,
vai.
z

valkare,

nycioj

Šv.

prasidės

Antano

novena

bažj

Maloniai

•sV" imūsŲ

dėkojam©

brangioms

visoms

ROmėjoms,

KUN. JUOZAPAS J. REIKAS Antanę. Novena
tęsis per de- Rėmėjams, Prieteliams daly
vy nias dienas, ir baigsis bir- gavusiems 20-me seime. Džiu
(REIKAUSKAS)
gelio 13 d., metinėje šv. An- gu inulns> ka(j kasmet stojate
tano šventėje.
į eįję su mumis varomame
Rytais novenos Mišios prie Svietimo darbe.
sv. Antano altoriaus, po Mi- j Esame gįiįaį dėkingos dasių novenos pamaldos ir pa- lygavusiems draugijoms už
•mokslas S vai. Vakarais 7.o() SVeikinimus ir aukas; visiems
ne venos pamaldos.
draUgijų delegatams ir sveir angliškai ir pamokslai a- kįams uį prisidėjimą prie sekbejose kalbose.
mingo pavykimo 20-to Š. K.
šv. Antano noveną ves ir;A Rėmėjų seimo,
pamokslus sakys gerb. misi-' Dėkui už a,tsilankvmQ ir
jonierius kun. Silvius, C.P.Igražias kalbas Tėvų Marįjo.
lietuvis.
n(1 provincijolui, kun. J. J
šv. Antano relikvija bus Jakaičiui, mūsų kapelionui
kasdien adoruojama rytais ii
vakarais.
čius ir iš Šv. Kazimiero Akad.
Šv. Antanas yra didelis ste Rėmėjų dr-jos seimo — Ieva
bukladarys. Per Jo užtarymą Braunienė, iš Marijonų Rėmė
Dievas daug įsavo malonių jų dr-jos apskr. — Kazimie
teikia žmonėms. To ir mūsų ra Juozaitienė. Visi raportai
parapijoj yra nemažai liudy priimti su padėka.
tojų.
Skaitytas laiškas - kvieti
Mielinusieji parapijiečiai ir mas į kun. J. Reikausko pri
apylinkės lietuviai! Naudoki micijas — priimtas.
mės gausių Dievo malonių
Susirinkime atnaujino ‘Lai
šaltiniais šiame novenos lai vą’ ir narystės mokesčius įke.
Kun. J. Vaičūnas mokėjo po 3 dol., p. Tauro-

NAUJAS DIEVO TARNAS

Kun. Juozapo Reikaus
Primicijos

zas ir p-nia Bartašienė. Pini
gai perduoti centrui.

, gerb. fcun. B. Urbai, gerb. kle
bonams: kun. H. Vaičūnui, ku
ris prie sveikinimų pridėjo ir
gausią $125 auką, klebonui A.
Baltučiui, už sveikinimus ir
leidimą naudoti jo parap. įša
lę, Šv. Pranciškaus parap. vi
karui K. Malakauskui už ak
tyvų dalyvavimą seime ir jo
komisijose, ir visiems profe
sionalams, ypatingai adv. J.
Grišiui ir “Draugo” redakt.
L. Šimučiui.
Dėkojame ne vien žodžiu,
bet dėkingomis maldomis krei
piamės į mūsų galingąjį glo
bėją šv. Kazimierą išmelsti
visoms mūsų Rėmėjoms, Rė
mėjams, Prieteliams gausingą
atlyginamą.
Šv. Kazimiero Seserys

* ■

WOOUP VOH M/N C?
UCTTIN' VER. ENGINE
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BRUP0ER M K ES. TO
mere it ko t r u e

7//'

i

Labdariai Dėkoja
Kapų lankymo dieną gegu
žės 30 ,d. Labdarių Sąjungos
centro piknike dalyvavo tūk
stantinės minios. Vytauto di
OlgT&oH Cv.N -/,izs.
delis daržas buvo pilnas žmo
nių ir atsilankę žmonės nesi KAUNAS. V—23. — Žei-' paaukojo 375 Lt. Lauksodžio
gailėjo praleisti vieną kitą mėlio
i* visuomenė
•
- n*
i , ti
•_ ___perdirbinio
Z
rnvt* —
bendrovė
Ginklų
Fon pieno
centą ir prisidėti prie sene dui suaukojo apie 4,700 Lt. 250 Lt. Žemės ūkio koopera
liams prieglaudos namo pa Be to, daug ūkininkų aukojo tyvas _ 130 Lt. kun. Leijeris
statymo. Širdingiausiai taria javais ir kitais ūkio gami _ 125 Lt ir kiti mažesnėmis
me ačiū visoms kuopoms, ku niais. Valsčiaus savivaldybė aukomis.
rios taip nuoširdžiai darba
vosi prie kapų ir darže, suorganizavo daug rinkėjų mer
SEIMININKES IR VISI
gaičių ir moterų, kurios da
lino gėles ir rinko aukas. A— SU —
čiū už tokį jų pasišventimą.
Ačiū visiems gerbiamiems ku
nigams, kurie taipgi rinko au- Į
kas laike pamaldų. Širdingai Į
BŪSITE GERIAU PATENKINTI
dėkojam, ikurie dapbavosi ir i
tvarkė surinktas aukas — P. j
PIRKDAMI SAVO NAMŲ REIKMENIS
A. Valonis, P. Šliogeris, O.
Ivinskaitė,
A. Valaitė.
SPECIALIS PASTŲLYMAS ANT
-*•«
K.
Dėkojame visiems, kurie da
rbavosi už baro ir mandagiai
visiems paiamavo.

Dovaną 5 dol., kurią gavo
p-nia
Rimkienė gegužės? 14 d.,
Šiame sekmadienyje, 10 va
landą ryto Šv. Antano bažny Marijonų ūky išvažiavime,
Jau praėjo kelioliką metų!Ii jų sielas į dangų. Vienok jo čioje įvyks primicija kun. Juo išmokėta.
nuo tos dienos, kada jaunikai nusistatymas yra sekti Kristų zapo Reikaus, kuris tapo įšve Ant galo plačiai kalbėta atis Juozapas, klūpodamas prie iki kol neatiduos dvasią į Tė ntintas į kunigus Vainikų Die pie tradicinį išvažiavimą —
Kojų Jėzaus Svenčiausiame, vo rankas. Lai Dievas palai noje, St. Meinrads’ sdminari- Lietuvių Dieną, kuri įvyks
išgirdo malonų pakvietimą: mina jį ir teikia jam tą bran jos bažnyčioje, St. Meinrad, 1 liepos 23 d., Marijos Kalne
“Sek Mane!” Džiaugsmo pri- gią ištesėjimo dovaną. Lai jo Ind.
liuose. Kad sėkmingiau atžy
pildyta jo širdis negalėjo iš- gyvenimas bus tyras ir skais- Primicijų pamaldos prasi mėti šį išvągiavimą, skyriaus
sireikšti žodžiais, vien tik tus kaip ta Ostija, kurią kas dės 10 valandą. Visos- drau- nariai paėmė daug knygučių,
mintimis permatė savo never dieną ant šventų rankų ne- gijos, kurios ims dalyvavimą kuriomis bus išdalinta $25.00,
v•
tumą, jėgų silpnumą, didžias S1OS*
procesijoj, susirinks ne vėliau platinti.
kliūtis. Vienok, pasitikėdamas
Kunigas Juozapas J. Rei- ( minutų iki 10 vai. prie pa
Šiuo tarpu skyrius rengia
gerumu To, Kuris jį tai mei kas. (Reikauskas) priėmė Ku- |raPij0*5 klebonijos, kaip kad
si
prie savo parapijos pikni
lingai pakvietė, tarė: “ Viską nigystes Sakramentą iš rankų seniau darėme.
galiu Tame, Kuris mane stip Jo Malonybės vyskupo Joseph 1 P>™ią valandą įvyks primi- ko, uoliai platina tikietus.
rina”.
E. Rifcter, D.D., Šv. Meinrado!^ bankietas parapijos sa- Nors skyriaus narių ne per
Šiandie vėl girdisi tas pats bažnyčioje, St. Meinrad Indi-pėje. Visi laiku susirinkite, daugiausia lanko susirinki
meilingas balsas: “Tu esi ku ana, gegužės 30 dieną, 1939 Per !Piet«s bus išpildyta ir mus, o jų Ciceroje yra daug,
bet didesniame darbe neatsi
nigas ant amžių!”. Juozapo inėtais. Pirmąsias Šventas Mi programa.
Sveikiname
gerb.
primicisako stoti į talką. Šiaip susi
siela jaučia neapsakoma džiau šias atnašaus Švento Antano
,
»
v.
•
T11
.
•
jantą
kun.
Juozapą
Reikų
išrink imai gyvi, valdyba gra
gsmą, nes jau pateptas šven bazmycioje, Cicero, Illinois, '
.
. .
,. . ..
,
.
,.
.
.
j.
.
i
kilmingoje
ir
įsvarbioje
dienožiausioj
nuotaikoj bendrai vei
tais aliejais rengiasi atnašau sekmadienj, birželio 4 diedą, .
. .
J
ti pirmą kartą brangiausiąją dešimta valandą ryto. Iškil je. Sveikiname kun. Juozapo kiai su nariais, už tai galima
tėvelius ir 'gimines, draugus, tikėtis, kad ateityje jie dar
Šventų Mišių Auką.
mingose šventose Mišiose da
kurie padėjo eiti prie Dievo labiau pagyvės, nes nariai pa
Jaunojo kunigo žingsniai se lyvaus, didžiai gerb. kun. J. aukuro. Gyvuok, gerb. kun.
siryžę kas susirinkimą atsi
ka Dieviškojo Mokytojo pėdo II. Vaičiūnas (Arch Priest), Juozapai, ilgiausius metus.
vesti po naują narį. Tai dė
mis. Prieš pradedant Evange kun. S. Valuckas (Deacon),
Kun.
Jeronimas
ka gabios pirm. p-nios SriuIijos darbą, Jėzus buvo gundo kun. D. Mozeris (sub Deacon),
bieiTės, A. Stulginsko, Ievos
mas piktosios dvasios, kuri nu kun. F. P. Juškieivicz (MasBraunienės, p-nios Rimkienės
vedusi Jį ant kalno, parodė ter of Ceremonies), kun. B. IŠ Marijonų Rėmėju
Susirinkimo
ir kltųJ- Kpasaulio gerybes ir reikalavo Urba (Preacher).
pagarbinimo. Taip ir kiekvie Kunigo Juozapo brangus tė
CICERO. — Birželio 1 d.,
nas Dieviškojo Mokytojo, se vėliai, Jonas ir Ona Reikaus- parapijos mokyklos kambary
kėjas yra gundomas laike.sa kai, kurie dėjo didžiausių pas
įvyko Tėvų Marijonų Draugi
vo bandymo dienų seminarijo tangų, kad padėjus mylimam
jos 21 skyriaus susirinkimas.
je. Jib mato pasaulio gerybes, sūneliui atsiekti savo garbin
Sav. FRANK
Visų pirma susirinkimą ati
kurių turės atsižadėti. Jis ma gą tikslą, šiandie kviečia vi
darė pirm. K. Sriubienė, kvie
to šeimos gyvenimo malonu sus gimines, prietelius ir pa
sdama tuolaikinį raštininką
mus, kurių negalės ragauti. žįstamus atsilankyti į pirmas
Persikėlėm į Naują Vietą
A. Stulginską perskaityti pra
Vieta
daug didesnė ir mo
Jis mato jaunuolius atsie šv. Mišrias ir į pagerbimo puo eities nutarimus, kurie buvo, derniškai įrengta.
kiančius garbingas ir pelnin tą, kuri bus tuoj po Mišių, pa priimti. Po to išrinko nuola
gas vietas, prie kurių neturės rupijos svetainėje.
tinį raštininką, žymų veikė
teisės. Jis viską paminą po Būk pasveikintas Dievo Kuni ją, Anastazą Valančių.
kojų, garbina ir seka vien ge! Lai Kristus laiko tave Keikė raportai: iš Federaci
6246-48 S. Caltfomia av
Kristų. Ir, štai, jam atlygini Savo Meilingos širdies prie jos patiek raportą A. StulginChicago, Illinois
mas. Atveda jį Išganytojas globstyje.
D. .D..O. skas, iš labdarių — A. Valan
ant kalno Taboro laike Pir
Tel. Republic 1538—1539
mųjų Šventų Mišių. Čia jisai
yra aukština nas ir gerbiamas
kaipo “Antena Kristus”. Bet,
nuo kalno ' ..':vro matosi kal
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
Lietuvių didžiausias deg
nas Kalvarijos. Jis seks Kris
tinės ir vyno sandėlis. Už
tų irgi iki čionai. Nekartą
laiko geriausią ameriko
SALTIMIERO
nišką ir importuotą deg
bus išniekintas, kankintas ir
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)
tinę ir vyną.
net prikryžiuotas tų, kuriems
Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.
yra pasirengės tarnauti ir ves
g

’KIDS’

Advance Krautuve
Refrigeratoriu ir Virtimi Petin

Centro Valdyba ir pikniko
Rengimo Komisija
!■■■■■■

DAUG SUTAUPYSITE

■ ■ ■ ■

REUMATIZMAS

»• •

SAUSGfiLE
Neslkankyklte savęs skaus
mais:
Reumatizmu, S&ungfile,
Kaulų OCIlmu, arba MetliunI gtu — raumenų sunkumu, nes
skaudėjimai naikina kūno gyI vybę Ir dažnai ant patalo pa. guldo.
CAPSICO COMPOUND moaI tls lengvai praftallna vlržmlnC. tas Ilgas: mums fllandlen dau1 gybfl žmonių siunčia padgkones
i pafltą 65c. arba dvi už 11.05.
Knyga:
“ŠALTINIS 8VEIKAI TOS”, augalais gydytis — katna
■ 60 centų.
1 pasveikę. Kaina 50 oentų. Per

V»l‘

»

ee

i Justin Kulis
i

3259 S. Halsted Street,
Chicago, Illinois

Tarpe skaitlingo pasirinki
mo visokių geriausių išdirbysčių virtuvei nečin. Čia
Pilnas pasirinkimas Nau rasite ir Moore išdirbystės
jausių 1939 metų General pečius. Nepaprasta vertybė.
Motors Frigidaires. Kainos Moore pečius
labai žemos, lengvi išmokė
......... £69.50
jimai, didelė nuolaida už
seną ledaunę. Pasirinkimas Alcazar, Universal, Croivu.
Į1939 metų mados Frigidai Welbuilt, Atbens ir kiti par-|
res po .. č 119 50 siduoda nuo £28.00
ir aukščiau.
ir aukščiam

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
VIZGARD

Specialus išpardavimas visokių baldų setų, naujausių ir
gražiausių pilnų 3-4 5 kambarių įrengimai ir atskiri bal
dai. Brangios ir naudingos DOVANOS DYKAI dėl June
|Brides ir kitų.

LENGVI

IŠMOKĖJIMAI

KLAUSYKITĖS

FURNITUREC&.
2536-40 West 63rd Street
Prie Maplewood Avenue

J?

geMfeniš, birt 3‘ 3.; 1930

Dar vis tebeserga mūsų ko Kas Yra
me tavo galybe?” Jis atsa-1
PALAIMINTO RAMONO
lonijos veikėja B. Lauraitie
kė: “Mano Mylimojo galybė
LULL KASDIENINES
Vienas jaunimo veikėjas,
nė, dentisto žmona. Gaila, kad
je”. “Kuomi tu kovoji prieš
' MINTYS
MARUUETTE PARK. —
Pavasario graži gamta kie WEST SIDE. — Mūsų ko
ta nelemta liga taip užsitęsė perskaitęs “aštrų”, kaip jis
savo priešus?” “Mano Myli
Ik angliško vertė
Ateinantį pirmadienį, birželio
sako, Federacijos Chicago ap
kvienų miestelėnų vilioja įsi lonijoj yra keletas žymių įmojo stiprumu”. “Kame tu
bėgti nuo miesto dulkių ir staigų ir sėkmingų bUnierių. 5 d., parap. salėj įvyks mėne
Šiomis dienomis Antanas it skrities pranešimų apie būsi
randi paguodų ” “Mano My
sinis susirinkimats Šv. Tere
tvankaus oro. Rytoj sekma Vienas sėkmingiausių ir žy
Domą Kaminskai pirko ‘bun- mų apskrities susirinkimų tre Birželio 4 Diena
limojo amžinuose turtuose”.
sės draugijos. Po susirinkimo
dienis ir todėl kiekvienais sta miausių biznierių — tai lai
galow’ prie 66-tos ir Washte- čiadienį, birželio 7 d., pastatė
Meilė mintijimo perviršiu
įvyks ceremonijos naujoms na
tys sau klausimų: kų veiksiu? dotuvių direktorius, S. D. La
naw. Kas pastebėtina, kad čia tokį klausinių: “Kas yra Fe nuliūdimo Numylėtinį; Myli Jei tavo širdis būtų teisi,
renis priimti. Rus forniališkai
kur važiuosiu? Į šituos klau kavičius, kuris užlaiko Chiaugąs karta nesiskiria nuo deracija?” Iš tikrųjų, dauge masis giedojo, o Numylėtinis tuomet visoks sutvėrimas tau
priimtos
visos
narės
įsirašiu

būtų gyvenimo veidrodžiu ir
simus aštuoniolikieeiai turi cagoje du skyrius: 2314 West
savo tautos bei savų, bet spie lis mūsų jaunų veikėjų, neda džiaugėsi tai
girdėdamas.
sios
po
Naujų
Metų.
lyvaudami
plačiame
verkime,
šventos išminties knyga..
tik vienų atsakymų: — Pra 23rd Plaee; telef. Canal 2515
čiasi į krūvų. Bėgy metų “bu*•
'v •
Kurs iš šių dviejų atsitikimų,
Be
tų
kleb.
kun.
Baltutis
nežino,
kų
reiškia
toji
Fede

Nelaikyk
save
'šiek-tiek
pa

ir
Roselande
skyrių
42-44
E.
šome pas mus. — Rytoj Vy
ngalows” šioj kolonijoj nusitu
manai,
davei
Numylėtiniam
turįs kų nors įdomaus pasa
pirko: P. Simučiai, adv. Pe- racija ir kokių rolę ji lošia didesnį meilės padauginimų? kilusiu dory bėse, kol už visus
tauto darže įvyksta Dievo A- 108 St., telef, Pullman 1270.
kyt ir įteikt visoms draugijos terš, dr. V. Ekin, J. Jacobs, Amerikos lietuvių katalikų gy
žemesniu savęs statyti nepra
pyaizdos ipar. piknikas. Kaip P-nas Lakavičius savo pro
narėms. Taipgi įteiks nuo sa A. Alešauskas ir visi yra jaudėsi.
P““ak,us«*•»-.
visados aštuoniolikieeiai sten fesijų praktikuoja jau nuo
vęs dovanų tai, kuri daugiau
Birželio
3
Diena
čiame susirinkftno bus pakvie
m žmones, čia gimę.
gsis parodyti savo svetingu 1915 metų. Per tų laikų per
sia įrašė narių nuo pradžios
sti centro valdybos nariai, kad
“Sakyk, o Numylėtini! Ka GARSINKITftS “DRAUGE”
mų. Trokai nugabens pilnai gyveno daug įvairių -sunke
i:
metų. Komisija: M. Propotį tų klausimų atsakytų, jau
visokių gėrybių, tik lauksime nybių, bet šiandie, pilnoj žo
Mūs didžiulėj kolonijoj yra
nik, B. Katauskas, E. Jagmin,
nuolis žadėjo būtinai susirin
malonių svečių iš visų Čikagos džio prasmėj, galima sakyti,
P. Simutis, S. Wobal, S. Lek- daug naujo, daug veikimo, bet kime dalyvauti. Ir visiems ki
lietuvių kolonijų. Vytauto da vienas sėkmingiausių biznie
PRISIMINKIME MALDOSE
Vida
nidk ir D. Kaminskas daug mažai aprašoma.
tiems
jaunimo
vadams
naudij
rže nebaisu nei lietaus, nei au rių. P-nas Lakavičius išaugi
darbo įdėjo, kad vakaras būt
nga bus suglaustoj formoj ’
draa, su perkūnais, nes ten aps- no du sūnus, kurie taipgi pa
vii
nepamirštamas.
Naudingas Moterims ir gauti žinių, kas yra Federa- 'J
vietos ir pastogės visus sekė savo tėvo pėdomis, ir
Tat visos narės malonėkite Merginoms sumanymas cija. Taigi, visi kviečiami a'patogumus nugalėti, nors šiandie sudaro vienų 'sėkmin
atsilankyt.
teinantį trečiadienį atsilanky
Sstu
stuoniolikiečius paprastai lai giausių firmų — Laclrawicz ir
Ieva Lukošiūtė, kuri nese
ti į Aušros Vartų parapijos
mina gražiu oru ir todėl ti Būnat
Geg. 28 d. Propotnikai šve niai baigė Forest Akademijų salę, West Side, 8 vai. vaka
kimės gražių dienelę linksmai
ntė 25 metų vedybinio gyve su atsižymėjimais. “Garse”
praleisti gamtois prieglobsty Reikia pažymėti, kad šio nimo sukaktį. Puota įvyko redaguoja “Our Girls” sky re. Gi skyrių ir organizacijų
je. Taigi, nepamirškime, kad mis dienomis, dėlei mandages
rių, taipgi veda ‘Pasiuntinio’ apskričių atstovai būtinai ta
Hamlin
Club.
Svečių
dalyva

radio programas ir raštinin ri dalyvauti. Kai ktfrie gali
rytoj visi keliai veda į Vy nio ir patogesnio žmonėms nu vo apie pora šimtų.
kauja bei ph’mininkauja ke pasiteisinti, kad šilta, bet ne
tauto daržų.
Kvieslys liūdimo valandoje patarnavi
VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTĮ MININT ’
mo, įsigijo nabašninkanns ve Propotnik yra senas rakan- liose draugijoise, šiomis die dalyvavus gali būti dar “šil
Valdyba
Jau prabėgo metai, kai staigi, netikėta mirtis atskyrė iš įpū-sų . I
automobilių ('karavanų), dų išdirbęjas.
nomis sumanė naujų dalykų, čiau”.
Lietuvių Demokratų žti
tar|x» mūsų mylimų sūnų ir brolį. Sulaukęs vos 21 m. amy.iaua '
taip pat ir {Kirų naujausios
būtent Peoples radio progra
mirė Birželio 1, 1938, palikdamas dideliame .nuliūdime motinų
Piknikas Rytoj,
Peoples rakandų bendrovės
Teklę, tėvų Antanų, ir seserį Autauinų. Birželio 6, 1938, tapo
mados automobilių palydova Atostogų laikas čia pat. Su mų merginų bei moterų grožio
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
ms. Taigi, iš šio atžvilgio ina- birželio 20 d. atsidaro gerai žodynų, kuris susidės iš įvai radio programa esti kas ant
Birželio 4 d.
Likome vieui.__ o jis,
Jo vardas kapo kryžiuj įrašytas,
-. . .
...
Chicagos lietuviai, susibū tdme, kad bizn. Lakavičius ir žinomas Rakauskų “Resort”, rių patarimų, kaip save da radienį, 7 vai. vakare, iš WG
O ta širdis kuri meilės ugnimi tarp mūsų žėrėjo
ES
radio
stoties.
Sūnai
tikrai
gražių
pažangų
Sodus, Mieli. Per ilgus metus binti ir savo kambarius su
rę po Demokratų vėliava ir
Dabar amžinybėj tik virpa vien garbei Tvėrėjo.
padarė
per
ipastarųjį
laikų.
Mums liūdna taip.__ Širdys tik virpa
jo savininkai buvo Rakaus tvarkyti, kad gražiai atrody Geriausių sėkmių Ievai Lu
gavę gan gerų pripažinimų
Ir akys plūst ašarom ugningom.
politikoj, nori tų pripažinimų Už metų, p-nas Lakavičius kai, bet jiems išmirus vasa tų ir duos atsakymus toje sri košiūtei naujame jos sumany
Minint a. a. Antano mirties sukaktį, bus atlaikytos šv. Mišios
'palaikyt ir toliau, ir vis dar minės savo sėkmingo biznio rotojus priims maloni jų duk tyje.
nž jo sielų Birželio 6 d., 1939 m., 6:30, 7:00 ir paskutinės iš
me.
Dr. I. B.
kilmingos
šv. Mišios 7:45 vai. ryte Gimimo Panelės Švenčiausios
buojasi įvairiais būdais, kad 25 metų sukaktį. Tai reta pro tė, B. Kataurtkienė. Praeity
jmrapijos bažnyčioje. Taųigi atsibus pamaldos St. Louis Prep.
Seminarijoje, St. Louis, Mo.; Tėvų Marijonų koplyčioje; ir Šv.
daug vasarų ten yra praleidę
prilaikytų lietuvius balsuoto ga biznio istorijoj.
GABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI
Kryžiaus ligoninės koplyčioje.
jus prie tos partijos, kuri, Bet, mes lietuviai, žinoda Chicagos dvasiškiai, vargoni
KELNER-PRUZIN
Nuoširdžiai prašome mūsų geraširdžių draugų ir pažįstamų,
ninkai ir šiaip inteligentai.
tiek daug davė lietuviams.
kurie neapriboto prielankumo ir geros valios išreiškė mums me
Geriausiu Patarnavimu — Moteris patarnauja
mi pno Lakavičiaus asmenį,
tai atgal, atminti Antano sielų jų maldose ir ypatingai, jei ga
Plona 9000
620 W. l5th Ava
Sekmadienį, birž. 4 d. gra
lima, atsilankyti ant šv. Mišių Gimimo Panelės Šveučiausios pa
kaipo didelio labdario, kuris
žioj Beverly llills Forest Pre
rapijos bažnyčioje.
nuoširdžiai remia visus gra
Nuliūdusi,
serve, 87th ir Western Avė., žius darbus, ateity turėtume, IŠRENDUOJAME DARŽĄ
•/-„POŠKŲ ŠEIMYNA . . ,
PIKNIKAMS
IR
KITIEMS
rengia išvažiavimų ir kviečia
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
pasitaikius progai, irgi neuž
PARENGIMAMS
visus Chicagos lietuvius at miršti p-no Lakavičiaus, nu
Jei negali visuomet, save
važiuoti. Šiame išvažiavime liūdimo valandoje visuomet WILLO-WEST
Irba Flower Shoppe
patį ištyrinėti, tai nors ypa
žada dalyvaut County Clerk j kreiptis prie jo. Šiomis die GS&MAK CHURCH ROAD
4180 Archer Avė.
Michael J. Flynn, aldertnonai nomis S. D. Lakavičius savo
tingose valandose tai daryk, I
IiAFATVm MM
IR WILL0W SPRINGS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA
iš kelių wardų ir visi kandi laidojimo įstaigų ir ofisų dar
ROAD
mažiausiai kartą dienoje, rytų I
Mlems — VeatavOroa—,
— Laidotuvėms —
datai į Circuit ir Superior gražiau išpuošė, vis tai dėlei WILL0W SPRINGS, ILL
AMBULANCE
arba vakare.
Court teisėjus.
DIENĄ IR NAKTĮ
žmonių patogumo.
p-nas Bntchas, sav.
Programa prasidės 1 vai. po
J. K.
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
piet ir tęsis ligi vėlumos. Įža
4605-07 So. Hermitage Avė.
nga nemokama.
J.L.J.

Aštuoniolikiečių
Piknikas

Graži Pažanga
S. D. Lakavičiaus

Susirinkimas su
Ceremonijomis

KLIERIKO ANTANO J. POŠKOS

John F. Eudnikis
4447 South Fairftekl Avenue

LEONARDAS EŽERSKIS

PAIN IN BACK
MADE HER

PATARNAVIMAS DIENĄ tEt NAKTĮ

MISERABLE

KOPLYČIA DYKAI

Read How
! She Found
i Blessed Relief
Mwcles wnre so ">orc ,
•hr could hardly tourh i
tliem.
them Uacd ilamlina Wiiard Oil Llniment and
found wondcrful relief. Try it today if your
iukIcs are stiff, sere, achy. Rub it on thorough. Feel ita prompt wartnihg action ease pain;
Ine soothinr relief. Plcasant odor. Will not
; guarantee at all drug store*.
Mooey-I
r-back|

Tel. LAFAYETTE 0727

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

2025 W. 5 l«t St.

A f koplyčios visose

T\ V

AB R.

Lx A.

TcL YARDS 1278

Phiraanv
Chicagos dalyse

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
IdetavfQ radio pragnano Antradienio Ir
Btštedlcnlo vakarei*. 7:®0 valandą, U WHIP stoties (14SO K.)

Res. 4543 South Paulina Street

P. AAI/TLMIKKAS

nvV A T

HAMUNS
LINIMCNT

i

AMBULANCE
U I IV t\ X

VVIZARD OIL
Fe, MUSCL'I
MINS
RHIUMATIC FAIN— l IJM6ACO

RAKU! OmOAOOS, CIOEKOS LIETUVIŲ

PAMINKLUS

PIRKITE

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

GIESMYNAS

Įsigykite Naujų Gieamyną.. Jame
raalte Visiems Metams Bažnyčios
Giesmes.
Giesmes ir muzikų patvartė
Ant. S. Pocius.
Ižlelilo
L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kuiną — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IšDIRBYSTfiS — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

LIETUVIŠKAS
MISOLĖLIS
Šlovinkim Viešpatį.

VENEHAN MONLJMENT COMPANY

Mlftios ir Mišparai, I.letuvIAkal
Ir lolynlžkal, vlalema Hekmadleniania Ir Aventčms, tr kitos Mal- 1
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas
leidimas. ParaM Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vir&ala,
kaina — J.75. Reikalaukite Ui

Chicago, Illinois

DRAUGAS PU B. CO.
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

■ ‘a
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Aitmas M. PMlim
L1, Zolį
Akrt V. PtftaB
P. 1. Kilus
flutliMy B. Pelkes
g
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1 Liidenčiis
S.P.Maaju

PATARNAVIMAS
IENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE
MESTO DALYSE

3307 Iita&nioa Ate.
Phone YABds 4908

4640 West 46th Street
Phone YABds 0781-0782
4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Haleted 8L
Telefonas YABds 1419

6834 So. Western Ate.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 Węst 23rd Place
t’hone canaI 2515
Skyrius 42 44 K. 10« St
t>hQne PULĮman 1270
4348 So. Califoraia Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue
Phone YABde 1138-1139

MtadienfS, birt. g d.,' 193#

DRKtTGKB

Dievo Apveizdos Par. Piknikas
Sekmad. Blrželio-Jun. « d., Vr-» D-fc, 115 p* mielus kaimynėlius nuoširdžiai kviečiame pas aštutmiobkĮecrnsj)^
Visus savo
pasilinksminti tyriame ore.

F ' ’C

•■ ;

Aplink mus

dangi šis yra svarbus susirin terų Sąjungos 21 kuopos mė
kimais, tat visos narės kvie nesinis susirinkimas įvyks bi
čiamos būtinai dalyvauti.
rželio 4 d., mokyklos kamba
BUDRIKO RADIO
Valdyba
ry, 1 vai. popiet. Visos sąjunPROGRAMA
gietės prašomos susirinkti.
Sekmadienį vakar© 9-tų va- Lietuvių Keistučio Pašalpos
Valdyba
landų Chieagos dienas šviesos klubo priešpusmetinis susirin
taupomuoju laiku, kaip ir vis. kimas įvyks birželio 4 d., HoT0WN OF LAKE. — šv.
bus graži ir įvairi Budriko llywood svetainėj, 2417 W. Kazimiero Akademijos Rėmra<lio programa, leidžiama iš 43rd St., 12 vai diena. Malo- jų 1 skyriaus mėnesinis susi
galingos ir „o|i
atsi|a
į
rinkimas įvyks birželio 4 d.,
ties WCfT,, 970 k. Programoj |
’ „„
2:30 vai. popiet. Visos rėmė
dalyvaus didžiulė simfonijos!''
n
P*8’ ra ’
jos prašomos susirinkti.
orkestrą ir artistai dainininBRIDGEPORT. — šv. PraValdyba
kai — Jad. Gricaitė, žymūs1 nciškaus Seserų Vienuolyno
duetai, kvartetas ir t.t. Bus Rėmėjų l-mo skyriaus susi BRIDGEPORT. — Draugi
graži muzika ir šaunios dai rinkimas įvyks sekmadienį, jos Šv./Petronėlės pusmetinis
nos.
birželio 4 d., 1 vai. popiet, susirinkimas įvyks pirmadie
Nepamirškite pasiklausyti. parapijos salėj. Rėmėjos ma nį, birželio 5 d., 7:30 vai. va
Pranešėjas lonėkite atsilankyti. Valdyba kare, parapijos svetainėj. Na
rės malonėkite atsilankyti.
T0WN OF LAKE. — MoPROGRESS RADIO
A. Laurinavich, rašt

RADIO

Al. G. Kumtskis, Chieagos
parkų supervaizeris, skelbia,
kad rytoj
Daniel Ryans
Woods bus daug mūsų tau
tiečių. Maft, Cook County lie
tuvių demokratų sąjunga re
Lietuvių R. K. Susivieniji ngia teisėjo Jono Zūrio die....
, ,
..
mo Chieagos apskrities val n,. kitaip sakant pikn.k, su
dyba kreipia kuopų valdybų ibaina programa: da.nouus,
dėmesį neužmiršti labai svar muzika, šokiais, vodeviliu,
baus apskrities susirinkimo, beisboliu ir kitais sportinin
kuris įvyks pirmadienį, bir-.kų pasirodymais. Bus duodaželio mėn. 5 d., Nekalto Pra-'mi užkandžiai. Rengiami visidėjimo par. salėj, Brigbton! šokios rūšies kontestai su doParke. Kuopų val-dyhų yra vanomis. Piknikas prasidės
pareiga žiūrėti, kad visos kuo anksti. Rengia komitetais, su
pos burtų atstovaujamos aps- sidedųs iš visų lietuviškų va
krities susirinkime, kuriame rdų liet. politikos veikėjų, Al.
bus svarstomi svarbūs organi-■ Kumskiui ir P. G» Dowiatt,
zacijos reikalai.
115-to vardo pirm. vadovau
PROGRAMA
jant.
Progress krautuve ruošia
J. Šliogeris uolus mūsų diešaunią radio programą rytoj,
Praėjusį sekmadienį golfinfaščio bendradarbis šiomis
11 valandą prieš piet iš sto
dienomis darbuojasi Labdarių ninkų turaamente, sakoma, ne
ties WGES. Vadovaujant J.
Sąjungos ūky. Iš tos priežas vienas mūsų tautietis golfiIncorporaled
Steponavičiui, Naujosios Ga
ties pasigendame jo susirin- ninkas per užėjusį didelį lie
dynės choras padainuos daug
Tel. Prospect 0745-0746
muose ir mūsų dienraštyje tų laivai permirko. Bet buvę
gražių dainų. Naudingų paba
Wbolesale Only
tuo tarpu mažiau matome jo ir tokių, kurie vakare, sėdė rimų patieks teisių patarėja*.
5931-33 So. Ashland Avė.
dami klubnamyje, gerokai * su
raštų.
O programos vedėjas J. Ro
šlapę’.
!*
manas padarys daug praneša
Pas mus galima gauti tikrai
Marketparkietis Kinas, ku
Importuotą Valstybinę
mų apie parengimus ir pirki Lietuvišką.
Degtinę.
Lietuvių R. K. Susivieniji
rio name yra Urmono aptiemus, ypač namukus reikmenų,
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
ka (W. 69 ir S. Rockvell), mo piknike, kuris bus Liber nes šiomis dienomis Progress Esame
Lietuviai. Pp. P. Ir M.
dirba kasti leninius savo dar ty G rovė, buvusiame Dambrau krautuvėje eina dideliu birže Dzimldai, Savininkai.
bus, kaip ir seniau. Praėju ško darže, Willow Springs, pa lio mėnesio išpardavimas.
sių žiemą, jam teko sunkiai sirodys nauja šokiams orkes
Rap. J.
JŪS GALITE GAUTI
pasirgti. Porą savaičių išbu trą. Šis piknikas bus sekJmavo Šv. Kryžiaus ligoninėj po dienį, birželio 18 dieną. Va
Pranešimai
sunkiai operacijai, kurią sėk žiuosime pasiklausyti naujos Į
*3.00.
Taipgi gaunate artiatlftke
BRIGHTON
PARK. — Dr- oi
plaukų eutaleymų, apkirpimu Ir ehammingai padarė dr. A. Rakau orkestros ir pamatyti naujai
skas. Kinas yra senas Mar- ir gerai ištaisyto piknikams ^tės Saldžiausios Širdies V.
J. No. 1 priešpusmetinis su
ąuette Parko gyventojas.
daržo.
sirinkimas įvyks birželio 4
ftięTUVOS VYČIŲ DIENA BUS PILNA d.,' 2 vai. popie|, parapijos
4 b.
t th
mokyklos kambary. Malonėki* /
ĮVAIRUMŲ
te nariai susirinkti, nes yra
Šiemet, Lietuvos Vyčių Die į Bus įvairių kontestų, kū daug reikalų svarstyti. Nepa
ną, liepos 4 d., Vytauto Dar- į riuose bile kas galės dalyvau- mirškit atsivesti ir naujų na
že bus visiems labai smagi. ti.
rių, nes įstojimas nemokama*.
Fermanent garbenėjimas yra mū
Komisija yra plačią, įvairią
Vakare įvyks laimėjimas.
G. P., rašt. sų biznis ir mes jame esame tik
rai išsilavinę. Mes suprantame
programą numanius.
Pirmutinė dovana — 1939 me
visas jūsų plaukų problemas.
Sportas loš svarbią rolę. tų Plymouth, antra dovana —
MARQUETTE PARK. — Jūs galite visados tikėti, kad pas
Dalyvaus ir kitų miestų base- naujas 1939 m. Motorola ra Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų Oną gansite tikrai puikų ir gerą
pennanent.
ball komandos.
dio, trečia — $25 pinigais.
8-tas skyrius laikys priešpusL. Vyčių Chieagos apskr.
Tikietų galima gauti kiek-1 metinį susirinkimą sekmadie ONA’S BEAUTY SHOP
1820 West 47th Street
choras dainuos vienas ir pas-j vienoje L. Vyčių ikucipoje, o nį, birželio 4, 2 valandą poTelefonas IATayette 8038
kui vadovaus dainoms visai sekmadieniais Vytauto parke, piet, parapijos svetainėj. Ka
publikai.
•
B.

Sv. Kryžiaus ligoninės ka.pelionas kun. Pr. Juškevičius ’
išvyko keletui dienų atosto
gų. Jį pavaduoja kun. Juoza
pas Dambrauskas, MIC.

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

ONA’S PERMANENT

Staidard Club
Švelni Degtinė—100 Prool

PARDAVIMUI
Pardavimui gasolino stotis.
Biznis
seniai įsteigtas.
Parduosiu pigiai.
Priežastis pardavimui — turiu kitų
biznį. Atsižauklt 7100 S. Tainmn Avė.

Mažų

Išlaidų

NAMA
Fa matyki!
š| namą
šiandien
10 r. iki 4
po piet ant
mūsų vietosi
Pastatysime namus ir vidų Jrengslmc ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unljlstai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ
2 karams pastatysime
ant Jūsų loto

už...............................

| iUU

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS I

TAVERNOJ

15c

fe.

DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY

Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET

Phone Boulevard 0014

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU
Folklore
Radio
Program
EVERY 8UNDAY FROM 1-2 P. M.

Kviečiame Jus atsilankyti pirm
negu pradėsite statyti, Ir apžiū
rėti garažą ant mūsų loto be Jo
kių prievolių. Uždari porčlai Ir
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRECKINO. & LBR. CO.
2301 S. Crawford, Lawndale 3010
Open Sundays
K. KAFKA, prea.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa
tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

LIETUVIŠKA

750 W.

Stre$fe

RŪBŲ KRAUTUVE

A. A. NORKUS, sav.

VISKAS DfcL VYRŲ

Tel. Victory 9670

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

4192 S. ARCHER AVENUE
Phone LAFAYETTE 0461

CITY

PARDAVIMU

BINGALOB

Mnrquette Parke, ant 6 3-čios gat.
už Mozart, 6 kambartų mūrinis bungalow. Platus lotas. Kaina >4,850.00.
Petras* Kraticmmas, 5952 8. Kirti

mom! St. Nedaliomis visą. dienų, o
kitomis dienomis nuo 4 vai. popiet.
PARDAVUS! KINGAI,OW
6 dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje; miegojimui porėtus;
didelis belsmontas; 30x150 pėdų lo
tas; 2-karų garadžius; karštu vande
niu apšildomas; visi screens Ir weather strips; ąžuoliniai aptaisymai ir
grindys. Kaina tiktai $6,350.00 cash
ar Išmokėjimais.
2445 Wcst Marųnette Roail (67th St.) Telef
REPnbllc 4666.
PARDAVIMI’I C KIS
80 akerų ūkis. Gari budinkai.
gerų gyvulių. Visos naujos mašinos.
Parduosiu pigiai. Mike Gregel, Ku
rni Route No. 2, Coopersvllle, MIrtilgan.

RENDON STORAS
Tinkamąs dėl visokio biznio. Užpa
kalyje yra keturi kambariai gyveni
mui. Gera vieta bizniui. Renda ne
brangi. 3562 S. Halsted St. Savinin
kas gyvena: 3251 S. Emerald Avė.
PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučlų Sapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes š{
mėnesi savininkas Išvažiuoja. 1830
South Rartne Avė- Clilr-ago, III.
PARDAVTMUI BIZNTS
Parduodu duonos kepimo raznj su
namais, arba vien tik bizn). Biznis
išdirbtas per 35 metus.
Priežastis
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauja mano išdlrblmo praktiką
(patentą) mielai sutiksiu perleisti Ir
Išmokinti. Savininko ir biznio J-talgos antrašas: 2803 So. Emerald Avctnic. Cblcago. Rllnols.

PARDAVIMUI BIZNIS
Gėlių biznis, išdirbtas per 18 metų.Priežastis pardavimo — liga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 4149 AV.
26th Street, telef. Lavvndale 7045.

PIRMOS R C ŠIES JUODŽEMIS
— g’ėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15
bušeliu $2.50.
Stanley Gavcus. 110 So. Rldgeland
Avė.. Worth, m., tel. Oak Lnww

PARDAVIMUI RUNGĄLOW
5-kambarlų bungalow;
furtiacrt
apšildomas; uždaryti porčlai; gara
džius; 80x126 lotas; Savininkas ap
leidžia miestą. Perduos už labai pi
giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S, Sprlngflelfl Avė.

PARDAVTMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambarini vir
šuj. i apačioj; furnaeu apšildomas?
garadžius. Atsišaukite; S42I Soutlt
Sprlngfleld Avė.
Tel. Lavrmlale —
6291.

VASAROTOJAMS ATYDA
Ijibal patogi vieta vasarotojams. Tu
rima- gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automobilium ar traukiniu. 62 mylios nuo
Chieagos. Kelias 83 ir 45. Peter Ber
notas. Rox 77. Sllver Lako, Wls.

PARDAVIMI’I
Pilnos mleros plano akordlonas, 120
basų. Geros išdlrbystės, mažai varto
tas. Parsiduoda už puse kainos. Atsišaukite telefonu: REPnbllc 0545.

(North Kast Comer Archer and
Sacramento. Are.)

NEW

CLASSIFIED

PARDAVIMUI NAMAS
4 kambarių cottage; 50 pėdų lotas,
puikus kiemas;
2-karų garadžius.
Kaina tiktai $2.500.00. Atsišaukite:
2331 South St. Ixnils Ar Tinę.

Vyčių Choras Skelbia Naujų Narių Vajų. Bir
želio 8 d. Paskutine Jaunimui Įsirašyti
Linksma buvo sužinoti, kad jus baigsis birželio 8 d. TadCbicagos lietuvių katalikų j gi, patartina birželio 8 d. rejaunimas bus atstovaujamas1 zervuoti ir atsilankyti į AušPasaulinėje Parodoje ir kad ros Vartų par. salę, 8 vai.
tą istorinį darbą atlikti pa vak., kur choro repeticijos lai
sirinko katalikų jaunimo se komos.
1 į
niausia organizacija Ameriko
Chieagos ir apylinkės lietu
je — Vyčiai su Vyčių choru. viams bus malonumo išgirsti
Tai garbingas žygis, kuris y- Vyčių chorą liepos 4 d. mil
ra vertas visuomenės pritari žiniškame Vyčių suvažiavime
mo.
Vytauto Panke, prie kurio, va. ...
. dovystėj gabaus muziko JuoKad kuo Įspūdingiau pasi„ .
.. .
»• . ,T.
. .
. v. ,,,.
zo Sauno, uoliai ruošiasi. Virodzins dainuojančio Chieagos
’ . .
.
, , .
. , suomenės pritarimas paskajaunimo ir girdėt, kad jauni-1
; .
.
tins mūsų jaunimą prie kilnesmas (palankiai atsiliopė. Vie
nio veikimo.
Nito
nu vakaru į chorą įsirašė suvirš dosėtkas naujų narių. Va GARSINKITE ‘‘DRAUGE”!

CLASSIFIED

Unljlstų statytas

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kaina
TIK |1.00 PT.
4-5 Kvortos....

Simano Daukanto draugijos
priešpusmetinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, birželio 4
d., 12 vai. Chieagos Lietuvių
Auditorijos svetainėj. Susiri
nkime reikės išrinkti darbini
nkus piknikui, kuris įvyks bi
rželio 18 d., taipgi daug klau
simų apsvarstyti. Todėl visi
nariai privalo būtinai atsilan
kyti.
P. K., sekr.

FURNITURE

MART

— rengia —

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

Sekmad., Birželio-June 4, 1939
$1,600.00 — DOVANOMIS — >1,600.00
užsirezervuoti vietą ant buzų prašomi kreiptis , New City

Kas nor
Furnitūra Mart,
1652 W. 47th Ht.. Iš anksto. 8u kiekvienų buso ttkletu gausite įžangos tik lėtą dykai.

Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausią mergaitę iš Liet. Vyčią kuopą.
Klausykite, mūsų prognuno: Antradieniais Ii stoties WSBC, 1210 kfl., 2:00 Iki 2 v. v.

United States Oovemment
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai
apdrausti iki
$6,000.00
ISmokėjom
Už padėtus
pinigus

ja

4%
'

Duodam Paskolas ant 1-mu
Morgiėių
Safety Depozit Dėžutė. Galima
Pasirendnoti

OflM Valandom: nuo 9 ryto iki
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STA8DARD FEDERAL SAVIN6S & LOAR ASSOCIATIOR
of CmCAGO
JU8TIN MA(7KIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, Boa.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tek PORtsmouth 9022

SKOLINAME PINIGUS
Skoliname pinigus ant morgičių Ir
ant kitokių savo vertės popierių.
Parduodame forklozuotus namus pl3
gial. Turime visokių gerų namų
sur. Apdraudžlame viską.
Perka|
ar parduodame namus Ir apm«:
cash. Teisingas patarnavimas.
Urnlch (Urnikas), 2500 West
St.. telefonas Prospect 6025.

PARDAVTMUI
4 fletų moderniškas mūrinis na
mas. arti Marnuette Parko. H.O.L.C.
morglčlus. Rendų neša $150.00 | mėnes).
Kaina tik $18,500.
Jmokėt
$6.500. 7207 R. Pranctsco Avė., tel.
PROspect 3140.
PARDAVTMUI
3 aukštų mūrinis namas — krautu
vė Ir pragyvenimui kambariai. Du
po 5 kambarius su voniom. Ir du po
4 kambarius. Gera vieta tavernul Ir
restoranui. Labai pigiai. Savininkas:
2513 8. Halsted St., Chlcago. 111.

RENDON KAMBARYS
Vienas šviesus kambarys ant antro
aukšto. Karštu vandeniu apšildomas.
Tinkamas pavieniui vyrui. 1220 So.
501 h Cozirt, Cicero. Illinois.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Paedavlmul tavernas prie 160 East
Marųnefte .Rosd, kampas Indiana Avenne. Matykite Mr. Dovvns.

PARDAVTMUI TAVERNAS
Pardavimui tavemo biznis, rigi ialsnls, pigi renda. Atsišaukite: 835 W
123nl Street.
PARDAVIMUI
6 kambarių bungalovv. $760.00 (mo
kėti. $27.00 | mėnesi HOLC. laibai
gerame stovyje. 60 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busų. Savi
ninkas; 2353 8. 55(h Conrt, Cicero.
Illinois.

Pocahontaa Mine Rnn, (Screened) Tonas |7.00
Petroleum Oarbon Coke, perkant 5 tonnz ar
daugiau, Tonaa |7.S6. Alos kainos tik iki Liep. 1
Sales

Tas

efcatra.

