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Pabaltijo spauda įspėja bolševikus, 
kad ju visokia “globa” bus neigiama

Spauda kritikuoja Britaniją 
dėl nenoro parduoti ginklų

MASKiVA, bira. 8. — Lai- drausti Pabaltijo valstybių be 
jų atsiklausimo ir aiškaus su
tikimo. Kitaip gi ta apsauga 
bus neigiama ir nepripažįsta
ma. Sako, Pabaltijui negeisti
na ir nereikalinga Maskvos

kraštis “Pravda” iškelia ai
kštėn, kad sov. Rusijos vy
riausybė formaliai atsakė Bri 
tani jai britų prancūzų sovie
tų sąjungos reikale.

Sovietų vyriausybė be kitko i “protekcija’
laikosi savo pozicijos, kad Pa 
baltijo valstybėms nepriklau
somybe turi būti paktu ap 
drausta, nepaisant tų valsty
bių noro, arba nenoro.

RYGA, birž. 8. — Latvių 
ir kitų Pabaltijo valstybiij 
spauda karštai sveikina Ber
lyne vakar pasirašytas Latvi
jos ir Estijos su Vokietija ne 
puolimo sutartis.

Podraug spauda įspėja sov. 
Rusiją, kad ji nesistengtų ap-

Pabaltijo spauda kritikuoja 
Britaniją, kurios, vyriausybe 
pusdykiai siūlo savo lėktuvus, 
tankas ir kitus ginklus Lenki
jai, Rumunijai ir Turkijai, o 
Pabaltijo valstybėms to visa 
nenori parduoti.

Dėl tokio keisto ir įtaria
mojo Britanijos nusistatymo, 
Pabaltijo valstybių vyriausy
bės nusprendė ginklų ir kitų 
karo reikmenų įsigyti iš Kru- 
ppo ir Skodos firmų.

Anglijos karalius INashingtune;
stotyje ji pasitiko prez. Rooseveltas

5YASHINOTON, birž. B. — garbai įvyks vaišės, 
čia atvyko Anglijos karalius Į Šiandien britų ambasa- 
Jurgis VI su karaliene. Idos sode įvyko karališkai po-

Geležankelio stotyje britų' rai priėmimas, į kurį sukvies- 
monarcbą pasitiko ir sveikino ta žymieji įvairių sluogsnių 
prez. Rooseveltas, kurį lydėjo asmenys.
aukštieji šalies valdininkai. | Ryt 'karalius su žmona bus

Karalius su karaliene iškil- išlydėti į New Yorką, kur jų 
mingai nulydėtas į Baltuosius laukia ir gi iškilmingas priė- 
Rūmtus, ktur vakare svečio pa mimas.

MEKSIKOJ RIAUŠES
PRIEŠ J. A. VALSTYBES

MEXICO CITY, birž. 8. — 
Anądien žymusis meksikietis 
lakūnas Francisco Sarabia 

— I bandė iš Wasjiingtono skristi

PAGERBTI 99 BRITAI,
ŽUVĘ SU NARDANČIU 
LAIVU “THETIS”

LONDONAS, birž. 8.
Liverpoolio įlankos pakrančių1! Mexico City, siekdamas grei 
uostuose vakar pamaldomis paįčio rekordo. Jis su lėktuvu už 

telėjo į Potomac upę ir žuvo.
Šiandien čia meksikiečių mi 

nauju laivu Thetis .^Gedu- ggfcgjg demonstracijas ir 
riaušes J. A. Valstybių amba 
sados priešakyje. Imta šūkau
ti, kad lakūnas Saraba sabo
tažu “nužudytas”.

Prieš riaušininkus iššaukta 
kariuomenė, kuri padėjo poli
cijai išblaškyti minias ir pa
likta saugoti ambasadą.

gerbti ir paminėti 99 žuvusie
ji su nuskendusiu nardančiu 
n
lo pamaldos turėtos ir Londo
ne vienoje anglikonų bažnyčio 
je.

Žuvusiųjų našlės su vaikais 
įlankoje ant vandens padėjo 
apie 400 vainikų.

Nukentėjusių šeimoms ren
kamas fondas ir jau surinkta 
daugiau kaip 100,000 dol. Pats 
karalius fondui skyrė 100 sva 
rų sterlingų.

PLEČIASI PIENO ŪKIS
DAUGAI. — Kasmet Dau

gų pieninėje pieno kiekis nuo
lat augo, o šiemet padidėjo 
visu 50*.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra; vidutinė tem
peratūra.

Saulė teka 5:14, leidžiasi
8:25.

PIENO PRAMONĖS
KONTROLĖS GEIDŽIA 

VIENI POLITIKIERIAI
SPRINGFTELD, III., birž.

8. — Legislatūros žemieji rū
mai išklausė dr. H. A. Ruehe 
iš Illinoiso universiteto argu
mentų prieš pieno kainos kon 
trolės sumanymą. Šis profeso 
rius neseniai su grupe Illinoi- 
so piliečių atlankė New Yor- 
ko ir Massaobusetts valsty
bes, kur yra vykdoma pieno 
kainų kontrolė.

Jis išaiškino, kaxl pravedus 
pieno kontrolės bilių tuojau 
bus padidinta pieno kaina ir 
vartotojai pirmieji nuo to nu
kentės. Iš pradžių pieno pris
tatytojai ūkininkai gaus kiek 
didesnių pajamų už pieną, bet 
paskiau tas jiems pelnas iš
nyks, kadangi viskas turės te
kti įvairių rūšių tarpininkams.

Dirbantieji už pieno kainų 
kontrolę žino ką daro, sakė 
dr. Ruehe. Jie tikisi paskiau 
laimėti turėdami užtikrintas 
sau šiltas vietas.

Žemės ūkio departamento 
sekretoriaus pastangomis vi
sur įvedama pieno pramonės 
kontrolė ir visur ji nevykusi.

PREZIDENTO ŽMONA
UNJOS SUVAŽIAVIME
AVASHINGiTON, birž. 8. 

Komunistų valdomos Wor-:eį^ 
kers Alliance (WPA) organi
zacijos surengtam “Dirbti 
Teisė” (Rigth to Work) kon
grese kalbėjo prezidento Roo- 
sevelto žmona.

Ji įvertino darbininkų orga 
nizavimąsi į unijas ir peikė vi 
sus tuos, kurie nepatenkinti 
vyriausybės išlaidomis ir vie
šųjų skolų ,didinimu. Sakė, 
kad viešosios skolos ateityje 
neapsunkins amerikiečių vai
kų.

IŠKELIAMI WPA DIDELI 
EIKVOJIMAI

WASHINGTON, birž. 8.— 
Kongreso žemųjų rūmų komi
tetas iškelia aikštėn didelius 
WPA fondų eikvojimus Penn- 
sylvanijoje. Randamas nepa
kenčiamas viešųjų projektų 
vykdymo brangumas.

veikimas Bohemijoj ir Moravi 
PLATINKITE “DTCAUCfĄ” ' joj būtų kiek sušvelnintas.

Vokiečio ir italo kariuomene veikia 
himisios Čekoslovakijos plotuose

DARBININKAI SUSITAI
KĖ SU BRIGGS CO.

DETROIT, Mich., birž. 8. 
— Briggs Manufacturingi Co. 
fabrikuose streikavę CIO dar 
bininkai susitaikė su kompani 
ja. Padaryta sutartis.

PARVYKSTA AMBASA
DORIUS BULUTTAS

PARYŽIUS, birž. 8. - J. 
A. Valstybių ambasadorius 
Prancūzijai W. C. Bullittas 
garlaiviu “Normandie” išvy
ko j Ameriką.

LONDONAS, birž. 8. — 
Žiniomis iš Prabos, į Moravi
ją ir Slovakiją, buvusias Če
koslovakijos teritorijas, neto
li Lenkijos pasienio, nežinia 
kokiais sumetimais sutraukta 
nemažai vokiečių ir italų ka
riuomenės.

Kai kuriose vietose šį ka
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VlenlntClla tautlnCa Ir tlkyblnta minties 
lietuvių dienraštis Amerikoje^

Chicago, Illinois, Penktadienis,

Vokiečių garlaivis “St Louis” (dešinėje) su 907 žydais bėgliais iš Vokietijos Havanos uoste, Kuboje. Šiuos nepriim
tus Kubon bėglius ten laukė jų giminės ir geradariai ir iš laivelių (kairėje) su jais kalbėjosi. Yra žinių, kad “St. Louis” 
su tais bėgliais plaukioja J. A. Valstybių pakrantėmis. Sakoma, jie kreipės pas prezidentą Rooseveltą prašydami juos va
duoti, kad nepakliūti atgal Vokietijon.

Naciai Bohemijoj ir Moravijoj 
neisteagia jlaožti čeko atspariem

Tad plačiai vykdomi areštai 
ir nacįpms įprastas teroras

BERLYNAS, birž. 8. — Vokiečių kareiviai ir policis
Žiniomis iš Bohemijos ir Mo
ravijos, nacių policija čekus

tai iš Bohemijos ir Moravijos 
laiškuose namiškiams pažymi,

masėmis areštuoja, kad palau kad jiems ten gyvenimas pavo
žti jų pasyvį priešinimąsi na-

Nors pavergta, bet septynių 
milijonų čekų tauta, vis gi dar 
galinga ir jos sąjūdis vokie
čiuose sukelia daug rūpesties. 
Juo labiau čekai spaudžiami, 
juo daugiau juose reiškiasi at
sparumas.

Tačiau naciai, kaip sužino
ma, nusprendę kad ir didžiau 
šią čekų atsparumą palaužti. 
Tad ir griebiamasi tik na
ciams žinomo ir įprasto tero
ro.

Yra baimės, kad čekai gali 
ginkluotai sukilti prieš savo 
engėjus nacius ir prasidėti 
baisios žudynės. Tad čekų 
tautą Berlyne atstovaująs bu
vęs buvusios Čekoslovakijos 
užs. reikalų ministras Chval- 
kovskis vakar atsilankė pas 
užs. reikalų ministrą Ribben- 
tropę, ir nurodė, kad nacių

riuomenė yra vos už trijų my 
lių nuo Lenkijos sienos.

Taip pat praneša, kad vo- 
kitčiai Slovakijoje turi pasis
tatę du didelius aerodromus. 
Ten veikia nemažas skaičius 
ir italų lakūnų.

Tas lenkams sukelia didelį 
g&lvosukį ir Varšuva nė mo
mentui nenutraukia budėjimo.

jingas. Jie turi įsakymus tik 
dienomis pavieniui vaikščioti. 
Naktimis gi gali išeiti tik gru 
pėmis.

Čekijos teatruose įvedamas 
tik vokiškų filmų rodymas. 
Šias filmas čekai, net ir vai
kai, dažniausia nušvilpia.

Žline naciai areštavo grupę 
vaikų, kurie juokėsi iš vokiš
kos filmos, vaizduojančios ita 
lų vokiečių karinės sutarties 
pasirašymų.

Prahoje suimta ir nežinia 
kur dingę daugybė čekų buvu 
šių valdininkų, advokatų ir ki

savų tautiečių ir net iš sveti
mųjų šalių. Padegėliams gau
sios pašalpos plaukė geroką 
pusmetį, o jos būtinai reika
lingieji ir dabar dar nėra vi
siškai pamiršti.

Prieš trisdešimts su viršum 
metų panašus gaisras Palan
gą jau buvo nusiautęs. Pasi
kartojusioji nelaimė buvo net
varkingo miesto atsistatymo 
pasėka. Kad tokio pavojaus 
nebūtų, vyriausybė ėmėsi rim
tai miesto išsiskirstymą ir at
sistatymą tvarkyti. Tai, žino

tų profesionalų. Daugumas a- ma, užtęsė privačios statybos
reštuotųjų, kiek žinoma, išve
žama stačiai į Vokietiją.

KEIČIA AUTOMOBILIŲ 
KODĄ

SPRINGFIELD, III., birž. 
8. — Senatas be jokių svarsty 
mų dauguma balsų pravedė bi 
lių, kuriuo nustatomas naujas 
automobilinis kodas.

Šiuo kodu ir vaikštėjai bus 
priversti griežtai laikytis gat
vių sankryžuose šviesų.

Dviračiai turės turėti švie
sas ir gerus varžtus.

JAPONAI TARIASI NU
TRAUKTI KARĄ KINIJOJE

pavasarį statyba varoma iš 
peties. DeVynios didelės vasa- 

TOKIO, birž. 8. — Japonų1 rinės statomos kairėjo Rąžės
vadai tariasi kokiu nors būdu 
nutraukti kelinti metai vykdo
mą karą Kinijoje įsteigus ten 
sau palankią kinų centrinę vy 
riauaybę. Japonija jau per 
daug nusikamavusi.

PO GAISRO PALANGA 
SPARČIAI ATSISTATO 
IR ŽYMIAI DIDĖJA
PALANGA. — Gegužės mė 

nėšio 10 dieną suėjo metai nuo 
šiurpulingojo, Palangos gais
ro. Ši mūsų pajūryje nelaimė 
pernai labai jautriai buvo per 
gyventa visos Lietuvoj visuo
menės. Užuojautos ir para-
mos vargo ištiktieji patyrė iš, Dabar jau Palangos gyvento-

darbus. (Vieni gyventojai, ne- kitaip aiškina konstituciją, 
besitikėdami ant senųjų griu
vėsių beišsiskėsti, pajūrį pa
liko, kiti sodybas sukeitė. Iš
sikirto naujos gatvės, išsiklo- 
jo naujos aikštės.

Kas nebuvo apsidraudęs, 
gaisro liepsnos pačiu vidudie
niu dešimtmečiais taupytą tur 
telį nušlavė. Buvęs pasiturįs, 
tapo lygus paskutiniajam var
gšui. Nelaimės pamokyti pa
langiškiai dabar jau su trimis 
apdraudimų bendrovėmis pa
laiko glaudų bendravimą.

Kurorto rajone nejunti jo
kio nervingumo. Ir rudenį ir

pusėje ir visa eilė smulkesnių 
namelių — vadinamoje mies
telio dalyje. Pajūryje — Smil 
čių, Maironio, Jūratės, Žvejų 
ir Birutės gatvėse, kur gais
ras nepalietė, pridygo viena- m. amž., iš Los Angeles.

(Acme telephoto).

aukščių su salkomis puikių'po 
ilsiui, tik nedideliam vasaro
tojų skaičiui naudotis, vasari
nių. Ten pat miesto s-bės per 
graužojamos ir sutvirtinamos 
gatvės. Šaligatviai apsodinti 
liepomis ir berželiais. *

v •’ t $
Sparčiai auga ir gyventojų 

skaičius. Naujų statybų, nau
jų darbų vildamies per kele
rius metus į Palangą prigu
žėjo daug naujų gyventojų.

jų skaičius yra 3000. Dėl to 
labai padidėjo ir pradžios mo 
kykiloje mokinių skaičius.

NACIONAUO SOCIALIZ
MO PAVOJUS

WASHINGTON, birž. 8. — 
Senatorius Bailey, dem. iš N.
C., senate pareiškė, kad jei ša 
lies administracija su savo 
naujaja santvarka nebus pa
žabota, reikės tikėtis sulaukti 
nacionaljo socializmo (naciiz- 
mo). Konstitucija neapsaugos 
nuo to, kadangi naujosios san 
tvarkos vyriausias teismas jau

NEURATHAS GRJŽO 
PRAHON

PRAHA, birž. 8. — Iš Ber
lyno grįžo čekų tautos “pro
tektorius” baronas Neura- 
thas. Jis pranešė Hitleriui a- 
pie nepaktnčiamą Vokietijai 
Čekų sąjūdį prieš nacius ir no. 
rėjo pasitraukti iš užsimamos 
vietos. Sakoma, Hitleris vos 
prikalbinęs Neurathą pasilik
ti savo vietoje.

BAŽNYČIOJE SUGAUTI 
VAGYS

Šv. Jeromo bažnyčioje, 28- 
23 Princeton avė., sugauta 
vargšų dėžučių du iškrausty- 
tojai vagys.

Policijai pasisakę jie esą H. 
Fisher, 27 m., ir E. Weller, 18
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Prof. K. Pakštui Atvykus

Šiandien atvyksta į New Y arką dr. Kazys 
Pakštas, Lietuvos Universiteto profesorius, ir 
dėl to šia proga nuoširdžiai jį sveikiname.

Prof. K. Pūkštąs svarbų vaidmenį vaidina 
ir mokslo srity ir visuomenės gyvenime Lie
tuvoje. Jo asmuo yra plačiai žinomas ne tik 
Lietuvoje, bet visuose Europos kraštuose, ku
riuos jis yra apkeliavęs su paskaitomis ir 
užmezgęs glaudžius ryšius su žymiais uni
versitetų profesoriais ir aplamai mokslinin
kais. Be to, yra apkeliavęs Afriką ir Pietų 
Ameriką ir savo įspūdžius parašęs. Dr. Pak
štas yra gerai žinomas ir mums, Amerikos 
lietuviams, nes apie dešimtį metų mūsų tar
pe gyveno ir uoliai dirbo visuomeninį ir 
spaudos darbą. Jis buvo • Vyties’’, “Darbi
ninko” ir “Draugo” redaktorium. Daug nu
sipelnė Tautos Fondui, kaipo jo sekretorius, 
ir Amerikos Lietuvių Tarybai, kaipo jos at
stovas Europoje 1918 metais.

Gerb. Prof esorius atvyko į šį kraštą kvie
čiamas Kaūifornijos Universiteto vadovybės 
per vasaros semestrą dėstyti Europos poli
tinės geografijos mok&ą. Be to, žada pasi
likti Amerikoj ir žiemos metu ir, kiek lai
kas leis, skaityti paskaitas kituose universi
tetuose. u___

Kaipo žymus Lietuvos katalikų visuomenės 
veikėjas ir vadas, prof. JI. Pakštas yra įga
liotas atstovauti čia didžiąsias Lietuves ka
talikų organizacijas. Dėl to džiaugiamės, 
kad garbingasai svečias sutiko sustoti pake
lyje į Kaliforniją bent keliuose lietuvių cen
truose ir padaryti svarbų pranešimą iš šių 
dienų Lietuvos gyvenimo.

K. PAKŠTO PROVIZORINIS 
MARŠRUTAS:

Birželio 9 tr 10 d. atvyksta laivu “Drott- 
ningholm” į New Yorką.

Birž. 11 d. kalba Marianapolio Kolegijoj.
Biržefiio 12 d. aplanko Worcester, Mass.
Birželio 13 d. vėl New Yorke.
Birželio 14 d. Philadelphia, Pa.
Birželio 15 d. Washington, D. C.
Birželio 16—17 d. Pittsburgh, Pa.
Birželio 19—20 d. Čikagoje.
Birželio 21 d. išvyksta į Los Angeles, Gal.
Birželio 24 ar 25 atvyksta į Los Angeles, 

kur birž. 26 d. pradės lekcijas Kalifornijos 
Universitete.

Rugsėjo 1—15 d. praleis Naujorke, rug
sėjo 16—30 d. bus Worcestery ir gretimose 
lietuvių kolonijose.

Pastovus susirašinėjimui adresas bus. Prof. 
Dr. K. Pakštas, c-o Mrs. K. Juška, 38 Tower 
Street, Worcester, Mass.

šį gerb. Profesoriaus maršrutą skelbiame 
tuo tikslu, kad kolonijų vadai suskubtų reng
tis jį pasitikti ir prakalbas suruošti. Ghica- 
goje gerb. svečias Kalbės birželio 19 d., Die
vo Aprūados par. salėj. Prakalbų reikalu 
rūpinasi A. L. R. K. Federacijos apskritys.

Taip pat malonu visuomenę painformuoti, 
kad prof. Pakštas skaitys svarbią paskaitą 
Federacijos kongrese, kuris bus rugsėjo mėn. 
12 ir 13 dd,, Brooklyn, N. Y.

>rusių lietuviai ir organizacijos
Tokia antrašte šiuo metu vienintėlis Vo

kietijoje gyvenančių lietuvių organas “Nau
jasis Tilžės Keleivis“ paskutiniame Nr. rašo:

“Po Klaipėdos krašto atidavimo susida
riusi naujoji padėtis daug kam kelia rinito 
susirūpinimo dėl tolesnio lietuvių veikuno. 
Vis dažniau girdimas (klausimas, kaip bus 
su lietuvių organizacijomis, draugijomis, su 
spauda ir t.t. ii- 1.1. Juk buvusiame Klaipė
dos krašte yra nemtža lietuvių, lankančių, 
kaip šitie ir panašūs reikalai bus sutvarkyti 
ir kokiais pagrindais ateityje eis tautinės 
lietuvių mažumos kultūrinis gyvenimas. Kad 
visokių lūkesčių Rytprūsių lietuviai turi pa
grįstai, negllima neigti, nes Rytprūsių vyr. 
prezidentas Erichas Koclias savo kalboje, pa
sakytoje gegužės 1 d. Klaipėdoje, pažadėjo, 
kad lietuviams bus suteiktos visos jiems pri
derančios teisės. Be to, nepaprastai didelę 
reikšmę tolesniam lietuvių tautinilm ir kul-

Kai Jiems Buvo 50 Metų...
Jie dar buvo nežinomi: i vietos dar neužėmė, nes dar

Kristupu* Kolumbas —« bū-'niekada nebuvo buvęs minis- 
damas penkiasdešimt metų, teriu pirmininku, dar nebuvo 
buvo labai nusivylęs atradi- kalbėjęsis su karaliene Vik-
mų galimumais, nes kaip tik 
tada prieš jo tezes buvo ki
lusi nepasitenkinimo audra. 
Jau šešeri (metai jis maldavo 
Elzbietą trijų laivų, kad jais 
galėtų išplaukti pro Vakarus 
ieškoti Indijos. Tik po dviejų 
metų, t. y. 1492 m.,jam pasi
sekė išplaukti ir atrasti Ame
riką, (kurią jis manė esant ry
tine Azijos dalimi. Mirė 1506 
metais net negavęs pasidžiau
gti savo garbe.

Maršalas Fošas — kai jam Valstybių nepriklausomybės

buvo 50 metų, t. y. 1901 me
tais, dar buvo visiškai nežy
mus prancūzų armijos pulki
ninkas leitenantas, kuris, pa
vėlavęs į 1870 metų karą, paturimam gyvenimui turi ir neseniai pasaky 

toji vidaus reikalų ministerio dr. Fricko kai- įtraukė iš karo mokyklos ir 
ba, kurioje pripažinta, kad, Klaipėdos kraš-! atostogavo Ploujeano pily 
tą atgavus, Rytprūsiuose esą bent 5—10,000
lietuvių”.

Laikraštis nurodo į ministerio dr. Fricko 
piltų ir labai reikšmingą straipsnį, įdėtą vo
kiečių - prancūzų mėn. žurnalo penktame šio 
meto (gegužio) numeryje (“Deutsch-Fran- 
zoesisclie Alonatsliefte, Turmbergverlag, Ka- 
rlgruhe). Iš ministerio dr. Fricko straipsnio 
aiškėja, kad (Kanclerio Hitlerio paskelbtasis 
nusistatymas prievarta nevokietinti Vokie
tijoje gyvenančių nevokiečių esanti pagrin
dine taisyklė nacionalsocialistų partijos ir 
valstybės organų veiksniams, taigi, dėl to ir 
tautinių mažumų nariai esą neimami į svar
biausias nacionalsocialistines organizacijas.
Rimtis daroma tik su ūkine — Reichsanaehr- 
stando — organizacija, į kurią įeina visi Vo
kietijos ūkininkai, be tautybes skirtumo.

{Svarbūs yra ir ministerio dr. Fricko nu-

Bretonijoje. 1914 m. jam jau 
buvo 63 metai. Jo vardas iš
kilo tik 68 amžiaus (metais.

Pasteuzras — nors būdamas 
50 metų jau buvo žinomas mo
kslininkas, bet savo garsiųjų 
išradimų, kaip skiepai prieš 
pasiutimą, ir kitų dar nebu
vo išradęs.

Nevillis Chamberlainas — 
būdamas 50 metų, buvo dar 
tik vieneri metai parlamento 
narys. J politinį gyvenimą jis 
įžengė pro “užpakalines du
ris” — higieną ir urbanisti
ką. Tėvas norėjo, kad sūnus 
valdytų jo žemes Bahamase.

Baltijos Valstybių Politika
Latvija ir Estija šiomis dienomis pasira

šė nepuolimo sutartį su Vokietija, šiam žy
giui yra priduodama daug reikšmės. Lietu
va tokią sutartį jau pirmiau yra pasirašiusi.

Reikia tikėtis, kad, atvykęs į Ameriką 
prof. Pakštas, gyvu žodžiu painformuos ame
rikiečius apie Baltijos valstybių padėtį ir jų 
šiandieninę užsienių politiką. Tai bus įdomu 
ir naudingi.

rodymai, kad piliečiai, kurie skaitomi esą to laiko jis dar net ne-
tauumų mažumų (nationaie Minderheiten), 
gali savo vaikus krikštyti nevokiškais vai
dais, taigi tokiais, kokie jų tautoje varto
jami. Be to, — aiškint mimsteria liitler- 
jungendo organizacija esanti įkurta vokie
čių vaikams, o tautinių mažumų narių kūdi
kiai ton orgamzacijon dėtis neprivalo. Tau
tinėms mažumoms esą leista turėti savo jau
nimo organizacijas, vaikų darželius ir t.t. 
Ministro straipsnyje yra ir svarbių nurody
mų dėl SA, - - ir kitų nacionalsocialistų
organizacijų, kurios tautinės mažumos na
riams taip pat nesančios privalomos.

Iš dr. Fricko straipsnio “N. T. Keleivis” 
ateityje žada atspausdinti platesnes ištrau
kas, manydamas, kad tai, kas čia pasakyta, 
diuelę reikšmę turės visiems susipratusioms 
Rytprūsių, taigi ir buvusio Klaipėdos kraš
to lietuviams.

Vilniaus Lietuviai Džiaugiasi

Lenkijos Prezidentis pasirašė Vilniaus vai
vados JtiociansKio atšaukimo dekretą. Kiek 
tas žmogus Vilnijos lietuviams yra pridaręs 
žalos, aiškinti nebereikia: liūdna Vilniaus 
lietuvių buities istorija liudija apie jo dar
bus. — Naujuoju Vilniaus vaivada skiriamas 
Ugsionnis roznaAė* vaivada Arturas Maru- 
szewskis. Tasai vyras, kiek žinoma, su lietu
viais kontaktų nėra turėjęs, todėl apie jo nu
siteikimus negalima nieko pasakyti. Bocians- 
kis skinamas jo vieton Poznanėje.

Kun. Čibiras Vilniuje gavo iš vaivadijos 
pranešimą, kad “Rytui ’ jau leidžiama veik
li. Kuratoriai jau ruošiasi perduoti lietuvitins 
jų turtą, žinoma, su visomis savo padaryto
mis skolomis.

Stiprins Kyty Pasienį
“Voelkisoher Beobachter” rašo, 'kad šiais 

metais būsiąs Vokietijos rytų pasienyje su 
kurtas toks pat tvirtovių stebuklas, kėks 
pernai buvęs sukurtas vakarų pasienyje. At
sižvelgiant į paskutinių laikų lenkų nuotai
kas, tų tvirtovių statyba rytų pasienyje bū
sianti pagreitinta. Jau šiuo metu Silezijoje 
dirbančios didelės dalys reicho darbo tar
nybos. Taip pat kuo greičiausiai čia būsian
čios įkinkytos į darbą Vokietijos plentų sta
tybos inspektoriaus Dr. Todto organizacijos 
milžiniškos jėgos.

buvo buvęs ministeriu. Pir
mą 'kartą ministeriu buvo pa
kviestas jau būdamas 53 me
tų amžiaus!

Šitie jau buvo pusiaukelyje

Cezaris — buvo Galijos va
ldovas, bet kaip tik tuo laiku 
Romos senatas buvo juo la
bai nepatenkintas ir grasino 
pašalinsiąs. Senatui jis dar 
nebuvo įteikęs savo ultima
tumo, tačiau peržengė Rubi
koną ir patraukė link Romos. 
Tuo laiku jis dar taip pat 
nebuvo nuvertęs nuo sosto 
Kleopatrą, nugalėjęs Egiptą, 
Aziją, Ispaniją ir nebuvo pa
siskelbęs diktatorium.

Mahometonas — būdamas 
50 metų dar tįk dėjo pastan
gas realizuoti savo idėją — 
sujungti į vieną visus ara
bus skyrusias religijas. Buvu- 
sis kupranugarįninkąs, jis ve
dė turtingą našlę iš Mekos ir 
trejus metus slaptai skelbė 
savo mokslą. Arabija jau bu
vo jam benusilenkianti, bet... 
jis dar nebuvo pavergęs savo 
mokslu Egipto, Persijos ir 
Graikijos.

Croanvellis — būdamas 50 
metų, jau buvo pirmasis mo
derniųjų laikų diktatorius ir 
savo globoje laikė karalių 
Karolį I, kurį jis paskiau pa
smerkė mirti. Buvęs peria 
mento narys, dabar k avale 
rijos kapitonas, jis suorgani
zavo galingą armiją prieš ka 
talikus. Bet oficialiai dar ne 
buvo pavadintas valstybės va
ldovu, bet jau buvo vadina
mas lordu protektorium ir 
fa'ktinai buvo absoliutus val
dovas.

Disraelis — nears jau buvo 
žinomas, kaip didelis politi
kos veikėjas, tačiau žymesnės

torija, Anglijai dar nebuvo 
davęs Kipro ir nebuvo pasiu
ntęs ekspedicijų į rytų Afri
ką.

Washingtonas — jau buvo 
apsivainikavęs 'pergalės vai
niku ties YoFxtownu. Jis jau 
buvo inžinierius, (pulkininko 
laipsnį buvo gavęs būdamas 
28 metų) ir vyriausias suki
lėlių armijos prieš anglus va
das, tačiau dar nebuvo pas
kelbęs Jungtinių Ameri'kos

ir dar nebuvo tų valstybių 
prezidentas.

Mussolinis — tų metų su
laukęs jau buvo buvęs poli
tinis emigrantas, bersaljerų 
'pulko puskarininkis, mokyto
jas, marksistas, laikraščio re
daktorius, fašistų partijos į- 
kūrėjas ir vadas, jau buvo 
įvykdęs žygį į Romą ir buvo 
ministeris pirmininkas. Bet 
jis dar nebuvo matęsis su Hi
tleriu, realizavęs Italijos su
siartinimo su Vokietija. Jis 
svajojo tuo laiku apie Etio
piją...
Tie jau buvo savo garbės 
viršūnėse:

Karolis Didysis — jau bu
vo pasiekęs savo garbės apo
gėjų. Būdamas Prancūzijos 
karalius, jis buvo ir Europos 
viešpats. Jis jau buvo atli
kęs 52 sėkmingus žygius, pa
vergęs bavarus, saksus (4,500 
saksų Verdene buvo nukirstos 
galvos), arabus. Bet visko dar 
nebuvo pasiekęs. Tada jis or
ganizavo 53-čią žygį prieš 
slavus ir dar nebuvo vaini- 
kavęsis Vakarų imperatorium.

Vilius Nukariautojas — bū
damas 50 metų kovojo su Pra 
ncūzijos karalium Pilypu I. 
Popiežius Aleksandras II jam 
buvo atsiuntęs vėliavą ir vie
ną Švento Petro plauiką.

Karolis Penktasis — būda
mas 50 metų kūrė imperiją, 
kurioje “saulė nenusileidžia”. 
Jis valdė' Ispaniją, Amerikos 
kolonijas, Flandriją, Austri
ją, Vokietiją, Italiją. Bet jis 
dar ruošėsi nukariauti Alžirą, 
tačiau jau buvo visiškai pa
vargęs, todėl pasitraukė į 
vienuolyną Yuste ir ten mirė.

Fridrikas Didysis — jau 
buvo laimėjęs Molwitzo kau
tynes, paėtnęs Sileziją ir su
mušęs prancūzus prie Rosba- 
cho. Tačiau Silezija dar ne
buvo nukariauta galutinai; 
taip pat nebuvo sudraskęs 
Lenkijos, paglemžęs Pamarį 
ir kitas vietas.

Edisonas — būdamas 50 
metų jau seniai buvo nuste
binęs visą pasaulį savo gau
siais jr vertingais išradimais: 
mįkrotelefonu, fonografu, e- 
ektros lempa ir kitais. Jis 
jau buvo užpatentavęs apie 
pusantro šimto išradimų.
O tie jau buvo savor* •
karieros pabaigoje:

Atila “Dievo rykštė” 
būdamas 50 metų buvo įsi
kurdinęs paliai Dunojų. 451 
metais jis jau buvo perėjęs 
Reiną, atlikęs žygį prieš Ga- 
liją, grasinęs Paryžiui, suki
šęs į maišą Orleaną. Nepai-

Cheston L. Eshelman, 22 metų, iš Carlisle, Pa., aviacij 
studentas, kuriam antrą sykį nepavyko lėktuvu “nuskristi į 
Marsą”, šį sykį pakilęs skristi per Atlantą už 175 mylių, 
pritrūkęs gazolino, buvo priverstas nusileisti į jūrą. Lėktu
vas nuskendo, o jį išgelbėjo 'netoli plaukiojęs žvejų laivas. 
Dabar lėktuvo savininkas kelia jam bylą. Esą, pavogęs lėk
tuvą skrido per Atlantą į Marsą. (Acme telephoto)

sant nepasisekimo Katalauni- 
jos laukuose, jis vis tebebuvo 
Europos pabaisa. Bet jis dar 
nebuvo nuteriojęs Pado slėnio. 
Mirė Panonijoje po vienos na
kties orgijos, dar tebesvajo
damas apie naujus žygius.

Napoleonas — 50 metų jau 
merdėjo po pilku Šventos E- 
lenos salos dangum. Jis dar 
buvo tik 46 metų, kai anglų 
generolas jam paskelbė savo 
žiaurų sprendimą Waterio 
kautynėse. Per tuos ketverius 
metus jis jau buvo pasenėjęs 
dvidešimčia metų. Po dviejij 
metų iš jo liko tiktai legenda.

Leninas — būdamas 50 me
tų (tai buvo 1920 metais) ga
lvojo apie marksistinės siste
mos pakeitimą. Tuol aiku jis 
dar svajojo apie pasaulinę re
voliuciją, tačiau savo svajo
nės neįvykdęs po ketverių 
metų mirė.

Petras Didysis — būdamas 
50 metų privertė visus Rusi
jos didikus nusiskusti barz
das. Jis jau buvo sumušęs tu
rinis, įkūręs Petrapilį, nuga
lėjęs Švedijos karalių Karolį 
XII prie Poltavos, pavergęs

Iš nukritusio į Potomac upę išimamas lavonas lakūno Fra- 
neiseo Sarabia, kuris pastaromis dienomis padarė rekordinį 
skridimą: iš Mexico City, Meksikoj, be sustojimo atrfrridęs 

■ į New York. Grįžtant atgal, pakilus iš Washington, D. C., 
i lėktuvas įkrito upę ir lakūnas žuvo. (Acme telephoto)
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Estiją, Kareliją, Livoniją ii 
Suomiją. Bet dar nebuvo pa- 
grobęs Kamčatkos. Po trejų 
metų jis mirė.

Anie jau buvo mirę:

Aleksandras Didysis — jau 
buvo miręs prieš septyniolika 
metų: mirė 33 metų.

Rafaelis — jau buvo miręs 
prieš 13 metų.

Mozartas — buvo miręs 
prieš 14 metų. (“M. L.”)

Penkiolikai šaulių rinktinių 
bus įteiktos vėliavos

KAUNAS, V-26. — Šiais 
Lietuvos Šaulių Sąjungos ju
biliejiniais metais 15 iš šau
lių rinktinių bus įteiktos vė
liavos. 5 rinktinės jau turi 
savo vėliavas. Ta proga rink
tinės, kurioms įteikiamos vė
liavos, rengia savo apskričių 
centruose šventes, per kurias 
bus pašvenčiamos ir įteikia
mos vėliavos, o kai knr ir į- 
teikiami ginklai. Tokios šau
lių rinktinių šventės jau įvy
ko Kaišiadoryje, Kaune ir 
Šiauliuose.

f
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LRKSA Chieagos Apskrities Veikla
Kuopų susidomėjimas skautais. Padėka J. Raku

čiui. Apskrities piknikas birželio 18 dienų. 
Lietuvos reikalai

Lietuvių R, K. Susivieniji
mo Amerikoj apskritys Chi- 
cagoj dirba svarbius darbus. 
Dėl to ir kuopų atstovų su
važiavimus šaukia gana daž
nai. Vienas iš tokių suvažia
vimų buvo pirmadienį birže
lio 5 d. Nekalto Prasidėjimo 
parap. salėj, Brighton Parke, 
Cbicagoj.

J šį suvažiavimų atvyko: 
Sanuilionis nuo 33 kuopos (Ro 
seland); A. Bacevičius — 16
kp. (North Side); Žemaitienė 
— 15 kp. (Bridgeport); dr. A. 
Rakauskas — 181 kp.; Rakš
tys, Ivanauskas, Čižauskas, J. 
Žemenčiūtė — 101 kip. (Dievo
Apvaizdos par.); adv. J. Gri- 
lus - 85 kp. (Town of Lake);

lg. Sakalas — 100 kp. (West 
Side); Šriupšienė, Ivanauskai

prie visų LRKSA kuopų. Ra
kštys pabrėžė, kad yra reika
linga stiprių ir darbščių skau
tų globėjų komisijų, o Rudis 
'pažymėjo, kad užtikrinimui 
skautų sąjūdžio (pastovumo 
reikalinga patyrusių ir tikrai 
pasišventusių skautmeisterių.

Šiuo reikalu kalbėjo ir L. 
Šimutis, Sus-mo centro pir
mininkas, įvertindamas nepa
prastai didelį Rakščio ir Ru
džio pasišventimų ir uolumų 
vedant surtkų skautų organi
zavimo darbų. Įnešta ir pa
remta, kad lietuviško skau- 
tizmo sąjūdžio vad. p. Raiš
čiui suvažiavimas išreikštų pa
dėkų. Priimta vienbalsiai.

Balandžio mėnesį buvusios 
Bunco Party komisija prane
šė, kad parengimas gerai pa-'

ta atitinkamų reikmenų iš Vo 
Jnetijos. Arijams priklausan
čios privatinės bendrovės gali 
veikti ir toliau. Taip pat ne
liečiamas ir privačių asmenų 
turtas. Bankams leista likvi
duotis iki 1941 metų pabai
gos. Žo.nės Bankas pradėtas 
statybas rengiasi užbaigti.

Kaip tik žmogus ko nors 
neprisiturinčiai geidžia, tuoj 
tampa neramiu.

Daug daro, kas daug myli. 
Daug daro, kurs gerai atlieka.

Novena prie Švento 
Antano

AVEST SIDE. — Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj šio
mis dienomis eina novena prie 
Šv. Antano. Eina kas vakaras, 
pradedant 7:30 vai. Pamoks
lus sako gerb. kleb. kun. M. 
Urbonavičius. Ta proga tapo 
parūpintas Šv. Antano gražus 
paveikslas. Į noveną atsilanko 
ne vien vietiniai maldingi vy
rai ir moterys, o ir iš kitų ko
lonijų.

tė, Paukštys — 160 kp. (Bri- vyko. Tai buvo Dievo Apvai-
ghton Park); Mickeliūnas, Ši
mutis — 163 kp. (Marųuette 
Park). Dalyvavo ir skautmei- 
steris Rudis.

Suvažiavimui pirmininkavo 
P. Čižauskas, apskrities pirm., 
sekretoriavo Ig. Safkalas — 
sekretorius.
Kuopų susidomėjimas 
skautais

Pirmininkas iššaukė kuopų 
atstovus pranešti, kas yra vei
kiama mūsų organizacijos ge
rovei. Iš pranešimų pasirodė, 
kad dauguma kuopų yra susi
domėjusios skautų sąjūdžiu.

Rakštys ir Ivanauskas pra
nešė, kad Sus-mo 101 kp. skau 1 
tai gražiai gyvuoja. Birželio 
7 d. skautai turės šaunų vaka
rų, į kurį pasikvietė savo tė
vus. Kvietė ir šiaip visuome
nę atvykti ir susipažinti su jų 
•veikla. Naujieji skautai pri
sieks savo organizacijos vė
liavai, bus išdalinti LRKSA 
narystės liūdvmai.

A. Bacevičius Taportavo, 
kad nors 16 kp. skautų 'trupė 
dar jaunutė, tačiau gerai gy
vuoja ir jos laukia graži atei
tis.

Ivinskaitė ir Paukštys pra
nešė, kad ir 160 kp. jau ruo
šiama skautų organizavimui 
dirva. Sudaryta prie kuopos 
ūkautų globėjų komisija iš J. 
Enčerio, Ivanauskaitės ir 
Šriupšos. Skautai netrukus 
pradės veikti.

Mickeliūnas, atpasakoda- 
as kuopos veiklų, pažymėjo, 

.ad ir čia rūpinamasi skautų 
trupės suorganizavimu. Šiam 
reikalui komisijų sudaro: jis 
pats (Mickeliūnas), adv. Kai 
ir stud. J. Stoškus.

Sakalas neabejoja, kad ir 
prie 100 kuopos bus galima 
pradėti dkautų sų'judj, nes Au
šros Vartų parapijoj esama 
jam daug gražaus palanku
mo.

Skautų reikalas svarstomas 
kaip pranešė Samulionis ir 
adv. Grišius, 33 ir 85 kuopo
se. Skautais domisi ir kitos 
kuopos.
Padėka J. Rakščiai

Sus-mo skautų organizavi
mo reikalu .plačiai kalbėjo ce
ntro ir apskrities skautų ko
misijos pirmininkas Julius 
Ralkštys ir vyriausias skaut- 
meisteris Rudis. Jie nurodė 
galimumus šį sąjūdį išplėsti

zdos par. salėj. Pelno liko 
$67.00. Jis skiriamas skautų 
judėjimo reikalams.
Apskrities piknikas 
birželio 18 dieių

Apskrities veikėjai daug 
svarstė apie Susivienijimo pi
knikų. Iš pikniko komisijos 
raporto paaiškėjo, kad pikni
kas bus sekmadienį birželio 
18 d., Liberty G,rovė, buvu
sioj Dambrausko farmoj, Wil- 
low Springs, III. Daržas esąs 
gražiai ištaisytas. Įvesta daug 
pagerinimų. Apylinkės tikrai 
gražios.

Šiam LRKSA apskrities pi
knikui rengiama graži prog
rama. Dainuos Lietuvos Vy
čių apskrities choras, kuriam 
vadovauja muz. J. Saurys. 
Programoj dalyvaus ir LRK 
SA 101 kp. uniformuoti skau
tai. Jie įrengs pikniko darže 
savo stovyklų. Visiems bus 
tai įdomu.

Kuopos pasidalino darbais 
piknike: 160 kp., Paukščiui 
vadovaujant, rūpinsis baru; 
33 kp., Samuoliflnui vadovau
jant pardavinės Ice Creamų; 
100 kp. Ig. Šakalui tarpinin
kaujant, rūpinsis užkandžiais; 
163 kp., su J. Mickeliūnu prie 
šakyje, aprūpins piknikų do
vanomis; šrupšienė (160 kp.), 
Žemaitienė (15 kp.), A. Ba
cevičius (16 kp.) darbuosis, 
kad tų dovanų atvykusiems į 
piknikų svečiams tektų kuo

Sveiki garbingieji svečiai! Britų ambas'tdor ius, Sir Ronald Lindsay; žmona Amer. Jungt. 
Vai. sekretorio C. Hull ir sekretorius Hull svei kiną Anglijos karalių Jurgį VI ir karalienę 
Elzbietą perėjusius Kanados - Amerikos Jungtinių Valstybių sienų Niagara Ptlls, N. Y. 
Garbingieji svečiai išvyko į AVashington, paskui vizituos Hyde Park, N. Y., prez. Roosevel- 
to gimtinę, ir New York. Paskui grįš į Kanadą baigti nustatytų maršrutk. (Acme telepboto)

daugiausia. Pikniko šokiams 
gros gera, nauja orkestrą, ku
rių sudarė LRKSA jaunimo 
skyriaus nariai.

Jei visuomenė gausingai at
silankys į šį parengimų — 
Sus-mo piknikų, žymi pelno 
dalis bus paskirta L. Vyčių 
choro kelionei į Pasaulinę Pa
rodų ir Lietuvos Apsigynimo 
Fondui.

Lietuvos reikalai

J. Mickeliūnas pasiūlė, kad 
apskritys paragintų kuopas 
pasidarbuoti Lietuvos apsigy
nimo reikalams. Atsižvelgiant, 
kad šiuo momentu ištikro yra 
reikalinga Lietuvai visokerio
pa parama, apskrities susirin
kimas energingai ragina LRK 
SA kuopas iš savo iždo auko
ti Lietuvos apsigynimo reika
lams. Taip pat ragina visus 
narius ir nenarius atvykti į 
birželio 18 d. (piknikų, kad 
būtų galima iš padaryto už
darbio didesnę pinigų sumą 
skirti Lietuvai.

Kiti reikalai

Apskrities susirinkime iš
reikšta pageidavimas, kad vi
sos kuopos užsimokėtų savo 
duokles į apskritį. Kuopos 
moka į apskritį po 2 centu 
nuo nario į metus. Ir tai ap

simoka, nes apskritys kuopo
ms ir visai organizacijai daug 
pagelbsti. j ? ‘

Taip pat kuopos buvo ra
ginamos daugiau dirbti šiuo 
naujų narių prirašinėjimo me
tu. Paskutiniais keliais* me
tais Cbicaga laimėjo vajuose 
pirmas vietas, taigi ir šiemet 
neturėti! atsilikti.

Tenka pareikšti apgailesta
vimo, kad dėl nesveikatos re
zignavo iš apskrities pirmi
ninko vietos Pranas Čižaus
kas. Susirinkimas išreiškė jam 
padėkų už uolų ir sėkmingų 
pasidarbavimą apskričiui ir 
palinkėjo, kad netrukus jis 
ir vėl grįžtų prie apskrities 
vadovybės. Pirmininko parei
gos pavestos vice pirminim 
kui Rubinui. i

Kitas apskrities susirinki
mas nutarta laikyti trečią ru- 
gpiūčio mėn. savaitę Aušros 
Vartų par. salėj, West Side.

160 k p. užkvietė į savo ju
biliejinį pikniką Ryan AVoods. 
kuris bus birželio 25 d. Iš.

NEURITIS
■IIIIVI eais IN HW MINUTEI

To rcltcve th« torturin* pain of Neuritb. 
Rhmmatbm, Nauralffia or Lumbaso in a 
few mlnutaa, grt the Doetor*. formula 
NURITO Depandabla—no opiatm. no nar- 
eottca. Doaa tha work qubltly—muit relbva 
«orat paln. to your aatbfaetion in a few 
mlnutaa or monay back at Drusfbte. Don't 
auffar. U .a NURITO <m tbb guarantaa today.

Kas Naujo Lietuvoje
“Eltog ” Pranešimai

“DRAUGO” VASARINIS

PIKNIKAS
Sekmadieni, lieposJiil, 9,1939 

GRAŽIAME SUNSET PARKE
VILNIAUS KALNELIUOSE

Prie 135tos ir Archer Avė., Rte. 4A

Užgrobtos lietuvių jachtos 
gražinamos jų savininkams

KLAIPĖDA, V. 26. — Klai 
pėdos jachtklubo būriuotojų 
sąjungos skautų ir šaulių ja- 

: clitos, kurias buvo paėmę vo- 
| kiečių organai, dabar grąži
namos jų savininkams. Klai
pėdos jachtklubas numato į- 
sikurti Šventosios uoste. Ja
chtklubo vila Smiltynėje, ku
rią klubas buvo įsigijęs iš 
vieno žydo savininko, norėta 
atimti, tačiau paskui buvo su
sitarta ir naujojo savinirtko 
nuosavybės teisė bus pripa
žinta. Klaipėdos krašto mo
kyklų draugijos turtas lieka 
nepaliestas, nes jis priklauso 
vietinei privačiai organizaci
jai. Švietimo Ministerijos pa
statai evakuoti ir deramasi 
dėl jų pardavimo vokiečių va
ldžios organams. Klaipėdos 
muitinės inventorių vokiečių 
muitinė kol kas aitsisako iš
duoti. Klaipėdos paštas dar 
galutinai neperduotas, nes ne
pavyko susitarti kai kuriais 
klausimais. Taip pat derama
si dėl pasienio policijos turto 
ir ginklų grąžinimo. Policijos 
raštinių inventorius bus greit 
~rųžintas. Vokiečių policijos

•ganai prašo fkol kas tų in-
?ntorių palikti, kol bus gau-

1RSINKITĖS “DRADGE”

Pitone: Calumet 2520-1

, //■'foR Y°ur

I k Ve s
V/rite for Free Book
■'A Wo<ld of Coatfori fol To»» f re»"

Night and Morning
Mi
¥*»

Saulė*, 
kelis la-
Buvargta

Saugu* Kūdikiams Ir Buaufruslema 
▼tsoaa ValstlnėM.

MURINECŪMPANYc1D E PT H.S 
H i C A C 0

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 10 SKYR.
— RENGIA —

PIKNIKĄ
Sekmad., Birž.-June 11, ’39

RŪTOS DARŽE, West Side, 2327 W. 23rd Placa _
Gera Muzika Šokiams. Užkandžiai ir Bingo Lošimas. 

Pradžia 6:00 valandų vakare.

WEST SIDE EXPRESS
V rt:

Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, III.

Telepbone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau viaokios rųšies naujai namui ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau Tį
soki taisymo darbą be jokio caab įmokė- 
jimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgannn geriansj atlyginimą iš Fire In- 
rarance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
ienų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

G. A. 3IIKYS, SUKYS - DOOOY - ANTONISEN, Ine.
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Perkėlėm raštinę į 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 ilA 5:30 valandų vakaro.

Skolinam pinigus pirmam morgičiui mažu nuošimčiu ir renduojame apsaugos 
dėžutes. įApd raudžiam namus nuo ugnies, rakandus, langų stiklus, liability, auto
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 orderius, draftus, siunčiam pinigus į 
Lietuvą ir kitas šalis. Važiuojanti į vakacijas galite nusipirkt traveler’s checks.

O. A. SUKYS, Prezidentas, SUKYS DOODYANTONLSEN, Ine.
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į DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
WEST S IDE

Geguži U d. Moterų S,. „u( rnMU,'į,,Ms Jau
ngos 64 kp. surengė lmnki,-;iMvw|ys vra 1Mvyi.lillg,s t#.

ku. Jaunoji yra veikli L. Vy
čių 102 kp. darbuotoja, eina

jungo:
tų pagerbimui primicijauto,į tu|įkus

kun. B. Ivanausko. Bankietas
, Jaunomsgražiai pavyko.

Nuoširdžiu pasidarbavimu 
darbščios komisijos, šeiminin
kių ir narių bankietas pelno 
davė $110.00 jaunam kun. B.
Ivanauskui.

Rengimo komisija dėkoja 
už programos įprirengimų P. 
ir O. Balkšaitėms ir visiehis, 
kurie programoj dalyvavo; 
dainininkui J. Valiukui ir jo 
dukrelei kuri pianu akompa
navo; piešėjui J. Vendelskui 
už nupiešimų gražios sveiki
nimo iškabos; dainininkams 
Al. Rukšenaitei akordinu pri
tarėjai, mokyklos berniukams, 
mergaitėms sodalietėms už 
patarnavimų, kp. dvasios va
dui gerb. kun. L F. Boreišiui 
už gražų programos vedimų, 
sų-čių vyrams: Al. Šimoniui,
F. Stanikui, K. Šalčiui, A. Po- 
džiui, J. Šimkūnui, J. Pap- 
linskui, J. Rukšėnui, taipgi 
J. A. Cress ir S. Grybiui už 
pagalbų, visiems prisidėjusie- 
ms darbu ir dalyvavusiems 
bankiete.

64 k p. koresp. A. A.

poroms linkime 
laimės ir nepaliauti darbuo

kis su lietuviais.

Geg. 4 d. mirė Ona Pira- 
gienė. Iškilmingai palaidota 
iš Šv. Antano bažnyčios birž. 
7 d. Sekančiam penktadienį 
tilps platus aprašymas.

Koresp.

Mirė Skaitlingos 
Šeimos Motina

Susituokė

Geg. 28 d. kun. I. F. Bo- 
reišis sujungė Moterystės Sa- 
krameųtu Onų Juodžikinaitę 
su Adomu Parimsku. Jauna
vedžiai yra L. Vyčių 1U2 kp. 
nariai ir choristai.

Parapijos Choro
Savybės Išvažiavimas

NORTH SI D E. — Choro 
metinis išvažiavimais bus lie
pos 16 d., Sherwood Purk, 
Lifce Vilią, III.

Choristams t ransport arija 
ir įžanga į parkų bus dykai, 
tik reikės atsivežti savo val
gį. Jei choristai neužims bu- 
se visų vietų, tai ir pašalie
čiai galės važiuoti. Pašalie
čiams kaina 65c.

Choristai įprašomi užsiregi
struoti pas 11. Sutkiūtę, Al. 
Daugirdų ar J. Valaitį prieš 
liepos 2 d. Komisija

Senas įpratimas’ nelengvai 
pasimeta ir nevienų negali 
laisvai vesti prieš jo paties 
nuomonę.

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yards 3148.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki A L 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. Y, A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ii akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Tek Pullmsn 7238 
Res. Pullman 0263

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Michigan Avė.
Chioago, Illinois 

. OFISO VALANDOfc.
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

Sonia Baker, 23 m. (kairėj), kuriai gręsia didelė bausmė už 
j pagrobimų 3 metų kūdikio ilendrickson, kurį dešinėj laiko jo j motina. Tai įvyko šiomis dienomis Detroit, Alich. (Acme te-

lephoto)

Gegužės 27 d. mirė Rozalija 
(Blažauskaitė) Astromskienė, 
sulaukus 88 metų amž. Paėjo 
iš Lietuvos, Šventažerio pa
rapijos, Suvalkų apskr. Buvo 
sulaukus 10 vaikų, iš kurių 7 
mirė. Mirė ir vyras. Būdama 
našlė per 18 metų .gyveno glo- 
lx>j nevedusio sūnaus Andrio 
jo, kuris savo motinų gerbė 
ir globojo senatvėj. Sveikatai 
silpnėjant prieš tris savaites 
duktė Ona Kudžienė parsive
žė pas save į Detroitu. Bet 
trumpai gyveno. Kun. I. Bo- 
reišio aprūpinta paskutiniais 
sakramentais užmigo ant am
žių. Palaidota gegužės 31 d.. 
ipo šv. Mišių Šv. Antano baž
nyčioj, Grand Lawn kapinė
se. Laidotuvių direktorium 
buvo D. B. Brazis.

_ i

Birž. 4 d. Aloterystča Sa
kramentu sujungti Kotryna 
Janušaitė su Feliksu Alajans-

Piknikas Lietuvių 
Dienai

NEW YORK, N. Y. — Pa
saulinės Parodos Lietuvių 
Jienos Komitetų visuomenė 
remia visokiais būdais: vieni 
platina ženklelius, kuo ypač 
pasižymi AYaterburio lietu- 
.iai, kiti asmenine pinigine 
parama, kiti iparengimais ke
lia Lietuvių Dienos fondų. Ki
ti vėl organizuoja grupę Broo 
.ilyno biznierių, kurie iš visur 
atvijusiems į Lietuvių Die
ną .choristams suruoš vaišes.

New Jersey valstybės lie
tuviai, kurie yra nuoširdūs 
kiekvieno lietuviško darbo 
rėmėjai, nutarė surengti di
delį piknikų, kurio visas pel-

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
1 'r

Draugija šv. Antano laikė į Pasaulinę Parodų į New Yo- 
mėnesinį susirinkimų birželio rkų.
4 d. bus-mas buvo gan skait-
lingas. Gauti du laiškai: vie
nas nuo Liet. Respublikonų 
klubo su prašymu, kad dr-ja 
išrinktų kelis atstovus pasi
tarimui apie 1940 m. rinki
mus. Pirm. ir rašt. įgalioti 
atstovauti respublikonų sus
inę. Antras laiškas nuo Liet. 
Labdaringos Sų-gos.

Draugijos pikniko komi
sija: J. Alotekaitis, J. Stašai
tis ir A. Kondrotas pranešė, 
kad piknikas įvyks birželio

Į 24 d., Liberty Grove, buv. Da- r 

Įmbrausko ūkyje, Willow Spri
ngs, III.

Piknike apsiėmė darbinin-

Raportų iš Labd. Sų-gos 3 
kp. išdavė J. Motekaitis ir 
A. Valančius.

Iš dr-jos paskirta 10 dol. 
Lietuvos apsigynimo fondam 
Raštininkas perskaitė vardus 
narių, kurie nesirgo per 20 
m. ir 10 m. ir jie gaus dova
nas per dr-jos vakarienę, bū
tent J. Grybauskas, A. Gerd- 
žiūnas, Bronis Kelpša, S. Ma
žoms, V. Stankevičių, P. Sut
kus ir J. Ulinskas. Rap.

Rūtos Daržo 
Atidarymas

WEST S1DE. — Sekmadie
nį, birželio 11 d. čionai įvyks 
Rūtos Daržo atidarymas. Rū
tos daržas, kaip visi žinote, y- 
ra tai Aušros Vartų pa r. sa
vastis. Daržo atidarymo pro
ga rengia pramogų Šv. Kazi
miero Akademijos rėmėjų vie
tinis skyrius. Prisirengimai 
rūpestingai atlikti. Į pramo
gų kviečianti atsilankyti ne 
vien visi vietiniai lietuviai, o 
ir iš kitų kolonijų.

DR. P. ATKOCI0NAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 

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

3147 S- Halsted St, Chlcago
Pirmadieniais, Tročiadieniais u 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

Tas tikimi myli, kas apart 
meilių žodžių gerus darbus 
dirba.

Kuomet žmogus dėl savo 
prasižengimų žeminasi, tuo
met lengviau kitus permal
dauja ir užsirūstinusius nu
tildo.

Laidotuvėsė dalyvavo ir se-Į 
šuo Regina Šv. Pranciškaus 
Seserų Kongregacijos.

Nuliūdę sūnūs, duktė, že-
ntai ir giminės dėkoja visie
ms už gėles ir Ališias už a. a 
Rozalijos sielų.

miteto darbštus narys A. Tre
čiokas su žmona rūpinasi, kad 
tas piknikas, kuris įvyks bir
želio 25 d. Liberty l’ark Ilill- 
side, N. J., tikrai pasisektų.

Būtų gražu, jei šis New 
Jersey lietuvių parengimas 
susilauktų vieningos paramos. 
Taip pat būtų gražu, jei ir 
'kitų kolonijų, kaip Philadel- 
phia, AVaterbury, Boston, Wy 
oming klonio, Chicagos, Pitts 
burgh, Rochester, New Ha- 
ven, New Britai n ir kitų vie
tų lietuviai padarytų tam tik
slui parengimus. Brooklyno 
Moterų Vienybė jau yra su
rengusi halių ir likusį pelnų 
įteikė komitetui.

Patriotingos kolonijų orga- 
. x . nizacijos arba veikėjai, kurie

aas eina Lietuvių Dienos Fo-'norite prisidėti prie šio taip 
ndui. P. P. Liet. Dienos Ko-' svarbaus ir naudingo darbo

kais: Pr. J. Vitkus, A. 'Gerti-į 
žiūnas, J. Liaugaudai, S. Pa- 
seckis, K. Gasiūnas, A. Du- 

O. Y.' denas, F. Stanislovaitis, S. 
Krotkevičia, VI. Brazauskas, 
D. Servą, J. Alikolainis, P. į 
Albrikas, J. Tekorius, A. Ra-‘ 
bačauskas, Br. Kelpšas, S.' 
Kočiūnas, J. Kavaliauskas.

Raportų iš Federacijos 12 
Skyriaus išdavė A. Valančius 
pranešdamas, kad Fed. pas
tangomis rengiama ekskursija

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienos pasisekimui užtikrin
ti, tuojau praneškite: "VVorld’s 
Fair Lithuanian Day Comnti- Į 
ttee, 16 W. 75th St. New York 
City,

K. P. Vilniškis

PIRKIT NAUJAUSI

Chevrolet ir Plynmitt

fa) yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderaUkal iš
tobulinti, nužemintos kalno., lengvi tflmokijlmul, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WTKL ŪME US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, HL, Phone Virginia 1518
Turime daugybe vartotų automobilių vėliausios mados, nuo III?
Ir augSčiau.

SKŪLINAM PINIGUS^ 
ANT 1-MŲ MORGIČIĮI

INSURED

Kiekvienos ypatoc padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per 
Federal Savings and Loun Insurance Corp., po United States 
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

LENGVAIS IAMOKUIMAIB

Barskis Furniture House, Ine.
•THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

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

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

SU6URBAN TRANSU SYSTEM, INC.
Patogus Susisiekimas iki pat vartų, nuo Gatvekarių prie 111-tos 

ir Sacramento Avenue, už tiktai 10 centų.

Bušai važiuoja nuo 9:00 valandos ryto ild 5:00 valandos vakare.
U2SISAKYKIT BUŠĄ SAVO GRUPEI, DRAUGIJOS PIKNIKAMS 

ARBA KITIEMS REIKALAMS.

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

JIM KETINIS, Prec, — . .e. JZM PMOTADS, Bekr. tr 114.

DR. P. J. BEINAR
(BE1NARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Yards 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Rez. Tel. Canal 0402

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAD

Tel. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—0

6358 S. WESTERN AVĖ. 
Tel. Hemlock 7270

Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7 
Trečiadieniais pagal sutartį.

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

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

Telefonas HEMiock

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd. 
Ofiso valandos:

10—12 vak ryto 
2—4 ir 6—8 va1 vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

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

Seredouiis ir Nedėk pagal sutarti

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tek YARds 0994 

Rez. Tek PLAza 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso Tek Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tek 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 Sekmadieniais 
pagal sutartį

Tek YARds 5921
Re*.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vak nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 
756 VVest 35th Street

Res, 6958 So. Talman Avė,
Res. Tek GROvehill 0617 
Otrios Tek HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vak 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susi tams

2423 VV. Marųuette Road

Tek OANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6 JO — 8:3© vakare
ir pūgai sutartĮ

Tek Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare iiskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO, ILL

DR. STRIKUL'IS
PHYSICIAN and SURGBOH

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL rak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Otrios Tek YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1980
Tel 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. 

Telefonas REPnblic 7868
Office Phone Res and Ofriee
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chlcago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniais 

pagal sutartį.

TEL YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street

(Kampas Wood St.) 
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7—8:30 Vakare
& P*<*1 SiilArtj-

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Rezidencijos Tek BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Reaideacija
8939 So. Olaremont Ava.

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

Tel CANal 0257
Ras. Tek PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto ild 3 popiet 

6 iki 9 vakare
Tek YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vak: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V, E. SIEDUNSKl
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3850 

Aatradieaiaia, Ketvirtadieniai* ii 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TbL Yards 0994 b .



Penktadienis, birt. 9 d., 1939

Rengia Bankietę 
Klebonui Pagerbti

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
— šį sekmadienį, birželio 11 
dieną, bus gražus bankietas, 
parap. svet. pagerbimui mūsų 
visų mylimo ir didž. gerb. ku- 
nigos Antano C. Martinkaus, 
jo vardinių ir gimtinių proga. 
Mat, šv. Antanas 13 d., o gim
tinas 12 d. birželio. Bankietą 
rengia “Young Married La- 
dies Club”. Jaunos, energin
gos, begalo gražiai darbuoja
si ir tikimės, kad jos surengs 
šaunų bankinę. Net ir mies
to valdininkai užkviesti.

j

BRSPgSB

Chicago and Nortb Western keleivinis traukinys užvakar nušokęs nuo bėgių Chicago priemiesty. Šiuo traukiniu grį
žo namo chicagiebiai Wisconsino universiteto studentai. Nei vienas nesužeistas. (Acme telephoto)

ne, ir kad ji pripildo taip ma- Į karščiuoti darbuose ir nesilai 
žai kitų su meile, kad jie iš- kyti atkakliai prie 6avo nuo- 
aukštintų mano Mylimojo ga- monių.
rbę”. | Kas nenori būti pikto ver-

Yra dideliu išmanymu nesi-1 gu, turi kovoti už gerą.

a

PASVEIKINSIME DAKTARUS ADOMĄ 
IR ALDONĄ YUŠKA

Jų Pagerbimui Bankietas
Sekantis sekmadienis bus; čiau pakalbėti teks vėliau.

Bet daktaro jaunąją dukrą

Gerb. kleb.-kun. Martirtkus 
klebonauja mažiausioj lietu
vių parapijoj ii jam tenka 
daug dirbti. Pats eina, su įvai
rių iparengimų bilietais, namas 
nuo namo ir tai ne vieną sy
kį, bet kelis kartus metuose.
Išnaudoja ir savo asmenius Draugijos gyvenime 
draugus Chicagoje, vien pa
rapijos gerovei. Jo didelis pa
sišventimas nekartą stebina.
Kad bent dalimi įvertinti tą 
visą, dėkingi parapijonai skai 
tlingai renkasi į parap. salę 
pagerbti jį švenčiant vardi
nes. Bus daug svečių — kun.
Martinkaus draugų chicagie- 
Čių. Kviečiame ir laukiame!

Amerikos Lietuvių Daktarų 
brangi

diena. Susirinkę Plaisance vie kaip nuo vėjo supamą nendrę, 
šbuty draugijos nariai ir sve- liesutę ir švelnią, kiek įdu-
čiai daktarai pasveikins savo 
kolegą medicinos praktikavi
mo “sidabrinių” sukaktuvių 
proga ir, kas dar svarbiau, 
susilaukusį savo šeimos narį, 
dukterį Aldoną, daktaru e- 
sant. Nemenka, todėl, džiaugs
mo diena bus ir daktarui Ado-

t

tis yra mūs visų galutinė lai
mė... Sveikatą gelbsti, Aldo-i 
na, duok kad ir paskutinį sa-<« 
vo kraujo lašą, savo gyvybę,' 
ką yra padarę jau daugelis 
mokslo žmonių, tuomi garbės

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karnžiškū

laurus pelnydami. Tik tuo- 
Aidoną, nuo sunkaus mokslo, meį įmonės pamatys, tuomet 

tik jie supras, ką keliolikos 
metų mokslu, dienos ir nak-

busiom, žydriom, energijos pi
lnom akimis, sutiksime pir
mą kartą jos tėvo pagerbimui 
bankiete jos pačios, kaipo da
ktaro, debiuto iškilmėse. “I 
tbink I’ll eall it a double en- 
try banąuet and let go at 
that”! Ligi Aldonos gyvos

Birželio 9 Diena
“Sakyk, o Numylėtini! Ar 

tu turi turtų? “Taip”, jis at
sakė, “aš turiu meilę”. “Ar 
tu turi neturtą?” “Taip, aš 
turiu meilę”. ‘Kaip tat yra?’ 
“Aš esu beturtis”, jis atsakė, 
“kad mano meilė nėra dides-

a. a a
ONA PAZNOKIENt
(po tėvais iKrikščiokaitikė)

(gyv. — 10707 S. Michigan Avė., tel. Pullman 1293)
Mirė birželio 7, 1939 m., 7.-07 vai. ryto, sulaukus 56] 

Įmetus amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Šakių apskr., Sudergų parap., Šilo-] 

,piškių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime; vyrą Pijušą, 2 dukteris-.] 

iMarian Goodyear, žentą Vincent, Matilda Poos, žentą] 
(Henry, 3 sūnus: adv. Klemensą, inž. Pranciškų ir Joną,] 
|2 anūkus ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 10834 S. Michigan Avė.
Laidotuvės įvyks šeštad., birž. 10 d. Iš koplyčios 8:301 

j vai. ryto bus atlydėta į Visų Šventų par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų | 

|bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir par] 

|žįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę; Vyras, Dukterys, Žentai, Sūnai, Anūkai

ir Giminės.}
Laid. direktorius S. P. Mažeika, tel. Yards 1138-9.

'Geg. 28 d. buvo pirmoji 
vaikučių šv. Komunija. Ma
žyčiai katalikai, ir jų paly
dovai, taip gražiai Seselių Ka 
zimieriečių išmokyti, prireng
ti visada daro jaudinantį į- 
spūdį.

mui Yuškai ir daktarienei, galvos, jos Alma Mater — U- 
kuomet skaitlingame kolegų ‘niversity of Illinois, College 
susirinkime jų adresu pasi- of Medicine, šiame penktadie- 
pils gausūs komplimentai, myje, birželio 9 d., įpareigo-
Kaip švelnioje serenadoj už
gautos smuikos stygos, čia, 
medicinos ir dantisterijos at
stovų draugingame susirinki
me, džiaugsmu suvirpės visų 
širdys, kaip tik bile širdis vi
rpėti gali metų eilės triūsu

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis. ............ .. .$2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais lapų kraštais............................„..$3.75
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš.,

$3.00

ties budrume apie ligonį mą
stydama, intensyvė-se studijo
se, savęs išsižadėjime berei
kalingai nelaimingųjų sužalo
ta, būsi sudėjus, pasakysiu,
ant Altar of Health... Šalia manęs, ta pirmąja,

Aš jaučiu didelę privilegi-1 proga, sveikina jus Dr. P. Z. 
ją pats pirmas viešu žodžiu Zalatoris, Dr. M. T. Strikol, 
pasveikinti nuo kūdikystės • Dr- C. Z. Vežei, Dr. C. Sven- 
dienų man pažįstamą, šian- jciskas, Dr. S. Jakubs bankie- 
dien Medicinos Daktaro laips- j to rengimu besirūpindami.

Dr. K. Draugelis

• laifU • • • •raudonais lapų kraštais.......................
Naujas Aukso Altorius, juodais odos 
virš., paaukuotais lapų kraštais • •••••• •bit;
Angelas Sargas, juod. paauks. virš........
Maldaknygė ir Badt Vad., odos viršeliais..
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais..............€0
Maldų Rinkinėliu, odos viršeliais.......... ^..^ .^,..$14X1
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš........  ................ T5o

DRAUGO KNYGYNAS

nį gavusią, Aldoną Yušką, o 
ypač mano gerus ir giliai bra
ngintinus draugus, Daktarą 
A. L. Yušką ir jo visad rū
pestingąją žmoną, savo kūdi- 

O, kad Aukščiausioji Insta- kio tikrai didžia laime besi

jant ją budriai ir šventai sau
goti žmonių sveikatą, suteiks 
jai garbingiausį titulą — Do- 
ctor of Medicine.

Irba Flower Shoppe 
4180 Archer Avi.

. .$1.75 

. .$1.50 
>..$1.26

Geg. 14 dieną “Young Mar
ried Ladies Club” buvo sure- .r__ o______ x ___  _____ . . v . . .
ngusios gražią ir atmintiną siekiamam tikslui įsikūnijus. ;lia^ didelę širdį, jautrią 
“Motinų Dienos sočiai”. Mc „ . J v . J ,slcl» lr neklystant, mokslo
kyklos vaikučiai išpildė pro' . Dr’ Adoln’ ™kl>’ J° dar‘ "nudoj.mų, ko iŠ daktaro lau-
granių. Duota dovanos seniau- |*"s vlsu08e ™m‘; kia mirties patalo sveikatom
šiai ir jauniausiai motinai. J““ virs; trokštantis ligonis! Ne, nuo
Seniausia motina buvo Mar- 25 metus laiko' A®ie « Pla’ mirties nel5S«lb«“. nes mir-
cijona Šveikauskienė, jauniau
šia — Elena LaBue. Vietinio 
laikraščio “Chicago Heights 
Star” atvykęs raporteris abi 
motinas nufotografavo ir įdė
jo savo laikraštin su gražiu 
aprašymu. Rap.

PAIN IN BACK
VBADE HER 

MISERABLE

Mtnrln 90 
•he couU Hardi y touch I 
thna. Ubed Hamliaa Wuard OU Liaimtot and 
found wond«y(iil nlbf. Try it tnday if yovr 
imtIh »r» ttiff. «o»e. achy. Rub U on tharouąh- 
ly Feel it* prompt wanain< action eue pain; 
bring tnothing relief. Plėšant odor. Will not 
■tam. Money-Mdt guarantee at all drug (tora.

HAMLINS
VV1ZARD OIL

LINIMENT
For MUSCtll AH AtHtS and PAINS 

(tHIUIVIAIIC P A IN — Lb AA K AC. U

GIESMYNAS
Įsigykite Nauja Giesmyną Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muzika patvartė 
Ant. 8. Poetus.

Išleido C. L R. K. Vargonlaia- 
ltų Provincija.

Knygos kaina — SO centai. »ri- 
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MI60LBLIS

šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai. I.ietUTlškal 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir ftventėms, ir kltoe Mal
dos ir Gleemės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Mttprials odos virtais, 
kaina — ».»a. ReikalaukMa U:

DRAUGAS ,PU B. 00. 
2334 So. Oakley Avė.* 

Chicago, Ulinoia

ncija suteiktų jaunutei Aldo- dalinančius.

2334 So. Oakley Avė., Chicago, I1L

GAUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — P RUZIN 

Geriaaiiaa Patantarinuui — Moteris patarnauja 
Pitoną 9000 620 W. I5th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tek YARDS 1278
9

Rea. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BEHIAU8IA EB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
__________Tel. LAFAYETTE 0727________

TA Y PAT koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

Klausykite m*»ų Idetnvltj nulio profraoao Aatmdfenlo Ir 
Beitadlenio vakarais, 7:00 valanda, U WH1P etotlea (14M K.)

Pranešėjas P. ftAI.TIMIERAS

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA .

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
Chicago, Illinois527 Nopth Western Avė.

Telelona. SEELEY 8109 
nadMl ritmai ms Saly Bapolchn Kantrią, Uiti Birai

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Draugas’"' Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

LAIMTUViy i
1 F

KARIAI OHIOAGOS, GIOEROS LIETO VIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIRBKTOBIŲ AflOOlAOIJOS

AMBULANCEPATARNAVMAS
DIENĄ IR NAKTĮ

VV A T KOPLYČIOS VI U I A A 1 MESTO DALYSE

ll.Zolp 1646 Wert 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

Albert V. Petkc 4704 S. Western Avenue 
TeL LATayette 8024

P. J. Ititikas 8354 So. Haleted Sk 
Telefonas YAfida 1419

AntliOBy B.
Ladamia ir Si
1. Laimins
S. P. Mažeika

6834 So. Weetern Ava, 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 

U Phone CANal 2535 
II Skyrius 42-44 E. 106 SL 
” Phone PULhnan 1270

4348 So. California Ava.
Phone LAFayette 3572

8819 Utuaniea Avenue 
Phone YABds 1188-1189

IC H Dbillinc 3307 LAtuanica Avė. m. rillll|l0>hone YABds 4906

I
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Aplink mus
Vakar sugrįžo iš Šv. Kry-' 

žiaus ligoninės Ona Atkočiū- 
nienė, dr. Petro Atkočiūno 
(dentisto) žmona. .Jai buvo 
(padaryta tonsulų* operacija, 
kurią darė dr. A. Rakauskas.

rai, kad niekas neužsimušė ir 
smarkiai nesusi'žeidė. Abu au
tomobiliai labai apdaužyti.

Dr. K. Pakštas, Lietuvos U- 
ni versi t e to profesorius, Chi- 
cagoje sustos pakeliui j Los 
Angeles, Cal., birželio 19-20 
dd. 1 Amerika atvyks birže- 
lio 9 d. Kaip jau buvo rašy
ta, dr. Pakštas yra pakvies
tas į Kalifornijos universite
tą per vasaros semestrą dės
tyti Europos politinę ekono
miją. Dr. Pakštas yra buvęs 
“Draugo” redaktorium.

Norbertas Aleksis šiemet 
užbaigė Notre Daine universi
tetą. Jis ten pasižymėjo ir 
moksle, ir kaipo muzikas, ir 
taip pat kaipo radijo anaun- 
ceris. Jo tėvas, A. Aleksis, 
yra žymus muzikas, kompozi
torius, Šv. Juozapo par., Wa- 
terbury, Conn., vargonininkas. 
Prieš dvidešimtį metų vargo
nininkavo Dievo Apvaizdos 
par., Cliicagoj.

Marąuette Parko gyvento
jas Jonas Petraitis išvyko a- 
tostogų į Kaliforniją. Praėju
sią žiemą jis buvo sunkiai su
žeistas traukinio nelaimėj. Il
gai sirgo, bet ačiū Dievui, pa
sveiko. Jonas yra kun. A. Pe
traičio, AVorcester, Mass., liet. 
ipar. klebono brolis.

Teisėjas Jonas T. Zūris dė
koja visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie demokratų ly
gos pikniko pasisekimo pra
ėjusį sekmadienį. Dėkoja da
rbininkams ir atsilankiusiems. 
Taria ačiū ir dienraščiui 
“Draugui”, kuris nesigailėjo 
vietos pikniko išgarsinimui. 
Teisėjas J. Zūris yra demo
kratų lygos garbės pirminin 
kas.

Praėjusį trečiadienį mūsų 
dienraščio ofise Antanas Kū- 
nickas pasakojo kun. A. Jes- 
kevičiui ir P. Klikūnui apie 
vieną automobilio nelaimę, a- 
pie kurią, anot jo, būt reikėję 1 
į laikraštį parašyti. Nespėjo 
jis apie tą įvykį papasakoti, 
kaip prieš pat akis, t. y. prie 
pat “Draugo”, kilo didelis 
triukšmas. Smarkiai susikūlė I
du automobiliai. Vienas iš jų l
net porą kartų apsivertė. Ge-

M. Baronaitė, Šokių 
Mokytoja, jau Chicagoj

Tikisi pasilikti dvi savaites 
ir supažindinti lietuvių jau
nimą su tikraisiais Lietuvos 
liaudies šokiais ir kostiumais.

Rytuose jau keli šimtai jau
nimo išmoko ir daugelis jų 
dalyvaus Ne\v Yorko Pasau
linėj Parodoj Lietuvių Die
noje. Cbicagoje irgi nori su
organizuoti šokėjų grupę.

Daugiausia susiinteresavę 
šiuo reikalu yra New Yorko 
Pasaulinei Parodai Nemti Ko
mitetas, chorai ir įvairios or
ganizacijos.

Visi šiuo reikalu susiintere
savę arba platesnių informa
cijų gali gauti pas: A. S. Po
cių, Kom. pirm. 3252 S. Hals- 
ted St, Tel. Yards 1404, arba 
A. Vaivadą, 1739 So. Halsted 
St. Tel. Yards 8500.

Jau Atsirado Ir 
Konkurentai

Birželio 7 d., buvo praneš
ta, kad prisirengimai prie 
Lietuvių Dienos išvažiavimo 
eina visu smarkumu. Pirmą 
ir gražią pradžią padarė Mel- 
ro.se Park Marijonų Rėmėjų 1- 
mas skyrius. Pirm. Kazimie
ras Kantautas su viso sky
riaus nariais savo tikslo sieks 
ir jį pilnai įgyvendins.

Bet, štai susilaukė ir kon
kurentų iš Cicero. Pirm. p- 
nia K. Sriubienė pasikvietė 
į talką energingas Marijonų 
rėmėjas, būtent — K. Juozai
tienę, O. Rimkienė, I. Brau- 
nienę, ir prašė, kad dirbsime 
ir Melros© Park Skyriui nepa
siduosime. Ir aš neabejoju, 
nes Cicero turi Bulvariškių 
provinciją — visi jėgas su
bendrinę melroseparkiečiams 
nepasiduos. Štai, teko sužino
ti, kad iš bulvariškių tarpo 
į talką jau stojo energingi 
jaunuoliai — Jonas Deikan- 
tas ir Povilas Eitmontas su 
savo motinėlėmis. Na, o bul- 
variškiai savo tarpe turi ga
lybes draugų. Jieims, tikrai 
žinau, kad ateis į talką p-nios 
Katilienė, Balčiūnienė, Ander- 
skmienė, Dovydonienė, C|lbi- 
kienė, Kaziūnienė, na gal ir 
S. Ališauskienė. Na, tai brač, 
jeigu ir norėtum pralenkti, 
tai reikėtų ir padirbėti. Bet 
visaip gali būti, nes nežinia,
kas ką turi užpakaly savęs.

Tiesa, Lietuvių Dienos išva
žiavimas įvyks liepos 23 d., 
dar gražaus laiko yra, bet

Lietuvių Ekskursija Į 
Milwaukee Šiuo Laivu

Darius - Girėnas post 271 
Amerikos Legion rengia eks
kursiją birželio 25 d. laivu 
“City of Grand Rapids”. lai
vas išplauks nuo Navv Pier, 
9:30 vai. ryto, Chicagos lai
ku.

Ant laivo bus visokių įdo
mybių. Visus linksmini junior 
and juniorette druni and bu- 
gle corps iš 50 narių, vodevi
lius, komedijantai, pasižymė
jusios šokėjos lietuvaitės J. 
Kasminskaitė, Lillian Cinskas 
J. Mateeiūnas ir kitos. Bus 
įdomus “floor show” įr gera 
muzika šokiams.

Milwaukee ekskursantai bus

darbas jau pradėtas ir jisai 
varomas be atidėliojimo. Ki
ta proga išgirsime ir iš kitų 
Chicagos kolonijų, kurios šio
mis dienomis užimtos savo pa
rapijų piknikais. K.

So. Chicago Žinutes
Birželio 11 d., 7 vai. vak., 

parap. svet. rengiamas moks
lo mietų baigimo vakaras. Gra 
žią programą išpildys mokyk 
los vaikai, vadovaujant sese
rims Emilijai Onai ir Clari- 
sai. Visi parapijonai kviečia
mi dalyvauti. Įžanga 35c.

City cf Grand Rapids

busais nuvežti į Blatz bravo
rą ir vaišinami alum, bei už
kandžiu. Kurie norės, tiems 
busais bus aprodyta gražiau
sios miesto vietos.

P^rktadi^nU, blrž. 9 A, 1939ibi u

įsigyti. Round trip $2.00 as
meniui; vaikams pusė kainos. 
Tikietų galima gauti pas ko
misijos narius ir žemiau nu
rodytose įstaigose: Wm. J.

Tikietus reikia iš anksto‘|Kareiva. 4644 S. Paulina St.;

ašaros iš akių riedėjo matant 
senelius bažnyčioj, atnaujina
nt savo šliūbo įžadus. Jubili
atai išaugino didelę šeimą.

Altoriai buvo artistiškai pa 
puošti seserų Kazimieriečių. 
Choras, vadovaujant muzikui 
K. Gaubiui, gražiai giedojo.

Linkime Macaičiahns sulau
kti 75 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių.

CLASSIFIED
PARDAVTMUI BIZNIS

Mokyklos Reikmenų ir dellcatessfn. 
Marąuette Parke. Pilnai Įrengtas. 
Parduosiu pigiai.

Telefonas HEMlock 5082

J. Kibort, G436 S. Blackstone 
Avė.; T. Mazeini, 3857 So. 
Kedzie Avė.; B. R. Pietkie- 
wicz, 2608 W. 47th St.; J. A. 
Mickeliūnas, 6747 S. Arlcsian 
Avė.; Wni. Sebastian, 4104 
Archer Avė.; J. Juška, 2417 
W. 43rd St.; M. Narvid, 2424 
W. 69th St.; Advance Furni
tūra Co., 2536-38-40 W. 63rd 
St.; Peoples Furnitūra Co., 
4183 Archer Avė. “Draugas” 
2334 S. Oakley Avė. Iš 
anksto pirkusieji tikietus ga
lės naudotis visomis privile
gijomis. (Prie laivo tikietai 
nebus parduodami). Ekskursi 
ja grįš tą pačią dieną apie 
10 vai. vakare.

Komisijos vardu —
J. Mickeliūnas,

Hemlock 2096

CLASSIFIED

\r

JEI NORITE GERESNĘ MASINĄ
GAUKITE NAUJĄ

Ford Mercuij Lincoln Zephyr
(Mažas) (Vidutiniškas) (Didelis)

Mes taipgi turime gerų vartotų automobilių — Cord’s
(specialės išdirystės) Packard, LaSalle, Buick, Plymouth, 
Dodge, Chevrolet, Ford’s Lincoln Zephyr. Jūs galite 
pirkti bilę kurį iš šių naujų ir vartotų automobilių už 
mažą sumą pinigų.

BRAUD MOTOR SALES 
6647 S. Westem Avė. Tel. PROspect 9500

Dėl demonstracljor naujo ar vartoto automobilio, klauskite ED. 
Yl'SIS. Demonstracija Jums nieko nekainuos.

KLAUSYKITE

Ntw City Furiiture Nhrt
RADIO PROGRAMO

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

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komedižkai Grupė, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ •
DIENĄ UŽ

Sean Russell, buvęs Airijos 
respublikinės armijos karei
vis, bus Detroito policijos prie 
žiūroj per visą Anglijos ka
raliaus ir karalienės vizitą 
Kanadoj ir Jungi. Valstybė
se. Matyt, detektyvai susekė 
ką nors įtartino. (Acme tele- 
pboto)

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS...........PO

Pinigai grąžinami Jei 
m patenkinti.

$12.50
PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS i5 impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
3945 WEST 2<Mh STREET 

Tel. iAtnrmlale 2M8-I
1734 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Monroe 9251
Atdara Iki • v. p. p.

Birželio 4 d. Macaičiai per 
sumą iškilmingai minėjo auk
sinį jubiliejų. Mišias laikė 
pats kleb. kun. M. Švarlys ir 
pasakė jubiliatams įspūdingą 
pamokslą, per kurį daugeliui

Darius-Girėnas Posto
Piknikas ;

Lietuvių legijonierin diena, 
gegužinė ir piknikas įvyks bi
rželio 11 Snnsef darže, prie 
135-tos ir Archer Avė., Route 
4A, Archer Av., Lemor.t, 111. 
Pasamdyta gera orkestrą šo
kiams. Bus įvairi programa 
ir daug laimėjimų.

Kviečia visus
Darius-Girėnas Legion

Postas

Šv. Juozapo parap. pikni
kas geg. 28 d., Vytauto par
ke, pasisekė. Jei ne lietus, tai 
būtų buvę daugiau smagumo. 
Pelno liko šeši šimtai dolerių. 
Piknike matėsi daug svečių 
ir iš kitų kolonijų.

Kleb. kun. M. Švarlys nuo
širdžiai dėkoja visiems, kurie į 
kokiu tik būdu prisidėjo prie j 
pavykinto. Rap.

Daug pakilsi tobulybėje, 
jei nuo visų laikinių rūpesčių 
liuosu užsilaikysi.

Viena gerai išauklėta ir nu 
statyta valia yra vertesnė, neg 
geri pasielgimai.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 31st Street
A. A. NORKUS, sav.
Tel. Victory 9670

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuve)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

UTILIIY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wbole«aie Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Fss mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotų Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esama Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dslmldal, Savininkai.

ISRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav.

StaRdard Club
Kainų į

S1.60J

15C

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokių Kainų

TIK $1.00 PT.
4-6 Kvortos.

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
DRINKRAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pitone Boulevard 0014

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave ia 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how thla old world 

does make progresą—now comes a 
prescription whtch ls known to phar- 
maclsts as Allenru and wlthln 48 
boura after you start to take thla 
hwlft actlng formula pain, agony and 
Inflammation caused by eicess urio 
acld has atarted to depart.
•Allenru does Just what thla imties 
Bays lt will do—it la guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugslores everywhere for 85 
centą and if lt doesn't bring the Joy- 
eus reeults you ezpect—your moiey 
«hole heartedLy returnart.

Mažų Išlaidų
N AMA

ziiKniiri.

’133.

Pamatykit 
šj namų 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
mūsų vietosi

Pastatysime namus ir vidų |- 
rengslme ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistai ir užtikrinti. 
IZOLIOTĄ GARAŽĄ
2 karams pastatysime 
ant jūsų loto

už................................
Unijistų statytas

Kviečiame Jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, ir apžiū
rėti garažų ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porčial ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na Ir lengvais išmokėjimais.
CITY WRECKINO. & LBR. 00. 
2301 S. Crawford, Lawndale 3010

Open Sundays 
K. KAFKA, prez.

Tartu. Tirt 
P.1MĄM.M

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North Kast Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$6,000.00
ISmokčjom ja 
Už padėtos 4%

pinigus '
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgižių
Safety Deposit Dežntea Galima 

Paairenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
6 vak. Reredom nuo 9 iki 12 die

nų, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANOARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASS0C1ATI0M

ot chicago
JU8TIN MACKrEWICH 

Preaident
HELEN KUCHINRKA8, Bee.

REIKALINGA DARBININKĖS
Reikalinga patyrusios "turban ma- 
kers'*. Atsišaukite tuo jaus — WIfe’s 
Ratu, 1550 Milwaukee Avė., 4-tas 
aukštas.

PARDAVIMUI TRIS
119 akerų, 2*4 mylios nuo Hart, 
Oceana County seat, kur randasi ka
talikų bažnyčia. Pusė žemės dirba
ma, kita pusė miškas. Dideli budl- 
ninkai; yra taipgi upelė. $1,400.00. 
$100.00 eash ir $175.00 ateinant) ru
deni. o likusią, dalj atmokėdami po 
$50.00 J metus galte įsigyti šj ūkj. 
Atsišaukite: Mrs. Eva Osborn, Hart,

PARDAVIMUI CKIS
80 akerų ūkis. Geri budlnkal. 20 
gerų gyvulių. Visos naujos mašinos. 
Parduosiu pigiai. Mike Gregel, Rit
ini Route No. 2, Coopersvllle, Ml- 
chlgan. i

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučlų Sapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes šj 
mėnesi savininkas Išvažiuoja. 18341 
South Raclne Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI BIZNIS
Gėlių biznis, išdirbtas per 18 metų. 
Priežastis pardavimo — ilga. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 4149 W. 
2Sth Street, telef. I.awndaic 7045.

PIRMOS RFŠIES JUODŽEMIS 
— g<ėlynomg ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 1B 
bušelių $2.50.
Stanley Gavcus. 110 So. Ridgeland 
Avė., Worth, III., tel. Oak Lawn 
193J-1.

PARDAVIMUI BUNGALOW 
5-kambarlų bungalow; fumactf

apšildomas: uždaryti porčial; gara- 
džlus; 30x125 lotas; Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi

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

PARDAVTMUT NAMAS 
Mūrinis namas: 4 kambariai vir

šuj. 1 apačioj: fumacu apšildomas: 
garadžlus. Atsišaukite: 8421 South 
Springfleld Avė. Tel. Lawndale — 

«291. ’ 
VASAROTO.IAMS ATYDA

Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
bllium ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chicagos. Kelias 83 ir 45. Peter Ber
notas, Box 77. SUver Istke, Wis.

PARDAVTMUI NAMAS
4 kambarių cottage; 50 pėdų lotas, 
puikus kiemas: 2-karų garadžiua
Kaina tiktai $2.600.00. Atsišaukite: 
2381 South St. Louls Av nite.

PARDAVIMUI
Pilnos mieros plano akordlonas, 120 
basų. Geros Išdlrbystėa, mažai varto
tas. Parsiduoda už pusę kainos. At- 
slšauklte telefonu; REPtiblic 0545.

SKOLINAME PINIGUS 
Skoliname pinigus ant morgičiu Iv 
ant kitokių savo vertės popierių. 
Parduodame forklozuotus namus pi
giai. Turime visokių gerų namų vi
sur. Apdraudžtame viską. Perkame 
ar parduodame namus ir apmokame 
cash. Teisingas patarnavimas. Chaa. 
Umlch (Urnlkaa), 2500 West 03rd 
St„ telefonas Prospect 0025.

PARDAVIMUI
4 fletų moderniškas mūrinis na

mas. arti Marąuette Parko. H.O.L.C. 
morgičltts. Rendų neša $160.00 ) mė
nesi. Kaina tik $13.500. Jmokėt 
$6.500. 7207 S. Pranclsco Avė., tel. 
PROspect 3140.

PARDAVIMUI
$ aukštų mūrinis namas — krautu
vė ir pragyvenimui kambariai. Du 
po 6 kambarius su voniom, ir du po 
4 kambarius. Gera vieta tavernų! Ir 
reetoranul. laibai pigiai. Savininkas: 
2518 8. Halsted St.. Chicago. III.

RENDON KAMBARYS 
Vienas šviesus kambarys ant antro 
aukšto. Karštu vandeniu apšildomas. 
Tinkamas pavieniui vyrui. 1220 80. 
5O«h Cm irt, Cicėno. Illinois

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas prie 10O Easl 
Marąuette .Bosui, kampas Yndlana A- 
venne. Matykite Mr. Dosvns.

PARDAVTMUI TAVERNAS 
Pardavimui taverno biznis. Pigi lals- 
nls, pigi renda. Atsišaukite: 835 W 
I23ol Rtrnet.

PARDAVTMUI
6 kambarių bungaloįv. $750.00 Jmc 
kėtl. $27.00 J mėnesi HOLC. Labs 
gerame stovyje. 60 pėdų lotas. 1 bki 
kas nuo pusvalandinių busų Savi 
nlnkas: 9363 8. 55th Court. Clcert 
Illinois.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontag Mino Run. (Screened) Tonas $7.00 
Petroleum Carbon Coke, perkant 6 tonus ar 
daugiau. Tonas $7.26. Šios kainos tik iki Liap. 1


