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Lietuva yra Hitlerio grobimų programoje
Tarptautiniu Žinių tarnyba pranešu,
kad Hitleris gali kėsintis prieš Lietuva

"■ .v į'

_

Sako, jis pasiryžęs vykdyti
savo užgrobimų programą

I. A. Valstybes pripažino Ispanijos
vyriausybe; atšaukė ginklu embargo
Sekretorius Hull apie tai
pranešė frankistams

PARYŽIUS, !bal. 2. — Tar nusikvėpti vienų, arba dvi sa
ptautinių žinių Tarnybos ko vaites. Paskiau pradės naujus
respondentas Knickerbockeris, žygius. Hitleris savo knygoje
Europos reikalų ir politikos, “Mein Karnpf” yra pareiškęs,
žinovas, yra nuomonės, kad kad nenutrauks savo grobimo
Anglijos ministro pirmininko žygių iki užkariaus plotus 200
Chamberlaino
subruzdimas milijonų vokiečių tautai rei
prieš Vokietijų, gali keletai kalingus.
dienų sustabdyti Hitlerio vei Dėl demokratinių valstybių
kimų. Nes apturėtomis iš Ber- subruzdimo gal Hitleris šį kar
lvho žiniomis, Hitleris savo tų nedrįs pulti Lenkijos — aužsienių reikalų ministrui pa- tides tolesniam laikui, sako
sakęs: ‘.‘Šiemet aš turiu įvyk 1 Knickerbockeris. To vietoje
Tomis dienomis New Yorke ant požeminio [geležinkelio susidaužė du traukiniai. Dau
jis paeiliui, rasi, susimes prieš giau kaip 30 keleivių sunkiai sužeista ir iš jlų apie septyni pavojingai. Čia vaizduojama,
dyti savo programų.”
Dancigu, Lietuvą ir Rumuniją, kaip išnešant sužeistuosius į Independent stot| laukiama atvykstant ambulansų
(Acme)
Kiek žinoma, laikas trum kurių likimas demokratinėms
pas, o programa plati. Tad ko valstybėms nerūpi. Savo rėžtu
respondento nuomone, gal Hi sov. Rusija, kaip žinoma, yra
tleris leis Europai lengviau

PRISIKĖLIMO RYTA
AMERIKA GIRDĖS
POPIEŽIŲ KALBANT

Lenkija mėgina
j savo puse
patraukti Lietuva

WASHINCTON, bal. 2. — vakar kablegrama pranešė
J. A. Valstybės pripažino nau gen. Franco vyriausybės užs.
jų Ispanijos frankistų vyriau reikalų ministrui apie pripa
sybę.
žinimų ir diplomatinių santy
Tuojau po to prezidentas
kių užmezgimų.
Rooseveltas pasirašė atsišau
Visos didžiosios pasaulio
kimų (proklamrtcijų), kuriuo
panaikina ginklų ir karo me valstybės dabar Ispanijos nau
jų vyriausybę jau pripažinudžiagos embargo Ispanijai.
Valstybės sekretorius Hull sios.

LENKIJA, RUMUNIJA
SUTARIA PRIEŠINTIS
HITLERIO ŽYGIAMS

KAI KURIOSE MADRIDO
BAŽNYČIOSE VYKSTA
VIEŠOSIOS PAMALDOS

MADRIDE RAUDONŲJŲ
VADAS PATRAUKTAS
KARO TEISMAN

PARYŽIUS, bal. 2. — Di MADRIDAS, bal. 2. — Kai
plomatiniuose
sluoksniuose kuriose išlikusiose nuo su
kalbama, kad Lenkija ir Ru naikinimo bažnyčios šį penk
munija sutarė pasipriešinti tadienį atnaujintos viešosios
Hitlerio žygiams plėsti Vokie pamaldos, kurių nebūta per
MADRIDAS,
bal.
1.
—
tijos imperijų veržiantis Ry 32 mėnesius siaučiant čia rau
NEW YORK, bal. 1. — Na
Frankistų
(nacionalistų)
au

tų link, jei tik Anglija ir Pra doniesiems.
tional Broadcasting Co. pas
RYGA, bal. 2. — Lenkijos toritetai nusprendė patrauk ncūzija tikrai pasižadės duoti
kelbė, kad Prisikėlimo dieną
Vyskupas Leopoldo Eijo
vyriausybė netikėtai susimetė ti karo teisman šio miesto reikalingų karinę paramų.
Šventasis Tėvas Pijus XII iš
Garay atlankė San Isadro
savo pusėn patraukti Lietuvą raudonųjų vadą Julianą Bes
Grasina paneigti karo
Parama gi šį kartų užtikri
Šv. Petro balkono suteucs akatedros griuvėsius. Ten pa-’
paštališką
laiminimą mi ir Latviją — su jomis pada- teiro, kurs atsisakė su kitais narna. Anglijos ministras pir
laivyno sutartį su Anglija
simeldęs Jo Ekscelencija nu
nioms. Ši ceremonija bus ryti nepuolimo »ir draugingu- i vadai* pabėgti ir darbavosi. ntininkas. Chamberlainas sa
WILHELMSHAVEN, Vo “teisingai” įvykdyti. Jis tai
mo sutartis.
kad miestas frankistams bū vo vyriausybės ir Prancūzi sikėlė į San Jose parapijinę
transliuojama per radiją ir
bažnyčių, miesto centre. Ši
kietija, bal. 2. — Vokietijos buvęs žadėjęs pereitais metais
Žiniomis iš Kauno, nauja tų tvarkingai perduotas.
jos vyriausybės vardu parla
,bus girdima Amerikoje apie
diktatorius Hitleris vakar kal nacių partijos suvažiavime ir
Lietuvos vyriausybė yra lin
Besteiro yra dešinysis (mo mente pranešė, kad jos pasi- bažnyčia bus laikina kated
6:30 ryto (Cbicagos laikas
ra.
bėjo čia į vandenį įleidžiant tas nebuvę paslaptis.
kusi susiartinti su Lenkija, deratinis) socialistas. Jis ak ryžusios gelbėti
Lenkijai,
bus apie 5:30).
Iškilmėse dalyvavo apie 50,naujų 35,000 tonų karo laivų
bet Latvija atsisako.
tyviai nedalyvavo kare. Jo jei prieš jos nepriklausomy Iš 200 bažnyčių ir kop/yčių
Be
to,
per
radiją
bus
pra

mieste išlikusios vos kelioli
“Tirpitz.” Didžiosios valsty 000 vokiečių ir klausė dikta
Sakoma, Lietuvos pasiunti visa pareiga karo laiku buvo bę būtų kesinimųsi.
nešta
visa
Prisikėlimo
iškil

ka. Jos nesunaikintos, neg
bės laukė jo kalbos, nes jis toriaus kalbos, kuri tesėsi il
nys Šaulys Varšuvoje įparei rūpintis moterų ir vaikų mai
Tas Lankuose sukėlė daug
mių
eiga
Šv.
Petro
bazilikoje.
turėjo atsakyti Europos de giau vienos valandos.
gotas pradėti derybas su len tinimu. Jis savanoriai pasili džiaugsmo, o Paryžiuje — į? į raudoniesiems buvo reikalin
Rotužės aikštėje Hitleriui
mokratijoms, kurios Anglijos
kais.
ko mieste kaipo bešalis žmo spūdžio. Prancūzų spauda di gos. Pati San Jose bažnyčia
JAPONAI
DŽIAUGIASI
kalbėti
buvo
pastatytas
Kaipir
vadovybėje konsoliduojamos
Lenkijos užs. reikalų minis gus. Jis paduotas kariniam dėlėmis antraštėmis tai pas buvo pakeista maisto sandė
narvas, su neperšaujamu stik GEN. FRANCO LAIMĖJIMU tras Beckas išvyko į Londoną. areštui, bet nepaimtas kalėjiliu. Kitose buvo ( sandėliai
šūkiu “Sulaikyti Hitlerį!”
kelbė.
lu apgobtas. Valdininkai aiš TOKIO, bal. 1. — Japonų
municijai, kariniai teismai, ga_____
man. •
Hitleris atsakė Anglijai. Pa
kino, kad tai buvusi priemonė valdiniuose sluoksniuose rei ROMOJE SUVYKSTA DAUG
Frankistų autoritetai spė- RYTOJ CHICAGOJ MIES ražiai ir susirinkimams salės.
reiškė, kad Anglija, ne kas
diktatorių apsaugoti nuo aš škiama džiaugsmo dėl gen.
Jos visos reikalingos nuodu
MELDŽIONIŲ
ja, ka(į mieste užsilikę rau- TO MAJORO RINKIMAI
kitas, bando palaužti taikų
gnaus valymo ir pataisymų.
traus skersvėjo.
Franco laimėjimų Ispanijoje.
VATIKANAS, ibal. 2. - don,'«
va’ll) kriminalistų,
Europoje. Vokietija, sakė Hit
Rytoj, balandžio 4 d., ChiBažnyčių atstatymas yra
leris, stovi už taikų. Bet jei
Pareiškiama, kad Britani Kaip kas metai, taip ir šie- kurie str°Piai ie5komi ir ta'P cagoj įvyksta miesto majoro
ĮVEDAMI FRANKISTŲ
kus patraukti karo teis- rinkimai. Balsavimų vietos a milžiniškas darbas, reikalin
Anglijos ministras pirminin
ja dabar tiek daug bus užim met į Romų suvyksta gaoainPINIGAI MADRIDE
gas nepaprastaų pastangų.
kas Chamberlainas grasina jai
ta savo interesais į Vidurže gos grupės meldžionių iš į- man.
tidarytos
nuo
6:00
ryto
iki
MADRIDAS, bal. 1. — Ke
Mieste vakarais po 8:00 už
Keliose bažnyčiose, jas pa
karu, ji, Vokietija, nebijo ka
mio jūroje, kad neturės pro vairių pasaulio kraštų daly
5:00 vakaro.
liais sunkvežimiais čia atvež
drausta
gyventojams
išeiti
į
ro ir yra pasirengusi.
gos japonams statyti kliūčių vauti Didžiosios Savaitės įs
Geistina, kad visi turį tei viršiniai apvalins, šiandien į
ta frankistų pinigų (bankno
gatves,
išėmus
dirbančius
pūdingose iškilmėse Šv. Pet
sę balsuoti piliečiai dalyvau vyko pamaldos. Sakoma, iki
Ministras pirmininkas Cha tų) dideli rišuliai. Šiais pini Azijos Rytuose.
duonkepyklose
darbininkus.
ro bazilikoje.
tų šiuose svarbiuose rinki Prisikėlimo (Velykų) apie 30
mberlainas sielojasi dėl Len gais bus pakeisti apyvartoje
Per
kiauras
naktis
gatvėmis
bažnyčių paviršiniai bus ap
muose.
kijos likimo, nurodė Hitleris. turėti raudonųjų pinigai, ku PRANCŪZIJA DIDINA IM Daugybė meldžionių atvyk patruliuoja kareiviai.
valytos ir parengtos pamal
Tuo būdu jis bando sugriauti rie yra be vertės. Vertingi y- PORTĄ Iš RUMUNIJOS sta apturėti Šventojo Tėvo
Ims
laiko
miestui
grąžinti
doms. Vyskupui prisistatydiČEKŲ IR SLOVAKŲ
Miuncheno sutarimų.
ra tik prieškariniai bankno PARYŽIUS, bal. L — Pran Pijaus XII apaštališkų palai normalių tvarkų.
no keletas šimtų kunigų, ku
DEMONSTRACIJOS
Be kitko jis nurodė, kad tai ir šie keičiami frankis- cūzija pasirašė prekybos su minimų Prisikėlimo dieną.
rie visą karo laiką mieste vy
PRIEŠ NACIUS
ROOSEVELTAS TYLI APIE
Anglijos užsivarinėjimai prieš tiniais.
tartį su Rumunija. Prancū
PRASIDĖJO DIDŽIOJI
HITLERIO KALBĄ
Pereitų šeštadienį Cbicagoj kušiai slapstėsi ir išliko gy
Vokietijų privers šių pastarų Kol kas keičiama tik maži zai padvigubina aliejaus im
vi.
SAVAITE
WARM SPRINGS, Ga., bal. č kai su slovakais surengė
jų paneigti karo laivyno su kiekiai. Per mėnesį, tikima- portą, kad tuo būdu neleisti
Įvairiuose sandėliuose ir
Painių sekmadieniu vakar 2. — Prez. Rooseveltas nepap- demonstracijas prieš Hitlerį
tartį, knriųja Anglijai pripa si, iš apyvartos bus ištraukti į naciams monopolizuoti rumu
kitose vietose atrasta tūks
žinta pirmenybė.
( visi prieškariniai banknotai, nų eksporto.
prasidėjo Didžioji Savaitė. Jo rastai domisi įvykiais Europo dėl jo vykdomų svetimų teri
tančiai pagrobtų bažnytinių
Hitleris įspėjo ir Lenkiją,
Eminencija kardinolas Mun- je, bet apie Hitlerio kalbų ne torijų užgrobimų. Įvyko vaik
štynės ir masinis susirinki šventų indų.
kad būtų atsargi — nesidėdeleinas dalyvavo vakarykš reiškia savo nuomonės.
Gausingos minios lanko pa
Wasbingtone gi aiškinama, mas.
tų su Europos demokratijomis
čiose ceremonijose Švč. Vardo
Prie jų prisijungė it kitų maldas. Atidarytose bažnyčio
kad jei Vokietija pultų Len
katedroje.
prieš Vokietiją, nes tuo būdu
se per maža vietos. Dėlto
kiją, tas sukeltų naują pasau tautų organizacijos.
gali skaudžiai nusivilti.
skubiai valomos kitos bažny
linį karą.
POPIEŽIUS SVEIKINA
Sakė, kad Vokietijos sąjun
čios, kurios duodamos leng
ĮSTEIGTAS ŠAKIŲ
GEN. FRANCO
ga su Italija nesuardoma, ne PARYŽIUS, bal. 2. — Dip kad Italija neatsisakanti nuo
viau kiek nors išvalyti.
SKAUČIŲ TUNTAS
BURGOS, Ispanija, bal. 2.- LEBRUNAS NEBUS KAN
palaužiama, nes nepaprastai lomatų sluogsniuose viršija savo siekimų. Bet lauksianti
DIDATAS
ŠAKIAI. — Vieton buvu
stipri ir galinga. Jei Europos nuomonė, kad Anglijos ir Prancūzijos galutino nusista Specialiai išleistu komunikatu
PARYŽIUS, bal. 1. — sios Šakių apskr. skaučių viedemokratijos jaučiasi pakan Prancūzijos energingas subru tymo ir žodžio. Hitleris taip vyriausybė praneša gavusi
kamai stiprios, tegul jos savo zdimas prieš totalitines vals pat vakar kalbėdamas susilai Šventojo Tėvo Pijaus XH Prez. Lebrunas paskelbė, kad tininkijos, kuri priklausė VilCHICAGO SRITIS. — De
stiprumą iSbando su Romos tybes pakirto Hitlerio ir Mu- kė nuo savo paprastų karin sveikinimų gen. Francui. Po jis atsisako būti kandidatu kaviškio tuntui, nuo šių metų
antrąjai prezidento tarnybai J įsteigtas Šakių skaučių tun- besuota; nepastovus oras; nu
ssolinio užsimojimus plėsti gų grasinimų, nes Anglija ne piežius pareiškia:
Berlyno ašimi.
Abiejų rūmų parlamentas ■ tas. Tuntininke paskirta buvu- matoma lietaus ir šalčiau.
“Mes dėkojame Dievui dėl
Toliau iš jo žodžių buvo Ravo imperijas ir diktatoriai tikėtai susimetė gelbėti Len
kijai, jei Vokietija kėsintųsi katalikiškos Ispanijos laimė* rinks naują respublikai pre- si vietininkė paskautininkė mo Saulė teka 5:30, leidžiasi
suprantama, kad Čekoslovaki šį kartų kapituliuoja.
zidentą ateinantį trečiadienį. 1 kytoja N. Pranaitienė.
6:17.
|jimų, kurių ji pageidavo.’?
Vakar Mussolini paskelbė, prieš jos nepriklausomybę.
jos ir Klaipėdos užgrobimai

Hitleris įspėja demokratijas, kad
Vokietija nebijo karo, pasirengusi

Europos diplomatai yra nuomones,
iitleris. Mini kapituliuoja

ORAS

L
,

. ai
v •< ^-4

„
*r

m

f

Pasaulinė Paroda

“D R A U G A S”
THE

aas4 aouTH

UTHUANIAN DAILY
oakliy

avi..

CHICAGO.

ILLINOIS

Publinhed Daily, Eicept Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Year — >6.00; SU Montha
— >>.60; Three Montha — >2.00; One Month — 76c.
Europe — One Yeur — >7.00; SU Montha — >6.00;
Ccpy — .01c.
Advertialng ln "DRAUGAS” b ringą beat reault*.

“D R A U G

A S”

Uelna kandie n liakyrua aMtmadleniua.
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikon valatybftae.
Metama — >6.0u; Puaei Metu — >1.60; Truua uiflnealaiua — >2.00; Vienam mOnealul — .76c. Kltoae val
stybėse prenumerata: Metama — >7.00; Puaal metu
— >4.00. Pavlenla num. So.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrųžlna.
Jei neprašoma tai padaryti Ir uepnslunClama tam tiks
lui pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros.
Korespondentų
prašo rašyti trumpai Ir aiškiai (jei galima rašomąją
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
pondencijos lalkrašlin nededamos.

Skelbimų kainos prlalunčlamoa pareikalavus.

Entered as Second-Class Matter March SI, 1816, at
Chicago, Illinois Under the Aot oi March I, 1878.
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Koridorius Per Koridorių Ir Per
Koridorių Koridorius...
Dėka Lenkijos imperializmo naujoji jos
valstybė galima būtų pavadinti kondorme
arba viešbučio valstybė. Mes visi gerai žino
me ir apie jį kalbame, tai vieną lenkų.kori
dorių į Baltijos jūras pro Dancigą ir Gdynią.
Tačiau be šio didžiojo koridoriaus, teisin
giau būtų pasakius, be lenkiškos rankovės
į jūras, Lenkija turi ne vieną kitą korido

rių,

Darhhm Ir Dalmko Panįis

Balandžio 30 d. New Yorke prasideda di
delis ir svarbu, dalyta. - Poaulm* Baro. p
.
jfljj
da. Kas sekt prie joe prisirengimo eigą, taa
&
žino, kad tokios parodos, kokia bus šiemet
Pagoniškais laikais darbas
New Yorke, niekur pasaulyje nėra buvę. Ji buvo niekinamas ir paliekabus įvairi, puošni, mužimska. Ne tik Ame- mas vergams. Bet Kristus, pa
nką, bet beveik visos pasaulio tautos paro- ts dirbdamaB>
kad dar-

FRIEND

______

Tik paimkite Lenkijos sienų žemėlapį ir
pamatysite, kad jos sienos išsikišusios įvai
riais ragais rageliais į visas puses. Vis. tai
lenkiški koridoriai. —

Į šiaurės rytus nusitęsia ilgas Vilniaus
koridorius į Latgaliją. Jis eina tarp Neprikfiausomcs Lietuvos ir Sovietų Gudijos ir
siaura juostele susisiekia su Latvija. Kori
dorius eina visai ne lenkiškomis etnografi
nėmis žemėmis, bet lietuviškomis ir gudiš
komis: rytinė — gudiška, vakarinė — lie
tuviška.
Lenkijos šiaurės vakaruose išsikiša vėl ki
tas ragelis, tai Gardino - Suvalkų korido
rius, tarp Nepriklausomos Lietuvos ir rytprūsių. šiame koridoriuje yra kiek mozūrų,
bet didžiumą gyventojų sudaro lietuviai ar
ba lietuviškos kilmės žmonės.

Nors ir ne taip aišku žemėlapy, bet tar
pais koridorium Lenkija pietų rytų kampe
prieina prie Rumunijos, per visai svetimus,
ukrainiečių apgyventus plotus.

Jei labiau panagrinėsime Lenkijos sienas,
tai įžiūrėsime, kad ir Aukštoji Silezija (len
kiškai Goray Sląsk, vokiškai Ober Silezien)
sudaro tam tikrą koridorių šiuo metu nu
tautusiose žiemėse.
Idealiomis valstybės sienomis paprastai lai
komos lygios sienos, be ragų, išsikišimų ir
koridorių. Faktinai Lenkija ir būtų dide
liame cirkelyje, lygiomis sienomis, jei pasi
liktų savo etnografinėse žemėse ir ribose ir
jei visoa užgrobtos žemės būtų grąžintos kam
priklauso ir atstatytos pavergtos šalys.
Paprastai koridorių sistemą mes randame
viešbučiuose. Tai kai kurie politikai ir Len
kiją dėlto vadina viešbučine stiliaus valsty
be... Suprantama, kad pastovus gyventojas,
šeimininkas niekuomet negyvena viešbučio
stiliaus namuose, nes viešbutis yra nepasto
vumo požymis. Tik praeiviai, keleiviai vieš
bučiuose gyvena ir tik vėjai smarkiai kori
doriais traukia, kai langus ir duris sykiu
praveria...
.

r

APŽVALGA

“Garsas” praneša, kad kovo 23-čią The
Interstate Conimeree Comniission (Tarpsteitinė Komercijos Komisija) paskyrė 4-rių as
menų komisijų atstovaut morgičių savinin
kus prie Erie geleftinkelio reorganizacijos.
Tarp kitų į tų komisiją paskirtas LKKSA
183 kp. iždininkas A. C. Kišis iš Pittston, Pa.
Taigi, dar vienas mūsų tautietis susilaukė
Dabar žinios iš Europos skelbia, kad per
didelio įvertinimo ir gar*bės su tokiu svar
Lenkų koridorių į Baltiją, vokiečiai norį tū
biu paskyrimu.

loti savo koridorių iš didžiosios Vokietijos
į Rytprūsius. Tegul skaitytojai tik pagalvo
ja, kas per kombinicija išeina: lenkai turi
koridorių per Vokietiją, vokiečiai turėtų ko
ridorių per lenkų koridorių, lenkai vėl tu
rėtų koridorių per vokiečių - lenkų korido
rių... Ir galo nėra. Koridorius per koridorių
ir per koridorių koridorius ir vėl per kori
dorių koridorius... Iš to žinoma nieko neiš
eis, jei nebus išvestas tiltas arba viaduktas
per katro nors galvą, per katro nors kori
dorių, tai jų savininkai kurioj nors vietoj
turės susidurti ir susikulti...
Chicagietis

«Rerum Novarum”

kad pralobti, ir tik tiek juos
tevertinti, kiek jų darbo jėga
gali duoti naudos. Be to, kri
kščionybė dar liepia atsižvel
uoje bus atstovaujamos.
bos
& dorybė ir suteikia gti į darbininkų religijos bei
Mums, lietuviams, svarbu kad ir Lietuva
.
t
sielos reikalus. Todėl darbda
turės savo skynų New Yorko parodoje. Tas
,
viai privalo rūpintis, kad dar
skynus žada būti gražus. Jis parodys Lie-1
*
’
voja ir elgiasi, kaip pagonis. bininkas būtų laisvas nuo da-x
tuvos kultūrinę ir ekonominę pažangą. Be
rbo tuo laiku, kai reikia at
to, organizuojama Lietuvių Diena su lietu Tad reikia (būti aukštos nuo*
monės apie savo verslų, jį ge likti religijos pareigas. Jie
viškomis dainomis, šokiais, muzika.
Nėra abejonės, daug mūsų tautiečių norės rai išmokti ir sąžiningai at- privalo pašalinti nuo uarbininkų paleistuvybės pavojų ir
matyti Lietuvos skynų, dalyvauti Lietuvių likti.
Dienoj, matyti visą milžinišką parodą, nes,1
Taip pat reikia atsiminti, šiaip visas pagundas į blogą;
sakoma, tokios parodos tik vieną kartą žmo- kad turtai pasauly nėra nuo jokiu būdu darbdaviai nega
gaus gyvenime teįvyksta. Dėl to, kas turi amžių sukrauti. Jie yra dar- li trukdyti jiems rūpintis savo
galimybių, turėtų ją matyti.
bininkų ir darbdavio sutarti Šeimynos reikalais, negali va
Kad važiuojantiems mūsų tautiečiams ke nio darbo vaisius. Be darbda ržytį jų pastangų taupyti. Ly
lionė į New Yorko parodą būtų ir pigesnė, vių nebūtų dailininkų, ir at giai nevalia apkrauti darbu
ir patogesnė, ir smagesnė, mūsų dienraštis
virkščiai. O kad nevisi gali daugiau, negu jų sveikata pa
stengsis suorganizuoti keletą ekskursijų. Gru
būti platesnio masto darbda kelia, nei duoti tokio darbo,
pėmis važiuodami kelionę geriau išnaudosi
viai ar darbininkai, tai, ma- kuria netinka dirbančio am
me ir daugiau pamatysime, nes turėsime spežiui ar jo lyčiai”.
cialinius palydovus. Kaip ir kada tos eks- nau’ a^ku*
Dažnai šiais sunkiais lai Taigi turtuolis arba darb
kursijos bus organizuojamos, savo laiku die
kais ir darbininkai ir darb davys turi suprasti ir gerbti
nraštyje bus paskelbta.
daviai skundžiasi vieni ant darbininką, kaipo žmogų. Jis
rais. Protingas žmogus, geras turi elgtis su juo žmoniškai:
Svarbaus Įvykio Išvakarės
katalikas, kad galėtų teisin a) nesiskaityti su juo vien tik
Rytoj Chicagos piliečiai turės atlikti svar gai nusiskųsti visų pirma tu dėl jėgos ir stiprumo, b) ne
bią pareigą — baJsuoti. Rinkimai yrą svar ri žinoti savo pareigas kitam. apkrauti jo darbu daugiau,
būs. Jie paliečia visus. Nuo miesto Seimi
Bet labai dažnai tie skundai kaip jo sveikata pakelia.
ninkų sugebumo, nuo jų sąžiningumo daug
yra visiškai nepagrįsti, nes Taip pat turtuolis arba da
pareina miesto tvarka, žmonių apsauga, svei
skundžiainųsi tik vien dėlto, rbdavys turi pagerbti darbi
katingumas ir aplamai mūsų visų gerovė.
ninko krikščionybės orumų:
Dėl to, kaip sako lietuviškas priežodis, kaip kad taip reikią arba, kad at
pasiklosime — taip išsimiegosime. Kitais žo rodo, jog neteisingai su juo a) atsižvelgdamas į jo sielos
džiais tariant, kokią miesto vadovybę išsi elgiamųsi. Tokie skundai yra reikalus ir b) palengvinda
rinksime, tokią turėsime per ketvertą metų. blogi ir žalingi. Jie neša netik mas jam atlikt jo religijos pa
pačiam skundėjui žalų, tiek reigas ir c) neišstatydainas jo
Tad, visi eikime rytoj balsuoti.
medžiaginę tiek moralę, bet į ištvirkavimo ir pagundos pa
Mūsų dienraštis retai kada bent kokį kan
didatą indorsuoja. Bet keliais atvejais jau toks skundėjas kartu ardo ir vojų.
yra pasisakęs už Edward J. Kelly ir to savo tautos ūkį. Pavyzdžiui, darb Be to, turi gerbti darbinin
nusistatymo nemaino ir paskutinę prieš rin daviai: be reikalo nutraukda ko šeimų: a) nieko nedaryda
kimus dieną. Dėl ko — apie tai vakar pla mi darbą, kad tuo numuštų mas, kas siektų pakenkti šei
čiau buvo rašyta. Ed. Kelly savo darbais darbininkui atlyginimą ir pa mos gyvenimui; suteikdamas
įrodė, kad jis yra geras miesto šeimininkas, sipelnytų ; išnaudodami sun reikiamų poilsį, sekmadienio
ir, be to, geras lietuvių bičiulis, parodęs mums kių darbininko medžiaginę bū poilsį, kad jis galėtų būti tų
daug nuoširdaus palankumo.
klę; duodami darbo tokiems pačių dienų visiems ir b) ypač
darbininkams, kurie apie tų taupyti moteries jėgas išlai
darbą nenusimano ar nepajė kyti ir auklėti šeimą.
gia jo atlikt ir panašiai. Dar Turtuoliai ir darbdaviai at
bininkai: iššaukdami streikus, sako už daugelio darbininkų
įvairiais būdais kenkdami da fizinį ir moralinį gyvenimų;
Vokiečių Skundas
rbdavio turtui, sąžiningai ne- jis bus toks, kokį jie jį pada
“Liet. Žinios” paduoda, kad “V. B.” kar atlikdami savo pareigų ir t.t. rys. Todėl didelė yra jų at
Nejangi to socialinio tryni sakomybė.
toja dr. Goebelso mintis, pasakytas atidarant
Leipcigo mugę ir skundžiasi, kad užsienis mos! negalima išvengt! Ne
Toliau popiežius sako, kad
neperka Vokietijos prekių. “Daugiau dirbti, jaugi žmogus, galįs suprasti
visų didžiausia darbdavių pa
kaip mes dirbame, niekas negali. Bet mes sudėtingiausius kūrinius, ne
reiga yra duoti kiekvienam
norime ir mūsų darbo pasekmes matyti!”. galėtų suprasti, kaip pašalin
Vokiečių darbo našumą sumažiną ne ūkiš ti tą abipusį nenormalumą! darbininkui tai, kas jam tei
ki įstatymai, bet nusistatymas prieš vokie Nebent butų žmonių, kurie singai priklauso, žinoma, nu
statant teisingą atlyginimo
čių tautą.
nenorėtų tai suprasti.
“Užsienio mes klausiame, ar jie nori dirb
Kadangi ne visi gali susi
ti su mumis, ar prieš mus. Kiekvienų mūsų
eksporto varžymą mes suprantame, kaip dar pažinti su popiežiaus Leono
XIII enciklikoje “Reruin No
bų prieš mus”.
1
varum” išdėstytomis tiesomis,
Toliau rašo, kad jie pagamina geriausias . . v _.
, .
prekes, o jeigu jų neperka, tai ne ūkiškais / aS S1UO s ra,1P8ne.1’1 s en8‘
siuosi, nors trumpai, gerbia
o politiniais sumetimais.
muosius skaitytojus supažin
dinti.

Lietuvis Svarbioj Komisijoj

Lietuvos laikraščiai gražiai paminėjo
“Draugo” 30 metų sukaktuves. Ypač pla
čiai apie “Draugą” rašė katalikų dienraš
tis “XX Amžius”. Nr. ,6 įdėjo platų pasi
kalbėjimą apie “Draugą” su buvusiu jo re
daktorium J. E. Pr. Būčių. Jo Ekscelencija
papasakojo to dienraščio atstovui apie “ Drau
go” vargus ir apie jo didelius nuopelnus.
Jis pabrėžė, kad “Draugo” reikšmė buvo ir
tebėra labai didelė.

nes, kaip daiktus, tik tanų

Paminėjo “Draugą”

'0°0

Nors skausmai širdį mūsų ėda...
Bet liūst nereikia da,
Kad nūn’ praradom mes Klaipėdą,
Kol laisva Lietuva.
O jei ir jos nūn’ laisvė žūtų...
Tai verkt netiktų mums,
Nes vaikiškumu tas tik būtų —
Sakau aš, broliai, jums.

Nes kų gelbėtų verksmas mūsų!
Tik juoktųsi iš mūs,
Kad mes, kaip vaikėzai be ūsų,
Verksimu reiškiam jausmus.
Tad: “Sursum cordanenuliūskim!

Kaip Dievas duos, taip bus.
Geriau veikime mes sukruskim
Labui tėvynės mūs.

Ir melskim visatos Kūrėjo,
Kau Jis globotų jų —
Gintų nuolat nuo niekadėjų
Mūs brangių Lietuvą!

žuvo nuožmusis Džingis-kanas —
Ir Hitleris taip žus,
Bei keiks jį, nes ir jis kaip anas,
Žvėries vien tur’ jausmus.

I

Todėl neliūskini ir neverkim —
Kaip Dievas duos, taip bus;
Taurę tulžies karčios negerkim —
Tėvynės mūs nežus!
O gal net grįš vėl ir Klaipėda...
Ir Vilnių gausini mes;
Nes ir lenkai jau šaukia: “Bieda”!!...
Apvaizda viską spręs.
K. Vidikauskas

’) Bursniun corda — aukštyn širdis.

saikų, reikia atsižvelgt į dau
gelį aplinkybių, bet aplamai
turtuoliai bei darbdaviai turi
žinoti kad nei Dievo įsaky
mai, nei žmonių įstatymai ne
leidžia spausti vargstančių
dėl savo naudos ir naudotis
jų vargais dėl savo pralobiįno. Nusukti gi prideramą at
lyginimą — tai sunkiausias
nusikaltimas, kurs šaukia da
ngaus keršto: “Štai jūsų dar
bininkų... užmokestis, kurs jū
sų užtūrėtas yra, šaukia ir
jų šauksmas pasiekė kareivijų
Viešpaties ausis”, sako Jokū
bas Apaštalas (5, 4). Nes ištiesų atlyginimas už darbą yra griežta teisingoino parei
ga. Iš ko gi begyventų darbi
ninkas!
“Pagaliau

turtuoliai

cijos priemonėmis neatimtų iš
beturčių to, ką jie yra sutau
pę; tuo labiau, kad beturčiai
nėra pakankamai apginti nuo
skriaudų ir neteisybės; juo
nuosavybė menkesnė, juo nepaliečiamesnė privalo būti”.
O kaip tai suprasti! Gi: 1) ne
teisingas jų algų užlaikymas.
2) pinigų skolinimas nežmo
niškais nuošimčiais, 3) netei
singos ir neatsargios finansi
nės operacijos, 4) privertimas
sumokėti kaucijų, tariamai ta
rnautojo dorumui patikrinti,
bet iš tikro pramonės ar pre
kybos įmonės reikalams su
naudoti, 5) mašinos pardavi
mas su melagingais darbo pa
žadėjimais, 6) bandomas pasamdymas ir atleidimas, kad

nereiktų atsilyginti samdinin
turi kui, V) suktos prekybinės tra-

stropiai vengti, kad nei prie nzakcijos (pavyzdžiui: piktas
varta, nei suktybėmis, nei vi
(Nukelta į 4 pusi.)
sokiomis kitokiomis spekulia
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Ištraukia paskutinį lašą.

i.

3

PRARADUS KLAIPĖDĄ...

Popiežius Leonas XIII aiš
kiai nusako, kokios turi būti
darbdavio ir darbininko pa
reigos viens antram. Tas tie

sas pripažįsta ne tik katali
kai, bet ir kitatikiai.
Popiežius sako, kad: “Tur
tuoliai ir darbdaviai privalo
nelaikyti darbininkų vergų
vietoje, bet gerbti juose aukš
tą, o krikščionybės dur pa
aukštintą žmogaus vertę. To
reikalauja teisybė. Ir sveikas
žmonių protas ir krikščioniš
koji filosofija moko, kad sun
kus rankų darbas ne tik ne
žemina žmogaus, bet dar jį
išaukština, nes tas darbas yra
dora priemonė savo gyvybei
palaikyti. Bet užtat yra gėda
ir nežmoniška naudoti žmo

>4
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LIETUVA TURI PASITIKĖTI SAVIMI!
Edmondo Demaitre *‘Le Petit
Parisien” pareikši a nuomonė
“Le Petit Parisien” dvie
juose numeriuose įdėjo ilgą
Edmondo Demaitre korespon
denciją iš Kauno antrašte”
Lietuva kabliuoto kryžiaus še
šėlyje”. Straipsnio pradžioje
autorius aprašo savo įspūd
žius pervažiuojant Lietuvos
— Vokietijos sienų. Lietuvos
traukiniams atėjus į Vokieti
jų, Eitkūnų muitinėje keleiviai pamatų keistų reginį: ku
riam laikui muitinė virstanti
tarsi paukščių turgumi. Kelei
viai išdėlioja savo pakietus,
kuriuose vežami daugiausia
pjauti paukščiai, sviestas ir
kiti produktai. Grįžtantieji na
inon vokiečiai keleiviai pamir
šta sviesto ir taip vokiečių
jnūgiamų žąsų skonį...

balansas aktyvus, žemfrs ūkis
paskutiniais metais padaręs
nepaprastą pažangi). Nenuos
tabu, kad .Vokietija j Lietuvi)
žiūrinti su pavydu, juo labiau,
kad jėgų santykis tarp šių
kraštų yra milžiniškas, nes
Lietuva turi vos pustrečio mi
lijono gyventojų. Jeigu dar
priimti dėmesin kad tarp Lie
tuvos ir Vokietijos eilę metų
buvo tam tikras santykių įtempimas, bus suprantamas
Lietuvos susirūpinimas savo
ateitimi. Kaip kitose kaimyninėse Volkietijos
valstybėse,
taip Lietuvoje vokiečių agresijos pavojus gyvai jaučiamas.

Lietuviai esu realūs politi
kai ir blaiviai įvertinų padėtį.
Jie neturį iliuzijų, reikalui
esant, susilaukti paramos iš
Tuo tarpu Lietuvoje sviesto Tautų Sąjungos ar didžiųjų
ir paukščių yra lig sočiai, ir Vakarų Europos valstybių. Jei
tai dėl tos paprastos priežas-1 Prancūzija ir Anglija nėjuties, kad lietuviai, nežiūrint Įsios gelbėti Čekoslovakijos,
jų gilaus patriotizmo, laikų kuri vaidinusi daug didesnį
geresniu dalyku valgyti svies vaidmenį, tai jos neisiančios
tų ir žąsienų, negu ruoštis už ginti Lietuvos. Taigi, lietu
kariauti Lenkiją ar Sovietų viams nieko kito neliekų, kaip
Rusiją. Dėka šiai politikai, tik pasitikėti savimi. Tr lietulietuviai, nors ir neturi gam- iviai pasitiki. Jie, galima šaky
tos turtų, ne tik patys gerai ti, iš karo griuvėsių atstatę
valgo, bet siunčia skanių kąs savo nepriklausomų valstybę
nių ir savo galingiems vakarų ir turėję nugalėti daugybę
kaimynams. Šis ekonominiai sunkumų: turėję kovoti su bol
— politinis kurjozas sudarąs ševikais, su lankais, su avan
Kauno vyriausybei tam tikru tiūristo Bermonto gaujomis.
rūpesčių. Lietuva esanti, paly I I’er savo nepriklausomojo gy
ginti, vienas iš geriausiai pro veninio laikotarpį lietuviai nu
speruojančių Europos kraštų: veikę nepaprastai daug. Jie
jos valiuta pastovi, biudžetas pavyzdingai sutvarkę savo ž»
išlygintas, užsienio prekybos *mės ūkį ir savo gaminių eks-

Cicero Lietuviai Balsuokite
Straight
Už Demokratų Tikietą

® STRAIGHT DEMŪCRATIC
Antradieni, Balandžio 4,1939

FACTS YOU NEVF.R KNEW! J!
CAN PVRCHAfiE

A PAIR OP

l
ZJ . \

THE INTER1OR. OF AFGHANISTAN SU
„ if THE TROOSERS ARE BRAND NEVt,

ftJO

tame

fio-THiNfi PVEASCS The
OPOSSUM MOTrtEB MCRtt
TrtOM TAKING KEf? UTTlE
‘<mv8ioe‘

hOt-VFS As Hoeęes.

FOR THE TT»*H«ROSXAmOM OF

omes forą

Gocoe:1.'.

OM KER

v' ■
■ '• ■
h

y
'-' 'V
't

A*?' fe

J.

***

GCEEut«NC>*n« Mflnve SHippęRs
ūse SLĖPS IM -THF POCT OF1faXXS

■

slo, darbo ir žemės ūkio mei
lę, dorovės kilnumų ir savo
paskirties tikrąjį supratimų,
išaiškinti ir išugdyti būdingų
lietuvę ūkininkę.
Ūkininkės naująja draugija
rodo didelį susidomėjimų, to
dėl tikimasi, kad draugijos
veikla bus sėkminga ir nau
dinga ne tiktai draugijos na
rėms, bet ir visai Lietuvai.

Iš Girtuoklių Tėvų
Atims Vaikų Globų

Saulės rūmai Kaune, statyti dar rusų viešpa tavimo laikais. Tada tie rūmai buvo tikra lie
tuvių tautos švietimo tvirtovė. .Jie pastatyti visuomenės aukomis. Saulės rūmų statybų parė
mė gausiomis aukomis amerikiečiai lietuviai. Prieš karų šie rūmai buvo puošniausias pasta
tas Kaune. Dabar juose yra Kazimieriečių vienuolių laikoma mergaičių gimnazija. (VDV)

portą. Čia didelis vaidmuo čiusi prieš Lietuvos vyriausy- Įsteigta Lietuvos
tenkųs Klaipėdai, Lietuvos be ir visomis priemonėmis T-T,i • • «1
ta
Ūkininkų
Draugija
langui į pasaulį. Būdama toli stengiasi sukompromituoti kon
nuo didžiųjų vakarų valsty struktyvų lietuvių darbą tame
KAUNAS (VDV) — Vi
bių, kurioms lietuviai turį krašte.
daus reikalų ministras patvir
daug simpatijų, Lietuva savo
Vokiečiai nesitenkiną vien tino naujai steigiamos Lietu
politikoje stengiantis likviduo
tik politine propaganda Klai vos ūkininkų draugijos įsta
ti visus anktyvesnius ginčius
pėdos krašte. Lygiagrečiai su tus. Steigėjais pasirašė tryli
su galinčiais savo kaimynais
propaganda, čia pasireiškianti ka veiklių ūkininkų — 6 iŠ
(Vokietija ir Lenkija ir rasti
,
.
.
vokiečių sustiprinta veikla ir Kauno ir 7 iš įvairių provin
su jais modus vivendi, kad tuo .
ūkio srityje. Vokiečių bankai, cijos vietų. Draugija turi pla
būdu ūžtikrintų savo politinę
teikiu vokiečių organizacijoms čių užsimojimų. Ji bus ūkini
ir ekomoninę nepriklausomy
ir paskiriems asmenims stam nkų kultūrinė ir profesinė or
bę. Su Lenkija Lietuvos san
bius kreditus ir netermines ganizacija, žemės ūkio minis
tykiai jau esą baigiami tvar
paskolas. Iš ūkininkų vokiečių tro globojama ir remiama.
kyti. Kai dėl Vokietijos, tai
organizacijos supirkinėjančios Draugijos centras Kaune, o
Lietuvos pastangos užmegzti
gyvulius žymiai aukštesnėmis skyriai bus steigiami visoje
glaudesnius santykius su Ber
,
,
...
. 1 kainomis ir tuo patraukian- Lietuvoje.
lynu dar nedaviusios pagei-1 v. .
, . .
icios juos savo pusėn. Lietuva,
daujamų vaisių.
Draugijos tikslas — subur
žinoma, neturi tokių finansi
Toliau Demaitre apsistoja
ti visas lietuves ūkininkes ir
nių galimybių kaip Vokietija
ties Klaipėdos reikalais. Nesi
ūkyje dirbančias moteris į
ir dėl to negalinti su ja šioje
gilindamas į Klaipėdos klau
vieningą organizaciją sutarti
srityje
konkuruoti.
Juo
labiau,
simo teisinę sritį, autorius
nai ūkinei, kultūrinei bei tau
kad
Lietuva
turinti
“
blogą
tinei veiklai, siekiant išugdykonstatuoja, kad dėka lietu
viams Klaipėda virtusi moder paprotį“ mokėti savo užsieni- I ti savo narėse žmoniškumo ir
' tautinės garbės jausmą, mokniu uostu, kuriame įplaukian nes skolas.
čių laivų tonažas patrigubėjęs, ir pats miestas smarkiai
išaugęs. Tokio gerbūvio, kaip
kad dabar, Klaipėda dar nie
kad nebuvo pasiekusi. Nežiū
rint visose srityse pasiektos
pažangos, Klaipėdos krašto
gyventojų dalis daugiau ar
I
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KAUNAS. — Veikiantis
prie vidaus reikalų ministeri
jos socialinių draugijų komi
tetas iškėlė sumanymą iš nuo
lat girtaujančių tėvų atimti
vaikų globą. Esą, geriausia
tokius vaikus pavesti globoti
labdaringoms organizacijoms.
Taip pat iškeltas klausimas,
kad labdaringoms organizaci
joms būtų duota teisš tiems
tėvams, kurie 'žiauriai elgiasi
su vaikais, kelti baudžiamas
bylas.
PLATINKITE “DRAUGĄ’

— Karščiausias daiktas ga
mtoje yra ugniakalnio lava.
Kai ji išmetama iš ugniakal
nio, jos karštis yra tarp 2,200
ir 3,090 laipsnių Fahrenheito.

Tėvų Marijonų
Vedamų Misijų
Tvarkraštis
BROCKTON, MASS., kun.
J. Švagždžio klebonaujamoje
bažnyčioje, kovo 27—9 balan
džio, kun. Adomas Morkūnas,
MIC.
ELIZABETH, N. J., kun.
J. Simonaičio klebonaujamoje
bažnyčioje, kovo 26— balan
džio 9 kun. Juozapas Vaitke
vičius, MIC.
SCHENECTADY, N. Y.,
kun. A. Orvido klebonaujamo
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba
landžio — kun. J. Jančius, M.
I. C.
MONTREAL,
CANADA,
kun. Bobino klebonaujamoje
bažnyčioje, balandžio 3—9 —
kun. J. Jančius, MIC.

DETROIT, MICH., kun. J.
Čižausko klebonaujamoje baž
{ Kunigai turėtų įsigyti!
t Vyskupo Petro Pranciš- į nyčioje, kovo 26—2 balandžio
— kun. P. Malinauskas, MIC.

{kaus Bučio, M.I.C. para !
Pytą
1

PAMOKSLŲ
Kaina #1.75

SPRINGFIELD, ILL., kun.
S. Yunkerio klebonaujamoje
bažnyčioje, balandžio 7—9 • kun. P. Malinauskas, MIC.

PROVTDENCE, R. I., kun.
“DRAUGAS”j
J. Vaitekūno klebonaujamoje
2334 So. Oakley, Avė. |
bažnyčioje, kovo 30—2 balan
Chicago, Iii.
džio — kun. V. Andriuška, M.
{ 400 puslapių knygą. {
T. C.

ARE

YOU SUFFERING

FROM

EYE STRAIN
due to dust, sun, light-glare,
driving, movies, reading, etr ?
Do
Do vour eyea bum—feel
ired. uncomfortable? Try
tiri
Murinę. It contain* 7 help.
(ui ingredients which
desn«e and clear eyes reddened Irom fatigue—malte
your eyes feel clean, fresh,

alivel Much more effective than boric acid.
Send for trial bottle. Mail 10c (įtampa
or coin) with your name and addresa to TSe
Murinę Gu Dept MF, Chicago, III.

Iftord Mowa*kt««aT|y
//Vr.EVE
//
‘’vSEVES
AT

ALL

DRUG

STORES

PITTSBURGH, PA., kun.
J. Vaišnoro klebonaujamojo
bažnyčioje balandžio 3—9 —
kun. V. Andriuška, MIC.
PITTSBURGH, PA., kun. J.
Misiaus klebonaujamoje baž
nyčioj, bal. 10—16 — kun. V..
Andriuška, M.I.C.
THOMPSON, CONN., Marianapolio Kolegijos studen
tams rekolekcijos, balandžio
2—5 — kun. J. Mačiulionis,
^MIC.
Pittsburgh, Pa., kun. J. Vai
šnoro klebonaujamoje bažny
čioje balandžio 9—11, 40 va
landų atlaidai — kun. J. Ma
čiulionis, M.T.C.

/r

LIETUVIAI, GARSINKITE ‘DRAUGĄ’
Kasdien skaitydami mūsų dienraštį “DRAUGĄ”, kar
tu patėmijate mūsų Lietuvių ir kitataučių biznierių pa
garsinimus. Reikalui esant, jūs tuos biznierius, kurie
mūsų dienraštyje garsinasi, atlankote.

GRAUDŪS
VERKSMAI
•
ir
Gavėnios Giesmės

Būnant jų ofisuose ar krautuvėse neužmirškite pakar
toti, kad skaitėte jo biznio pagarsinimą “DRAUGE”.
Jam bus begalo įdomu tai žinoti, ir jis tokių žinučių pa
geidauja. Tuom, kartu jūs ir aktualiai paremsite savo
dienraštį “DRAUGĄ”.

Atspausdinta iš maldakny
gės “Ramybė Jums”

Remkime ir Platinkime Savo Dienraštį “DRAUGĄ”.

10c

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois

DRAUGAS PUB CO,
2334 S. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

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

______________

I
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austas visas mūsų gyvenimas;
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LIKIAKUS LAIKRAŠČIUS

F. Vismontas (’ Ž. P.”)

something

LIETUVIAI DAKTARAI
LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso TeL OANal 2345

Tel. YARda 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki
4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakar*
Trečiadieniais pagal sutartį
Rea. TeL OANal 0402

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko

2305 So. Leavltt Street
primena abiem luomam jų sa NUBAUDĖ KRYŽIAUS NIEKINTOJUS darbininkams už “tų gerų’
vitarpio pareigas, o ypač tas
žemaitiškai sakant, pakiša po
pareigas, kurios seka iš tei Irgi “Laisvamaniai”. Vietoje Kriaušes Purtė nosini špygų. Tada tik darbi
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
sybės. Iš tų pareigų darbinin
ninkai susipranta blogai darę.
(Tęsinys nuo 2 pusi.)
Kryžių, Kurį Sulaužė. Palyginamai,
OFISAS
BAKTTRTAn
kas
ir
beturčius
liečia
šitos:
Todėl
visada
darbininkas
4729 So. Ashland Avė.
bankrotas ir įmonės atpirki
švelni Teismo Bausmė
1446 So. 49th Court, Cicero
2-fcro* labo*
pilnai
ir
ištikimai
atidirbti
tų,
turi
vadovautis
savo
švaria
mas per kitus).
Astradiemsia,
Ketvirtadieniai*
ir
CHICAGO,
ILL.
Raseinių vaisė., Aukštašly- lipo nors ir girti būdami, pu sąžine ir pareiga savo darb-1
kas pasižadėta laisvu noru ir
Penktadieniai*
Telefonas MIDway 2880
Be krikščioniško turtų vai teisinga sutartimi; darbdavio no kaime pas Jonų Kaunecką rtė kriaunos.
daviui. Šv. Tėvas, turėdamas iValaaados: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L
OFISO VALANDOS:
dymo ir naudojimo turtuoliui neskriausti: nei jam pačiam, susirinko būrys jaunuolių, ku10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4'
Toks pasityčiojimas iš kry 1 omeny socialistų kalbas, ku- 3147 S- Halsted SL, ChlcagO Nuo
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v. I
dar yra išmaldos pareiga. Ka nei jojo turtams nekenkti. Gi- J rie kaip paprastai, nusigėrė, žiaus sukėlė vietinių ūkininkų rios yra perdėtos vilčių ir di- ’• Pirmadieniais, Trečiadieniai*
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12 v. ryto
Šeštadieniai*
da artimas yra paprastame ’nant savo reikalus, susilaiky-, o po to ėmė įvairiais būdais tarpe didelį pasipiktinimų. džių pažadų, ir kurios paga-1
Valandos: 3—8 P. M.
Telefonas HEMlock 6286
visų varge, turtuolis privalo
nuo prįevartos ir niekuo-. nepadoriai elgtis. Jų tarpe bu Dauguma reikalavo, kad nusi-l liau priveda tik prie bergžduoti tik iš savo pertekliaus. ,neį nekelti maišto, nesusidėti vo save pasivadinęs laisvama- kaltėliai '.būtų patraukti teis- džio gailesčio ir turto naikini(BE1NAKALSKAS)
Kada artimas yra sunkiame -u nedorėliais, kurie tyčiomis niu Petras Greičius ir jo drau ino atsakomybėn, kas ir buvo mo, liepia perspėti darbinin- GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
varge, turtuolis privalo duoti daro didelių be jokio saiko gas Jonas Petraitis. Juodu su padaryta. Nors Petras Grei kus prieš jų mokslus; be to, 6900 South Halsted Street
2415 W. Marųuette Rd.
iš savo pertekliaus ir net kiek pažadų, nes iš to kyla tik ne manė iškrėsti už visų įdomiau čius ir Jonas Petraitis taip pataria darbininkams vengti
TELEFONAI:
Ofiso valando*:
10—12 vaL ryto
iš to, kas jam pačiam yra nau reikalingas nusivylimas ir tu šią triuką. Būdami girti, pri nepadoriai pasityčioję iš kry visokių skaitymų ir žmonių, Ofiso WENtworth 1612
2—4 ir 6—8 vaL vakaro
Be*. — YARda 3955
dinga. Kada artimas yra pa rtų sunaikinimas“.
kurie eina prieš krikščioniš
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai*
ėjo prie stovinčio sode šimt žiaus, visai nesijaudino.
OFISO VALANDOS:
Susitariu*
2,
iki
4
popiet
7
iki
9
vakare
skutinėje bėdoje, turtuolis pri
mečio kryžiaus ir, lyg many
Byla buvo teisminga Kauno kąjį darbininko dorovės mok Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Darbininkas visuomet turi
valo duoti iš to, kas jam yra
pagal sutartį.
dami, kad tai kriaušės medis, apygardoj teismui, nes už to slą.
atsiminti,
kad
apsiimtų
dar

naudinga ir net iš to, kas jam
ėmė jį purtyti. Kryžius buvo kį nusikaltimą gręsė sunkiųjų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Baigdamas dar patieksiu ci
bų turi atlikt ne vien tik, kad
yra reikalinga.
senas, vos laikėsi, tat Grei darbų kalėjimas. Teismas pri tatą iš “Rerum Novarum“,
4631 So. Ashland Avė.
gauti atlyginimą, visai nekrei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bet kaip suprasti tų turtin pdamas dėmesio į sąžiningą čiui ir Petraičiui jį papurčiu: pažino juodu kaltais ir nubau kurią giliai turi įsidėti į širdį
Tek YARd* 0994
VIKginia 1116
4070 Archer Avs
gumą! Gi būti turtingam reiš darbo atlikimą, bet kad jam jis lūžo ir parvirto ant žemės. dė- Petrą Greičių 6 mėn. ka kiekvienas darbdavys ir dar
Rea. T*L PLAza 2400
Valandos: 1—3 ir 7—b
Kasdien išskyrus Seiedų
VALANDO8:
kia turėti kų nors daugiau, yra uždėta pareiga sųžiningai Parvertę kryžių, jie viską su lėjimo, o Joną Petraitį 3 mė bininkas:
“Gausingiausiais Seredomis
ir Nedėl. pagal sutartį Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
ardė
ir
sumindžiojo
Dievo
mūnesiais.
Tai
palyginus
gana
kaip kiti. Tad pinigai nėra dirbti.
Nedėlioniis nuo 10 iki 12 vai. diena
mirties nuopelnais Viešpats
Sekmadienį euaitarius
švelnios
bausmės,
galėjo
būti
ką.
Po
to
jie
nuėjo
prie
tikrų
vienintelis turtas. Gali būti
Kristus anaiptol nepašalino
nubausti
skaudesnėmis.
kriaušių
medžių,
į
kuriuos
įGal
nevienam
skaitytojui
žmogus turtingas sveikatos,
visų tų kartumų, iš kurių nu- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TeL YARd* 5921
Ofiso Tel. Canal 6122
laiko, talento, inteligencijos, kiltų mintis: ką gi darbinin
Et*.:
K£Nwood 6107
turėtų
išplaukt
į
užsienį
tai
Rea.
8342
So.
Marshfield
Avė.
AKIŲ GYDYTOJAS
prityrimo, mokslo, profesinių kas gali padaryti prieš sauva-1 išginimais, 2) normalesnio
Rea. Tel. Beverly 1868.
mašinai pirkti. Juo mažiau
žinių atžvilgiu. Tad turi pa liaujantį darbdavį! Jei dar- Profesijos suorganizavimo babininkas nesutiks elgtis ar di ndymais, apsaugojant kiekvie krašte pinigų, tuo blogiau ir4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dėt artimui tuo, kuo turi.
darbininkui.
no
teises,
3)
įstatymdavystės
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:31
DANTISTAS
Dabar atsiversime kitą la rbti taip, kaip darbdavis nori,
756
West 35th Street
organų įsikišimu. G jei tos
2201 West Cermak Rd.
po pusę, tai yra, kokios yra tai bus atleistas ir tiek.
Dažnai tokie sabotažai ir
TeL CANal 5969
priemonės nepasiekia tikslo,
VALANDOS:
darbininkų pareigos?
streikai įvyksta, kai darbini
Čia yra išeitis. Jei tik dar tuomet yra leistas taikingas
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
nkai esti kokių nors nešva
6 iki 8 vakare
Apie jas ‘Reruin Novarum’ bininko reikalavimai yra tei streikas — susitarimas nutrau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rios
sielos
žmonių
sukurstyti.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
SPECIALISTAS
taip sako: “Bažnyčia, norė singi, tai jų galima teisėtai kti darbą. Bet smurto priemo
pagal sutartį.
Ir dažnai tai daro visiškai
OPTOMETRICALLY AKIŲ
2155 West Cermak Road
dama tikrai sutaikinti ir su- pasiekti šiomis priemonėmis: nės, sabotažas yra draudžia
LIETUVIS
Res
6958
So.
Talman
Avė.
nežinodami tų nedorėlių tiks
OFISO VALANDOS:
jungti turtuolius ir beturčius, 1) susitaikinimo ir arbitražo ma.
Res. Tel. GROvehill 0617
Suvirš 20 motų praktikavimo
1
—
4 ir 6^0 — 8:30 vakare
lų. Tai dažnai atsitinka su ki
Mano Garantavimas
Office TeL HEMlock 4848
ir pagal sutartį.
Ir ištiesų, juk teisingai pro to darbdavio žinia, kuris ne Palengrvins akių įtempimą, kas es
priežastimi
galvos
skaudėjimo,
taujant, kas iš to, jei tu su sigaili pinigų, kad tik paken tisvaigimo,
H74
akių Įtempimo, nervuotumo, skaudamą akių karšti, atitaiso
OFISO VAJbAMDOG
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
gadintum kokią svarbią ma ktų savo konkurentui, priža- trumparegystę ir tollregystę. priren
S vaL ryte iki I i. vakan.
teisingai akiniu*. Visuose atsiti
VaL 2-4 ir 7-9 vak.
eekmadieaiae ir irefledi—iaa
šiną! tuo tik pakenktum sau dėdamas daugiau atlyginti ir gia
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
1446 So. 49th CL
ir kitiems: netektum pats da priimti pas save dirbti, kad das. Speciali atyda atkreipiama i
mokyklos vaiku*. Kreivos aky* ati
S ubątonus nuo 7—9 vakare
rbo ir kitiems atinitum, be to, tik sugadintų konkurento ma taisomos.
Ketv. ir Nedaliomis susitarus
DANTŲ GYDYTOJAS
nuo 10 Iki 8 va!, vak.
tuo pat pakenktum ir bend- šinas, nesąžiningai atliktų da- Valandos:
Nedėlioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
3259 S. Halsted Street
ram tautos ūkiui. Nes gal nejrbininkai darbą ir t.t. O kai mos
be akinių. Kainos pigiom kaip
CHICAGO, ILL.
vienas šimtas tūkstančių litų jam tai pasiseka, tuomet jis pirmiau.
PHrbiClAN
<S
8
U
KOKO
N
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofi*o TeL VIRdnie 0036
Beaidsocijoe TeL BRVerley 8244
4643 So. Ashland Avenue
TeL YARda 1373.

Darbdavio Ir Darbi
ninko Pareigos

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. REINAR

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKŪL’IS

MALDAKNYGES
Angelas Sargas, juod. virš. pauk.................................... $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš................................ $1.25

Maldaknygė ir Baž. Vad. raud. lap.

kraštais............. 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš.................................................. $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš..................................... 75c

Jmus

Mano Pagelba, didelėmis raidėmis.................. $2.50

“DRAUGO“ KNYGYNAS

Chicago, Illinois

2334 So. Oakley Avė.

D R. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

10758 S. Michlgan Avė.
Chicago,

Illinois

l,arle Meadows, one time University of California etar,
Crossing the bar at 14 feet 7 inches for u new uorld’s indoor
record in the Chicago relays. He again holds both indoor
and outdoor records, having sėt the outdoor mark of .14
feet. H inches in Los Angeles in 1937. (Acnie teleplioto)
Turėdami Ką Nora Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arb*
Norėdami Ką Nors Pirkti, Atminkite ‘Drgo’ Clasaified Skyr

/

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

parašė

Kun. Dr. Jonai Startom, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam
lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėli® mo
kykloms.
Knyga apdaryta kietais, patvariai* viršeliais.

Kaina $100

Tčmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Katalikiika* Laikraštis Yra Jūsų Geriausiai Draugas.

Užsakymu* siųskite:

DRAUGAS PUBUSHINO 00.
2334 South Oakley Armine
Chicago, Ulinoi*

Kaipo Toksai, 1 ‘ Draugas’ Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

Tel OANal *122.

į

DR. S. BIEŽIS

6631 S. California Avė.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rockvvell Street
Telephon* REPublic 972*

KAL & IARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

$157 Archer Avenue
Ofiae yal^^—4^ir^t~-S P. H.

Tai OANal 0267
Rea. TeL PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas REPublic 7868

1821 So. Halsted Street

DR. J. J. KOWAR

DR. G. VEZEL'IS

Rezidencija 6600 So. Arteeian Avė.
Office Phone
Res and Offiee VALANDOS: U ▼. ryto iki 3 popiet
PROapect 102*
2359 8. Leavltt BL
6 Iki 8 vaL vakaro
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 070*
TeL YARda 2246

(K0WAR8KAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Nedaliom ir Trečiadieniai*
Pa<aal Sutartį.

Tel. LAFayette 8016

6322 So. YVestern Avenue

DR. G. J. SVENGISKAS

VALANDOS:

DANTISTAS

Paned&lį, Utaraiake ir Ketverge
nuo 2 iki 9 vaL vakareSeredoj ir Pėtayčioj — 2 iki I v. v.
Subatoj nuo 12 iki * v. z.
Tek Pimpect 101 i
Rea.
YeL Besuku* BMZ
-1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nedaliomis pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

LIETUVIAI ADVOKATAI

DR. T. DUNDULIS
Valendoe: 7^1" A? lt”"

OFISO VALANDOS:
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. X.
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.
REZIDENCIJA

Telsphone YARd* 1001

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedelioinis pagal autartp
Namų Telef. PROapect 1930
____ Ofiso Telef. _YARda 4787____

TeL Pnllman 7236
Rea. Pnllman 0263

4300 So. Farfleld Avenue
Oflio Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro
lekniadieaieui ir TieMediauiaia
_____ PsgĮl aptarti.

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti <7th Street
Veli nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Berodoj pagal sutarti____

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantiataa

4143 South Archer Avenue
Telefoną* LAFayette 3660
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir

4631 South Ashland Avė.
Tek YARda 0994
Pirmadieniai*, Tradiadieoiat* į*

» "'V

-

-

..... - — ■ —

H .
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Pirmadienis, b»lnn<l. 3 1939
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PUODŽIAI, Utenos vals
CLBVELAND, 0H10. — kun. V. VUkutaitis apie iv. čius. Dabar Lietuvoje žmonės
Šv. Jurgio bažnyčioje Prisi Pranciškaus gyvenimų, žmo gana daug skaito laikraščių;
kėlimo mišios Velykų rytų bus nių į vakartį atsilankė apie jau ir knyga pradeda prasi
6 valandų. Mišias laikys pats 400. Parapijai bus gražaus pe skinti kelių į kaimus. Tačiau
Puodžių kaimas šituo atžvil
klebonas kun. Vilkutaitia, a- lno.
giu ar tik nebus paėmęs visos
sistuojant kun. Bartis ir kun.
Lietuvos rekordų. Čia visi ūfciofranee. Procesijoj dalyvaus
Jau penktas metas, kaip kininkai išsirašo po kelis ša
ministrantai ir par. mokyklos
pas
mus prigijo labai gražus vaitraščius, o visi susidėję išvaikai, viso apie 300 vaikų.
Bažnytinis choras giedos Paštys — budėti, melstis ir sirašo kelis dienraščius ir žur
ozarto mišias, o per Offer- iauKtl
laukti rnsmemuo
Pasikėlimo Velykų
Halus.
Iš mv
šio kaimo kilę keli
kel
Mozarto
venyaų ry- umu
D. «
torium Handelio “Alleluja”
6 valandos. Žmonės iš va- inteligentai, gyvendami mies
(visų). Visas giedojimas bus karo atlieka ^Pažintį, aplan- tuose, palaiko nuolatinį ryšį
su simfonine orkestrą iš 15 ko Viešpaties karstų, eina sta- su savo gimtuoju kaimu ir sa
muzikantų. Chorui ir orkes-' ci4a8 ir taiP iki vidurnakčio. viškiams visokeriopai padeda.
trai vadovaus smukininkas ^uo hūku susirenka vyrai ir Prieš keletu metų vienas šio
Vincas Greičius.
moterys, kurie vadovauja gie- kaimo inteligentas savo gim
Senesni ir silpnesni žmonės lojime. Ir taip nuo vidurnak- tajame kaime įsteigė biblio
norėdami gauti vietų atsisėsti, &o žmonės gieda įvairias gie- tekų, paaukodamasi jai 500
kalba razancių,
rąžančių, karts knygų. Žmonės įprato knygas
būtinai turi ateiti nors pus smes, Raiba
skaityti ir be jų dabar negali
valandį anksčiau, nes šiemet nuo karto atlieka meditacijų.
per Prisikėlimo iškilmes pra- Ir taip maldininkai praleidžia apseiti. Todėl biblioteka kai
matoma gausus žmonių atsi naktį bažnyčioje iki sulaukia mo sudėtais pinigais nuolat
lankymas. Kad išvengus susi didžiojo džiaugsmo Prisikėli papildoma naujomis knygo
Gintarė mis. Puodžių kaimo gyvento
grūdimo, pristatyta apie 300 mo.
jai tiek apsiskaitę ir kultū
ekstra sėdynių prie sienų ir
ringi, kad bet kuriuo klausdvargonų galerijoj.
' mu gali pasikalbėti ir su ge
Visi, kurie atsilankys į Pri
rais pramokslintais žmonėmis.
sikėlimo iškilmes, išgirs vienų
gražiausių pasaulyje veikalų,
tai Handelio “Alleluja”, ku
rių bažnytinis choras jau po
Sportininkų Sus-mas
Iš angliško vertė
ra mėnesių, kaip mokinasi.
Kun. Ant. M. Karužiškis
Lietuvos Vyčių Chicagos aŠis stebėtinos grožės kūrinys
I pskr. sportininkų susirinki
bus giedamas su simfonine or
Balandžio 3 Diena
mas įvyks balandžio 13 d.,
kestrą. Mokindamas šį veika
Mylimasis sakė Savo Numy Aušros Vartų parap. mokyk
lų smukininkas Vincas Grei
čius įdėjo visų savo sielų, vi lėtiniui: “Tu girsi ir ginsi los kambaryje, 2323 W. 23 pi.,
Mane tose vietose kur žmo 7 vai. vakare. Šiam sus-me
sus savo gabumus.
nės kuo labiausia bijosi Mane^Ui5 nutaita atidarymo diena
Kovo 19 d., bažnytinis cho girti”. Numylėtinis atsakė;.Lietuvos Vyčių Chicagos apras vaidino 3-jų veiksmų dra-Į“Iš meilės tau Aš įsikūnijau, skr. Indoor Lygos, paruošta
mų “Šv. Pranciškus”. Šis gral ir mirties skausmus pane- programa žaidimų ir svarsto
mi kiti Lygos reikalai. Visi
žus veikalas atvaidintas taiplšiau”.
kuopų pirmininkai ir sporto
vykusiai, kad po visarQf.žmo-.
Pažinkie savo gabumus ir vadai prašomi dalyvauti, taip
nės nenorėjo skirstytis. 12-ojo
šimtmečio kostiumai, tų laikų tyrinėkie kame jie kuodau- pat tų pat vakarų įnešti ir
savo įstojimo mokestį.
dekoracijos ir gražus vaidini giausiai reikalingi.
mas žmones sužavėjo.
Kame nėra sutikimo, nėra Apie 8:30 vai. vak. įvyks
Lietuvos Vyčių Chicagos aps.
“Pranciškui” besimeldžiant nė vienybės.
už scenos giedojo bažn. cho
GAUT, htd laidotuvių direktoriai
ras “Pater Noster” (Vinco
K E LNER— P RU Z I N
Greičiaus, Jr.) Šis vaizdas bu
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
vo įspūdingiausias. Scenų pa
Phone 9000
620 W. I9th Avė.
gražino pirmų kartų vartotos
scenos užlaidos, labai gražios,

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

SPORTAS

.

gintarinės spalvos. Tarpe vei
ksmų giedojo solo Pranas No-

vakas, Stasė Greičiūtė ir du
etas — Ona Mačiutienė ir P.
Urbšaitė. Trumpai kalbėjo

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St.

VALGIŲ GAMINIMAS
IR
NAMĮI PRIŽIŪRĖJIMAS
o Didelė 223 puslapių knyga
•;su naujausiais receptais į*
;; vairių valgių gaminimui,
į! pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų it
preservų darymai, paukš
tienos kepimui ar virimui,
daržovių ir vaisių uilaikyiimai, ir tt Taipgi yra vi• • šokių naudingų patarimų
■; šeimininkėm*.
kam gaUaia
arba raMnlJe:

KAUTA BU PKK8XUKTHfU

M1.10

ATLIETUVINA SAVO
PAVARDES

Spaudos mėgėjų kaimas

Bažnytinis Choras Rengiasi
Velykų Iškilmėms

Tel. YARDS 1278

skrities viršininko įstaigos
tarnautojai. Apskrities valdy
UKMERGĖ. — Pavardžių bos tarnautojui irgi yra prašę
atlietuvininio akcija rado gy administracijos departamentų
vo atgarsio ir Ukmergėje. Sa nustatyti atlietuvintų pavard
vo pavardę jau atlietuvino pa žių lytis.
sienio policijos baro viršinin 1 Girdėti, kad kitų žinybų tar
kas Liaudunskis, o visi, be iš nautojai ir paskiri asmenys
imties, pasienio ir viešosios taip pat tuo yra susidomėję.
Pavardes atlietuvinti skati
policijos pareigūnai yra pada
na ir ta aplinky bė, kad nerei
vę tuo reikalu prašymus. Taip kalaujama mokesčio ir supras
pat pavardes atlietuvina ir ap tinta tam tvarka.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS IftMOKEJIM.US

Harry Bogard su žmona Los Angeles ligoninėje prie
lovos savo dukters, kino artistės, kurių einančių namo iš
studijos nežinomas piktadarys sumušė ir pabėgo. Manoma,
kad tai darbas to paties pakvaišėlio, kuris neperseniai nu
žudė kitų Holyvudo artistę Anys Sosoyevų. (Acme telephoto)

$1.00
“DRAUGAS”
8334

So. Oakley Ava

CHICAGO, ILL.

> ♦.« » <

> <•»*

•THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE

1748—50 W. 47th St.

mėnesinis susirinkimas. Spor čiai užgirti. Bus svarstoma a- Balsuokite Už Gustav
tininkų nutarimai ir nauja pie liepos 4 dienų Vytauto O. Randą
Valdyba
valdyba bus patiekta apskri parke.

DUOKITE VISUS SPAUDOS
DARBUS “DRAUGUI”
ATLIEKAME SPAUDOS DARBUS
GREITAI, GERAI IR PIGIAI
Spausdiname;

Bilas
Tikietus
Plakatus
Laiškus
Serijas
Konvertus
Draugijoms Blankas
Prograinus
Konstitucijas
Posterius
Kvitų Knygeles
Įvairius Atsišaukimus
Ir kitokius Spaudos darbus.
Visais spaudos reikalais kreipkitės:
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois

-------

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE

Išrinkite Gustav O. Randa
Ciceros Trustisu ir pagelbėkit Cicerai palaikyti Progre
syvų ir gerų valdžių.

Vienas Trustisas ir du na
riai knygyno board bus išrin
kti rinkimuose antradienį. La
bai svarbu Ciceros žmonėms,
rimtai pagalvoti apie šiuos
rinkimus. Ciceros balsuoto
jams svarbu atminti Ciceros
progresų ir gerų Demokratiš
kų valdžių, kurių dabar turi.
Taksai žemi, specialių assesmentų nėra. Todėl ir Ciceros
žmonės turėti} balsuoti Demo
kratiškai rinkimuose, antra
dienį, balandžio 4 d.
Nuėję į balsavimo vietų ne
užmirškite padėti kryžiukų
prie vardo Gustav O. Randa
į Trustees ir įsitikrinkite, kad
ir ateityje turėsite gerų val
džių.

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Sairfield Avenue

______________ Tel. LAFAYETTE 0727____________

LAIDOTUVIŲ

TA Y JC A T

koplyčios visose
** * Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais,
7:00 vai. vakaro iš WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. ŠALUMIERAS

Res. 4543 South Paulina Street

4

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTBS - GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
įkyriu randui ikarui nuo Holy Sepolchie Kapinių. 6900

llltfi ttreal

JUSTINAS JUOZAITIS
Mirė kovo 31, 1939 m., 3:35 vai. popiet, sulaukęs 62 m.
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio
apskr.,
Naujamiesčio
parap.,
Berčiūno kaime.
Amerikoj išgyveno 34 met
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Kazimierų.,
po tėvais
Jučaitė; aūnų Justiną, dukterį
Eleną, brolį Joną ir brolienę
ir jų šeimyną, dvi seseris: Ag
niešką Balčiūnienę, ir Elzbietą
Kunellienę, du švogerius: Joe
Balčiūnas ir Paul ituncllą ir
jų šeimynus, 2 pusbrolius: Ka
zimierą Juozaitis ir Antaną Vi
sockas, pusseserę Cernausklenę,
Kockdale, Iii., kun. K. Juo
zaitį, kleboną. Rockford, 111. ir
kitas gimines ir draugus.
Kūnas pašarvotas 1334 So.
49th Court, Cicero, Illinois.
Laidotuvės įvyks antrad., ba
landžio 4 d. Iš namų 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas į Sv. Anta
no parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero kap.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:

Moteris, Sūnus, Duktė,
Broliai. Seserys, Pusbroliai ir
Giminės.
(Prašome nesiųsti gėlių)
Laid. direktorius — Antanas
Petkus, tel. Cicero 2109.

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avė.
LAFAVETTE B*OO

Gėles Mylintiems — Vestuvėms ~Bankletama — Laidotuvėms —*
Paooo54mam«

DIREKTORIAI

i

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C patarnavimas
HmDULHlluE dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

DYKAI

PIRKITE

1»«4

Phone Yards 5069

J.

DEMOKRATŲ KANDIDATĄ
Į TRUSTISTUS

527 NoPth We»tern Avė*

it

Barskis Furniture House, Ine.

1.1.

ZoIį

1648 West 46th Street
Phone VABds 0781-0782

AM V. Petkos
P. J. Ridikas
Antinu B. Petkos
.
» X
Ladūiicz i Sanai
]. Lininiu
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St

Telefonas YARds 1419
6834 So. Westem Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
ClCero 2109

■ 2314 West 23rd Place

4348 So. Califomia Avė.
Phone LAFav^tt* 3572
8319 Litnanica Avenue
Phone YABdi 1138-1130

3307 Iittmnioa Avė.
Phone YAfida 4908

v---- -

• m

^rnndlcnis. baland/ 3, 1939

PUgffOgB
Su Velykų švenčių ir pava
sario pirkiniais kreipkitės pas
p-ną J. Petrauską, kurs yra
vienas seniausių biznierių ir
susipratusių lietuvių. Jis yra
nuolatinis “Draugo” skaity
tojas.

ŠAKIŲ KLEBONO LAIŠKAS IŠEIVIAMS
IŠ TOS APYLINKES
(Laiškas atsiųstas per P. Juškų)

CLASSIFIED
PARDAVIMUI I/OTAI
Parsiduoda 3 lotai; ant Franclsco
gatvės, arti 98th St.; 10 mlnutų iki
Westem Ava. Varlį $1600.00; ati
duosiu ui! $300.00; Verta apžlflrMl
Šią vietą, čia statyba smarkiai plė
tojasi. Atsišaukite: 1741 Wcst Cu4-

aukoja — nenuskursta. Žinom,
lerton St.
Broliai, kad ir Amerikoj ke
PARDAVIMITI
pti karveliai į burnų nekrin
8-kambarlų marinis eottąge. Dideli
ta, pinigai patys į krepšį nefumacu apšildomi; arti
Mirė Dominikas Kent kambariai;
mokyklų, parkų, krautuvių.
5704
byrn. Jūsų ryžtumas mums
BRTDGKPORT. — Kovo 31 Smitli Artcslan Avenue. Clilcagt.. III.
padėti dėlto keliariopai bra
PARDAVIMUI TAVERNAS
d. su šiuo pasauliui persisky
ngus. Jei darbas sklandžiai ir
Tavernas turi būti greitai parduo
rė Dominikas Kent, sulaukęs ta*. Didelė salė su asla taverna.
neitų, nenuleiskit rankų. Pa
Renda 128.00. Priežastis pardavimo
pusės amžiaus, gyvenęs pas — nesutikimas tarp vyro Ir žmo
siryžimas didžių darbų pada
nos. 4501 S. Hermitag© Avė., ChtKazimierų ir Onų Ačus, 2900 eagn, Dllnols.
Mes nors toli nuo Jūsų, bet ro. Užsimojot ir rėžkit, pra
So. Poplar St. Velionis buvo
savo širdimis, ar tikriau, min dėjot ir varykit darbų tolyn.
PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pildai.
nevedęs. Balandžio 3 d. po ge Šiltu
timis dažnai Jus, už jūrių ma Alės su tuo pasiryžimu bažny
vandeniu šildomas, po 5 kam
dulingų pamaldų Šv. Jurgio barius, viskas naujausios mados.
rių esančius, aplankom. • Mes
čią iš nieko pastatėm. Jūs ge
1828 S. 47th Conrf. Cicero Dllnols.
bažnyčioj palaidotas Šv. Ka
broliai, mes tėvynainiai, mes rą pradžią turit ir, kiek pasi
Netoli Manteno, Ilk, šiomis dienomis nušokęs nuo bėgių sudužo prekinis traukinys, ku
PARDAVIMUI
vienos močės Lietuvos vaikai, ryžimo dar pridėję, altoriij riuo buvo gabenami vaisiai. Šioj nuotraukoj matome suvažiavusius vaisių pardavėjus da zimiero kapinėse. Laidotuvė- Namas su bizniu, pieninė Ir groserse patarnavo graborius Anta- n*tUvn’/k’^ionG™-.
ne*
nors toli vieni nuo kitų, bet mums tikrai pastatysit — aš lyvaujant varžytinėse nupirkimui apgadintų vaisių. (Acme telepboto)
tuvių
bažnyčios.
Namas
turi
po
4
nas M. Phillips, 3307 S. Li- 4 gražius kambarius. Grosernėje irJjausmais mes susisiekiam. Ir pilniausiai tikiu.
rengtl visi flksčerlal, yra ir naujas
tuanica.
tam nereikia nei telegrafo vie
Be Ko Velykos
elektrinis šaldytuvas Ir pilnas pir
Gal nevienas Jūsų, susenu
mos rūšies atakas.
Gera priežastis
lų, nei radio siųstuvų. Broliš sius kaulus į tėvynę parnešęs,
—.
,
, .
pardavimui. Atsišaukite pas savlnlnNe Velykos
Duosnumas be meiles tai ar ką: W. Stankus, 1»25 South 50th
ka meilė spinduliuoja minčių džiaugsis savo auka Šakių ba
Court. Cicero, niinols.
ba
tuštybė, arba paties savęs
bangas tobuliau už visokius a- žnyčioje ir ant to altoriaus
PARDAVTMUI NAMAS
J Visi tų žinote — Velykos
Apartment bullding; 4 5-kambarlų
ne Velykos be kiaušinių. Tą apgaudinėjimas.
paratus. Lietuvis Lietuvoj, lie aukotas Dievo Kūnas ir Krau
fletal; garo šiluma: lotas 60xl25f
Linkime ligonei greit pa
gerai žino Wm. J. Kareiva, Visuomeninis darbas juo (eigos $190.00 j mėnesi. Marąuette
tuvis Amerikoj, ar kur kitur jas suteiks; jam gaivinančio Sunkiai Sužeistas
Parke. Parduosiu už vidutiniška pasveikti ir vėl darbuotis Die
4644 So. Paulina St., kurs y-!|jUS visuomeniškesnis ir nau- siultjlmą. Atsišaukite: <1022 So. Falrvienas kitų jaučia, viens kito balsamo senatvės vargams, o V. Kubaitis
vui ir Tėvynei.
flelu Ave., tcl. Prospect 4201.
ra ‘olselninkas
kiaušinių, įdingesnis, tuo daugiau rūpindžiaugsmu dalinas, nelaime urž kyvenimo slenksčio — Die
Trečiadienį popiet ištiko ne
RENDON FLETAS
Vienas drangų sviesto ir sūrių. Jisai prista- gįg žmonijos gerove,
liūdi. Gražu ir šventa.
Keturi dideliai, šviesūs kambariai;'
vo užgyrimo.
laimė V. Kubaičiui, Sunset
naujai Ištaisyti. Atsišaukite: 5703 8.
to į krautuves Green Valley
Mason Avenue.
Štai, kad ir čia. Mes Lietu Valio tad, Broliai Šakiečiai, Park daržo savininkui, ir ge
produktus, kurie yra šviežiauPARDAVTMUI BUNGAI.OtV
vos Šakiečiai sumanėm graže valio, į darbų pirmyn, valio. trai žinomam pieninių produk Išvyko Į Arizoną
0-kambarlų bunga1ow.
Priežastis
si ir geriausios rūšies.
pardavimo — Ilga. Neatmesime pro
snę bažnyčių pasistatyti, ir
tų išvažiotojui. Eidamas iš UJūsų Brolis
Žinomas biznierius M. Jovatingo pasiulljtmo. Atsišaukite: 0537
RillIVI PAIN IN FIW MINUTIS
Jūs Amerikos Šakiečiai tam
Kun. Bronislovas Vaišnoras ksienės bučernės ant 47th St., rauskas ičvyko Velykų atos
South Artcslan Avenue.
To relieve the torturing paln of Neuriti.,
Rheum.ti.rn, Ncuralgia or Lumbago tn a
Prisirengė
Šventėms
darbui neliekat svetimi. Mūsų
Šakių R. K. Par. Klebonas. paslydo ant šlapios gatvės ir togoms į Tuscon, Arizona. Sy
few minutes, get the Doetor’i formula
PARDAVIMUI NAMAS
NURITO. Dependable—no opiates, no narcotiea.
Does the worlc ąutekly—mušt relieve
statybos sunkumų naštos da
Šakiai, 1939-1-1.
pargriuvo ant savo automobi kiu su juo išvyko ir žurnalis BRIDGEPORT. — J. Pet wor»t paln.
2-aukštii
medinis namas. 4 — 4-kamto your aatiafaction in a few
bariu fletal. Skliautuotos tarpdurys.
minutes or money back at Druggteta. Don't
lį net ryžotės savo pečiais kel
lio “bumper-guard”. Dr. J. tas V. Uždavinys. Žydinčiuo rauskas, didelės vyriškų rūbų suffer. Ūso NURITO on thia guarantee today. Jtalsvtos vantos. Telgos per metus —
$1.104.00.
Atsišaukite; 1433 Wolti ir tam tikslui aukų bandot Prisirengė Patarnauti
J. Simonaičio nuvežtas į Šv. se tyruose žada praleisti Ve krautuvės savininkas 3310 S.
fram Street. Chleago. Dllnols.
rinkti. Labai džiugu ir tikrai
Kryžiaus ligoninę, buvo ras lykas. Jovarauskas Uždavi Halsted St., prisirengė prie
PARDAVIMUI
Prieš
Šventes
CLASSIFIED
Parsiduoda grosemė Ir pieninė. Vieta
broliška.
ta keletas įlaužtų šonkaulių ir niui duoda “raidų“.
Rap. Velykų švenčių ir pavasarinio
gera. Visi Įrengimai nauji. Parduosiu
nebrangiai. Sj mėnesj turiu pnrduotl.
PARDAVIMUINAMAS
Ir kuom mes Jums už tai
P-nas Overlingis, savinin dešinėje plaučiai įdurti. Ku
sezono. Papildė savo krautuvę Du fletal po 4 kambarius. Mūrinis Jeigu kas norite narna mainyti ant
taip pat priimsiu. Namas tu
atsidėkosim? Aukso ir sidab kas rūbų prosymo, taisymo ir baičiui teks gana ilgai pagu SKAITYKITE VIEN KATA naujausios mados siūtais, tap- namas, Brighton Parke. Parduosiu biznio,
ar mainysiu ant
senesnio namo. ri būti Cicero. Park Holme arba
Park. Atsišaukite: 1538
ro neturim, bet kų turim, tai valymo šapos, 4602 So. Wood lėti ligoninėje, kur draugai ir LIKIfiKUStAIKRAŠČIUS kočiais ir kitokiais drabužiais. John P. Ntonlu>wicz, <1912 So. Wcs- Marąuette
tern Avenue. Tel. Ijalayette 1156. South 5<Mh Avenue, Cicero. Dllnols.
duosim — ne tuščių ačiū, o St., prisirengė švenčių metu pažįstami gali jį aplankyti
KAM REIKALINGI vėliausios išdlrPARDAVIMUI CKIS
kilniaširdį broliams dėkingu kuo geriausia patarnauti vy Nr. 211 kambaryje.
160 akerų ūkis. 90 akerlų dirbama bystės, pilno Įrengimo bučernės flkžemė; 70 akerlų miškas. 11 budi- čerlal. Inlmant reglster). svarstykles
mų mes palydėsim maldomis rams ir moterims, vaikinams
skaičiavimo
(addlng)
mašiną.
ninkų. Nėra mortgage; neapgyventa. Ir
Pieno biznį tam sykiui pe
Galite užimti kad ir rytoj. Biznio Viskas gryno ąžuolo Ir kuogerlausiam
už mūsų geradarius. Kiekvie ir merginoms. Prašo su savo rima Kubaičio sūnus Eduar
vieta;
didelis
vasarinis rezortas. stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis
Kaina buvo $18,000. Dabar $10,000 adTesu: 2900 So. Emerald Avė.
nas centas, Dievui ir Jo gar orderiais nelaukti paskutinių das. Jeigu atsitiktų kai kurie
— cash kaina. Įmokėkit $6,000 ar
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
—
PARDAVIMUI
$7,000,
likusius
ant
morgičlo.
bei aukotas, tai kapitalo kro- dienų. Visi gaus kuo geriau- kostumeriai per neapsižiūrėji
John Schultz, Route No. 1, Box Nuosavybė — Rooming House. 14
kambarių. Karštuvandenlu apšildo
46, Irons, Michigan.
“ <3 R I P S H O L M ’ ’
vimas amžinumai. Kas Dievui! šių patarnavimų.
ma. trys vanlos: 2-karų garadžlus;
mų aplenkti, Kubaitis prašo
H
lotas 36x190; (eigos $200.00 Į mėnesĮ. Parsiduoda pigiai. Savininkas:
pranešti Sunset Park, pašauk
Geg.-May 31 d., 1939
48 North Lotus Avenue. Tel. CoiimhuR 4961.
dami “Reverse Charges” LeReserv.
Tarta, virt
PARDUODA PIGIAI IR MAINO
mont 87Wl, ir bus mėgina
2
fl.
po 5 kambarius, mūrinis namas
Nežiūrint
kada
jūs
ma

ma juos aprūpinti.
XX.
apie 11 metų senumo: apšildomas;
parduos pigiai arba mainys ant tar
note važiuoti į Lietuvą,
turi būti išparduoti — General Electric, Norge, Kelvimes ar kelių akerų žemės netoli
Chicagos.
pradėkite ruoštis iš anks
Kamarauskaitei
nator, Westinghouse, Gibson, Pliilco Conservadore, Cro16 fletu po 4 ir 3 kambarius; mū
sley Shelvadore.
to. “Draugo0 laivakorčių
rinis namas; Marąuette Parke netolt
Padaryta Operacija
63rd St. Kaina pigi; Rendos $8000.00
i metus.
(
agentūra išrūpins jums vi
Dabar pirkdami sutaupysite nuo...........
OO
WEST STDE. — Žinomų
sus kelionei reikalingus do
Krautuvė Ir 4 kambarių fletas, prie
iki......................................... ‘7500 šios kolonijos gyventojų Ka
Stock Yards. Tinkamas šaitanui. Mai
4192 S. ARCHER AVENUE nys ant lotų ar cottage ar ko kito.
kumentus. Darykite rezer
Lengvi Išmokėjimai
marauskų (2234 W. Cermak
(North Kast Corner Archer and
( kambarių bungalovv, prie 64th St.
vacijas kuogreičiausia. t
Rd.) dukrelei Pranciškai ko
Sacramento Avė.)
Ir Rockwell. Mainys ant lotų arba
vo 31 d., Šv. Kryžiaus ligoni
Phone LAFĄYETTE 0461 Akies Lietuvoje.
“DRAUGO“ laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
70 akerlų ūkis netoli Chicagos.
nėj dr. A. Rakauskas padarė
United States Government
Parduosim pigiai su mašinom Ir stakortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
priežiūroje ir kiekvienai ypaku; gera žemė prie molio.
apendiko operacijų. Ligonė gu
tai pinigai
apdrausti iki
vais.
Visais
kelionės
reikalais
kreipkitės
į
:
Taipgi
turime gerų Ir pigių lotų ne
$5,000.00
Ii kamto. Nr. 215 ir jaučiasi
toli Marąuette Park Ir kitur. Kas
manot pirkti ar mainyti kreipkitės
labai gerai.
Aplankęs
ISmokėjom
tuojau, asmeniškai ar per laišką;

Naujų 1939 Metų proga siu
nčiu nuoširdžiausius sveikini
mus Tamstai, Tamstos gera
jai Žmonelei ir visiems Šakie
čiams, Amerikoje. Linkiu da
ug, labai daug visokių laimių
Jūsų ateičiai. Dievo palaima
Jūs žingsnius telydi.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS ]

NEURITIS

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda

200 ELEKTRINIU LEDAIINIU

Už padėtas
pinigas

Vyčiai Pas Vyčius

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
BRIGHTON PARK. — Štai
AGENTŪRA
ga susirgo Elena Vyšniaus
2334 So. Oakley Avė.
Tel. Canal 7790
kienė, Lietuvos Vyčių 36 kuo Ik

70

200 geriausių Parlor Setų
po
‘39.00, ‘47.00, ‘69.00
300 geriausių Radio Setų po ‘695 “ ‘99.00
Gera maliava po

...............................

00c

Geras enamelis, baltas, vertas $4 00 gal. už

galioną

»1.79

Jos. F. Budrik Co.
3409-21 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Radio Valanda WCFL — 970 k. nuo 5:30 iki 6:30 vai.
nedėlios vakare.

pos finansų raštininkė, parap.
choro knygvedė ir Lietuvių
Piliečių Darbininkų Pašalpos
klūbo narė. Iššaukus dr. Al.
Manikų, nugabenta Šv. Kry
žiaus ligoninėn, kur padary
ta apendiko operacija. Dabar
jau sveiksta (kambaryje 205).
Pasitikima, kad gale savaitės
grįš namo.
Elena yra žmona Zig. Vyš
niausko “Draugo“ bendrada
rbio ir Lietuvių Piliečių Dar
bininkų Pašalpos klūbo nuta
rimų raštininko. Jis taip pat
yra Lietuvos Vyčių centro ir
Chicagos apskr. Sporto Ko
misijos narys ir N. P. P. Š.
parap. choro korespondentas.
Abu Vyšniauskai ir dr. Manikas yra Lietuvos Vyčių 36
kuopos nariai.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
naudotis mano patarnavimu.

Midvrest Service Statioii

4%

Duodam Paskolas ant 1-mij
Morgičią
Safety

Deposit Dežntea flaUma
Pasirendaoti

Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nno 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION
of CHICA00
JUSTIN MACKIEWTCH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

Kam Kankintis?
G A Ii Kitu
MfiSŲ

THERMTO
PERMANENT

WAVE
Mes nevartojam net mašinos,
nei elektrlkos. Garantuojame sugarblnluott
blle
kokios rūšies
plaukus. $6.60 vertybė — šia sa
vaitę tiktai $4.60.

BERNICE ’S BEAUTT
SH 0 P

Patarnauja Lietuviai

Gasas, Aliejus, Lubrikadja, ir
Mašinų Plovimas
Taipgi parduodam Pečiams
Range Aliejų
Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

2335 South Western Avenue

tuvilką Importą

TELEFONAS 0AKAL S7M

J. VILIMAS,
•800 So. Maplcwood Avenue.

1725 WE8T 47TH STREET
Kamp. Honnitac*- T«L Tards 2771
18 metų patyrimo.

Ineorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholeaale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

falatybln, Deg-

n*.

Mes Ir Visi Mflaų Darbininkai
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dzlmldaa
Savininkai

UNIVERSAL
RESTAURANT
ModarnUklaiisU

ir

Pato

giausia Valgykla
Brldgeporte

750 W. 31st Street
A. MORKUS, savininku
Tel. Victory 9670

