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Su Hitleriu viskas tvįarkoje, sako Halifax
Britai viliasi nesusipratimus su 
naciais išlyginti ir taikoje sugyventi

Britų ambasadorius atgal 
Berlynan bus grąžintas

LONDONAS, bal. 19. — Mi faxas iškėlė aikštėn, kad britų 
nistras pirmininkas Cliamber- vyriausybė viliasi su nacių

ANGLIJOS IR VALUOS 
VYSKUPAI SMERKIA 
SMURTO DVASU
LONDONAS, bal. 18. —

Anglijos ir Valijos katalikų 
vyskupai metiniam suvažiavi
me išleido pareiškimų, kuriuo

lainas parlamente kalbėdamas Vokietija paskutiniais laikais J&PS&ib *r smerkia praplitusių 
visus iškilusius nesusiprati- šiandien pasauly smurtinę 
mus drauginguoju keliu išly-( <kasių. \ yskupai nurodė po 
ginti ir padaryti draugingų! kiekvienų Mišių melstis už pa 
paktų 'šaulio ramybę, kurios žmoni-

pranešė, kad taikos išlaikymui 
pasauly Britanija pasiryžo ir 
Tolimuosius Azijos Rytus į- 
imti antiagresinin blokan, tai 
yra, ir tenai užtikrinti pasto
vių taikų. Bet jis nepaaiškino, 
kokiu būdu tas bus siekiama.

Be to jis pranešė, kad se
niau atšauktas namo britų am 
basadorius artimiausiuoju lai

ja pasiilgusi.

Neužilgo po to užsienių rei-jku bus pasiųstas atgal Berly- 
kalų sekretorius lordas IIali-!nan ir viskas bus tvarkoje.

Havre uoste sudegė prancūzu laivas 
“Paris”; milijonai doleriu nnastuliu

Spėjama, laivas sabotažu 
padegtas ir sunaikintas

HAVRE, Prancūzija, bal. 000 dol., siunčiamais į New 
Yorko pasaulinę parodų.

VON PAPENĄ SIUNČIA J 
TURKIJĄ

BERLYNAS, bal. 19. — 
Nauju ambasadorium Turki
jai Hitleris paskyrė žinomų 
diplomatų von Papenų, kurio 
pastangomis Austrija su Vo
kietija suartinta ir pagaliau 
užgrobta.

Von Papenas įpareigotas 
Turkijų įtikinti, kad ji nesusi 
dėtų su Britanija ir Prancū
zija prieš Vokietijų.
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KAUNO VISUOMENĖ 
GAUSIAI AUKOJA 
GINKLU VAJUI

Lietuva perdavė Vokietijai Klaipėdos 
miesto geležinkelius su įrengimais

Geležinkelių bėgių ilgį 
sudaro apie 86 mylios

KAUNAS (L. Aidas). —
Ginklų vajaus rinkliavos pra- 
vediinui Kauno miestas pada
lintas į 17 rajonų, kuriems KLAIPĖDA, bal. 19. 
vadovauja šaulių dalinių va- (Lietuvos valstybinių geležin- 
dai su sudarytomis iš vietos kelių vaidyba Vokietijai per- 
orgjanizacijų atstovų komit^Jdavg krftSto geležfal

kelius, kurie sudaro apie 86 
mylių ilgį.

19. — Vietos uoste sudegė ir 
nuskendo pracūzų keleivinis 
transatlantinis garlaivis “Pa
ris” 34,560 tonų. 2 asmenys 
Žuvo. Yra ir sužeistųjų.

Prieš keletu dienų garlaivis 
buvo grįžęs iš New Yorko. 
Juo parvežta kiek tai'lėktuvų 
ir ne visi buvo dar iškrauti. 
Ir rengtasi kiton kelionėn į 
New Yorkų. Į garlaivį buvo 
sukrauta kelios didelės dėžės 
su meno daiktais, vertės 650,-

Sakoma, gaisro laiku visi 
lėktuvai ir meno daiktai išgel 
beta.

JUGOSLAVIJA DEDASI 
SU MUSSOLINIU

ROMA, bal. 19. — Patirta,

JE. vyskupas Ė. V. G’Hara, 
Great Falls, Mont., vyskupas, J 
paskirtas į Kansas City, Mo.,1 
vyskupauti. (Acme telephoto).'

PREZ. ROOSEVELTO 
TAIKOS ATSIŠAUKIMAS 
PADIDINA ĮTEMPIMĄ
VATIE 

Di/nrašti

*

Gaisras, kaip pasakojama, 
ldlęs iš laivo kepyklos. Numa
tomas sabotažas. Keletas įta- mo su Italijos ministru pirmi 
riamųjų darbininkų svetimša
lių suimta.

Jugoslavijos vyriausybė nūs-, 
prendusi laikytis draugingu-

ninku Mussoliniu.

TIKANAS, bal. 19. — 
nraštis “Osservatore Ro

mano” svarstydamas prezi
dento Roosevelto atsišaukimų 
į Hitlerį ir Mussolinį taikos 
reMcale kad atsi
šaukimu dar labiau padidina
mas tarptautinis įtempimas, o 
ypač psyčhologiniu atžvilgiu.

Po šio šiurpaus Įvykio auto 
ritėtų įsakyta visuose uostuo
se laivus stropiai saugoti.

ŠIANDIEN BERLYNE 
HITLERIO PAGARBAI 
DIDELĖS IŠKILMĖS
BERLYNAS, bal. 19. —

(Šiandien čia pradėtos Hitle
rio pagarbai rytdienos iškil
mės.

Suvyksta įvairių Vokietijai 
artimų ir palankių valstybių 
karinės delegacijos sveikinti 
diktatorių jo gimtadienyje.

Policiniai autoritetai ėmėsi 
priemonių Hitlerio apsaugai. 
Rytoj per keletu valandų grie 
žtai uždrausta Berlyno pa
dangėse skrajoti privačiams 
lėktuvams.

Po priimtų sveikinimų ir 
linkėjimų Hitleris priims mil 
žiniškų kariuomenės paradų. 
Paskui įvyks valstybinis po
kylis.

Kalbama, kad Dancigo mie 
sto aneksavimas bus atidėtas, 
nes tuo klausimu turimos su 
Lenkija derybos. Bet Danci
go naciai viršininkai Hitleriui 
įteiks šio miesto raktų.

LINDBERGHAS PAŠAUK
TAS TARNYBON

AVASHINGTON, bal. 18. — 
Grįžęs iš Anglijos lakūnas 
Lindberghas pašauktas akti- 
vion karinėn tarnybon šešiems 
mėnesiams.

Jis priskirtas kariuomenės' 
lakūnų korpusan ir įpareigo-

MIESTO VALYMO
SAVAITE* '

Ateinanti savaitė Chicagoj 
bus miesto valymo savaitė. Vi 
sos viešosios mokyklos bus 
uždarytos.

Majoras Kelly ragina visus 
piliečius prisidėti prie miesto 
svarinimo. Visų pareiga mies 
te palaikyti švarumų.

16 BILIŲ PRIEŠ SVETIM
ŠALIUS

SPRINGFIELD, Ilk, bal. 
19. — Illinoiso legislatūrai Į- 
teikta net 16 bilių, kuriais no 
rimą susiaurinti darbų ir už
siėmimus svetimšaliams nepi- 

1 liečiama.

tais. Aukos buvo renkamos 
aukų lapais. Pirmų rinklia
vos dienų, kovo .30 d., 'buvo 
aplankytos didesnės įmonės, 
firmos, bankai, stambesnieji 
prekybininkai ir pramoninkai. 
Aukas rinko žymesnieji lietu
vių ir žydų visuomenės' atsto
vai, Įstaigų aukštesnieji pa
reigūnai, organizacijų vadai.

Pirmųjų rinkliavos dienų, 
vien Kaune ginklų vajui au
kų buvo surinkta per 100,000 
Lt. Antrųjų dienų buvo lan
komi visi butai ir namai. Au
kas rinko per 800 žmonių vi
same Kauno mieste (visų or
ganizacijų pareigūnai ir na
riai).

Be Kauno miesto ginklų va 
jui aukos buvo renkamos ir 
provincijoje.

Šijiis metais Kauno visuome 
nė ginklų Vajui gausiai auko
ja, Yra daug aukotojų, kurie 
niekieno neraginami, patys pa 
siūlė gana stambias sumas 
ginklams pirkti. Bet šalia tų 
idealistų žmonių, yra ir tokių, 
nors ir aukštų pareigūnų, ku
rie aukoja palyginant, labai 
mažai. Viena didelė laikrod
žių, brangenybių parduotuvė 
ginklų vajui drįso paaukoti

Su šiais geležinkeliais Vo
kietijai perduota dar keturi 
keleivinių traukinių garve
žiai, keturiolika prekinių gar
vežių, trylika keleivinių vago
nų, šeši bagažiniai ir 130 pre
kinių vagonų.

Hitleris rimtai kalbėsiąs apie prez. 
Roosevelto taikos atsisaukima

BERLYNAS, bal. 19. — 15 j
tikrų šaltinių sužinota, kad 
diktatorius Hitleris susirin
kusio parlamento sesijoje ba
landžio 28 d. rimtai atsakys į 
prez. Roosevelto taikos pasiū 
lymus, Sakoma, jo kontrpasiū
lymus galima paskirstyti į 
tris grupes:

Vokietijos ekonominės pro
blemos —- vokiečių ekonomi
nės teisės pietrytinėj Euro
poj.

Sienos ir lenkų klausimas; 
Dancigo miestas ir koridorius.

PRADĖS TVARKYTI AP
LEISTĄ MIESTO

KVARTALĄ

PANEVĖŽYS. — Per pos- 
'kutinius kelerius metus mies
to savivaldybė labai aptvarkė 
miestų: pravedė daug naujų 
gatvių, senų grindinį pergrin- 
do, o kai kurias gatves net ta

net 1 lt. Tuo tarpu kai ji sa-'šytais akmenimis

ITALIJA TARIASI SU 
VENGRIJA

ROMA, bal. 18. — Italija 
tariasi su Vengrija, kad kilus 

tas ištirti aviacijos stovį ir'karui vengrai paliktų ištikimi
rekomenduoti pagerinimus. Romos Berlyno ašiai.

LENKIJOJE SAUGUMO 
FONDO VAJUS

VARŠUVA, bal. 19. — Len 
kijoj vykdomas nacionalio 
saugumo fondo vajus. Fondui 
aukojami ne vien. pinigai, bet 
auksiniai žiedai, sagutės ir ki 
tokios brangenybės.

BENEŠĄS DIRBA UŽ ČE
KŲ TAUTOS LAISVĘ

Buvęs Čekoslovakijos prezi
dentas Ed. Benešąs išleido pa 
reiškimų, kad jis daug dirba 
už nepriklausomybės atgavi
mų čekų tautai. Pirmiausia 
jis darbuojasi, kad valstybės 

i nepripažintų Čekoslovakijos 
užgrobimo.

POLICININKAS NUŠOVĖ 
PLĖŠIKĄ

Trys plėšikai užpuolė smu
klę, 1124 W. 69 gt. Netikėtai 
įėjo civiliniai apsirengęs poli
cininkas W. Phillips, 30 
amž.

m.

‘Vienų plėšikų nušovė ir kitų 
sužeidė. Bet šis pastarasis su 
sveikuoju trečiu plėšiku suspė 
jo pabėgti.

MIRĖ JAUNAS PA
REIGŪNAS

ZARASAI. — Kovo 15 d. 
Dusetų R. kat. parapijos kapi
nėse iškilmingai palaidotas mi 
ręs Kauno miesto polic. 4 
nuov. vyr. polic. B. Gabruse- 
vičius. Dusetų visuomenė mi-

vo prekyboje daro stambių 
apyvartų.

Neseniai ginklų vajui vie
nas neturtingas sezoninis dar 
bininkas paaukojo vienų šau
tuvų 125 Lt vertės, o viena 
sena 70 m. našlė pati atėjo į 
rinkliavos štabų ir, nnsimovu 
si nuo savo rankos vienintelį 
brangiausi turtų, kokį ji dar 
turėjo — šliūbinį žiedų, pa
aukojo jį ginklų vajui. Ji ap
gailestavo, kad neturi dau
giau nieko brangesnio, kų ga
lėtų paaukoti savo mylimai 
tėvynei.

yienaų žmogelis, gyvenus 
nuo Kauno 14 km atstume, pė 
sčias atėjo į rinkliavos štabų, 
ir čia išsivyniojęs iš nosinės 
100 Lt. atidavė paskutines 
santaupas laikytas juodai die
nai, ginklų vajai.

Tiek Kaune, tiek visame 
krašte ginklų vajaus rinklia
va susidomėjimas yra didelis, 
ir žmonės noriai aukoja pa
gal savo išgales. Tikimasi, 
kad per šį vajų bus surinkta 
per 1,000,000 Lt aukų. -

išgrindė. 
Tik vienas miesto kvartalas 
tarp Prezidento Smetonos ir 
Naujamiesčio gatvių buvo vi
siškai apleistas. Gyventojai su 
centrinėmis gatvėmis susisie
kdavo tik daržų takeliais.

Šiais metais to kvartalo gy 
ventojai įteikė prašymų, kad 
tų kvartalų sutvarkytų: pra
vestų gatves ir padėtų šaly- 
gatvius. Ateinančių vasarų 
miesto savivaldybė numato to 
kvartalo gyventojų prašymų 
patenkinti ir sutvarkyti.

men.

United Automobile Worker& unijos vienos srovės preai-f 
. dentas Homer Martin (kairėje), kalbasi su Amerikos Darbo UUS1 Jun^ l*re>J?ūnų pagerbė 
federacijos prezidentu Williamu Green. (Acme telephoto).'gausiu dalyvavimu.

MEXICO CITY, bal. 19. — 
Lėktuvo nelaimėje Meksikoje 
žuvo D. S. Roosevelt iš Bos
tono, prezidento žmonos gimi
naitis, 20 m. amž.

RUOŠIASI GINKLŲ VA
JAUS RINKLIAVAI

LAZDIJAI. — ,Kovo 
24 d. Lazdijuose ginkluotoms
krašto pajėgoms remti Sky
riaus iniciatyva buvo sukvies
tas, gausus organizacijų vado
vų it įstaigų viršininkų susi
rinkimas, kuriame bnvo pla
čiai išsikalbėta dėl ginklų va
jaus rinkliavos Seinų apskri
tyje. Tam reikalui buvo suda
rytas komitetas, į kurį įeinu: 
pulk. Įeit. Kazitėnąs, šaulių 
rinktinės vadas, Varnelis jau 
nalietuvių rajono vadas, Jur- 
kša, gimn. inepek., Grybaus
kas, savanorių kūrėjų skyriaus 
pirmininkas, atsargos maj. 
.Asevičins ir adv. Bergzonas.

Ginklavimosi apribojiųia3 
ir antikomunistinių valstybių 
misija.

Be to, sakoma, Hitleris nu
rodys prez. Rooseveltui, kad 
ir Amerika ekonominiai auko 
tusi taikos išlaikymui, jei no
rima turėti taikų, pasaulyje.
’ Bet prieš užimsiant taikin
gų, pozicijų Hitleris, sakoma, 
pareikš, kad visos Vokietijos 
sienos turi būti nuodugniai 
pertvarkytos — visos vokiš
kos teritorijos turi būti įim
tos į Vokietijos ribas.

PLANUOJA IŠIMTI
MAISTĄ Iš
PIRKIMO MOKESČIŲ
SPRINGFIELD, III., bal. 

10. — Legislatūros žemųjų 
rūmų juridinis komitetas pat
virtino kelis bilius, kurių svar 
blausieji:

Mažiausių atlyginimų išimti 
privačių namų tarnams ir tar- 

' naitėms. ,
Atšaukti trijų centų pirki

mo mokesčius ir įvesti pasto
vius dviejų centų su maisto 
išimtimi.

PASKIRTAS U. S. AMBA
SADORIUS ISPANIJAI

WASHINGTON, bal. 19. — 
Ambasadorium Ispanijai pre
zidentas Rooseveltas paskyrė 
A. W. Weddell, dabartinį am 
basadorių Argentinai. »

GRĘŽIA ŠULINIUS
MARIJAMPOLE. — Dau

gumas namų savininkų, prisi
jungusių prie kanalizacijos, 
savo kiemuose gręžia ar kasa 
šulinius! Žiemos metu tai pi
giau atsieina, nes prie šių 
darbų dirba bedarbiai.

8KAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 15 

dalies debesuota; vakare nu
matomas lietus; kiek šilčiau.

Saulė teka 5.-02, leidžiasi 
6:36.
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Skaudus Įžeidimas

Kolumnistas Boake Carter savo rašiny 
“Hyphenation should be ended in U. S.”, 
įdėtame praėjusį šeštadienį “Chicago Ame
rican”, tikrai skaudžiai užgauna ateivius, 
jų veiklų ir ypač spaudų. Reikia tik stebėtis, 
kad Chicago American tekį raštų dėjo, nes 
juo nepataraaujama žmonių patriotiniam sų- 
moninimui, bet įžeidžiami ištikimiausi šio 
krašto piliečiai, kurie jokiu būdu nėra blo
gesni už patį Boake Carter, kuris taip pat 
yra ateivis, nors ir iš Anglijos atvykęs.

Kolumnistas Carter puola ateivius už tai, 
kad jie veisių čia komunizmų, kad neišsižadu 
savo tautinių papročių, savo kalbos ir t.t. 
Be to, darų tam tikrų įtakų į šio krašto vy
riausybę.

Tas “rašytojas” propaguoja, kad išnai
kinti iš Amerikos gyvenimo laikraščius ir 
žurnalus, kurie leidžiami ne anglų kalboje. 
Tokius laikraščius ir žurnalus reiktų panai
kinti. Jie turėtų būti spausdinami “ameriko
niškoje” kalboje. Tai, esu, priverstų ateivius 
išmokti anglų kalbų. Ateiviai nedaug tepri- 
sidedų prie krašto kultūrinimo.

Ne tik patys ateiviai, bet visi sveikai pro
taujantieji šio krašto piliečiai turėtų protes
tuoti ne tiek prieš tokius Carterius, kiek 
prieš tuos laikraščius,, kurie jų tokias nesą
mones spausdina. Carteris, tur būt, pasisko
lino minčių iš komunistų, fašistų ar nacių, 
nes jos yra visai panašios į tų ūmų pastan
gas pasmaugti spaudos, gyvo žodžio ir vei
kimo laisvę, kūnų visiems šio krašto žmo
nėms garantuoja Jungtinių Amerikos Val
stybių konstitucija.

Amerika yra ateivių kraštas. Ne kieno ki
to, bet ateivių raumenimis čia išaugo mies
tai, ištiesta geležinkeliai, ištaisyti geriausi 
pasaulyje keliai, išauginta visokios rūšies 
pramonė. Kultūros gyvenimas taip pat būtų 
toli gražu nepilnas, jei jo ateiviai nepopil- 
dytų. Ar pažvelgsime į muzikų, skulptūrų, 
tapybą ar, pagaliau, literatūrų, visur rasime, 
kad ateivių bus daugiausia sukurta.

Tokie ponai Carteriai savo teigimais prieš 
ateivius parodo savo nežinojimų ir, blogiau
sia, netolerantiškumų, kas aiškiausia prieši
nasi šio krašto demokratijos dvasiai.

Dar Del Roosevelto Taikos Plano
Prezidentas Rooeeveltas savo atsiliepime į 

Europos diktatorius nepulti savo kaimynų ir 
palaikyti taikų minėjo Lietuvų ir kitas Bal
tijos valstybes. Tas grasus žygis Baltijos kra
šte, kaip ir visur kitur, sukėlė daug džiaugs
mo. Prez. Roosevelto gestas buvo ypač gra
žus tuo atžvilgiu, kad nedaroma išimčių.- ar 
didelė ar maža valstybė — visas lygiai yra 
užstojamos. Svarbu yra k“ tai- kad 3470 at‘ 
siliepimu p. Rooseveltas anglų ir prancūzų 
politikams plačiau atidaro akis. Jie ligšžol 
permažai dėmesio kreipė į mažasias tautas. 
Jie ėmėsi garantuoti tik didžiųjų nelis&amy- 
bę. Jie pažadėjo ginti Lenkijų, jei jų vokie
čiai užpultų, bet tos garantijos kažkodėl ne
norėjo duoti Baltijos valstybėms.

Dabar, po p. Roosevelto rašto, jau pašte 
b ima, kad ir Baltijos kraštas stengiamasi į- 
traukti į anglų prancūzų blokų. Norėdami 
tų tikslų atsiekti, jie turės pažadėti ginti 
Lietuvų ir kitas Baltijos valstybes, taip kaip 
pažadėjo ginti Lenkijų, Graikiją, Turirijų ir 
kitas. Ar Lietuvai apsimokėtų sulaužyti neu
tralumas ir dėtis prie anglų sudaryto prieš- 
fašistinio bloko, tai yra kitas klausimas. Mes 
Ma tik pažymime faktų, kad prez. Roosevel
to žodis ir šiuo atveju lietuvių tautai yra

reikšmingas. Gaila, kad tas žodis nebuvo 
tartas tuomet, kuomet Klaipėdos kraštas dar 
nebuvo atplėštas nuo Lietuvos.

Nėra abejonės, kad Prez. Roosevelto tai 
kos planas nepasiliks be atbalsio. Jis turi di
delės reikšmės, nes su juo rimtai skaitysis 
ne tik taikos šalininkai, bet ir tie, kurie jų 
drumsčia

p Darko lietoms Vyriaesytie
4. Krašto apsaugos ministras

gen. Kazys Musteikis

K. Musteikis yra gimęs 18- 
94 m. Utenos apskr., Taurag
nų valse., Stučių kaime.

Baigęs gimnazijų, K. Mus
teikis įstojo į Orienburgo ka
ro mokyklų, kurių baigė 1915 
m. Eidamas įvairias karinin
ko pareigas, jis dalyvavo Di
džiajame kare. Rusų 'kariuo
menei pakrikus, K. Musteikis 
dalyvavo lietuvių karių Rusi
joje tautinėse dalyse.

1918 m, gruodžio 1 d. sava
noriu įstojo į Lietuvos kariuo 
menę, dalyvavo nepriklauso
mybės kovose. 1924 m. spalių 
7 d. Kazys Musteikis išėjo į 
atsargų. Būdamas atsargoje 
jis studijavo aukštuosius ko
mercijos mokslus ir 1927 m.

Ačiū Už Gėrę Žodį
Majoras Narušis, kuris praėjusį rudenį la

nkėsi Amerikoj ir stebėjo lietuvių gyvenimų 
apie lietuvių laikraščiij redaktorių veiklų ir 
materialinę jų padėtį tarp kitko karių laik
raštyje “Karyje” taip rašo:

“Vienų didžiausios tautinės veiklos dar
bų atlieka mūsų lietuviai, plunksnos dar
bininkai, laikraštininkai. Tai nepavydėti
nai sunkus spaudos darbininkų darbas.
Dirbdami vien tik spaudos darbų, nė vie
nas nėra susikrovęs didesnio kapitalo ir 
nėra susidaręs ne tik senatvei garantuoto
pragyvenimo bet dar gerai kad tik J“-, baigty ienos" aukštį preky- 
bar prasimaitina. Jei dar kas ir turėjo , ,, ,
kokių pašalinių darbų ir pajaunu, tai tas1 08 m° 
pajamas sudėdavo ii- sudeda į leidžiamų
laikraštį ir į kitų spausdintų literatūrų.

“Pasikalbėjus su lietuviškos spaudos re- tarnybų ir buvo paskirtas į

1928 m. sausio 19 d. K. Mu
steikis grįžo į aktyvių karo

daktoriais, teko >patirti jų neapsakomai 
sunkų darbų, nes trūksta rašančiųjų ben
dradarbių. Jei ir atsiranda rašančiųjų, tai 
kol jų raštus tinkamai parengia spaudai, 
reikia daug darbo įdėti, kad ir raštas ati
tiktų laikraščio dvasiai, ir kad autorius 
būtų patenkintas. Be to, redaktoriui neuž
tenka tik kabinetinio darbo. Jis turi važi
nėti po lietuvių kolonijas su prakalbomis; 
jis turi įsigyti populiarumo ir žmonių pa
sitikėjimo. Tik tada jis gali išplėsti skai
tytojų tinklų ir padidinti prenumeratorių 
skaičių bei skaitytojų gerų pasitikėjimų. 
Šis nedidelis žmonių būrelis, buvusių ir e- 
samų lietuviškos spaudos redaktorių, ku
rie dirbo ir dirba mūsų tautiečių dvasinei 
ir materialinei gerovei kelti, o taip pat ir 
lietuvių tautos labui, neturėtų būti užmirš
tas senatvėj*}, ypačiai tie, kurieu|S yra bū
tinai reikalinga materialinė parama”. 
Ačiū p. Majorui už gerų žodį apie mūsų1

aviacijų. Tų pat metų vasa
rio 28 d. buvo pakeltas į pul
kininkus leitenentus ir pas
kirtas karo mokyklos inspek
toriumi. 1930 m. kovo 24 d. 
įbuvo komandiruotas į Briu
selio generalinio štavo valdy
bos III skyriaus viršininku. 
1934 'm. spalių 31 d. K. Mus
teikis buvo paskirtas karo įuo 
kyklos viršininku. 1937 m. va 
sario 16 d. jis pakeltas į bri
gados generolus.

1938 m. gruodžio 5 d. suda
rytoje Ministrų Taryboje 
brig. gen. gen. K. Musteikis 
buvo krašto apsaugos minis
tru. Šias pareigas jis ėjo ligi

Vokietijos Finansai
“Liet. Ž.” žiniomis, “V. B.” spausdina 

naujų Vokietijos finansų planų, iš kurio ma
tyti, kad Vokietijos tiesioginiai mokesčiai 
padidėjo net tris kartus.

“Ūkiškas, administracinis ir (karinis Au
strijos ir sudėtų įjungimas į Reichų ir ka
riška Reicho apsauga kainavo daug pini-

spaudos darbininkus. Malonu, kad ir redakto- 5. Teisingumo .ministras doc. 
riai bent retkarčiais susilaukia tinkamesnio ^r. Antanas Tamošaitį g 
įvertinimo.

Antanas Tamošaitis yra gi
męs 1894 m. rugpiūčio 18 d. 
Smukučių kaime, Jurbarko 
valsčiuje, Raseinių apskr. 19- 
08 — 1912 m. jis mokėsi Tau
ragės progimnazijoje, 1913 — 
1915 m. Žemaičių dvas. semi
narijoje. Vokiečių okupacijos 
metu, 1915 m. rudenį Smuku-

gų ir toliau kainuoja pinigų. <>įų kaime jis įsteigė pradžios
Pereitais šešiais metais, prieš visų lokes- !mokykl„. 1916 m. vaeara Kau 

Čėas, mokesčiai vystosi tvarkingai. Nuo 6,8 ine bai vokWi įslei tuo_ 
nulijardų RM 1933 'm. pakilo ligi 14 mik- . . . ,
jardų 1937 m., o apyakaitmiaie 1938 m.,'”“8 ^gogmtus kursus ir 
kurie baigiasi 1939 m. kovo 31 d., mažiau- >„buv0 P’“1“'''““ Jurbarko mo
sią sieks 17,5 milijardų HM, o apyskaiti- tykios vedėju. Nuo 1919 m. 
niaiu 1939 ir 1940 ut vėl didės. 17,5 mili- ^8* 1920 m- 15 d. dir-
jarduose RM yra 320 milijonų RM, kurie bo Švietimo Ministerijos žiny- 
suririkti iš Austrijos. Prie 17,5 milijardų bose, o ipo to Steigiamajame 
RM priklauso ir apie 500 milijonų RM žydų Seime buvo valstiečių sųjun- 
turto likvidavimo, kurie turi būt sumokėti
ligi kovo mėn. pabaigos”.
“L. Z.” pažymi, kad naujame mokesčiij 

plane svarbi vieta •skiriama beprocentiniatons 
mokesčių lakštams. Tų lakštų tikslas yra su
mobilizuoti visus stovinčius pinigus, juos iš
judinti. Šituo būdu nacionalsocialistai nor. 
gaut didelę, ilgalaikę, netiosioginę beprocen- 
tinę paskolų, kuri būtų sunaudota karo pra
monei remti ir eksportui skatinti. Planas nu
mato būdus, kaip patekt į kiekvieno vokie
čio, austro, sudėto, čeko, slovako bei klaipė
diečio kišenę ir jų ištuštinti.

Rašo Nežinodami
“Sandara” anų dienų parašė apgailesta

vimų, kad J. Em. Kardinolas Mnndelein, grį
ždamos iš Romos, neparvežė prelatūros nė 
vienam lietuviui kunigui, kuomet, girdi, virš 
šimtas kitataučių kunigų prelatais paankštin- 
ti. Mat, anot “S-ros”, kati gauti prelatūrų, 
reikia mokėti $7,000.00.

Girdėjo, kad tdtamba, bet nežino knr. Pir
moj vietoj tik trys iš viso 'kunigai pakelti 
prelatais, o kalbėti, kad tam reikia tiek 
tūkstančių, yra tikra nesąmonė.

gos atstovu.

1921 m. eksternu išlaikęs 
egzaminus, įstojo į aukštuo
sius kursus, o vėliau perėjo 
į Lietuvos Universiteto Teisių 
fakultetų, kurį baigė 1925 m. 
Rengdamasis profesūrai, jis 
studijas gilino Vienos, Pary
žiaus, Tulūzos, Bordo, Berly
no ir Karaliaučiaus universi
tetuose. 1928 m. iki 1936 m. 
dirbo advokato darbų. 1930 m. 
buvo paskirtas privatdocentu 
ir jam buvo pavesta dėstyti 
romėnų teisės istorijų, o vė
liau ir visų romėnų tiesės kur 
sų. Šį darbų jis universitete 
dirbo ligi dabar. Dr. A Taino 
šaitis yra nemaža davęs mok
slinės teisinės literatūros vei
kalų, tarp kita ko, jis yra iš
vertęs iš prancūzų kalbos ka
pitalinį didžiulį Girard “Ro
mėnų tiesės” tomų veikalų.

Jis aktyviai dalyvauja ir šiaip4 
spaudoje.

6. Vidaus reikalų ministras 
gen. Kazys Skučas

K. Skučas yra gimęs 1894 
m. kovo 3 d. Marijampolės ap 
skrityje, Mauručių kaime. Bai 
gęs Veiverių mokytojų semi
narijų, jis įstojo į Cugujevo 
karo mokyklų (Rusijoje) ir 
buvo rusų kariuomenės kari
ninkas. Jis yra baigęs Vytau
to Didžiojo Karininkų Kursus 
ir aukštesniųjų kariuomenės 
viršininkų kursus.

1919 m. sausio 15 d. K. 
Skučas įstojo į Lietuvos ka 
riuomenės pirmąjį pėstininkij 
pulkų. Vėliau buvo Alytaus, 
miesto komendantu, Marijam
polės miesto ir apskrities ko
mendantu. 1924 m. buvo ge
neralinio štabo valdybos ope
racijų skyriaus viršininku, pa 
skui buvo Vytauto Didžiojo 
Karininkų Kursų lektoriumi. 
1926 m. rugsėjo 1 d. buvo 
Kauno įgulos komendantu ir 
1926 m. sausio 3 d. antros di-1 
vizijos vadu ir Kauno įgulos 
viršininku. 1928 m. lapkričio 
23 d. pakeltas į pulkininkus.

1934 m. gegužės 1 d. buvo 
paskirtas Lietuvos karo atsto 
vu į SSSR, o 1938 m. gruod
žio 23 d. Pirmojo Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos 
karo mokyklos viršininku.

Šiemet vasario 16 d. jis pa
keltas į brigados generolus. 
K. Skučas aktyviai dalyvavo 
nepriklausomybės kovų veiks
muose.

7. Finansų ministras gen. Jo
nas Sutkus

Atsargos divizijos generolas 
Jonas Sutkus gimęs 1893 m. 
balandžio 15 d. Kaune — A- 
leksote. Aukštesnįjį mokslų 
jis išėjo Kauno gimnazijoje 
1910 m. Kariškuosius mokslus 
jis ėjo Aleksiejaus karo mo
kykloje Maskvoje 1916 m., 
Vytauto Didžiojo karininkų 
kursuose Kaune 1923 m. ir in
tendantų akademijoje Prahoje 
1925 m. 1916 — 1918 m. jis 
tarnavo rusų kariuomenėje. Į 
Lietuvos kariuomenę J. Sut
kus įstojo 1918 m. lapkričio 
30 d. ir ėjo įvairias pareigas; 
nuolat tarnyboje kildamas 19- 
2b m. buvo paskirtas kariuo
menės intendantu. 1928 m. bu
vo kariuomenės tiekimo virši
ninku. 1931 m. gruodžio 22 d. 
J. Sutkus buvo pakeltas į bri
gados generolus, o 1937 m. va
sario 16 d. į divizijos genero
lus. Ligi 1937 m. gruodžio 31 
d. — iki pas ii mosavimo iš ka
riškosios tarnybos, div. gen. 
J. Sutkus buvo kariuomenės 
tiekimo viršininkas.

Didžiojo karo metu J. Sut
kus dalyvavo kovose Daugpi
lio fronte, o Lietuvai besiku- 
riant — kovose sn bolševikais 
ties Alytum, kur 1919 m. vasa 
rio 13 d. buvo sužeistas.

8. švietime ministras dr.

Dr. Leonas Bistras yra gi
męs 1590 m. spalių 20 d. Lie
pojoje, 1911 m. jis baigi Lie
pojos gimnazijų, 1911 — 1912 
m. studijavo medicinos moks
lus Ženevoje, 1912 m. — 19- 
14 m. Tartu, 1911 — 1914 m.

(Tęsinys 5 jjusk)
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Po Svietą Pasidairius Labas Ryts!
Pasibaigus vainai Spanijoj,' 

daugelis lietuviškų balšavikų1 
buvo lengviau atsidusę. Esu, 
tai buvęs paskutinis, taip šne
kant, kabliukas traukti iš ki-

i

šenių aukas demokratijai va
duoti. Tanių Munį paleidus, iri 
politinių (kalinių niėkur nebe
likę. Sakė, kurį čėsa rainiai 
pagyvensim.

Bet, va, Čikagos balšavikų 
popiera rašo, kad pinigai la
bai reikalingi visokiems pasi
vaikščiojimams strytais. Esu, 
jei tik pasivaikščiojimas kieki 
šumnesnis, spalvingesnis, tai
jis kaštuoja net iki 1, 200 dol. i 
‘ I

Atrodo, kad pasiisį nuo au
kų balšavikanis bus nunešęs 
rudkis ant savo kudlotosios. 
Jei nereikia demokratijos gin 
ti, tai reikia pasivaikščiojimus 
strytais daryti.

Tikras “perpetum mobile”.

Esama visokių ašių, trikam 
pių, o Lietuvoje susidarė kva
dratas naujoje vyriausybėje: 
keturi jos nariai yra genero
lai,. keturi Kaziai, keturi su
valkiečiai ir keturi gimę H893 
metais. (XX)

Mūsiškis (Lietuvoj einan
tis) “Dzien Polski” smarkiai 
bara vienų lenkų laikraštį, ku 
ris išleido skirtų Lietuvai nu
merį ir bendrai parašė objek
tyvesnių straipsnių. Jeigu 
“D- P.” galėtų, tai ne tik 
lenkiški laikraščiai nieko apie 
Lietuvų nerašytų, bet ir lietu
viški laikraščiai turėtų pavir
sti lenkiškais. (“Kuntaplis”)

Rašo Jonas Skedy 
l’ogi-amento Atarė senai py

ko ant savo vyro dėl jo taba

ko vartojimo. Kas jų daugiau 

šia erzino, tai jo ėiutabakiavi- 
mas.

Kartų viena senmergė ir 
Marės geriausia talkininkė, 
apgailestaudama tokių padėtį, 
patarė šiokį būdų, kuris at- 

pratmsiųs vyrų nuo čiūtaba- 
kiavnno. fcjako, sumaišyk 
dugio ir iuibero su cukri 
ir, pakiapinus rūkštu pienu 
leisk per parų pastovėti. Pa
skui, išsunkus, primaišyk la
jaus, arba, kad nežinotų, ma
žoje dozoje, aršeniko ir duok 
su spirgučiais valgyti.

Marė taip ir padarė. Bet, 
deja, dabar pati turi prižiurę 
ti ūkį ir žemę arti.

Kumpanosis traukia pypkę 
iš viso vieko. Nepukesdama to 
žmona bara;

— Ar jau nesiliausi snardi- 
nęs stubos. Baisu ir paniislyti. 
Firankos nuo pypkes dūmų 
nurūkę. Visi kampai pasmir- 
dę, o kai prieinu arčiau ta
vęs, tai iš burnos dvokia lig 
būtum kokia dveseliena. Var
gas tau. Juk mirus tokio pas- 
mirdelio nei Ponas Dievas į 
dangų nepriims.

— E, boba, vis boba. šneki 
pati nežinodama kų. Juk mi
ręs aš neeinešiu savo kvapo į 
dangų pas Ponų Dievų, — at
sakė Kumpanosis.

Pažįstu vienų šykštuoli, ku
ris taip drūčiai suspaudė nau 
jų Jefersono nikelį, kad net 
Jefersono galva išlindo ana
pus mano virtuvės lango.

Vaizdas iš okupuoto Vilniaus 'krašto. UkinVn 
kas — garniu bičiulis, £VDV.

i
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ARGENTINOS LIETUVIŲ ŽODIS 
KLAIPĖDOS KLAUSIMU

Žemiau išvardinti) Argenti
nos lietuvių organizacijų ir 
spaudos atstovų susirinkimas 
šių metų kovo mėnesio 24 d., 
apsvarstęs skaudų Klaipėdos

Mes pasižadame visokerio
pai remti brolius klaipėdie
čius kovoje prieš hitlerinę ve
rgovę.

Pusižadėdami visokeriopai
krašto likimų, priėmė štai ko-įremti brolius klaipėdiečius, 
kį nutarimų: mes iš visos širdies trokštame,

“Visu griežtumu protestui ka<1 jie prtt(,Ct^ darytl *y«ius 
jame prieš Vokietijos imperia.-8U«r*ž,nti j°s
listinį smurtų, pavartotų UŽ.,W H»'»Q ~ Klaipėdos kraštų 
grobiant Klaipėdos kraštų ir *r
reikalaujame, kad įžūlūs smu-; tiesiame Jums savo broliš-
rtininkai išsikraustytų iš Lie-'k^ ,anM:
tuvos žemės, kuri jai priklau-l SPaudos organai: “Argenti- 
sė nuo senovės laikų. 'nos hietuvių Balsas ( ) K.

Svkiu protestuojame prieš R Norkus’ redak- “Išvien° 
visus, kurie pritaria Klaipė- (-) Pranas LeSčius» adminis- 
dos krašto užgrobimui, o vpa- '•ra^01*us, Momentas (—) 
tingai prieš Versalio Taikos Juozaw BaUušninkas, redakto- 
signatorius, kurie neišlaikė,nus*
savo pažadų ir lentingame moį Organizacijos: Argentinos 
mente Lietuvos neužtarė. Lietuvių Centras ir D-ja “Lie 

O Klaipėdos krašto brolia-jtuva” (—) L. Ryšelis, pirmi
nes lietuviams, prievarta at- ninkas; Arg. Liet. Ekonominė 
skirtiems nuo Lietuvos, kurių Draugija (—) Kazys Kamins- 
jie giliai mylėjo, reiškiame gi-'kas, pirm.; Arg. Liet. Liau- 
lių užuojautų, ypatingai dėl'dies Teatras (—) Bronius Ti
to, kad jie dabar nebeteks lie- sonis, atstovas; Arg. Liet'.

Spaudos B-vė “Talka” (—)

Tornado padariniai Alfa, Okla.,. miestely. Prafiždamas viesulas riupiese ir nunešė vienų 
šio namo šonų, visai neliesdamas kito šono. Taip pat nė vienas to namo gyventojų nenu
kentėjo. (Aome telephoto) .'Ali

tuviško žodžio, papročių, dai
nų, lietuviškos dvasios ir ben
drai visos lietuviškos kultū
ros.

Tumo - Vaižganto Liet. Mok. 
Rūmų Statybos Fondas — V. 
Nalivaika, pirmininkas; Arg. 
Liet. Sporto Klubas — Kostas 
Šimkus, pirmininkas; Lietuvos 
Žydų Dr-ja Argentinoj — E. 
Joffe, pirm.

LENKŲ SENATO UŽUOJAUTA 
LIETUVAI

Tadas Adomonis, pirm.; Susi
vienijimas Liet. Argentinoj — 
Pranas Stalioraitis, atstovas;

Lenkų spaudos pranešimu, 
kovo 25 d. įvyko Lenkijos se- 
nato posėdis, kuriame buvo ir 
Lietuvos įgaliotas ministras 
Šaulys. Senate buvo praneši
mas apie Lietuvos - Lenkijos 
•prekybos sutartį. Senatorius 
Katelbachas padarė tokių su
tartį. Senatorius Katelbachas 
padarė tokį pareiškimų:

“Tikiuosi, kad būsiu aukš
tojo senato jausmų išreiškė- 
jas, jeigu pirmosios lietuvių 
lenkų prekybos sutarties per
žiūrėjimo proga, kuri šutam-į 
pa su taip sunkiu lietuvių tau-

Aukos Lietuvos 
Reikalams

I

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje gavo ir šiuo skelbia se
kamas aukas:

Iš Vinco Rudaičio $103.25.
Šitų sumų Konsulatui pri

statė Mečys Šveikaudkas, pa
reikšdamas, kad p. Rudaitis 
paaukojo 100 dol. ir visus ki
šenėje rastus smulkiuosius pi-, • x 7 r 7 1 “. d prieš metus buvo sureguhuo
nl£us’ • ti kaimyniniai santykiai tarp

Iš Klaipėdos komiteto per | laisvos lenkų tautos ir lais- 
B. Jakaitį — $51.83. | vos lietuvių tautos, pilno a-

Iš Mečio Šveikausko $1.00jbiejų tautų teisių priipažini-
Vincas Jokubynas — $1.00 mo pagrindu. Pereitieji metai
Bridgeporto VVS sk. $11.00 buvo abiejų tautų planingam
Dienr. “Draugas” — $12.00 , bendradarbiavimui sutvirtinti
Antanas Olševskis — $5.00 laikotarpis. Paskutinėmis die-
Dr. A. Yuška — $5.00 nomis lietuvių tauta, kurios
Elzbieta Samienė — $5.00 likimas, kaip ir mūsų, yra

vyriausybės nariai ir senato
riai reiškė ministrui Šauliui 
užuojautų Lietuvai ryšium su 
paskutinių dienų skaudžiais 
įvykiais. Vienas profesorius 
Lietuvos atstovui įteikė KM) 
zlotų ,(110 litų) aukų Ginklų 
Fondui. Tai, rodos, pirmoji 
Lenkijos lenko auka Lietuvos 
Ginklų Fondui.

Lenkų spauda pilna straips
nių apie įvykius Klaipėdos 
krašte, ir naujai susidariusių 
Lietuvai padėtį. Laikraščiai 
vieningai pripažįsta, kad da
riusi tinkamų ir neišvengiamų

SLA 208 (moterų) kuopos 
ir narių aukos jau buvo E. 
Bračiulienės paskelbtos “Drau 
ge” anksčiau. Red.

tijos reikalavimų dėl Klaipė-įGARSINKITES “DRAUGE”
dos krašto iperleidimo Vokie-i------------ ----------------------------
tijai. Lenkų spauda pnbrėžin,
kaip vertingų taikai veiksnį 
Lietuvos pasiruošimų ir pasi
ryžimų visomis išgalėmis gin
ti nuo bet kurio priešo pasi
kėsinimų dabartines grynai 
lietuviškas žemes ir jų sienas.

tai laikotarpiu, priminsiu, kad sprendimų, priimdama Vokie-

susietas su Baltija, pergyve
na sunkių bandymų momentų. 
Tegul man bus leista aukštojo 
senato vardu patikinti mūsų 
šiaurės kaimyną, kad lietuvių

• • v tautos pergyvenimai lenkti ši- Gudzmnų (Kėdainių ap.) , . ; „
,. , _ v _ -• , rdyse ir protuose sužadino gy-apylinkes žmones sėjos laukų * . .y 

nustato pagal vabzdžius. Jei- ir S1 ’l a £arsl 
gu vabzdžiai savo vaikus ne- i Katelbacho šį pareiškimų se 
šioja tarp pirmutinių kojų, tai' natoriai priėmė ilgais ploji- 
visi skuba javus sėti anksčiau, ’ mais, reikšdami savo sknpa- 
jeigų tarp vidurinių, tai vė- tijas lietuvių tautai. Po posė- 

1 liau, o jeigu tarp paskutinių,, džio ministrų tarybos vicepir- 
tai Visiškai vėlai. mininkas I<viatkowskis, kiti

Indora valstybės, Indijoj, 
maharadžas (karaliukas) Yes- 
hwant. Sekdamas tėvo pėdo
mis, vedė amerikietę mergai
tę. (Acme telephoto)

RHEUMATISM
RILIIVI SAIN IN PIW MINUTIS

To relieve tbe tonuriną pala of Rbeuma- 
tlim, Neurltla. Neuralgia or Lumbago, in a 
few minute*, get tlie Doctor’a fonnula 
NURITO. Depcndable—no oplatn, no nar- 
cotica. Don tbe worfc ąuKltly—muit relieve 
cruel paln, to your *ati«faction in a few 
minute* or money back at DrugglM'i. Don't 
•uffet. Uie NURITO on thi* guaruntee loday.

DIDELĖ EKSKURSIJA
Del informacijų krtipkilii j:

I. C B. AMBRAZIEJUS 
168 Grand Si., Broeklya, N. Y.

A. S. TREČIOKAS 
314 Walaut St. Nenorit. N. I.

JOHN SEKYS
104 Btoad St, Hartford. Cona.

VIENYBE YRA VĖL BURBAU 
193 Grand SU Brooklyn. N. Y.

O. A. KYBĄ _____
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon St.. Worc**t*r, Mat*.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
671 N. Mala St.. Brocfctoa. Man.

PAUL MOLIS
19*2 — 25tb St.. DotrolL Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 S. Halsted St.. Chicago. 111.

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
K. S. KARPIUS 
6820 Suporior Av*..

CUroland. Obi*

A. VARASIUS
2316 Sarab St.. Pittaburgh. Pa.

). P. WASILAUSKAS 
114 Bank Si.. Wat*rbury. Conn.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 S. OaUey Aro.. CUcago. IU.

| LIETUUIĮ
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaivis

EUROPA
Išplauks iš Nen> Yorko

GEGUŽĖS 13. 1939

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę Į Kauną 

ir Klaipėdą

Hpfi
HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GEIMAM LLOTD

NAUJAUSI IR GERIAUSI . •,

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IftMOKfJIMAlS

Barskis F u m it u re House, Ine.
“THE HOME OP FINE FURNITLRE” SINCE 1004

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

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai II- 
tobullntl, nužemintos kainos, lengvi limokSJlmal,

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515 Į
Turime daugybę vartotų automobilių vSllauslos mados, nuo |16.OūJ 
Ir ąugSčIau.

piso ugnis užima vietų 
jsidėvėjančių dalių. . . ir pa
daro valgio-apsaugojantį šaltį ir 
ledo kubas tykiai, ekonomiškai.

Servcl gali jums tiek sutau
pyti vien tik ant valgio, kad 
už save užsimoka.

Jei jūs galvojate apie pirki
mų savo pirmo automatiško re- 
frigeratoriaus, arba apie išmai. 
nymų savo senų, pamatykite 
Servel (lašinį Refrigeratorių ir 
sužinosite kų jis gali atlikti.

DABARUŽ NAUJAS
Žemas kainas!
’"ZL7X*1495»

Praeitais metais Chl- 
eagos Metropolitan a- 
PyllnkSje, du kart dau
giau Servel Electroluz 
H^trlgeratorių buvo IA- 
Parduota negu koklale 
Sitais metaia čia Ir y- 
ra darodymas. kad ver- 
'a apžiūrėti naują Ga- 
Mnj Refrigeratorių.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kas. Dr. Jonas Startais, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo 
kykloms. w

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina 11.00 

Užsakymas siųskite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avenne Ohicago. Illinois

SERVEL ELECTROLUX DEALERS
AND

PUBLIC SERVICE COMPANY 
OF NORTHERN ILLINOIS

KLAUSYKITE

New City Fnrntn Hari
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

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

DIENRAŠČIO “DRAUGO”
PAVASARINIS

Piknikas
ĮVYKS

Sekmadienyje, April-Balanrizio 30,1939
' VYTAUTO DARŽE 

115th tarp Pulaski Rd. ir Cicero Av.
PRADŽIA 12:00 VALANDĄ GERA MUZIKA

■HHIUIHHnHHHlHHIIRHIHIRailRRNRRRRHRHRR



ILKD AKTORIAUS ADRESAS: 
40* Tabor Street, 

EttpUo, l*lttaburgh, l'tiui*. Pittsburgho Lietuvių Žinios

ĮDOMŪS PASIKALBĖJIMAI
Balandžio Menuo Ir 
Katalikų Veikimas

KAULAS: Jonui, ar 
mijai, kad bal. mėnuo yru

patė-

l į metus. 3) O 'metiniams tai 
jau yra užtektinai darbo pri
sirengti.

KAULAS: Priminei meti
nius. Ar neužtenka sykį į me
tus eiti išpažinties!

JONAS: Jeigu nenori būti 
alkanas, ar užtenka sykį į me
tus valgyti!

luitus nlų.\kl(« iluo adresu: 

2011 Canon 8t.
Telef. Hemlock 1204

J

Ketvirtadienis, bal. 20, 1939

zo nelaimėjęs, bet patenkintas, 
kad mūsų moterys ir mergi-

(Tesinys 5 pusi.)

'Amerikoje labiausiai palaiko merginas ir jiems iškelti “pa- Balandžio 14 d., mokiniai su labai gražios ir brangios, to-
lietuvybę, jei ne lietuvišKop rę” — vaišes, o paskui gra- mokytojomis buvo nuvykę pa- dėl ir lošėjų nemažai atsilan-
mokyklos, lietuvių ’aatalikų žiai pasilinksminti, ipasišokti J matyti gražaus ir pamokina-1 kė ir visi matėsi buvo labai
bažnyčios. Jei jau lietuviška j—tik su savaisiais, lai įvyks nčio “movie” Arcade teatre,’ patenkinti. Aš irgi smagiai
mokykla neišlaikys lietuvybės,' sekantį antradienį, balandžio
tai mūsų tautiečių klubai, nei 
jų kirkužės su “įvairiais mok
slo kambariais” nieko nepa 
darys. Tat, labai svarbu baž
nyčias ir prie jų mokyklas 
visomis pajėgomis palaikyti 
ir tuomi prisidėti prie ipalai-

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso tol. CANal 2345 
Ros. teL OANal 0402.

Little Princesę (Mažoji Kara-įleidau laikų, bet iki galo su 
laite). Labai gražių pumoky- savo “ramatizuotam” kojom 
mų bu v u — ypatingai mažės-į negalėjau išbūti, nes vakarop 

masi tikrai katalikiško veiki-1 niems vaikams — meilės prie pradėjo smarkiai gelti ir tu- 
■no, pasauliečių apaštalavimo.! tėvelių, mandagumo ir t.t. j r?jau kruust tis uamon. Praij 
Dieve, joms padėk. ----------------------

25 d., 8 valandų vakare: At
rodo, kad mūsų sodalietės i-

Girdėjau, kad “Piloto Dūk

labai lietingas, šlapias, vėjuo
tas: Kų tai reiškia!

JONAS: Kaulai, argi jūs 
nevalote savo namų, 'kiemo, 
žolynų pavasario metu!

RAULAS: Tiesa, ir dar KAULAS: Žinoma, ne.
kaip! Kada moterys pradeda! J0NAS: Tas 5™ ir “ Jv' 
valyti, lai, regis, nebėra vie. I Sakramentais. Jeigu nori bū- 
tos namuose.

kymo katalikybės ir tautybės, terš” lošėjos ateinantį sekma- 
Nes, kaip greitai žlugs kata-' dienį, balandžio 23 d., tikrai 
likybė, taip greitai žlugs ii (važiuoja į DuBois, nes yra

Homestead
Praeitų sekmadienį įvyko 

pas mus didelė “card party” 
kurių surengė Moterų ir Mer-

ti Dievo malonėj, nori sau
gotis nuo sunkių nusidėjimų,

JONAS: Gamta daro tų pa-įnori būti ramios sąžinės, reik 
tį: valo namus, žolynus, miš- (eiti dažnai išpažinties ir prie 
kus pavartoja lietų kaip vie- §v Sakramentų. Tokiu būdu 
drų vandens; o vėjų ikaipo ne fij- turėsime švarių sąžinę, 
šluotų ir mazgotes. Kaulai, ar ne ti'k būsime liuosi nuo sun- 
supranti, kad Gamta ir mus nusikaltimų, bet tuo pa-
mokina apsivalyti ir apsišva
rinti !

RAULAS: Jonai, čia Gam
ta mažai mus temokina tuo 
atžvilgiu. Nuo senų laikų žmo
nės kas pavasarį valos.

JONAS: Kaulai, nebūk toks 
materialistas, -matyk kų nors 
daugiau gamtoje.

čiu kartu darysime gražiau
sių Katalikų Veikimo darbų.

J. V. S.

Šv. Kazimiero Parapija

tautybė. Tai aiškiai parodo1 gavę 'nuo kun. Urbono kvie- ginų klubas. Parengimas be-. Valandos: j0-i2^rytc^2-6,j7-9 p. M. 
kasdieninis gyvenimas. Kųgi timų. Mūsų geri lietuviai biz- galo gražiai nusisekė. Ant
tie mūsų vargšai tautiečiai nieriai savo automobiliais ke- kiek teko patirti dovanos lai-
turi, arba kųgi jie tautos nau- 1 tino visas nuvesti. Tokių biz-1 nuėjusioms buvo pagamintos
dai yra padarę! Jie moka tik nierių pasiaukojimų reiktų pa
daug kalbėti, o dar daugiau skelbti laikraščiuose ir juos

jųjų biznyje paremti. Nes to 
užsitarnauja, prisideda prie 
gražaus katalikiško darbo.

GARSINKITE “DRAUGE”

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavttt Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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. v.

DR. P. J. BEINAR
(BE1NARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:

Ofiso — Wentworth 1612
Res. — Yards 3956

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Telefonas HEMlock 6286 M

DR. A. G. RAKAUSKAS’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitarius

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994

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

DR. A, J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Are.

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TeL YARds 6921
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

AKIŲ GYDYTOJAS

Bažnyčios 'komitetas jau; 
rengiasi prie “Adomo sodo”', 
atidarymo pirmojo ten pikni
ko ir taip pat prie “Decora- 
tion Day”, kuomet įvyksta 
pamaldos ant kapinių ir me
tinis Adomo sode piknikas.
Tvarka dar nenustatyta. Gir
dėjau, kad abi dieni ten įvyks u *‘priežaaUnU galvos* skaudėjimo, 

piknikai parapijos naudai, t. 
y. sekmadienį, geg. 2 
antradienį, geg. 30 d.

katalikus šmeižti. Bet darbu 
tai nič nieko. Kas šiandien 
turi mokyklas — pradines ii 
aukštesnes! Ar ne katalikai. 
O kelias mokyklas turi mūsų 
“tautiečiai”. Turi keletu ‘tau
tiškų kirkužių’ su tautiškais 
“prabaščiais” virtusiais is 
kokių vargamistrų ai- kitokių 
pabaldų. Na, ir dar keletu

Mums labai buvo malonu špykizių - klubų. Tai ir vis 
praeitų sekmadienį pesiklau-j ^-a^ kas palaiko uazny 
syti gražių pamokslų garsaus į^ias *r mokyklas, tas dirba 

šventų darbų, didelį darbų 
naudingų darbų Bažnyčiai ii 
tautai.

i I _..«l
Sveikintinos mūsų Rūtos 

klubo siuvėjos, kurios ištik- 
rųjų, deda pastangų, kad pa
laikyti ne tik katalikybę, bet 
ir lietuvybę. Tat jos kaip tik 
ir yra tikrosios tautietės. Go-

RAULAS: Nu, k,> aš tokio! k»»- Bonaven-
jaliu daugiau matyti? 

JONAS: Štai, Kaulai, pava-

tūros Pauliuko, dominikono, 
Lietuvos Dominikonų provin-

• , n . ... , icijolo. Tėvas Bonaventūra bu-sario laikas. Gamta atgija, at- d . .
si'kelia iš po šaltos žiemos mie 
go, dulkių ir purvo. Tas žadi
na ir kiekvienų žmogų keltis 
iš senų papročių, apsivalyti 
savo sielas, kuri privalo būti 
Gyvojo Dievo koplyčia — 
skaisti, graži. Tada ji bus ir 
rami.

RAULAS: Kuris yra geriau 
.sias būdas apvalyti savo sie
lų pavasario metu?

JONAS: Tėra vienas būdas, 
ir tas yra geriausias: atlikti 
gerų išpažintį, kurių papras
tai žmonės vadina velykine. 
Gerai prisiruošti ir su gailes
čiu atlikta velykinė išpažin
tis bus geriausias būdas sie
los apvalymui.

RAULAS: Kuom gi velyki
nė išpažintis skiriasi nuo kitų 
.špažinčių!

JONAS: 1) Velykinė priva-

vo apsistojęs trumpam laikui 
pas mūsų klebonų. Girdėjau, 
už mėnesio išvažiuoja į Lie
tuvą.

Praeitų sekmadienį mūsų 
svetainėje įvyko Siuvėjų Rū
tos klubo “card party”. Pa
sitaikė labai biaurus oras. Bet, 
nežiūrint to, vis tiek gana 
gražus būrelis lošėjų atsilan
kė. Kiek uždarbio liko para
pijos reikalams, dar neteko j likai ir geri tautiečiai. Šis 
sužinoti. Rengėjos labai ap- klubas jau labai daug yra nu-

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETIUCALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirs 20 melų praktikavimo 
Mano Garantai imas

svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
nio, skaudamų akių karštį, atitaiso

V spkTiltuiieni irv<r 9« <1 ii trumparegystę ir tollregystę. Priren-y. seKIIldUlUių, geo. ZO U., 11 gia teisingai akinius. Visuose atsitl-
, ktmuose egzaminavimas daromas su 
; elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialž atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
NedfilioJ pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso-

Pastarose dienose daug mū
sų parapijonų dalyvavo misi
jose ir 40 valandų atlaiduose 
kun. Vaišnoro klebonaujamoje Kamo“
parapijoje, Esplen, ir kun. J 

rbė joms! Galima tikėtis, kad į Misiaus, North Side. Girdėjau, 
jos nenuleis rankų, bet tų kil- labai patenkinti pamokslais, 
nų darbų dirbs ir toliau. kuriuos sakė misijonierius

Tų patį galima pasakyti ii
apie mūsų jaunuolių Bingo 
klubų, kurs taipgi dirba gra
žų darbų. Jie visi yra kata-

gailestavo, kad savieji mažai 
teparemia parapijos darbuo
tėje. Į tas pramogėles dau
giausiai svetimtaučiai ateina. 
Sakysim “bingo” žaidimuose, 
galima sakyti, visi svetimtau
čiai. Mūsiškių — koks tuzi-

dirbęs parapijos naudai. Prie 
progos paskiau teks apie tai 
plačiau pakalbėti. Čia tik vi
sas vargas, kad mes jų dar
buotės neįvertiname ir atatin
kamai neparemiame. Jie ge
rai supranta, kad mūsų baž-

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonas YARds 1373i ** .f• ' i. .

suprasti mūsų žmonių prota
vimų, kodėl mūsiškiai taip ma 

lo būti atlikta savo parapijoj. ,žaį tesirūpina savo reikalais. 
2) velykinė privalo būti atlik- 'juk turėtų atsiminti, kad baž- 
ta geresniu prisirengimu ir di- nyčios ir mokyklos užlaiky

mas nereiškia vien tik katali-

nas. Kartais nei tiek. Sunku i nyčios ir mokyklos tai kata
likybės ir tautybės tvirtovės. 
Už tat jas ir remia visomis 
pajėgomis.

desniu gailesčiu už nusidėji
mus, ypač tiems, kurie eina 
dažniau negu sykį, bei porų

Čia noriu priminti mūsų so- 
daliečių gražų sumanymų. Jos 

kybės palaikymas, bet sykiu sumanė laiškais susikviesti 
ir tautybės. Juk kas šiandien visus lietuvius vaikinus ir

kuriuos sakė 
kun. Andriuška, iš Tėvų Ma
rijonų kongregacijos. Ptk. 

----- .----------------

Iš šv. Kazimiero 
Mokyklos Pastoges

Aukštesnėje mokykloje mo
kiniai stropiai dirba, besiren
gdami įvairiems veiksmams. 
Pirmametės rengia programė- 
lį pagerbti Seniores — taip 
vadinamų “Class Day” prog- 
ramėlį. Antrametės rengia vei 
kalų ir šokius balandžio 28 
d., 7:30 vai. vakare. O Senio- 
rės kasdien prie praktikos 
drama “Town Talkie”, kuri 
bus vaidinama gegužės 12 d., 
8 vai. vakare. Įžanga 25c. Vi
si nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti. Bilietai pardavinėja
mi mokinių. Ypatingai kvie- 

jčiaimi Vardo Jėzaus draugijos 
nariai ir sodalietės.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3146.

VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Maishfield Avė.
Bes. 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

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliotais susitarus

2423 W. Marųuette Road

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

£«L Calumet 6074
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL

TcL Pullman 7235 
Kei. Pullman 0263

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois 

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Kotvirtadicni&is 9-12

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office Teh YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1030

Ofiso TeL VIRgiuia 0036 
Rezidencijos TeL BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

Sweeps away surface dapmits...
braaks up dali, ūgly tooth filiu
likemagic. You'd never bnllevn how f m t 
the NKW I Arterine Tooth PaMe CtMII 
and pollnhe* teeth. It* new, mlrade-dea lu
ina lngrodlent, Luiter-Foam dntergeat, 
»nlnkaaway ūgly aurfaco deponita ln a Jiffy.

The Inatant bruah and aallva touch imnz. 
Ina l,.irter-Fo»m detervent, lt aurgm Into 
a rnam of tlny. actlve hiibhlea, whlch nreeps 
Into and cteans pltn and eraeka ao minute 
eiwi w»ter may not cnfer them . . . Inavna 
your whole mouth tingllng wlth lifn . . . 
atarų your teeth aparknng w1th new hwter.

Oet the hi* tūba. or better atfll, the 
aouble-elze tube eontalolng more than 

L"""‘

TNI NIWPORMOI.A

LISTERINE TOOTH PAŠTE
' tupeidiaiged Mth '

i’LUSTER-FOAM’f

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephorie YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street

Telephone REPublic 9723

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Residencija
8939 So. Claremoat Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tai OANal 0267
Ras. TeL PROspectf

Akimirka iš basebolo rungtynių tarp Pirate* ir Reds, įvykusių Cincinnati, O. Reds labai 
apvylė savo “home folks”, nes žaidimų pralaimėjo 7—5. (Acme telephoto)

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVestem Avenue
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

< nuo 2 iki 9 vaL vakare.
Seredoj ir Pčtnyčioj — 2 iki 8 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 8 v. v.

Tel. Prospect 1012 
Rea. T«L Repnblic 6047

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniais 

pagal sutartį.

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

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

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

T«L LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vak vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette >660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TaL Yards 0994 

Pirmadiasiiaia, Trečiadieniam ir
ftečtadieniaia

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BAIAND2I0-APRIL 30 D., VYTAUTO DARŽE, 115tll IR SOUTH PULASKI ROAD
/
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Vieni™ Darbo Lietuvos Vyriausybe
(Tęsinys iš 2 pusi.)

protarpiais studijavo ir filo- 
sofiją Friburge (Šveicarijoje). 
1914 — 1918 iu. tarnavo rusų 
armijoje, pradžioje šiaurės va 
karų fronte Osoveco — Lyko 
rajone, vėliau Baltsogėje, 19- 
15 m. vasarų perkeltas į Gali
ciją, į karo lauko ligoninę.

1918 m. spalių mėn. L Bis
tras grįžo į Kauną ir dalyva
vo organizuojant pirmąją Kau 
no savivaldybę ir komitetą/ 
faktišJkai valdžiusius Kauną 
vokiečiams iš jo besitraukiant 
ir Lietuvos vyriausybei Vil
niuje tik pradėjus besiformuo
ti. 1919 m., atsikėlus Lietuvos 
vyriausybei į Kauną, buvo 
spaudos biuro vedėju ir vy
riausiu oficiozo “Lietuvos” re 
daktoriumi. Po to Šveicarijoje 
baigė filosofijos mokslus dak
taro laipsniu. 1922 — 1926 «a. 
buvo Seimo įpirmininkas, švie
timo ministras. 1925 — 1926 
m. buvo ministru pirmininku, 
krašto apsaugos ir užsienių 
reikalų ministru. Nuo 1926 m. 
ėjo įvairias visuomenines pa
reigas, kaip krikščionių demo 
kratų pirmininkas, “Ryto” 
redaktorius ir kt. Be to, dir
ba Vytauto Didžiojo Univer
siteto Teologijos — Filosofi
jos fakulteto profesūroje.

Spaudoje dr. L. Bistras da
lyvauja nuo 1910 m., rašinė
damas kultūros ir politikos 
klausimais. Dr. L. Bistras yra 
išvertęs popiežių enciklikų. 
Be to, jis yra išvertęs ir kitų 
stambesnių dalykų iš visuo
meninio gyvenimo problemų.
9. Žemės ūkio ministras prof. 

Jurgis Krikščiūnas 
Prof. Jurgis Krikščiūnas y- 

ra vienas veikliausių žemės ū- 
kio ir spaudos darbuotųjų. Že 
mės ūkio klausimais daug ra
šinių yra parašęs (Ūkininko 
Patarėjuje”, “Tautos Ūkyje 
(kituose laikraščiuose ir žur
naluose. Yra išleidęs nemažai 
Veikalų ir atskiromis knygo
mis.

Prof. J. Krikščiūnas gimęs 
1894 m. balandžio 22 d. Aš- 
mintoje, Prienų vale. Agrono
mijos mokslus baigė Hallėje. 
1924 — 1926 m. buvo Šiaulių 
apskrities agronomu, o vėliau 
ir žemės ūkio ministru.

Nuo 1927 «m. pradžios ligi 
1937 m. pabaigos dirbo Žemės 
Ūkio Rūmuose, buvo Tyrimo 
įstaigose valdytojas. Nuo 19

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey hair. Grey hair 
makea yoo look old and feel old. 
Try the Modern* Method for Col- 
ortng Hair .. . CLAIROL. VonTl 
appreciate the quick, pleaaant treat- 
ment. No bleacbtag reąuited to 
aoften the hair when yoo nao 
CLAIROL. YooH lova the reaulta 
oa yoor hair — beautiful, natvral- 
looUng color that defiaa deteetion. 
8ee youraaK aa yoo woaM Kke to

27 m. sausio 1 d. iki šių metų 
pradžios redagavo “Žemės 0- 
kj”. 1938 m. pradžioje, pri
jungus įstaigą prie Žemės Ū- 
kio Ministerijos, buvo paskir
tas Tyrimo įstaigos direkto
riumi.

Prof. J. Krikščiūnas yra že
mės Ūkio Akademijos profe
sorius, agronomų sąjungos pir 
mininskas ir daugelio koperati 
nių organizacijų valdomų or
ganų narys.
10. Susisiekimo ministras inž. 

Kazys Germanas

Kazys Germanas yra gimęs 
1897 m. spalių 9 d. Šakių ap- 
skr. Paežerėlių vals., kaimo 
darbininkų šeimoje. Prieš Di
dįjį karą ruošėsi mokytojo 
darbui ir buvo įstojęs į tuo

■

pittsbiiiigho lemi anos
HOMESTEAD, PA.

(Tęsinys iš 4 pusi.)

nos taip gražiai darbuojasi 
parapijos naudai.

Lai gyvuoja mūsų Moterų 
ir Merginų klubas kuo ilgiau
siai ir kuo daugiausiai tepa- 
sidarbuoja parapijos palaiky
mui.

! vairių draugijų mėnesiniai su
si rudumai. Bet, kiek patyriau, 
apart savo bėgamų reikalų ir 
pasitarimų nieko naujo ne nu
balsuota. Viskas atidėta ant 
toliau. Pas mus labai blogas 
paprotys, kad šiandien svars
tomus reikalus vis atidedama 
“ant paskiau”... Reikėtų tą 
netikusį paprotį šalinti. Tai 
labai kenkia sveikam veiki
mui.

Taip pat negalima praleis
ti nepaminėjus ir Birutės klu
bo iš Duąuesne, Pa., kurs pra
eitą savaitę surengė parapijos 
naudai balių - šokius. Neteko 
man ten nukeverzoti, bet gir
dėjau kad labai gerai nusise ( 
kė ir gražaus pelno lilko pa-i^or^ ^ide Pittsburgh, Pa., 
rapijos reikalams. Laikykitės valandų atlaidus. Girdėjau, 
moterėlės, kiek tik galite. Ba- 'en patyn.*8 labai smargusiai

Pauliukas, J. Mistius, A. Jur
gutis, M. Kazėnas, J. Liku
tis. V. Abromaitis. J. Skrip
kų®, E. Vasiliauskas ir V. Sa
dauskas. Vaikučiai procesijoje 
ačiū mokytojoms sesutėms ir 
motinėlėms, labai gražiai pa-1, 
sirodė.

Balandžio 14 d. įvyko laido
tuvės a. a. Leono Milašiaus. 
Liko nuliūdime mylima žino-' 
na, sūnelis Leonardas ir duk
relė Ona. Velionis buvo ilgus i 
metus ištikimas Šv. Vardo Jė-

----------- tzaus narys. Priėmęs šv. Ko
Mūsų klebonas buvo išvažia- maniją ir aprūpintas šv. Sa

vęs į svečius pas savo semi- kramentais skyTėsi su šiuomi 
narijos draugus į Palmer, Gri- .pasauliu. Laidotuvėse dalyva- 

_ ndstone, Isabella, Pa., ir į, vo daug žmonių.

Lai geras Dievulis suteikia

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško verto

Kun. Ant. M. Raružiškis

Balandžio 20 Diena

Dievas naktį sutvėrė, kad 
Numylėtinis budėtų ir many
tų apie jo Mylimąjį, kad ji 
buvo sutverta poilsiui ir mie
gui tų, kurie buvo pavargę 
nuo mylėjimo.

Nervous, Weak, 
Ankles Swollen?

Mucb nervousneas U cauaed by »n •«- 
ress of aclda and [tolsona due to func- 
tlonal Kldney and Bladder disordara 
whlch may alao cauae Oetting Up 
Nlghta, Burnlng Paasagea, Strollen 
Jolnts, Backache, Clrcles Under Kyea, 
Ezceas Acldity, Lee Palas and Dtzzl- 
nesa. Help your kldneya purlfy your 
blood with Cyatez. Uaually the very 
flrat doae atarta helptns your kldneya 
clean out ezceas aclda and thlssoon may 
make you feel Ūke new. Cyatez mušt 
aatlafy you completely or money hack ta 
guaranteed. Get Cyatez (atas-tez) to- 
day. It coata onty 3c a doae at drugglsts 
and the guarantee proteets you.

this coupon N0W. 

NaturaOy...*ith

a. —’ M IM, tM IU, W ammg cum m o. —.GTMWI

žnyčios naudai pasidarbavi-
metu veikusius “Saulės” kur- mas niekad nepasiliks be už
sus, kuriuos baigė 1915 m. Vii 

diliuje. Didžiojo karo banga K,
Germaną kartu su ‘ ‘ Saulės ’ danguje, 
kursais buvo nubloškus^ į Ru
sijos gilumą, į Voronežą. Čia 
jis įstojo į realinę gimnaziją.

mokesčio — jei ne čia ant 
žemės, tai tikrai po mirties

Praeitą savaitę mirė a. a. 
Marė Mašiotienė. Palaidota iš

gyvenančių žmonių. Šią savai
tę važiuoja su dvasine pagal
ba velykinės išklausyti lietu
vių pas svetimtaučius New 
Kensington, Pa. Dėdė

Wcst End

Baigęs K. Germanas sugrįžo į 
•Lietuvą ir 1919 m. įstojo į 
kariuomenę; vėliau baigė Ka
ro Mokyklą. Dalyvavo kovose 
už nepriklausomybę. 1922 m. 
iš karo tarnybos pasitraukė ir 
įstojo į Lietuvos Uuniversite- 
tą, technikos fakultetą, kurį 
baigė 1929 m., įgijęs inžinie
riaus vardą. Buvo 8 metus Pa 
nevėžio apskr. inžinieriumi. 
1937 m. gruodžio mėn. inž. K. 
Germanas buvo paskirtas Švie 
timo Ministerijos specialinio 
mokslo departamento direkto
riumi.

1938 m. gruodžio 5 d. VL 
Mirono sudarytoje Ministrų 
Taryboje, K. Germanas buvo 
pakviestas susisiekimo minis
tru. Šias pareigas jis ėjo ligi 
šiol.

musų bažnyčios Šv. Marijof 
airių kapinėse.

Pastarose dienose atsitiko 
nelaimė dirbtuvėje: sunkiai su 
žeidė Andrių Bardzilauską. 
Taipgi sunkiai susirgo Marty
nas Čepulis. Tuojaus nuveštfcs 
į West Penn ligoninę. Dieve 
duok, kad jie kuo veikiausiai 
pasveiktų.

Praeitą sekmadienį buvo į-

Balandžio 11 d. baigėsi Šv. 
Vincento bažnyčioje misijos ir 
40 valandų atlaidai. Misijas 
ir 40 vai. atlaidus vedė kun. 
V. Andriušką, MIC. Jo turi- 
ningų pamokslų klausėsi šim
tai žmonių su dideliu pamė
gimu. Kun. V. Andriušką drą
siai galima pavadinti gabi n 
misijonierium. Jo gražioje lie
tuvių kalboje pamokinimai pa
siliks ilgai žmonių atmintyje. 
Procesijoje dalyvavo šie ku- 

’nigai: Tėvas Bonaventūra

jam amžiną atilsį.

Balandžio 16 d. kortavimo 
pramoga labai gerai pavyko. 
•Nors lietus visą dieną kaip 
iš maišo pylė, bet mėgėjų pri- 
siriniko skaitlingai. Matėsi net 
iš Homestead ir kitų kolonijų.

Spėjama, kad iš pramogos 
liks apie astuoni šimtukai pa
rapijos labui. Parapijos komi
tetas šauniai pasidarbavo.

Kiekvienas šventas raštas 
turi būti skaitomas tokioje 
dvasioje, kokioje yra rašytas.

Neklausk, kas tai pasakė, 
bet apsvarstyk tai, kas pasa
kyta.
Gero gausumu kariauk prieš 

abejingas sąžines.
Jeigu netinki kovai, rūpin

kis gerai daryti į visas šalis.

SHE LOŠT 20 
POONDS OF FAT

Feel full of pep and possess the 
alender fortn you erave—you can’t 
U you Usten to goaslpera.

To take off ezceas fat go llgbt on 
fatty meats, butter, ertam and aug- 
ary sweeta— eat more fruit and 
vegetablea and take a half teaapoon- 
(ul of Kruschen Salta in a glaaa of 
bot water every morning to atimi
nate exces8 waste.

Mra. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., writes: “I took off 20 
lba.—my clothea flt me fine now.”
' No draatle cathartlca—no conetl- 
pation—būt bllasful daily bowel ac- 
tlon when you take your Uttle daily 
doae of Kruschen.

Trijų Metų Mirties 
Sukaktuvės

•Tba pafMt eMblMdea W riek aU, Oaa 
aaap aaA 4«U<aw cotor ifcat caa't ba toplad 
... a Mand Ib« oaly dairai caaiaina.

joan OAia. ciAiaot. im.
133 Wm MA Su N<» TaaK M. v.
•and SUSI

SLRKA 35 kuopa laikė mė
nesinį susirinkimą. Taipgi Šv. 
Vincento draugija laikė mėne
sinį susirinkimą.

Irba Flower Shoppb
4180 Archer Ava.

— Ve
Banktetama — baidokui

*įft>Scratdrin£
ITCHIIt« SK1N««AAO 

Kvea the moat atubborn Mcbtog of Botas, 
Motchaa. pi no lai, anklete’e foet, rmkae and 
other eztornally caused akln eruptiona, 
guickly yielda to pure, coollng. antlserptic. 
Bfluld Jk. Panešimo*. Clear. grease* 
lesa and stalnteas—drlea fast. Its gentie 
oiti soothe the lrritatlon. Stopa the moet 
lntense itehing to a hurry. A 3.5c trial bot- 
tte. at all etrug storas, provea it—or your 
money back. Aak for D.O.O. PacscmmoN.

GAUT, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN 

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

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TeL YARDS 1278

Res. 4543 South PmMmi Street

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “ Drangasv Ušsipefatija Jūsų Pilnos Paramos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudoikis
SEKUDSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Sa Hennitage Avė.
4447 South Sairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727________

pv Y V" A T visose
* Chicagos dalyse

KlausTttte stūsų Lietuvių radlo plepamų ietoattiouo vakarais, 
7:00 vai. vakaro ii WET0 stoties (11M K.) — Pranešėjas

P.

PIRKITE PAMINKLUS DABAR

1^'

d!

f r V ■ •

>

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYST8S — GERIAUSIA 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Avė.

Telefonas SEELEY 0103
NrfMl «n K4r

Chicago, Illinois
IMS Ves ĮUII MmI

A. * A
STANISLOVO POCIAUS

Visa gamta ir žmonija links
minasi, sulaukę smagaus pavasario 
iš po ilgos žiemos, bet mūsų širdis 
liūdi, nes tik trys metai atgal tam 
pačiam gražiam pavasaryj persi
skyrė su šiuo pasauliu mūsų bran
gus sūnelis, vos sulaukęs 21 metų. Nore laikas išdildo daug šir
dies skausmų, bet ncišriildo tų minčių kada mes visi kartu hu- 
voiuc. Jo būdas ir skaistus veidelis dar stovi mūsų akyse, kada 
mus visus žavėjo savo meiliais ir raminančiais žodeliais, kurie 
mūsų gyvenimui pridavė tiek daug džiaugsmo.

Prisimindami šitą viską, širdis veržiasi skausmu ir ilgėji
mu. Negalėdami rasti ramybės niekur, tankiai keliaujam tuo ke
liu kuris veda mus prie to kapo, kur guli tas kurį taip labai 
mylėjom, bet nebuvo mums ilgai žadėtas.

Trys metai atgal sunkus ir skaudus buyo mūsų atsiskyrimas, 
nes, kaip padėjora jį į amžiną poilsio vietą, ir mūsų širdis tenai 
kartu pasiliko. Dieve, juk nei vieną tokioj valandoj ueapleidi, 
bet suteiki stiprybę už ką nusilenkiam Tavo šv. valiai, vien tik 
prašydami priimti jį savo globoje.

O tu, mylimas sūneli, ilsėkis toj šv. žemelėj mūsų aplankytas 
iki tos dienos, kada susitiksim, kur skaudžių atsiskyrimų ir aša
rų daugiau nebebus.

A. a. Stanislovo Pociaus trijų metų mirties atminimui atsi
bus šv. Mišios už jo sielą, Penktadienį, Bal. 21 d., 6 vai. ryte; 
teipogi Antradienį, Bal. 25 d., 8 vai. ryte, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švč. bažnyčioje. Visi giminės, draugai ir pažįstami, pra
šome idant nepaini retumėt jį savo maldose tą dieną, o jeigu ga
lite, atsilankyti ant šv. Mišių.

TĖVELIAI, BROLIS IR BROLIENĖ

Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti —- Arb«| 
Norėdami Ką Nors Pirkti. Atminkite ‘Dr jjo’ Classified Skvr

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C patarnavimas 
HInDULHnbt. dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Ateit V. Petkas 4704 S. Weetern Avenue 
TeL LAFayette 8024

P. J. RMkas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARd* 1419

bitlmny B. Pttkis
Lxtawkz ir Smai
I liiilpvinirc

LIUIG v IvIUu

S. P. Mažeika
Artaias M. Pbillips

6834 So. We»tern Avė. 
GROvehUl 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Plaee 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

4348 So. Califomia ,Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABde 1138-1139

3307 lituanica Avė. 
Phone YARds 4906

1646 Weat 46th Street 
Phone VARde 0781-0782
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CHICAGOS LIETUVIŲ K
Kun. A. Linkaus 
Iškilmė

Praėjusį sekmadienį Shore- 
land viešbuty Lietuvos kon
sulas P. Daužvardiy iškilmin
gai įteikė P. L. K. Gedimino 
ordinę gerb. kun. Anicetui Li
nkui, Šv. Petro ir Povilo par. 
klebonui. Ta proga ip. Konsu 
las iškalbingai nurodė kun. 
Linkaus nuopelnus ir taip pat 
karštai kalbėjo apie Lietuvę, 
ragindamas tautiečius dirbti ir 
aukotis. Jo kalba buvo mo
mentui pritaikinta. Ir jei tik 
iškilmių rengimo komitetas 
būtų susipratęs priminti apie 
reikalų remti Lietuvos apsi
gynimų, be abejojimo, būt su
aukota gal net iki tūkstančio 
dolerių. Be p. Konsulo dar 
kalbėjo kun. B. Urba ir adv. 
Bagdžiūnas. Programų tvarkė

Iš ARD 2 Skyriaus 
Susirinkimo

BRIDGEPORT. — ARD 2 
skyriaus susirinkimas įvyko 
balandžio 14 d. Gražų prane
šimų iš centro padarė pirm. 
A'. Vaišvilienė ir U. Gudienė. 
Iš pranešimo apie “bunco pa- 
rty” pasirodė, kad pelno gau
ta nemažai. Dalis įteikta vie
tinėms seserims, (kaipo Vely
kų auka ir palikta graži auka 
būsimam ARD seimui.

Vajaus vakaro komisija pa
darė platų pranešimų, kad ko
vo 12 d. vakaras davė suvirš 
$280.00. Komisija dėkoja vi
siems aukotojams atsilanku- 
siems ir darbininkėms. Ypač 
komisija dėkoja Obeinnienei, 
kuri aukojo gėrimo, kas atne
šė gražaus pelno.

Išrinkta komisija parap. pi-

Ištrauka Iš Padėkos 
Laiško Seserų 
Pranciškiečių
Miela Geradarė:—

skelbti savo vardo, nors jai 
darbuotis organizacijoje labai 
gražiai sekasi dėl jos gabumo 
ir sumanumo. Tai ypatinga 
Dievo dovana tam asmeniui

CLASSIFIED

dr. S. Biežis. Dainavo jo žmo- laukui, kuris įvyks geg. 21
na, Ona Biežienė ir mergai
čių (margutiečių) choras. 'Gra
žiai (kalbėjo ordinu apdovano
tasis kun. A. Linkus, išreikš
damas nuoširdžių padėkų vi
siems, kam toji padėka sųry- 
Sy su šia puota priklausė.

Puota buvo graži, tik pub
lika, kiek teko patirti, pasige
do programoj Šv. Petro ir Po
vilo par. choro, parapijotnų 
sveikinimų ir taip pat svei
kinimų katalikišlkrjjų organi
zacijų ir katalikų spaudos, su 
kuo kun. A. Linkus yra la-

d., Vytauto parke: Kareivienė, 
Jackienė ir Okūnienė.

Ant galo kalbėjo dvasios 
vadas kun. Petrauskas. Dėko
jo rėmėjoms, apsiėmusioms į 
komisijų ir darbininkėms, tai
pgi davė geri} patarimų ^kyr. 
darbuotėj.

Per vajaus vakarų ir susi
rinkimų įsirašė rėmėjais šie: 
Joseph Mattus, Suzanne Kat
kus, Anna Ačius, Petronėlė 
Preitikaitė, Dorethea Andru- 
lienė, Stanley, Anna ir Mar- 
tlia Šiuras, Julijonas Šlioge-

biausia surištas savo darbais | ris, Petronėlė Dimšienė, Vero- 
ir gyvenimu. Šiaip jau viskas , nika Balsis, Jacob ir Apolo- 
buvo gražu ir ypač katalikai
nuoširdžiai džiaugėsi, kad dar 
vienas žymus lietuvis kunigas
buvo atžymėtas aukštu ir ga
rbingu ordinu. Rap.

Atmintinės Pamaldos
BRIGHTON PARK. — Ne

kalto Prasidėjimo P. Šv. pa
rapijos bažnyčioj balandžio 15 
d. buvo atlaikytos gedulingos 
pamaldos už sielų Veronikos 
Gailiūtės, kuri prieš pusantrų 
metų atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Verkdama jos motinėlė

i ir visiems organizacijos na- 
Šiuomi noriu jums nuošir- suprantantiems susiklau

symo reikšmę. Bet gaila, kaddžiai padėkoti už $174 aukų, 
vakarėlio pelnų, mūsų sese
lėms Brazilijoje. Mano' ir se
selių Pietų Amerikoje vardu 
prašau padėkoti taip pat ir 
visai Šv. Jurgio parapijos Se
selių Pranciškiečių Pietų A- 
merikoj komisijai, kuri rūpi
nosi padaryti šį vakarėlį sėk
mingu, pelningu. Savaimi aiš
ku, kad Jūsų pasisekimas di
delis, nes auka tų parodo.

Jūs nesigailėjote nei savo 
laiko, nei savo sunkiai uždir
btų centų mūsų tolimos misi
jos stiprinimui. Todėl, seselės 
^nepasigailės savo maldų jums 
malonių, išprašant nuo to Ge-

PARDAVIMIT TAVERNAS
Pardavimui tavernas. Tikras "gold 
mine”. Atsišaukite: 1932 Wcst 63rd 
Street, telefonas Prospect 2247.

REIKALINGA MERGINA 
Mergina, namų darbui Oak Parke. 
Pasilikti vakarais. Turi turėti paty
rimo. Atsišaukite: Coal Offh-e, Ittlff 
So. Callfornia Avė., tel. l.awialaie 
3183.

Joe Louis pirmam raunde paguldęs savo oponentų Jack rjausioįo iš Visų Geriausių. 
Roper. Kumštynės buvo Los Angeles, Cal., už sunkiojo svo- pasimel8 tai ir tie vaikul 
no cempijonatų. Pasirodo, Joe Louis neturi sau lygaus opo- v. . , . , . . ._
nento, nes šis yra trečias iš eilės. Pirmieji du buvo Max e,a1’ '!ur.le J«R Rc
Shmeling ir John Henry Lewis. (Acme telephoto)

Alumnietės ir šokių komisi
ja nuoširdžiai kviečia visus 
atsilankyti šeštadienio vaka
re. Alumnietč

Nepraleiskite Progos
BRIGHTON PARK. — ‘Mo 

čiutės suokalbis’, 4-rių veiks
mų komedijų vaidins Moterų 
Sų-gos 20 kuopos choras ba
landžio 23 d., 5 vai. vak. pa
rapijos svetainėj. Vakaras pra 
sidės punktualiai. Vaidinime 
dalyvaus šie scenos mėgėjai: 
Andriaus Gedgaudo, dvarpo
nio rolėj A. šrupša, Klotildos 
Gedgaudienės, močiutės — V. 
Gedminienė, Adelinos Gedgau-

nija Kamarauskai ir Rozalija
Vilkas. / į

Stella Wodman, leoresp. daitčs- « dakt5s ~ A- Pat-
______________ • riek, Kastės Vidmontaitės, A-

i delinos draugės — H. Domkus, 
Zosės Skridulaitės, tarnaitėsIš Šv. Kazimiero 

Akademijos alumniečiy 
Veikimo

Kiekviena organizacija sykį 
į metus rengia kų nors kito- 
nišdeesnio. Taip pat ir alum
nietės. Jos per metus suren
gia daugybę pramogų, bet vie
nas visuomet viršija kitus. O 
tas vienas — tai metiniai šo-' 
kiai, kurie įvyks ateinantį še

meldėsi bažnyčioj ir P>’‘čmč ' - tadlMlįj ha|an,Hio 2, d > j .|(|l 
Sv. Komunijų. Su vi*. Gailių Ward Dwnokralų klnbe> 3236
šeima sykiu liūdėjo ir velio
nės teta Cukrienė ir Gricienė 
ir jų šeimos. Mėnulis

REMKITE IR PLATINKE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

I *>

Geriausia proga tik už 35t 
/pamatyti- tų viskų.

Koresp. A. P.

Kun. B. Vitkus, MIC.
Į Pennsylvaniją

• ’ ' ‘ . ii
Pavaduojantis per keletu 

savaičių Aušros Vartų parap. 
vikarų kun. B. P. Vitkus, M. 
I. C., išvažiavo dabar į Penn- 
sylvanijų pavaduoti išvažiavu
sį vaikacijoms Durya, Pa. pa
rapijos klebonų.

— U. Vertelkas, Stasio Gim
buto, manomas suž. — B. Ge- 
deminas, Antano Giambuto, jo 
tėvo — J. Burgaila, Kazio Ša
palo, inžinieriaus — E. Stat
kus, Kazio Šapalo, vadinamo 
Terleckiu — V. Žemaitis, Al
fredo Gustavičiaus, matininko
— L. Mikuičas. RežisoTius Br. 
Stulgaitė.

Be lošimo, dalyvaus jaunu
tės dvynukės artistės ir šo
kikės iš Gary, Indiana, F. ir 
L. Einikaitės. Jos yra atsižy
mėję vidurmiesčio teatruose

W. 63rd gatvė, 8:30 valandų 
vakare. Šokiams pasamdyta 
Del Homelen’s orkestrą. Kas 
buvo atvykę pernai, gėrėjosi ir laimėję pirmutines dovanas 
gera muzika. Šiemet vėl gėrė- į Pasaulinę Parodų New Yor- 
8is, nes orkestrą ta pati. ke. ' J

r .

j

■ -’&as
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Center Point, Ark., miestelis po tornado, kuris prieš keletu dienų praūžė Arkansas, Te
itas ir (kitomis valstybėmis. Ne tik namai sugriauti, bet ir medžiai iki pat žemės nuge
nėti. (Acme telephoto)

ir katalikų tarpe randasi vie
nas, kitas asmuo, kurie vaduo
jasi pavydu ir iš pavydo nau
doja šmeižtus pakenkimui ga
rbingo darbo.

Pavydas, šmeižtai sugriau
na ir brangiausias Katalikų 
Akcijai organizacijas.

Reikėtų visiems katalikams 
pasimelsti kad ne vien šis as
muo, bet ir visi Katal. Akci
jos vadai ištvertų veikloje. 
Kad visi-os garbingieji-sios a- 
smenybės nekreiptų jokio dė
mesio į vienų kitų šmeižikų iš 
pavydo, ir kad šmeižikai-ės 
praregėtų savo pražūtingas 
klaidas. Rap.

PARDAVIMUI BUNGALOW 
Medinis bungalow; 5 kambariai; mo
derniška vanla; ištaisytas užpakalinis 
porčius; ištaisyta pastogė; yra beis- 
montaa ir furnace; 37H pėdų lotas," 
1 blokas nuo Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčiios; 1 blokas nuo gat- 
vekorių ir krautuvių: adresas; 12310 
South Union Avcnue. $650.00 cash. 
$29.00 J menes). Kaina tiktai $3,600. 
Telefonuokite: i'ommodorp 0252.

ATYDA!
Grindų plovėjos, džianitorial, užsi
dirbkite ekstra pinigų, rinkdami paš
to ženklelius iš ofiso gurbų. Mes per
kame svarais, su poplera. šaukite: 
Roekwell 8928.

PARDAVIMUI NAMAS 
2-fletų mūrinis namas — 6 ir 3 
kambariai, karšto vandenio šiluma, 
ąžuoliniai (rengimai. Bungalow sto
gas. Uždaryti porčlai. 14 metų se
numo. 33 pšdų lotas. Kaina $8,500. 
A. Emtnger, 6736 South Campbell 
Avenne.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai.

Šiitu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius, viskas naujausios mados. 
1628 R. 47th Gnnrt. Cicero. Ilitnote.

Sunku yra atsikratyti palin
kimų, bet dar sunkiau yra ei-rumu. Siųs savo maldas į da-

nCT jūsų intencijoms. Mes <«ipl u 'priež'Savo valių, 
pat savo koplytėlėje melšime.
Aukščiausiojo jums reikalin
gų malonių ir amžinų atlygi
nimų Jo Karalystėje.

Dėkingos Kristuje,
Šv. Pranciškaus Seserys,

Motina M. Aloyza

Šio laiško gavėja nenori

CUTS-BURNS-SCALDS
(hould be ųulckly treated to prevent bad after- 
effecti aa well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for aore, tired feet. At your 
druggist'a—money baclc if not tatisfied. For 
free taraple writeMono Laboratories, 215 South 
Leavitt Street, Chicago.

CJUICKREUEF FOR FEET

Skaitlinga Ekskursija i Lietuva
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRI PSHOLM”
Per Gothenburgų, Švedijų

Gegužes-May 31 d., 1939 m.

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvų, 
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:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

^SlteBUICK
AGENTŪRA

Tarime pardavimai visokių modelių vartotų automobiliu 
Prienamomis Kainomis.

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

Domininkas Kuraitis, Savininkas 

Telefonas VICtory 1696

-v;

22?

MACARONI- 
AND-CHEESE 

READy IN 9 MINUTES

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholeule Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybiną Deg

tiną.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dslmldaa 

Savininkai

TartM virš 
$3,im,mw.m

Rrcervaa virš 
6XtS.OOS.OS

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North Kast Comer Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$6,000.00
Ižmokėjom 
Už padėtas

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mtj 

Morgičit)
Safety Depoidt Dežutea Galima 

Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 rak. Seredom nuo 9 iki 12 die- 

ns, Subatom nno 9 ryto iki 
8 vai vakaro

STANDARD FEDERAL SAY- 
IN6S & LOAN ASSOGIATION

of CHICAGO

JU8TIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, 8ee.

/ RENDON PKIS 
40 akerų ūkis; Beloit, Wisconsin*ef 
renda $10.00 J mSnesJ: geram vyrui 
ar moterel dėl prižiūrėjimo atiduo
sime dykai. Atsišaukite: 2155 North 
Kilhnum Avė., Chicago, Illinois. Tel. 
AI.Banv 7604. 

PARDAVIMUI BUCERNft 
Turiu, greitai parduoti už pigią kal
ną bučemę. Biznis išdirbtas per 16 
metų. Pardavimo priežastį iš t irsi t 
ant vietos. Atsišaukite: 836 West 
Cuilerton SL. Chicago. Tltlnols.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas: 4 kambariai vir

šuj. 1, apačioj; furnacu apšildomas;’ 
garadžius. Atsišaukite: 3121 South 
Rprlngfield Avė. Tel. Lawndale — 
6291.

PARDAVIMUI CKIS
Ūkis, Culver, Indiana. I)u namai, 
kluonas, sodas, ir miškas. Parduo
sim ar mainysim ant nuosawb8> 
Chieagoje. Ats’šaukite: 1534 West
62n<l Street. Chicago.

ATYDAt
Pataisom, išvalom, suprosinam vy
riškus ir moteriškus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam Jdedame pa- 
mašalus. Toliau gvvenantleil pašau
kite; VIRglnla 1093. — Overllngto
Valymo. Pmsijlmo Ir Taisymo Krau- 
fnvė. 4602 So. Wood S t., Cicago.

PARDAVIMUI
2 krčslų barzdaskutyklos setą par
duosiu pigiai Atsišaukite: A421 So. 
narsted Street, Chicago, IH. 2-tras 
aukštas.

PARDAVIMUI NAMAS
4004 So Maplewood Avė., geras 2 
fletų medinis namas; 5 ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrabeismon- 
tas: 30 pšdų lotas; kaina tiktai — 
$4200.00. Galite apžiūrėti namą iš 
lauko pusės, bet prašome netrukdyti 
gyventojų. Artlmr Rinck. 3711 West 
«Srd Street, tel. PROsnect 0268.

GARSINKITES “DRAUGE”

Kas tiktai paviršium nustu
mia piktų, o neišrauna jo šak
nies, tas mažai nužengs pir
myn dorybėje, o dar didesnės 
ir nuobodesnės pagundos ji 
užpuls.

Šventuose raštuose tiesos
•soqĮmf§i ou o ‘poijsaTf vįhįoj

Remkite Savuosius 
Biznierius

Kam Kankintis?

GAUKTCTB 

M ŪSU 
THERMIC 

PERMANEHT 
WAVK

Mes nevartojam nei mašinos, 
nei elektrikos. Garantuojame su- 
garblnluotl btls kokios rūšies 
plaukua $6.60 vertybS — šia sa
va 1 tą tiktai $4.60.

BERNICE’S BEAUTY 
8H O P

1726 WE8T 47TH STREET 
Kamp. Hermitaga. Tsl. Y*rdi2771 

16 metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT 

ModernUkiaiula Ir Pato* 
Claoila Valgykla 

Brldgeporto
750 W. 31st Street 

A. A. MORKUS, Bavtninkaa 

TeL Victory 9670

^H^h^aaia


