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Mažosios valstybės Virto reikšmingomis
Santarve ir Vokietija bando jas kas 
sau i savo puse patraukti; žada saugoma

Lenkija rūpinasi savo 
globon paimti Pabaltijį

LONDONAS, bal. 20. — 
Mažosios Europos valstybės 
pasirodė (nepaprastai svarbus 
vaidmuo Europos didžiųjų 
valstybių lenktiniaviine dėl 
pirmenybės. Dar neseniai su 
mažosiomis valstybėmis nesis
kaitė santarvė — Britanija ir 
Prancūzija. Hitleris gi aršiau 
su jomis elgėsi.

Pagaliau santarvės pastan
gomis Hitleris sulaikytas sa
vo ržygiuose plėsti Vokietijos 
sienas. Britanija su. Prancū
zija paėmė savo globon Lenki 
jų ir ėmėsi regimentuoti kitas 
mažųsias valstybes j antihit
lerinį blokų. Lenkija įpareigo 
ta į blokų patraukti Pabalti
jo valstybes.

Kad taip, tai ir Vokietijos 
naciai subruzdo mažųsias val- 
tybes sau rekrfltuoti. Šian
dien įvykusiose Berlyne Hit
lerį pagerbti iškilmėse naciai 
tikisi žymių dalį jų sau laimė 
ti:

— Lietuvų, Latviją, ir Estijų. 
Kelinta diena ii Varšuvos 
pranešama, kad lenkams šiuo
se žygiuose sekasi. O šiandien 
jau pareiškiama, kad Lenkija 
pasiryžusi Pabaltįjį ne tik į- 
ginkluoti, bet jau su juo eina 
ma prie karinės sutarties, ži
noma, prieš Vokietijų.

Stebėtojai nurodo, kad Len
kijos pastangos su Pabaltijo 
valstybėmis neturi pasiseki
mo. Žinovai randa, kad 
šios valstybės turi dvi išeitis: 
arba pasilikti neutralinėmis, 
arba laikytis Vokietijos. Tai 
dėl to, kad santarvė negali 
joms užtikrinti saugumo, o 
Lenkija negali jų apginti, jei 
Vokietija prieš jas kėsintųsi.

Daug kas įdomauja, kurių 
didžiųjų, valstybių pusėje su
sigrupuos mažosios valstybės. 
Vienas dalykas aiškus, su ku
ria tik, puse jos dėsis, joms 
reikės nukentėti. Lenktiniavi-

. Varšuva pasišovė į savo pu me dėl viršenybės nėra pasi- 
sę būtinai patraukti Pabaltijį Į gailėjimo.

Mussolini peikia ir atmeta prezidento 
Roosevelto taikos pasiolyma Italijai

Sako, taika, nusiginklavimas 
nesuderinami su siekimais

ROMA, bal. 20. — Ministras 
pirmininkas Mussolini šian
dien kalbėdamas pareiškė, kad 
Italija nepripažįsta ir atmeta 
prezidento Roosevelto taikos 
pasiūlymų dešimčiai metų, ar 
ba ilgesniam laikui.

Jis nurodo, kad Italijai tai 
ka neįmanoma, kad {Vidurže-

VENGR1JA NEPRIPAŽĮS
TA ROOSEVELTO PA

SIŪLYMO

mio jūros geografijoje esama 
daug klaidų ir jas būtinai rei i vr . .
laa ginklais atitaisyti, je. gra;^ prK,i(lento wilsono 
ziuoju to atsiekti neįmanoma.

bes negulėtu Rusijos maitinti, 
nes joms pačioms būtų dide
lių sunkumų.

Sovietų generalinis štabas 
pripažįsta, kad polševikų me
chanizuota kariuomenė turi 
dideles žibalo atsargas vaka
riniam fronte. Bet karo laiku 
jų papildymas nebūtų gali
mas, kadangi daugumų žilealo 
reikėtų sunaudoti mechanizuo
tam žemės ūkiui. Ypač šiemet 
tas papildymas neįmanomas,

. v nes pavasariniam laukų įdir-
įskėlė aikštėn, kad nepapras- , . . . _. . ,

la_  ___ bimui ir sėjai reikes daug zi-
l>alo.

Stebėtojai pripažįsta, kad 
bolševikų valdomoj Rusijoj 
nebuvo ir nebus tvarkos. A- 
not patarlės, jei ten turima, 
duonos, tai neturima druskos, 
o jei turima, druskos, tai nėra 
duonos.

Bolševikai bijo sosideti so santarve 
prieš Hitlerį ne negali to padaryti

Maskvoje turimi pasitarimai 
susiduria su kliūtimis

RYGA, bal. , 20. — Maskvo- kilus karui santarvės valsty- 
je turimos santarvės valsty
bių derybos su bolševikais so-

i vietų Rusi jų patraukti į anti
hitlerinį blokų. susiduria su 
kliūtimis. Iš pradžių bolševi
kai iškėlė reikalavimų, kad 
jei sovietai turėtų su Britanija 
kovoti prieš nacių Vokietijų,

(tai Britanija ir J. A. Valsty
bės turi pasižadėti sovietams 
būtinai gelbėti prieš japonus, 
jei šie pakiltų karan Sibire.

Kai šdų kliūtį norėta nuga
lėti, bolševikų spauda tuojau

Vilnijos vaizdai. Vilniaus krašto lietuviai, moksleiviai vasaros metu padeda savo tėvams ^^a žiema ir saitas pava- 
dirbti laukų darbus. Tuomi jie stiprina savo sveikatų gamtos prieglobsty. (VDV. piloto) saris sunaikino iki 80 nuošim-

Minkštoje angliu kasyklų angliakasiai 
grasina streiku, jei neims kontrakte
. NEW YORK, bal. 20. —

Minkštųjų anglių kasyklų an
gliakasių unijos vadai nieku 
būdu negali susitaikinti ąu ka 
sykių operatoriais. Šie pasta-

Šiandien angliakasių vadai 
pranešė, kad jei iki gegužės 5 
d. kontraktas nebus padary
tas, bus. paskelbtas streikas. 
Prie šio streiko gi, prireikas,

rieji nenori pripažinti kai ta prisijungti ir kieh)jų an. 
rių angliakasių reikalavimų ir
dėl to negalima padaryti nau
jo kontrakto. Nuo kovo 31 d. 
angliakasiai nedirba — laukia 
naujo kontrakto.

Popiežių Pijo XH 
civiliniam darbe 
pavaduos kardinolaiBUDAPEŠTAS, bal. 20. —

Vengrijos vyriausybė nepripa
žįsta prezidento Roosevelto, ,VATIKANAS. _ Kad dau 
taikos pasiūlymo diktatoriams 'giau tur5U laiko nuolat

janeioms apaštališko darbo 
, priedermėms

Csaky išleistam pareiškime nn reikaJų tvarkymui, Šventasis 
Tėvas Pijus XII paskyrė kar

Hitleriui ir Mussoliniui.
Užsienių reikalų ministras nrUdApm5tna _ Bažnyčios

dinolų komisijų, rūpintis Vati 
garsiųjų keturiolikos posmų, ųano civiline administracija. 

Mussolini sako, kad tokios kuriais atlikta Vengrijai dids|Siog komisijo8 Hnyboje bnaip 
nuomonės yra Hitleris. Girdi, lė nuoskauda.
totaiitinės valstybės toliau ne
pasitiki jokiomis taikos kon
ferencijomis, kurios aktua
liam! gyvenimui daugiau jau 
netinkamos.

ISPANIJOS ATSTOVAS 
J. A. VALSTYBĖMS

WASHINGTON. — Ispani 
jos gen. Franco vyriausybė sa 
vo atstovu J. A Valstybėms 
paskyrė Juan Francesco de 
Cardenas. Kol kas jie, bus tik 
“charge d’affairs” (ambasa
dos reikalų vedėjas).

ROOSEVELTAS KESVEI- 
KINO HITLERĮ

WASHINGT0N, bal. 20. — 
Prez. Rooseveltas nepasiuntė 
sveikinimų Hitleriui jo gimta
dienyje. Tai dėl to, kad svei
kinimai siunčiami tik valdo
vams (monarchams), ne ki
tiems. Hitlerio gimtadienis y- 
ra jo personinė šventė.

popieziaus vasariniai rūmai 
Castelgandolfo.

Komisijon paskirti kardino 
lai: Canali, Pizzardo ir Mari
am. Kardinolas Canali yra ko 
misijos pirmininkas.

ši komisija savo sekreto
rium pasirinko prelatų Primo 
Principi. Apaštališkų rūmų 
arkitektu paskirtas inžinie
rius Enrico Galeazzi.

UŽDRAUSTA RODYTI AN- 
TINACINES FILMAS

GEN. FRANCO APLANKO
, ISPANIJOS MIESTUS
MALAGA, Ispanija, bal. 20. 

— Gen. Franco lanko išvaduo 
tos Ispanijos miestus. Iš Cadi- 
zo visu pietiniu šalies pakraš-

LAZDIJAI. — Seinų aps
krities valdyba kai tik prasi
dės tikras pavasaris, pradės 
grįsti tašytais akmenimis Kau 
no gatvės dalį, esančių ties 
valdybos bustu ir naująja ap
skrities ligonine. Iš viso bus

glių kasyklų angliakasiai.

Savo rėžtu, kai kurioms pra 
monėms ir geležinkeliams jau 
baigiasi anglių išteklius.

ŠAUTUVŲ GAMYBA ŽY
MIAI PADIDINTA

WASHINGTON, bal. 20. — 
Vyriausybės pastangomis pra 
dėta masiniai gaminti pusauto 
matiniai Garando šautuvai ka 
riuomenei. Šiais šautuvais 
bus pakeisti
Springfieldo šautuvai.

Rasta, kad vienas karys su 
Garando šautuvu yra lygus 
penkiems kariams su Spring
fieldo šautuvais.

Naciai gerinasi 
prie niaznjn sae 
gretimu valstybių

BERLYNAS, bal. 20. — 
Šiandien per turimas Hitle
rio pagarbai iškilmes naciai 
■parodė, kiek daug jie įsigin/k- 
lavę ir kaip jie yra galingi.

Hitleris priėmė apie 50,000 
įvairių rūšių kariuomenės pa
radų.

Iš Pabaltijo tik viena Lie
tuva turėjo delegacijų.

BERLYNAS, bal. 20. — 
Nacių viršininkai vaišina ma
žųjų valstybių delegacijas, su 
vykusias į iškilmes diktatorių 
Hitlerį pagerbti.

čių žiemkenčių javų pasėlių ir 
kai kurioms Rusijos dalims 
šiemet' numatoma didelis ba-1 
das, ypač jei nepavyktų su pa 
vasariniais pasėliais.

Jei bolševikų nusiskundi
mai yra teisingi, tai su Mas
kva nieko gera nebus atsiek
ta. Maskva negali dėtis su 
santarvės valstybėmis neturė
dama pakankamai maisto, o 
ypač duonos, tuo labiau, kad

Lietuva pasitrankė, 
bet nekapitoliavo, 
pareiškia lenkai

. . ’ į Rumuniją, Bulgarijų, Jugos- 
dabartiniai Graikijų, Italijų, Ven

LINDBERGHĄS PAS 
PREZIDENTĄ

WASHINGTON, bal. 20. — 
Prez. Rooseveltas šiandien pri 
ėmė lakūnų Lindbergbų, kurs 
pranešė prezidentui apie Euro 
pos valstybių karinių aviacijų 
stovį.

PRIVALOMAS ĮSAKYMAS
BIRŽAI. — Biržų apskr. 

viršininkas kovo 25 d. išleido 
privalomų įsakymų, kuriuo 
draudžiama: turėti šaunami 
ginklai be leidimo 
gyventojų ramybė,

LONDONAS, bal. 20. —( čiu jis atvyko j Malagų. Visur
Britanijoj uždrausta rodyti gyventojai jį sutinka entuzias išgrįsta apie 500 kv. m. Tokio 
sovietų gamintų antinacinę fil, tiškai, jam takai nuklojami gė i grindinio Lazdijuose ligi šiol 
mų. “Prof. Mamlock”. lėmis. nėra buvę.

KAUNAS. — “Kurjer War- 
szawski” įdėjo straipsnį apie 
paskutinius įvykius Lietuvoje, 

Naciai ypač kreipia dėmesį pavadintų “Moralinės verty
bės”. Straipsnyje sakoma: 
“Žinios, kurias gauname iš

grijų, Skandinaviją ir Pabal- ^auno, liudija ne tiktai apie 
tįjį. lietuvių patriotizmų ir jų dva-

Pats Hitleris pageidauja, sios tvirtumų.
kad šios visos valstybės susi- Lietuva buvo priversta atiduo 
dėtų su Vokietija ir Italija, ti Klaipėdų d Ji jėgų dispropor 
Joms daug dalykų žadama, cijos ir neturėdama re-

Sov. Rusijos raudonieji val
dovai negali jungtis su kurio-* 
mis nors valstybėmis prieš 
Vokietijų. Bijo japonų ir re- 

’voliucijos viduje.

Kai šių dienų situacijoje 
skaičium nedidelės tautos, už
imančios neplačias teritorijas, 
tautos tarptautinių galybių no 
menklatūroje vadinamos “ma
žomis”, parodo didelę dvasios 
stiprybę, tai yra drąsinantis 
reiškinys. Parodo jis, kad mo 
ralinės vertybės nedingsta ir 
kad pasireiškia dar ypatingu 
būdu.

Patriotinis lietuvių pasišovi 
mas, kurio pasireiškimai didė 
ja, kurį atžymėti dabar gali
me kasdien, išdidus Šveicari
jos pareiškimas — tai teigia
mi signalai, signalai liudiju, 
kad yra dar sienų, kurių ne
peržengs joks smurtas, kad 
moralinės vertybės gyvenime

Hitleris norėtų, kad šios vals- alios ir neturėdama realios jp tautų santykiuose turi savo
tybės ko veikiau pasisakytų Vakarų valstybių, Klaipėdos 
už Vokietijų, nee jom tas rei- statuto signatarių, paramos, 
kalinga atsakyti prez. Roosc- j; ^,^5, bat „ekapitu 
veltui kalbant parlamento se- ,iav0 Prasid8jo kilnus viau0.
sijoje Šio balandžio 28 d. menes pasižovimas stiprinti 

Minėtų valstybių Megaei- Uuto9 Aokos ginklų
jos turi pasitarimus su uža. ,fon(W plankia. Taip elgiasi 
reikalų ministro Ribbentropu.; Uuta, kariai iodiiai «Teržian

nesunaikinamų tvirtumų”.
Tos žinios drauge pabrėžia,

kad tautinės dvasios vertybės 
ne būtinai priklauso nuo val
stybės teritorijos ploto ir gy
ventojų skaičiaus.

POPIEŽIUS PRIĖMĖ VEN
GRIJOS MINISTRĄ PIR

MININKĄ
VATIKANAS, bal. 20. —

mirti, nei laisvu noru išsižadė 
ti laisvės” nėra tiktai propa
gandinio pasitikėjimo savimi,

PANEVĖŽYS. — Po Kbai-i šūkis. Taip elgiasi tauta, kuri Šventasis Tėvas Pijus XII pri

VISUOMENES NUOTAI
KA ATSLŪGO

pėdos prijungimo gyventojų tų žodžių turiniu tiki ir yra 
drumsti j nuotaika buvo labai prislėgta.pasiryžusi juos įvykdyti. Kai 
skleisti Gatvėse ir įstaigose būriavosi matome tokį Lietuvos nusėsta 

gandai, rengti mitingai bei de į žmonės ir gyvai aptarė įvy- tymų, kada kitame Europos 
monstracijos, kurstyti vienų kius. Buvo tokių, kurie dienųgalo su panašiu garbingumu 
gyventojų dalį prieš kitų ir naktį sėdėjo prie radijo apa-ruošiasi kiekvienam eventua- 
pan. Nusižengus, baudžiama i ratų ir gaudė žinias iš kitųlumui Šveicarija, ryžtingai ir 
ki 5,000 lt. arba iki 3 mėn. ka valstybių. Turtingesnės žydų kategoriškai skelbianti savo 
Įėjimo. | šeimos išsigando ir išvažiavo pasiryžimų kovoti ir gintis li-

Įsakyma8 išleistas ryšium į į Ameriką ir į Angliją. Dabar gi paskutinio kraujo lašo, tai 
su paskutiniais įvykiais, vei- j gyventojų nuotaika žymiai atturime į ateitį žiūrėti su paši
ldą nuo jo paskelbimo dienos, slūgo. tikėjimu ir drąsa.

ėmė Vengrijos ministrų pirmi 
pinkų Teleky ir užs. reikalų 
ministrų Csaky. Ilgokų laikų 
vyko ipasitarimai.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota ir kiek tai šalčiau; 
gali būti ir lietaus.

Saulė teka 5.-01, leidžiasi 
6:37.
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Dėl Naujų Gandų

Vienas Varšuvos laikraštis paskelbė, kad 
atsistatydinsiąs Lietuvos užsienių reikalų mi
nistras Juozas Urbšys, o jo vietą užimsiąs 
prieš jį buvęs užsienių reikalų ministru Sta
sys Lozoraitis. Kadangi jau kelis kartus per 
Varšuvą atėjusios žinios apie naująją Lie
tuvos vyriausybę buvo prasimanytos, dėl to 
ir į šią žinią daug dėmesio kreipti netenka. 
Pagaliau, jei tokia atmaina ir įvyktų tai 
nesudarys pagrindinio skirtumo.

Politikų manymu, užsienių reikalų minis
tro vietą turėtų Užimti visai naujas žmogus. 
Paprastai taip įvyksta, t. y. ministrai pasi
keičia po didesnių valstybėje sukrėtimų. Tie
sa, ne tuoj, bet vis dėlto iŠ ministrų kabi
neto pasitraukė p. Lozoraitis, kai tautoj ki
lo nepasitenkinimo dėl priėmimo Lenkijos 
ultimatumo ir suėjimo į diplomatiškus san
tykius su Lenkija. Po Klaipėdos atplėšimo 
atsistatydino V. Mirono kabinetas, tačiau ja
me pasiliko p. Urbšys, kuris, berods, turėjo 
atsistatydinti.

šias pastabas mes Čia darome ne dėl to, 
kad būtume prieš p. Lozofaitį ir p, Urbšį 
nusistatę, bet sąryšy su leidžiamais gandais 
apto naujas atmainas vieningo darbo vyriau
sybėje.

gą kariuomenę ir, gal būt, neblogai apgink 
luoto, tačiau ji reikalinga palaikymui tvar
kos viduje. Bolševikų valdžia, taip kaip ir 
naciai Vokietijoj laikosi karo jėga. Milži
niška žmonių dauguma tos valdžios neken
čia, nes ji yra žiauri, ji uzurpavo visas žmo
nių teises, juos laiko vergais. Dėl to, supran
tama, kaip greit bolševikų armija būtų iš
siųsta į karo frontą, taip greit žmonės &u: 
kiltų prieš diktatorių Staliną. Be to, nevy
kęs krašto valdymas, keistas žemės ūkio tvar
kymas, jau beveik visai privedė kraštą prie 
liepto galo. Oręsia badas.

Tos tai yri priežastys dėl ko Čekoslovakija 
ir Lietuva nesusilaukė taip iškilmingai ža
dėtos pagalbos, dėl ko ir anglų politikai vis 
dar nėra tikri, ar verta rimtai skaitytis su 
Rusijos bolševikais ir jų jėga pasitikėti.

Jei Rusija šiandien būtų tvarkoj, jei ji 
būtų taip stipri, kaip kadaise ji gyrėsi, Hit
leris su Mussoliniu nedrįstų taip švaistytis. 
Anglai ir prancūzai kibtų jiems už Čiuptų, 
nes žinotų, kad Rusija, stovėdama jų pusėje, 
duos stiprią paramą. Bet dabar ir į svar
biąsias konferencijas bolševikai nėra kvie
čiami. Mat, jiems rūpi jų pačių kailis. Ar 
jie savo kailį išgelbės, ateitis parodys.

APŽVALGA

Dėl Santykių Su Vatikanu

Klaipėda Ir Ateities Darbai
Kokia buvo Klaipėdoj pa- bar reikia jį paremti. Aišku, 

dėtis nuo pernai lapkričio pi- karo raugas rūgsta. Karas iš- 
rinos ipanalkiūus tą nelaimiu- kils. Vargu neutralios vaisty
tąjį 'karo stovį, tai verčiau bės pasiliks neliestos. Karo
dabartinė padėtis, kada nie
kas nemčto ir nemindžioja mū 
sų Vyties ir kada lietuvio ne
stumdo kaipo elgetos laikinai 
apsivilkusio suvereno rūbais. 
Mes pinigus kišome — klai
pėdiečiai ėmė, daugiau reika
lavo ir iš mūsų tyčiojosi. Jei
gu būtų buvusi kita vyriausy
bė, be abejonės būtų išvengta 
daug bereikalingo pažemini
mo, bet finalas būtų buvęs ly
giai tas pats. Nepasotinama 
vokiečių ekspansija ir iš drau
gų paskutinį kąsnį plėšia. Klai 
pėdiečiai jau nusivylė Kelelio

liepsnų teks ir Lietuvai. Lie
tuvos armija ir visuomenė pa
siryžusi kovoti. Tik jie silpni.

Kas daryti! Būtinai gink
luotis. Auginkime Lietuvos gi
nklų fondą. Lietuva nenori 
karo. Jei ji kariaus, tai tik 
apsiginti. Toks karas leisti
nas. Kada Brooklyne lietuvių i sto pirtį ir dezinfekcijos 
masmitinge reikalavau karo I merą, daugelis Amerikos 
ne taikos, tai blogos valios

ir aš. Iš vieno galo kna po 
vieną ir piauna. Atėjo ir ma- 

Turbut, popieroM išskaičius, no eįje Vienas piovėdų man

Po Svietę Pasidairius

kad Kauno miesto taryba ne- sako;
trukus projektuoja statyti utie, _ Duok ,rl> dokriuS) lai

ku' nereiks taip ilgai laukt, grei-
Re čiau būsi paplautas.

tuvių, viešėjusių Lietuvoj, at- , Tu(> ,anpu nnb„dau I5 bai.
siautė man grolnatas, kuriose buvau ,aip kad>
prašo pasveikinti Kauno mie- rodos> is vandeng buvtu i5. 
sto taryta, už tokį sugalvoji- traaktaS) bet galite suprasti 
mų. Esu, Kaunui seniai reikė- luan0 .u#d ,ai bu.

A.

Vilniaus Lietuviu Balsas ......* adksciausias
Klaipėdos krašto atplėšimas nuo Lietuvos “mokyti” 

skaudžiai sukrėtė visą mūsų tautą. Sukrėtė 
ir Vilniaus krašto lietuvius. Tą pastebime 
iš jų laikraščio “Vilniaus Aido”, kuris, pla
čiai aprašęs tą įvykį, sako:

“Kas yra tikras savo tautos vaikas, tani 
nėra sienų. Širdingieji jausmai ir kilnūs dar
bai lengvai pereina visas dirbtines, matomą
sias sienas, o broliškos mintys ir tikra sū
naus ar dukters meilė savo motinai siekia 
labai toli, stačiai neturi ribų. Ir antraip ver
tus, kam nėra širdyje meilės tikrajam savojo 
krašto kamienui, to negali priartinti nei sie
nos panaikinimas, nei kiti kurie galai. Rei
kia daugelio bendrojo gyvenimo metų ir pa
lankių sąlygų, kad tai, kas per ilga nuo mū
sų atdkilo, galėtų ilgainiui vėl grįžti.

Lietuvos valstybei Klaipėdos krašto nete
kus, liūdime drauge su visa lietuvių tauta.

laisvamaniai manimi tyčiojo
si. Atsimink, sako, penktą Die 
vo įsakymą — neužmušk! Ge
ros valios žmonės mane supra-

malonėmis Visa kas naiė-a ‘°’ kad raginau Lie,uv’ 6av0^° t?WoS ’,lrainfekci-. vo tiktai sapnas.
._ . ___ ° nepriklausomybę nepalaidoti jos kameros, kuriose butų va, _______

negarbingai kaip čekai, bet nojami ir dezinfektuojami vi- Kartais pasitaiko 
geriau garbingai mirti. Jei(si — vieni nuo caro laikų ne-:ten, kur visįškaį 
Lietuva turėtų taiką, pirkti su nusivalę rusiško, lenkiško
savo laisve, tebūnie karas! Ka- razitizmo, kiti jau gyvendami i 
talikų Bažnyčia tokiam apsi- nepriklausomai užsikrėtė kito 
gynimo karui net ginklus šve- .komis svetimybėmis, 
ntina. Noriai pirksiu ginklą
savo tėvynės laisvę ginti.

ir jauna — gabenama Vokie
tijos gilumom Sako, visur ma
tyti ir girdėti aimanavimų ir 
ašarų. Visa pabrango. Valdi
ninkai atgabenti iš Vokietijos. 
Vietiniai prie lietuvių vald
žios reiškė pretenzijų užimti

vietas, nes jie 
- baigę pradžios 

mokyklą. Atrodo, kad, jei ko
kiu stebuklu grįžtų atgal Klai 
pėda — vietiniai laižytų lie
tuviškus padus, ne tik ran
kas. Žinoma, vokiečiai ir su- 
fanatinti lietuviai pilvus dir
žais veržia ir sako “smekt 
gut”.

Lietuvos turto daug liko 
Klaipėdoj ir nuostoliai dabar 
ir ateity — milžiniški. Dalis 
turto grįž. Bankai ir kariuo 
menė be jokių nuostolių pasi
traukė. Ekonominės organiza
cijos, kaip Maistas, Lietūkis, 
Pienocentras, daug nukentėjo. 
Keista, kad' taip netikėtai at-

Finansų ministerijos prieš 
Lenkų Ginklų Fondui pir- P01'U savaičių išleista taniau* 

mininkauja Jo Em. Kardino-(^°jams ankieta, su klausimais; 
las Hlond. Lietuvos vyskupai kuriuos tautiškus laikraščius
noriai aukoja Ginklų Fondui. skaito. Viena tarnautoja para-

juoko 
neturėti)

Vieno žmogęlio, „atlikusio 
išpažintį, kunigas paklausė:

— Ar gailies už nuodėmes ?
, — Tėveli, džiadgiuosi nusi- 

i kratęs to brtido, kam čia jųI ! • z, d *

dar gailėtis, — atsakė žmoge
lis. A. P.

Kodėl mes bijome tokiam rea-;šė: XX Amžių, Trimitą ir N.
Vaidilutę. Pareigūnas liepė ši
tuos vardus išbraukti. Suinte
resuotoji kreipėsi per Mirga 

karžygiškai prabilo į kariuo- j Marga, teiraudamasi, kurie 
menę ir ipats stojęs į pirmas laikraščiai yra tautiški. Patar

liarn dalykui stoti į darbą? 
Varšuvą nuo bolševikų apgy
nė katalikų kunigas, kuris

eiles. Tad ir į mūsų likimą 
nors liūdniausį turime pažiū
rėti su didžiausiu pasiryžimu.

Mes turime Federacijoje 
Taujtos Fpndą. Tautęs Fondas 
praeityje parodė savo galimu
mus Lietuvai gelbėti. Jis ir

kit, kas jai įrašyti. (XX.)

Sapnavau tokį sapną. Rods, 
žmonės stovi eilėje, ją tarpe

1 *4

I Pilietis: — Ispanijos lo- 
jalistų gen. Miaja pasielgė pa 
našiai, kaip kitados Tauragėj 
kapitonas Majus.

II Pilietis: — Nagi?

I Pilietis:— Ir gen. Miaja 
ir kapitonas Majus atsimetė 
nuo savųjų, kai bėda prispy
rė ir visiškai savo bendradar
bius apleido. (“Kuntaplis”). 

t ; '-^2; l

Gaunamos žinios iš Lietuvos, kad netrukus 
bus pasirašytas konkordatas su Vatikanu. 
Sies žinios tuo tarpu dar nepatikrintos.

Lietuvos vyriausybė jau seniai veda pasi
tarimus su Apaštalų Sosto atstovais, kad 
šunormuoti santykius su Bažnyčia. Pasita
rimai keletą kartų buvo nutrūkę, nes tauti
ninkai tų santykių štulonnavimui darė viso
kiausių kliūčių. Buvo tikimasi, kad tą tfvar- 
bų reikalą sutvarkys kun. V. Mirono kabi
netas, tačiau ir jam nepavyko. Kte dėl to 
buvo kaltas, mes nežinome. Netrukus gal pa
aiškės, ar kun. Mironas pats nesistengė tą 
svarbų reikalą sutvarkyti, ar kiti jam trukdė.

Visai galimas dalykas, kad dabartinė vy
riausybė padarys rinitų Žygių, kad nedeisiant 
užmegsti ryšius su Šventuoju Sostu. Tai yra 
labai svarbu ne vien tik Bažnyčios gyveni
mui Lietuvoje, bet ir pačiai Lietuvos val
stybei.

Skelbiama ir tai, kad, netrūkūs po kon
kordato pasirašymo, vienas iŠ Lietuvos vys- i 
kupų bus paaukštintas kardinolu, žinoma, 
jei taip įvyktų, tai būtų didelis laimėjimas 
ne tik mū9ų tautos, bet viso Baltijos krašto.

Nėra abejones, kiekvienas lietuvis katali
kas trokšta, kad kuo greičiausia Lietuva 
sunormuotų santykius su Bažnyčia ir kad 
susilauktų kardinolo.

Vilniaus krašto lietuviui šijnūsų bendroji maina užk!“p0 lietuvius- M>- stoja į apsiginklavimo
darbą. Kiekvienas kunigas, vi
sos parapijos, 'kad ir mažiau
sia kolonija, turėtų tuoj pasi
rūpinti Tautos Fondo komi
tetus sutverti ir rinkti aukas

nelaimė yra lygiai skaudi, o gal dar skau- n^ro Urbšio lankymasis Be- 
desnė, nei kito kurio krašto lietuviui. Tačiau r^yiie paskubino įvykius. Vis- 
skausmas ir liūdesys neturi reikšti nusimi- gi, sunku tikėti, kad lietuviai 
ninio ar nevilties. Kada tautą sukrečia ko- nenujautė momento, 
kia nelaimė, tai sukratą pajunta visi, dau-i Dabar Lietuvos vyriausybė
giau ir mažiau prie savo krašto prisirišę pasikeitusi. Pradžioje prez. A. ginklams.. Kiekvienas lietuvis 
žmonės. Mes, matydami šių dienų stambino- smetona nė girdėti nenorėjo turėtų dienos uždarbį Fondui 
sius Europos įvykius ir jėgos viešpatavimo apie koki% nors koaIicijQ> net atiduoti. Ir tai dabar, tuojau, 
teisę nieko savųjų negalime kaltinti ir smer- suirttimo. Manė Atidėlioti pavojinga, gali bū-
kti. Visi norėjome, kad butų genau, o ne blo- . ti k ■ ti M_.ln
gian. Bet ii tos lietuvių tautos, taigi ir iš el p ™ , p PF p

gyveno pernykšti lenkų ultb MflsI) fira pattiotai, lttisva. 
matomų. Bet kabinete buvo ne maniaii ,apks kad me9 9U jaig
visai ūra patriojotiskų *1L" 1 tartumės, jiems vadovybes nž- 
tininkų ir... kabinetas pradi-1 ,eistume Ponai tarkit5s kiak 
jo braškėti. Tautininkai buvo I norite> aparatl> mes jau turi. 
numatę pavartoti kumštį ir • me Dirbkite bet net™kdyki. 
sucementuoti kabinetų senais t„ Mes reisuia,ne sovo pį,. 
pagrindais. Įdomu. Koštftk niausį paeitįkėjimų dabartine, 
per radio skelbė, kad sudaro- Lįetuvas vyriausybei, vertina- 
ma nauja vyriausybė, naujais me jos postangas t{vynę gin. 
pagrindais ir tikros vienybės
dvasioje, o už pusvalandžio 
per tą patį rndio buvo skai-

KARPATŲ UKRAINOS KARŽYGIAMS

Dėl karžygių ukrainiečių,
Ką Karpatų aukštumoj’

Tartum liūtai, kovės, kviečiu
Visi šaukim: Valio!!!... tuoj.

vi«ų mūsų bendros nelaimės, kuri mums vi
siems dilgina jausmus, ne tik galime, bet ir 
turime šio to pasimokyti. Bendri jausmai, 
nelaimėje patirti, turi mus visus dar labiau 
surišti, suartinti”.

Smerkia Socialistų Laikraštį

Sovietų Rusijos Bejėgiškumas
Rusijos bolševikai ir jų agentai savo lai

ku labai garsiai kalbėjo apie savo galybę. 
Jie sakėsi ginsią ir kitas valstybes, jei kas 
jas užpultų. Kai kurios mažesnės valstybės 
bolševikais pasitikėjo. Tačiau, kai atėjo rei
kalas, kai Hitleris okupavo ir vieną if kitą 
valstybę, Sovietų Rusija nė -piršto nepaju
dino, kad sudrausti užpuoliką. Buvo užvilti 
čekai, buvo užvilta ir Lietuva.

Basirodo, kad bolševikų galybė Sovietų 
Rusijoj, tai tik išpūstas irtūilo burbulas. Gi
riasi turinti gausingą kariuomenę, daug lėk
tuvų ir šiaip ginklų netrūkstą, bet kai rei
kia stoti kam į pagalbą, tylėjimu atsake.

Iš to reikia suprasti, kad bolševflrų vsddo-

Brooklyno “Vienybė” 88 nr. įdėjo veda
mąjį, kuriame nurodo vieningo* darbo reikš
mę ir pabaigoj pastebi:

“Bostono socialistų laikraštis stačiai iš
niekina Lietuvos kariuomenės vadus — ge
nerolus vien už tai, kad jų keturi įėjo į Lietuvos Aido vedama-
vyriausybę. Jokis Lietuvos išlaukinis prie
šas nedrįstų taip atsiliepti apie Lietuvos 
kariuomenės vadus, <kaip kad juos terlioja 
Bostono savaitraštis. Tai grynai išsigimė
lių darbas.

“Reikia stebėtis, kad patriotingi Ameri
kos lietuviai nemato taip žalingų Lietuvai ' koaliciia']r~ Kerniui fo"
partinių fanatikų darbų. Kiekvienas dorto' . . 4
lietuvis turėtų biaurėtis tokiu laikraščiu,1 - ė P
kuris taip rimto Lietuvai pavojaus? momen
tu didžiausiu jos priešu pasirodo”.
Socialistų savaitraštis “Keleivis’

pinu, kartų įžeidžia ir niekina Lietuvos š«-'kad jisai vielas ir jo"direkty. 
nuomenfs ir šiaip jau n,ūsų tautos *«d«s.|vomis (J„ M turėsianti
Tai jo. amatas šmeižti ir niekinti visa, kas m , . . . . . . .
vyk veikti. Tada visi atsisakė. Ant

rytojaus buvo padarytas nau
jas spaudimas ir išsivystė da
bartinis kabinetas.

Kabinetas krašte turi visuo
tiną pasitikėjimą. Išeivija jį 

į sutiko irgi entuziastiškai. Da-

sis su senąją dainele ntpie vie
nybę. Raštikis ir Černius bu
vo nuvykę į tatftininkų posė
dį. Tylėdami išklausė senų dai 
nų ir pradėjo veikti. Ponas 
prezidentas principe sutiko su

p. p. (kovo 27). Apie 10 vai. 
vakare kabinetas buvo sufor
muotas dabartiniu jo sąstatu. 

ne , bet ponas Smetona pareiškė.

L. Prnsrika, “Vilnies” redaktorius, twi- 
ginčydamas su “Naujienų” redaktorium,
tatp kittko uždrožia: “Bet ar manot, kad tas 
melagius atšauks savo zaunasl” Taip tai 

ma Rusija yra bejėgė. Tiesa, ji turi gausiu- lietuviškieji bolševikai polemizuoja.

ti, ir tiesiame pagalbos ranteą.
Kun. Jonas Balkūnas,
Kunigų Vienybės Pirm.

Priežodžiai
Nepasitikėk ginklų sustab

dymui; paliauti kariauti, tai 
vistiek ką atiduoti į rankas 
priešui ginklus ir pergalę.

Jeigu darbo jėga yra pti- 
gUlminga nuo skaifliaus, ru- 
pinkies tutėti kūdUugi&us pa- 
gelbininkų.

Ką žmogus įgyja savomis 
spėkomis, tai jis didžiausiai 
brangina.

Jeilgu aplinkybės leidžia tau 
trisėiliis nandoties, užlaikyk 
savo pareigas.-

Kaip tik žmogus ko nors

Kad jie kovės už laisvužę,
Nors jų buvo ir mažai;

O priešų?... Jų daug priūžė,
Tartum plėšrūs vanagai.

Kad teaip Spartos jie didvyriai,
Gindami Ukrajiną,

Už laisvę kovės ir mirė,
Giedant laisvės jos himną:

šče ne vmerla Ukrajina!!!...
Dar nežuvo ir nežus...

Lai tą vbė nūnai žino,
Kad ir laisva vėl ji bus.

Nes teaujas už ją kazokų
Palikuonys, vardu: ‘Sic’,

Ką praeity ir paliokų
Pastangas keisdavo “w nic...”

K. Vidikauskas

Vokietijos nacių užsienio reikalų ministras J. von Rihben-
neprisiturinciai geidžia, tuoj trap Berlyne pasitinka Rumunijos užsienio reikalų nūn. Gri-
tampa neramiu. ; gore Gafeucu, atvykusį konferencijou. (Acme telephoto),

t
f
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LIETUVOS JŪRŲ PREKYBA EINA ’dens kelio, kaip kad Klaipė
dos uostas turi Nemunu, Da
ngę, Kuršių mares. Tačiau

PER LIEPOJĄ
Latvija turi tris didelius 

gerai įrengtus uostus — Ry
gos, Ventpilės ir Liepojos. Per 
šiuos uostus įprieš karų ėjo 
žymi dalis Rusijos prekybos

tas pastangas gal įvertins tik
tai kiek vėliau... Kartu su 
Klaipėdos kraštu Lietuva ne
teko apie 70 kilometrų savo 
gražiojo pajūrio. Dabar pali-

su užsieniais. Rusai tuos uos- ko Lietuvai tiktai apie 25 ki
tus žymiai buvo patobulinę ir 
išplėtę. Liepoja buvo ir karo 
reikalams priderintas uostas. 
Po karo Latvija savo uostuo
se nepajėgia išplėsti judėjimų 
pagal jį dydį ir pajėgumų. Y- 
pač yra apmiręs nuošalesnis, 
visai arti Lietuvos rubežiaus 
esąs, Liepojos uostas. Pro 
Šiaulius - Mažeikius Liepojos 
uostas Lietuvai geležinkeliu 
visai lengvai pasiekiamas. Kol

lometrai pajūrio. Čia yra gam
tiškai puikiausia jūros vasar
vietė Palanga; ir visas tas 
jūros gabalas labai tinka va
sarvietėms, nes kraštas apau
gęs miškais, padengtas smėlio 
kalneliais, jūra pakraštyje ne
gili, švaraus smėlio dugnu. 
Deja, šitokia pajūrio savybė 
mažiau tinkama jūrų laivinin
kystei, kas šiuo metu Lietu
vai yra svarbiausia. Jau prieš

nebuvo Šiaulių - Telšių - Kre- keletu metų Lietuva pradėjo
tingos geležinkelio, Didž. Lie
tuva su Klaipėda susisiekda
vo geležinkeliu per Mažeikius 
- Skuodu - Kretingą. Tuo ke

bliu Liepoja buvo arčiau negu 
Klaipėda. Ir dabar šiaurės 
Lietuvai Liepojos uostas yra 
artesnis, negu Klaipėdos. Bet 
pastaraisiais metais Lietuva 
Liepojos uostu visai nesinau
dojo, nes stengėsi visų eks
portų ir importų nukreipti į 
Klaipėdos uostų, nors dalį jū
rų prekybos buvo net paran
kiau leisti per Liepojos uos
tų. Dabar laižai staiga pasi
keitė.

Lietuva neteko savo vienin
telio jūros uosio Klaipėdos, 
kurios išugdymui yra sudėju
si daug lėšų ir pastangų. Lie-« 
tuva gal perdaug rodė meilės 
ir rūpesčio dvasiniai išsigimu
siam Klaipėdos kraštui, kuris

dabartiniam savo pajūryje, 
tarp Liepojos ir Palangos, sta 
lyti Šventosios žvejų uostų. 
Pastaraisiais laikais buvo su
darytas projektas tų uostų 
tiek patobulinti, kad jis tiktų 
ir jūrų prekybai, kad į jį ga
lėtų nors mažesni jūrų laivai 
įplaukti. Tai turėjo būti pa-, 
gelbinis uostas Klaipėdai. De
ja, dabar teks projektų per
dirbti ir rūpintis čia įsteigti 
pagrindinį Lietuvos jūros pre
kybai ir laivininkystei uostų. 
Tų bus galima įvykdyti tik
tai per keletu metų. Reikės 
įdėti daug darbo ir lėšų, nes 
čia uosto statyba labai sunki 
ir brangi. Šventosios upė, šio
je vietoje įtekanti į jūrų, yra 
menkutė. Šiaip uostų tenka 
statyti atviram, negiliam smė 
lėto d»gno pajūryje. Be to, 
šis uostas neturi vidaus van-

tautos pastangos ir pasiryži-; 
mas turės nugalėti visas kliū
tis, pakelti nuostolius, ir Lie
tuva vėl turės jūros uostų, 
kad ir menkesnį, pegu Klaipė
da, užtai grynai lietuviškų, sa
vo jėgomis išugdytų. O tuo 
tarpu, kol bus susitarta su 
Vokietija dėl laisvosios zonos 
Klaipėdos uoste, Lietuva savo 
jūrų prekybų nukreipė per Lie
pojos uostų. Latviai, žinoma, J 
mielai leidžia kuo plačiausiai 
juo naudotis, teikdami visų 
galimų lengvatų. “Lietūkis” 
jau gavo pirmuosius užsienių 
prekių transportus per Lie
poją. Liepoja tuo tarpu bus 
ir Lietuvos jūrų prekybos lai
vyno buveinė. Nė vienas šio 
laivyno laivas nepaliko Klai
pėdoje. Užimant Klaipėdą še
ši laivai buvo kelionėse ir tik
tai du uoste, bet ir tiedu -pas
kutiniu momentu pasitraukė 
į lenkų uostų Gdynių. Taip 
pat į Gdynių išplaukė ir mo
kamasis karo laivas “Prezi
dentas Smetona”.

Religinis Koncertas
NEWARK, N. J. — Balan

džio 2 d., iparapijos salėje, 
Šv. Cecilijos choras, vad. dain. 
Antano Giedraičio, dramatiza
vo Dubo-is 'kantatų, “Kristaus 
Septyni Žodžiai nuc 
žiaus”.

Choras giedojo puikiai ir 
sutartinai. Solistai, kuriais 
daugiausia rėmėsi, labai gra
žiai savo dalis giedojo, nors

500 ELEKTRiKINlŲ LEDAUNHJ
General Electric, Norge, AVestingliouse, P.biloo Conser- 

vadore, Crosley Shelvadore ir Hatpaint turi būti išpar-
$50. iki $75. PerkaT,tduota. Sutaupymai nuo 

dabar!

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Kainos Žemesnės Kaip 
Pirmiau!
Puikus — taupus — tikras bargenas! Su
žinokite, kodėl jau SJ metų daugiau 
G-E Refrigeratorių buvo Išparduota, 
kaip per bet kokį laikotarpi General 
Electric istorijoj
Su G-E Selectlve Air Condltlon Jūs ga
lite gauti daug kombinacijų temperatū
ros ir drėgnumo, kurie duoda praktiškų, 
mažai kainuojanti būdų valgius užlai
kyti.

GENERAL $$ ELECTRIC
Bf f HiGF « *TO»S

Pamatykite dabar visus gerus refrigeratorius pas J. 
F. Budrikų. Graži dovana pirkėjams.

Jos. F. Budrik Ine.,
3409-11 South Halsted Street

TELEFONAS YARDS 3088

BUDRIKO RADIO VALANDA
WCFL, 970 k. Įsitėmykite tikr^ nauji — 9-tą valandų, Chi
eagoa laiku, Nedėlios vakare.

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Viduriams Užkietėjus - 
Milijonai Vartoja 

EXLAX
PASIGKLRĖKIT Alio PAPRASTU 

BET MALONIU BĖDŲ t

Vyrai, moterys Ir vaikai visur pasiti
ki Kx-I.ax suteikti jiems maloniu, at
gal viliančių pagelbų nuo vidurių už
kietėjimo. Per virš 30 metų jis buvo 
Amerikoje labiausiai parduodamas 
lluosuoto jas.
Žmonės žino. kad Ex-l,ax yra velkius 
ir patikimas — betgi švelniai vei
kiantis. Jis išvalo vidurius be ap
sunkinimo ar nemalonumo.
Kitų kartų jums ar jūsų valkams 
prireikus ltuosuotojo, pamėginkit 

Ex-Lax! Jis turi gardaus šokolado 
skonj. 10 c. ir 2 5 c. dėžutės yra pas 
jūsų vaistininkus.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ i 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIU!
Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėkit raides “E-X-L-A-X ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plyteles. 
Kad gautumėt geras pasekmes, 
reikalaukit tikro Ex-I-ax!

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOUTED UMTIVE

Vilnijos krašto vaizdai. Vargingi, bet sykiu sveiki ir linksmi lietuviukai švarinasi, prau- GARSINKITES “DRAUGE” 
siasi prieš pusryčius. (VDV. piloto)

PATRIJOTINE TĖVYNES RĖMĖJŲ 
GVARDIJA, SUJUSKIM!

ROCHESTER, N. Y. — Ba-1, šui pasiduoti”. Reiškia, Lietu- 
landžio 12 d., 8 vai. vakare, f,vos kariuomenė pasirengus bi-
lietuvių parapijos svetainėje 
buvo vietos lietuviškų drau
gijų, klubų, kuopų ir skyrių, 
pradedant dešiniais, baigiant 
kairiais, atstovų mitingas, kad 
išnešus protesto rezoliucijas 

Kry-1 prieS Lietuvos žemių grobuo
nis ir parinkus aukų Klaipė
dos tremtiniams bei ginklų 
fondui. Visi atstovai vienbal
siai sutiko bendram masinio

le minutę žydinčių savo gyvy 
bę aukoti tėvynės gynimui

Tat, ar mes galim jiems ne
paaukoti nors vienos dienos 
uždarbio, ar kas kiek galim?

Tat, aukodami klaipėdie
čių sušelpimui, aukokime ir 
ginklų fondui.

Aukas galit priduoti kun.
J. Bakšiui, Ant. Žiemiui, ar
K. Šiliniui. Pinigai bus tuo
jau per Lietuvos Konsulatų jsusirinkimo šaukimui balan

džio 21 d., 7 vai. vakare, pa- New York pasiųsti.
Visų. draugijų, bei 

sanbūrio vardu,

kai kurie pirmų kartų viešai .. , . TV. ~ i- x- , -rr rapijos svetainėje. Įžanga vipasirodė. Sop. soliste buvo Va
lerija Račkiūtė, kuri savo bal
so gražumu ir aiškumu stebi
no visus. Altas — Bertba Pa-
lužytė; tenoras — dain. Anta
nas Giedraitis (pavadintas — 
gražiabalsis Antanas), ir ba
ritonas — Jonas Račkus. Ten
ka padėkoti dain. Antanui Gie 
draičiui už jo taip puikiai su
rengtų programų, kuris giedo
damas sunkiausių rolę — Kri
staus, sykiu ir dirigavo cho

siems nemokama. Kalbėtojai
. vietos, bet įžymiausi: kun. J. 
Į Bakšys, J. Čepas, P. Svetikas, 
M. Duseika, B. Černauskas. 
Bus renkamos ir aukos. Bet

klubų

Raštininkas Ant Žiemys

Tas tikrai myli, kas apart
meilių žodžių gerus darbus 

labai gaila, kad mūsų bendro1 fiįrLa 
fronto atstovai 13 balsų prieš j 
10 nutarė surinktus pinigus 
skirti tklaipėdiškių šelpimui, o 
nieko į ginklų fondų.

Mes, nusistovėję patrijotin- 
gi lietuviai, negalim leisti pa

rų. Tikimės, ir daugiau jo da- žeisti Lietuvos kariuomenės
rbų (pamatyti.

Žmonių buvo pilna salė. Vi
si gėrėjosi scenos įspūdingu
mu, jos ypatingu sutaisyniu, 
o ypač choro giedojimu ir or
kestras grojimu.

Programų pradėjo kun. Pau 
lekas, Redemptoristas misijo- 
nierius, kuris dalinai išaiški
no Septynis Paskutiniuosius 
Kristaus Žodžius. Programa 
baigiant, kleb. kun. Ig. Kel
melis tarė padėkos žodį cro 
rui, jo vedėjui ir publikai už 
atsilankymų.

Prisikėlimo šv. mišias, Ve
lykų rytų, laikė kun. Paule- 
kas, pamokslų sakė kun. kleb. 
Ig. Kelmelis. Choras puikiai 
giedojo mišias. Pritarė smui
kininkas Kazys Kalvaitis. So
listai buvo: Sop. Valerija ir 
Katarina Račkiūtės; altas — 
Elena Laukžemytė; tenoras —

garbę apleisdami neaukojimu. 
Lietuvos garbingasis kariuo
menės vadas, gen. Raštikis, sa 
ko: “Garbingiau žūti besigy- 
nhno kovoje, nei bailiškai prie

Antanas Giedraitis; basas —1 
Jonas Račkus. Procesijoje pa
sižymėjo mažasis choras, ku
ris su naujomis uniformomis 
ėjo giedodami “Linksma Die
na”. Taipgi ministrantai buvo 
puikiai pasipuošę naujais su- 
tonais.

10:30 vai. suma, laikė kleb. 
kun. Ig. Kelmelis, o kun. Pau- 
lekas sakė pamokslų. Choras 
iškilmingai giedojo.

Antradienio vakare mažasis 
choras suruošė velykinį balių, 
kur dalyvavo visi choristai 

^kiaušinių ieškojime ir jų ri
tinėjime. Buvo šauni vakarie
ne. 3C.

ARE YOU 
NERVOUS?
Here is a woy to help calm 

quivering nervas
Do you feel eo nerroua that you wnat U 

aeream? Are tbere t įmes when you ars erosą 
and irrltable . . . tJmes wbm you ocold tbosv 
who are deareat to you?

If your nervea are oo odge. try LYDIA E. 
PINKHAM'S VEGETABLE COMPOL’ND. It 
bei pa calm your ųuiverli/g nervea and ahould 
tire you tbe atrength and energy to face life 
wlth a smile.

Wben your worrlee and carea become roo 
much for you and you want to run away from 
lt all . . . take LYDIA E. PINKHAM S VEG
ETABLE COMPOtJND. Many wo«nen baro 
bad nervea as Jangled ae you ra, būt they bare 
been abte to bulld up t h ei r pep and energy and 
get back to normai wlth tbe aid of LYDIA E. 
PINKHAM S VEGETABLE OOMPOUND.

Wben your mot bar and your grandmotber 
used to become nervout IrHrahleand rundown 
tbey dopendod u po n t bis fa.uoua old medicina 
to pep tbem up agaln ... to belp tbelr nervea 
, • • t*» holp <tvo tbem a cbearful disposJtlon

J LIETUVĄ PER 7 DIENAS pasaulio grelčiuslu laivu
QLEEN MARY Balandžio 21, Gegužės 10 

per Cherbourg Ir Paryžių
Geriausių patarnavimų taipgi užlaiko populiarus ekspresinis laivas 

AQ VITA MA Balandžio 2».
Nepervlršlnaml patogumai, valgiai, patarnavimas.

Speclalė Lietuviška Eksknirslja
AQUITANIA .......................................................................................... Birželio 14

Kitos Asmeniškai Lydimos Ekskursijos
QI EEN MARY ................................................................................... Gegužės 10
AQUITANIA ............................................................................ Gegužės 17, 31

Birželio 14, 28 — Liepos 15

Klauskite brošiūrėlių išaiškinančių Trečiostos Klasės patogumus; taipgi 
knygelės "How to bring your relatives from Europe”.

Pilnų Informacijų kreipkitės J;
DRAUGO LAIVAKARČIŲ AGENTŪRA,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, IUinoLs

CUNARD'XVL\
PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi Išmokėjimai,

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
••U WHiL LIKĘ IIR”

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo >15.00 
Ir augščiau.

S■■
■
s
i

DIENRAŠČIO “DRAUGO”

PAVASARINIS
Piknikas

ĮVYKS

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IttfOKAJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
THE HOME OP FINE FITONITURE” SINCE 1004

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

Sekmadienyje, April-BaMiio 30, 1939
VYTAUTO DARŽE 

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

HUiiMii gg g nu • em ai'iiHM » a
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Penktadieniu, baland. 21, 1939

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
^j.rikoe lietuvių katalikų bran- ton Lake. Rodos, Riaubai irgi Pereitų šeštadienį parapijom ni choro vyrai bei mergaitėm, 

gių organizacijų, ragino taip baigia savo vasarnamį. Link- moterys surengė pafrilinksmi-į Be to, programų paįvairino

Bendras Detroito Katalikiškų Draugysčių Ir 
Kuopų Valdybų Ir šiaip Darbuotojų 

Susirinkimas

pat nepamiršti ir Lietuvoe, ama, kad lietuviai nesnaudžia.' ninio balių, parapijos naudai.
Vilniaus ir Klaipėdos užgrob-j--------------------- Bukšaitė ir Juodsnukaitė
tų kraštų, atminti veteranų fąirinkinius padainavo keletu dainelių.

Moterys pavaišino atsilan-
Balandžio 6 d. įvyko M. S- kusius užkan(lžiu. pašoikta' kiai. 

gos 54 kuopos mėnesinis su- prie lietuviškos muzikos. Pel-i

veikėjų M. Jankų, kuriam čia 
pat nutarta 'pasiųsti sveikini
mo telegrama, ir kitus. Gražų
sveikinimų jlbiliatei kuopai kuriame pasirodė, no liko $33<00.

Kelios savaitės atgal, tarpe ndrame susirinkime balandžio' sudėjo 64 kuopos? pirminirtkė ka<i serSa narė Miknaitienė. ----------
darbuotojų kilo sumanymas 26 d., 8'v. v., Lietuvių svet.,' ()na Simonienė ir dr. Jonikai- Ginkim jai greit pasveikti.

M. Rukšenaito akordijonu ir 
J. Ambrazas gitara.

Po programos abejose salė
se buvo pasilinksminimas, šo-

Dangužis

Remkite Savuosius 
Biznierius

LIETUVIAI DAKTARAI

Detroito katalikiškoms dr-(25-tos ir W. Vernor Highway. tis. 
joms susiorganizuoti į centrų,'Skaitlingai susirinkę galuti- 
kuris, reikalui prisėjus, ga- nai nuspręsime, ar reikalinga 
lėtų tarti savo žodį. Atsiklau- turėti katalikų centrų. Jei

Pranešta, kad jaunametės VVEST SIDE
Balandžio 16 d. Šv. Antano,, , . . , , , . rengia Motinos Dienų vakarų.Programa baigia bendru dai . .A . . , / .Kaip praeitais metais*, taip parapijos choras, vadov. mu-na vi m u “Vilniaus kalneliai’

sta visų parapijų klebonų, ku
rie sumanymui, net su nuro
dymais, pritarė, žadėjo remti 
ir,per bažnyčias pavarys agi
tacijų reikale šio susirinkimo 
ir patys žadėjo dalyvauti.

taip, bus išrinkta valdyba iš 
visų trijų paradų veikimo 
patogumui.

Organizacinis darbas, ypač

“Pasėjau linelius’’, “Kur Ne
munas ir Dauguva’’ ir Lietu
vos himnu. Pankui užgriežė or
kestrą ir visi šoko, linksmi
nosi iki vėlumos.

šiais laikais būtinai reikalin-' Surengimas to šaunaus ba- 
gas. Visi dalyvaukime su nau-' nkieto reikalavo daug darbo. 

Todėl viešai kviečiame visų dingais sumanymais, nurody-|Lž tai padėka priklauso ren- 
k&talikiškų dr-jų bei kuopusiais. ( , gimo komisijai: O. Kratavi
valdybas ir šiaip'katalikų dar-, Komisija: P
buotojus dalyvauti šiame be- Atkočiūnas, M. Šimonis.

1 I____
Medioaįs, g.; čienei, M. Kasevičienei, E.

EAST SIDE
Gražiai Paminėta 
jAiiopos 20 Metų 
Sukaktis

Balandžio 15 d., Fotr Shel- 
■y viešbuty, Moterų Sąjungos 

1 kuopa minėjo 20 metų įsi- 
, teigimo sukaktį. Bankiete da 
lyvavo virš 250 svečių, kurių 
tarpe buvo net iš Cleveland, 
Ohio, ir Chicago. Daug taip 
it sųjungiečių dalyvavo iš 

> t ir 72 kuopų.
Bankietų atidarė kuopos 

irm. O. Kratavičienė pakvie-

pos veiklų per 20 metų sykiu 
nurodydama, kaip naudinga 
yra moterims ir mergaitėms 
priklausyti prie vienintelės A-

Paurazienei, E. Stepanauskie- 
nei, J. Simutienei, S. Sibinie- 
ne'i ir O. Aksomaitienei.

ir šiemet sųjungietės eis prie zikui J. A. Blažiui, buvo su-, 
šv. Komunijos “in corpore” rengęs parapijos naudai va-' 
8 vai. mišiose. Vakaro prog- karų. Publikos atsilankė ne- 
ramoj bus: bunco ir kortavi- mažai.
mas. Įžanga 25c. į Programoje suvaidinta dvie

Naujų narių, šiame sus-me jų veiksnių komedija “Mel- 
įsirašė: McGown ir M. Gali- ckijoro Putelės Meilė’’. Vai
nienė. Sųjungietės džiaugiasi jįnime dalyvavo'. U. Lapins-
Galinienės įsirašymu, nes ji kaitė, P. Parimskas, J. Tumas, 
yra viena žymiausių daininin- yjsį gerai atliko savo užjuo
kiu ir veikli moteris. McGown tis, prijuokino publikų.
yra jauna moteris, neseniai 
susilaukusi sūnelio. Džiaugia
si kuopa ir jei tapus sųjungie- 

Kuopai stojus ant 21 metų te.
gyvavimo kelio linkiu dar dau1 
giau nuveikti organizacijos,'

Toliaus mokyklos vaikučiai 
išpildė dalį programos daino
mis.

Parapijos choras palinksmi
no dainelėmis. Dainavo ir vie-

Medinienė pranešė, kad' kvie
merikoj katalikių moterų or-; stos iš chicago centro valdy- 

+ o • ' tėvynes n Amerikos lietuvių . narės negalės dalvvauti
ganizacijos - Moterų feųjun- , b ; yi g j j para-H “ W’, 'RISTYNES
gos. Po kalbos perskaityta- .. . . • , • kP- 20 raetli jubiliejaus ban-* *• u- • į pijos moterys ir merginos kvie1... nes ant rvtoiaus busgauti sveikinimo telegramos: 6iftmog dgtis )prie idealįų m(> neb apt but>
nuo: E. Statkienės, centro vice ' ■ - -................... b&nlkietas centro dvasias va-
pirm., M. Vaičūnienės, centro
sekr., Angelo® Simutienės, ce-lga; nareį k ka,aliklž_
ntro iždininkės, J. Čepulienės, visuomenei_ 
iš Chicago, ir M. Jokubaitės, . ,
Conn. valstybės direktorės. Vi!

[čiamos dėtis .prie idealių mo- dietas" .Zntrj'dT^ik va-! p™ktadi™i’ 
terų - sųjungiečn, būrio. Si;dui cagos nstynių mėgėjai vėl tu-
organizacija yra labai naudin-L • \ *° J ....  | kimo proga). Be to, ragina

Ona Kudžienė žadėjo gaut 
si sveikinimai priimti gausiu dovan.} liotcrijai p„ kuopos 
delnų plojimu. , piknikų. Birželio 3 d. Balkie-

Sekančiai Stankienė ir
dama kun. I. Boreišį, klebo- K. Dailydienė, akompanuojant 
> Šv. Antano parapijos, su-' C. Stankiūtei, duetu padaina- 

1 ilbėti maldų. Po turiningo; vo “Mergužėle mano” (Či 
menu, kuris įbuvo patiektais
ant gražiai papuoštų 'stalų, 

uopos pirm. O. Kratavičienė

Sunku yra atsikratyti palin
kimų, bet dar sunkiau yra ei
ti prieš savo valių.

Tuščiu yra, kas savo viltį 
žmonėse arba sutvėrimuose 
padeda.

Ofiso tel. CANal 2345 
Rez. teL CANal 0402.

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavitt Street

DR. P. ATKOČIŪNAS DR. CHARLES SEGAL
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.
3147 S- Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

DR. P. J. REINAR
(BEIN AKA USKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:

Ofiso — Wentworth 1612
Res. — Y arda 8955

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

Telefonas HEMlock 6280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 Ir 6—8 vaL vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitari us

rėš progų pamatyti eilę žymių
ristikų Chicagos Coliseum’e.
Promoteris Ed White rengia

. . šias ristynes, kurias remia ir
Banionienė raportavo, kad . ,, , . , .. ,, . ’ __ .Chicago Merchants kliubas

nares užsiprenumeruoti jubi
liejinę knygų.

seserų vakaras pelno davė $77.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

• Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Sercdą

Sercdoiuis ir Kodėl, pagal sutartį

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
T«t YARds 0994 

Rez. TeL PLAza 2400

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Ncdėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

apsiėmė darbuotės su lioteri- 
jos tikietais.

Nutarta 20 metų sukakties
žausko) ir “Onyte”. Jų dai- 'bankieto rengim0 komi6ij, 
naviinas visiems taip .patiko, ,iuosuoti nuo įžangos.
kad keletu sykių buvo iššauk- Į _______

ikaro .programai vadovauti I tos. “Mano sieloj šiandie šve-Į lirtki greit
pakvietė E. Paurazienę, Mo- ntė“ (J. Tallat-Kelpšos) so-igtasini Paurazui, vyrui M. S.
' " ................ . ............. ]0 isP'ldc' M- Galinienė, oka”'-i centro pirm. Elzbietos Paura-

panuojant E. Daumantienei.
Dainininkė šių dainų dedika-

tirų Sųjungos centro pirm. 
Programa pradėta Moterų 

ųjungos himnu, po kurio kp.
A nm. O. Kratavičienė sveiki- 
i j ilgametes kuopos. nares ir

vo ilgametėm kuopos narėm. 
Kelia syk iššaukta dar padai-

Apyskaita dar nėra pilna.
Jurgutienė ragino nares dė- 

nė, Gustaitienė ir Vatčiūnaitė prįe rankdarWų iparodtts>
taipogi prašė kambarėlio pla
tinimui lietuviškų knygų, lai
kraščių Motinos Dienos vaka
re, kuriam visi turės progos 
užsiprenurneruot lietuviškų 
laikraščių arba nusiphkti lie
tuviškų knygų. Vėsos mielu 
noru sutiko.

O. Y., 54 kp. koresp.
zienes.

ekvienų apdovanojo gėlių |navo “Kur bakūžė samanota” ,kaisevįgįuį

Dėl mirties motinos Combo- 
lo (Pennsylvania), Jonui Mi-

bukietu. Tai buvo įspūdingas 
jigerbimas tų, kurios ilgus

. etus darbavosi ne tik kuo
ro®, bet Lietuvos ir jos ižei- 
v jos labui. Publika kiekvie
nų sveikino rankų plojimu.

(Šimkaus). Antru atveju dain. 
M. Galinienė padainavo “II 
Bacio” (L. Arditi) ir “Nalktis 
svajonėms papuošta” (Vana
gaičio).

Dainų tarpe kalbėjo kun. I. 
Po narių pagerbimo, E. Pau Boreišis, kuris, įvertindamas 

izienė žlaviai apibudino kuo- Moterų Sęjungų, kaipo Arne-

škiame užuojautos.
ir visai seimai rei

Vaikučių Pirmoji šv. Ko
munija bus sekmad., b ai. 23 
d. 8 vai. ryto.

Dirmavonė bus bal. 27 d., 
7:30 vai. vak.

Mėgėjai matys ristynes 
tanp Jim McMillen ir Kuffy 
Silverstein dėl Illinois valsti
jos čempionato.

Taipgi dalyvauja Lee Wy- 
ckoff su Paul “Frenchy” Am- 
notte; Chin Lee, kinietis, su j 
Mattie Matsura, Japonijos 
žvaigžde; Mystery Man su | 
Jimmy Hefner; Ray Cleinents 
su Artliur Vau Saxan.

Tikietus šioms ristynė'ins ga
lite įsigyti: 166 West Wasū- 
ington Street, kamb. 316.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.

Po You EVER PEEP 
Tm?oocn The Key
HOi.e EVHEM | fįfĄ 
dlTTING IN HERE 
WITM y©vK

I NEVEI? Gir 6 
ChfiHtr. OTHEfc.
M O M' OK B»C

15 TMCRE.
OLe TH’ Tinę -

iHTCUHATIOftAU

Pavasariui išaušus, kelios 
sųjungietės su šeimom rengias 
važiuot arčiau prie gamtos. 
Lukusevičiai jau gražiai įsi
kūrė ūky netoli Detroito. Ša 
linskai ir Viliai skubinas sta 
tyt vasarnamius prie Hough

Bal. 23 d., 3 vai. bus susi
rinkimas visų dirmavonės tė
vų ir vaikų.

Misijos mūsų bažnyčioj pra
sidės gegužės 1 d.; baigsis
d.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKI&UIU. JUaiUKIECIAMS 
parrfė

Kun. Dr. Jonas Starkūs, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui ją. įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:

DRAUGAS PUBUSHOra OO.
2334 Soatti Oakley Avenue Chicago, Illinois

KLAUSYKITE

New City Finitm Mat
RADIO PROGRAMO

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

Programa dalyvauja St. Louie-Louie Koniediška Grupė, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

J

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yarde 8146.

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

Ofiso TeL C anai 6122
Res. 8342 So. Marahfield Are.
Res. TeL Beverly 186S

DR. GEORGE t. 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 GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitaręs 

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKŪL’IS
FHYSICIAN and SURGEON

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL FROspect 1980

Klausykite

PALENDACH’S TRAVEL 
BUREAU

Folklore Radio Program 
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

ToL Pullman 7235 
Res. Pullman 0268

DR. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

10758 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois 

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

Tsl OANal 6122.

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Catlfornia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

TeL YARds 5921
Res.: KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL OANal 6909

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofise TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerfy 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofise vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8999 8a. OlaremoBt Avė.

Valandos 9—10 A. M.
NedeĮiomię pagal eptartį.

LIETUVIAI ADVOKATAI

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

DR.J.J. KOWAR
(KOWAK8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekuikadiemaia 

pagal sutartį.

Tel CANal 0257
Res. 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

Tek TARA 2246

DR. G. Z. VEŽKIS
DANTISTAS

4045 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutari;

Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telephoaa RSPubUc 9723

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryte iki • vaL vakare 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais 

P^al Sutarti.

DR. V. L SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafsyette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Pcnktadieaisis

4631 South Ashland Avė.
TsL Toris 8fM 

Pirmadieniais, Treiisrfiaeėaia ir 
ieitedi nnisis

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS (VYKS BAIANKIO-APRR 30 D., VYTAUTO DARŽE, 11®.IR SOUTH PĮM ROAD
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Keistučio Bendrovė 
Pažengė Pirmyn

BRIDGEPORT. — Sį pava
sarį sueina metai, kai Keis
tučio Skolinimo ir Taupymo 
bendrovė persikėlė į dabarti
nę savo vietų adresu 3230 So. 
Ifalsted St. ir kai ji gavo Wa- 
shiugtono vyriausybės apdrau 

savo depozitams. Šių per
mainų dė'ka Keistučio bendro
vė per šiuo® metus laiko ka
pitalas pakilo veik ant $100,- 
000. Sykiu auga ir taupymo 
ir paskolos. l)abar bendrovė 
ant rankų turi aplikacijų pas
koloms sumoje arti $20,000. 
Bendrovė iš vyriausybės buvo 
gavusi $30,000. Ta suma jau 
išleista paskoloms.

Iš viso narių Keistučio b-vė 
turi virš 1,200.

Keistučio b-vės prezidentu 
yra Tarnas Januli®, kurs sa
vo pareigas eina uoliai ir rū
pestingai. Sekretorium yra 
jaunas vyras Juozas Mozeris, 
kurs tų vietų užėmė po mir
ties senojo sekretoriaus Jono 
Evaldo. Naujasis sekretorius 
jau pilnai apsiprato naujose 
aplinkybėse. Jam neilgai tru
ko apsiprasti dėlto, kad tau
pymo ir skolinimo bendrovių 
vedimas yra jo specialybė. Ji
sai yra išėjęs tam reikalingų 
mokslų ir turėjęs apie šešių 
metų patyrimų.

P-nas Mozeris yra gimęs 
Dievo Apvaizdos parapijoj 
1910 m., o 1914 m. su tėve
liais persikėlė į Cicero, kur 
po nuiu. 1603 So. 5Q,Jkve. ir 
dabar tebegyvena. Praėjusį 
sekmadienį jo broli® naujai į- 
žventintas į kunigus atlaikė 
primicijas. Kadangi bridgepo- 
rtiečiai prisiviliojo jaunų ir 
gabų eicerietį Juozapų Mozerį 
Keistučio bendrovei vesti, tai 
čia kilo kalbos, kad ir jo bro
lis kunigas turės būti paskir
tas Šv. Jurgio parapijai vika
ru. Bet tas turbūt neįvyks, nes 
jaunas kunigėlis pasižymėjo 
moksle ir galimas daiktas, kad 
ffo Eminencija Kardinolas Mu-

NEURITIS
■ ILIIVI FAIN IN PIW MINUVIS

To relieve the totturing pain of Neurltia,
Rheutnatism. Ncuralgia or Lumbago in a 
few . minute*, get the Doctor's formula 
NURITO. Dependnble—no opiatea, no nar- 
cotics. Doea the work quickly—mušt rdleve 
cruel pain, to your satisfaction In a few 
minutes or money back at Druggist's. Don’t 
euffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

, ndelein jį leis aukštesnius mo
kslus eiti.

Juozas Mozeris yra baigęs 
Šv. Antano lietuvių parapijinę 
mokyklų. Higli sclioolės moks
lus ėjo St. Bede kolegijoj, Pe
ru, 111. Po to tę*sė ten kolegi
jos kursų. Vėliau lankė Nor
ton Junior kolegijų Ciceroj. 
Visur ėmė biznio kursus. Nuo 
1932 metų pradėjo dirbti Šv. 
Antano Taupymo ir Skolini
mo b-vėj ir tuo pat laiku lan
kė American Savings & Loan 
Institute.

Taigi p-nas Mozeris prisi
rengimu ir patyrimu atsakan
tis taupymo ir skolinimo ben-

Sekmadienį Pas Mus 
Bus “Vargšas Tadas”

T0WN OF LAKE — Mo
terų Sųjungos 21 kuopa ren
gia gražų vakarų (programų 
ir šokius), balandžio 23 d., pa
rapijos svetainėj. Pradžia 7 
vai. vakare. Rinktinė svečių- 
mėgėjų grupė atvaidins “Va
rgšas Tadas”. Bus ir kitokių 
painarginimų. Po programos 
grieš gera orkestrą šdkiams.

Lauksime visų atsilankant.
Kuopos pirm. J. Čepulienė 

daug darbuojasi su komisija 
kad vakaras visus patenkin
tų. Įžanga 35c.

Kų tik sųjungietė-s rengia, 
visuomet visi esti patenkinti.

Sųjungietė

drovės vedėjas. Rap. Mt. Greetiwood 
Lietuvių Vakaras - 
Bankietas

Balandžio 22 d., P. Mitchells

Vajaus Vakarėlis
Lietuvių Piliečių Darbinin

kų Pašalipos klubas rengia va- salgje> 3001 w in.th gt)
jaus vakarėlį balandžio 22 d., 
Neffo svet., 2435 So. Leavitt 
St. Bus lietuviška muzika.

Nauji nariai bus priimami 
nuo 18 iki 25 meti} be įstoji
mo mokesčio, o nuo 25 iki 30 
metų už vienų dol. Gi nuo 30 
iki 45 metų amžiaus sulig ko
nstitucijos.

Dabartinę klfibo valdybų su 
daro: Dominic Varnas, pirm., 
Wm. Duoba, vice pirm., Zig. 
Vyšniauskas, nut. rast., Petras 
Šlogeris fin. rašt., L. Geniotis 
kont. rašt., V. Ivanauskas, iž- 
din.

Biznio komisija susideda iš: 
Antanas Liakas, J. Simonavi- 
čius, Saržickas, F. Karvelis 
ir J. Lotts.

Susirinkimai laikomi kas 
ketvirtų nedėldienį mėnesio, 
V. Neffo svet., 2435 So. Lea
vitt St. 1 valandų popiet.
, Kvieslys

SLA 178 (kuopa ir 19 Wardo 
Lietuvių Demokratų klubas 
rengia bendrų vakarų. Prog
ramų sudarys koncertas, kal
bos ir laimėjimai. Į bankietų 
žadėjo pakviesti ir žadėjo at
silankyti žymių svečių.

Bankietas prasidės 6 vai. 
vakare. ■ < • <į

Kviečia krikšto kūmas
B. Walantmas

Kas Imis su mažaisiais, sil
pnais ir varguoliais, jeigu ne
dorybė tyčiosis iš geru.

ITCHINC SKINOv
Even the mort stubborn itchlng of edema, 
biotchee, pimplee, athlete's foot, rashes and 
other erternally caused skln eruptlons, 
gulckly yields to pure, cooling, antiseptlc, 
iiduid D.fc.D. PrcscriftioN. Clear. gretas- 
l«sw and stainless—dries fast. Its gentie 
olli soothe the lrritation. Stopa the mort 
intense Itchlng In a hurry. A 35c trial bot- 
tie, at all dnig Stores, praves it—ot your 
money back. Ask for O.O.O. PrcscriftioN.

GART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER— PRUZIN

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

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TeL YARDS 1278 

Res. 4543 South Pautam Street

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey hak. Grey hair 
makes you look old and feel old. 
Try the Modem* Method for Col- 
oring Hair . . . CLAIROL. VouTl 
appreciate the quick, pleasant treat- 
ment. No bleaching feąuired to 
•often the hair when you asą 
ČLAIR0L. Toi/11 love the recults 
on your hair — beautiful, naturaU 
looking color that deflea detection. 
See yourcelf aa you would likę to 
be. See your halrdreuer today or 
•and this coupon NOW.

Natūrali}.. • tf/zA

i rara fa fsak fa» tMf aia»> sf
FHt/MT eiafraf aa *•

•TIm parfact cadiMnadaa tl rlch 
' aaap and daOcata c«lor that caa’t ba copiad 

that only Clatrol toet

JOAM CLA«. CLAItOL, Ina.
U3 W«t aetfc «U l»«w York. N. t.

irtu

i
n
m

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karuiiškū

Balandžio 21 Diena
Jie klausė Numylėtinį, kur 

radosi jo Mylimasis. O jis at
sakė: “Išvyskite Jį patys sau 
namuose kilnesniuose už visų 
tvarinio kilnumų; bet išvyski
te Jį irgi įmano meilėje, mano 
liūdesiuose ir mano ašarose”.

CICERO

Cincinnati Reds beisbolo rinktinės “shortstop” Billy Myers 
sunkiai sužeistas išmuštos bolės žaidimo metu. Rinktinės trai- 
neris dr. R. Rhode teikiu pirmųjų pagalbų. (Acme telephoto)

Grįžo Iš Misijų 
Kun. V. Andriuška

Balandžio 20 d. grįžo Auš
ros Vartų parapijos vikaras, 
gerb. kun. Vincentas Andriuš
ka, MIC., kuris buvo išvykęs 
su misijomis į įvairias lietu
vių kolonijas. Kun. V. An
driuška vėl stoja į savo se
nas vikaro pareigas tęsti kil
nių parapijos darbuotę. Svei

kiname laimingai grįžusį gerb. 
vikarų ir linkime geriausių 
sėkmių ir Dievo palaimos pa
rapijos daubuose. Rap.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
- ■ ' ■■■■■■■■■ d ■■ .1 ■
— —————
Urba Flovver Bhoppe 
4180 Archer Avi.

Phone IiAFATETm HM

GSlee Mylintiems — Vestuvėms — 
BSnUeuuns — lAtdotavėms —

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Salrfield AvenueTel. LAFAYETTE 0727___________

r\ V V A T koplyčios visose 
** Chicagos dalyse

Klausykite mfisų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais, 
7:00 vai. vakaro iš WHF0 stoties (1420 K) — Pranešėju

P. SALTIMIERAB

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BONO CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
927 NOPth We«tarn Avė. Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103Ktabis, mos Ultt Stori

M
$
I,A
{nf
i

Po įprogranio bus šokiai. Įža
nga 35c.

Rengimo Komisija

Puikūs ir godūs niekuomet 
neturi atilsio: neturtėlis ir 
dvasioje nusižeminęs, visuo
met turi apščiai ramybės.

M. S. 48 Kp. Vakaras
Moterų Sąjungos 48 kuopos 

narės subruzdo ruošti šaunų1 
vakarų balandžio 23 d., para
pijos svetainėje.

Esate girdėję Šakar-Makar 
chorų dainuojant per radijo! 
Tų chorų pamatysim dainuo
jant ir veikalų lošiant pirmų 
kartų Ciceroj. Šakar - Makar 
choro vadovė, Alena Bružienė, 
užtikrina, kad kas atsilankys 
nesigailės. Chorui akompanuos 
Stanley Rakauskas, varg. Vi
sų Šventųjų parapijos.

Lauksime visų atsilankant į 
šį parengimų. Programa pra
sidės lygiai 7 valandų vakare.

Nervous, Weak, 
Ankles Swollen!

Much nervousness ls caused by an es- 
ceas of atida and poisons due to func- 
tlonal Kldney and Bladdcr dlsorders 
which may also cause Oetting Up 
Nlghts, Burning Pasauses, 8wollen 
Jointa, Backache, Clrcles Un,der Eyes, 
Excess Acidity, Lcg Pains and Dlssl- 
ness. Help your krdneys purlfy your 
blood wlth Cystez. Usually the vary 
flrst dose starta helplng your kldneys 
clean out excess acids and this soon may 
make you feel likę new. Crstfez mušt 
satisfy you completely or money back is 
gūaranteed. Get Cy.tex (slss-tez) to
day. lt costs only 3c a dose at drugglsts 
and the guarantee protects you.

A FLAVOR ALI 
ITS 0WN THAT 

MILLIONS PREFER

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Būčio, M. L C. “KELIONB APLENK PA 
ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais SI.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai KELIONEįspūdinga
PO EUROPĄ” ir vpač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Hhnou
Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti. Išnuotnuoti — Arba 
Norėdami Kų Nors Pirkti. Atminkite 'Dr-go' Olaesified SUtvr

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr

LAIDOTUViy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A N P C patarnavimasHRIDULHIlbL DIENĄ IR NAKTĮ
n V V A T KOPLYČIOS VISOSE U I R A 1 MIESTO DALYSE

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

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St 
Telefonas YABda 1419

flnthony B. Peikę 6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Conrt 
ClCerų 2109 .

Ladiawiez r Simai
I. lilen
S. P. Mažeika
Antaias M. Philips
1.1. Zoli

4348 So. Califomia Avė. 
Phone LAFayette 3572

8319 Lituauioa Avenue 
Phone YABde 11M-UI9

8907 lituhniea Avė.
Phone YABda 4906

1646 Weet 46th Street 
Phone YARdn 0781-0782
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Iš Marijonų Rėmėjų 
Chicagos Apskrities 
Susirinkimo

Balandžio 19 d., “Draugo” 
name įvyko Marijonų Rėmė
jų Draugijos Chicagos apskri
ties susirinkimas, į kurį atsi
lankė veik iš visų kolonijų at- 
stovai-atstovės. Visųpirma pi- 
rmin. A, Bacevičius atidarė 
susirinkimų, kviesdamas nut. 
rast. perskaityti protokolų, ku 
ris buvo priimtas.

Sekė kolonijų raportai.
West Side — C. Druktenis 

ir D. Gasparkienė pranešė, kad 
susirinkimai įvyksta, išvažia
vimo knygutės platinamos sek 
m ingai.

Brighton Park — Pr, Vaič- 
kauskas ir Marcijona Navic
kienė pareiškė, kad susirinki
mai įvyksta kas trečių sekma
dienį kiekvieno mėnesio ir įsi
rašė sekanti nariai: Napoleo
nas ir Salomėja Saučūnai į- 
mokėdami $5.00; Stanislovas 
Gedeminas — $6.00; Jonas Ke- 
rulis — $1.00; Justinas Kudir
ka — $1.00; Antanas Žilinskis 
— $3.00; Ona Antušienė — 
$1.00; Julijona Petkūnienė 

’— $1.00 ir Ona Klimienė $1.00. 
Pinigai perduoti Marijonų ce
ntrui. Taip pat sėkmingai pla
tina laimėjimų knygutes.

Cicero — S. Ališauskienė 
pareiškė, kad susirinkimai į- 
vyksta kas pirmų trečiadienį 
kiekvieno mėnesio ir įsirašo 
naujų narių; taip pat knygu
tes baigia platinti.

Dievo Apvaizdos parap. — 
O. Bukantaitė, Grikšienė ir P. 
Ivanauskienė pranešė kad su- 
sirinkimai šaukiami, laimėji
mų knygutės platinamos ir 
šiame sus-me grąžinta jau už 
$5.00.

Melroee Park — Kazimieras 
Kantautas pareiškė, kad ti
kisi visas 'kiek turėjo paėmęs 
laimėjimų knygutes išplatinti 
ir prašė dar atvesti daugiau.

Marąuette Park — B. Ne- 
nartonis, K. Vilimas, O. Vili
mienė, Statkienė ir A. Puike- 
lienė pranešė, kad susirinki
mai įvyksta kas 3-čių sekma
dienį kiekvieno mėnesio, lan
komi skaitlingai ir naujų na

šiame sus-me visus nustebino •
atveždami vien tik narių mo
kesčių 50 dol. Tai negirdėtas 
dalykas. Iš to reikia pasi
džiaugti ir palinkėti ir toliau 
taip sėkmingai darbuotis. Štai 
jų armija: A. Pukelienė, A. Jo 
naitienė, J. Stoškienė, P. šne- 
kutienė, E. Andreliūnienė, R. 
Andreliūniis, J. Baublys, P. 
Satkienė, M. Idzelienė, M. Sa- 
moškienė, Ona Vilimienė, T. 
Goberienė, P. Strodomskienė, 
A. Raštutienė, A. Pakelis, M.

Pasaulinės New York Parodos komisi jonie rius John J. Sullivan (kairėj sveikina Capt. 
James Lansing (dešinėj) ir 26 Ilaskell instituto studentus - indėnus, kurie visu parodos lai
ku bus raiti garbės sargai. Huskell institutas randasi Lawrence, Kansas. ir yra viena di
džiausių indėnų mokyklų. (Acme telephoto)

Pukelienė, Dargelienė, L. Dru-i Taipgi bus Įkalbėta apie CIRKAS 
Memenę, Zarombiene,T. Pet-,T5v0 Provineijoio kun. j. j.j 
roškevicienė, A. Riniidnitė, I Tni.n;.i;n ftiierivimn snreneti iI Jakaičio sugrįžimų, surengti) Greater Olympia Circus jau 
Vaišvilienė, Jankauskienė, U. j jo pagar})aį sutiktuves ir iš- randasi Chicagos Stadiume. 
Šaulinskienė, V. Vileikienė, P-igįrstį jg tolimųjų misijų dar-
Banevičienė, V. Raubūnienė,1 bnotės, kaip sekasi misijonie- 
A. Paulauskienėj A. Dapikie- rjams pjetų Amerikoj, Argen- 
nė, M. Jakubauskienė, M. Ma-i^noj Reikaias paliktas valdy- 
jorienė, Brazauskienė, Baran-'-b(>s nuožiūrai.
skienė iš New Jensey, Balu-

Nesiradus daugiau skubių 
reikalij susirinkimas baigtas.

Apskrities valdyba nuošir
džiai dėkoja vardu Tėvų Ma
rijonų už aukas ir taip gražų 
ir skaitlingų atsilankymų.

tienė iš New Jersey, B. Nenar- 
tonis, M. Ežerskienė, M. Nor- 
but, EI. Banevičienė, M. Ges- 
tautienė, P. Šidlauskas, Mar.
Janeliūnas, V. Vaitkienė, J.
Žalanda, Jonaitis, B. Lazdau- 
skienė, 0. Prosevičienė, Kot.
Alijošienė, J. Pūkelis, Kara- 
nauskienė, M. Skrebienė, Ža- 
gūnienė, Elz. Ogentienė, Pet.
Gailius, Petr. Armonienė, J.
Paulauskas ir Kazimieras Vi
limas. Pinigai perduoti 50 dol.
.centrui.

Weist Pullman — K. Raila 
asmenini negalėdamas daly
vauti, raštu prisiuntė savo ra
portų: skyrius gražiai gyvuo
ja, rengiasi prie išvažiavimoj tuvėse patarnavo graborius 
laimėjimų knygutes platina, Antanas M. Phillips, 
naujų narių tuom tarpu ne-

Talentas iš visų šalau pašau 
lio surinktas žmones palinks
minti.

Tarpe žvaigdždžių randasi 
sekantieji: Helkiwists, fire di- 
vers iš Švedijos. Paroff Trio 
iš Rusijos: Pee Jav, drąsuolis 
iš Belgijos: Zacchini, Human 
Cannonball iš Italijos: Wa- 
llenda trape aukštos dratos

J. K.

Mirė Vienas Senas,
Kitas Jaunas

Antradienį buvo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis A- 
ntanas Dambrauskas, 3232 S. 
Emerald Abe. Buvo sulaukęs Į 
64 metų amžiaus. Paliko liū- j 
dinčių moterį Pranciškų, tris

prisirašo, tikisi vėliau jų at
siras; dabar Skyriuje randasi 
19 narių. Ačiū p-nui Railai už

Hoagland su Liberty arkliais; 
Gustave Brenk su juo vaidini
mu; Jack Littlejobn, Jim 
Wong ir Shanghai Wing šei
mynos Gauskos, ir daugumas 
kitų žvaigdžių apart 31 gerai 
žinomų juokdarių.

Cireus tęsis iki balandžio 
30 d. Perstatymai įvyksta kas 
vakare 8:15 vai. popietiniai 
vaidinimai Trečiadieniais, šeš 
tadieniais ir Sekmadieniais. 
Perstatymus galima matyti už 
populiarias kainas.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI TAVERNAS 

Pardavimui tavernas. Tikras "gold 
mine”. Atsišaukite: 1933 West «3rtl 
Street, telefonas proupeet 2247.

REIKALINGA MERGINA 
Mergina, namų darbui Oak Parke. 
Pasilikti vakarais. Turi turėti paty
rimo. AtsiSaukite: Coal Otflee, 1919 
So. CalifonUa Avė., tel. lavvndale 
3183.

ORIGINAI.fi ECRU ARBA 
CREAM VERANKŲ SPALVA 
tauletų Formoj

PARDAVIMUI BUNGALOW 
Medinis. bungalow; 6 kambariai; mo
demiška vanta: ištaisytas užpakalinis 
porčlua; ištaisyta pastogė; yra beis- 
montas Ir furnace: 37 H pfidų lėtas; 
1 blokas nuo ftv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčiios; 1 blokas nuo gat
ve karių ir krautuvių: adresas: 12310 
South Union Avonue. >660.00 cash. 
>29.00 J m&nesĮ. Kaina tiktai >3.600. 
Telefonuoklte: Commodorc 0232.

ATYDAt
Grindų plovėjos, džianitoriai. užsi
dirbkite ekstra pinigų, rinkdami paS- 
to ženklelius 18 ofiso gurbų. Mes per
kame svarais, su popiera. Saukite: 
Rnckwcll 8928.

artistų iš buvusios Austrijos: 
Antelekai iš Rumunijos; Peer- 
less Patters, Fearless Flarese- 
me, Great Fussmer iš Olan
dijos, Aerial Ballet, Voise 
Flyers, Ray Goody, ir dauge
lis kitų.

Ant žemės ir rinkėse maty
site tokius žymius lošėjus k. t. 
Loyal Repeski šeimynų; Po- 
wers Slonius iš Australijos; 
Petroff’s meškas, Edna Cur- 
tis ir šunius; Rudy Rudynoff 
su jo vokiškais arkliais, Jinx

rnODURA
JTi c Ti

Tabletas
10c

OU»AUiLlTV I
30 BF AUIIFLII COIORS 

MBl EIS
Tabletas

10c
Dažo Ir apalvuoja Silkinius, Vilno

nius Ir Vatinius.
Visose Department Krautuvėse Ir 

Aptiek os*.
Jeigu Jūsų de&lerla neturi, pirkit 

tiesiai 18
O. P. RUBARDT & OO., Dirbėjai 
MII Ravenwwoo<1 Avė.. Chleagn. III.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai,

Šiltu vandeniu Šildomas, po B kam
barius, viskas naujausios mados. 
i <128 8. 47fh Conrt. Cicero. IUĮnois.

RENDON ŪKIS
40 akerų Okls; Belolt, Wlsconsln'ef 
renda >10.00 j mSnesJi geram vyrui 
ar moterel dėl prižiflrSJimo atiduo
sime dykai. Atsišaukite: 2155 North 
Kllhoum Avė., Chicago, Illinois. Tel.| 
AUBnnv 7904.  '

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas: 4 kambariai vlr-

Buj. 1 apačioj; furnacu apšildomas; 
garadžius. Atsišaukite: 3421 South 
Springflekl Avė. Tel. Lawndalc —- 

8291. 

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)

šeštadieniais — ]
Penktadieniais — Nuo 7 iki 8 v. v.
Sekmadieniais — J

dukteris ir vienų sūnų. Laido- r\
A • X 1 • 1

Ketvirtadienį palaidotas Ko 
nstantinas Baltūnas, 20 metų 
amžiaus. Mirė Šv. Bernardo 
ligoninėj po apendiko opera-

raportĮ, nors negalėjo <My-|cijoe. Gyven0 929 W. 33 PI. 
vauti, bet savo pareigų neuž- PaHko Iiadinjię nlotin,( stn.
miršta.

North Side — A. Bacevi
čius pareiškė, kad susirinki
mai šaukiami, laimėjimų kny
gutės išplatintos.

Iš raportų, reikia pasakyti, 
kad visose kolonijose Marijo
nų rėmėjai gyvai veikia, tik 
susirinkimas labai apgailesta
vo, lead nei vienas iš Tėvų Ma 
rijonų kunigų neatsilankė, ir 
labai pageidavo, kad ateityje

nislovų ir seserį Stanislovų. 
Laidotuvėse patarnavo grabo
rius Antanas M. Phillips.

rių įsirašo; marketparkiečiai i nepamirštų.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

£AME OF DASCbru.v 
BtTWfXH MARRlBO 
AKO SlNtLE MEN 
AT AKI POLlTICAL

Simfonijos Orkestros 
Koncertas

BRIDGEPORT. — Šv. Jur
gio parapijos simfonijos or
kestrą, komp. Antano Pociaus 
vedama, duos koncertų gegu
žės 7 d., Šv. Jurgio parapijos 
salėj. Ši orkestrą jau nuo se
niai pasižymėjusi, dalyvavusi 
visos Chicagos katalikiškųjų 
mokyklų konteste ir laimėju
si pirmų dovanų. Daibar or
kestrą prie minėto koncerto
rūpestingai rengiasi. Nėra a- 
bejonės, kad koncertas šau
niai bus išpildytas. Tik rei
kia, kad visi į jį atsilankytų. 
Tikietų isanksto galima gau
ti Gudų krautuvėj, 90t West 
33 St.

Skaitlūga Ekskursija i Išima
ŠV0DŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Per Gothenburgų, Švediją

Gegužės-May 31 d., 1939 m.

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:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

^.BUICK
AGENTŪRA

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių| 
Prienamomis Kainomis.

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

Domininką® Kuraitis, Savininkas 

Telefonas VICtory 1690

MACARONI- 
AND-CHEESE 

REAOV IN 9 MINUTES

UTILITY LKJUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporated

Prospect 0745-0740
Wholeule Only

5931-33 So. Ashland AveJ

Tel.

Pas mus galima gauti tikrai T ,lą-1 
tuvISką Importą Valstybiną Deą-1 

tlną
Mes Ir Visi Mflsų Darbininkai I 
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dslmldaal 

Savininkai

Turtas viri 
5S.lSS.OOS.ta

MILLIONS OF POUHDS HAVE BEtN 
USED BY OUR GOVERNMENT

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone IiAFAYETTE 0401

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

$5,000.00

TImokPjom ja 
ui pąjfetu.

pinigus f
Duodam Paskolas ant l-mq

IfoTgičių
Safety Dsposit Dėžutės Galim* 

Pasirsnduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
S vak. Rerodom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEOERAL SAV
INOS & LOAR ASSOGIATION

, of CHICAGO
JUBTIN 1IACKTEWICH 

President
HELEN KUCHINSKA8, See.

ATYDAI
Pataisom, lšvalom, suprostnam vy
riškus Ir moteriškus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam Įdedame pa- 
maSalug. Toliau gyvenantieji pasau
kite: VIRglnia 1093. — Overllngto
Valymo. Prosljlmo ir Taisymo Krau
tuvė, 4002 So. AVood St. Clcago.

pAHdavimui
2 krėslų barzdaskutykios setą par
duosiu pigiai. AtsiSaukite: 0421 So. 
nusieti Street, Chicago, UI. 2-tras 
aukStas. 

PARDAVIMUI NAMAS 
4004 So. Maplewood Avė., geras 2 
fletų medinis namas; 6 Ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas; yrabeismon- 
tas; 30 pėdų lotas: kaina tiktai — 
>4200.00. Galite apžiūrėti namą iŠ 
lauko pusės, bet praSome netrukdyti 
gyventojų. Arthur Rtnek, 3711 West 
03rd Street, tel. PROspeet 0268.

Kunigai' turėtų įsigyti L 
Vyskupo Petro Pranciš-J 
kaus Bučio, M.I.C. para-J 
šytą

PAMOKSLŲ į
Kaina $1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.

Chicago, III.
400 puslapių knygą.

REMSITE IR PLATINKE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

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
•soq{mfsi ou o ‘poifsait

Kam Kankintis?

GAUKITR

MUSŲ
THRRMIO

PERMANENT
WAVB

y
Mes nevarto Jam nei masinos, 

nei elektriko*. Garantuojame su- 
garblnluotl blle kokios rūSles 
plaukus. >5.50 vertybO — Sla sa
vaite tiktai >4.59. .

BERNIUK ’S BEAUTY 
8 H 0 P

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitaga TeL Tarda 2771 

lt metų patyrimo.

UNTVERSAL 
RESTAURANT 

KodaniUkl*u«U ir Pato
giausia Valgykla 

Brldgeporte
750 W. 31st Street

A. ▲. MORKUS, savininkas
Td. Victory 9670

ORIGINAI.fi

