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Londonas, Paryžius nėra Pabaltijo bičiuliai
Iš vedamu Maskuos “derybu” su santarve
Pahaltijas gauna progos tai patirti

>

Tas ir verčia šias valstybes
laikytis Vokietijos pusės

MM nesiseka suvaldyti ir
palaužti pavergtąja čeku tauta
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LONDONAS, birž. 5. — MI-. Stebėtojai nurodo, kad prieš
nistras pirmininkas Chamber- porų savaičių Britanija ir
lainas pranešė parlamente, j Prancūzija principe
sutik©
lai
'
f .
'
d paskutinė sov. Rusijos no j pripažinti Pabaltijui saugos
t;f
a dėl trilypės antiagresyvi-' reikalavimų. Paskiau šis kiau
r'k.
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*
į
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nės sųjungos sudarymo reika-* siinas paneigtas, kai Chainber
X
2
„
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.
lingu ilgesnio ir nuodugnes-1 lainas pradėjo ir vėl planuoti
nio svarstymo, nes sovietai Hitlerį maldinti.
Vaizdas iš Lietuvos Karo aviacijos 20 meti} sukaktuvių šventės gegužės 20 d..- ilgoj eilėj
Maskvos pasišovimas saugo išrikiuoti naujieji Lietuvoje statyti lėktuvai.
reikalauja į trilypę sutartį įti
Pabaltijį, kaip žinoma, nė
traukti Įpareigojimų saugoti
IŠ,TEISĖJŲ RINKIMŲ
ra nuoširdus. Bet tas iškelia
Pabaltijo valstybes.
CHICAGOJ
aikštėn, kad Britanijai
ir
Chamberlainas sakė, kad
Prancūzijai nerūpi Lietuvos,
Vėliausi vakarykščių teisėjų
šiuo klausimu bus pasitarta Latvijos ir Estijos likimas. Ir
rinkimų Cooko apskrityje bal
su Prancūzija, kurios minis nenuostabu, jei šios valstybės
savimų daviniai rodo, kad detrų kabinetas imasi tai svars dedasi su Vokietija, pareiškia
MEXICO CITY, birž. 5. —Inkratų respublikonų koalici- KASSELIS, Vokietija, birž.
stebėtojai.
tyti.
Kone visas Zacatepec mieste-1 j°s s9raSo kandidatai į teisė- 5. — Diktatorius Hitleris va
kar kaliojo čia pasaulinio ka
lis, Meksikoj (Morelos valsty Jus lėmėjo.
ro vokiečių veteranų suvažia
bėję) sudegė gaisrui kilus
MISIONIERIŲ DARBO
vime, kuriam turį savo atsto
krutomųjų vaizdų teatre.
GRAŽŪS VAISIAI
vybes italų, japonų ir ispanų
Apie 35 asmenys, daugiau
sia vaikai, žuvo teatre. Kelios DETROIT, Mich. — Šven karo veteranų organizacijos.
dešimtys kitų sužeista, Teat- tosios Dvasios Tėvų kongreHitleris iškėlė kaltinimų
PARYŽIUS, birž. 5. —j ji nusuks ragus tiranijai, fa- re kilo pasiauba. Visi puolėsi gacijos misionieriai įvairiose
Britanijai
ir Prancūzijai nu
Prancūzijos liberalų (radika-^ natizmui, smurtui ir brutalu- prie kelių išėjimų, kurie buvo'pasaulio dalyse savo vedamorodydamas, kad šios valsty
lų socialistų), partijos pildo-' mui.
uždaryti. Susirinkusieji vieniše misijose pereitais metais bės bando Vokietijų apsupti
Ministras pirmininkas sakė, kitus mindžiojo.
mojo komiteto susirinkime
apkrikštijo 189,239 asmenis, ir rengiasi karan taip, kaip
šios partijps narys dabartįnis kad Britanijos Prancūzijos an
Iš teatro liepsnos persime kurių tarpe vr<4 59,000 atvers jos rengėsi prieš 1914 metus.
ministras pirmininkas Daladi- tiagresyvinis paktas bus prap tė į kitus pašalinius namus.
tųjų Katalikų Bažnyčion.
pareiškė, kad jo vvriausy lestas. Sov. Rusijos vyriausy Be kitako sudegė ir vyriau
Anų laikų Vokietijos vy
Ši
kongregacija
nemaža.
Tu
bė nedarys nė mažiausio nusi- bės pasiūlymai veikiai bus sybės neseniai pastatyta cuk
riausybė, sakė Hitleris, buvo
ri
29
vyskupus
ir
1,727
kuni

leidimo Europos diktatoriams svarstomi. Londonas ir Pary raus valytuve.
apsileidusi ir leidosi britams
gus.
Iš
vyskupų
6
yra
apaš
ir nieku būdu nenusilenks jo žius tomis dienomis pasisa
ir prancūzams netikėtai už
Kovoti su gaisru iš čia ir tališki vikarai.
kys,
ar
pripažįsta
Maskvos
kiai agresijai ir- tiranijai.
klupti. Anot Hitlerio, Vokie
kitų aplinkinių miestų pasiųs
Misijose darbuojasi 063 ku tijos vyrų jėga buvo' milžiniš
Prancūzija griežtai nusista- pasiūlymų, imti globon Pabal- ti ugniagesiai.
nigai ir 246 broliai.
čius už taikų, bet, prireikus,; tįjį
ka, bet vyriausybė nesugebė
jo jos panaudoti priešų atrė
ISPANIJA DEMOBILIZUO
IŠVYKO
KARDINOLAS
IR
PRISIJUNGĖ PRIE A. D.
mimui.
JA KARIUOMENĘ
. V

'

'

HITLERIS PUOLA
SAVO PRIEŠUS
IR VIS DIDŽIUOJASI

APIE 35 ASMENYS
ŽUVO TEATRO GAISRE
MEKSIKOJE

Prancūzijos ministras pirmininkas
nemano nusileisti diktatoriams

eris

EDUARDAS BENEŠĄS
PASISAKO JIS
YRA KATALIKAI

FEDERACIJOS

DU VYSKUPAI

BURGOS, birž. 5. — Ispa
nijos vyriausybė žymių dalį
pastovios kariuomenės demo
bilizuoja. Tarnylioje palieka
apie 700,000 kareivių.

DETROIT, Mieli., birž. 5.
— Homero Martino valdoma
United Automobile Workers
DULUTH, Minu. — Kazį unijos dalis prisijungė prie
nutraukti ir uždaryti Ameri Amerikos Darbo federacijos.
koje vykdomus ginčus, katali Kita dalis CIO valdoma.
TEISMAS VASARINĖMS
kiško laikraščio “Register”
ATOSTOGOMS
(Duluth laidos) atstovui dr.
KAUNAS, birž. 1. — Mi AVASHINGTON, birž. 5. Eduardas Benešąs, buvęs Če
nistrų taryba, sumažino vals Vyriausiojo teismo teisėjai nu
koslovakijos prezidentas, pa- tybės biudžetų iki 341 milijo traukė sesijų ir išvažinėjo va
isakė, kad jis yra katalikas.
sarinėms atostogoms,
nų litų.
Čia lankydamasis jis aiški
no, kad Čekoslovakijos katali
kus naciai imasi taip perse
kioti, kaip katalikai persekio
jami Vokietijoje.
Dr. Benešąs pareiškia, kad
Europoje diktatoriai bus su
klupdyti ir nugalėti ir apie
tai negali būti dviejų nuomo
nių.

NEW YORK. — Italų gar
laivių “Saturnia” Europon
išvyko kardinolas Villeneuve,
Quebeco arkivyskupas,- irSpokane ir Tucsono vyskupai C.
D. AVhite ir D. J. Gercke.

Šiandien Vokietijoje viskas
pakitėjo, sakė diktatorius. Bri
tanija ir Prancūzija skaudžiai
apsirinka bandydamos apsiau
sti /Vokietijų. Šiandien visa
Vokietija sukarinta valstybės
saugai.

HAMBURGAS,
Vokieti VYRIAUSIOJO TEISMO
ja, birž. 5. — Autobusas susi
SPRENDIMAI
daužė su motoriniu geležinke
lio keleiviniu vagonu. 12 as AVASHINGTON, birž. 5.—
Vyriausias teismas šiandien iš
menų žuvo*.
sprendė, kad vadinamas pieno
marketinimas yra teisėtas ir
kad Jersey City majoro Hague vykdytas radikalų susirin
kimų ir prakalbų varžymas yra priešingas šalies konstitu
cijai.
BANKO TARNAUTOJAS
LAISVAS

YVASHINGTONE LAU
KIAMAS ANGLIJOS
KARALIUS

YVASTIINGTON, birž. 5. —
Čia laukiamas Anglijos kara
lius Jurgis VI su žmona. At
vyks iš Kanados ketvirtadie
nį.
: N
Prez. Rooseveltas pasitiks
karalių geležinkelio stotyje ir
nulydės į Baltuosius Rūmus.
Vokietijos garlaivis Sfc Louis su žydais bėgliais iš Vokietijos Havana uoste, Kuboje.
Policijai tenka karaliaus pri Kuba neįsileido žydų ir laivas su jais nežinia kur išplaukė. Kalbama, jis plaukioja Ameri
ėmimo pasiruošimų sunkiau kos pakraščiais. Tikisi, rasi, kuri nors šalis įsileis šiuos nelaiminguosius bėglius.
sioji dalis.
/ , j .
’
{Acme

telephoto).

Federalinis teisėjas Barnes
banko tarnautojui P. Fiolkai,
31 m. amž., skyrė du metus
pasitaisyti (probacijai)
už
banko fondų vogimų. Teisėjas
pareiškė, kad pigus tarnauto
jo apmokėjimas neįgalioja vo
gti fondus ir tai turi atsimin
ti.

Mirė Kensingtono distrikbo
policijos kapitonas M. J. Grady, 52 m. amž. Velionis buvo
geras katalikas. Prohibicijos
laikais pasižymėjo atkakliai
kovodamas su ‘bootlegeriais’.

Matyt, Hitleris paskirs
naują satrapą “protektorių”
PRAHA, birž. 5. — Bohe
mijos ir Moravijos “globoto
jas” (protektorius) von Neuratlias, kaip sužinota, neįsten
gia suvaldyti čekų. .lis išvyko
į Berlynu tartis su Hitleriu.
Spėjama, čekus “globoti”
bus paskirtas naujas viršinin
kas, kuriuo numatomas Henleino pavaduotojas Kari Fran
kas.
Šis nacių vadas jau keletu
kartų įspėjo čekus, kad jie

aklai pasiduotų naciams ir su
jais visuose žygiuose koope
ruotų.
Frankas sakosi jis pažįstus
vidaus priešus ir juos įspėjus.
Jis žinųs, kad čekai organizuo
jasi į slaptas organizacijas
priešintis nacių autoritetams
ir visokiai slaptai propagan
dai. Anot jo, naciai sutriuš
kins visas čekų pastangas ko
voti už laisvę.

Klaipėdoje lietiniai bando sudalyti
nuosava ketonine organizacija
KLAIPĖDA. V—25. —
Klaipėdos lietuviai, daro pas
tangų gauti leidimų savo kul
tūrinei organizacijai, kuri ga
lėtų rūpintis mokyklų steigi
mu, lietuviški} laikraščių leidi
mu ir kitokiais kultūriniais rei
kalais. Tuo tikslu lietuvių de
legacija rengiasi vykti į Kara
liaučių pas Rytprūsii} prezi
dentų Kochų.

ORO SUSISIEKIMAS
KAUNAS—PALANGA

KAUNAS, birž. 1. — Atida
rytas oro susisiekimas tarp
Kauno ir Palangos. Susisieki
mas palaikomas
lėktuvais:
Darius, Girėnas.
NEPAPRASTA SEIMO
SESIJA

KAUNAS. — Birželio 6
KLAIPĖDA. V—25. — Vo prasideda nepaprasta seimo
kiečiai Klaipėdos krašte nu sesija.
matė įrengti tris nuolatines
stovyklas darbo prievolę atlie KATALIKŲ UNIVERSITE
TAS IŠLEIDO NAUJĄ
kančioms mergaitėms. Stovy
KATEKIZMĄ
klos bus baigtos įrengti rude
nį, kada prasidės Klaipėdos AVASHINGTON. — Ameri
krašto mergaičių šaukimas į kos Katalikų universitetas po
darbo stovyklų.
penkerių metų kruopštaus ir
sunkaus darbo išleido “Kata
KLAIPĖDA. V—25. — Vo likų Tikėjimas” — trijų kny
kiečių laikraščių pranešimu, gų (serijų) naujų katekizmų,
Klaipėdos krašte žadama su paremtų kardinolo Gasparri
vokietinti apie 80 lietuviškų patikrintu “Katalikų Kate
kaimų pavadinimų.
kizmu”.
d.

ED. TURAUSKO
PASKYRIMAS

KAUNAS, birž. 1. Buvya
Liet. ministras Čekoslovakijai
Ed. Turauskas skiriamas U.R.M. politikos departamento
direktorium.
DARBO TARNYBA IR PA
LANGOS ŠVENTOSIOS
PLENTAS

KAUNAS, birž. 1. — Lie
tuvoje Įvedama savanorių dar
bo tarnyba. Pirmas darbas,
kuris numatoma tiems laisvanoriams pavesti, tai moderniŠ
ko plento nuo Palangos iki
Šventosios statyba.
UŽSIENIŲ PREKYBOS
DEPARTAMENTAS

Universiteto išleisto “Ka
talikų Tikėjimas” pirmoji khy
ga skiriama pradžios mokyk
lų pirmųjam ir antrųjam sky
riaus; antroji knyga — trečių
jam, ketvirtųjam ir penktu
kam skyriams, o trečioji —
šeštųjam, septintųjam ir aštuntųjam skyriams ir viduri
nėms mokykloms.
BROOKLYNE SUDEGĖ
BAŽNYČIA

BROOKLYN, N. Y. — Su
degė Gerojo Ganytojo bažny
čia. Nuostolių daugiau kaip
100,000 dolerių. Policija sulai
kė bažnyčios padegimu įtaria
mų moterį. Paimta į psychopatų ligoninę.
PLATINKITE “DRAUGĄ**

KAUNAS, birž. 1. — Atsi
žvelgiant į eksporto plėtimo
bei naujų rinkų ieškojimo CHICAGO SRITIS. — šian
svarbų, prie finansų ministe dien debesuota ir šilta.
rijos įsteigtas užsienio preky
Saulė teka 5:14, leidžiasi
8:22.
bos departamentas.

ORAS

I

Antradienis, h: iv.. 6 d.. 1 A 9

DRAUGAS

DRAUGAS
THE
MM

SOUTH

LITHUANIAN
OAKLEV

DAILY

AVĖ..

APŽVALGA

FRIEND

CHIGAOO.

ILLINOIS

Publtshed Daily, £xcept Sunday.
8UB8CR1PT1ON8: One ?«ar —
SU Montha
— 11.60; Tbree Months — *2.00; One Moath — 76o.
Burope — One Taar — *7.00; BU Months —

Oopy — ttlo.
A d vertumu

ln "DUAL'OLJ" brlnga best

“d

results.

r a u g a s”

išeiti* utoli'-u uetAyrus ■inm«illtiuu»
rKUMMfi.HAluo ĮLAdMA. J. Amerikos viustybSse.
usuuut
*b.vu, rusei Mėly
♦•«*, iiuus uilut
■įsius
*4.00, Vienam uiSuesiuj
i«c salose vai

•liuese

preuiunersia.

te.Oo

Melams

rusei

melų

ra»lems utini. (o.

Meuurauaroiams ir aorespuuaeuuims rast u negražius,
jei neprašoma lai psuaryu u neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasmuko sau teisę tai
syti ir trumpinu visus prisiųstus raktus Ir ypaC ko
respondencijas suiyg savo nuosiilroa.
Korespondentų
prako rašyti trumpai Ir alSkial tjei gailina rūkomąją
masinote j paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giam polemikos ir asmeuiSkumų.
rasenusios korssoondeucijos laikraStln nededamos

Kokiu Tikslu?
Yra atvykęs iš Lietuvos žurnalistas Juo
zas Jurginis, kuris atstovaująs liaudininkų
dienraštį "Liet. Žinias”. Jis gyvenąs New
Yorke ir, komunistų kviečiamas, daro jiems
paskaitas, kuriose jis juodomis spalvomis
piešiąs Lietuvos gyvenimą. Dėl to "V-bė”
daro tokią pastabą:

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus,
antered as Beuoud-Cluss Matter March >1, 1016, at
Chicsgo, Illinois Under the Aot ot March ». 1*7*.

Hitlerio Perspėjimas
Vokietijos diktatorius Hitleris ir vėl pa
sakė smarkią, ir karingą kalbą, šį kartą jis
kalbėjo karo veteranams. Jis piktais žodžiais
perspėjo Didžiąją Britaniją ir Prancūziją,
kad jei bus kėsintasi ant "atjauninto” Rei
cho jėgą ir jo posesijų, naciai yra pasirengę
kariauti.
Hitleris priminė, kad Vokietija niekuomet
neturėjusi tikslo kariauti, tačiau Versalio
sutartys iškėlusios aikštėn kitų karo tiks
lus. ‘‘Pavogimas mūsų kolonijų, sunaikini
mas mūsų laivyno, destrukcija mūsų pasau
linės prekybos — tai buvo Anglijos anų die
nų siekimasr < — šaukė Hitleris.. Tai atidarę
vokiečiams akis. Dėl to tai kiekviename vo
kietyje turį sukelti* ryžtumą nė per jotą
daugiau niekam nebeužsileisti. Esą Vokie
tijos vyriausias šiandieninis tikslas — ap
siginkluoti iki dantų.

Hitleris šiandien drąsiau gali kalbėti, ne
gu jis kalbėjo prieš du mėnesius, nes jis pa
juto, kad anglų prancūzų blokas, nėra stip
riausias, jame yra daug trūkumų. Tam blo
kui vis dar nepavyksta įkinkyti prieš Hitleiį Sovietų Rusiją. Ir jei anglai ir toliau
yes tikrai keistą politiką, Hitlerio ragus iš
augins dar didesnius. Tada jis gali prabilti
jau ne be tuščiaiB žodžiais, ne bliofu, bet
ginklais.
-

Sovietų Raudona Žvaigžde
Kas kart didėja visuomenėj pasipiktinimas,
kad New Yorko Pasaulinėj Parodoj pačią
žvarbiausią vietą užima Sovietų Rusijos pa
viljonas, ant kurio bokšto šviečia raudona
žvaigždė, kurią reikia vadinti Dievo ir žmo
niškumo teisių laužymo simboliu. Bolševiz
mas, kaip visiems gerai žinoma, ir savo
teorija ir praktika stengiasi sugriauti reli
giją

Vienas iš pačių žymiausių bolševizmo stei
gėjų yra pasakęs: “Kova prieš Dievą yra
kova už socializmą' ”. Tad, raudonoji Sovietų
Rusijos žvaigždė primena vieno bolševikų
vado Jungtinėse Valstybėse nustatytą švie
timo programą, kurią vykdant į gyvenimą
iš pačių pagrindų būtų griaunamas žmonių
tikėjimas.
Sovietų raudonoji žvaigždė primena ir tą
faktą, kad Rusijos žmonėms yra atimtos vi
sos civilinės demokratiškosios teisės, kurio
mis naudojamės Jungtinėse Amerikos Val
stybėse.
Dėl to nestebėtina, jei laisvę ir demokra
tiją mylinčioji Amerikos visuomenė piktina
si New Yorfro parodos komiteto teikimu bol
ševikams tiek daug laisvės ir net privilegi
jų varyti savo pragaištingą propagandą.

Nelaimės Su Laivais
I

šie metai tikra inelaimingi valstybių lai
vynams. Prieš koletą mėnesių Havre uoste
sudegė gražus prancūzų transatlantinis pas&žžerinis laivas “Paris”, padarant daug
nuostolių; prieš keletą savaičių nuskendo
Jungtinių Valstybių didelis ir brangus sub
marinas — povandeninis laivas, atimdamas
gyvybę keletai dešimčių jūrininkų; šiomis
dienomis toks pat likimas ištiko Anglijos
naują submarlną, kuriame žuvo netoli šim
tas žmonių.

"Kalbant apie Lietuvos kultūrinį gyve
nimą, sveikiausiai būtų paskaitą ruošu to
kia tvarka: pirmiausiai nušviesti kokia
kultūrinė padėtis buvo prieš karą, kuo
met Lietuva vergavo Rusijos carui: kas
iš Lietuvos kultūrinio gyvenimo buvo be
likę po karui; kas pasiekta per dvidešimts
nepriklausomo gyveninio metų, ir kokie f
trūkumai dar tebėra. Tik tokio turinio i
paskaita sukurtų lietuvių išeiviui tikrąjį |
vaizdą Lietuvos kultūrinės būklės.
.
‘‘Dabar gi p. Jurginio paskaitoje be-j
veik nieko neprisiminta apie Lietuvos kul
tūrinio gyvenimo teigiamąsias puses: tik
blogumai, blogumai ir blogumai, bei prie
kaištai Lietuvos valstybės pareigūnams.
Nejaugi Lietuvos kultūriniam, gyvenime
nieko teigiamo nėra! Nejaugi per tuos dvi
dešimt nepriklausomo gyvenimo metų Lie
tuvos valstybė jokio progreso nepadarė
(kultūros srityje! Manoftne ir pats p. Jur
Vaizdai iš Lietuvos Šaulių Sąjungos 1-sios Kauno rinktinės 20 metų sukaktuvių šventės, gegužės 20-21 dienomis: 1) da
ginis nebandytų to tikrinti.
lis išsirikiavusių šaulių Karo Muziejaus sodelyje, 2) kariuo menės vadas gen. Raštikis kalba į šaulius, 3) ir 4) visuome
“Vien šališkumu paremti pranešimai a- nės paaukotieji šauliams 400 šautuvų ir 35 kulkosvaidžiai.
pie Lietuvos gyvenimą, kuomet tik blogo
sios pusės nušviečiama, labai neigiamai
kita tuojau maršuotų be jo jais. Svarbiausias -pramones
paveikia Amerikos lietuvių dvasią ir stip
kios diskusijos. Sutartis tarp centras 'Kauno miestas, kur
rina nepasitikėjimą mūsų senosios tėvynės
septynių priešingų jėgų rei metų pradžioje buvo 409 įmo
ateitimi. Ypatingai blogas pasėkas mūsų
Šiandien, kada yra laukia- (Pabaltijo valstybės į vadina kalauja pirm pasiteiravimo. nės su 15,204 darbininkais. Be
jaunojoje kartoje pasėja tokis tik blogu ma kas gali įvykti militari- mą apgynimo garantiją, kaip
mų apie Lietuvą pasakojimas. Taigi bent niam lauke per ateinančius . jau buvo Lenkija ir Rumunija. Gal panašaus koks įvyko prieš to, Kauno apskrityje veikė 41
Čekoslovakijos užgrobimo ir įmonė. Atmetus Klaipėdos
iš Lietuvos atvykusieji visuomenininkai
kelis mėnesius, Europa nuti Rusai mano, kad, kilus kon visiškai sunaikinimo demokra krašte buvusias pramonės įturėtų vengti tokių šališkumų Lietuvos gy
fliktui, Pabaltijo valstybės bū tinės valstybės.
mones (jų ten buvo 190 su 9,venimo klausimais, (kurie slopina lietuvio lo politiniai.
dvasią ir silpnina jo prisirišimą prie gim Italijos su Vokietija mili- tų atviri vartai Vokietijos ka Sulyg dabartinės Europos 795 darbininkais), Kaunas ytarinio pakto pasirašymas ir riuomenei įžengti tiesiog į Le- padėties, jei karas kiltų Eu ra didžiausias mūsų pramo
tinio krašto”.
dar nenuspręsta trilypė ne-' ningradą ir sostinę Maskvą. ropoje, tai pirmutinės kauty nės centras, kuriame dirba aagresyvumo sutartis tarp Di Žinoma, praeitis garsiai kal nės būtų pradėta ant mažų pie 55 procentai visų Lietu
Nei Su Vienais Nei Su Kitais
džiosios Britanijos, Prancūzi ba, kad Anglija, Prancūzija
vos pramonės darbininkų. An
Mes jau seniau esame pasisakę, kad dabar jos ir Rusijos aiškiai padali ir Rusija apgins Pabaltijo vai valstybių teritorijos. Nežiūtiniame Europos tarptautiniame krizyje Lie no Europą į dvi sekančias stybes nuo užpuoliko tiktai žina tūotfcfpu neūtfalumo, ne trasis po Kauno stambiausias
tuvai geriausia laikytis neutraliai, neside- svarbias stovyklas: ašis, ar tiek, kiek apgynė Kiniją, E- mažai atsirastų pavojaus ir pramonės centras buvo Klai
mūsų tėvynei Lietuvai, jei pėda. Jos netekus, dabar sta
dant nei su vokiečiais, nei su lenkais, nei
ba dvi valstybės, kurios sie tiopiją, Austriją, Čekiją, Al karo frontas būtų. tarp Rusi mbiausias po Kauno pramo
su rusais. Taip pat galvoja ir “Darbinin
baniją ir mūsų Klaipėdos kra jos ir Vokietijos kariuomenės nės centras yra Šiauliai, kur
kas”, kuris savo vedamajame straipsnyje kia dominuoti seną kontinen
tą, ir vadinamas demokratinis štą.
Adv. N. Valasina metų pradžioje buvo 152 pra
tarp kito ko rašo:
blokas, kuris bando palaiky Buvo gera priežastis, kuri
monės įmonės. Tačiau ten dau
“Tad kas gi daryt! Pasilikti bejėgiais ti dabartines geografines sie
padarė Britanijos premjerą
KAUNAS, 15-V. — Šių me giausia smulkios įmonės, už
ir tapti Hitlerio auka? Anaiptol. Tai būtų nas ir sulaikyti Hitlerio ir
abejotinu
tapti
Stalino lova- tų pradžioje Lietuvoje buvo tat jose dirbo tik 4,077 darbi
dar blogiau. Iš vokiečių mūs tautai būtų
Mussolinio pirmyn maršavi- bendriu. Pagrindiniai, Brita 1,316 pramonės įmonių su 38,- ninkai. Kituose miestuose įkur kas daugiau pavojaus. Slavai per šimt
mą. Tarp šių dviejų jėgų gru nija ir Prancūzija yra demo 227 darbininkais ir tarnauto monių žymiai mažiau.
mečius lietuvius kamavo ir nelaimingus
juos padarė, bet vokiečiai mūsų tautą vi pių ten yra neutralios val kratijos. Jos gali skelbti va
sai būtų išnaikinę, tad jie daug pavojin stybės, būtent, Šveicarija, 0- dinamą demokratinį frontą,
gesni. Tad išeitų, kad, logingai svarstant, landija, Skandinavijos ir Pa kad gauti pagalbą nuo kitų
demokratinių valstybių. Ru
iš dviejų blogumų reikia pasirinkti mažes baltijo valstybės.
Tėmytojams,
kurie
anali

nįjį ir susidėti su lenkais bei rusais. Visai
munija ir Lenkija nėra jokios
ne. Reikia pasirinkti trečias kelias: ko zuoja dabartinę Europos si demokratijos. Maršalas Juo
tampriausiai susijungti su latviais ir es tuaciją, yra aišku, kad mažes- zas Pilsudskis, kaip Hitleris
tais, gerai apsiginkluoti ir dėti visas pas- ng grupų, ašis, yra labiau vie- ir Mussolinis, įsteigė žiaurią
tangas neutralumui išlaikyti. Spaudžiant nokeriopa vienybė. Ant kiek diktatūrą Lenkijos respubli
iš vienos pusės lenkams, iš kitos vokie- gajįnia dabar įsitikinti, šios koje, o Rumunija
_ _ valdo
„ dikSiamo, nebelengva neutraliems išlikti bet diktatūrin5s valstybSs neturi 1 tatoriue karalius? Angii.a su.

Marta Europos Padėtis

trims susi ėjus vis aug engviau, aip jojtįo skirtumo opinijoje ir ' Prancūzija jaučiasi nėra už-'
vienam. Kaip tokiuose atvejuose neutra- ...
_
,
. . .
d

r
siekiuose. Jos sako atvirai,
luinas išlaikyti, tai jau diplomatų biznis.
Mūsų gi pareiga — uoliai remti apsigy kad jos ieško teritorijų ir
yra visuomet pasiruošusios pa
nimo fondą.
imti jėgomis dalykus, kurie
Šios mintys labai sveikos. Iš pranešimų nėra prieinami grąžinimais.
tenka patirti, kad Lietuvos vyriausybė drau Vokietija ir Italija militage su kitoms Baltijos valstybėms, yra nusi
riniai yra (kaipo viena valsty
stačiusi laikytis griežto neutraliteto.
bė.
Rusijos, Anglijos ir Pran
Lietuvių Pasižymėjimai
cūzijos militarinė sutartis, ro
Lietuviai visur pradeda pasižymėti. Sun dosi, yra tik laikina, būtent,
ku besurasti tokią sritį, kurioj retkarčiais sulaikyti Hitlerį ir Mussolinį
neiškiltų pasižymėjusio mūsų tautiečio var nuo daugiau teritorijų užgro
das. “D-va”, štai, praneša:
bimo. Yra visai mažai pasiti
“Kuomet kiti mūsiškiai, biznio sumeti kėjimo tanp šių trijų valsty
mais, bando padaryti (kokį nors vyrą kar bių. Didžioji Britanija buvo
žygiu už tai kad jis perlėks Atlantiką, štai beveik priverkta jungti savo
Adomas E. Kalinauskas, be jokių ceremoni
karo jėgas su rusais. Tačiau,
jų, skraido sau per tolimus vandenynus. Anet šiandien britų vadai turi
pie jį iki šiol mes nežinojom iki nepaskelbė
amerikoniškas dienraštis, Baltimore Sun, ge mažai pasitikėjimo Maskvovaldžia.
gužės 22 d.
“Kalinauskas yra pilotas transatlantinio Chajtftarlainas galutinai nu
komercinio lėktuvo, kuris gegužės 20 d. pra sprendė pasirašyti su' sovie
dėjo pirmą reguliarį pasažierių ir laiškų ve tais Maskvos sąlygomis, bū

Svarbiausios tų nelaimių priežastys, be
abejojimo, yra neapsižiūrėjimas ir neatsar
gumas iš technikų pusės. Ko nors kur nors
žiojimą tarp Amerikos ir Europos”.
laivuose trūko, jei tokios nelaimės įvyko.

tent kad būtų įtraukta

i

tektinai galingos susitikti ašių jėgas karo lauke, tadgi į■traukė daugiau valstybių į
demokratinį bloką. Turkija ir
Graikija pasidavė Paryžiaus
ir Londono militarinėn glo
bom Lenkai ir rumunai iki
praeitos savaitės priešinosi
priimti Rusiją į apgynimo su
tartį.
Ašis rodosi militariniai yra
gana tvirta, kadangi ji nesu
sideda iš tiek daug skirtingų
valstybių. Prie to, Vokietija
ir Italija, kilus karui, galėtų
gauti maisto it žaliavos iš
Vengrijos, Bulgarijos, Jugo
slavijos ir Ispanijos. Tolimų
jų Rytų ašies šaka, Japonija,
suloštų svarbią rolę, jei kiltų
karas Europos padangėse. M i
litarinė sutartis tarp Italijoir Vokietijos pažymi, kad
kaip tik viena totalitarinė va
ir lstybė pradėtų žygiuoti, tai

■
4

Dr. R. P. McReynolds iš Los Angeles, Cal., ir-jo brolis
Amerikon Jungt. Valstybių aukščiausiojo teiniye, teisėjas Ja
mes C. Reynolds .(dešinėj), kurie kas męt atostogas pralei
džia sykiu savo šeimos namuose, J&įį'kton, Ky. Teisėjas Rey
nolds pakviestas dalyvauti Anglijos karaliaus priėmimo iš
kilmėse, britų ambasados rengiamose Washingtone. (Acrne
telephoto) .

I'
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(kas nekartą ištinka kojas)
kad susirgti tetanus liga. Už
tat atėjus šiltesnėms lanke
Rašo Dr. A. G. Rakauskas
dienoms, kuomet vaikučiai mė
gsta bėgioti jiems yra pavo
I
ŽODIS APIE TETANUS
nio mikrobams šiandie turi jaus užstoti ant surūdijusios
k* ’
vinies.
O
kuomet
tai
įvyksta,
me
apsisaugo,ji'mo
vaistus.
Tetėnus yra užkrečiama li
sA
niekas negali užtikrinti, kad
ga. Ji paeina iš priežasties
Pasaulinio karo
<aro pradžioje
į atvertą vinimi žaizdą nepa
gyvio vadinamo baeillus te- iš kiekvieno tūkstančio
tani. Liga pasižymi skaudžiais glijos kareivių šia įga susir- teko tetanus gyvis. Batelio
raumenų sutraukimais. Kra gdavo nuo 15 iki 32 sužeistų padas nuo ligos 'mikrobų ne
mtymo raumenys yra palie jų. Pavartojus prieš tetanus apsaugoja nei vieną. Užtat včiami dažniausiai. Ligos sim ligą antitoxiną, susirgimai šia ra begalo svarbu kreipti ypa
ptomai ipasirodo jsibriovus liga sužeistųjų tarpe sumažė tingo dėmesio nors ir į ma
kad ir mažiausion žaizdon jo iki 2 ar 3 iš tūkstančio su žiausią žaizdą. Gi pas žmones
nors vienam iš šių gyvių ar žeistų. Amerikos kareiviai bu yra išsidirbęs paprotys šiam
ba jų perui (spore). Šiltes- vo tuomi laimingesni, kad lai- reikale elgtis priešingai. Ta
liai blogai daro iš namiškių
niuose kraštuose ši lig
yra ke visos savo tarnybos kiek
tie, kurie turi paprotį ant žai
smarkesnė negu šioje šaly.
vienas sužeistas kareivis bu
zdų spiauti. Tuo būdu žaizda
Pirm negu buvo išrasta nuo vo aprūpintas antitoxinu. Jų yra užteršiama kartais gal
šios ligos apsisaugoti vaistai, tarpe iš 224,089 sužeistųjų ši kraują' nuodijančiais mikro
Vienai džiaugsmas, kitai verksmas, šiomis dienomis Psila delipliia, Pa., buvo toks įvykis. Mrs. Margaret McCrohan
susirgimai pasitaikydavo da liga palietė tik 36 kareivius. bais, kurie sudaro gyvybei (kairėj) didžiausiu išgąsčiu pranešė policijai, kad pavogtas jos penkių mėnesių sūnus. Pradėjus ieškoti, pasirodė, kad
Tetanus liga ištinka žmogų
vaiką buvo “pasiskolinus” Beatriče Wcod (dešinėj). Ji taip pat turėjusi tokio pat amžiaus sūnų, kuris neseniai mirė.
ug dažniau. Laike karų liga
mirtingumo pavojų. Žaizdos
Jai
bus iškelta byla už pagrobimą svetimo vaiko. (Acme tele piloto)
dingai vyraudavo. Bet, a- jam susižeidus. Žaizda gali užteršimas įvyksta taipgi ap
mokslininkų darbui, šios būt ir visai maža. Užtenka į-1
tvėrus žaizdą nešvaria dro-•
Lietuvos tarifais ir uždary daus nuostatai jiems nebus
Fųos žalingiems iki mirtingu- sidurti surūdijusia
vinimi bule.
’
j
tais vagonais, tik reiks Vo taikomi. Susitarta ir dėl dar
Kulkų žaizdos arba kaip,
kietijai mokėti už bėgių nau bininkų atvežimo ir parveži
dabartiniais laikais daugeliui [
dojimą. Taip pat nustatytos mo į Kretingą. Taip pat su
tenka susižeisti automobilių
susisiekimo sąlygos garlai sitarta dėl darbininkų priė
nelaimėse yra paprastai tin
KAUNAS, V-25. (Elta). —Į susisiekimo sutartyje taip pat viais, baidokais ir sauskeliaic. mimo ir atleidimo Klaipėdos
kamai prižiūrimos. Mat, šiuo
Ekonominių derybų su Vok i e- nepadaryta nei piliečių susi- Laisvojoje zonoje galėsime sa krašte, kur jie tarnavo. Dar
se
atsitikimuose
ligonis
nu

Didelis
tija delegacijos pirmininkas . siekimo nei materialinių pa- mdyti darbininkus tokius, ko pasilikusiems nesutartiems pa
vežama prie daktaro arba tie
dir. Norkaitis grįžęs iš Ber-j keitimų, tik numatyti nauji kius norėsime. Laisvojoje zo što, nuii'tinės, geležinkelių sto
siai ligoninėn ir tokiu būdu
BIRŽELIO MĖNESIO
lyno papasakojo spaudos at- pereinamieji punktą'. Klaipa noje darbininkų reikalai bus ties ir kitiems klausimams ap
ligonis yra aprūpinamas anstovams apie ūkinius susita- dos krašte pasilikusį apdirb- tvarkomi mūsų vidaus nuos svarstyti numatyta susirinkti
titoxinu. Duoti an'titoxiną,
Jokie Vokietijos vi Kaune š. m. birželio mėn.
rimus su Vokietija. Prekybos tą ir parduotą mišką bus ga- tatais.
kuomet pasireiškia ligos sim
sutartis dabar sudaryta dve lima laisvai išvežti, o neap
ptomai, yra per vėlus darbas.
jiems metams, būtent, iki 1941 dirbtą mišką bus gadina par
ETNA VISU SMAGUMU
Tšvada: susižeidęs, nelauk
PIRKIT NAUJAUSI
m. liepos 31 d. Pačioje sutar duoti ten, kur mūsų miškų
kol susirgsi, bet pasimatyt
tyje formalių pakeitimu nepa savininkai ras patogiau, pa
su daktaru tuojaus.
daryta. Susitarta išvežti IŠ imant tiesioginiai už jį iš už
Sučedymai Siekia Iki .
Lietuvos j Vokietija už 60.- sienio valiuta. .Jokių mūsų
KAUNAS, V-25. — Kauno
000,000 litų prekių. Išvežamų valdžios ir piliečių turto nu
— DYKAI —
zoologijos sodą šiemet jau ap
jų mūsų prekiij sąrašai ne savinimų Klaipėdos krašte ne
lankė 100,000 žmonių. Įvairių
Puikios ir Brangios Dovanos dėl Jaunavedžių ir visų
daug tepasikeitė. Atsisknity- gali būti. Mūsų piliečiai ir
žvėrių ir gyvių sodas turi akitų Kostumerių.
mas už prekes bus vykdomas | bendrovės krašte už turtą pi
pie 200. Naujų paukščiu ir
tokiu pat būdu, kaip ir iki nigai negaunami į rankas, bet
žvėrių atgabenta iš Lenkijos,
šiol. Veterinariniai susitari- įrašomi į bendrą
sąskaitą,
Čekoslovakijos ir kitų kraštų.
mai palikti tie patys, tik kiau Taip pat per tam tikrą sus
Šį pavasarį atsirado žvėrių
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai 18ies ir raguočius dabar bus kaitą tvarkomi ir mūsų pilietobulintl, nužemintos kainos, lengvi Išmokėjimai,
šeimose ir jauniklių.
teisingas patarnavimas.
galpnia vežti į Vokietiją gide- čių indėliai Klaipėdos krašte
BALZEKAS MOTOR SALES
žinkeliais, juos perduodant vo >>' visos kitos pretensijos. Su
“U WIEli LIKĘ ES”
REMKTTE, PLATINKITE
tartyje
dėl Klaipėdos uosto
1939 pavasario mados,
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ Skiečiams prie sienos. Pasienio;
4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
nustatytos laisvosios zonos sa
Kidney Style l’arlor Setas,
Turime daugybę vartotu automobiliu valiausios mados, nuo $16.00
Šis vienas iš puikiausių reguliariai vertas $119.00,
Ir augščiau.
,ndėlių su privačiais sandė
Išpardavimo
kaina
Breakfast setų vertas $35.,
liais, kitą — žiemos uoste su
parsiduoda
tik
........
§69
50
“Lietūkio”, Lietuvos Banko
uz
S18 95
ir kitais sandėliais. “Maisto”
$■
NAMŲ STATYMO
•ir medžio uostai naudosis lai
svosios zonos lengvatomis. Vo
KONTRAKTORIUS
Pataisoma
kiečiai
pasižadėjo
aptverti
TĄ PAČIĄ
REAL ESTATE
DIENĄ UŽ
laisvąsias zonas tvora, sutva
INSURANCE AND LOANS
rkyti geležinkelius ir reika
UŽTIKRINTOS
Statau visokios rtjšies naujus namai ant
lus su privačiais asmenimis ar
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran vi
PLEITOS............ PO
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokėfirmomis.
Aptvertose
IcisvoPinigai grąžinami jei
1II
jimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
n; patenkinti.
I siose zonose mes būsime pilni
(Išgauna geriaasį atlyginimų iš Fire In
surance
Companijų dėl taisymo apdegu
šeimininkai.
Kai
įsigalios
su

PRAŠYK
PARODYTI
PERMATOMŲJŲ
PLEITŲ
Šis pilnas/lovos įrengimas,
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir
Visas piritas daro LAISNUOTAS DENTISTAS iš impresijų mū
tartis, kaip numatyta kovo
graži lova, Springsinis mat
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
racas,
Garantuoti
coil
lo
, mėn. sutartyje, bus įsteigta
Šis 1939 pavasarinio ma
kitės prie:
.HEJNA BROS.
los Virtuvei gesinis pečius vai Springsai, viskas verta
bendrovė, kurioje Lietuva tu- i
Ketai verti $75., parsiduoda $30.00, parsiduoda tik
JOHN P A K E L
rėš daugumą akcijų. Tiesio
už. ...........

SVEIKATOS KELIU

• v «.

Kaip Veiks Lietuvos Su Vokietija Okinis
Susitarimas

Peoples Krautuve

Išpardavimas

Chrysler ar Plymouth

DANTIMS
PLEITOS

$12.50

§17.95
$6.00 vertės 9x12 naujos mados klijankės po §3.49
$15.00 vertės garantuoti matracai po .... §6.95
$8.00 vertės garantuoti coil lovom springsai §3.49
1939 metų mados inidget radios po ..
§695
$60.00 vertės labai gražūs parlor setai .. §29.50
$5.00 vertės plieninės naujos mados lovos . §2.95
$6.00 45-kių svarų vatiniai matracai po ... §3.49
tik ........... §39.50

$20.00 vertės tvirtai padaryti 5-kių dalių
breakfast setai ......................................

§9.95

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI
Didelė nuolaida už senus baldus į mainus ant naujų.

COMPANYI

4179—83 Archer Avenue
Kampas Richmond gatvės

u

1724

SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Monroe 0251

Atdara Iki S v. p. p.

ginis su laisvąja uosto zona
geležinkelių susisiekimas eis

New City Fnitare Mari

Phone: Calumet 2520-1

G. A. ŠUKYS, SUKYS - DOODY - ANTONISEN, Ine.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Perkėlėm raštinę į savo namą.
navimas bus geresnis.

Raštinė modemiškai įrengta Ir patar

Raštinė atdara: antradienį, ketvirtai! ienį ir šeštadienį nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
Pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį iki 5:30 valandą vakaro.

G. A. SUKYS, Prezidentas, SUKYS DOODY-ANTONISEN, Ine.

J

6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

KLAUSYKITE

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir renduojame apsaugos
dėžutes. įApdraudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
mobilius, tavemus ir t. t. Patarnaujam prie pirkimo ir pardavimo namų. Padaro
me popieras, patikriname kontraktus, Notarv Public, mainom čekius, priimame van
dens, geso, elektros bilas, parduodam money orderius, draftus, siunčiam pinigus į
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

rURNITURE

M AN U F A C T U R I N O

LAWNOALE DENTAL LABORATORIES

3945 WEST 2«th STREET
Tel. lAwmlale 29OS-9

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Lonie-Lonie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas

\'

I

Konsulato New Yorke
Aukų Pakvitavimas

Antradienis, birž. 6 d., 1939

nSAŪCIAS

Stengkies kantriai kitų pra

■I

I

v' ■> .',5, J

Klaipėdos Tremtiniams.

sižengimus bei negales nukęs
ti. nes ir tu jų nemažai turį.
o kiti tur jas kęsti.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel Pullmau 7236
Raa. Pullman 0283

Kanados Lietuvių Komite
tas Lietuvos Liaudžiai Ginti,
LIETUVIAI DAKTARAI
DANTISTAS
Montreal — $25.00.
Tai. Yarda 3146.
10758 S. MJchigan Avė.
S. L. A. 359 kuopa, Doreli?VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
Chicago, Illinois
ster, Maus. — $5.00.
2 iki 4 ir 7 iki 8
OFISO VALANDOS.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 8-12: l-6i 7-8. Ketvirtadieniais 8-12
Lietuvos Nepriklausomybei
Šventadieniais: 11 iki 12
Ginti Komitetas, Kanada —
Ofiso toL CANal 2346
Rez. teL OANal 0402.
$55.00 (šių sumų suaukojo
V?
Montrealio Lietuvos Sūnų ir
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
Dukterų Pašalpinė Draugijų
ir akinius pritaiko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Akimirka iš automobilių lenktynių, Hammond Speeduav, Hammond, Ind., praeitų sekmadienį. Šių dviejų automobilių
— $20.00; LLD 137 kuopa —
3343
So.
Halsted
Street
2158 W. Cermak Road
$5.00; LLD 47 kuopė — $5.00; katastrofa įvyko sukliuvus prie vieno užsisukimo. Ralph Pons iš Chicagu, matomas išmestas iš automobilio, o Cyelone
Ross
kitam
automobiliuje
nufotografuotas
prieš
pat
automo
biliui
apsiverčiant.
Abu
sunkiai
sužeisti.
(Acme
teleplioto)
Vai.: 2—4 ir 7—8 vaL vakare
LLD — $10.00; atskiri asmens
Trečiadieniais pagal sutartį
— $15.00).
2305 So. Leavltt Street
DANTISTAS
tė — sako kWashington Post’
PAGERBTA VIEŠNIA IŠ LIETUVOS
Lietuvių Piliečių Klubas, Kanada, iš atskirų aismenų su
korespondentas — gimusios 1446 So. 49th Court, Cicero
rinko — $3.00.
Hudson, Mass. — $25.00.
M. AVIETENAITE
čionai bet tuoj po karo nu
S. L. A. 169 kuopa, AmbriLietuvos Sūnų ir Dukterų
Antradieniais,
Ketvirtadieniai* u
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
WASHINGTON,
D.
C.
—
Atsilankusių
svečių
skaitvyko
į
Lietuvų
kada
tas
krašPenktadieniais
dge,
Pa.
—
$27.32.,
(šių
sumų
Draugystė, Lowell, Mass. —
4729 So. Ashland Avė.
suaukojo kuopos nariai: B. Pagerbimui Lietuvos viešnios, liuje, o jų buvo virš šimto, tas, jų tėvų gimtinė, pašaukė Valandoe: 10-12 ryte, 2-o, 7-9 P. M.
2-tros hiboa
$10.00.
M.
Avietėnaitės,
Užsienių
Itei
buvo
pastebėta
eilė
svarbių
3147
SHalsted
SL,
Chicago
visus
savo
sūnus
ir
dukteris
CHICAGO, ILL
Lietuvių Darbininkų Susi-1 Gramba— $10.00, P. PivaroPirmadieniais, Trečiadieniai* ir
kalų
Ministerijos
Spaudos
Biu
Talefooaa MIDvray 2880
asmenybių
kaip
va:
Turkijos
prie
atstatymo
darbo
”
.
vienijimo 84 skyrius, Wheel-'nas — $5.00, M. Grambienė,
Šeštadieniais
ro
Direktorės
ir
Lietuvos
Ge

ambasadorius
su
ponia
ir
pa

OFISO VALANDOS:
Valandos:
3—8 P. 1L
ing, W. Va. — $2.00.
Ad. Gramba, Miliukai, UrbaNuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2
neralinio
Komisaro New Yor- tarėju, Graikijos ministras Si- “M. Avietėnaitė — rašo
Tvaranavičius Antanas, Phi nab Kinderienė, K. Gegužis,
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30
ko
Pasaulinėje
Parodoje, Ža- cilianos, Portugalijos minist ‘Times-Herald’ — gabi ir dar
ladelphia, Pa. — $2.50.
į J- Briedis, KvoLgai, J. KindeTalafonas HEMIock 6286
deikienė, žmona Lietuvos Mi ras su ponia, Suomijos minis jauna moteris, kuri kaipo pa
S. L. A. 3 apskr. Pitts- j ris — P° $1-00; smulkių aurodos
(komisaras
New
Yorke
(
BEIN
ARAUSKAS
J
nistro Vašingtone, 31 gegužės tras Procope, Latvijos 'minis
burgh, Pa. — $25.00.
kų — $3.32).
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pasiuntinybės bute buvo su- tras Dr. Bilnianis, Rumunijos eina savo pareigas taip pui
Apsigynimo Fondui:
Tvaranavičius Antanas, Phi
6900 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ruošusi šaunių pramogų — su ir Airijos ministrų žmonos, kiai (splendid), turi kitų sva
Lietuvos Nepriklausomybeiį ladelphia, Pa. — $2.50.
rbų
darbų
namie:
tai
vado

2415 W. Marquette Rd.
sipažinimo arbatėlę į (kurių at Lenkijos, Vokietijos, Jugosla
TELEFONAI:
Ginti Komitetas, Montreal, j Viso — $182.32.
vavimas
spaudos
biurui
Už

Ofiso
valandos:
Ofiso — Wentworth 1612
silankė gausus būrys sostinės vijos, Kanados ir kitų atsto
10—12 vaL ryto
Res.
—
Yarda
3966
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
■diplomatų, vyriausybės parei vybių nariai ir žymūs State sienių Reikalų Ministerijoj
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
gūnų ir ypaič daug spaudos Departamento valdininkai ir Kaune. Ji matomais turi di 2 Trečiadieniais
Susitariąs
ir
Sekmadieniais
atstovi] kaip Vašingtono lai- jų žmonos, Senatorius King delių organizacinių gabumų,
pagal sutartį
kraštijos taip ir tokių orga su žmona, poniois Hughes, Va- turi neišsemiamų energijų ir
nizacijų kaip
Associated ndenburg ir Moffat; kun. dr. entuziazmų darbe, kad galė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Press, United Press, Interna Cartwright, kun. Giedra, dr. jo iškilti į taip aukštų vie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
Spu Koresp.
tional News Service ir vienas Bražinskas ir daugelis iš Va tų”.
Dovanos Visiems Seniems ir Naujiems KostumeriamsĮ
VIRginia 1116
4070 Archer Ava.
TeL YARds 0994
kitas svetimų kraštų žurnalis šingtono “Society”.
_ .
. ,
.
.
Rez. Tel. PLAza 3200
Jei
nori
be
pavojaus
dar
Valandos:
1
—
3
ir
7
—
8
500 BADIO NAUJŲ APARATŲ UŽ PUSĘ KAINOS
tų.
Kasdien išskyrus Seredą
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
“Panašiai kaip pati Žadei- buotis, pratinkis daugiau klau
Seredomis ir NcdčL pagal sutarti
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dienų
Vašingtono spauda jvykį a- kienė, taip ir p-lė Avietenai- syti, neg liepti.
prašė labai prielankiai, nesi
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
gailėdami pagirimų Avietėnai
TaL YARda 6921
Ofiso TaL Canal 6122
' tės, Žadeikienės ir Lietuvos
«.: KENwood 6107
Res. 8342 So. Marshfield Ava.
atstovo adresu. Buvo labai
Res. TeL Beverly 1868
1NSURED
šiltas pa vakaris, bet Lietuvos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
(L noovvr
M--- ‘r9Cfw7
* ...
pp*
Pasiuntinybės erdviose patai-'
Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:39
<4
DANTISTAS
pose visi jautėsi patogiai ir'
Kiekvienos ypatoo padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per
756 West 35th Street
Pederal Savings and Loan Insurance Corp., po United States
vėsiai ypač paragavus šalt2201
W.
Cermak
Rd.
TeL OANal 5969
Government priežiūra.
,
saldės, ledinės kavos ir tokios
VALANDOS:
10 metų garantuojami dul-<; pat arbatos. Visi užkandžiai,
Išmokėjom Už
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
J
Padėtus Pinigus
kių Valytojai
6 iki 8 vakare
lietuvaitės virėjos darbas, bu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
po
SS19.5O
vo
be
priekaišto
geri
ir
sko

2155 YVest Cermak Road
pagal sutartį
BUY
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vak.
OFISO VALANDOS:
ir aukščiau
ningai papuošti akį žavinčio-'
N0W
1 — 4 ir 6:J0 — 8:30 vakare
Res. 6958 So. Talman Ava.
mis gėlių (kombinacijomis. Viej
ir pagal sutartį
Res. TeL GROvehUl 0617
| Rašomos mašinėlės. Kainos
tos laikraščiai, pabrėždami vie
TaL Calomet 6974
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 Office TaL HEMIock 4848
numažintos —
OFISO VALANDOS:
šnios populiarumų nepraleido
J
9 ryta iki 8 vakare iiskiriaat aekPo H 9 95 ir aukš.
nepastebėję, kad mažutė Mir
madiemua ir trečiadienius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ga Žadeikaitė irgi prisidėjo
NAUJAUSI IR GERIAUSI
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
prie parengimo pasisekimo
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
DANTŲ GYDYTOJAS
paipuošdama savo mylimiausių
2423 W. Marąuette Road
3259 S. Halsted Street
lietuviškų lėlę, kurių ji ap
CHICAGO, ILL
kaišė rūtomis ir pavadino Rū
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
Ofiso TeL VIRginia 0936
tele; be to ji sumanė suruošti
LENGVAIS IAMOKfiJIMAIS
Raaidencijoa TeL BBVarlj 8244
savotiškų parodėlę lietuviško
PHYSICIAN and SURGEON
Barskis Furniture House, Ine.
“
TUK
HOME
OF
FINE
FURNITURE
”
SI
N
CK
1904
medžio drožinių ir molio in
4645 So. Ashland Avenue
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
OFISO VALANDOS:
dėlių ir jai tas pavykę “pa
4157 Archer Aveaue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Ofiso
vaL: 2—4 ir 2—8 p.
našiai” kaip New Yorke.
Nedėliomis
tomis pagal sutartu

DR. V. A. ŠIMKUS

OR. A. W. JACOBS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. CHARLES SE6AL

DR. P. J. BEINAR

DR. A. C. RAKAUSKAS

BUDRIKO 28 METŲ PAVASARINIS
' IŠPARDAVIMAS

DR. MAURICE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

Sa^e

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮĮ MORGIČIĮI

DR. A. J. BERTASH

DR. GE0R6EI. BLOŽIS

OR. WALTER J. PHILUPS

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

RAKANDAI

DR. STRIKUL’IS

DR. T. DUNDULIS

Offioa TaL YARda 4787
Namų Tai. PROąpoct 1980

Resideaoija
1082 So. Olaremont Ava.
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį.

Tai OANal 6128.

D8.S.BIEŽIS
Skalbiamos Mašinos —
Maytag, Norge, Tlior,
Easy ir kitos, specialiai
nupigintos —
po $39 50 ir aukš.

Elektrinės Ledaunės —
General Electric, Norge,
VVestinghouse, Crosley —

i» £87.50
Didelės Mieros

po $129 00

Gražiausi pečiai — UnivcrsaI, Norge; gražiausi Parlorj
Setai, Miegamojo Kambario Setai, Lovos,
Matracai ir kiti Rakandai
Furniture Mart Sampeliai, Sutaupymai iki

Jos. F. Budrik Fumitife Huse
3409 So. Halsted St. — Annex 3417 S. Halsted SL
Tel. Yards 3088

[Pasiklausykite šaunaus radio pfogramo iš stoties WCFL|
970 k. nedėlios vakare 9 vai. Chicagos laiku

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

SUBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie lll-tos
ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 oentų.

Tai OANal 9957
Raa. TeL PROspect 6659

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA

Rezidencija 6600 So. Artesian Av*
Telefonas REPubUc 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare
Office Phone
Res and Office i i v........................
I ) II'.
■
.
w
PROspect 1022
2359 B. Latvi* St TeL YARda 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANsl 0706

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

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

(KOWARSKAS>
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

U2SISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS
ARBA KITIEMS REIKALAMS.

2403 W. 63rd SL, Chicago
Tračiadtaniaia i» Sekaskadiaaūal*
pagal sntarų.

--- nu

raonuns. s*,, u tu.

TEL YARDS 5557

DANTISTAS

DR. FRANK C. KWINN

<143 South Archer Avenue
Tetaftmaa Rafarette 2060

(KnECivasĄS)

AuLaadiaBiaia,

Ketnrtadieniais »
P«nk tarli An i a i a

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1758 West 47th Street

4631 South Ashland Avė.

(Kampas Wood St.)
OFISO

TaL Yarfa 0994

VALANDOJ:

CicmadiMuaia, Tnčiadiffuaia ir

2—4 ir 7—8:3<5 Vakare

Įi Pagal SflUdi-

arti 47th Street
VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Šaradoj pagal sutartį

OR. V. L SEDLMSKI

TELEFONUOKIT GARAD2IŲ, WORTH, DLL.

jm urens, h*, ———

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

6631 S. Callfornla Avė.

DR. J. J. KOWAB

Tel. WORTH 88-W 2

DR. P. Z. ZALATORIS

- .

.

ttps.

Antra

»*»*’*•

I

r c

DRirOitB

f

Kuriai Teks, Toji
Džiaugsis

SPORTO ŽINIOS
Marquette Park
Nugalėjo Wcst Side
Marąuette Paliko Lietuvos
Vyčių 112 kuopa nugalėjo
West Side Liet. Vyčių 24 kp.
11—10.

Abu tymai žaidė dėl pir
mos vietos.

MARQUETTE

Iš Dariaus-Girėno Paminklo Statymo Komiteto
Susirinkimo
Dariaus - Girėno paminklo j kis. Bus kviečiami garsusis
statymo komiteto susirinki- Sasnausko vardo vyrų choras
mas įvyko birž. 2 d. Sus-me ir L. Vyčių Chic. apskr. cho
nutarta, kaip kas met, taip ir ras, miesto ir lietuvių žymūs
šiemet rengti mūsų didvyrių kalbėtojai. J. Mickeliūnas ir
metines žuvimo sukaktuves Čažk&udkas pakvies lietuvius
iškilmingai paminėti prie .jų legijonierius ir jų vaikučių
paminklo. Metinių žuvimo su benų. V. Rėkus, komiteto sek.,
kaktuvių paminėjimas bus re ves visų tvarkų biznio reika
ngiamas liepos 16 d.,, tai yra luose. A. Bacevičius tvarkys
jų žuvimo išvakarėse. Toji didvyrių paveikslų ir painindiena pasidarė mūsų tautai (klo atviručių pardavinėjimų,
amžinai atmintina, ypač A- Spaudos komisijų sudaro: L.
meTikos lietuviams. Chicagie- Šimutis, V. Rėkus, I. Sakalas
čiai, jų atminčiai pastatę di ir I. Lukošiūtė. Kitokios rei
dingų paminklų, prie jo kųs kalingos komisijos bus išrin
met rengia iškilmingų pami ktos kituose komiteto susirin
kimuose. Kitokios reikalingos
nėjimų.
komisijos.
Susirinkime išrinkta įvai
rios komisijos, kurios darbuo Be to, nutarta atspausdinti
sis, kad tas paminėjimas bū
tų kuo iškilmingiausias. Pro
gramos ir kitų didesnių dar
bų rengimo komisija sudaro:
komiteto pirm. adv. R Vasalle, adv. C. Kai, “Draugo”
red. L. Šimutis ir Al. Kums-

PA1N IN BACK
MAUT RE R V J

RHSHttMJEĄ I
ReadHow
\
SkeFannd
\
Maadm vcn ao aan
•kecosidhanilytoucha
thara. Uaed Hamlim Wteard 0(1 Liniment and
tanai vronderfnl relief. Trr it todsy if yoar
nMKles anetiff, aort, achy Rabiton thoroaghry Feel ita prempt nanaing actkm eaac paia;
bnng anothing relief. Pleaaaat odcr. Will nat
atain. Mooey-back guarantee at all druj atorea.

PARK. — ’

Senas įpratimas nelengvai
pasimeta ir nevienų negali
Prieangis Knute ltoekne vardo sporto salės prie Notre
Daine universiteto, kuri didelėmis iškilmėmis atidaryta pra
ėjusį šeštadienį. Kaip žinoma, Knute Rockne, žuvęs lėktuvo
katastrofoj, buvo žynius universiteto futbolo rinktinės ‘coach’.
Žiūrint iš kairės į dešinę: Florence Rockne, Knute sesuo; toliau jo vaikai, giminės ir Rockne žmona. (Acme telephoto)

PRANEŠIMAS BERNIUKAMS
Berniukai, jeigu jūs ieškote
kur praleisti atostogas šių
vasarų, kreipkitės į Marianapolį. Šiais metais Marianapolyje yra įsteigta skautų sto
vykla, tad visas lietuvių jau
nimas yra kviečiamas prisidė
ti. Terminas prasidės liepos 4tų dienų ir baigsis rugpiūčio
15 dienų.

mai prabėgs, kad jūs norčsite jas pratęsti. Tačiau, jeigu
kuris berniukas negalėtų Marianapolyje praleisti šešias
savaites, tai gali nors vienų,
antrų pabūti.

Šiam tikslui Marianapolis
paruošė daug įvairių pasilink
sminimų, kurių tarpe bus iš
važiavimų, piknikų ir kitiBerniukai, pamanykite, per vairių žaidimų Nepamirškite,
šešias savaites gyvensite skau| galite bent kada atvykti nuo
tų gyvenimu, laikysitės jų tva j liepos 4 iki rugp. 6.
rkos. Mes užtikrinam, kadi Visais reikalais kreipkitės:
tos šešios savaitės taip linksKun. dr. A Jagminas,

atatinkamus laiškus, priduo
ti visoms lietuviškoms drau
gijoms ir organizacijoms užkviečiant jas į rengiamas iš
kilmes ir, jei kurios norės ta
proga uždėti ant paminklo
vainikus, tų galės padaryti tų
i dienų.
Lietuvytis

GARUCKŲ ŠEIMOS
PADĖKA
Šluomi reiškiame širdingiau
sią padėką visiems, kurie mus
atjautė ir pareiškė užuojautos
jausmų, mums netekus mūsų
mylimo tėvelio a. a- Juozapo
Garucko.
Gerbiamajai Dvasiškijai, Se
serims Kazimierietėms. prietellams. draugams, organizaci
joms ir grabnešiams,
taipgi
gerb. vargonininkams širdingai
dėkojame.
Už Mišių aukas, kurių Iki
šiol užpirkta jau arti 70, už
gyvas gėles ir užuojautos laiš
kus, mūsų mylimo tėvelio var
du, tariame ačiū, širdingiausiai
ačiū.

Bendrai visiems dalyvavu
siems šermenyse Ir laidotuvėse,
visa šeima esame giliai dėkin
gi-

Mylėjome tėvelj gyvą — ne
pamiršime jo nei mirusio —
nepamiršime nei to gero žmo
nių atsinešimo liūdnoj mūsų
valandoj.

Marianapolis College,
Thompson, Conn.

Su giliausia pagarba,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8EHIAUBIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GAEY, END. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER-PRUZ1N

AMBULANCE

Geriausiu Pataroavimu — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. lSth Are.

DIENĄ IR NAKTĮ

-LllMPAGO

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

T\ V V A T koplyčios visose
L/ A Iv
I Chicagos dalyse

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St

TcL YARDS 1278

Rea. 4943 South Paulina Street

Klausykite mOsų Lietuvių radlo programo Antradienio ir
Šeštadienio vskaiašs, 7:®0 valandą, U Htur stoties (1480 K.)

Pranešėjas P. ŠAUTIMJ KKAH

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

įsigykite Naują Giesmyną. Jame
rasite Visiems Metams Bažnyčios
Giesme*.

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

Giesmes tr mušiką patvaUcė
Ant. 8. -Poslue.
Išleido O. L. R, K. Vargoninin
kų Provincija.
Knygos kaina — M centai, pri
dedant 14 centų persiuntimui.

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

LIETUVIŠKAS
MISOLELIS

kaina — «.». Reikalaukite iš:

DRAUGAS T U B. 40.
«34Bo. OOfley Avė.,
Ohioago, Ulinoia

a

t.
A. A A

A. i A

JACK S. MORRIS

SIMONAS AŽUKAS

(gyveno po num. 6310 South
Albany Avenuej

Mirė birž. 4, 1939 m., 8:15
vai. vakare.
Gimęs Lietuvoje. Kalvarijos
pavietyje, Krosnos parapijoje,
Ramanavoe kaime.
Paliko dideliame nuliūdime:
3 dukteris; — Julią Toiniinson, žentą Juozapą, Betty Cronin, ir Joaepltlne Springer,žen
tą Albert, 3 sūnus: Joną, mar
čią Joaephine, Kazimierą, mar
čią Blanche, ir Edward, 6 aUukus ir daug kitų giminiu.
Priklausė prie Tėvynės My
lėtoju Lietuvos Draugystės.
Kūnas pašarvotas 8374 Birkhoff Avenue. Telefonas Vincennes 5074.
Laidotuvės jvyks ketvirtu!.,
birželio 8 d. Iš namų 8:45 vai.
ryto bus atlydėtas j St. Kllian’s
par. bažnyčią, 87-tos ir Aberdeen Avė., kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę:
Dukterys, žentai,
Simai, Marčios, Anūkai ir Gi
minės.
Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, tel, Yards 1138-9.

Mirė birž. 5, 1939, 4:05 vai.
ryto.
Paliko dideliame nuliūdima:
moterį Prancišką, po tėvais Lokoiuskaitė, sūnų Bichard, duk
terį Feliciją, tėvą Louis Mor
ris, brolį Julius (Los Angele*,
Caiifornia), seserį Mrs. Anna
Myers (Lagle Grovė, lowa),
uošvius Antaną ir Viktoriją Lokomsaius ir jų šeimynas ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotas J- F- Eudeikio koplyčioje, 4605 South
Hermitage Avenue.
Laidouvės įvyks ketvirtadienį, birželio 8 d. Iš koplyčios
8:00 valandą ryto bus atlydėtas
į Gimimo Panelės švenčiausios
parapijos bažnyčią, kurtoje Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstaiuus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris, Sūnus,
Duktė, Tėvas, Brolis, Sesuo,
Uošviai ir Giminės.
Laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis, tel. Yards 1741.

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė
Kun. Dr. Jonas Startos, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta, ir patartina kiekvienam
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms,
Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina $1.00
Užsakymus siųskite:

'

DRAUGAS FUBUBHZNG 00.

2334 South Oakley Avenue

Chicago, Ulinois

IMREKTORll!
VAŠIAI CHKULGOB, OI0EKO8 UKTUVI?
IUIDOTUVIŲ DIR1KTOSIŲ A800UCIJ0S

AURIU A N P f

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Avė.

Skysta nndid

Telefonas SEELEY 6103

įkertai nuo Holy 8«alchz« Kaoiaių, BfOO

Chicago, Illinois

VšM Uiti

PATARNAVIMAS

HM D U L/II1V t DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

L1, Zalp

1S46 Wwrt 46th Street
Phone YABds 0781-0782

Bert V. PetkB
P. L Ridikas
Anttiany g, Pettis

ii

Mišios tr Mišparai. IJetuvtškal
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms, tr kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas
IMUimaa. Parašė Kan. Ad. featoallaunkas. gtiprlals odos virtais,

lOHee ŠCyl

n V Y A T
D 1 AA1

GIESMYNAS

šlovinkim Viešpatį.

[Urba Flower Shoppk
4180 Archer Avi.

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

I fftlMFNT
ATMES

apie savo bandų, kalba blog&i
Piemuo, kurs kalba blogai
apie save.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

WIZARD OiL
RHrilMATIC

Iš angliško vertė
Kun. Aut. M. Karužiikia

f

Gartickų šeima.

HAMLINS

For MlKfUI

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

Mokyklos Rėmėjų ^Motinos tu-1 ItRENDUOJAME DARŽĄ
rėš svarbų susirinkimų ant-1 PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS
radienį, birželio 6 d. Narės1
prašomos atsilankyti.
WILLO-WEST
Al. Ališauskas, savininkas
GERMAN CHURCH ROAD
didelės Marą. Park rakandų
IR WILL0W SPRINGS
krautuvės, 6343 S. Western
ROAD
avė., dovanojo rateliui gražių
dėžę (Ceder Chest). Dabar WILL0W SPRINGS, ILL
p-nas Butchas, eav.
motinos pardavinėja bilietus.
Dėžė pilna visokių rankdar
bių ir skalbinių.
Motinos yra dėkingos Al.
Ališauskui už dovanų. Mama

Diamond 3) loS Cicero 6u Die
vo Apv. parap.
Ketvirtadienį, birželio 8 d.,
toje pat vietoje (ant Diamond
2) lož North Side su West
bide ir (ant Diamond 3) Brighton Park su Marąuette
Park.

Visų žaidimų pradžia lygiai
Kitame žaidime North Side 6:30 valandų vakare.
L. Vyčių 5 kuopa lengvai nu Lietuvos Vyčių Chicagos
galėjo Dievo Apvaizdos par.
Apskr. Indoor Lygos Stovis
Lietuvos Vyčių 4 kuopų 14—
Tymas
L. P. Nuoš.
5 ir dabar stovi pirmoje vie
Marąuette Park 2 0 1.000
toje su Marąuette Park.
2 0 1.000
Trečiadienyje lietus nutrau Nortli Side
1 1 .500
kė žaidimų tarp Cicero L Vy West Side
-.000
čių 14 kuopos ir Brighton Brighton Park 0
.000
0
Parko L. Vyčių 36 kuopos. Cicero
.000
0
Žaidimas bus vėliau. Apie tai Providence
L.
reiškia
laim
ėjo
tiek
žaibus pranešta spaudoje.
Šį trečiadienį, birželio 7 d., dimų.
McKinley Parke prie 39-tos P. reiškia pralaimėjo tiek
Red. Cherry
gatv. arti Damen Avė. (ant žaidimų.

,laisvai vesti prieš jo paties
‘nuomonę.

LuMczirSi

I. liriems
S. P. Mažeika

U

4704 S. Western Avenue
Tel. LAPayette 8024
3354 So. Halsted SL
Telefonas YABda 1419

6834 So. Western Ava,
GBOvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 210?

2314 West 23rd Plaee
t. Pbone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
11 Phone PULhnan 1270

4348 So. Caiifornia Avė.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituaniea Avenue
Phone YABda 1138-1189

3307 lituaniea Avė.
Antante
Muiline
nuultuM m. rilllt|ij ’hono YABda 4908

AntradienD, birž. R d.. 1P-0

CLASSIFIED

Aplink mus
Dievo Apvaizdos parapijoj Komisijos turės teisę koopprie Lietuvių R. K. Susivieni tuo>ti daugiau narių. Minėji
jimo 101 kuopos gražiai vei mas bus įprie paminklo Markia lietuvių skautų trupė, (ku .ąuette Parke, sekmadienj, lie
rių suorganizavo p. Julius Ra pos 16 d.
kštis. Rytoj vakare^ 7:30 vai.,
Dievo Apvaizdos parap. salėj, Vakar vakare Brighton Paskautai turės ligšiol numatytų rko parap. salėj įvykęs LRK
parengimų. Turiningon prog- SA apskrities susirinkime apramon, be kitų dalykų, įeina tarta daug svarbių organizaįskautų priesaikos ceremonijos, vijos reikalų ir pasidalinta da
kintamieji ipaveikslai ir j>ora rbais piknikui, kuris bus birtrumpų kalbų. Užkviesti skali želio 18 d. Dambrausko Tar
tų tėvai. Bet yra kviečiami vi- ,moj, dabar vadinamoj Libersi, kad pamatyti gražų skau- ty U rovė. Paskirta piknikietiškų programų ir tuo pačiu riams dovanų, rengiama produoti akstino skautams ir jų grama. Bus ir šokiai,
Gausingas L. Vyčių Choras, inuz. J. Saurio vadovaujamas, dainuos LRKSA Apskrities piknike, birželio 18 dienų,
vadams tų gražų darbų va
Liberty Grove, Willow Springs, III. Šis choras važiuos į New Yorkų dainuoti Lietuvių Dienoj, nigs. 10 d., kuri rengiama
ryti pirmyn.
Pasaulinėj Parodoj, šį vakarų choras dainuoja iš radio stoties WSBC. 8:(X) valandų.

PARDAVIMUI TRIS
119 akerų. 2 H mylios nuo Hart.
Oceana. County seat, kur randasi ka
talikų bažnyčia. Pus? žemės dirba
ma, kita pusė miškas. Dideli liudi
ninkai; yra taipgi upelė. ti,400.0U.
$100.00 eash Ir $175.00 ateinant) ru
denį, o likusių dai) atmokėdami po
$50.00 ) metus galte Įsigyti ft) ūk).
Atsišaukite: Mrs. Eva Osbom, Hart,
Michlgan.

REIKALINGA DARBININKfc
Reikullnga patyrusi patarnautoja. 6
dienos j savaitę. $9.00 ir valgis. At
sišaukite Danict’s Clilli Parlor, 4111
Arelicr Avė., lel. Ia/aye<le S779.

PARDAVIMUI
Pardavimui gasollno stotis.
Biznis
seniai )stei<tas. Parduosiu pigiai.
Priežastis pardavimui — turiu kitų
biznį. Atsišaukit 7100 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI BUNGALOAV
Marąuette Parke, ant 63-čios gat.
1 už Mozart, 6 kambarių mūrinis bungalovv. Platus lotas. Kaina $4,850.00.
Petras Kraucznnas, 5052 8. Riehmond St. Nedėliomis visų dienų, o
kitomis dienomis nuo 4 vai, popiet.

RADIO

Ir LRKSA 163 kp. planuo
ja organizuoti skautų trupę.
Yra sudaryta globėjų komisi
ja, kuri ketvirtadienio vaka
rų turėjo posėdį ir tarėsi skau
tų reikalais. Posėdyje dalyva
vo skautų globėjų (veikian
čių prie LRKSA apskrities)
komiteto pirmininkas Julius
Rakštis. Toks sųjudis žadama
pradėti ir prie Sus-mo 160
(kp. Brighton Park.

tas kainas. Ypač jaunavedžia- kus. Ir laisvoji Lietuva šian- jau bekalbėti apie lietuviško
ms. Ne tik žemos kainos lau- dien turį prie Finansų Minis- jo gyvenimo Smulkmenas. Jei
PROGRAMA
kia visų, bet sykiu ir bran- terijos specialų departamentų, šio darbo sumanytojui pavyks
Primintina radio klausyto gios bei naudingos dovanos, vadinamų Statistikos Biuru, nugalėti visus sunkumus, jei
jams užsistatyti savo radio
jam pavyks susirasti tinkamų
Rap. XXX kuris leidžia mėnesinius sta
ant stoties WGES, šiandie 7
tistikos biuletenius, skelbda padėjėjų, rėmėjų,
valandų vakare ir pasiklausy
Užsistatykit savo radio šį
mas juose visas statistines ži“PASIUNTINIO’’ RADIO
ti gražios programos, kurios
nias lietuvių ir anglų bei pra- vakarų IS vai. ant stoties WS
PROGRAMA
reguliariai kas antradienį lei
ncūzų kalbomis, kad norin BC, 1210 kilocykles, ir išgir
džia Peoples krautuvė. Kaip Šį vakarų 7:45 vai. iš sto
sit L. V. Cliicagos apskr. cho
tieji Lietuvų pažinti, galėtų
ir visuomet, dalyvaus geri ties WGES (po Peoples Furn.
rų išpiIdant dalį programos
daininkai-ės ir muzikai. Bus programos) vėl turėsime ma tuo leidiniu pasinaudoti. Iš per New City Furniture Mart
Sveikatos Skyrius ir Moterų lonumo pasiklausyti gražios leidžiami yra ir atskiri leidi krautuvės radio valar.dų. Be
Dariaus - Girėno Paminklo Skyrius. Be to, visiefcns bus “Pasiuntinio” statistikos bei niai įvairioms Lietuvos gyve dainų bus komedijos ir mu
Komitetas daro prisirengimus įdomu išgirsti iš Peoples krau žinių žurnalo radio progra nimo sritims pavaizduoti, pa- zikos.
Žinantis
minėti mūsų lakūnų didvyrių tuvės apie dideles prekių ver mos. Bus muzikos, dainų ir zinti.
žuvimo šešerių metų sukaktu tybes, nes šiomis dienomis įvairių pranešimų. Taipgi gi
Klausykite
Kun.
S.
J.
Draugelis
pradė

ves. Įvairias komisijas suda Peoples krautuvės tęsia bir rdėsime įddmių žinučių iš sta
PALENDACH’S TRAVEL
jo Amerikos lietuvių statisro: Vasalle, Kumskis, Kai, Mi želio mėn. išpardavimų. Vi tistikos.
BUREAU
_____ _
1 tikos darbų. Lietuvos kultūckeliūnas, Rėkus, č’eikauskas, siems yra progos nusipirkti
Folklore
Radio
Program
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.
„
.
.
.
„
,
,
T
.
ros
darbininkai,
kuriems
riiBacevičius, Sakalas Ir kiti. visoko namams už numažinPnsiminus žurnalisto Vin-, . .
, . . v iv*
. . , 1 pi ir amerikiečių lietuvių gvco Uždavinio žodžius, jei kas
.
.
.
, , . ,
LAISVI NUO
venimas ir likimas, labai do
statistikos mokslų šiandien
REUMATIZMO
misi kun. Draugelio darbu,
staiga panaikintų, jei atimtų
nes šiandien ištikro negalimu
Mes turime puikų
iš žmonių skaičius, kuriais sta
būdą reumatizmui
nieko apie Amerikos lietuvius
gydyti, kurj malo
tistika remiasi, mes tuojau
niai prisiusime bet
patirti, kai nėra beveik jo
kokiam
skaitytovirstume laukiniais, nes ne
Jui-jal,
Jeigu tik
kios Amerikos lietuvių sta
kreipsis j mus tuo
žinotume, kas buvo vakar ir'
reikalu. Jei ken
tistikos, kai nėra kuo pasire
čiate skausmą na
kas yra šiandien, mes nega
riuose,
skaudžių
mti. Oficialieji JAV statisti
ar Jauslių sąnarių.
lėtume statyti sau ateitį. Jei
Jei kiekviena oro
kos daviniai mūsų patenkinti
atmaina
sukelia
nebūtų dirbama statistikoje,
skausmus, tai čia
negali, nes ten nerandame ti Jums proga pabandyti
paprastą
mes nežinotume, kiek yra Cbi
būdą, kuris tūkstančiams
kro lietuvių skaičiaus, o kų irpadpigų
Sjo.
cagoje gyventojų, mes nežino
Su malonumu Jums pasiųsimo
PILNĄ PAKELĮ 7 DIENŲ DY
tume, kiek kasmet žmonių ge
KAI BANDYMUI. Ir jei pagei
daujate daugiau vartoti, jūs tai
nia ir miršta, kiek jų priauga
galite padaryti su menkomis iš
laidomis. Prisiųskite vardą ir ant
ir kiek reikalinga jiems nau
rašą:
jų butų, naujų namų ir mais
ROSSE PRODUCTS CO.
to, netarptų mūsų prekyba,
Dept. X-«. 2708 W. Farwell Avė.
Chicago, Illinois
Ineorporatcd
biznis. Taigi, statistikos rei
Tel. Prospect 0745-0746
kalams visos valstybės skiria
Wtiolesale Only
labai dideles sumas, steigia
5931-33 So. Ashland Avė.
Edward Donovan, artimas Rose Neary draugas, kartais daugybę tam tikslui reikalin
ir jos šoferis, policijos sulaikytas tardymui ryšium su jos gi) įstaigų, ofisų, rengia tam
Švelni Degtinė—100 Proot
Pas mus galima gauti tikrai
reikalui specialistus darbininnužudymu. (Acme telepboto)
Į
PEOPLES RADIO

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

Standard Club

Lietuvišką Importuotą Valstybinę
Degtinę.

Mes ir Visi Mūsų Darbininkai
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M.
Dzimidal, Savininkai.

CLASSIFIED
REIKALINGA DARBININKES

PARDAVIMUI ŪKIS
80 akerų ūkis. Gari budlnkal. 20
4-tas gerų gyvulių. Visos naujos mašinos.
Parduosiu pigiai. Mike Gregel, Rural Route No. 2, Ooopersvllle, Miehlgan.

Reikalinga patyrusios “turban nu
kers". Atsišaukite tuojaus — Wife’s

Hats,

Milvvaukee Avė.,

1550

aukštas.

Mažų Išlaidų

NAMA
Pa matyki t
šj namą
šiandien
L10 r. iki 4
Į po plet ant
mūsų vietosi
Pastatysime namus ir vidų Jrengsime ant Jūsų lotų. Visi dar
Ilki HIPI.
bininkai unljistai ir užtikrinti.
1ZOMOTĄ GARAŽĄ f
2 karams pastatysime 3
ant jūsų loto
už.........................

Unijistų statytas

133.

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

CITY WRECKING. & LBR. CO.
2301 S. Crawford, Lavndale 3010
Open Sundays
K. KAFKA, prez.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa
tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiem.

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

Tel. Victory 9670
Rnerraa virš
IZZO.OOO.OO

Turtna virš
$3,100,006.66

“

Reikalaukit

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
—

įvyks

JŪS GALITE GAUTI

ONA’S PERMANENT
oi 63.04.
Taipgi raunate artlutliks
Plankų ratalsymą, apkirpimą Ir .Kam
po®,

SAVO APYLINKĖS

4192 S. ARCHER AVENUE

TAVERNOJ

(North East Comer Archer and
Sacramento Avė.)

15C

DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai
4767 S. HALSTED STREET
Pitone Boulevard 0014

LIETUVIŠKA

Sekmadieni, Liepos-luly 9,1939
GRAŽIAME SUNSEI PARKE
“VILNIAUS KALNELIUOSE”

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00
ISmokėjom
Už padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių
8afety Dopotrft Dėžutės Galima
Paslrenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
6 vak. Reredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

4%

—
RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DĖL VYRŲ

Permanent garbenėjimas yra mū
sų biznis ir mes jame esame tik
rai išsilavinę. Mes suprantame
visas jūsų plaukų problemas.
Jūs galite visados tikėti, kad pas
Oną gausite tikrai puikų ir gerų
permanent.

s'

M

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuve)

ONA’S BEAUTY SHOP
1820 West 47th Street

3427 So. Halsted Street

Telefonas iAFayette 8038

Tel. noulcvard 0987

RENDON STORAS
Tinkamas dšl visokio biznio. Užpa
kalyje yra keturi kambariai gyveni
mui. Gera vieta bizniui. Renda ne
brangi. 3562 S. Halsted St. Savlnlnkas gyvena: 3251 S. Emerftld Avė.
PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučlų šapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes šj
menes) savininkas Išvažiuoja. 1836
South Raelne Avė., Chicago. III.

PARDAVIMUI BIZNIS
Parduodu duonos kepimo wznj su
namais, arba vien tik bizn). Biznis
išdirbtas per 35 metus.
Priežastis
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauja mano lšdirblmo praktiką
(patentą) mielai sutiksiu parleisti Ir
išmokinti. Savininko ir biznio )«talgos antrašas: 2803 So. Emerald Avemie. Chicago. Illinois.

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

PTRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS
— gėlyno m 8 Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15
bušeliu $2.50.
Stanley Gavcus. 110 So. Ridgeland
Avė., Worth, UI., tel. Oak Lavra
193J-1
PARDAVTMUT RUNGALOVV
5-kambarių bungalow;
furnactt
apšildomas: uždaryti porčiai: gara
džius: 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi
giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Sprtngfleld Avė.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj. i apačioj; furnacu apšildomas;
garadžius. Atsišaukite: 8421 South

Snrlngfield Avė.

Tel. Lavrndale —

6291.

VASAROTOJAMS ATYDA
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upčs — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas bu automohllium ar traukiniu. 62 mvllos nuo
Chlcagos. Kelias 83 ir 46. Peter Ber
notas. Box 77. Sllver laike, Wls.
"~t.... —

11

PARDAVIMUI NAMAS
4 kambarių cottage: 50 pčdų lotas,
puikus kiemas;
2-karų garadžiua.
Kaina tiktai $2.600.00. Atsišaukite:
2331 South St. lonls Artine.
PARDAVIMUI
Pilnos mleros plano akordlonas, 126
basų. Geros Išdirbystės, mažai varto
tas. Parsiduoda už puse kainos. At
sišaukite telefonu- REPtthllc 0545.

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

PARDAVIMUI BUNGALOVV
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 aptaisymal Ir
grindys. Kaina tiktai $6.350.00 eash
ar išmokėjimais.
2445 West Marųnette Rond (67th St.) Telefonas
REPublie 4666.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LŪ AN ASSOCIATION

SKOLINAME PINIGUS
Skoliname pinigus ant morglčių Ir
ant kitokių savo vertes popierių.
Parduodame forklozuotus namus pi
giai. Turime visokių gerų namų vi
sur. Apdraudžlame viską.
Perkame
ar parduodame namus Ir apmokame
eash. Teisingas patarnavimas. Chss.
Urnieh (Urnikas), 2600 West 63rd
St,. telefonas Prospect 6025.
PARDAVIMUI
4 fletų moderniškas mūrinis na
mas, arti Marquette Parko. H.O.L.C.
morglčius. Rendų neša $160.00 | me
nes).
Kaina tik $13.600.
Jtmokėt
$6.500. 7207 S. Franclsco Avė., teL
PROspeet 3140.
PARDAVIMUI
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. 8avlnlnkas:
2513 S. Halsted St.. Chicago. UI.

RENDON KAMBARYS
Vienas šviesus kambarys ant antro
aukšto. Karštu vandeniu apšildomas.
Tinkamas pavieniui vyrui. 1220 So.
50th Cotirt, Cicero. Illinois
PARDAVIMn TAVERNAS
Pardavimui tavernas prie 160 East
Marųuette .Road, kaminas Indiana Avenue. Matykite M r, Downs,

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavemo biznis. Pigi lalsnls, pigi renda. Atsišaukite: 835 W
123rtl Street.

of CHICAGO

PARDAVIMUI

JUSTIN MACKIEVVICH
Pre8idefit
HELEN KUCHTN8KA8, 8ee.

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

5 kambarių bungalovv. $760.00 Įmo
kėti. $27.00 J mėnesi HOI.C. labai
gerame stovyje. 50 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busų. Savinlnkas: W63 8. 65th Oonrt. Cicero,

Illinois.

PocahontM Mint Run, (Screened) Tonas $7.00
6 tonus ar
tik iki Liap. 1
Sales Tas skatra.

