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Britai planuoja ir
Britanija ir Prancūzija užsimoja
visas tautas apdrausti nuo diktatorių

WPA darbininku unija glaudžiai
susijusi su komunistu partija

KLAIPĖDOS PABEGE LIAI KRETINGOJE

Didelių sunkumų turi
susitarti su sovietų Rusija
LONDONAS, bal.

18.

Jos vyriausias vadas lankęs
Maskvą, dirba komunistams

— Mussolinj. Bet sovietai reika-

Ministras pirmininkas Chamberlainas šiandien parlamente
pranešė, kad jo vyriausybė tu
ri pasitarimus su kitomis Eu
ropos valstybėmis tikslu jas
patraukti į antihitlerinį bloką,
arbą sąjungą.
Jis nurodė, kad Graikija,
Rumunija ir Lenkija jau pat
rauktos. Dabar gi vedami pa
sitarimai su Danija, Olandija
ir Šveicarija. Ir joms reika
lingas saugumas.
Ministras pirmininkas nemi
nėjo Turkijos, Bulgarijos ir
Belgijos.
Vykdomi pasitarimai ir su
sovietų Rusija. Britai pareiš
kia, kad su Maskva yra sun
kiausia tartis. Maskva mielai
nori susidėti su Anglija ir
Prancūzija prieš Hitlerį ir

lauja karinės sau pagalbos,
jei Rusija būtų puolama. No
ri pagalbos ne tik prieš na
cius, bet ir prieš japonns. Bri
tai gi nelabai norėtų, japonų
kiršinti.
Sovietų ambasadorius Iva
nas Maiskis išvyko i Maskvą.
Nuvežė Anglijos pasiūlymus.
Patirta, kad Britanija pla
nuoja blok&n patraukti ir Pa
baltijį — Lietuvą, Latviją ir
Estiją. Nori Pabaltijui paža
dėti saugumą taip, kaip Len
kijai pažadėta. Sakoma, tas
būtų svarbi garantija sov.
Rusijai. Nes jei naciai norėtų
ją pulti, jie turėtų pirmiau
įsiveržti į Pabaltijį, kuriam
pagalbon tuoj susimestų pati
sov. Rusija ir Anglija su
Prancūzija, ir dar Lenkija.

WASHINGTON, bal. 18.— Workers’ Alliance narių su
Kongreso žemųjų rūmų komi- rinkta 56,783 dol, duoklėmis

tetas tiria WPA (Works Pro ir aukomis.
gress Administration), veiklą 4. VVorkers’ Alliapce 300 dar
bininkų savanoriais kovojo. Is
ir stovj.
WPA vykdo viešuosius dar panijoje raudonųjų pusėje,
bus su bedarbiais šalies vy-1 Lasseris aplankė Ispaniją pa
riausybės lėšomis. Iš šių be tikrinti šiuos kovotojus.
darbių dalies sudaryta unija 5. 1937 metais VVorkers* APabėgėliai iš Klaipėdos Lietuvos Vaiko-Draugijos maitinimo punkte Kretingoje.
vardu “Workers’ Alliance”, liiance gelbėjo finansuoti Lakuriai priklauso apie 260,000 sserio kelionę į sovietų Rusi*
darbininkų. Šios WPA bedar ją, kur jis dalyvavo bolše>
bių unijos prezidentu yra Da- revoliucijos dvidešimties me
tų sukaktuvių iškilmėse.
vid Lasser.,
Minėtas ' komitetas vakar 6. AVorkers’ Alliance sekre
Lasserį išklausinėjo ir nusta torius iždininkas Herbert Ben
Pietinės
ir
centrinės
kai
ku'
Blizardai
ištiko
Nebraska,
ROMA. — N© mažiau kaip
jamin 1935 metais Oficialiai
tyti šie faktai:
1,430 atskiros periodinės ka rias J. A. Va&tybių dalis iš Iowa ir Wisconsiną.
1. WPA darbininkai suor raportavo trečiajam internaci
talikiškos publikacijos (lai tiko tornadai ’ (viesulai), bli Ohio ir Wabash upių van ganizuoti tikslu gauti už dar onalui pripažindamas komu
denys užliejo Illinoiso, Indi
kraščiai ir žurnalai) visam zardai ir potvyniai.
bą didesnį atlyginimą ned pri nistų partijai’ kreditą už Wofl
pasauly leidžiamos remti mi PraneešimaiS, 52 asmenys anos, Ohio ir Kentucky slė vačioje pramonėje. Šalies vy kers’ Alliance suorganizavi
nius. Tūkstančiai žmonių nusijas, rašo Vatikano dienraš žuvo ir 340 sužeista.
riausybė turi būti pavyzdis mų.
f
sikeldino
į
aukštesnes
vietas.
tis “Osservatore Romano”,
7. Stambiausias kontributoĄ
Tornadai daugiausia išnai Tai kiekvieno pavasario privačiams darbdaviams.
Iš to skaičiaus 750 leidžiama
kinimų padarėįTexase ir Ala- gamtiniai reiškiniai, nuo ku 2. Vietoje prez. Roosevelto rius AVorkers’ Alliance yra
misijų šalyse.
pasiūlymo kongrese skirti pu vyriausybės valdininkas Robamoje.
rių sunku apsisaugoti.
Kitų 689 publikacijų skai
santro bilijono dol. viešiesiems bert Marshall iš žemės
čius taip paskirstytas:
darbams (bedarbių šelpimui) departamento.
SDn^yj&APgjE RPE
Argentiną
AusJjftįtja 2,
turėtų būt skirta pusketvirto 8 Pats Lasserig yra kc
Belgija 18; Brazilija 5; Čilė
bilijono dol.“ afeinantieibs me nistų laikraščio Daily Wc
BRIUSELIS, bal 18. —
; Kolombija 2; Danija 1;
tams.
bendradarbis. Bet jis sakosi
Dancigo miestas gal šiandien Vokietija 82; Anglija 16; Belgų katalikų partijos narys
3. Nuo 1937 m. birželio mėn. nesąs komunistų partijos na*
bus prijungtas Vokietijon
Prancūzija 78; Olandija 56; H. Pierlot sudarė belgų minis
iki 1938 m. rugpiflčio mėn. iš rys.
trų
kabinetą
iš
katalikų,
libe

Airija
13;
Italija
118;
Jugos

WASHINGTON, bal. 18. —
BERLYNAS, bal. 18. — kad jo pagarbai bus aneksuo
ralų
ir
socialistų.
Neužilgo
so
lavija
14.
Lietuva
1;
LuksemKongrese
ir įvairiose naciona
Šiandien Berlynan (grįžo Hit tas Dancigo miestas. Tai bū
niaus ir kit. rankraščių.
cialistai
išėjo
ir
kabinetas
suburgas
3;
Kanada
8;
Malta
lėse
organizacijose
kyla
balsai
leris, anksčiau nei buvo numa sianti didžiausia jam dovana.
Nuo senų laikų iki 1932 m.
4;
Meksika
1;
Naujoji
Zelan’
iro.
prieš
prezidento
Roosevelto
tyta. Taip pat iš Italijos par
biblioteką tvarkė Seminarijos
Naciai nori tai atlikti, kaip dija 1; Panama 1; Filipinai
nusistatymą
kištis
į
Europos
vyko ir fieklmaršalas Goerinvadovybės skiriami klierikai*
jie sako, be kraujo liejimo. Iš 2; Lenkija 28; Portugalija 11; Sudarytas naujas iš katali reikalus. Visi yra nuomonės,
gas.
Kadangi nebuvo atsakomingo
rytinės Prūsijos nacių kuriuo Škotija 2; Ispanija 35; Švei kų ir liberalų.
kad šis kišimąsis gali pasibai
Užporyt čia rengiamos iš
žmogaus — bibliotekininko^
menė įžygiuos Dancigan ir tuo carija 11; Čekoslovakija 10.
KAUNAS (XX Amžius).
gti
ir
įsivėlimu
karan,
jei
te

kilmės. Su didžiausia pompa
tai biblioteka tvarka nepasižy
BULGRAIJA NEPASITIKI
—
Metropolijos
Kun.
Semi

būdu
miestas
bus
grąžintas
>
Vengrija
7;
Venezuelė
1;
J.
nai iškiltų karas.
bus minimas Hitlerio gimta
mėjo. Dabar biblioteka tvar
SANTARVE
narijos biblioteka turi apie
Vokietijai.
jA.
Valstybės
51.
dienis. Suvažiuoja iš įvairių
Pareiškiama, kad J. A Val 60,000 knygų. Be to, jos pa koma etatinio tarnautojo. Bi
SOFIJA,
bal.
18.
rBulga

Bet
žiniomis
iš
Varšuvos,
šalių karinės delegacijos.
stybės neturi reikalo, nė pa talpose yra dar Kapitulos ir bliotekos1 direktorium yra se
rija
nenori
įeiti
į
jokias
są

POLICIJA
SAUGOJA
PIlenkai
už
Dancigą
pasiryžę
Klausiama, kokią, naciai do
grindo kovoti prieš totalitines Liet. Kat. Mokslo D-jos bib minarijos prefektas.
jungas,
arba
blokus
prieš
Hi

KIETININKUS
vaną duos fiurerui. Sakoma, kautis.
valstybes, jei turi draugingus liotekos, kurias globoja Semi
Po įvykusių kautynių ties tlerį, ar kitus, nes neturi pa- santykius su
IDOMOS SUMANYMAI
totali škiausia narija. Į jos patalpas perkel
PRANCŪZU LAIVAI SAU-.1*^9 produktų krautuvę, 6520 seikėjimo santarve, kuri po
sov. Rusija, kur baisi žmonių ta ir a.a. A. Jakšto-Dambraus ALYTUS. — Šiomis dieno
karo bulgarus
S. Cicero avė., unistai ir to- pasaulinio
naRaulinin karn
bulorarus nūs
nnsvergovė palaikoma.
mis XIX šaulių rinktinės va
GOJA GIBRALTARĄ
ko biblioteka.
bau pikietuoga šią krautuvę, kriaudė, apkarpydami jų teri
do buvo sukviesta nauja tary
LONDONAS, bal. 18. — bet šį kartą policija pikieti- torijas. Bulgarija, kiek leidžia
Seminarijos biblioteka 95%
VISUR
VIEŠPATAUJA
ha pareigomis pasiskirstyti ir
Britų karo laivai Viduržemio ninkus saugoja. Bijoma, krau aplinka, nori būti neutrali
susikomplektavusi
iš
vienuoly.
aktualiemg
klausimaniB aps.
RIMTIS
jūroje sutraukti į Maltos apy tuvės darbininkai gali juos
nų, mirusių dvasiškių ir kit varstyti. Nutarė šaulių naROMA, .bal. 18. — Musoli linkės ir arčiau Suezo perka pulti.
ŠIANDIEN SAULES UŽ
ŠAULIAI. — Šiauliečiai di
asmenų dovanotų knygų. Joj muose vieną kambarį paskirti
nio laikraštis “II Popolo d’ so. Tad Gibraltaro apylinkėse
TEMIMAS
džiąją savo valstybės nelaimę
randama vysk. J. Lopacin- ka-rinimko Juozapavičiaus gar
Italia” pažymi, kad Italija budėjimo pozicijas
užėmė PILIETYBES PAMOKOS
Šiandien įvyksta dalinas išgyvena labai jautriai ir su skio, vysk. M. Valančiaus,
Jame jau yra Juozapavigriežtai atmeta
prezidento Prancūzijos karo laivai. •
SVETIMŠALIAMS
saulės užtemimas. Chicagoj nepaprasta rimtimi. Susidomė kan. J. Ch. Gintilos, kun. K. čiaus portretas, vainikai ir
Roosevelto pasiūlymą išlaiky
K
j ima s -besiplėtojančiais įvy Jauniaus, kan. A. Aleknos ir
Prancūzų
laivyno
pareiga Kongreso nuosprendžiu Illi bus matomas nuo 9.-22 iki 11ti taiką Europoje. Laikraštis
kiais labai didelis, — visi kios kit. asmenų bibliotekų knygos. svečių knyga.
nois valstybėje iš WPA paša 30 ryto.
saugoti
sąsiaurį,
kad
Italija
rašo:
kai nuolat apsupti žmonių, ku
Bibliotekos 99% knygų — Šis kambarys buvo atidary
su Vokietija jo neužblokuotų. linta tūkstančiai svetimšalių.
“Nepripažįstame preziden
rie
teiraujasi
naujų
laikraščių
Dabar AVPA organizuoja paj Federaliniam teisme, Chięasenienos. Jų tarpe yra nema tas vasario 13 d. Per tą trum
tui teisės kištis į Europos
bėi telegramų. Laikraščiai tuoj ža unikumų ir keletą inkuna- pą laiką šį kuklų, bet reikš
LAIVAI IŠPLAUKĖ J MA- šalintiems pilietybės pamokas. į goj, vakar 105 piliečiams priklausimus, kadangi jo šalis
Tuo būdu jiems bus duota 1 pažinta pilietybės certifikatai. išperkami.
bulų. Rankraščių ir dokumen mingą kambarį daug kas ap
NIEVRUS
tiesioginiai tuo nesiinteresuoproga gauti pilietybės popie-1 Tarp* jų vienuolikai lietu- Daug lietuvių klaipėdiečių tų biblioteka turi apsčiai, bet lankė. Naujai stojąs į pirmąja ir kadangi jis pats, prezi BERLYNAS, bal. 18. — riufi.
atsikėlė į Šiaulius, todėl ir bu vertingų — maža. Vertingesni 31 Pu^ą tarnauti karininku
• vių.
dentas, yra šališkas ir kaip to 40 vokiečių karo laivų išplautų paklausa padidėjo. Į Šau dėl blogų ankstyvesnių biblio turės atvykti į Alytų, padary
ksai negali būti tarpininkas”, kė į Ispanijos pakrantes turė
lius atsikėlė ir valstybinis te tekininkų kaltės ir blogos tva ti įžadus ir čia svečių knygo
ti manie.vrus. Seniau buvo iš
atras; kaip kalbama, į Šiau rkos yra patekę į kitų biblio je pasirašyti.
PARYŽIUS, bal. 18. — plaukusi viena eskadra.
lius persikels muzikos mokyk tekų rankraštynus, išsimėtę
Prancūzija su Rumunija snta
la, vienas institutas ir kt.
pas paskirus asmenis arba net
riusi padegti aliejaus šalti NUMATOMA, HITLERIS
ir žuvę. Dabartiniu laiku ran
nius Rumunijoje kilus karui
ESTAI ILGINA KARO
IŠKELS NAUJĄ KRIZĘ
kraščiai yra komplektuojami,
BELGRADAS,
Jugoslavi
su Vokietija.
TARNYBĄ
tvarkomi ir griežtai saugoja CHICAGO SRITIS. —Ne
Nieko
nesutarta.
Serbai
bi

PARYŽIUS, bal. 18. — Ste ja, bal. 18. — Jugoslavijos mi
pastovus oras — gali būti lie
LONDONAS, bal. 18. - Ži mi. Tarp jų yra keletą perga
BERLYNAS, bal. 18. - bėtojai randa, kad Vokietijos! nistras pirmininkas Dragiša jo - pripažinti Kroatijai visišką
taus, ar sniego; šalta.
Imtasi ko griežčiausių priemo diktatorius Hitleris rengiasi i Cvietkovič grįžo iš Zagrebo, autonomiją, nes po to kroatai niomis privalmąjį kareiviavi mentinių (vienas in 8 iš 14
nių saugoti Hitlerį per gimta iškelti naują krizę Europoje Kroatijos, kur jis tarėsi su gali lengvai atskilti nuo Ju mą nuo vienerių iki dviejų a.), J. Ch. Gintilos M. Valan Saulė teka 5:04, leidžiasi
|kroatų
čiaus, A. Pabrėžos, K. Jau- '6:35.
dienio iškilmes,
vadais to krašto- auto gosiąvijos.
gegužės mėnesį.

1,439 PUBLIKACIJOS
LEIDŽIAMA PASAULY
REMTI MISIJAS

J. A. V^stybes ištiko šiurpis tornadai,
blizardai ir potvyniai; 52 žuvusioji)

Hitleris anksčiau nti numatyta prizu
Berlynan; rytoj jis turės iškdmts

VISA ŠALIS YRA

1

PRIEŠINGA KIŠTIS
I EUROPOS REIKALUS

KAUNO KUNIGŲ
SEMINARIJOS
BIBLIOTEKA

MUSSOLINI ATMETA
PREZ. ROOSEVELTO
KVIETIMĄ TAIKON

Jagostavijes valdovai serbai bijo
Kroatijos krašto visiško atstota
nomijos

ORAS

klausimu.

metų.

Trečiadienis^ baland. 19, 1939
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Bendromis visos tautos pa-stAnytuni^ ge
rinusiai bus atlaikyta valstybės esmė- ir
THE LITHŲAN1AN DAILY FRIJEND
U34 SOUTH
OAKUY AVA* " OflCAOO. ILLINOIS
tautai bus patikrintos kūrybinės galios”.
Publlshed Daily. Bscept Sund^y.
Kaip žinoma, dabartinį Lietuvos ministrų
Kovo mėn. 27. d. ateistai?- % Ministre pirmininko wųvųSUB8CRIPTION8: One Tear — JS.OO; Slx Months
kabinetų sudaro keturi generolai ir šeii ei- jūu, VL Mirono Ministrų Ta- duotojas Kazys Bizauskas
— |1.60; Tbree Monika — 11.00; One Month — 76o.
kad
r„rid«U
, ''
ltM,
Europa — One Tsar — f7.00; 81a Months — *4.00; viliniai žmonės. Nora me
Oopy — .01c.
’
--------tot.a
ir
tie
keturi
kartikiai
generolai
turi
sa’
Smetona
„aulu
1
BmusUi
«*
“
**
18a3
Mnrtlalus ln “DRAUGAS” brlngs best resulta
ve siin»tij»s vienai ar kitai poatinei pu- vyriuw.j4lę
v*“™ 2 d> K’^> ?*v‘'
“D R A U G A
pei, tačiau juos vadiname nepartiniais žmo
, .. .
..... y. , , loštoje, Kuldigos apskrityje,
Uelna kasdien Išskyrus
generolui Černiui, iki šiol bu ,
, .1
nėmis. Partijos, ftinaioginiai ir netiesiogi
.
. ..
’. x, ,
. 1913 pi., baigęs Kųupo gilinaPRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse.
uniyet.
Metams — 16.00; Pusei Metu — 1A40; Trims mtaeniai, bet jos taip yra atstovaujamos.- krikš yu.«m kariSomenes štabo vlr
atsma — 12.00; Vienam mtnaalul — .760. Kitose val
faku,Mt
stybėse prenumerata: Metams — 17.00; Pusei mėty
čionių demokęatų — Kazys Bizauskas ir dr. «u..nkuL K« mėn. 28 d. g».
— 14.00. Pavienis num. Ic.
Po Svietą Pasidairius Labas Ryts!
Leonas Bistras i valstiečių liaudininkų —- do-^ern*U8 patiekė Respublikos
1915.m. jo. gyvenamųjų vie
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negryrina.
centas Antanas Tamošaitis ir dr. Jurgis Kris-; Prezidentui patvirtinti tokių lų — Pumpėnus — vokiečiams
Kaune išeinanti
popiera
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiundiama tam tiks
Rašo jonas Bkelly
Čiūnas; tautininkų —- Juozas Urbšys ir Ka- vyriausybę, kuri vadinsis vie .okupavus & Bizauskas pasi “Dešimts Centų” išdrūkavojo
lui palto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
— Vėl, Joški, aš šį kautų
pys Germanas.
ningo darbo vyriausybė.
respondencijas suiyg savo n uoli ūros. ' Korespondentų
liko Lietuvoje. Kurį laikų dir gromatų, iš kurios kiekvienas laikinu, bet dvidešimt penki
praio raiytl trumpai ir aiiklai (Jei f^lima raiomaja
Respublikos
Prezidentas
Šia progų reiki* pažymėti, kad prieš porų
maiinile) paliekant didelius tarpus pataisymams, vei
bo Panevėžio lietuvių gimna gali matyti, ar jis jau pradesiant polemikos ir asmeniskūmų.
Pasenusios kores
savaičių
buvo
paleista
gaųdų
apie
Černiaus
naujų
Ministrų
Tarybų
patyir zijoje ir Panevėžio mięeto vai da senti. Giręli, senti žmogus doleriai yra perdaug.
pondencijos laikraitln nededamos.
vyriausybės atsistatydinimų. Praėjusių sa tino.
— Ui, muno drauge, kun
dyboje. 1917 m. buvo atstovu, pradeda tada: —
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
vaitę
buvo
paleista
ir
kitų
antis,
kad
būk
tas preisųs reiškia. Bile laikiEntered aa Second-Clsss Matter March SI, 1011. at
Cbicago, Illinois Under the Aoi ot March S. 1*71.
1. Naujas Lietuvosministras lietuvių konferencijoje Vilniu jei uebesugefoi rasti sųu’nj ųautų. Ui, vai, mau skauda
tai buvęs sudarytas suokalbis nuversti nau
je, čia buvo išrinktas į Vals draugų;
jųjų vyriausybę. Tačiau Bita iš Kauno pra parmininifa.^ gener. Černius
pigiau paleisti, bet kaip tau
tybės
Tarybų.
Naujasis
ministras
pirmi

nešė:
“
šiomis
dienomis
užsieniuose
paskleis

Naujoji Lietuvos Vyriausybe
jį duosiu už dvidešimt ir nei
1919 m. vasario 1 d. K. Bi jei įganai kad jaunoji žmo
ti gandai apie sumoksiu Kaune yra piktas ninkas brigados generolas Jo
cento mažiau.
nių karta ne kam betikusi;
zauskas
buvo
paskirtas
Lie

prasimanymas,
todėl
ir
jokių
areštų
ryšyje
nas
Černius
yra
gimęs
1898
Apie naujųjų. Lietuvos vyriausybę, kurios
su tuo negalėjo būti”.‘Tuos piktus prasima m. sausio 6 d. Kupiškyje, ū- tuvos delegacijos
Ąnglijai jei pasijunti begyvenus tuo, — Nori penkiolika, tai in
priešakyje stovi gen. Jonas Černius, esame
Daugiau nemanau mokt
savo nuomonę pareiškę ir padavę kitų Ame nymus, matyti, skleidžia tie, kuriems rūpi kininkų šeimoje. Aukštesnį patarėju, 1920 m. jis buvo kas buvo ir nuolatos kalbi apie
suardyti užsimezgusių tautos vienybę, kuri mokslų jis išėjo I Kauno gim Lietuvos tųikos delegacijos Į geruosius buvusius aukso lai- (Kostumęris eina per duri^,
rikos lietuvių svarbesniųjų laikraščių nuo
Nori penkiolika? (Žydas tyli
labai reikalinga.
mones. Neabejojame, kad mūsų skaitytojams šiuo momentu yra
nazijoje, o po to išklausė 3 Rusijoje nariu ir generaliniu kus;
t
*
•
ir rankas gniaužo.)
įdomu, kų rašo apie gen. Černiaus vieningo
kursus Lietuvos universitete, sekretoriumi. Tais pačiais me
jei labiausiai pats susidomi, i — Ui, paliauk, efeš in muno
Amerikos lenkai Lenkijos apsigynimui jau
darbo ministrų kabinetų tie Kaimo dienraš
tais buvo išrinktas Steigiamotechnikos fakultete.
bepasakodamas apie savo ope ofisų, noriu tau kų pasakyti.
čiai, kurie atstovauja skirtingas politines suaukojo šimtų tūkstančių dolerių. Jų vadai
Karo mokslus J. Černius ė- j° Seimo nariu, dr. Grinjaus
siekia sukelti tam tikslui iki milijono doleracijų;
grupes.
O kei, gal, manai prikalbin
••
-.
x
.
..
.
J
.
io
Lietuvos
Karo
Mokvkloie
•
kabinete
buvo
švietimo
inmisnų. Šiuo momentu ir mums, lietuviams, rei- J
juuKyaioje
......
Tautininkų partijos dienraštis “Lietuvos
jei pasijunti negalįs pakęs- ti daugiau mokėti. Noser.
(mokyklų baigė I laidoje), au tru- 1922 m- 1S Steigiamojo
kia aukoti, kad sustiprinti Lietuvos apsi
Aidas” rašo:
kštuosiuose karo technikos Seimo išstojo ir nuo Kovu d0 ti kitų žmonių nuomonių;
— Ui, drauge, atiduodu už
“Ligi šiol daugiau kaip dešimtį metų gynimų. Juk visiems yra aišku, kad ir Lie
d.
buvo
paskirtas
atstovu
į
kursuose
ir
užsieniuose:
Bel

penkiolika
dolerių, tik niekam
jei pradėti tikėti smulkiais
vyriausybė būdavo sudaroma iš tautininkų tuva nėra laisva nuo pavojų.
gijoje, Briuselio aukštojoje Romų prie Šventojo Sosto, prietarais;
nesakyk, niekam!
srovės arba tai srovei artimų žmonių. Šian
karo inžinerijos mokykloje, Nuo ^923 m* lapkričio 24 d.
Kostumęris moka pinigus.
dien, norint prie valstybės darbo pritrauk
jei kas kartas daraisi didės
buvo
Lietuvos
atstovu
Jung

kur
gavo
inžinieriaus
teises
ir
Bet užsimųstęs klausia:
ti naujų pajėgų, į naujų vyriausybę, kurių
nis savimyla;
tinėse
Amerikos
Valstybėse,
Prancūzijoje
—
Paryžiaus
ge
Respublikos Prezidentas kovo 27 d. pave
— Kam čia visas sekretas.
neralinio štabo akademijoje, 1924 m. birželio 4 d. buvo pa jei manai, kad šiandien, šia Juk užmokėjau penlpolikų do
dė sudaryti kariuomenės štabo viršininkui
kur gavo generalinio štabo di keltas nepaprastu pasiuntiniu me gyvename ir jaudinančia leriųT
brig. gen. Jonui Černiui, yra kviečiami įApie Pijaus XII Kalbą
ir įgaliotu ministru USA. 19-, me pasaulyje, gyvenimas pa
plomato karininko vardų.
vairių srovių žmonės. Nors į naujų vyriau
— Nu, matai štore tų 1110
“P. G.” bendradarbis J. Gbs. rašo: “Tei
sybę yra kviečiami įvairių srovių žmonės,
1919 — 1920 m. J. Černius, 27 m. rugsėjo 1 d. šiose pat sidarė neįdomus;
Žiūkų vyrų su burzda. Ui, jis
tačiau ji bus nekoalicinę, bet vieningo dar singumo kūrinys yra taika”. Su tokiu šūkiu kaip savanoris — kūrėjas da pareigose buvo iškeltas į Ryjei
imi
pyktį
kai
kas
nors
yra mano brolis, ir serga šir
bo vyriausybė. Naujasis Ministrų Tarybos išėjo į pasaulinės istorijos plotmę Pijus XII. lyvavo kovose su bolševikais gų, 1928 m. gegužės 16 d. į
pastumia
į
šalį
tamstos
mė

Šis
šūkis
taikomas
sociališkai
istoriškiems
dies liga. Jei jis sužinotų, kad
pirmininkas gen. f. Černius į, savo suda
ir lenkais pėstininkų ir inži Londonu, 1930 m. spalių 14 d.
kolektyvams
—
tautoms
ir
visuomenės
kla

giamų
kėdę;
romųjų vyriausybę kviečia įvairių srovių
taip pigiai pardaviau kautų,
nerijos dalyse, praeidamas bū į Hagą ir 19B1 m. spalių 1 d.
žmones ne kaip partįjų deleguojamus at sėms, Pačios Bažnyčios išvidinis gyvenimas
rio vado, vyresniojo, karinin įgaliotu ministru prie Užsie jei manai, kad šiandien žmo kirstų ant vietos negyvas.
nuo
pat
jos
įkūrimo
pradžios
tvarkomas
ti

stovus, susietus tom tikrais mandatais, bet
ko, kuopos vado ir kitas ri nių Reikalų Ministerijos. Nuo nes pasidarė apsukresni, pik
kaip ųtskirus ųsmeųis. Tuo būdu sudarant kėjimo, vilties ir meilės dvasia. Teisingumas
kiuotės karininko pareigas 1932 m. spalių 1 d. buvo Už- tesni ir prigavingesni, negu, Per bųzarų Barbora parda
naujų vyriausybę tąriapasi ne su partijo Bažnyčios gyvenimui yra savailme supranta
vinėja rožių bukietus.
ma būtinybė, nes be teisingumo žmonių san Vėliau jis perėjo į štabo tar sjenių Reikalu Ministeriją seniau buvo.
mis, bet su atskirais žmonėmis.
— Ponas, gal nupirktiem gė
leisiu ir Administracijos De-:
Naujoji vyriausybė sudaryta vieningo tykiuose negali būt meilės, betgi vieno tei nybų. Daugiau kaip pusantrų partamento direktorius. Praė-1 jei vi8a teip yra? jei jau
Uų savo svytart?
darbo pagrindais ir būdama laisva nuo singumo maža: Kristaus įkurtoj bažnytinėj metų J. Černius buvo karo terudenį K. Bizaus-(Saį sttsenaj} belieka pasikvies- — Nemanau, gal, taa būt
partinių įtakų, reikia manyti, bus vieninga bendruomenėj meilė turi būt dominuojančia chnfkos štabo viršininkas. Vė-i ius*ū
liau
buvo
paskirtas
generali1
^
as
buvo
paskirtas
Lietuvos | įj vaikus ir atsisveikinti su neatsargu, mat aš jau esu ve
ir pajėgi greit spręsti svarbiuosius mūsų gyvenimo, kančios ir mirties jėga. Teisingu
mas yra griežtas ir sausas, todėl jo per maža nio štabo operacijų skyriaus nepaprastu pasiuntiniu ir Pi jais
krašto reikalus”.
dęs.
ministru Latvijųi.
Kadangi naujoji ministrų taryba yra su bažnytinės bendruomenės gyvenimui. Taigi štabo valdybos viršininko pa galiotu
.... i. .....
Šias pareigas jis ėjo ir ligi bu. jis baigė Panevėžio realinę į Paryžių. 1933 m. balandžio
daryta iš visų trijų didžiųjų partijų, suda šūkis “Opus justitiae pax” turi būt taiko reigas.
ryta koaliciniais pagrindais, dėl to, aišku, mais ir realizuojamas išviršiniame istorijos
1935 m. sausio 1 d. jis buvo šiol.
mokyklų, o 1917 m. Čugujevo Į1 d. buvo paskirtas Lietuvos
nė viena partija neturėtų turėti jokių ypa procese, tautų bei socialinių grupių santy paskirtas kariuomenės štabo
Jau gimnazijoje būdamas karo mokyklų.
pasiuntinybės Paryžiuje pa
kiuose.
1
tingų privilegijų.
•
viršininku ir šias pareigas ėjo K. Bizauskas pradėjo dirbti

“draugas”

Vinii|i Daili literos tyrias#

Lietuvos katalikų dienraštis ‘XX Amžius',
kuris yra artimas krikščionių demokratų par
tijai, sako:
“Mūsų mintis sena — suburti apie val
stybės vairų visus geriausius žmones, su
telkti visas srovę*, kad vienybėje ir suta
rime galėtume kurti gražesnę Lietuvos ateitį.
šiandien tas mūsų noras jau yra įvykęs
faktas. Naujojoj vyriausybėj randamo visų
eilę žmonių, kurie gali ajstovautj tięk dę
' šinįjj, tiek ir kairfjį įhūsų visuomenėj spA
rnų. Tiesa, parinkti jie ne pačių grupių,
tad su jomis jie formaliai ir nesurišti. Bet
visuomenės konsolidacijos mintis jau ma
tyti.
Tokį posūki mes galime tiktai pasveikin
ti. Jo reikšmė, ypačiai šiuo sunkiu Lietu
vai momentu, gali būti nepaprastai didelė.
Belieka pačiai visuomenei suglausti eiles
ir vieningai paremti vyriausybės pustau-

'

i-.. i«4

Panašių tonų apie koalicinę vyriausybę ra
šo ir valstiečių liaudininkų dienraštis “Lie
tuvos Žįniod', kuris džiaugiasi, kad vyriau
sybė sudaryta tikrai plačiais pagrindais. “L.
2 pastebi:
“Kai dėl naujos vyriausybės, tai ji su
daryta plačiais pagrindais, kurie apima ga
limai platesnius visų Lietuvos gyventojų
sluoksnius, ideologijas ir nusistatymus, —
ji, naujoji vyriausybė, — kas Ubai svar
bu, — reiškia visuomenės ir kilniausios
jos dalies — kariuomenės simbiozų, reika
lingų tautos ir valstybės gyvybei.
Norime viltis, kad naujosios vyriausy
bės, kuri pasiryžusi suburti visų tautų vie
nybei!, pastangos bus kuo sėkmingiausios,

tarėjų. 1933 m. gegužės 15 d.
paskirta? Lietuvos nepapras
vaudamas moksleivių kuopė jis sugrįžo į Lietuvą ir įstojo tu pasiuntiniu ir įgaliotu mi
į Lietuvos kariuomenę; tarna
lėse.
nistru LatvijaiSpaudoje pradėjo dirbti 19- vo Panevėžio bųlųtijone, pos1934 na. J. Urbšys perkeltas
09 m.; rašė “Draugijoje”, kui4 pėst. pulke ir pagaliau
“Šaltinyje”, “Viltyje”, “Vie Generaliniame Štabe operaci-P, į centrų ir nuo rugpiūčio 1 d
nybėje”, “Ateityje”, vėliau jų skyriaus viršininko pirmuo paskirtas Politikos Departa
mento dirėktorinmi. 1936 m.
radagavo “Rygos Balsų” ir ju padėjėju.
gruodžio 5 d. paskirtas Užsie
kt. K. Bizauskas yra parašęs
Išėjęs į atsargų kapitono
Literatūros teorijų” ir k t., laipsnyje, 1922 m. J. Urbšys nių Reikalų Ministerijos
yra surinkęs visus Pietario perėjp dirbtį į Užsienių Rei neraliniu sekretoriumi.
raštus, yra išvertęs visų eilę kalų M^įnisterijų. Buvo pas
1938 m. gruodžio 5 4. suda
veikalų.
kirtas Lietuvos pasiuntinybės rytoje Ministrų Taryboje J.
Berlyne konsuliarinįo skyriaus Urbšys buvo užsienių reikalų
3. Ųžsięųių reikalų nuajisW
vedėju. 1927 m. jis buvo. pas ministras, Šįąs 'pareigus jių
Juozas Urbšys
s
kirtas Lietuvos pasiuntinybės ėjo ir ligi šįęl.
Juozas Urbšys yra gimęs Berlyne pirmuoju sekretoriu
1896 m. vasario 20 d. ftatei- jįjį
mi,, aoiio
tais ipat metais buvo per
aww
|
Tvf **_ ""
niuose, Kėdainių apskr. 1914įkeltos pirmuoju sekretoriumi
lsklltnese

Šiandien daug kas visais linksniais links iki dabar. 1937 m. J. Černius lietuvybės darbų, uoliai daly

niuoja “taikų”, 'bet taika gali būti pastovi
ir tvirta tik tada, kai ji yra teisingumo su
kurta. Kur nėra teisingumo, ten nėra ir tai

%

papildė komandavimo stažų 7

pėstininkų pulko vado1 bei III
pėstininkų divizijos

kos. Taika be teisingumo — tai ne kas kita, reigose.
kaip smurtas bei prievarta. “Taika” okupa

vado pa

Mūsų

valstybei kuriantis,

1937 m. lapkričio 23 d. Re
cijos priemonėmis realizuota, kaip, pav., Etio
pijoje, Čekijoje, Kinijoje, yra ne taika, bet spublikos Prezidento aktu J.
dvasinis karas. Kai atsiras pasaulyje daug Černius pakeltas į brigados
to£riu‘ būdu “pacifuotų” tautų, tai dvasiais generolo laipsnį.
Už nuopelnus gen. J. Čer
karas anksčiau ar vėliau virs fizišku karu
nius yra apdovanotas Lietu
į-r- kolektyviškomis žmonių žudynėmis.
Taiip pat ir valstybių viduje “vienybė”, vos ir užsienių aukštais ordi
įgyvendyta teroru, nėra tikra vienybė, ir nais bei garbės žerfklais.
ji subyrės nuo pirmo skaudesnio smūgio iš
Dabar Respublikos Prezioro ar iš vidaus. Istorijos procese vyrauja J dentas geni J. Černiui pavedė
teisingumas, o ne gailestingumas, ne meilė.) KUdaryti naujų Ministrų TaAtskiras žmogus gali ir yra Kristaus įpar rybų, į kurių įeina įvairių po
reigotas iš meilės dovanot, atleist savo pik litinių pažiūriu ministrai, tau
tadariui 'padarytų neteisybę ir tuo jų neutra
tinės vienybės pagrindu.
lizuoti. Istorijos procese to nebūna: aniukinė
I
I" !*' I,"l" '
Į-"'L'"1
Reiną savo okupacijomis daug tautų “su ...
sai
neatsižvelgiant
į
teisingumo
reikalavimus. šimtų metų, bet ji tikrųi bus ir bus negai
tvarkė”, “pacifikavo”, bėt pagaliau jai pa
lestinga, tad Kristaus Vietininkas žemėje ne
čiai atėjo eilė, — ji virto barbarų antplū Taip pasirodant istorijos arenoj jau yra ap
“gyvybinių” kurio# tautos interesų, bet am
džių ir jų plėšimų ir žudymų auka. Panašaus gaulė kalbėt apie taikų, ne» tikąrot tit#os pa
gali būt be teisingumo. Teisingumas ir tik žinosios tiesos akimis žiūri į tautų santykius
likimo yra sulaukusios visos smurtu įkurtos
ir skelbia, kad taika yra teisingumo kūri
imperijos; taip pat bus ir ateityje. Ne fata teisingumas yra taikos kūrėjas; ant pamin nys. Jei nori taikos, tai ttfitinfai kųlHk ir
lizmas, bet griebtas teisingumas sudaro isto to ir pajuokto teisingumo augų karas, tad
norint taikos, reikia visų pirma patenkint tetiingoi daryk. Neteisingų žodžių ir netei
rijos proceso sielų.
Neseniai Kominternas
teisingumo reikalavimus, atkurt pažemintų singų darbų dirvoje auga dvasinis karus, o
smurtu ir apgaulingos agitacijos keliu sten
šis turi ii būtinybės virsti fizišku karu ir
teisybę.
gėsi sukelt revoliucinį gaisrų visame pasau
Teisingumas nėrų abstrakcija, bet didžiau jiaiaibaigt neteisybės kūrėjp katastrofa. Isto
lyje; šiandien apie tai svajot netenka, nes
sia realybė, kurių žmonės jaučia taip pat, rijos procesas sųvo lųiku padųro ir didžiau
pasaulinės revoliucijos užsimojimas išprovo
kaip šaltį ar karštį. Kur pločiu mastu pa siu ginklų nepavojingų teisybei ir nuskriauskavo galingų pasaulinės reakcijos sąjūdį, tai
neigiamas teisingumas, teų tūkstančiams ir tieipp, tad Pijaus XII iūkte yra įspėjimas
gi su kokiu ginklu išeisi į kovų, nuo tokio milijonams žmęnių padarolma skriauda, už visiems pasaulio smurtininkams, kad jie ne
ir pats žūsi.
gaunama jų dievišku savigarba Istorija į pasitikėtų sųvo ginklais, nes ne ginklas, bet
šiandien yra ypačiai madoj eit į istorijos tai reaguęs; ta jos reakcija gali Vūt po ke- teisingumas kuria tikrų taikų ir jop palydoarenų su apgaule ir materiališku ginklu, vi- liolikos ar po kelių dešimtų, ar net po k®lių | vųs — kūitflrU *r L»onių gerovę.

KAUNAS, balandžio 14 d.
— Vokiečių Vyriausybės kviečiaųd l\ariuomenės Vadas ge
nerolas Raštikis ir Kauno bu
rmistras Nįerkys balandžio 20
d. dalyvaus Beriyue ruošiamo
se iškilmėse.
KAUNAS, balandžio 13 d.
— Lietuvių mokytojų suvažia
vime Ministras Pirmininkas
generolas Černius ir Švietimo
Ministrus dr. Bistras savo ka
lboje pabrėžė puoši rdiioe tau
tos vienybės ir krašto gyni
mo stipriniųio reikalų.
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Lietuva Be Kovos Nepriklausomybes
■■Neišsižadės

x>-

kinta Visuomeninio Darbo Va
dyba, o jos funkcijos priskir
tos Viliaus Reikalų Ministeri
jai.

iMb.

i

Priimtas Tautos Ūkio
t v;
i__
X
atspariam
priešui
pradeda
sta

Lietuvoje
organizuojama
t*'
Tarybos Statutas
IS
L
plati rinkliava šauliams stip tyti savo reikalavimus ir to
KATINAS, balandžio 14 d. —
riau apginkluoti. Kiekvienas kiose sąlygose tie reikalaviŠiomis dienomis Vyriausybė
kviečiamas aukoti pagal savo mai paprastai būna lengviau
priėmė Tautos Ūkio Tarybos
išgales, bet ne mažiau, kai,p ■patenkinami.
statutų.
Kalbėdami apie tautos sau
vienos dienos savo uždarbį.
Visuomenėje šis ginklų vajus gumo ir nepriklausomybės sti
GARSINKTTF.S “DRAUGE”!
randa ypatingai jautrų atgar prinimų niekada neturime užhi;
sį. Vajaus organizatorių pa- miršti, kad be materialinių
kviestas, kariuomenės vadas, ginkh) tauta turi stiprinti ir
TV
gener. St. Raštikis kovo 27 d. savo kultūrinius, ekonominius
I *.*•«*'
per radijų visuomenei pasakė ir moralinius ginklus, nes jie
taip pat yra labai svarbūs ir
tokių kalbų:
Vilniaus krašto lietuvii) moksleivii) chorelis nuotaikingai dainuoja lietuviškas dainas.
Garbingi tautiečiai! Ginklų daro kiekvienų tautietį dar
(VDV. photo)
Waldo Malott, dynas Har- PASIGEUBĖKIT ŠIUO PAPRASTU
vajaus organizatorių kviestas labiau atsparų bet kokiems
BET MADONIU BŪDU!
wardo universiteto biznio mo
drįstu šiandien viešai pareikš pavojams ir sųmoningesnį bei patijos ir desperacijos jaus bet ir iš bendros visų pilie- Ginklu Fondui Jau
jūs jaučiatės nuvargę Ir blogame]
kyklos pakviestas į Kansas Ar
tipe? Dažnai tas iSvargęa, nupuolęs]
ti keletu minčių ginklų vajaus atsparesnį savo nepriklauso mai. Juk tai būtų didelis smū čių pareigos.
yra U priežasties vidurių už-|
universitetų užimti preziden jausmas
Surinkta Apie
kietėjimo.
mybei apsaugoti ir jai ginti.
reikalu.
gis pačiai nepriklausomybės
Jei iŠ tikro taip yra. veikiausiai Jumsl
to vietų. Ikišiolinis Kansas yra
reikalinga tiktai gero liuosuotojo.l
Gyvename tokius neramius! Mūsų noras matyti visą tau idėjai, dėl kurios pas mus ne Šis ginklų vajus nėra jokia 500,000 Litų
Tad. Si vakarę, einant gulti, paimkit!
univ.
prez.
E.
H.
Lindley
pa

demonstracija
prieš
vienų
ar
ar dvi Ex-I^lx plyteles. Jūs at-l
paikus, kada visa žmonija ir tų tikrai vieningų visiems yra turėtų būti nė mažiausios a(XX) G. Fondo reikalu per sitraukia iš pareigi). (Aeme vienų
rasit, kad Ex-Lax yra visiškai gerai!
kitų
mūsų
kaimynų,
kurie
juk
žinomas
ir
apie
jį
daugiau
ne

veikiantis
liuosuotojas, — ir be to,"
ypatingai Europa nervinasi,
bejonės. Jei bet kas ir bet kur
radijų kalbų pasakė krašto photo)
jis yra Švelnus. Jis lengvai duoda ge
patys
ne
blogiau
už
mus
pa

tenka
kalbėti.
Malonu
tik
pa

blaškosi, trokšta taikos ir
rus rezultatus be sukritimo vidurių
mėgintų mums kuždėti pesi
aps. min. gen. Musteikis. Sa
bei jų skaudėjimo.
ruošiasi karui. Tokiais laikais žymėti, kad šioje srityje jau mizmo dainelę, mes tam nepa čius žino, kad Lietuva neturi vo kalboj pažymėjo, kad šian
Ir prie to dar, Ex-Lax yra leng
paimamas — Jis turi gardaus 8okola>|
ypatingai turi rūpintis savo yra pradėti konkretūs ir rea siduosime, nes mūsų tautie ir negali turėti jokių tiesio dien pati visuomenė gaivalin
do skonj. 10 c. ir 25 c. dėžutės yra|
Prezidentas
Vyriausybė
pas jūsų vaistininkus.
saugumu nedidelės tautos ir lūs žygiai tautos vienybei pa čiai turi savo nuosavų patrio ginių ar netiesioginių puola gai iškėlė ginklų vajaus rei
mųjų
tikslų
prieš
savo
kai

Ir Seimas Atsisakė
valstybės. Daug yra priemo siekti. Palinkėkime, kad jie tinį protų ir tik juo vadovau
SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
kalų.
G.
F.
vajus
—
tai
mūši)
mynus.
Ginklų
vajus
yra
tik
atneštų
greitų
ir
teigiamų
vai

ATSISAKYKIT
JI PAKEIČIANČIŲ!
nių tautos bei valstybės sau
sis, gerai žinodami, kad kas mūsų ryžtingumas, rodųs ir tautos pasiryžimas išsaugoti Nuo Dalies Algų
Gąmlnama tik vienas tikras Ex-Lax!
sių,
ir
kad
naujoji
vyriausy

gumui stiprinti. Vienos iš svaĮaiilėmėkit raides "E-X-L-A-X ant
svetimu protu pradeda gyve
krašto nepriklausomybę, visų
dėžutės ir ant kiekvienos plyteles.
rbiausiųjįj yra šios: reali ir bė, kuri šiandien jau yra pa nti, tas ir savojo greitai ne mums ir kitiems, kad mes no pilietinio sųmoningumo egza KAUNAS, balandžio 14 d. Kad
gautumėt geras pasekmes,
Taupumo sumetimais Valsty reikalaukit tikro Ex-Lax!
rime amžinai būti laisvi, ir
lanksti užsienio politika; tva vesta sudaryti naujam asme tenka.
bės Prezidentas sumažino sau
kad mes savo nepriklausomy- minas.
iką valstybės viduje; tautos niui ir naujais pagrindais, ga
Mūsų tarpe nevilčiai dėl a- bės be kovos neišsižadėsime.
Ligi šiol per šį trumpų lai algų 17.5 procentų, o Seimas
kultūrinis, moralinis ir eko lėtų reališkarne vienybės daTai
yra
mūsų
garbingiausias
teities
neturi
būti
nė
mažiau

kų iš viso surinkta apie pusė ir Vyriausybė 10 procentų. THE ORICINAL CHOCOLATED LUUTIVE I
nominis atsparu'mas ir tikra ;r^e sėkmingai pasireikšti.
Pagaliau, jei norime visada sios vietos. Atsiminkime 1918- tikslas, kurį veda ir visur 'mil. litų. Kaune surinkta apie Tais pačiais sumetimais panaivienybė ir ginkluotosios jėgos,
būti laisvi ir nepriklausomi, 1919 metus; juk ir tada tuo gerai supras kiekvienas gar KM),000 litų. Tikimasi, kad
t. y. kariuomenė ir šauliai.
Apie tinkamų užsienio po tai ne tik negalime savo lais laiku, kada vieni iš 'mūsų drą bingas žmogus, neatsižvelgiant dabar G. Fondui bus surink
NAUJAUSI IR GERIAUSI
litikų, kaip apie valstybės sau vės ir nepriklausomybės ge siai stojo visomis jėgomis ir į tai ar jis būtų mūsų drau ta daugiau, negu per kelerius
metus anksčiau. Rinkliava su
gurno faktorių, daug netenka ruoju išsižadėti, bet turime jas visu sugebėjimu aktingai gin- gas ar priešas.
kalbėti. Iš istorijos ir dabar ginti visomis priemonėmis, tai į tis, kiti (gerai, kad jų buvo
Tai nėra mūsų tuščias bra- atsidėjimu vykdoma toliau vi
gi
ir
ginklu.
Šiam
reikalui
tu1
labai
nedaug)
dar
mėgino
asame krašte. Gyventojai auko
vykstančių pasaulinių įvykių
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
vuravimas ar mosikavimas ka
rime
stiprinti
kariuomenę
ir
bejoti
ir
dvejoti,
kaip
ir
da

ja
mielai,
atlikdami
tuo
būdu
gerai žinome, kad dažnai vieLENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
rdu po pralaimėtos kovos, bet
bar
gal
vienas
'kitas
šaudadūni diplomatiniai žygiai gali kaulius ir juos tinkamai apBarskis Furniture House, Ine.
tai yra rimtas darbas dar ri savo pilietinę pareigų.
ginkluoti
šis
yra
linkęs
daryti.
O
kas
‘THE HOME OP FINE FURNITURE” SINCE 1004
iš karto sustiprinti valstybės
Per
radijų
į
gyventojus
k-to
mtesniam
reikalui
dabar
ir
a1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
Štai ir priėjome prie gink laimėjo? Aišku, kad pirmieji. teityje.
saugumų, tuo tarpu kai kiti
vardu žodį tarė St. Gabal įaus
Dabar
pasiklauskime
kas
iš
lų
vajaus
reikalo,
kuris
dar
žygiai, t. y. diplomatinės klai
tas. Minist. Musteikis visiems
Šiais laikais mums reikia ne prisidėjusiems prie ginkluotos
dos, gali padaryti daug nepa ne kariuomenės, bet pačios vi mūsų šiandien būtų buvę, jei
taisomos žalos valstybės sau suomenės atstovų yra skelbia 1919 metais nesigriebtume gi tuščių žodžių, bet daugiau re jėgos stiprinimo vyriausybės,
PIRKIT NAUJAUSI
mas ir organizuojamas. Ka- nklo? Jei to nebūtume darę, alių darbų. Tad į darbų už kariuomenės ir šaulių vardu
gumui ir nepriklausomybei.
Antru svarbiuoju saugumo i riai ir šauliai gali tuo tik šiandien tikrai nebūtume lais geresnį tautos rytojų. Į darbų pareiškė nuoširdžių padėkų.
faktoriumi yra tvarka valsty- i džiaugtis ir didžiuotis, o su- vi ir piktai kritikuotume sa mūsų brangiajai laisvei ir ne
bės viduje. Tai tvarkai pakri- manytojus, organizatorius ir vuosius vadus, kurie 1919 me priklausomybei stiprinti ir gi
nuoširdžiausiai tais mums vadovavo. Ir to nti.
kus ir įsiviešpatavus netvar vykdytojus
Sudaromas Krašto
kia mūsų griežta ir pikta kri
kai bei anarchijai, valstybė pa sveikinti.
Statybos Komitetas
sidaro iš karto nesaugi, nes
Ginklų vajaus judėjimas y- tika būtų visai pamatuota ir
teisinga.
Tad
žiūrėkime,
kad
tada ir visi kiti saugumo fak patingai svarbus ir reikšminKAUNAS, balandžio 14 d.
toriai savaime susilpnėja. To- Į gas yra šiuo laiku, kada mū- ir mes dėl savo abejonių ar
— Prie Vidaus Reikalų Mini
dėl šia priemone dažnai pasi-1 sų tėvynė dėl žinomų įvykių apatijos tada, kada iš mūsų
sterijos sudaromas Krašto Sta
naudoja kitos valstybės.
pergyvena sunkų momentą, ir bus pareikalautas ryžtingumas
Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 18tybos Komitetas, kurio svar
tobuiinti, nužemintos kainos, lengvi iSmokėjimai,
Norėdamos savo priešų su kada visų mūsų patriotiniai ir aktingumas, ir kada pavo
teisingas patarnavimas.
■ įįį'
biausioji
pareiga
bus
skatinti
silpninti, jos pirmiausia pasi jausmai yra ypatingai pakilę. jus lies mūsų tėvynės nepri
BALZEKAS MOTOR SALES
Lietuvos atstatymų. Ypatingai
Neduok, Dieve, kad tokiu klausomybę, neužsitarnautume
stengia padaryti netvarkų ir
“U IVILL IJKE U8”
Komitetas dės pastangų ap
dar
skaudesnių
priekaištų,
ar
neramumus jo viduje, o po to:laiku mūsų tarpe pradėtų rei4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
rūpinti namais darbininkus,
net
prakeikimo
iš
savo
vaiki)
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo $15.00
jau susilpnėjusiam ir ne taip kštis nusiminimo, nevilties, air augSčlau.
žemesniuosius
valdininkus
ir
ir ainių.
ūkininkus.
Šiuo laiku mūsų stiprybei,
THINGS THAT NEVER HAPPEN
ryžtingumui ir tautiečių nuo
By GENE BYRNES
taikai pakelti be kitų politi
nių priemonių, kurių aš čia
neminėsiu, nes tai turi būti
THlS STRIKE?)
•00l
naujosios vyriausybės darbas,
k*"padės pačios visuomenės or
-YtfAT PlSK \N»TH.
ganizuojamas ginklų vajus,
"kKsmaI
kuriam visi mes turėtume ma
loniai pritarti ir patriotiškai
jį paremti.

i

Ar Viduriu Džkietėjmas
Atima Jūsų
Energiją?

EX-LAX

RAKANDAI

Chrysler ar Plymouth

DIENRAŠČIO “DRAUGO”

PAVASARINIS

v

l

Malonu yra, kad savo kra
što saugumu pirmiausia rū
pinasi patriotiškoji mūsų vi
suomenės dauguma, tačiau ateityje turėtume susitvarkyti
taip, kad visi mes, o ypatin1 gai daugiau pasiturintieji pi
liečiai, jei jie patys nesusi
pranta, atitinkama forma bū
tų griežtai paskatinti atiduo
ti savo aukų valstybės gyni
mo reikalui, nes šis reikalas
yra bendras visiems piliečia
ms, ir todėl turėtų išplaukti
ne tik iš patriotiškų jausmų,

Alma Mardis, 16 metų am
žiaus, gyventoja netoli Booneville, Migs., kuri kapodama
malkas užsidirbo 8 dol. ir pir
mų sykį nuvykus į Memphis,
Tenn., pamatė tai, ko niekad
nebuvo mačiusi, būtent trau
kinį, elektros šviesų, radio,
judamuosius paveikslus, ir ne
žinojo, kad tokie dalykai yra
pasauly. Be to, pasisakė, nie
ko nėTa girdėjus apie prezi
dentų Roosevelt, Hitlerį, Mussolinį ir k. (Acm« telephoto)

Piknikas
ĮVYKS

Sekmadienyje, April-Balandzio 30, 1939
VYTAUTO DARŽE
115th tarp Pulaski Rd. ir Cicero Av.
PRADŽIA 12:00 VALANDĄ

GERA MUZIKA

4

? •cK?ndse’va, baland. 19, 1939

DRAUGAS

“Frankfurter Zeitung” ra klausimas labai kliudydavęs
šo, jog Klaipėdos krašto klau normaliems lietuvių — vokietsitnas buvęs pakankamai pri uių santykiams plisti.
brendęs, Tai žinoję ne vien
tik vokiečiai, bet taip pat ir LIETUVIAI DAKTARAI
užsienis. Todėl paskutiniu me
dų nekreipta daug dėmesio į Ofiso toL OANaI 2345
Klaipėdą; daug svarbesni ir Rez. t«L CANal 0402.
reikšmingjesni įvykiai jaudinę
vakarų valstybes. Klaipėdos
problema buvusi tiek aiški ir GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road
(pribrendusi, kad ji buvusi la Vai.:
2—4 ir 7—0 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
bai lengvai ir taikingai iš
spręsta. Juo labiau, kad šis 2305 So. Leavitt Street

FACTS YOU NE\
kMe (SCm-O - Kavcd 3ie>jev_ev sux>cwt
focF or AMCi-tę^a Tempte iw
IMOIA 15 50 5A OfO iw»r T»r
B0oc»vis cjseo to Sv*ep it e*r
MAC* c* PekoCK F&flHeftS!!

DR. F, G. WINSKUNAS

Juo didesnis buvęs sjmudimas, juo daugiau grūdinusia
tautiškoji vokieuių sąmonė.
DANTISTAS
Girdi, Lietuva, taikiu būdu 1446 So. 49th Court, Cicero
Ketvirtadieniais ir
grąžindama Klaipėdą, pašalin Antradieniais,
Penktadieniais
nanti paskutines kliūtis tai Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
kiam Lietuvos — Vokietijos 3147 S- Halsted SL, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
bendradarbiavimui. Klaipėdos
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.
grąžinimas esąs naujas indė
lis taikos naudai. Klaipėdos
sugrąžinimu esąs baigiamas.
(BKINARAUSKAS)
netaikus laikotarpis ir atstato
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ma taiki tautiniais, politiniais,
6900 So. Halsted Street
humaniškais ir istoriniais dė
TELEFONAI:
sniais paremta padėtis.
Ofiso — Wentworth 1612

“Receptas” Vargšais
Ir Seneliais Nusikratyti

geras ir mielaširdingas dar
bas, bet sykiu sutaupytų tau
tai daug pinigų.

Balandžio 11 d. majoras
Edward L. l)yer, buvęs Am.
Jungtinių Valstybių kariuo
menės karininkas, kalbėdamas
VVashingtone Society for Pliilosophical Research, padavė
propozicijų — atimti gyvybę
seneliams, sulaukusiems 70 me
tu amžiaus, kurie ima iš val
džios pašalpų. Dyer sako, kad
tas turėtų būt padaryta ir su
nepilnapročiais kūdikiais, gi
musiais su kokias faziniais
trūkumais ir su (kriminalis
tais. Atėmimas gyvybės leng
vu būdu, sako, būtų ne tik

Dyer turi Ueorgetown uni
versiteto Master’s laipsnį (degree). Iš jo kalbos matome,
kiek pas politikierius yra tei
sybės bei mielaširdystės.
Jeigu žmonijoj būtų teisin
gumas ir broliškumas, nebūtų
tiek daug vargšų ir kur kas
mažiau kriminalistų.

DR. P. J. BEINAR

Jei ponas Dyer giliau pa
Kun. Juozas Jusevičius, Šv. Antano parapijos, Omaha, Negalvotų, kas kaltas už skurdų
braska, klebonas naujam automobiliuje, kurį dėkingi parair blogas aplinkybes, savo pa pijonai nupirko ir jam paaukojo. (Skaityk, korespondenciją
siūlymų taikytų ne seneliams, iš Omaha, Nebr.)
bet kitokiai žmonių klasei.
lius būtinas \dalykas. Reikia
A. F. Pocius
daug važinėti, kad surinkus
parūpijonys bei draugai kun. • aukų parapijos palaikymui,
Vyčiai Veikia
Juozo Jusevieiaus slapta su-1 skolos surnažirųmui ir kitiems
OMAHA, NEBR. — Mūsų rinko pinigų ir nupirko gražų į reikalams. Dėl mažumos para
vyčiai labai veikia parapijos, automobilių. Daugiausia pasi pijos klebonas per septynis
(VDV.) — “Berliner Boer
visuomenės ir savo draugijos darbavo pinigų rinkime Kėlik metus neėmė algos.
šen — Zeitung’’ rašo, jog pa
naudai. Prieš Velykas turėjo sas Petrukonis, Kazimieras I Automobilio įteikimo metu galiau Hitleris prijungęs dvi“card party”. Po Velykų tu Kušleika, ponia Lukas ir kiti. buvo sudėta daug nuoširdžių dešimt metų lietuvišką priesrės šokius.
Automobiliaus įteikime daly-į linkėjimų.
Vietinis paudą kentusius klaipėdiečius,
Susirinkimus laiko du syk vavo majoras Butler ir kiti
S
į mėnesį. Daug jaunesniųjų į- miesto valdininkai.
drašė prie kuopos.
LIETUVIŲ KALBOS
Jau
septyni
metai
kaip
pas
Velykos
GRAMATIKA
Velykos buvo labai gražios. mus darbuojasi kun. Juozas
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
Per trejas šv. Mišias žmonių Jusevičius. Tuo tarpu jis ap
parašė
buvo pilna bažnyčia, kad ne mokėjo virš 25 tuksiančius pa
buvo kur ir atsisėsti. Visi žino rapijos skolos, išmūrijo bažny-1 Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam
nes ėjo prie šv. Komunijos. čią be vieno cento skolos, i’i-1 lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
nigai buvo iškalno surinkti ir
Nelaimė
kykloms.
Ona Lebednikas, 22 metų sulietuvino mūsų mokyklą, gau
Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
žuvo automobilio nelaimėje ba damas seseles Kazirnierietes iš
Kaina $1.00
landžio 11 dieną. Jos tėvas y- Chicagos čia mokytojauti.
Užsakymus siųskite:
ra Omahos biznierius, mūsų Parapijonys, matydami, kaip
DRAUGAS PUBLISHING 00.
parapijos pionierius ir nuo- kunigas jų labui darbuojasi,
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois

LIETUVA PAŠALINUSI
KLIŪTI GĖRIAMS SAN
TYKIAMS SU VOKIETIJA

latinis jos rėmėjas. Reiškiame' 3au ^trą kartą nupirko jam

užuojautos Lebednikams
didelės nelaimės.

Didelis “surprise”

4729 So. Ashland Avė.
2-tros lubos
CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. ▼.
Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
Res. — Yards 3955
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitariąs
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Sweeps away surface deposits ...
breaks up dūli, ūgly tooth film
KkemagiC. You'd never bcllpvo how fast
tho NEW Liaterine Tooth Pašte clettis
and nollshcs teeth. lts new, miracle-clna įsIng lngrodiont, Lustcr-Foam detorge.it.
whisk»away ūgly surfaoo deposits in a jiffy.
The lnstant brush and saliva touch amuzln« Luster-Foam dolergont, lt surges Into
aroamof tiny, active bubbles. wlilch swoeps
lDto and clcana plts and eraeks so minute
et en water may not enter them . . . leaves
your whole mouth tingling with life , . .
starta your teeth sparkhug with new luster.
Get the blg 25< tube, or better štili, the
double-size 40f tube contalnlng more than
W pound at any drug counter. Lambert
rinacal Co., Ht. Louis. JIo.
Pharuiaca
IMS

NEW

FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
X X superdurged with

--LUSTER-FOAM-✓zzz /a

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. V. A. ŠIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir akinius pritaiko

DR. MAURICE KAHN

DR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

VIRginia 1116

4070 Archer

Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

TeL YARds 0994
Res. TeL PLAza 2400
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso TeL C anai 6122
Res. 8342 So. Marahfield Avė.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd.
VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį

Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617
Šventadieniais: 11 iki 12
Office TeL HF.Mlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL YARda 5921
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street
TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 So. Halsted Street

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

DR. A. P. STULGA

Klausykite

2423 W. Marųuette Road

3259 S. Halsted Street

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

LEO NORKUS, Jr.

Mat, čia kun^ui automobi-

TcL Pullman 7235
Res. Pullman 0263

D1STRIBUTOR
OF

UFE’S BYWA YS

DR. A. W. JAGOBS

AMBROSIA & NEGTAR

flO /AIR TttPlN’ NGW !

DANTISTAS

10758 S. Mlchlgan Avė.

B E E R S
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Cbicagoj. Visi geria ir mėgsta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar go
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.
Urmo (tvliolesalc) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi*auomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingų patar
navimų.

Chicago, Illinois
OFISO VALANDOS:
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

2423 West 64th St.

Tel. Hemlock 6240
j

f

KLAUSYKITE

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH

1

'

■

'

Į-K. "

,

-

■

...

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office T«L YARdz 4787
Namų TeL PROspect 1930
Tel CANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
REZIDENCIJA
Telefonas REPublic 7868

DANTŲ GYDYTOJAS

DR.J.J. KDWAR

Res. 6515 S. Rockwell Street

(KOWARSKA8)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telephone REPublic 9723

2403 W. 63rd SL, Chicago

6322 So. YVestem Avenue
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge
nuo 2 iki 9 vaL vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Proepect 1012
Res. TeL Republic 6047

Ofiso TeL VIRginia 0036
Reaidencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.

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

Nedėliomia pagal autartį.
Tel CANal 0267
Rea. TeL PROspect

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Office Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 8. Leavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

4631 So. Ashland Avenue

LIETUVIAI ADVOKATAI

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. įfi stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programą dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

PHY SI O LAN and BURGEON

6631 S. Callfornia Avė.

KAL & ZARETSKY

New City Fumihre Mat

DR. STRIKOLTS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

LIETUVIS ADVOKATAS

į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO, ILK

dėl r-auJQ automobilių, lik šitą
kartą daug brangesnį. Auto Jr
mobilius kainavo $920.00.

Parapijos komitetas ir visi

DR. CHARLES SEGAL

DR. P. ATKOČIŪNAS

Skaitytojų Žodžio Aikštė

Trečiadieniais ir Sckmkadieniais
pagal sutartį.
TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:
10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pacai Sutarti.

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonai Lafayetts 3660

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penk t adicmais

4631 South Ashland Avė.
TsL Yards 0994
Pirmadieniais, Trečiadienius ir

laštadinniaia

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BALAND2I0-APRIL 30 D., VYTAUTO DARŽE, 115tį IR SOUTH PULASKIRQAŪ

S

TS'p^iflH'pnis. bnlnnd, 19, 1939

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

A.

Ii angliško vertė
Kon. Ant. M. Karuiiikin

FELIKSAS GUBISTA
kuris įnirę bal. 9 d . 19 39 m.. lf
lupo palaidotas bal. 13 d., c
dabar ilsisi Šv. Kaimiero kapi
nės,' amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti lems, kurie
suteikė jam paskutinį paarnavliuą ir palydėjo jį į tą uelSvcngiamą amžinybės vietą.
Mes, atmindami Ir- apgailė
dami jo prusiAalininią iš tnū
sų tarpo, dėkojame mOsų dva
siškam tėvui kun. kleb. Anta
nui Briškai. kuris atlaikė įspū
dingas pamaldus už jo sielą.
Taipgi dėkojame kun. S. Jone
liui ir J. Statkui už atlaikymą pamaldų.
Dėkojame varg. J. Kudirkai
' už giedojimą laike pamaldų.
Dėkojame visiems už lanky
mą pašarvoto velionio namuo
se ir už užuojautos žodžiua
Dėkojame šv. Mišių Ir gėlių
aukotojams.
Dėkojame grabneėlama ir vi
siems lydėjusiems į kapu?.
Pagalios reiškiamo
padėką
laidotuvių direktoriui J. Mu
levičiui už sumanų ir rūpestin
gą patarnavimą.
_
O tau, mano mylimas vyre |
ir mūsų brangus tėveli, lai gai
lestingas Dievas suteikia amži
nų atilsį.
Nuliūdę: Moteris, Sūnus. A-

! Balandžio 19 Diena
Jie klausė Numylėtinį: ‘Ka
me tavo Mylimojo garbė!’ Jis
atsakė: “Tai pati Garbė’’. Jie!,
jį klausė: “Kame randasi Jo
galybė!” Jis atsakė: “Jis yra pati Galybė”. “O kame ra
ndasi Jo išmintis!” “Jis yra
pąti Išmintis”. “Ir kodėl Jis
turi būti mylimas!” “Kad
Jis yra pati Meilė”.

Lietuvis Skautu Skyrius

1900 S. Halsted St., Chicago, III.
Tėveliai: nenusigąskite jei
Praeitu savaitę West Side
i
apylinkė laikė kvotinius (Bo- gu Tamstų sūnūs skautai ne
Juo kas bus labiau nusiže
ard of Review), kur 286 'kuo šis su savim paklodes kurį pe
minęs ir Dievui labiau atsida
pą atstovavo jos koresponden nktadienį ar šeštadienį atei
tas A. Česna ir patrolių vadai nantį mėnesį. Jie tiktai ruo- Jūrininkai Amerikos Jungt. Valstybių karo laivų New Yorke gavę viršininkų pranešimą vęs, tuo bus išmintingesnis ir
T. Zvinakas ir C. Būdžius. šiasi reikalingą medžiagą sa- tuojau grįžti į savo laivus, kurie, prezidento įsakymu išplaukė į (paskirtas vietas. Acme pli ramesnis kiekviename daikte.
Visi trys išlaikė 2-os klasės vo pirmam hike su pernakvoPikto galybę pergalėk gerų
Jau Maudosi
t
Pranešimai
nūkūs, Dukterys, žentai, Bro
kvotinius. Tikimasi, kad atei jimu. Per šitą “camporee’ (ku
liai, Brolienė ir Giminės.
darbų
gausumu.
nančio mėnesio Board of Re- ris veikiausiai užims 2 die BUDRIKO RADIO
Praeitą sekmadienį, vanduo' Darius - Girėnas Amerikos
view du kart tiek 286 kuopos nas ir 1 naktį) skautai patys
Micliigan ežere buvo 30 laips- Legijono Moterų skyrius laiPROGRAMA
skautų stos 2-os klasės kvo pasirūpins valgį ir t. p. Smul
nių, tačiau daugelis matė, kaip'kys mėnesinį susirinkimą ir
Pereitą seamadienį buvo buvo maudoma viena negre,'naujų narių įstojimo ceremoTrijų Metų Mirties
kesnės žinios bus praneštos
timams.
Sukaktuvės
graži
Budriko
radio.
prograr
vėliau.
Hazel Taylor. Tai buvo jos'nijas balandžio 19, Yuska’s
ma, kurioj dalyvavo didelė si 'krikštas vienos protestonų se-Į svetainėj, 2417 W. 43rd St., 8
Praeitą ketvirtadienį buomfonijos orkestrą ir Šv. Jur- ktos apeigomis. Krikštytojas-j vai. vak. Narės, jų giminės
zas Bagdonas, naujausias kuo- Apl*il !fl Paris
gio parapijos antifoųalis mer- Įprygerįs taip pat turėjo įbri-j ir šiaip draugės kviečiamos tą
pos narys, išlaikė kvotimus
A.
A
Cicero jaunimas vis bruzda, gaičių choras, vedama, prof. I sti-. vandenį
juosmens
.
STANISLOVO POCIAUS
tenderfoot skyriuj. Jam klau
vakarą atsilankyti ir sykiu
kad margumynų netrūktų gy A. Pociaus. Choras padainavo :
_______________
simus statė skautų vado pa
linksmai laiką praleisti.
Visa gamta ir žmonija links
vam pasauliui. Jau prisiarti kelias gražias lietuviškas dai
minasi,
sulaukę smagaus pavasario
dėjėjas B. Česna. Linkime Juo
Mariau Sebastian, pirm.
iš l>o ilgos žiemos, bet mūsų širdis
no seniai lauktas ir ruoštas nas, o orkestrą davė keletą
zui smagaus skautavįmo.
liūdi, nes tik trys metai atgul tam
šokių vakaras — “A^ril iu gerų nunierų. Visas pusvalan
pačiam gražiam pavasaryj persi
Geriau laiku pradėti, negu
Ir HElieVE ITCHING SKIMCfr/cA/y
skyrė su šiuo jMisauliu mūsų bran
Paris”. Kadangi negalim nu dis buvo įdomus.
Even tbe most stubborn itching of ęczen^a.
Naujausias skautų vado pa
gus sūnelis, vos sulaukęs 21 metų. Nors laikas išdildo daug šir
dartbe skubėti.
blntches, pimples, athlete’s fnot, raahee and
vykti į Paryžių ir pamatyti
dies skausmų, bet ueišdildo tų minčių kada mes visi kartu hu■
■
■
1
—
■
■
■
■
■■■
Kitą
sekmadienį
iš
tos
pa

other exteroally causod skin oruptions,
dėjėjas
Jonas Rakauskas
.1
•
1
■
ąuickiy ylelds to pure. cooling. antiscptic,
vome. Jo būdas ir skaistus veidelis dar stovi mūsų akyse, kada
jo šokių, tai mes atvešim Pa čios WCFL, 970 k., stoties ir Oauid
P.D.D. Prcscription. Clear. gretas©(draugų vadinamas “Hocks”)
mus visus žavėjo savo meiliais ir raminančiais žodeliais, kurie
|U
rba Flovver Shoppę
less
and
stainleas
—
aries
fast.
Its
gentie
ryžių į Cicero.
mūsų gyvenimui pridavė tiek daug džiaugsuio.
per visą vasarą Budriko pro oili soothe the irritatlon. Stopa tbe most
praeitą ketvirtadienį buvo per
4180 Archer Avb.
lntense itching in a hurry. A 36c trial botPrisimindami šitą viską, širdis veržiasi skausmu ir ilgėji
Phone
MOO
tie, at ail drug Stores, proves it—or your
Šokiams grieš jaunimui ži grama prasidės lygiai 9 vai. money
mu.
Negalėdami rasti ramybės niekui-, tankiai keliaujam tuo ke
statytas kuopai ir nuoširdžiai
back. Ask for D.D.D. Prcscriftion.
liu kuris veda mus prie to kapo, kur guli tas kurį taip labai
vakare
ir
tęsis
iki
9
:30.
|
Gėles
MyUnttema
—
Vestuvėms
—
nomas
muzikos
vadas,
“
Der
visų skautų priimtas į jų ei
mylėjom, bet nebuvo mums ilgai žadėtas.
BsaUetams — LsldotavCms —
Ketvirtadieniais
Budriko GARSINKITĖS “DRAUGE'’
Sirron’. Šokiai prasidės 8:30
Trys metai atgal sunkus ir skaudus buvo mūsų atsiskyrimas,
les.
nes,
kaip padėjom jį į amžiną i>oilsio vietą, ir mūsų širdis tenai
v. v. Kviečiam vietines drau liaudies dainų ir akordioninėe
kurtu pasiliko. Dieve, juk nei vieną tokioj valandoj neapleidi,
bet suteiki stiprybę už ką nusileukiam Tavo šv. valiai, vien tik
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
Praeito susirinkimo dalyvių gijas ir Chicagos vyčių kuo muzikos programa, kaip ir vi
prašydami priimti jį savo globoje.
tarpe buvo ir Juozas Banke- pas į vakarą. Atvykę nesigai sados, bus nuo 7 iki 8 vai. Kaipo Toksai, “ Draugasv Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.
O tu, mylimas sūneli, ilsėkis toj šv. žemelėj mūsų aplankytas
vakare iš stoties WHFC, 1420,
iki tos dienos, kada susitiksim, kur skamlžių atsiskyrimų ir aša
vičius. Jis .nuo pat pradžios lėsite.
rų daugiau nebebus.
k. Be to bus asmenų ir drau
seka lietuvių skautų, veiklą
A. a. Stanislovo Pociaus trijų metų mirties atminimui atsi
Šokių vakaras bus balan
bus šv. Mišios už jo sielą, Penktadienį, Bal. 21 d., 6 vai. ryte;
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
ir pareiškė savo norą įstoti džio 22 d-, Šv. Antano parap. gijų pranešimai.
teipogi Antradienį, Bal. 25 d., 8 vai. ryte, Nekalto Prasidėjimo
Radio mėgėjas
j skautus. Į tai kuopa atsako: salėj, 15 St. ir 49 Ct.
Panelės Švč. bažnyčioje. Visi giminės, draugai ir pažįstami, pra
šome
idant neppmirštuinėt jį savo maldose tą dieną, o jeigu ga
“Prašom, Juozai. Šiai organi
lite, atsilankyti ant šv. Mišių.
Komisija PLATINKITE “DRAUGĄ”
TĖVELIAI, BROLIS IR BROLIENĖ
zacijai reikalingi tokie jau
nuoliai kaip Tamsta”.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

RADIO

I

^Scratchinž

John F. Eudeikis

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Praėjus skautų bunco partei (ir pirm negu apie ją pasniršime) 286 kuopą ruošia
įvairius kitus parengimus. Pi
rmas bus tėvų vakaras. . Tuo
laiku naujieji tenderfoot ir
2-os klasės skautai bus įves
dinti su įspūdingom ceremo
nijom. Repervai tą patį vaka
rą gaus savo kalnierines ske
petaites. Diena bus pranešta
artimoj ateity. Įžanga dykai,
tad visi skautais įdomaujan
tieji prašomi atsilankyti.

AMBULANCE

KĖLNER — PRUZIN

DIENĄ IR NAKTĮ

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. I5th Avė.

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
Norėdami Kg Nors Pirkti. Atminkite ‘Dr-go’ Classified SkyT

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

pi VZ If A T koplyčios visose

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St

4605-07 Sa Hermltage Avė.
4447 South Sairfield Avenue
__________ Tel. LAFAYETTE 0727________
Chicagos dalyse

Tel. YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

Klausykite mūsą Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais,
7:00 vai. vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. ŠALTIMIEBAS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C PATARNAVIMAS

HnpULHnbL DIENĄ IR NAKTĮ

vV A T
V I AnI

koplyčios visose
MIESTO DALYSE

ta

DON’T BE GREY
t Don’t tolerate grey hajr. Grey hair
makes yon look old and feel old.
Try tbe Modern* llethod for Colorteg Hair .... CLAIROL. VouTl
appreciate the qųick, pleaaant Ueatment. No bleacking reqnired to
•often the hair when yon ase
CLAIROL. YonTl love tke rąaulta
op yoor hair — bęautif ui, naturallooking color that defies detectįon.
See yourself aa yon would likę to
ha. See your hairdrcaser todąy ar
aend thū cppppn N0W.

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

Nati/rally.'.v'itk

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

I

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

S* oee te mš fcr »M« Mrfc ef
COttMMS CMeim tke *e*Oeat ridi
rich eO.
oil. fctS
f TM aerfart MRbinariao et

$

•u* aad Ultita color ihot ccn’t b. copiod
... e kUpi aut aoly cielroi

JOAM ClĄrt. CLAIROL. U*
UŽ
4Mi
Ko V

997 No»»th Westspn Ava-

M. V.

-»r

■kyzUa

Telefonas SEELEY 6109
akMHl W Ęoly lapttn Saptafe IMM

Chicago, Illinois
ŪMI IfcMl

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted St

Telefonas YARds 1419

6834 So. We8tern Avė,
GROvehill 0142
1410 S. 49th Ccurt
CICero 2109
2314 West 23rd Place
I 4nll4t*fifn
Ciuioi phone CANal 25U
L5
LdCudn
CZ
I
du
d
Skvnus 42 44 E 108 st
MiVBBnmt w vwi pbone
1270

I. liilentiiK

4348 So. California Ava.
Phone LAFayette 3572

8319 Litu&nioa Avenue
YARds 1138-1139
s. P- Mažėją Phone
3307 Iitugnieg Avė.
AitansM.Piiiiiis Phone
YARds 4908
...... »—■■■ ■

■

. 1

i

3646 Weet 46th Street
Phone YARde 0781-0788

'»■ ■ll'.'fĮ'l'

"T!1 r!

VENETiAN MONUMENT COMPANV

Albert V. Petkus
P. I Ridikas
Aatlrony B. Petkas

-TT-

BR5CŲOIS'

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Iš Marijonų Rėmėjų
5-to Skyriaus Susimo
MARQUETTE PARK. —
Balandžio 17 d. parapijos sa
lėj įvyko labai gražus ir jau
kus Marijonų Rėmėjų 5 sky
riaus susirinkimas, į kurį at
silankė gražus būrelis narių.
Pirm. A. Pukelienė atidarė
susirinkimų, o prot. rašt. B.
Nenartonis 'perskaitė protoko
lų, kuris buvo priimtas. Po to
sekė pasitarimai 'kas link iš
važiavimo, kuris įvyks gegu
žės 21 d. Visi skyriaus nariai
pasižadėjo dirbti išvien, kad
išvažiavimas pavyktų visais
žvilgsniais. Komisijų sudarė
nemažų iš sekančių narių: O.
Vilimienės, Petroškevičienės,
P. Gailiaus, Alijošienės, Stat
kienės, Šnekutienės, Stonkie
nės, E. Andreliūnienės. Iš šio
komisijos sustato galima sprę
sti, kad išvažiavimas atneš
gražios naudos. Taip pat įsi
rašė nauja narė Petronėlė Armonienė ir Juozas Paulauskas.
Atnaujino savo narystę
ir
“Laivų” plačiai žinoma biznierka p-nia Prosevičenė. Pnia Prosevieienė priklauso vi
sur ir daug prisideda ne vien
savo gražiu darbu, bet ir au
komis.
Taip pat skyrius priėmė Šv.
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų kvietimų į būsimų seimų ir
.paskyrė $5.00 aukų ir išrinko
atstoves: A. Pukelienė, P. Gai
lius, O. Vilimienė, Peroškevičienė ir Alijošienė.
Marijonų Rėmėjų 5 skyrius,
reikia pasakyti, labai gražiai
gyvuoja ir darbuojasi, kas su
sirinkimų įsirašo naujų narių.
Už tai linkiu gražiausiu sėk
mių ir ateityje taip gražiai
tęsti savo kilnių darbuotę.
J. K.

Lankosi “Darbininko”
Administratorius

^PrPČ?sd’*‘'n'i’. 'Hslnnd 10 1000

Šį Vakarę Marijoną
Rėmėjų Chicagos
Apskrities Sus-mas

Šį vakarų, balandžio 19 d.,
7:30 valandų įvyks Tėvų Ma
NORTH S1DE. — Balan rijonų Rėmėjų Draugijos Chi
džio 23 d., parapijos choras cagos apskr. susirinkimas
rengia vakarų — komedijų ir “Draugo” name, 2334 So. Oašokius. Komisija deda daug kley Avė. Visų kolonijų sky
pastangų, kad vakaras būtų rių malonūs atstovai ir atsto
vės nuoširdžiai prašomi
ir
sėkmingas.
Komedija atsilankusiems su kviečiami būtinai atsilankyti,
kels daug linksmų momentų, nes artinantis vasariniams iš
neš yra pilna juoko ir gražių' važiavimams, turime daug kų
lietuvišku dainų.
tuo pasitarti, sudaryti planus
Pamatysime choristus, ku- kaip sėkmingiau ir pelningiau
rie pirmų kartų pasirodys sce- juos įvykdyti. Darbas didelis
noje.
reikalauja kuo daugiausia
,
v ,• • ,
glaudesnio ir skaitlingesnio
Po visam bus šokiai, ku- ° ,
v. .
.
.
.
. y
, ,
atstovų suvažiavimo ir rimriems gries gera orkestrą.
t
.
_ . . .
1X . y.
.
.
, .. to svarstymo. Taigi, brangūs
Kviečiu visus atsilankvti .. ..
_
balandžio 23 d.. 6:30 vai. va- ““"J0"’ K"'T’ Pnetella‘,lr
,
•
. • • šiaip norintieji savo gražiu
kare j Šv. Mykolo parapijos i
-j v
• •
i ūmi u-:
• *
pasidarbavimu prisidėti, visi,
salę, 1644 NVabansia Avė.
, . - ,
. .
• 'neskiriant nei vieno, ar jis
Choriste
_
’
______________
yra rėmėjas ar pritarėjas, nuoTt
• »< m t i
širdžiai laukiamas atvykti į
Upytiecių Vakaras
šaukiamų susirinkimų. J. K.

Studentai Prieš Karę

Komedija ir Šokiai

Upytės Draugiško Klubo
vakaras, balandžio 15 d-, gerai
pavyko. Žmonių atsilankė da
ug ir visi turėjo gerų laikų.
Panevėžio moterų choras vi
sus palinksmino dainomis, taip
pat ir Brighton Park jaunuo
lių grupė, vadov. A. Zabukienei, gražiai dainavo.
Dėkojame dalyviams ir sve
čiams ir tikimės vėl sueiti
mūsų vakare. Tų vakarų įsi
rašė ir naujų narių.
Rast. E.T.

Policija Saugo
Cook apskrities policijai įsakyta saugoti valgomųjų dai
ktų krautuvės, 6520 S. Cicero
Avė., pikietininkus nuo krau
tuvės savininko H. AVadler ir
jo 25 darbininkų. Unija nori
tos krautuvės darbininkus su
organizuoti, ir pastatė pikie
tininkus. Praeitų šeštadienį
krautuvės savininkas pasisku
ndė policijai, kad pi'kietininkai supjaustė jo troko padan
gas (tajerus) ir padarę kito
kių nuostolių. Po to tarp sa
vininko ir pikietininkų ir vie
no unijos viršininko įvyko mu
štynės, kurių metu pašautas
unijos viršininkas, o vienas
pikietininkas sumuštas.

Šiomis dienomis Chicagoje
lankosi Antanas Peldžius ‘Da
rbininko’ administratorius. Atvyiko laikraščio reikalais ir
aplankyti savo brolį Jonų, M.
I. C., mūsų spaustuvės forrnanų. A. Peldžius daug metų yKrautuvės savininkas yra
ra darbavusis “Draugo” ad buvęs prancūzų svetimšalių legijono narys ir kumštininkas.
ministracijoj.

Chicago universiteto studen
tai šiandie rengia prieškari
nes demonstracijas, kurios bus
universiteto campus’e. Tokias
demonstracijas rengia ir Northwestern universiteto stude
ntai ketvirtadienį.

PARDAVIMUI BUNC.AIA4W
Medinis bungalow; 5 kambariai; mo
derniška vanta; ištaisytas užpakalinis
porčlus; Ištaisyta pastogė; yra beismentus Ir furnace; 37% pėdų lotas.i
1 blokas nuo Sv. Petro Ir Povilo pa
rapijos bažnyčiios; 1 blokas nuo gatvekarlų Ir krautuvių; adresas; 12310
Soutli Union Avenue. >660.00 cash.
>29.00 J menes). Kaina tiktai >3,600.
Telefonuokite: Coinmoclore 0262.

Padėka

Grindų plovėjos, džianltorial, užsi
dirbkite ekstra pinigų, rinkdami paš
to ženklelius iš ofiso gurbų. Mes per
kame svarais, su popiera. Saukite:

MARQUėTTE PARK. —
Antanina Paulauskienė, kuri
buvo sunkiai susirgus ir šio
mis dienomis jau ačiū Dievui
sveika, nuoširdžiai dėkoja Šv.
Pranciškos Rymietės iš Town
of Lake draugijai, jos valdy
bai ir narėms; taip pat vie
tinėms draugijoms: Šv. Bar
Margaret Vyner, atstovė oboros, Šv. Pranciškaus Tre
ficialės drabužių siuvyklos Atininkų ir Apaštalavimo Mal
nglijos karalienei Elzbietai,
dos, jų valdyboms ir visoms
siunčiama į Kanadą, patarti
narėms, gerb. kleb. kun. A.
moterims, kokios mados jos
Baltučiui, Šv. Kryžiaus ligo
turi dėvėti drabužius per ka
ninės seselėms ir slaugėms už
raliaus ir karalienės vizitų.
'rūpestingų priežiūrų ir lanky
(Acme telephotoi)
mų, maldas ir pareikštas už
uojautas.

Traukinys Suvažinėjo
Antonia Grutzius
Užvakar prie 17 gatvės kryžkelio, Chicago Heights mies
tely, Chicago and Eastem Il
linois keleivinis traukinys su
važinėjo Antonių Grutzius, 41
metų amžiaus, gyvenusių ad
resu 59 East 27th St., East
Chicago.
Policija sako, moteris no
rėjo pereiti geležinkelį, kuo
met apsaugos barai jau buvo
nuleisti.

Kulka į Galvę
Nesustojusiam Fdrdui
Lorreto ligoninėj pašautas
į galvų guli Morris Ford, gyv.
adr. 5339 Congress St Važiuo
damas automobiliu vienoj vie
toj ant Madison gatvės už
kliudė stovėjusį kitų automo
bilių ir, nieko nepavydamas,
važiavo toliau. Pamatęs tai
privatus biznio vietų saugo"tojas (vačmenas) George Pearce, kuris taiip pat vos nepa
teko po Fordo automobiliu,
šaukė Fordui sustoti. Tam ne
paklausius, keletu syikių šovė
ir viena kulka Fordui patai
kė į galvų.

Atmatose $5,000
Vertės Bonų
Gatvių valytojas Dominick
Cardi atmatų dėžėj prie Dear! born ir Harrison gatvių rado
i $5,000 vertės bonų, kurie bu
vo įdėti į Illinois Agriculturat
Ass’n, 608 S. Dearbom St.,
vokus. Bonai pasirodė pavog
ti. D. Cardi pristačius bonus
minėtai sąjungai, jos mene
džerius D. Kilpatrįck žadėjo
radėjui atlyginti.

Pabėgo Kadetas
Ir Nancy
Vakar policijai pranešta,
kad iš Morgan Park militarės
akademijos prieš kelias die
nas dingo kadetas William
SheTman iš Green Bay, Wis.
Tuo pačiu sykiu dingo ir Chi
cagos advokato A. E. Lucius
duktė Nancy, kuri lankė pri
Stella Mae Dickson, žmona pagarsėjusio plėšiko, Benny vačių Loring vardo mokyklų
Dickson, kurį neseniai federaliai agentai nukovė šalę St.
Lonis, Mo. Ji federalių agentų suimta ryšium su apiplėšimu Spėjama, kad jie bus pabėgę,
nes mergaitė pasiėmė iš namų
banko Sioux Falls, S. D. Už jos sėdi B. Didkson motina.
daugiau daiktų ir drabužių.
(Acme telephoto)

Ieškomas Miestelio
Supervisoris

CLASSIFIED

ATYDAt

Rorkyrcll 8928.

PARDAVIMUI NAMAS
2-fletų mūrinis namas — 6 ir 6
kambariai, karšto vandenio šiluma,
ąžuoliniai įrengimai. Bungalow sto
gas. Uždaryti porčlai. 14 metų se
numo. 33 pSdų lotas. Kaina >8.600.

M

A. Emlnger, 6730 South Campbell
Avenue.
PARDAVIMUI

2-fletų

namas

pigiai.

parsiduoda

Šiltu vandeniu šildomas, po 6 kam
barius, viskas naujausios mados.
1628 8. 47»h Court. Cicero. Rltnota.

PARDAVIMUI NAMAS
Apartment buildlng; 4 6-kambarlų
fletai; garo šiluma; lotas 60x126?
jeigos >190.00 1 mčnesj. Marąuetts
Parke. Parduosiu už vidutiniškų pasiulijlmą. Atsišaukite; 6622 So. Fslrflel'1 Ave.. tel. Prospect 4201.

Vasaar kolegijos studentė
Elizabeth Famsworth laimė
jusi kontestų karalienės titu
lui per vatos karnavalą, ku
ris kasmet esti gegužės mėne
sį, Mempbis, Tenn.

Antanina ir Juozapas Pau
lauskai labai dėkingi visiems
ir visoms. P-nai Paulauskai
yra žymūs parapijos rėmėjai
ir visų kilnių ir labdaringų
darbų.
J. K.

Wheeling miestelio, netoli
Chicagos, policija ir civiliai
ieško prieš keletu dienų din
gusio miestelio supervisor Cha
ries F. Grandt. Prieš dingsant,
ar pabggsiant, jis finansinės REMKITE IR PLATINKE
(knygas nunešęs pas miestelio . KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
klerkų ir palikęs ant porčių. Į
C. F. Grandt miestelio įsu- I
per vi šoriu buvo per 12 metų.
be quiddy treated to prevent bad afterPastaruoju laiku, sakoma, mie should
effects ss veli as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT.
Wonderful too for tore, tired feet At your
stelio taryba buvo reikalavus, druggist's—money bade if not satisfied. For
free tample write Momo Laboratories, 215Soutb
____
kad auditorius peržiūrėtų fo Veavitt Street. Chicago. *
ndų knygas.

RENDON ŪKIS
40 akerų ūkis; Belolt. VVisconsin’e
renda >10.00 J mSnesi: geram vyr
ar moterel dėl prižiūrėjimo atiduo
sime dykai. Atsišaukite: 2155 North
Kilhoiim Ave., Chicago, Rlinois. Tel.

ALBsnv 7SO4.

PARDAVIMUI BUCERNfc
Turiu, greitai parduoti už pigią kal
ną bučensę. Biznis Išdirbtas per 16
metų.
Pardavimo priežastį ištirsit
ant vietos. Atsišaukite: 836 West
Cullerton St.. Chicago. RHnols.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj, 1 apačioj; furnacu apšildomas?
garadžius. Atsišaukite: 3421 South
Rnringfieltl Ave. Tel. Lawndale —
6291.
PARDAVIMUI ŪKIS
Ūkis. Culver, Indiana. Du namai,
kluonas, sodas, ir miškas. Parduo
sim ar mainysim
ant nuoeavvbšs
Chicagoje. Ate’šauklte:
1534 West
62nd Street. Chicago.

ATYDAt

CUTS-BURNS—SCflLDS

Pataisom, Išvalom, suprosinam vy
riškus ir moteriškus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam Jdedame pa
rnasai u s. Toliau gyvenantieii pašau
kite: VIRginla 1093. — Overlingto
Valymo. ProsIJImo ir Taisymo Krau
tuvė, 4602 So. Woo<l St.. Clcagti.

CJUICK RELIEF FOR FEET

pARdavbtui
2 krčslų barzda8kutykios setą par
duosiu pigiai. Atsišaukite: #421 So.
Ha'sted Street, Chicago, Tll. 2-tras
aukštas.

Skritinga Ekskursija i Lietimą
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Per Gothenburgų, Švediją

Gegužės-May 31 d., 1939 m.

PARDAVIMUI NAMAS

MACARONI-

AND-CHEESE
READY IN 9 MINUTES

UTIUTY LIOUŪR
DISTRIBUTORS

4004 So. Maplewood Ave., geras 2
fletų medinis namas; 5 ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas; yrabelsmontas; 30 pšdų lotas; kaina tiktai —
>4200.00. Galite apžiūrėti namą iŠ
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rtnck, 3711 West

63r«l Street, tel. PROspect 0268.

REMKITE IR PUATINKE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Ineorporated

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvą,
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo” laivakorčių
agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičiausia.

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

Kas tiktai paviršium nustu
mia piktų, o neišrauna jo šak
Wholesale Only
nies, tas mažai nužengs pir
5931-33 So. Ashland Ave. myn dorybėje, o dar didesnės
ir nuobodesnės’ pagundos ji
Pas mus galim* gauti tikrai Lie užpuls.
Tel. Prospect 0745-0746

tuvišką Importą Valstybinę Deg
tinę.
Mes Ir Vist Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dslmldas
Savininkai

Šventuose raštuose tiesos
‘SOCĮĮB5ĮSI OU O ‘poJJSOĮf 'BĮJfia.I

Remkite Savuosius
Biznierius

Tiirtna vlrM
£3,1OO,OOO.M

Kam Kankintis?

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ

GAUK ITH

AGENTŪRA
2334 So. Oakley Ave.

Tel. Canal 7790

MŪSŲ

4192 S. ARCHER AVENUE
(North Kast Comer Archer and
Saeramento Ave.)

Phone LAFAYETTE 0461
—--

^„UICK
AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
Prienamomis Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
Domininkas Kuraitis, Savininkas
Telefonas VICtory 1696

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai
apdrausti iki
15,000.00
Išmok ėjom
Už padėtus
pinigus

4%

Duodam Paskolas ant l-mq
Morgižių
Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti

Ofiso Valandos; nuo 9 ryto iki
B vak. flerrtdom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION

THERMTO
PERMANENT

WAVE

j®*.

Mes nevartojant nei m ašį n oi
nei elektriko*. Garantuojame su
garbiniuoti blle kokios rūšie
plaukus. >6.60 vertyb* — *1* sa
vaitę tiktai >4.60.

BERNICK’S BEAUTY

8H0 P
1725 WEST 47TH STREET
Kamp. Hermitagę. Tel. Yardi27T
16 metų patyrimo.

UNTVERSAL
RESTAURANT
lCoderniftlaiuia

hr

Pato-

giausia Valgykla
Brldgeporto

of CHICAGO

750 W. 31st Street

JTJ8TIN MACKTEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, Sm.

A. A. N0BKU8, savininkas

Tel. Victory 9670

