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Londonas ir Paryžius pasiduoda Maskvai
Britai ir prancūzai kai kurias 
sovietu paduotas sglygas pripažįsta

Kitų sąlygų klausimu ryžtasi 
vesti pasitarimus, derybas

PARYŽIUS, birž. 1. —
Prancūzijos užsienių reikalų 
ministras Bonnetas tarėsi su 
litų ambasadorium sov. Ru

sijos reikale. Patirta, jiedu 
sutarė nepaleisti sov. Rusijos

bon” Pabaltijo valstybes tik
slu jas saugoti nuo Vokieti
jos nacių kėsinimosi. Bet san 
tarvė nelabai norėtų imtis šių 
plačiųjų pareigų. Sako, pa
kanka saugoti Lenkijos nepri

ir toliau bandyti Įtraukti j tri i klausomybę.
lypę antiagresyvinę sąjungų. Kiek žinoma, Maskvai ne

sakoma, britai su prancū- svarbu Pabaltijo valstybių ne 
žais pripažįsta sovietų saly- priklausomybė. Bet jai svarbu
gą, kad trilypis paktas netu
rėtų jokio sąryšio su T. Są
junga. Apie kitas sąlygas no
ri pasitarimų, ir derybų.

Britai ir prancūzai nori pa 
sitarimų Pabaltijo valstybių 
“protektorato” klausimu. Ma 
skva pasišauja paimti “glo-

šias valstybes turėti “buferi
nėmis” tarp Vokietijos ir Ru
sijos.

Žinovai kalba, kad 'britų ir 
prancūzų pastangos sovietų 
nepaleisti yra tuščios. Sovie
tai ras naujų kliūčių nesidėti 
su santarve prieš Hitlerį.

22,000 ITALĮI
KAREIVIŲ IŠTRAUKTA
IŠ ISPANIJOS
CADIZ, Ispanija, birž. 1. — 

Italijos vyriausybė pildo sa
vo žodį. Ji sakė, kad kaip tik 
raudonieji bus sutriuškinti, i- 
talų savanorių legijonai bus 
ištraukti iš Ispanijos. Tas ir 
vykdoma.

Astuoniais transportais va
kar iš čja j Italiją išvežta a- 
pie 22,000 italų kareivių.

Su legijonieriftis italais kar 
tu Italijon išvyko Ispanijos 
vidaus reikalų ministras Ra- 
mon Serrano Suner ir apie 
3,000 ispanų karininkų ir ka
reivių.

Ministras vyksta Italijon 
ten asmeniškai gen. Franco 
vardu padėkoti italų vyriau- 
sybei už pagalbą nugalėti 
raudonuosius. Kariuomenė gi

ITALIJA AIŠKINA ISPA
NIJOS KLAUSIMĄ

ROMA, birž. — Italijos vy
riausybė aiškina, kad 1936 me 
tais kilus raudonųjų terorui 
Ispanijoje Italija nepirmutinė 
susimetė vaduoti tą šalį nuo 
raudonųjų. Ji tai padarė, kai 
kita valstybė pakilo padėti 
Madrido raudoniesiems ir pa 
siuntė jiems 25 karinius lėk
tuvus iš Marselio.

Italijos vyriausybė neišvar
dina tos pirmutinės vyriausy
bės, pasišovusios vaduoti Is
panijos raudonuosius.

NACIAI SVEIKINA GRĮ
ŽUSIĄ KARIUOMENĘ

HAMBURGAS, Vokietija, 
birž. 1. — Naciai triukšmin
gai čia sveikino grįžusią iš Is 
panijos vokiečių kariuomenę, 
kuri ten gelbėjo gen. Francui 
nugalėti raudonuosius.

Grįžusią kariuomenę pasiti- 
siunčiama draugingumo sume ko fieldmaršalas Goeringas ir 
timais, kad dar daugiau suce- Hitlerio vardu sveikino hero- 
mentuoti Ispanijos draugin- jus.
gus ir glaudžius santykius su 
talija. • ,

KITAS TARP BERLYNO 
IR VARŠUVOS 
ĮTEMPIMAS DIDĖJA

IMS DAUG LAIKO IŠKEL
TI LAIVĄ

PORTSMOUTII, N. H. 
birž. 1. — Pranešta, kad nus
kendęs nardantis laivas ‘Squa 

1 lūs’ tik už vieno mėnesio, ar 
i ir kito bus iškeltas iš Atlanti- 
ko dugno. Nepaprastai daug 
darbo. Dėl šalčio ir vandens 
spaudimo narai gali dirbti vos

Salziburgo, Austrijoje, arki
vyskupas S. Waitz, kurio rū
mus (rezidenciją), priklausan
čius Katalikų Bažnyčiai, naciai 
užgrobė. (Acme telephoto).

BUVĘS OREGONO
GUBERNATORIUS
PRIEŠ DARBO BOARDį
AVASHINGTON, birž. 1. — 

Senato darbo komitetas, svar
stąs Wagnerio darbinio įsta
tymo pataisymo klausimą, iš
klausinėjo buvusį Oregono 
valstybės gubernatorių C. H. 
Martiną, išėjusį iš tarnybos 
kariuomenės generolą.

Gen. Martin pareiškė, kad 
jam gubernatoriaujant valsty
bėje įvyko eilės darbininkų 
tarpe nesusipratimų ir riau
šių ir tas buvo dėka nacionali 
nio darbo boardo šališkiems 
sprendimams. Darbo boardas, 
anot gen. Martino, nesirūpino 
darbininkų gerovę, bet jo vy
riausias siekimas buvo remti 
CIO — darbininkų organiza
ciją, kuriai vadauja J. L. Le
vis. / '

Gen. Martin nurodė, kad 
^Vagnerio įstatymas nėra a- 
merikoniškas. 'Jo nuomone, jei 
negalima šio įstatymo patai
syti, tai reikia jį visiškai pa
naikinti.

NACIAI LEIDO
ARKIVYSKUPUI 
APSISTOTI ROMUOSE
SALZBURGAŠ, Austrija, 

birž. 1. — Grįžusiam iš arki
vyskupijos lankomo Salzbur- 
gp arkivyskupu S. AVaitzui 
nacių autoritete i leido laiki
nai apsistoti ui grobtuose jo 
rūmuose iki ganytojas ras sau 
kitą tinkamą rezidenciją.

Kaip žinoma, įprieš arkivys
kupo grįžimą niciai įsiveržė į 
jo rūmus ir iškraustė visus 
baldus ir daiktus. Paskui tai 
visa pasiuntė į bandelį ir tuo
jau ėmėsi rūmus pertaisyti, 
kad jie. būtų tinkami Hitlerio 
sargybai ‘ >Schut|ataffel ’ (juo- 
damarškiniams) 'įsigyventi.

Arkivyskupui laikinai užlei 
sta trys kamlvariai.

MOKYKLĄ SUGRIOVĖ 
GAZO SPROGIMAS

AKRON, O., birž. 1. — Iš
aiškinta, kad Barberton prie
miestyje mokyklą sugriovė be 
sisunkiančio rūsyje gazo spro 
girnas.

Papildomomis žiniomis, 42 
vaikai ir 4 suaugusieji sužeis
ta.

VARŽĄS DARBININKŲ 
BILIUS PADŽIAUTAS

SPRINGFIELD, III., birž. 1.
Varžantį darbininkų bilių le- 
gįislatūros senatas vakar dau
guma balsi) atmetė. Įmoninin- 
kai daug darbavosi dėl jo pra 
vedimo.

BUS PALEIDŽIAMI 1$ 
VIEŠŲJŲ DARBŲ

Chicago parkų distrikto pre 
zidentas Dunham praneša, kad

BERLYNAS, birž. 1.
Vokietijos įtempimas su Len
kija padidėjo.

Nacių autoritetai tvirtina,1 P° keletą minutų. 
kad Varšuva pirmutinė ėmėsi | 
žygių pagerinti Lenkijos san 
tykius su Dancigu. Bet iškėlė 
neatitinkamus pasiūlymus.

Anot nacių, apie 5,000 vokie

VIDURINIŲ MOKYKLŲ 
KADETŲ PARADAS

Šiandien Chicagnj įvyksta 
vidurinių mokyklų kadetų pe

čių iš Lenkijos paspruko į radas. dalyvauja ir Šv. Mėlio 
Dancigą, kad išvengti lenkų katalikų vidurinės mokyklos 

kadetai.teroro.
Naciai pareiškia, kad krizė 

Dancigo klausimu dar nepasie 
kusi viršūnės (ribų).

BERLYNAS, birž. 1. 
Čia atvyko Jugoslavijos 
gentas princas Paulius.

VOKIETIJA PASIRAŠĖ 
SUTARTI SU DANIJA

BERLYNAS, biri. 1.. — 
— į Vokietija pasirašė nepuolimo 
re-,ir neutralumo sutartį su Da

nija- ,

Maj. gen. Moseiey Bito Meta 
supažindino iii komunistu pavojum

Nori, kad prieš komunistus 
būtų panaudota kariuomenė

WASHINGTON, birž. 1. — | Gen. Moseiey pareiškė, kad 
Kongresinis Dieo komitetas šalies kariuomenė yra paruoš
išklausinėjo išėjusį iš kariuo
menės tarnybos maj. genero
lą GeoTge Van Horn Moseiey 
dėl neamerikoniško aktvvumo.

ta kariauti su išoriniais prie
šais, bet ji nieko neveikia 
siaučiant naminiam priešui — 
komunistams, kurie su savo

Gen. Moseiey nuginčijo, kad žalinga propaganda skverbia- 
būk jis priklausąs kokiam tai si į pačią kariuomenę ir karo 
neamerikoniškam sąmokslui laivyną.
vykdyti perversmą šalies vy
riausybėje.

Bet jis pripažino, kad dar
buojasi prieš komunistus, ku
rie su savo propaganda siekia 
šioj šaly įvesti proletarijato 
diktatūrą.

Jis sakė, kad ir vokiečių a-

Dėl komunistų įsigalėjimo 
jis kaltina šalies administra
ciją. Jis ’pareiškia, kad jei 
būtų prezidentu, visus komu
nistus pašalintų iš vyriausy
bės tarnybos ir kariuomenei į 
sakytų kovoti su šiais nami
niais priešais.

Gen. Moseiey pasisakė, kad
merikiecių pronacinis bundas jjs nekritikuoja prezidento 
jokio kito tikslo neturįs, kaip 'dėl komunistų įsigalėjimo, bet 
tik kovoti prieš komunistus, kritikuoja kariuomenės vado-
o apie rasinį klausimą negali 
būti nė kalbos.

vybę, kuri nieko neveikia na
minio priešo reikale.

“ELTOS” ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS
KAUNAS. V—19. — Susi

siekimo Ministerija paruošė 
projektą, pagal kurį Kretingo 
je dar šiemet bus pradėta sta 
tyti geležinkelių stotis. Seno
ji stotis bus užleista muitinei.

KAUNAS. V—19. — Bir
želio 26 d. prancūzų pianistė 
Ady Ijeyvastre atliks Radio- 
Paris Vytauto Bacevičiaus 
veikalą “Groteską” Nr. 2, op. 
20, pernai išleistą Vienoje U- 
niversal P3dition.

KAUNAS. V—19. - Akci
nė bendrovė “Auto” perėmė 
Kauno-Palangos autobusų ruo 
žą. Minėtame ruože autobusai 
važinėja žymiai daugiau nei 
kitais metais. Iš Kauno į Pa
langą važiuoja du dideli 28 
vietų autobusai kasdien. ‘Šis 
ruožas atidarytas gegužės 
15 d. -

BIRŽIEČIAI DIRBA 
VIENINGAI SU 
NAUJA VYRIAUSYBE
BIRŽAI. — Biržų vasaros 

teatro salėje įvyko gausus vie 
tos visuomenės susirinkimas. 
Šio susirinkimo organizato
riai sulaukė didelio pritari
mo: tūkstantinė minia užplū-

tautinės kultūros kūrybai. Tik 
stiprios, pilnutinės, dinamiš
kos asmenybės yra kūrybiš
kos, bet ne žmonės be nusista 
tymo, be pasaulėžiūros ir savo. 
nuomonės. Daugiau pasitikėji 
mo lietuvio lietuviui.

Mūsų miestai dar mažai lie 
tuviški, o jie yra tautos kūno 
smegenys. Daugiau lietuviško 
kraujo miestams, amatams, 
prekybai. Biržų miestui ir a-

KAUNAS. V—19. y Len
kų spaudos žiniomis Yaršuvo- 
je esama apie 3,000 lietuvių, 
iš kurių aktyvių nuo 20-40 m. 
amžiaus esama apie 1,000. 
Lietuvių Savišalpos Draugija, 
kuri Varšuvoje veikianti be
veik 30 metų, turinti 108 akty 
vius narius lietuvius Lenki
jos piliečius.

do salę, kurioje buvo matyti' py]jni<eį būtina amatų mokyk 
įvairių srovių žmonės: deSinic' ,a, naugelia neturti„g,, lietą
jį ir karieji, katalikai ir retor vh) skin.sto> a i5.

KAUNAS, V—19. — Gegu
žės 18 d. Ginkluotoms Karo 
Pajėgoms Remti Šančių sky
rius iškilmingai įteikė kariuo
menei ir šauliams 210 šautu
vų, 1 sunkų ir 2 lengvus kul-

matai susitelkę išklausė turi
ningos G. Galvanausko paskai 
tos; “Lietuvių tautos būklė ir 
jos ateitis”.

jei legislatfira nepripažins. Pradžioje padaręs sintetinį 
šiam distriktui reikalaujamų tarptautinės padėties vaizdą, 
išlaidų, keliolika tūkstančių vėliau kalbėjo aktualiausiais 
darbininkų prie viešųjų darbų mūsų tautos klausimais. Pre- 
parkuose neteks darbo. legentas pabrėžė visų lietuvių,

HAVANA, biri. 1. — Ku
bos autoritetai įsakė St. Louis 
laivo kapitonui apleisti uostą.

mokę amato, būt, naudingi k»«va.<IŽjl,R i,: 16000 Lt pini-

o ne vienos kurios politinės 
srovės, atsakingumą už savo 
tautos likimą. Apatijai, sustin 
gimui turįs ateiti galas. Visų j jastjgkai. 
geriausių lietuvių jėgos —

darbininkai.
Reikšmingesnėms prelegen

to mintims susirinkimas pri- 
taidavo gausiu plojimu.

Susirinkimas, pritardamas 
gausiu plojimu, priėmė rezo
liucijas, kurias pasiuntė R. 
prezidentui, min. pirm. gen. 
Černiui, šviet. min. Dr. Bis
trui ir kar. vadui gen. Rašti
kiui. Sus-mas praėjo entuzi-

gaiš Ginklų Fondui. Įteikimo 
iškilmėse gausiai dalyvavo 
Šančių visuomenė. Po įteiki
mo įvyko šaulių paradas. Gin 
klus suaukojo įvairios Šan
čių įmonės, pradžios mokyk
los ir gimnazijos. GKPR San 
čių skyrius kasmet Ginklų 
Fondui perdavė nemažiau 
kaip po 50,000 Lt.

REMKITE, PLATINKITE ______ ,______ „
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ I Jame yra 917 žydų.

RUOŠIAMASI STATYTI 
TILTĄ

ALYTUS. —Ties Daugais 
plento tiltas visiškai braška. 
Kadangi plentu Alytus — Va 
rėna vyksta nemažas judėji
mas, tai minimas tiltas šiais 
metais bus pakeistas nauju. 
Statybos darbai jau pradėti.

Niiskeido kriti 
nardantis laivas

LONDONAS, birž. L — 
Britų nardantis laivas Thetis 
su 73 vyrais, kaip čia spėja
ma, nuskendo jūroje už 50 my
lių nuo Birkenhead.

Sakoma, kad laive be įgulos 
buvę karo laivyno specialistų

KAUNAS. V—19. — Gegu
žės 16 d. žemės ūkio ministras 
prof. Krikščiūnas, pareiškime 
spaudai, skatino ūkininkus at 
kreipti ypatingą dėmesį į linus, 
nes tai vienintelis produktas, 
kuriam kainos užsieniuose ne 
tik pakenčiamos, bet visai ge
ros, net apie 30-40 proc. per
viršijančios prieškarines kai
nas. Mes linų eksporto atžvil
giu pasiekdavome 2-3 vietą. 
Turime galimumo pasiekti 1 
vietą ir tai pasiekti galime, 
nes žemės plotų tinkamų li
nams turime pakankamai.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus su griausti
niais; maža temperatūros at
maina.

Besisunkiančiam iš vamzdžių rūsyje gazui susprogus sugriauta pradžios dviejų aukštų 
medinė mokykla Akrano, O., priemiestyje Barberton. 42 vaikai sužeista. (Acme telephoto.)'>r kitų viršininkų.

Saulė teka 
si 8:20.

5.-16, leidžia-
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' Pradedama Atitaisyti

Tautininkų partija, uzurpavusi tautos tei
ses ir valdžiusi Lietuvą per kelioliką metų, 
katalikams daug skriaudų padarė. Ypač daug 
nukentėjo katalikų švietimo ir auklėjimo 
reikalai. Ne tik uždaryta moksleivių ateiti
ninkų organizacija, suvalstybintos privatinės 
katalikų mokyklos, bet ir Teologijos - Filo
sofijos fakultetas prie Vytauto Universiteto 
buvo apkarpytas. Tą fakultetą baigusiems 
buvo atimtos valstybinės teisės.

Tenka nuoširdžiai džiaugtis, kad naujoji 
bendro darbo vyriausybė pradeda po trupu
tį taisyti tautininkų valdžios klaidas ir pada
rytas skriaudas katalikų visuomenei.

Pranešama, kad šiomis dienomis švietimo 
Ministeris dr. L. Bistras atšaukė bu.v. šviet. 
nūn. prof. Tonkūno 1937 m. gale išleistą raš
tą, kuriuo šviet. Ministeris buvo taip Teolo*- 
gijos - Filosofijos Fakulteto Filosofijos sky
riaus paskirtį interpretavęs, kad jis tegalėjo 
teikti tik filosofijos ir pedagogikos sričių 
specialybes, nors fakulteto moksko planuose 
figūravo dar visuotinės ir Lietuvos istori
jos ir filologijos (literatūros) dalykai su ati
tinkamom katedrom. Literatūros ir istorijos 
katedros ir jų kursai tegalėjo būti laikomi 
tik pagalbiniais mokslais filosofijos ir teo
logijos mokslų šakoms. Tuo būdu Fakulteto 
absolventams (istorikams ir literatams) bu
vo atimta teisė į vidurinių mokyklų įstaty
mo numatomą mokslo cenzą, kuris suteikia 
galią būti vidurinių mokyklų istorijos ir kal
bų bei literatūros mokytojais.

Atšaukdamas šį raštą p. švietimo Minis
teris paliko fakultetui teisę, remiantis uni
versiteto statuto paragr. 11, nutarti Teolo
gijos - Filosofijos Fakulteto skyriuje filo
sofijos, pedagogikos, visuotinės ir Lietuvos 
istorijos ir filologijos plačiąja prasme (kalbų 
ir literatūrų) specialybes. Fakultetai tokį 
nutarimą jau padarius, jo Filosofijos sky
riaus absolventai, baigę kurią nors minėtų 
specialybių ir išlaikę pedagogikos istorijos, 
pedologijes ir specialybės metodikos egzami
nus ir gavę diplomą, įgys vidurinių mokyklų 
mokytojų cenzą pagal vidurinių mokyklų į- 
statymą.

Tokiu būdu Teologijos - Filosofijos fakul
tetas galės dabar davinėti diplomus ir su 
istorijos ir filologijos (kalbų ir literatūrų) 
specialybėmis, ir tie diplomai įgalins būti 
vidurinių mokyklų mokytojais.

Reikia tikėtis, kad naujasis švietimo mi
nistras dr. L. Bistras netrukus imsis atitai
syti ir kitas Tonkūno padarytas katalikams 
skriaudas.

Kad anglai veda veidmainingą, savanaudi
šką politiką, tai gerai žinome ne tik ii Mu 
nicho konferencijos, iš Čekoslovakijos likvi
davimo, bet ir iš daugelio kitų tarptautinių 
aktų. Jie negynė Čekoslovakijos, nes turėjo 
kokį nors užkulisinį, savanaudišką tikslą. 
Bet, čia pat reikia pasakyti, kad negeresnę 
politiką veda ir Rusijos bolševikai. Ir jų 
politika negalima pasitikėti, nes ir ji yra 
veidmainiška. Juk ir jie tokią pat progą tu
rėjo ginti Čekoslovakiją, kaip ir angiai, ta
čiau negynė. Jie taip pat turėjo progą ginti 
Klaipėdą nuo atplėšimo nuo Lietuvos, bet 
jokio žygio nedarė.

Kaip iš anglų, taip ir iš rusų bolševikų 
politikų elgesio aišku, kad. nei vieni nei ki
ti nenori per daug įpykinti Vokietijos nacius, 
nes tai ir pavojinga ir bizniui pakenktų. 
Molotovas bara Chamberiainą, kad jis nenuo
širdus ir veidmainys, tačiau patys bolševi
kai laižosi prie Hitlerio ir kalba apie suda
rymą prekybos sutarties su Vokietija.

Tad, ir anglai ir rusai bolševikai savo ne
vykusia, veidmaininga politika labiau išau
gina agresoriams ragus ir mažesnes valsty
bes pastato į daug didesnį pavojų.

ATSIŠAUKIMAS Į CHORUS, PASIŽADĖ
JUSIUS DALYVAUTI LIETUVIŲ 

DIENOS PROGRAMOJE
Iki šiai dienai užsiregistra-šiai lankyti praktikas, atsiža- 

vo 70 chorų z su virš 3000 daL.dnnt vardan Tautos, Valsty- 
nininkų dalyvauti Lietuvių bes ir Lietuviškos Dainos, vi- 
Dienos programoje. Kad įdė- šokių asmeniškų malonumų, 
tas darbas, pašvenčiant laiką Į kurių visur ir visuomet yra 
praktikoms ir taupant centus Į pilna. Tad kviečiu visą užsi-

Penktadienis, birž. 2 d., 1939

kelionei, nenueitų niekais, ar
tėjant rugsėjo 10 d. tenka y- 
patingai susikoncentruoti. To
dėl nuo birželio 5 dienos, pra
dėsiu asmeniškai lankyti vi
sus užsiregistravusius chorus,

registravusį dainuoti jaunimą 
įrodyti savo pasišventimą tam 
kilniam darbui

(Visos smulkmenos, liečian
čios Lietuvių Dienos progra-

. . mos dalyvius skelbiamos “Mu
kad susipažinti su dunavAuo z,k(JS Lsiskals j„.
būdu nustatytų dainų Lietu- ki#8 instnA<,ijos nea,mtineja- 
vių Dienos programoje. Kiek
man yra žinoma, gerbiamieji 
choro vedėjai deda didelių 
pastangų, kad dainos kuo ge
riausia būtų prirengtos. Bet 
be širdingos paramos iš cho
ristų pusės, prie didžiausių 
norų, jie neturi galimybės sa
vo užduotį iki aukščiausio 
laipsnio davesti.

Nesusikalba
Iš Sovietų Rusijos užsienių reikalų komi

saro Viačasiavo Molotovo kalbos, pasakytos 
“ parlamentedar labiau aiškėja, kad an
glams ir prancūzams sunku bus susikalbėti 
su bolševikais.

Molotovas pabrėžė, kad svarbiausia kliū
tis, stovinti ant kelio bolševikams dėtis į 
sąjungą su anglais ir prancūzais prieš agre
sorius, tai pastarųjų nenuoširdumas, neturė
jimas tikro noro sulaikyti agresorius. Ta pro
ga jis primena Čekoslovakijos suskaldymą 
ir likvidavimą, Klaipėdos krašto atpiėšimą 
nuo Lietuvos ir Albanijos okupavimą. Mo
lotovas mini ir tai, kad anglai su prancū
zais atsisako ginti Baltijos valstybes, jei jas 
kas užpultų.

Mums išrodo, kad ir anglų kaltinimai bol
ševikų dėl jų nenoro dėtis su jais į bendrą 
frontą prieš nacius ir fašistus ir bolševikų 
įtarinėjimai, nukreipti prieš anglus ir pran
cūzus, yra panašūs į pasakėčią — puodas 
katilą vanoja ir abudu juodi.

Vilniaus Jaunimo Laikraštis
Tikrai gražų įspūdį daro neseniai išėjęs 

Vilniaus lietuvių jaunimo laikraščio “Jau
nimo Kelias’’ pirmas numeris, kuriame re
dakcija, tarp kito ko, taip pasisako:

“Mes visi trokštąją savo tautai gerovės
ir garbės, mes geidžiam laimės kiekvienam 
lietuviui. Bet tie mūsų troškimai tik tuo
met bus realūs, kai jais prisipildys kiek
vieno jaunuolio lietuviškoji širdis, kai 
kiekvienoj jaunoj lietuviškoj krūtinėj girna 
pasiryžimas tų gėrybių siekti.

“Visos gražiosios lietuvio viltys remia
si mūsų jaunąja karta. Tik jaunosios ran
kos gali atnešti laimės saulę vargo sukup- 
rinton pastogėn. Bet tą didžią paskirtį 
galės atlikti tik tautiškai subrendęs, doro
viškai tvirtas ir kilnios dvasios jaunimas.

“Todėl pirmiausia mūsų laikraščiui rū
pės, kad lietuvis jaunuolis būtų sąmonin
gas savo tautos narys,, kur jis bebūtą, ko
kiose sąlygose begyventų. Mes visuomet 
laikysime vyriausiuoju savo uždaviniu ža
dinti, gaivinti ir ugdyti mūsų jaunosios 
kartos lietuviškąją dvasią. Gimtojo kraš
to ir tėvų kalbos meilė — mūsų idealas. 
Mes sieksime visiškai nevaržomos lietuviš
kosios kultūros plėtotės mūsų krašte.

“Lygiai mums brangus ir tikėjimo jaus
mas, kuris sudaro neatskiriamą lietuvio 
dvasios dalį. Mūsų tautiečių dorovingu- 
knas remiasi Kristaus mokslu. Nėra gyve
nime klausimo, kurio Kristus nebūtų ge
riausiai išsprendęs. Todėl katalikiškojo 
mokslo dėsniais lietuvis ir tvarko savo są
žinę ir savo kasdienį gyvenimą. Jeigu kas 
išdrįstų ir ipajėgtų išbraukti iš savo šir
dies Dievo ir Bažnyčios įstatymus, tai joje 
paliktų neužpildoma tuštuma, o gyveni- 
man įsibrautų palaidumas ir nedorovė. Mū
sų tautos dorovingumas yra svarbiausias 
jos gyvyliės ir jėgos šaltinis. Nevalia nie
kam griauti lietuvių tautos dorovės pama
tų. Sekti Kristų — mūsų šventoji pareiga.

“Mūsų jaunoji karta turėtų išeiti gyve- 
niman kilnia širdimi ir plieno valia šar
vuota. Tik tie jaunuolio dvaisios privalu
mai gali jam užtikrinti gyvenimo kovos 
lai’mėjimą. Žmogaus širdies kilnumas yra 
didelė jėga, kuri pakreipia visas kitas jo 
jėgas naudingan darban, o jo valia ir iš
tvermė palaimina to darbo vaisių. Tai di
džiadvasių asmenybių ypatybės, kurių pra

Gerbiamasis jaunime! Atė
jo istorinė valanda reikšmin
gą žodį jums tarti. Dalyvau
ja apie 60 įvairių viso pasau
lio valstybių; jų tarpe Lietu 
vos vėliava plevėsuoja lygiai 
kaip ir visų kitų; jų tarpe 
Lietuvos paviljonas yra su į- 
domuinu lankomas šimtais tū
kstančių žiūrovų; atidarant 
Lietuvių Dieną Lietuvos val
džios oficialiems atstovams 
žengiant į (parodos teritoriją, 
bus pasveikinti, kaip ir kitos

mos. Adresas “Muzikos Ži
nių’’: 1850 Wabansia Avė.,
Chicago, 111.)

Tuo tarpu pradėsiu nuo šių 
koloniją:

Birželio mėn. 5 d. Westfield,1 
Mas*., 6 d. Gardner, Mass., 7 
d. Worcester, Mass., 8 d. At- 
hol, Mass., 9 d. Worcester,
Mass., 12 d. Cambridge, Mass.
13 d. S. Boston, Mass. (par. 
choras), 14 d. Brockton, Mass.
15 d. Nonvood, Mass., 19 d.
Wilkes - Barre, Pa., 20 d. Ply 
;mouth, Pa., 21 d. Pittston, Pa..
22 d. Scranton, Pa., 23 d. Kin- 
gston, Pa., 25 d. Wilkes-Barre,
Pa., Lietuvių Diena, 26 d. Bi-
nghamton, N. Y., 27 d. So. pasirašyta Lietuvos ūkio su- 
Boston, Mass. (Gabijos ir Ra-įtartis su Vokietija. Toje «-u 
dio chorai), 28 d. Worcester, į tartyje yra taip pat atsiškai-

LENKAS, VOKIETIS IR RUSAS
Smutni dabar metai, pavojus tik grąso 
Ir mažas valstybes diktatoriai tąso,
Viens traukia pas save ir “draugu“ vadina,

Kits žada “apsaugot“ tave nuo kaimyno.
Jau lenkas draugystę įrodyti spėjo,
Anksčiau jis mus spaudė kuo tiktai galėjo.
O kaip jam dreb’ kinkos, tada “draugu“ statos,
Duod’ ordinus, sveikėn, ir kvieč’ ant “herbątos“.

Na, vokietis, broli, tai žodžio nelaiko.
Juo tas gal’ tikėti, kas protą tur’ vaiko.
Jis griebia, kas tiktai po ranka pakliūna 
It jo tuščiam pilve tuoj “draugas“ pražūna.

O Stalinui duočiau bulbinį medalį,
Nes jis su “tavorčiais“ jau nieko negali.
Atminki, brolužį, kad pas bolševiką 
Jau viens tik liežuvis melavimui liko.

Taigi, taip apsvarstę mes šitą problemą 
Neleiskime “draugų” į savąjį kiemą 

Bet dirbkim tėvynės gerovei sukaitę,
O be tų “draugučių“ galėsim apseiti-. Algirdas Vargas

DAUGIAU JOKIŲ GINČŲ TARP
LIETUVOS IR VOKIETIJOS NEBESĄ

Taip Pareiškia Vokiečiai Pasirašius Sutartį
KAUNAS, V-23. (Elta). —

Gegužės 20 d. Berlyne buvo

valstybės, garbingos Amerikos wremce, Mass.
karo artilerijos šūviais. Iš va
rpų bokštų aidės lietuviškos 
melodijos; šimta-tūkstantinės 
minios akys bus įdiebtos į jus 
ir lauks jūsų pasirodymo. Tad 
bus svarbiausia ir atsakomin- 
giausia valanda. Čia, gerbia
mieji, jums teks atstovauti 
Lietuvą ir Lietuvos išeiviją; 
jūs tarsite viso pasaulio aky- 
vaizdoje lietuvių vardu viešą 
žodį, pasireiškiantį lietuviško
se dainose. Tas visa bus per
duota per radio.

To viso akyvaizdoje, kvie
čiu jus, dainingasis jaunime, 
šiai iškilmingai valandai ar
tėjant, rengtis visu rimtumu, 
kad atvykęs pas Jus išgirs
čiau galutinai priruoštai dai
nas. Kad atsiekti 100 nuoš. 
pasisekimo dainų, reikalrnga 
visų išmokti atmintinai. Tam 
visam reikalinga kuo uoliau-

Mass. (Jungtinis choras), 28 
d. Providence, R. I., 30 d. La-

Liepos men. 4 d. Thompson, 
Conn. (Lietuvių Diena), 5 d. 
Hartford, Conn., 6 d. Water- 
bury, Conn., 7 d. New Bri
tam, Conn., 10 d. Shenandoah, 
Pa., 11 d. Mriiersville, Pa., 12 į 
d. Mahanoy City, Pa., 13 d. 
St. Clair, Pa., 14 d. Easton, 
Pa., 17 d. Hazleton, Pa., 18 d. 
Tamaųua, Pa., 19 d. Girard- 
ville, Pa., 20 d. Philadeliphia, 
Pa. (par. choras), 21 d. Phila- 
delphia, Pa. (Vyčių choras), 
24 d. Nevvark, N. J., 25 d.; 
Jersey City, N. J., 26 d. Har- 
rison, N. J., 27 d. PateTson, 
N. J., 28 d. Elizabeth, N. J., 
30 d. Jungtinis choras Roselle 
Dainų Šventė, 31 d. Philadel- 
phia, Pa. (Dainos choras).

Neužilgo bus paskelbtos ki
tos kolonijos, kurias lankysiu 
rugpiūčio mėnesy.

Juozas Žilevičius, L. M., 
Jungtinio choro dirigentas

tymo susitarimas ir mažojo 
pasienio susisiekimo susitari
mas dvejiems metams. Visiš
kai taip pat susitarta dėl fi
nansinių klausimų, kilusių at-

LIETUVOS KARO AVIACIJOS 
SUKAKTIS

Ta proga pašventinti nauji savos gamybos 
lėktuvai

Vokietijos užsienių reikalą 
'ministras v. Ribbentropas ry
šium su sutarties pasirašymu 
“Eltos“ atstovui pareiškė, e- 
są sureguliavus Klaipėdos pro 
blemą, daugiau jokių ginčų 
taip Lietuvos ir Vokietijos 
nebesą. Priešingai, ateityje a- 
bi valstybės papildančios vie
na antrą visais atžvilgiais,

skyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietija, kaip didysis Euro- 
Lietuvos. Kol kas Lietuva pos vartotojas, galinti pirkti 
gauna kaip laisvą uostą dvi labai didelę Lietuvos gamybos 
laisvas zonas su įrenghnu, ku- dalį ir Lietuva galinti pirk- 
ris yra Klaipėdos uoste, o vė- tis Vokietijos pramonės ga- 
liau bus įrengtas naujas uos- minių. Naujoji prekybos šu
tas Lietuvai į pietus nuo Klai tartis esanti pagrindas glau- 
pėdos miesto ir tą uostą pa- džiam ūkiškam* bendradarbia- 
statys pati Vokietija, pagal vimui tarp abiejų valstybių, 
mišrios vokiečių lietuvių ko- Sutartis dėl Klaipėdos uosto 
misijos parengtą planą. Suta- esanti antras pagrindas abie- 
rti specialūs nuostatai svar- jų valstybių ateities bendra- 
biųjų lietuvių tranzito preky- darbiavimui. Per ilgus metus 
bos įmonių naudai. Smulkme- Klaipėdos klausimas nuodijęs 
nų klausimai, kurie kils a- santykius tanp abiejų kraštų, 
biem administracijoms dėl tos dabar Klaipėda jungsianti vo- 
tranzito prekybos, bus ištirti kiečių ir lietuvių tautas. Po- 
birželio mėnesio pradžioje per litiniai Vokietijos Lietuvos 
speciales derybas. santykiai esą patikrinti savi-

Sutartį pasirašė Lietuvos tarpio nepuolim.b .pakto. Vo- 
užsienių reikalų ministras Ur- kieti ja pageidaujanti dar la- 
bšys ir Reicho užsienių reika- bifin pagerinti draugiškus vo
lų ministras von Ribbentrb- kiečių lietuvių santykius. Da- 
pas. Reikia pastebėti, kad bar Kaunas galįs pasitikėti 
buvo pasirašyta ne viena su- Vokietijos draugyste 
tartis, bet visa įtarčių siste
ma. Pavieniui ipasirašytos šios 
atskiros sutartys: 1) Prekių 
pasikeitimo, 2) mažojo pasie
nio susisiekimo, 3) veterina
rijos, 4) atsiskaitymo su Klai 
pėda ir 5) laisvos zonos Klai-

KAUNAS, V-23. (Elta). —,džiaugiasi savo aviacija, ją 
Gegužės 20 d. Lietuvos karo | brangina ir nesigaili jai duo-
aviaoija iškilmingai minėjo Į ti savo geriausių sūnų. Toliau pėdos uoste sutartis, 

dus’kiekvienas 'mūsų atnešame pasaulin' savo 20 metų sukaktį. Ta pro- mūsų karo aviaciją sveikino1
kartu su gyvybe. Savo laikraštyje gvilden
sime ir saviauklos galimybes, kurios pa
dėtų minėtas dvasines jėgas ugdyti“.
Kol gavo leidimą iš lenkų valdžios “Jau

nimo Kelią“ leisti, praėjo daug laiko. Buvo 
daroma visokiausių trukdymų. Tačiau viso* 
kliūtys nugalėtos ir laikraštis jau eina. Jis 
eis kas savaitę žurnalo formoje.

Mes nuoširdžiai patariame ir amerikiečia
ms užsiprenumeruoti Vilniaus lietuvių jau
nimo laikraštį. Tuo būdu palaikysime glau
desnius ryšius su Vilniaus krašto lietuvių 
jaunimu ir medžiaginiai paremsime jų pas
tangas išlaikyti gražų ir labai naudingą laik
raštį. Kaina metams $2.00. Adresas: “Jauni
mo Kelias“, Wilno, ui. Mickiewicza 24-1, Po- 
land.

ga buvo pašventinti nauji sa- krašto apsaugos ministras ge- gen. St. Raštikis baigė šiai.- 
vo gamybos lėktuvai ir atlik
ta įvairių grupinių ir figūri
nių skraidymų, kuriuose bu
vo pademonstruota mūsų la
kūnų drąsa ir grąžas lėktuvų

nėr. K. Musteikis ir kariuo-' žodžiais: “Dabar mes moko- 
menės vadas gen. St. Rasti- mos, bet kada bus mums įsa 
kis, pareikšdamas galįs drą- f kvta, mes kaurimės iV au’ko- 
siai viešai pasakyti, kad niū- simės taip, kaip kovėmės il
sų karo aviacija per du de- 'aukojomės 1919-20 metais.-Jei

valdymo menas. -Į sukaktuves šimtmečius yra padariusi ne reikės, mes nebijosime ir ini-
apsi lankęs Respublikos Pre
zidentas Antanas Smetona sa
vo Žodyje pažymėjo, kad Lie
tuvos aviacija per 20 metų 
daug sustiprėjo ir pažengė 
priekin, kad šalia karinės a- 
viacijos taip pat reiškėsi ir 
civilinė aviacija, jaunimas mo 
kosi sklandyti ir kad tėvynė

tik didelę pažangą ir toji po- rti, kad tik Lietuva būtų lai- 
žanga kitų mūsų kariuomenės sva ir nepriklausoma; uebi- 
ginklų tarpe yra bene pati josiime, kaip nebijojo mūsų 
didžiausia. “Juk ir Šiandien draugai, žuvę kautynėse per 
savo gražios emkakties proga, karą dėl Lietuvos nepriklau-
— pasakė kariudmenės vadas, somybės, kurių tarpe buvo ir
— aviacija padidėjo gražiais karo aviacijos atstovai; nebi- 
savo konstrukcijos ir savo da- įjosime todėl, kad tai yra ir 
rbo lėktuvais“. Savo kalbą^us mūsų pareiga ir garbė“.

Ta proga vokiečių spaudi 
plačiai rašo, pabrėždama, ka<^ 
naujieji susitarimai daro pa
grindą “pastoviems, draugin
giems santykiams“.

Aukso Grūdeliai
Kaipo geležis įmesta ugnin 

apsivalo nuo rūdžių ir ima ži 
bėfi, ’teip it žmogus visiškai 
DieVop atsigrįždamas nusiva
lo nuo nedorybių ir nauju 
žmogumi persimaino.

Negalime perdaug savimi 
užsitikėti, nes tankiai mums 
trūksta malonės ir pažinimo, 
tas didesnę turės ramybę. Tas 
yra pergalėtojas savęs ir pa
saulio viešpats, Kristaus drau 
,gas ir dangaus tėvainvs.

jei tavo širdis būtų teisi, 
tuomet visoks sutvėrimas tau 
būtų gyvenimo veidrodžiu 
šventos išminties knyga.

ir
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1$ “Mano Sielos Atgarsiai’
J

Draugijos Užsienio Lietuviams Remti Skyrių 
Metiniam Atstovų Suvažiavime 125 Atstovai

KAUNAS, V. 23. (Elta). — Taip pat laikas jau susirūpi-

Šventadienio Rytas tus šį ryty, iškrito, ištroškusią 
žemelę sumirkė, visam kam 

Šventa diena. Saulutė mei- ftuteik? gaivinančios rasos, 
liai sveikina ją gausiai lieda- Medžiai, medeliai savo lapų 
nia malonios šviesos visam pa ir žio(llJ spalvomis traukia 
šauliui, žadindama visus gar- žmogaus akį, jie vieni už ki

tų siūlosi savo gaivinančiubinti Viešpatį. Linksmai Jįjį 
garbina gyvoji galinta, garbi
na paukšteliai rytmečio gies
mėmis, žvėreliai pakilę iš nak-

r'''

grožiu, bendru gi spalvų har
monijos vaizdu žavėja. Puoš
nioji saulelė nesigaili savo

bes miego, einam ir mes gar-, spindulių, siunčia juos iš au- 
binti į savo bažnytėlę, ‘kur Jį kštybių žemyn, kad visam su

tvėrimui šviestų, duotų gam
tos gyvybėms šventadienio 
spindėjimo. Gražu, niajestoti-

Gauntos šventadienio nuotai

ramiam malonų, gėry, 'kur Jis 
maitina mus savo dangiška 
duona. Čia viešoj, aukštoj ma
ldoj Jam garbę atidavę, savo 
sielos galiomis Jįjį stebuklin
gai, bet realiai ipasiekius ir
pasistiprino Jojo malone, ti- ka susilicj“ ™ m0I"> fi,'los 

įsmūs grįžtam į savo „n- Į Jain-.u, inano uc
I loj veikianti, ją gaivinanti jė
ga veikia ir gamtoj, jai duo
da puošnumų. Esu gamtos vai 
kas, sykiu ir Dievo vaikas.

■ M /
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Šviesi diena, šviesus oras, 
šviesi ir visa gamta. Visa pla
ti apylinkė kaip tik matoma 
klestėja, džiaugiasi naujaja 
gyvybe. Miškai ir medžiai ne- 
bepermatomi, naujų, gyvų la
pelių jie pridengti, juose triš- 
ka aistringa gyvybė. Ta ipati 
gyvybė reiškiasi visur, kur 
tik nepažiūri: laukuose, dar
žuose, pievose, kiekvienoj gė-

Bendra sielos ir gamtos nuo
taika mus suartina, daro gi
miningais Viename. Gamta 
šaukia žmogui: garbinkim ’Cy 
vyjį Viešpatį visi sutvėrimai,

Gegužės 21 d. įvyko visuoti
nis Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti (Dl'LR) skyrių 
atstovų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo 123 įgalioti at
stovai. Iš draugijos pirminin-

nti steigimu užsienyje idėji
nių - komercinių knygynų, 
kur užsienio lietuviai gidėtų 
nusipirkti lietuviškų knygų. 
Praėjusiais metais buvo su
rengti užsienio lietuvių nio

ko adv. Rapolo Skipičio pra- kyklų mokytojams lituanisti- 
nešimo paaiškėjo, kad iki šio |<(>s kursai ir vaikų vasaros 
laiko draugija išlaiko užsie- kolonijos, kuriose vasarojo 
nyje 11 lietuvių mokyklų. Be apie 100 vaikų, atvykusių iš 
to, daug mokyklų, išlaikomų'įvairių kraštų. Keliamas klau 
kitų organizaci jų bei svetinių , simas pastatydinti vasarnamį, 
valstybių vyriausybių, remia kur kiekvienų vasara galėtų 
knygomis - vadovėliais ir ki- vasaroti užsienio lietuviu vai

kai. Tam reikalui jau gautas 
vado- Alytuje sklypas, kuris

gražioje vietoje.

Frances Norfleet Moses, vadinama “color giri” Amer. Jungt. Valstybių Jūsų Akademi
jas mokslo baigimo klasės iškilmėse, kurios įvyks šį mėnesį. Kairėj vienas baigiančiųjų 
akademijų, o dešinėj admirolas Wilson Brown. (Actme teleplioto)

taip pat, kaip ir visa mūsų 
tauta pirmiausiai trokšta lai
svės ir taikos, kad studentija 
ir visi lietuviai yra pasiryžę 
tą laisvę be kovos jokiu būdu 
neatiduoti. Šį savo pasiryži
mų jūs šiandien užfiksavote

garbinkim, kaip kas moka ir karį§,ku antspaudu”. Po gin- 
gali. Garbinkim, žmogus at
sako, nes Jis yra visatos ir

lėlėj, žolelėj. Visų lauktas lie- mano Dievas.

PABALTIJO VALSTYBIŲ STUDENTŲ 
KONFERENCIJA

KAUNAS, V-19. (Elta). —įvybei, kad ji laikytų tuos gi- 
Gegūžės 18 d. Kaune buvo nk lūs ir saugotų atsargoje,
Suomijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos ■studentų (SELL) ko 
nfererncija. Iškilmės prasidėjo 
prie Karo Muziejaus, kur Lie
tuvos studentija įteikė karino
menei savo aukomis nupirk- žus sumanymas, aš nuošird

kad tada, kada bus reikalas, 
jūs patys vėl galėtumėt atei
ti ir su savo ginklais ateitu
mėte kur visus mus kvies ir 
šauks tauta ir tėvynė. G ra

tus 74 šautuvus. Į ginklų į- žiai jam pritariu, ginklus pri-
teikimo iškilmes prisirinko įpi imu ir pasižadu, kad kariai 
Inas sodelis įvairiaspalvių stu juos jums saugos. Šis jūsų žv- 
dentų, o studentų organizaci-■ gis rodo gražiausi pavyzdį mū 
jos su vėliavomis sustojo prie J su visiems inteligentams, mū- 
žuvusiems už Lietuvos laisvę sų jaunimui ir visiems, kaip

klų perdavimo ceremonijos 
SELL konferencijos dalyviai 
padėjo prie žuvusių dėl lais
vės paminklo keturis vaini
kus (Suomijos, Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos). Esti) dele
gatas pasakė, kad vainikus 
deda visų 4 nepriklausomų 
valstybių vardu ir yra įsiti
kinęs, kad tas simbolis dar 
daugiau sujungs Baltijos tau
tas. Po to buvo sugroti visų 
keturių valstybių himnai.

18 vai. Karininkų Ramovės 
salėje įvyko SELL konferen
cijos atidarymas, į kurį atsi-

ribų ir pasiekia platesnės vi- kiškų pasaulį prasideda pa-
suc’menės sluoksnius. Sveiki
nimo telegramas atsiuntė Es
tijos ir Latvijos švietimo mi
nistrai, Baltijos valstybių so-

maldos, 9-nių dienų novena 
prie Šv. Dvasios. Suteikęs Su
tvirtinimo Sakramentų vysku 
pas suteikė palaiminimą Šv.

stinių burmistrai ir daug žy-Į Sakramentu. Vyskupui asista- 
mių Baltijos veikėjų. Švedi-1 
jos studentų atstovas, sveiki
ndamas ipareiškė, kad ir Šve
dijos, studentija yra išvien su 
Baltijos studentija. Konferen
cija tęsės tris dienas ir bai
gės Dotnuvoje Žemės Ūkio 
Akademijoje, gegužės 20 d.

Vyskupo apsilankymas
ROCHESTER, N Y. — Ge

gužės 19 d. vakare mūsų pa
rapijų vizitavo J. E. James E. 
Keamey, D. D., Rochesterio 
diecezijos vyskupas, ir sutei
kė Sutvirtinimo Sakramentą.

paminklo, kur iškilmių metu 
degė amžinoji ugnis. Skam
bant Kovos varpams į iš'kil-

reikia ryžtis ir kaip reikia 
pasiryžti būti pasiruošusioms 
aukotis už bendruosius visos

mes atvyko kariuomenės va- tautos ir valstybės reikalus, 
das brig. gen. St. Raštikis, Labai gerai padarėt, Kolegos,
kuris savo kalboje, įvertinęs 
studentij patriotiškų pasiry
žimą ginti mūsų tėvynės lais-

kad šių ginklų įteikimą daro
te šiandien Jūsų SELL kon
ferencijos pirmosios dienos

Ta proga pasakė gražų pa
laukė ministro pirmininko pa-, mokslų, primindamas, kad lai- 
vaduotojas ministras K. Bi-imjngi yra visi tie, 'kurie įpri- 
zauskas, Estijos ir Latvijos; jma įa sakramentą šį vakarą, 

nes šį vakarą po visą katali-

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

vę ir jos nepriklausomybę, be proga. Aš manau, kad ir jūsų 
kito ko, ipaisakė: “‘Jūs šian- svečiams, 'kolegoms iš drau-
dien pareiškiate, kad tuos gi
nklus neperduodate ir neati
duodate kitiems, bet tiktai

giškųjų mums valstybių, bus 
taip pat malonu matyti ir įsi
tikinti, kad Lietuvos studen-

pavedate kariuomenės vado- | tija, studentai ir studentės

Submarinams gelbėti laivo Falcon įgula ir nariai - eks
pertai deda pastangų iškelti nuskendusį submarinų Sųualus.

(/leme teleyphoto)

tomis mokslo priemonėmis.
Draugija yra nupirkusi vado- Alytuje sklypas, kuris yra 
vėlių už 36,618 lt. ir pusę jų 
ipasiuntusi į Jungtines Amo 
tikos Valstybes. Pačios mo
kyklos, išlaikomos DULR l’ie 
tų Amerikoje, davė gerų re
zultatu ir jose mokosi apie 
TOK vaiku. Užsienio lietuviu kan,ii,Intais - Dr. Na-

mokyklos dar nėra reikiamai vfkas- .a.dv- n“"ru5is f K. 
aprūpintos knygelėmis, -žemė- |Ka‘'‘aka*'*s- 
lapiais, paveikslais ir kitomis

J nauja DULK valdyba pri
rinkta: adv. Skipitis, Gaba- 
liauskas, Skrupskelis, Nasevi- 
čius, Pankauskas, kan. Ste.po-

pasiuntiniai, Vytauto Didžio-Į 
jo Universiteto rektorius prof.; 
M. Roemeris ir kt. Atidary-I 
damas konferencijų, min. pir-l 
min. pavad. K. Bizauskas,1 
tarp kito ko, pasakė, kad SEL 
L veikimas, kaip aiškiai pa
rodo praeitis, jau yra išvaręs 
gilią vagą Suomijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos akademi
nio jaunimo bendradarbiavi
me. Tas bendradarbiavimas 
turi didelę svarbą, nes jis iš
eina iš studentų tarpusavio 
susipažinimo ir bendro darbo

vo iparapijos ir kaimynai ku
nigai, ir Aųuinas instituto 
studentai.
Baigia savo jaunas dienas

Mūsų jaunimo vadai ir bu
vusieji Amerikos Lietuvių 
Studentų ir Profesionalų Są
jungos centro viršininkai ren
giasi susiporuoti ir jau yrr 
paskelbti užsakai Bernardo 
Rumbučio su Veronika Uli 
nauskaite. Bernardas yra bu
vęs minėtos sąjungos centu 
vice-pirmininkas. Taipgi Jo
nas Morkūnas su Amelija Ur
bonaite. Morkūnas yra vienas 
pirmutinių ALS ir PS orga
nizatorių ir centro pirminin
kas. Dabartiniu laiku yra pro 
fesijonnlis laidotuvių direkto
rius. Sveikiname! Vyturys

■mokslo priemonėmis, nes tam 
trūksta lėšų. Be to, reikėtų 
įsteigti atskirus knygynėlius 
lietuvių jaunuomenei, kuri v- 
ra baigusi 'mokyklas, kad ne
užmirštų išmoktos kalbos ir 
galėtų arčiau susipažinti su 
mūsų kultūriniu gyvenimu.

į^Scratching
/TrELIEVE ITCHING SKIN Oe/cA/y

Even tho most stubbom itctiing of eczen.a. 
blntches. pimpius, athlcte's foot, rasbes and 
Other cxtcmally causod skin eruptions. 
Itiickly yicids to pure, cooling. antLseptic. 
luiuid O.D.D. PRCSCR1PTION. eiuar. grttoae- 
less and stainleas—drit-a fast. Ils gentie 
oili smfcVc tho irritatton. Stopa the most 
intenstmehing in a hurry. A 35c trial bot- 
tks, at all drug storus, provee it—or your 
money back. Aak for U.D.D. PRESCRIPTION.

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth
¥

• 1-4
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 18- 

tobulinti, nužemintos kainos, lengvi l&mokejimai,
teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
Turime daugybe vartotų automobilių vėliausios mados, nuo $15.00 
ir augščiau.

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS............PO

Pinigai gražinami jei 
m patenkinti.

$12.50

FCUTS-BURNS-SCALDS
■hould be qtiickly treated to nrerent bad after- 
effects aa wej| aa idieve pain. U«e OIL-of-SALT. 
Wonderful too for tore, tired feet. At your 
druggist's—money back if not eatitfied. For 
frretample writeMoMoLaboratoriea,215Soutb 
Leavitt Street, Chicago. -

QUICK RELIEF FOR FEEf

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas piritas daro LAISNUOTAS DKNTI8TAR iš impresiją mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAVVNDALE DENTAL LABORATORIES

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšies naujus namus ant
lengvą mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgannn geriantį atlyginimą iš Pire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 03063# 15 WEST 2«th STREET 

Tel. Ij»wntlale 29OK-9
Atdara iki 9 v. p

1721 RO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Monroe 9251

Phone: Calumet 2520-1

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

Perkėlėm raštinę | savo namą. Raštinė modemiškai įrengta Ir patar
navimas bus geresnis.

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

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

O. A. ŠUKYS, Prezidentas, SUKYS DOODY ANTONISEN, Ine.

KLAUSYKITE

New City Fnmitnre Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie 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
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DETROITO LIETUVIŲ 2INI0S
■'a

Detroito Lietuviu Kat. .,,,U08W karts nuo kurto upn 
Veikimo Centro 
Susirinkimas

tui paaiškins ir bus dr-jonn 
praneštu. Dalyvis

Geg. 23 d. įvyko DLKVC Tėvų Padėka 
susirinkimas Lietuvių svet. Šiuomi prašome priimti mii 
Pirm. P. Medonis susirinki-' sų širdingiausių padėkų visi, 
mų atidarė malda. Nut. rast. kurie tiek daug prisidėjote 
A. Ambrasienė (perskaitė pra-'prie sūnaus kun. Bolio lva 
eito susirinkimo nutarimus,' nausko primicijų iškilmių puo
kas vienbalsiai prikirta.

Pirmiausiai, pirmininkui pa
tos ir suteiktas- dovanas. Di
delis prijautimas geraširdžių

prašius, suregistruoti nauji lietuvių parodytas, 'kas ne tik 
dr-jų atstovai. Fili. rast. 0.1 sūnui suteikė džiaugsmo, bet
Kratavičienei tai atlikus, pa
sirodė šiam susirinkime da
lyvavo atstovai šių dr-jų: Šv. 
Petro parap.': šv. Petro dr- 
jos — K. Lobeikis, P. Seliava, 
A1. Mozūras. Neperstojančius 
Pagalbos Marijos dr-jos — J. 
Juškevičienė, E. Seliava.

g v. Antano parap,: SLRKA 
265 k p. — K. Mišeikis, J. Ke- 
blaitė, M. Šimonis. Šv. Raža- 
nčiaus dr-jos — M. Barisienė, 
O. Piragienė, A. Žvinsdienė. 
Šv. Antano dr-jos — J. Žalia- 
giris, J. Žyrinas.

Šv. Jurgio parap.: Moterų 
♦Sujungus 54 kp. — M. Ka- 
sevičienė. Lietuvos Dukterų 
dr-jos — P. Bandzienė, B. Da
pkienė. SLRKA 190 kp. — S.

ir mums. Todėl visi kuomi 
nors prisidėję prie to viso iš 
gilumos mūsų širdžių priim
kite didelį ačiū.

Ignas Gena vi j a Ivanauskai

Pereitų sekmadienį Detroi
te buvo sustojęs žurnalistas 
V. Uždavinys. Dalyvavo Šv. 
Antano parap. piknike. Su 
daugeliu lietuvių susipažino, 
plačiau pasikalbėjo su teatrų 
savininkais Miškiniais. Dar
buotojas S. Stepulionis savo 
automobiliu svečių pavežiojo.

Detroite per šiuos kelis mė
nesius jaunimas lietuvių su
judo tuoktis (ženytis). Žino-
nės sako: kažin ar prieš blo- 

rilaškevičius, M. Juodsnukis. gų, ar gerų toks judėjimas.
Šv. Juozapo dr-jos — S. Sa-! 
viekas. I

Kitos dr-jos bei 'kuopos dar 
neišrinko per birželio mėne
sio susirinkimus atstovų. Prie 
Veikimo Centro priklauso ir 
pavieniai darbuotojai.

Šiame susirinkime duota iš
sireikšti atstovams -dėl ben
dro darbo. Beveik visi parei
škė, kad tai yra labai gtfias 
dalykas turėti visų trijų pa- 
įapijų bendrų vienybę, kuri 
katalikus glaus vieningon da
rbuotėm

Padaryta du svarbūs pra
džiai nutarimai.

1) Kad arčiau visi Veikimo 
Centro dalyviai tarpe savęs 
‘susipažintų, surengti šeimy
niškų išvažiavimų. Komisijon 
išrinkta P. Medonis, J. Juš
kienė, P. Grybas, S. Atkočiū
nas, M. Šimonis.

2) Rudenį surengti bendrų 
vakarų, kurio pelnas būtų ski 
liamas visų trijų parapijų ne
turtingų šeimynų naudai, t. 
y. 'kad vaikučiams, kurie la
nko parap. mokyklų, būtų nu
pirkta šiltų drapanėlių. To
kias šeimynai nurodys klebo
nai. Šiuo sumanymu sekan
čiam susirinkime bus daugiau 
kalbama, nes daugiuu daly
vaus iš dr-jų atstovų. Visos 
dr-jos ir kuopos prašomos pa
sistengti išrinkti atstovus.

.Visokie laisvamanių gaiva
lai stengiasi spaustis katali
kų tarpan, kad gavus dides
nę galę savo judėjimui. To
dėl mums būtinai reikalingu 
Žinoti visos jų šunybės. Vei
kimo Centras savo susiririki-

Koresp.

DRAPgXB

Visos svarbiosios Wasliington, D. C., gatvės bus taiip pa-

daug vištų. Birželio 22 d. tu
pėsime “Poultry Card Palty”. 
Prie kiekvieno stalo laimėto
jas gaus vienų vištų dovano
mis. Žmonės labai perka ti- 
kietus ir žada skaitlingai da

lyvauti. Mat, norima laimėti 
gerų dovanų ir taip pat pa
remti mažų mūsų parapijėlę. 
Visas pelnas iš to iparengimo 
eis parapijos skoloms mokėti. 

Naujas biznierius

Girdėjau, kad V. Akromas 
atidarė naujų užeigų prie 33 
Avė. ir “J” St. Linkime jum 
ir jo sūnauns pasisekimo.

Naujas namas

P-nas Novakas pastate la
bai gražų naujų namų prie 34 
ir “U” gatvės. Namas gra-

— Kada f 
—- Tada, kai

tamstos žmona.
sutiko būti

LIETUVIAI DAKTARAI

Tai. Yard* 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieuiaia: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

ir akinius pntaiko
3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
irAntradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 p. M.

puoštos Anglijos 'karaliaus Jurgio VI ir karalienės Elzbietos žini atrodo ir girdėjau, kad „ g Halsted St Chicago 
vizito metu. (Acme telepboto) nuo nuomotojų negalima ir Pirmadl^mau Trečiadieniai* ir

OMAHA LIETUVIŲ ŽINIOS
J

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Pullman 7233
Res. Pullman 0263

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Mlchlgan Avė.
Chicago, llLiuoia 

OFISO VALANDOJ.
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

Ofiso teL CANal 2346 
Rez. teL CANal 0402.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal nutartį

2305 So. Leavltt Street

Mokyklos Užbaiga

Princesė Te Ata iš Oklaho- 
ina City, Okla., duktė pasku
tinio indėnų Chicliashatv gi
minės gubernatorio, .pakviesta 
į Waishington, D. C., dramati
zuoti Amerikos indėnų folk
lorų, legendas ir šokius per 
Anglijos karaliaus vizitų Bal
tuose Rūmuose. (Acme tele- 
plioto)

OMAHA, NEBR. — Gra
žus būrelis mergaičių ir ber
niukų baigs mūsų Šv. Anta
no parap. mokyklų sekmadie
nį, birželio 5 d., 7:30 vakare.

Bus labai graži programa, 
prie kurios seselės gražiai pri
rengė vaikučius ir kitų sky
rių. Aš tos programos neap
leisiu už niekų. Verta visiems 
Omalios lietuviams jų pama
tyti ir paremti seselių darbuo 
tę bei pasiaukojimų mokinant 
mūsų vaikučius.
Novena

Turėsime novenų į šv. An- 
' tanų nuo birželio 5 d. iki 13 
d. Novenų ves Redemtoristas. 
Patartina jaunimui dalyvauti 
novenoje, klausyti pamokslų 
ir melstis prie šv. Antano, 
kuris yra mūsų parapijos glo
bėjas ir jaunimo.

Šv. Antano draugija daro 
vajų padauginti savo nariui 
skaičių iki šimto. Gražus su
manymas. Būtų labai gerai, 
kad šimtas vyrų eitų bendrai

šv. Komunijos sekmadienyje 
per novenų ir parodytų 'mūsų 
parapijonams, kad myli šv. 
Antanų ir priklauso prie drau 
gijos, kurios šventasis yra 
globėjas. Dabar šv. Antano 
draugija virš 70 narių turi ir 
gražiai veikia dvasiškai, tau-

upsiginti,

Mirties angelas
Tik kų pasimirė senas pa- 

rapijonas Ir ilgametis Oma
lios gyventojas, Kazimieras 
Šimkus. Jis jau gaudavo pen
sijų iš “Swift Co.” ir turėjo 
savo ūkį. Dabar sūnus Povi
las paliko ūkininkauti. Am
žinų atilsį duok jam, Viešpa
tie! Vietinis

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

DR. P. J. BEINAR
IBElA'AltAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Y arda 3965 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal uutart;

Sweeps away surface deposits...
breaks up dūli, ūgly tooth fiin
likę magic. You'd never believo how fut 
the NEW LlftU-rlnr Tooth Paete rietus 
and polinhes tooth. lte new, miraclo-clca įa- 
ing lngredient, Isuter-Foara detprge.it. 
whJską«way ūgly surface deposits in a jiffy.

Thelnstant brueh and aallva touch amnz- 
Ing Luster-Foam detergeot. it surges Into 
aroam of tiny. active buhblea. whlchswccps 
Into and cleans pi te and eraeks so minute 
ei en water may not enter them . . . leaves 
your whole mouth tlngllng wlth llfo . . . 
atarta your teeth sparkllng wlth new luatcr.

Oet the Mg 25f tube, or better štili, the 
doubln-elze 4(X tube contalnlng more than 
W pound at any drug countrr. Lambert 
Pharmacal Co.. St. Loula, Mo.

ims NEW roiMuia
LISTERINE TOOTH PAŠTE

' tupcrrhargtd with

--LUSTER-FOAM'f/✓////j <n»ii»m»»\W\s\\

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

6ALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

—Girdėjau, rodos, 
tiškai ir finansiškai. F. Petru ' apsivedei T 
čionis yra jos pirmininkas, A.
PolinMkis — sekretorius ir 
K. Kušleika — kasininkas.
Vištų “party”

Mūsų klebonas išaugino

Pranešimas
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.

tamsta

— Taip.
— A! Sveikinu, sveikinu... 

O su 'kuo?
— Su Kirvelaitė.
— Bet juk ji iš proto išėjo!

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgima 1116 4070 Archer Are.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredų 

Seredomis ir Nedel. pagal sutartį

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮJ MORGIČiy

Kiekvienos ypatoc padėti pinigai yra apdrausti iki 35000.00 per
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United State3 
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 ASSOGIATION
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

J

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

IJENGVAI8 IAMOKfiJlMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1*04

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

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

SIIBURBAN TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie lll-tos 

ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 oentų.

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto iki 5:00 valandos vakare.
UŽSISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGUOS PIKNIKAMS 

ARBA KITIEMS REIKALAMS.

TELEFONUOKIT GARADŽIŲ, WORTH, ILL.
Tel. WORTH 88-W 2

JOJ BETIKIB, Pim, -------------------------------------- JUI MOTASIS, S«r. Ii Ui

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tro* labo*
CHICAGO, ILL.

Telefoną* MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nao 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v'

Telefoną* HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd. 
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto 
2—4 ir 6—8 vaL vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitartus

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Rez. TeL PLAza 2400
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedčliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso TeL Canal 6122
Res. 8342 So. Marahfield Ava.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir fcjekmadieniai* 

pagal sutartį

TeL YARds 5921
Re*.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 YVest 35th Street

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiIl 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2-4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia susitarus

2423 W. Marųuette Road

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal eutartĮ

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant eek- 
madienius ir trečiadieniu*

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

DR. STRflLUL’IS
PHYS1C1AN *nd SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL jak. 
Nedėliomia pagal sutartį,

Office TeL YARd* 4787 
Namų TsL PROayct 1930

Tai OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefoną* REPublic 7868

Ofiso TeL VIRgfnia 0036 
Rezidencijos TeL BBVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso v*L: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Reztdeneija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomia pagal sutartį.

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

DR. J. J. KO W AR
(K0WAR8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chlcago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniau 

pagal sutartu

Stengkies kantriai kitų pra 
8ižengimus 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,

Tai OANal 0257
Rea. TeL PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Arteeian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare
TeL YARd* 2246

DR. G. Z. YEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefoną* Lafayette 3660 

Antradieniai*, Ketvirtadieniai* u 
Penktadieniai*

4631 South Ashland Avė.
TaL Yard* 0994 

Bnendieaien, TreČiMbaDisia ii

detprge.it


Penktadienis, birž. *2 d., 1939

AMERIKOS LEGIJONO PATRIJOTINE 
IŠKILME

Dalyvaus ir Lietuvių Dariaus-Girėno Postas
Chieagos lietuviai pakvies-j Apie religijos laisvę Ame- 

ti Amerikos Legijono (Ame-! rikoj kalbės žymūs vadai ka-
rican Legion) dalyvauti pa
triotinėje iškilmėje, kuri į- 
vyks šio šeštadienio vakare, 
Chicago Stadiume, prie Ma- 
dison ir Paulina gatvių.

Šioje iškillnėje dalyvaus 
daugiau kaip 25,000 žmonių, 
kaip praneša Amerikos Legi
jono vadai. Iškilmėje taipgi 
dalyvaus lietuvių Dariaus ir 
Girėno postas, kuriam vado
vauja AVilliam Sebastian.

Senatorius Seott Lueas, ku
ris bus vienas iš kalbėtojų, 
apie šių patriotinę iškilmę pa
sakė:

“Šiomis dienomis mes, a- 
jnerikiečiai, turėtumėm domė
kis ir daugiau suprasti, ką 
reiškia būti laisvu ameriko
nu. Alės turime įvertinti tų 
laktų, 'kad amerikonai esam 
laisviausi žmonės (pasaulyje! 
Tadgi, kiekvienas chicagietis 
turėtų dalyvauti šiahne susi
rinkime”.

tulikų, proteslonų ir žydų. Iš 
katalikų kalbės kun. J. lt. 
Keane, O.S.A1., direktorius So 
pūlingosios Alotinos novenos, 
protestonų, dr. Ralph Wake- 
field, prezidentas Cbie.ago 
Churcli Federation, ir dr. G. 
George Fox, prezidentas Chi
eagos Kabinų Asociacijos.

Amerikos himnų dainuos o- 
peros artistė Rusa Raiša. 300 
vėliavų bus išrikiuota ant es
trados, kuomet publika dai
nuos Amerikos himnų.

Prieš programų stadiume į- 
vyks legijonierių paradas, ku
ris prasidės nuo Randolph ir 
Ogden gatvių. Jame dalyvaus 
“druni ir bugle corps“ Sons 
oi* tlie Legion, Boy Scouts ir 
kilos patriotinės organizaci
jos- x

Programa prasidės 8 vai. 
vakare. Visi Chieagos lietu
viai prašomi dalyvauti. įžan
ga nemokama. Stasys Pieža

DRxngyg

i Iš Lietuvai Gelbėti 
Fondo Veikimo

Rakščių namuose įvyko «ni- 
inėto fondo valdybos ir komi
sijų posėdis. Dalyvavo ir ko
nsulas P. Danžvardis. Daug 
kalbėta, daug pUmuota ir di- 
skusuota ai>ie sėkmingesnę 
fondo veiklų. Be kitko, nutar
ta pasiųsti visoms lietuviš
koms draugijoms, organizaci
joms, klubams bei chorams 
laiškų, prašant prisidėti au 
ka prie Lietuvai Gelbėti Fon
do. Taip pat nutarta sureng
ti Joninių naktį. Išrinkta k< | 

I misija kad pasiteirautų apfė 
laikų ir tinkamų tani vietų. 
Be to, nutarta visu ainarku-

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
U angliško vertė

Knn. Ant. M. Kamiiikie

Birželio 2 Diena
Jie klausė kokiais ženklais 

galima jo Mylimąjį pažinti. 
Jis atsakė ir tarė: “Pasigai
lėjimu, kas yra būtinu Jo 
Valioje, be jokios visai per
mainos”.

t

Bevažinėjant traukiniu po Kanadą Anglijos karaliui atsi
tiko maža nelaimė — traukinio durys privėrė dešinės rankos 
pirštus. Nepaisant to, visur, kur tik priseina, sveikinasi ran
kos paspaudimu. (Acme telephoto)

West Pullmano 
Naujienos

ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jos sidabrinio jubiliejaus me
tais rengiama šaunus karni
valas prie 123 ir llalsted gat.

Kami valas prasidės birže
lio 2 d. ir baigsis birž. 11 d., 
su gražios dovanos laimėjimu.
Karnivalas bus kas vakarų niu, o ypač dabar, kad jau- 
Sekmadieniais prasidės apie 3 nuoliai reikalingi pasidarbuo-

$3.00 ir Konst. Vitkevičienė 
2.00 dol. Fondas sparčiai au-

ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jos vikaras, kun. Stanislovas 

, Guučas, pasitenkinęs, (kupinas 
naujų įspūdžių grįžo iš ilgos 
atostogų kelionės. Grįžęs ėmė
si energingo darbo su jauni
mu,

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Praeitų savaitę netikėta mi
rtis aplankė mūsų kolonijų ir 

'išplėšė a. a. Martynų Lorencų. 
Bedirbdamas savo kasdieninį 
•darbų (pasijuto blogai ir kri
to negyvas, ištiktas širdies a- 
tako. Gaila yra prarasti gerų 
ir labai naudingų žmogų, ku-

ciška Milkevičiai, gyvenantys 
netoli Downers G rovė, nuo se
nų laikų priklauso prie šios 
parapijos. Jaunojo brolis ge- 
rb. kun. P. P. Cinikas, MIC., 
atliks sutuoktuvių apeigas.

Stoka išauklėjimo, tinginys
tė, bailumas, išnaudojimas — 
tai svarbiausieji pasisekimo 

ris uoliai darbavosi parapijo-1 priešai.
je ir draugijose. Velionis bu-{ 
vo Apaštalystės Alaldos ir la-

Pranešimai
Dariaus - Girėno Paminklo 

Statymo Komiteto svarbus su 
sirinkimas įvyksta “Margu

mu varyti aukij rinkimo va- $įo” redakcijoj birž. 2 d., 8 
jų, darban įtraukiant koloni- Val. va’k. Visi komiteto 
jų darbuotojus.

Jei kada nors Lietuvai Tei 
kalinga pagalba, tai reikalin- j 

ga dabar, šiuo kritišku mo
mentu. Lietuva laukia, Lie
tuva tikisi iš mūsų, amerikie
čių lietuvių, pagalbos. Imki
me pavyzdį iš Lietuvos lietu
vių, kurie savo tautos reika
lams jau yra surinkę šimtus 
tūkstančių litų. Alės, Ameri
kos lietuviai, lengvai galėtu
mėm surinkti bent dešimtimis 
tūkstančių dolerių. Šio fondo 
komiteto tikslas surinkti bent 
dešimts tūkstančių dol. tarp 
Chieagos lietuvių.

' Lietuvytis

riai
na-

būtinai turi atsilankyti. 

V. Rėkus, K-to sekr

t

GARSINK1TFS “DRAUGE’

vai. popiet.

Bus nepaprastai daug viso
kio įvairumėlio, žaislų ir nau
dingų laimėjimų. Kviečiame 
svečius iš kitur atvykite ir 
pamatykite mūsų 'karnivalą.

Pereitų savaitę naujos mon
strancijos fondui aukojo: So
fija Simonaitienč 10 dol., Sta
sys Vaitkevičius 5 dol., Julija 
Jonkienė 5 dol., Račių šeimy
na 5.00 dol., P. Gudžiūnienė

MABE MER 
M1SERABIE 

Read How 
She Found

«esudltefef
Museles were so sora 
Bheeouldhardlytooch 4
thrm. llsrd iLimlin* Wi»rd Oil I.iniment and
found wooderful relief. Try lt today if your 
museles are stiff.sore, achy. Rub it on thorough- 
ly. Feel its prompt varming action ease pato; 
bring soothing relief. PIcasant odor. Will not 

. stain. Moncy-back guarantee at alt drug Stores.

HAIVIiINS
WIZARD OIL

MNIMENT
Fo BMeULAK *CH€5 paiN4!

RMEUMATIC PAIN-LUMB AG f:

GIESMYNAS

ti per karnivalą.

bdarių 4 kp. pirmininkas. Pra 
eita pirmadienį įvyko iškilmi
ngos laidotuvės, 'kuriose daly
vavo minia žmonių.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PftUZIN

Gerianaiaa Patarnavimai — Moterai patarnauja 
Phone 9000 620 W. I5th Ava.

Alūsų gerb. kleh. kun. A.
• AI. Lirtkus yra labai užsiėmęs 
(parapijos 25 'metų .jubiliejaus 
parengimais bei pramogomis. 

'Negana to, klebonas kun. A. 
Al. Linkus vadovauja ir Lab
darių Sų-gos organizacijai, 
kad sukėlus fondų pastaty
mui Seneliams Prieglaudos.

Rap.

Ateinantį šeštadienį 9:30 v. 
ryte per iškilmingas mišias 
įvyks sutuoktuvės Jono Cini
ko su Jozefina Milkevičiūte. 
Jaunoji yra gimus šioje pa
rapijoj, jos mokyklų lankius 
ir taip pat užbaigus Šv. Ka
zimiero mergaičių akademijų. 
Jos tėvai Juozapas ir Pran-

KAZIMIERAS 
N0RW AINIS -

Mirė geg. 30, 1939, 1:30 vai. 
popiet, sulaukęs 23 metų amž.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motinų Antaniną, po tėvais 
K ai raitė, tėvų Kazimierų, 2 se
seris: Stanislavų ir Onų, sese
rėčių Shirley, mylimų sužiedo- 
tlnę Mabel Drover, dėdę Jo
nų Norwainį ir jo šeimų, tetų 
Karolinų Norwainienę ir jos 
šeinių, giminaičius; Pranciškų 
Zaleckį ir jo šeimų, šaltmie- 
rus ir kitas gimines.

Kūnus pašarvotas Butkaus 
koplyčioje, 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 3 d. Iš koplyčios 8:30 
vai, ryto bus atlydėtas į Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka- 
ciniiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina, "Bėras. Se
serys, Stižlcdotinė, Seserėčia, 
Dėelė, Teta ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai But
kus Undcrtaking Co. Telefonas 
Ganai Slftl.

Įsigykite Naujų Giesmynų. Jame 
rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes ir muzikų patvarkė 
Ant. 8. Pocius.

Išleido C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLfiLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir Izit/niškal, visiems Sekmadie
niams ir šventėms. Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršais, 
kaina — 3,75. Reikalaukite U: ;

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St TeL YARDS 1278

Res. 4543 Soufh PattMna Street

LAIDOTUVIŲ DIRatTORfUS

John F. Endeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

Jei negali visuomet, save 
patį ištyrinėti, tai nors ypa
tingose valandose tai daryk, 
mažiausiai kartų dienoje, rytų 
arba vakare.

LAIMTUViy
DYKAI koplyčios visose 

Chieagos dalyse

Klausykite mftsq Idetoviq radis programo Antradienio fcf 
šeštadienio vakarais, 7:00 valandų, Iš WHIP stoties <1480 K.)

Pranešėjas P. fiALTIMIKRAS

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTES — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY x
Chicago, Illinois527 Nopth Western Avė.

Telefonas SEELEY 6103 
/t ' Skyriai nndid ikerui noo Holy Sepulchre Kaplaių, BSOO VmI llltS

A. A A 
ALEKSANDRAS

JOZAITIS
Mirė gug. 21 d.. 1939 m.,

sulaukęs 72 metų unižiaun.
Gimęs Lloiuvojc, Panevėžio 

apskrityje, Klovainių parapijo
je, Laipušktų kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
biolj Ignacų, 4 brolio valkus: 
Mykolų, Pranciškų, Karoli ir 
Huloii Jozuiiim ir kitas gimi. 
nes. Lietuvoje paliko seserį Elz
bietą, brolį Kastantinų ir ki
tas ūmines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3219 Lituaniea A- 
venue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 3 d. Jš koplyčios 9:00 
valandų ryto bus atlydėtas į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
taiuus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Broliai. Sesuo, Bro
lio Vaikai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, telefonas Y aid s 113$.

A.f
VYTAUTAS

mJIkevicius
(gyveno po nmii. 1817 West 

Nortli Avė.)

Mirė geg. 29 d., 1939 m.,
5:30 vai. popiet, Minneapolis, 
Minn., sulaukęs 23 metų am
žiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motinų Petronėlę, du brolius: 
Vincų, brolienę Lucillę ir Ber
nardų, ir kitas gimines ir pa
žįstamus.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz koplyčioje, 2314 West 23- 
rd Place.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 3 dienų. Iš koplyčios 
8:30 valandų ryto bus atlydė
tas į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Broliai,
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai — 
Laohawicz ir Sūnai, telefonas 
CANal 2515.

Irba Flower Shofpe 
4180 Archer Avė.

UfATVITS MM 
— • —

lUCtas Mylintiems Vflll ilhlB — - 
— Istidocavtan —

KARIAI CHIOAGOS, CICIROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A U P C patarnavimas HnDULHIIIiL dieną ir naktį
TA V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I A I MIESTO DALYSE

fotams M-PMiiis 3307 Iitn&iiiea Are. 
Phone YASds 4908

11. Žali 1846 Weet 46th Street 
Phone YARds 0781*0782

Allnt V. Petkos 4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

P. 1 Ridikas 8354 So. H&lsted SL 

Telefonas YARds 1419

AattiMy B. Pttkis 6834 So. Weetem Are. 
OROvehill 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICero 2109

_ . . , 2314 West 23rd Place
Maincz ir Suai
uumiHTiim. n wmi phQne FŪLlin&n 1270

S. P. Mažėto
4348 So. California Are.A,

72Phone LAFayette 3572

3319 Lituaniea Arenas 
Phone YARds 1138-1139



Visus savo mielus kaimynėlius nuofiirdžiai kviečiame pas 
pasilinksminti tyriame ore.-

Penktadieni'!;, hir*. 5 J uve

aštuoniolikiečius pasisvečiuoti, susipažinti ir 
____ _________ KLEBONAS IR RENGĖJAI

Dievo Apveizdos Par- Piknikas
Sekmad. Biržel.O-June 4 d., Vytauto Darže, 115 gatvė,. arti Pulaski Rd.

Aplink mus
Šiomis dienomis atvyksta Jau kiek laiko kaip sunkiai

Chieagon lietuviškų šokių spe-Į serga Jonas Krušas, Šv. Ka- 
cialistė - mokytoja M. Baro- zimiero kapinių ūkvedis. Gv-

Svarbus Pranešimas 
Namų Savininkams

Lietuviai, namų savininkai, 
kurie užsimokėjote 1938 metų

naitė. Ji Chicagoje žada pa
būti porų savaičių. Per tų lai
kų ji nori susipažinti su vie
tos šokėjų grupėmis ir pagel
bėti joms lietuviškų šokių me
ne.

Baronaitė iš Kauno atvyko 
prieš porų mėnesių. Ji ilgesnį 
laikų buvo New Yorke — ruo
šė ten šokėjus Lietuvių Die
nai Pasaulinėje Parodoje. Da
bar ji yra Kanadoje.

Šokių vadai bei šokėjai, no
rintieji mokytojos Baronaitės 
vizitu pasinaudoti, patariami 
kreiptis į Lietuvos Konsulatų, 
100 E. Bellevue PI. Telefonas 
Superior 5619.

ino Chicagos apskrities labai 
svarbus susirinkimas bus pi
rmadienį, birželio 5 d. Nekal
to Prasidėjimo par. salėj, 8 
vai. vakare. Būtinai turi at
vykti visų kuopų atstovai.

Daromi spėliojimai, kiek
žmonių buvo Šv. Kazimiero Visi Lietuvos laikraščiai ko 
kapinėse praėjusį trečiadienį, montuoja p. E. Šaulienės, iš
Vieni sako, kad galėjo būti 
tiek, kiek tose kapinėse yra 
palaidotų, būtent apie 18,000, 
kiti mano, kad ddvidešimtį 
tūkstančių, o treti — daug 
daugiau.

Ta pačia proga reikia pri
minti, kad iškilmingąsias mi
šias kapinėse laikė kun. A.
Baltutis. Jam asistavo: dia
konu kun. M. Švarlys, sub- °ianiasi 
diakonu kun. St. Petrauskas. 
Pamokslus sakė kun. A. Mar- 
tinkus ir kun. J. Paskališkas. 
Stacijoms vadovavo gerb. pre 
latas M. Krušas.

iT » . . t , i • Brigliton Parko ir kitų ko-Lafiai gausingame Labdarių I, ,,, . įlomių lietuviai tėvai pasirū-Sųjungos piknike kuris buvol . Y , , .. . . ..... . . pinkite, kad jūsų vaikai butupraejusj antradienį Vytauto
darže, matėme viešnią iš Spri- 
ngfield, III. ip-nią Mačiulienę, 
kuri yra žymi to miesto lie
tuvių veikėja. Piknike be šo
kių, visokių žaidimų ir pasi
linksminimų, buvo ir prakal
bų. Kalbėjo dr. A. Rakauskas,
Federaeijos pirmininkas, 'kun.
Ig- Albavičius, kun. A. Lin
kus, kun. J. Vaičiūnas, L. Ši
mutis ir A. Bacevičius. Dai
navo Panevėžiečių choras. La 
bdarių piknikas šiemet buvo 
įvairus, tvarkus ir, reikia ma
nyti, pelningas. Visas pikni
ko pelnas skiriamas senelių 
prieglaudai statyti.

Užvakar, būtent gegužės 31 
d. staiga apendicitu susirgo 
Pranas Martinkus, 21 metų 
amžiaus, iš Šv. Jurgio para
pijos. Užėjus nebepakenčia
mai skaudžioms atakoms, bu
vo pašauktas dr. A. Radaus
kas, kuris, ipadaręs ligos dio- 
gnozą, skubiai ligonį nuvežė 
į Šv. Kryžiaus ligoninę ir pa
darė sėkmingą operaciją. Pra
no tėvai, Martinkai, yra geri 
ir pavyzdingi Šv. Jurgio ipar. 
perapijonai.

dosi Mercy ligoninėj. Jis yra 
gerb. prelato M. Krušo arti
mas giminaitis.

Kun. Jonas Vosylius, MIC?, 
netrukus išvyks į Marianapo 
lio Kolegiją, Thompson, Conn. 
mokytojauti. Tuo paskyrimu 
jis džiaugiasi, nes mėgsta mo
kytojauti ir, be to, Mariana- 
polis yra netoli jo tėviškės — 
So. Boston, Mass.

Lietuvių R. K. Susivieniji- te tai padaryti mokėdami ant
rąją dalį. Kad tą protestą pa
reikšti, mums lietuviams na
rni} savininkams, dėlei geres
nio patogumo, galima kreitp-

Chieago Heiglits, reikšmingą 
auką Ginklų Fondui. i

Ponia Šaulienė, neturtinga 
moteris, paaukojo Ginklų Fo-I 
ndui savo trijų dienų uždarbį ‘ 
— $5.00.

Kitų ebicagiečių aukos taip 
pat minimos ir Amerikos lie
tuvių jautriu duosnumu džiau

Lietuvos laikraščiai rašo, 
kai Kelly High Schooleje Bri 
gliton Parko kolonijoje, jau 
įvesta lietuvių kalbos pamo
kos.

užregistruoti lietuvių kalbos 
pamokoms.

Garfieldparkiečių 
Išvažiavimas

Gaifield Park Lietuvių Vy
rų ir Moterų Pašalpinis klū-1 
bas birželio 4 d., Spaičio dar-1 
že Willow Springs, UI., ren
gia išvažiavimą. Pradžia 2 va
landą (popiet. Visus nuošird
žiai kviečia.

Rengimo Komisija

PLATINKITE “DRAUGĄ”

A FIAVOR Ali 
ITS 0WN THAT 

MIUIONS HIFIR

NEW CITY FURNITURE MART
— rengia —

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

Sekmad., Birželio-June 4, 1939
$1,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00

Kas nor užsirezervuoti vietų ant buzų prašomi kreiptis J New City Fumlture Ma.rt, 
1662 W. 47th 8t., Iš anksto. Su kiekvienu buso tikletu rausite Įžangos tlkletų dykai. 

Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigžr
dės ir juokdariai.

Taipgi, New City rinks populiariausią mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
Klausykite mūsų programo: Antradieniais Iš stoties WSBC, 1210 kl]., 0:00 Iki • V. V.

AGENTŪRA
»

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių | 
Prienamomis Kainomis.

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

Domininkas Kuraitis, Savininkas 

Telefonas VICtory 1696

taksų pirmąjį “instal Imentą”, visiems maloniai patarnaus.
ir dejuojate, kad kas ’met tak
sai keliami, per aukšti, da
bar turite progą ir naudoki
tės ja. Organizaiotos namų sa
vininkų bendrovės iškėlė pro-i kas met bus keliami, 
testų, kad taksai už 1938 me
tus turi būti numušti 10 nuoš. 
ir ragina visus namų savinin
kus protestuoti.

Tie, kurie jau užsimokėjo
te pirmąją dalį 1938 metų ta
ksų ir neprotestavote, galėsi-

Mažų Išlaidų
NAMAS

Pamatyklt 
šj namų 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant
musų vielosi

Pastatysime namus Ir vidų |- 
rengslmc ant jūsų lotų. Visi dar
bininkai iinijistai ir užtikrinti. 
IZOLIOTA GARAŽĄ
2 karams pastatysime 
ant Jūsų loto

už..............................
Unljistų statytas

tuitnnii.

s133.

Kviečiame jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažų ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porčiai ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRECKING. & LBR. CO. 
2301 S. Crawfor<į Lawndale 3010 

Open Sundays
K. KAFKA, pre*.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 
p-nas Butchas, sav.

f

tis į West Side prie Simano 
Daukanto Federalės Bendro
vės, adresu 2201 W. Cenmak 
Road, kur tos bendrovės raš
tininkas Ben. J. Kazanauskas

Jokių atlyginimų nereikia. 
Naudokitės visi lietuviai, nes 
jei neprotestuosime, taksai, 
galima tikėtis dar aukščiau

Taigi, nelaukite Ir neatidė
liokite taip svarbaus dalyko, 
kad ir nesame organizuoti, bet 
galėdami savo žodį pareikšti, 
kreipkimės į viršminėtą ben
drovę, o p-nas Kazanauskas 
visų reikalą sutvarkys. J. K.

Jei tu moki tylėti ir kentė
ti, be abejo, išvysi Dievo pa
gelto}.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviškų Importuotų Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M. 
Del m Idai, Savininkai.

JŪS GALITE GAUTI

ONA’S PERKI ANENT
ai $3.00. Taipgi raunate artintiAkr 
plaukų nutaiNymų, apkirjmną Ir sham- 
poo.

* s

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

ONA’S BEAUTY SHOP 
1820 YVest 47th Street 

Telefonas LAFayette 8038

RADIO
ŠALTIMIERO RADIO 
PROGRAMOS

Jau virš mėnuo, kai Šalti- 
mieras pradėjo leisti radio 
programas šešis vakarus į sa
vaitę iš didelės radio stoties, 
WHIP. Bile dieną, išskiriant 
sekmadienį, 7 vai. vakare, at
sisukę radio į Šaltimiero pro
gramą, visados išgirsite dai
nų ir muzikos ne rekordais.

Geg. 27 d. programoj dai
navo F. Balsiūtė, C. Kriščiū
naitė, A. Brazis ir J. Rukš- 
tala. Jiems akompanavo J. 
AVarputas, žymus Chicagos a- 
kordionistas. Jis taiipgi sugro
jo ir povą smagių polkų.

Visiems lietuviams patarti

StaiM Club
Švelni Degtinė—100 Prool 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokių Kaina
TIK ?1.00 PT. $J 
4-5 Kvortos....

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
15C DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų KrautuvC)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0*37

na klausytis šių programų kas 
vakarą 7 valandą iš stoties 
AVHIP. . Rap.

GARSINKITES “DRAUGE”

CLASSIFIED
PARDAVTMUI BUNGAIX)W 

8 dideli kambariai; ekstra kamba
rys pastogėje; miegojimui porčtus: 
didelis belamontas; 30x150 pėdų lo
tas; 2-karų garadžius; karštu vande
niu apšildomas; visi sereena Ir wea- 
ther strlps: ąžuoliniai aptalsymal ir 
grindys. Kaina tiktai $6,350.00 eash 
ar Išmokėjimais. 2445 West Mar- 
ų-uette Road (67th St.) Telefonas 
REPuhlIe 4608.

PARDAVIMUI TRIS
80 akerų ūkis. Geri budinkai. 20 
gerų gyvulių. Visos naujos mašinos. 
Parduosiu pigiai. Mike Gregel, Rii- 
ral Route No. 2, Coopersvllle, Mi
eli Igan.

RENDON STORAS 
Tinkamas 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. Emernld Avė.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bonkletam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Tnrtaa virt
63.1M.MM.M

RecervM viri 
WH.000.0C

4192 S. ARCHER A VENŲ K
(Nortb East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti jkf

$5,000.00A ' * • A
ISmokėjom 
Už padėtus

pinigas '
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgiėių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki 
6 vak. Seredom nno 9 iki 12 die

nų, Sabatom nuo 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOCIATION

ot CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, See.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Parsiduoda kraučlų šapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes S| 
m&nesj savininkas Išvažiuoja. 1836 
South Raclne Avė., Chieago, III.

PARDAVTM11 BIZNIS
Parduodu duonos kepimo mznj su 
namais, arba vien tik bizni. Biznis 
Išdirbtas per 35 metus. Priežastis 
pardavimo — senatvė. Jei kas pa
geidauja mano lšdtrhtmo praktikų 
(patentų) mielai sutinstu penlelstl Ir 
Išmokinti. Savininko Ir biznio '“tai
gos antrašas; 2803 So. Emcrald A- 
verme. Clileago. Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS
Gėlių biznis, Išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — ilga. Par-4 
duosiu pigiai. AtsIšaukKe: 4149 W.“ 
201 h Street, telef. T.auaulale 7045.

PIRMOS RT5IES JUODŽEMIS 
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušeliu $2.50.
Stanley Gaveus. 110 So. Rblgeland 
Avė., Worth, III., tel. Onk I.n\vn 
193.1-1.

PARDAVIMUI RUNGAI, OW
5-kambarlų bungalow; furnacu 

apšildomas: uždaryti porėtai; gara
džius; 30x126 lotas: Savininkas ap
leidžia miestų. Parduos už labai pi

giai, — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Snringfleld Avė.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas; 4 kambariai vir

šuj, 1 apačioj; furnacu apšildomas: 
garadžius. Atsišaukite: 8121 South 
Snringfleld Avė. Tel. Lavrndale — 
6291.

VASAROTOJAMS ATYDA
Tjihal patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
blllum ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chicagos. Keltas 83 |r 45. Peter Ber
notas. Box 77. Sllver Lake, W1s.

PARDAVTMUI NAMAS
4 kambarių cottage; 60 pSdų lotas, 
puikus kierūas; 2-karų garadžius. 
Kaina tiktai $2.500.00. Atsišaukite: 
2331 South St. Louts Avnue.

PARDAVIMUI
Pilnos mleros plano akordlonas. 120 
basų. Geros lšdirbystės. mažai varto
tas. Parsiduoda už puse kainos. At
sišaukite telefonu- REPiibllc<>545.

SKOLINAME PINIGUS 
Skoliname pinigus ant morglčių Ir 
ant kitokių savo vertčs popierių. 
Parduodame forklozuotus namus pi
giai. Turime visokių gerų namų vi
sur. Apdraudžiame vlskų. Perkame 
ar parduodame namus ir apmokame 
easb. Teisingas patarnavimas. Clias. 
TTrnlch (Urnikas), 2500 YVest 63r<l 
St.. telefonas Prospect 6025,

PARDAVIMUI
4 fletų moderniškas mūrinis na
mas, arti Marquette Parko, H.O.L.C. 
morglčlus. Rendų neša $150.00 J mė
nesi. Kaina tik $13.500. Jmokėt 
$6.500. 7207 S. Francisco Avė., tel. 
PROppcet 3140.

PARPAVTMn
3 aukštų mūrinis namas — krautu
vė ir pragyvenimui- kambarini. Du 
po 5 kambarius su voniom. Ir du po
4 kambarius. Gera vieta tavernul ir 
.restoranui. I.abal pigiai. Savininkas: 
2513 S. Halsted St.. Cblcago. III.

RENDON KAMBARYS 
Vienas šviesus kambarys ant antro 
aukšto. Karštu vandeniu apšildomos. 
Tinkamas pavieniui vyrui. 1220 So. 

50th Cosirt, Cicero. Illinois. 

PARDAVIMIT TAVERNAS 
Pardavimui tavernas prie 160 East 
Marffuettc .Road, įtampas Indiana A- 
venue. Matykite Mr. Downs.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui taverno biznis. Pigi lals- 
nls, pigi renda. Atsišaukite: 835 W 
123rd Streot.

PARDAVIMUI
5 kambarių bungalovv. $750.00 (mo
kėti. $27.00 J mėnesi HOI/?. Labai 
gerame stovyje. 50 pėdų lotas. 1 blo
kas nuo pusvalandinių busų. Savi
ninkas; 9353 8. 55th Conrt, Cicero, 

Illinois.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chieago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontaa Mine Rnn, (Screened) Tonas $7.00 
Petroleum Carbon Coke, perkant 5 tonus ar 
daūgi&n, Tonas $7.25. Sio< kainos tik iki Liep. 1

Nainį Tai rk.tra.


