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Naciai iš mažųjų valstybių s
Viliasi, kad jos visos pasisakys už
Vokietija, taigi prieš prez. Roosevelta
Hitlerio užgrobimų planai
susilaukė smūgio, atžangos
PARYŽIUS, bal, 21. — ŽiA pos reikalus yra be mažiausio
niomis iš Berlyno, Vokietija pagrindo.
Žinovai pareiškia, kad minė
diplomatiniu keliu klausia ina
žųjų valstybių — Suomijos, tos valstybės visa savo širdi
Lietuvos, Latvijos, Estijos, mi remia prez. Rooseveltą..
Graikijos, Turkijos, Švedijos, Bet vargiai jos visos apie tai
Rumunijos ir Jugoslavijos, vy pasisakys atvirai. Aplinkybės
riausybių, ar jos bijo Romos kai kurias verčia stačiai 'pasi
Berlyno ašies puolimų {ata sakyti už nacius ir fašistus.
Tai naujos rūšies prieš ma
kų), ar jungiasi su prez. Roosevelto bal. 15 d. paskelbtu žąsias valstybes Romos Ber
,
taikos atsišaukimu Hitleriui lyno ašies agresyvumas.
Čia pripažįstama, kad ypač
ir Mussoliniui.
Nacių viršininkai viliasi, i Hitlerio agresyvumas peT pla
kad čia visos išvardintos val čiai iškeltas aikštėn. Tuo bū
stybės atsakys, 'kad jos nebijo du jo užgrobimų planams už
totaiitinių valstybių ir prez. duotas smūgis. Ir aiškiai ma
Roosevelto kišimasis į Euro tosi jo žygiuose atžanga.

Sovietu Rusija siūlosi globoti Lietuvos,
Latvijos ir Estijos nepriklausomybes
Latviai ir estai atsako, jie
nereikalingi Maskvos globos
IjONDONAS, bal. 21.— Ži valstybė grasintų

niomis iš Helsinkio, sovietų
vyriausybė turi diplomatinius
pasitarimus su Pabaltijo val
stybėmis — Lietuva, Latvija
ir Estija, Sakoma, sovietai
siūlo šioms vaistytiems gin
kluotai padėti, jei kuri nors

LONDONE KRIZĖ
ATSLŪGSTA, KARO
BAIMĖ MAŽĖJA

•VATIKANAS, bal. 21. —
Šventasis Tėvas Pijus XIL
kviečia katalikišką pasaulį per
gegužės mėnesį melstis dėl
taikos, kad visos tautos ir vi
sa žmonija sulauktų nepapras
tai visų geidžiamos ir reika
lingos rainvliės.
Jo Šventenybė tuo reikalu
kreipės laišku į savo valsty
binį sekretorių kardinolą Maglione.
Reiškia noro, kad gegužės
mėnesį visose vyskupijose ir
parapijose įvyktą viešosios pa
maldos taikos, ir ramybės išmeldimui.
Ypač geistina, salto popie
žius, vaikų malda, nes iš vai
kų spindi nekaltybė, malonu
mas ir malonė.
BOLŠEVIKAI ATŠAUKIA
LAIVYNO MANIEVRUS

TALINAS, Estija, bal. 21.
— Žiniomis iš Maskvos, Balti
jos jūroje — Suomijos įlan
koj ir Rytų Prūsijos pakran
tėmis, vakar turėjo prasidėti
“dideli” sovietų karo laivyno
manievrai. Bet karo komisa
ras Vorošilovas manievrus at
šaukė. To priežastis, esą, nori
ma taupyti žibalą.

jų nepri
klausomybėms.
Patirta, Latvija ir Estija
sovietams atsakiusios,
kad
joms nėra jokio pavojaus ir
jos nereikalingos karinės pa
galbos. Apie Lietuvą neturi NACIAI APSIMETA GE
ma žinių.
RADARIAIS

BERLYNAS, bal. 21. —
Vakar per karinį paradą Hi
tlerio tribūnoje be aukštųjų
vokiečių viršininkų buvo pa
sodinti buvusios Čekoslovaki
jos prezidentas Haclia ir Slo
UŽDARYTA SEIMO PAVA vakijos ministras pirmininkas
SARIO SESIJĄ
kun. J. Tiso.
KAUNAS. — Balandžio 15 d.
'ministras pirmininkas genero Tuo būdu naciai apsimeta
las Černius uždarė seimo pa geradariais čekams ir slova
kams, pagerbdami jų atstovus.
vasario sesiją.

VĖLIAUSIOS IŠ
LIETUVOS

LONDONAS, bal. 21. —
Valdiniuose ir kituose sluoks
niuose karo baimė mažėja ir
su pasitikėjimu žiūrima į ateitį.
Ypač vyriausybės sluoks
niai tenkinasi, kad Berlyne iš
kilmės praėjo l»e jokių naujų TAUTOS ŪKIO TARYBOS
PIRMININKAS GEN.
nacių užgrobimų.
SUTKUS
Vyriausybė dar lūkeriuoja
numatytos Hitlerio kalbos ba KAUNAS. — Balandžio 13 d.
vyriausybė patvirtino tautos
landžio 28 d.
ūkio tarybas pirmininku gene
DU LENKAI ŽUVĘ DAN rolą Sutkų, o pavaduotoju —
Tūbelį. Balandžio 17 d. tary
CIGO KORIDORIUJE
ba pradėjo darbą.
,
BERLYNAS, bal. 21. —
Per vykstančias čia vakar iš
SVARSTOMAS BIUDŽETO
kilmes Hitlerio pagarbai arti
PERTVARKYMAS
Graudenzo
(Gtrudziądzo),
KAUNAS, bal. 18. — Šio
Dancigo koridoriuje, lenkai
susikirto su vokiečiais naciais. mis dienomis vyriausybė svar
Pranešta, kad du lenkai už sto biudžeto pertvarkymą, ku
mušta. Lenkų policija daug ris bus pritaikintas prie nau
jų sąlygų dėl Klaipėdos nete
vokiečių areštavusi.
kimo ir pagrįstas didžiausio
UŽDRAUDŽIAMI SĖDĖJI taupumo principu.
MO STREIKAI

POPIEŽIUS RAGINA
PASAULI MELSTIS
DĖL TAIKOS

STEIGIAMAS SPAUDOS —

DRAUGIJŲ DEPARTA
MADISON, Wis., bal. 21. ~
MENTAS
Wisconsino legislatūra paga
KAUNAS, bal. 18. — Pa
liau pravedė bilių, kuriuo grie
žtai uždraudžiami darbinin naikinus visuomeninio , darbo
valdybą, vidaus reikalų mi
kams sėdėjimo streikai.
Bilius pasiųstas gubernato nisterijoje steigiamas spaudos
— draugijų departamentas.
riui pasirašyti.

WASH1NGTON, bal. 21. —
Šen. Borahas pareiškia, kad
J. A. Valstybės negali būti to
liau neutralinės, kadangi vi
suomenės nuomonė nusisuko
prieš diktatorius.

NEW YORK, bal. 21. —
Minkštųjų anglių kasyklose
nedarbo klausimas, matyt, bus
pavestas spręsti prez. Rooseveltui.

20

Vokietijas diktatorius Hitleris priima fieldmaršalo Goeringo ir kariuomenės vadą sveikinimus Berlyne balandžio
(Aome radiophoto),
d.
i

DANCIGO MIESTE
SUSIKIRTIMAI
IR AREŠTAVIMAI

KARO ŠALININKAS SE
NATORIUS

Londone pranešta, kad bolševikai jau
linkt susidėti su britais ir prancūzais

AVASHINGTON, bal. 21.—
Baltuose Rūtnuose pas prezi
dentą lankėsi senatorius T. F.
Bet Londonui ir Paryžiui
BERLYNAS, bal. 21. — Grreen, demokratas iš Rbode
Dancigo mieste vakar vakarą Island valstybės, naujosios
stato neįveikiamas kliūtis
santvarkos
šalininkas.
Hitlerio pagarbai naciai su
> LONIX)NAS, bal. 21. — Iš gą. Būtent, ji griežtai reikarengė vaikštynes su deglais.
Suprantama, jis su preziden | patikimų šaltinių sužinoma, lauja, kad, kilus karui visų
Įvyko susikirtimas su darbi- tu tarėsi aipie karo galimu^ į kad sov. Rusija pagaliau pa
šių trijų valstybių viso! kari
ninku grupėj),t naciai sužeinea
linkusi su Britanija ir Pran- nes pajėgos būtų sujungtos
sti.
„ .
A
„ mų pareiškė, kad jei Europo- įcūziją sudary ti karinį antia- priešą atremti, kad nebūtą
Nac«j policija vakar tol aa_ je kUs 1[araf j A Valstyb8a gresinį sambūrį.
daroma jokių išimčių.— < *
tuonis asmenis daugiau suėmė negalėsiančios išvengti įsiki Bet Maskva stato savo sąly Anglija tai svarsto.
ryšium su susektu sąmokslu šimo.
sugriauti nacių valdžią. 31 as
ANGLIJA TURI APRŪPI
muo buvo areštuotas trečia
NIMŲ MINISTERIJĄ
IŠ DARBININKŲ
dienį. Tarp areštuotųjų yra
LONDONAS, bal. 21. — Mi
i iGYVENIMO
‘
socialistų ir du 'politiniai po
aistras
pirmininkas CbamberMARIJAMPOLE. — Darbo
licijos agentai.
Nacių autoritetai aiškina, inspektorius, patikrinęs Smo- lainas paskyrė vadinamą ap
kad su lenkų pagalba norėta leno linų fabriko darbo patal rūpinimų ministrą, kurio pa BERLYNAS, bal. 21. — Ži
nacius pašalinti iš Dancigo pas, rado darbininkus dirbant reiga karo laiku visu galimu niomis iš Vokietijos globoja
didžiausiose dulkėse. Inspek spartumu veikiančias armijas mos Slovakijos, slovakai su
valdžios.
torius įsakė visiems darbinin aprūpinti municija, taip pat kėlė tiesiog smurtinę kampa
rūpintis, kad būtų pakankama niją prieš Lenkiją ir lenkus.
BULGARIJA REIKALAUJA kams įtaisyti kaukes.
Karinės žaliosios medžiagos at
TERITORIJOS
Slovakijos sostinėj© Bratis
Patirta, kad viena didžiulė
sargų.
lavoje slovakai surengė iškil
SOFIJA, bal. 21. — Bulga- firma, turinti Marijampolėje
Ministeriu paskirtas Leslie mes Hitlerio pagarbai. Per
rijos vyriausybė pasiuntė Ru vieną avalynės parduotuvę,
Burgin su kabineto nario ran šias iškilmes iš slovakų radi
munijai reikalavimą, kad bul ruošiasi atidaryti ir antrą.
ga. Burgin yra 51 m. amž., jo stoties štai kas kalbėta:
garų valstybei būtų grąžinta Tuo labai susirūpinę batsiu
priklauso nacionalių liberalų
“Buvo laikai, kai mes, slo
Dobrudžos teritorijos dalis viai, kuriems dar vienos im
partijai.
ties Juodąją jūra.
portuotos avalynės krautuvės
vakai, daug pasitikėjome Len
Nauja ministerija perims
atidarymas
atimtų
ir
tą
men

Po pasaulinio karo Dobrukija. Bet ji mus skaudžiai nu
daug pareigi) iš karo ministe
ką uždarbį, kurį jie gauna
dža pripažinta Rumunijai.
vylė su savo žadėjimais. Taa
rijos, kuri buvo apkrauta tais
parduodami savo gaminius.
yra mums puiki pamoka, kaip
sunkumais.
ĮSAKYTA PARŪPINTI
reikia pasitikėti Lenkija”.
Prie Prienų plento darbų
Neišaiškinta, kame dalykas,
PLIENINIUS VAGONUS dirbantieji bedarbiai uždirba
GRAŽIAI PRADĖJO
ką lenkai slovakams žadėjo ir
Illinois prekybos komisija iki 40 lt. savaitei. Uždarbių
DARBĄ
neištesėjo.
Chicagos viršutinių ge težink e visi (patenkinti.
ŠIAULIAI. — S. m. vasa
lių kompanijai įsakė panaikin
MUSSOLINI SPAUDŽIA
rio 16 d. prie Leipalingio (3)
NAUJAS LAIKRAŠTIS
ti medinius keleinius vagonu
JUGOSLAVIJĄ
š. būrio buvo įsteigtas pirmas
ir įsigyti plieninius.
ZARASUOSE
atskiras Vilkininkų šaulių sky
BELGRADAS, bal. 21. —
ZARASAI. — Šiomis dieno rius, į kurį užsirašė per 30
Iškeliama aikštėn, kad Mussomis Zarasuose vietoj “Skudu kandidatų. Šiauliai nuo pir
lini jau imasi 'griežtai reika
čių” pasirodė naujas Zngraka mos dienos pradėjo darbą.
lauti, kad Jugoslavija be jokių
lienėe redaguojamas mokslei
Kiekvieną savaitę šauliai išsisukinėjimo
prisijungtą
vėms. mergaitėms laikraštėlis
skiria po 3 vai. savo atliekamo prie Romos Berlyno ašies.
“Savu Keliu”.
laiko. Visi rikiuotės šauliai
Nežiūrint to, WPA adminas
tratorius pulk. F. C. Harring- SUNKIAI SERGA MATAS siūdinasi uniformas. Vietos GARSINKITES “DRAUGE”
visuomenė šaulius remia ne
tonas pareiškia, kad komunis
GRIGONIS
tik moraliai, bet ir materijatų vyravimas minėtoj organi
PANEVĖŽYS. — Paskuti liai.
zacijoj yra tvarkoje ir nėra nėmis dienomis "sunkiai susir
CHICAGO SRITIS. — Nu
čia ko daug rūpintis.
ROMA, bal. 21. — Oficia matomas pragiedrėjimas ir
go rašytojas Matas Grigonis.
Komitetas planuoja išklau Dabar guli Panevėžio apskri liu komunikatu Italija paskel > šalta.
sinėti patį pulk. Harringtoną ties ligoninėje. Jum padaryta bė, kad Vengrija sutiko laiky ! Saulė, teka 4:59, leidžiasi
6:38.
tis Romos Berlyno ašies.
raudonųjų klausimu.
kraujo transfuzija.

SLOVAKIJA STAIGA
SUBRUZDO PULTI 1
LENKUS, LENKIJĄ

WPfl administratorius pareiškia, kad
su “Vorinrs Alliance" viskas tvarkoje
WASHINGTON, bal. 21. —
Kongreso žemųjų rūmų komi
tetas išlaidoms skirti iškėlė ai
kštėn, kad WPA darbininkų
organizacijos vardu “Workers Alliance” priešakyje yra komunistai, Stalino šali
ninkai, ir jų vykdoma propa
ganda yra žalinga ir pavojin
ga visai šalies santvarkai.
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tikrai konkrečiai. Toks klausimas galėtų iš- Jr
Dr. Gr. Valančius
kilti tada, kada kiltų visuotinas karas Eu
ropoj ir kada nebeliktų jokių galimumų iš
laikyti neutralumų.

Laiškai Iš Klaipėdos

e

e

Jungtinėse Valstybėse organizuojasi speci- v:
alūs komitetai, kad veikti ir neprileisti šio
krašto įvelti į Europos karų, jei jis kuomet
Čekoslovakijos užėmimas Ko
nirs------iškiltų.
Mat,, yra ---žmonių,
---- ---... kurie
— mano .
.
. .
kad prez. Roosevelto taikos planų siūlymai vo luen- 10 d- r>t,l Klaidus

vo laikraščių redakcijoms a- j
jiie Vokietijos reikalavimus į
T. ,
.
, , .. ,,, , . , ,
Lietuvai perleisti Klaipėdos'
kmšt

lietuviams padarė sprogusios Si žinia, nors ne daugelio
bombos įspūdį. \ iltys, kad Iii ausis pasiekusi, išblaškė visus
tleris pasitenkins tik
! abejoneg ir sunaįkin0 .mgUu.:
vokiškųjų sričių prisijungimu,
y
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžina,
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlsiunClama Uųn tiks
liestų.
deja, nepasitvirtino. Lygiai
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
Pavakary ir vakare radįo
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
iki miuimuuno sumažėjo vil
respondencijas sulyg savo nuožiūros.
Korespondentų
aparatai buvo gulte užgulti.
prado rąžyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rąžomąją
tys, kad galėkime išlaikyti
mažinSle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
Visi su nepaprastu įtempi
giant polemikos ir asmeniškumų.
Pasenusios kol
Klaipėdos kraštą, kuriame jau
pondencljos lalkražtln nededamos.
mu gaudė tikrų žinių. Tačiau
'keturi mėnesiai ėjo gyvas voap
_
n((i
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
kiečių judėjimas.
Bntered as Second-Ciass Mauer March $1, ,1814, at
nei Klaipėdos radio
Chlcago, Illinois Under the Act ot March 1. 1870.
Nors OD (Ordnungs'dieųst fbnal kažkodėl „Lipiką
Socialistai Prieš Ginklų Fondų
neskelbė. VL
Visą
— tvarkos tarnyba) ii‘ ŠA popietę ir Vąkarą transliavo
Socialistų savaitraštis “Keleivis” dėl at
(Licherlieitsabteilung — sau plokštelių muziką, šiupinį ar
Kuriuo Keliu?
sišaukimų rinkti aukas Lietuvos Ginklų Fon
gumo skyrius) formacijų ir ba pilkus pranešimus apie gy
dui, taip pasisako:
Ar gali būti bet kas geresnio ir sauges- I
“Kokiems galams tas ‘Ginklų Fondas’, ■būrių marširuotėmis Klaipėdos vulių veislės gerinimą etc.
nio Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms? 1
jeigu jo ginklais negalima nieko apginti? gatvėmis, jų Ikariškomis dai Tik vėlai vakare Maskvos
Lietuvą ginti siūlosi visi didieji jos kaimy
“Jeigu tie ‘kariškai apmokyti’ vyrai nomis ir nuolatinėmis demo ir Londono radio siųstuvai
nai: Vokietija, Lenkija ir Sovietų Rusija.
daugiau da apsiginkluos, tai jie atiduos nstracijomis klaipėdiškiai lie- slmulkiau pranešė apie susi_
Vokietijos diplomatai pažada Lietuvos ne
Lietuvos priešams da ir patį Kauną, ir vi tuviai jau buvo apsipratę, ta- i kaupasia8 audr06 dabesis ap.
liesti ir reikale jai padėti, jei tik ji eis su
sus ginklus”.
čiau nė vienas negalvojo, kad |įnk KlaipfdlJ
Visų Šventų parapi.jo Roselnnde netrukus pradės statyti
Berlyno - Romos ašimi ir nesidės su jos prieIš to matyti, 'kad “Keleivio” socialistų tai jau reiškia paskutines die-1 Jau
patį vakariĮ kai. ku;
naują
kleboniją. Jos klebonas gerb. kun. Jurgis Paškauskas
nusistatymas yra priešlietuviškas ir prieš- nas mūsų laisvojo pajūrio.
“*•
l"
I
rie
aukšti
pareigūnai
Klaipėdabar
užimtas tinkamų planų paruošimu. Kaip žinoma, kun.
Lenkija labai gražiai kalba apie Lietuvą, valstybiškas. Mūsų visuomenė turėtų užpro
Čekoslovakijos užėmimas ne doj kraustė savo šeimas ir Paškausko vadovaujama parapija jau prieš keletą metų visas
kviečia į talką, žada ginti ir, vėliausiomis testuoti (prieš tokią socialistų agitaciją. Ma
paprastai pakėlė vietos vokie baldus į Didž. Lietuvą o uia- skolas išmokėjo, Ryt šy. Jurgio diena — kun. Paškausko varžiniomis, siūlosi net ginklais aprūpinti Lie tyt, “K-vio” socialistai tebėra to paties nu
čių nuotaiką. Miestas pasipuo rtM sklido gandai vieni po
«• .P.roK“. jp"ikteame, paltokMami pasisekimo jo
tuvos kariuomenę.
sistatymo, kaip anais laikais, kuomet agitavo
•
'
?•
naujuose
užsimojimuose!
šė Mažosios Lietuvos ,(žalia t
Vakar paskelbta žinios iš Suomijos sosti žmones nė cento Lietuvai neduoti.
balta - raudona) vėliavomis,
nės, kad Rusijos bolševikai veda pasitari
Iš kovo 21 į 22 dd. klaipė
nemažai
suplevėsavo ir vokiš diškiai lįetuviai miegojo labai
mus su Suomijos, Lietuvos, Latvijos ir Es
Laisvamanių Skundai
kų vėliavų su hakenkrencais. neramiai. Jau anksti rytą tpratijos vyriausybių atstovais ir siūlo joms mi..
......
(XX) Šventoji — turėtų bu nalu, galima butų duoti galilitarinę pagalbą, jei kas pasikėsintų ant jų
“Šaltinis” rašo, kad jau kelintas kartas
Klaipėdos vokiečių vadas .
si ėjo naujienų gau ymas per
uoStu< jį galėtų būti 'muiiio net ir dideliems lainepriklausomybės. Latvija ir Estija būk tai laisvamanių spaudoje pasirodo vaitojimai, dr. Neumann tą dieną sukvie • radio^bet Kauno ir_'Klaipėdo5|ypating(1
gaUma
vams į uostą įplaukti.
painformavusios Maskvą, kad niekas joms kad jie negauną savo susirinkimams salių. tė Ikrašto seimelio vokiečių
radiofonai vis dar tylėjo, tar būtų pastatyti jūroje, pana
J1 ' » I •
I
pegrąso karu ir dėl to bolševikų pagalba Jie net negali suprasti, kodėl taip su jais frakcijos posėdį ir paskelbė
Sulėtinus juros bangų vei
tum niekur nieko.
šiai kaip Italijos Venecija.elgiamasi. Išmintingai daroma. Žmonės, 'ku savo deklaraciją, kurioj papešanti reikalinga.
kimą, būtų mažiau beužnešaTik
tarnautojai
eidami
į
įšventosios
uostą
gi-i
.. Ko verti yra šie visi pasiūlymai Lietuvai, rie nesilaiko jokių aukštesnių dėsnių nei pa reiškė, kad Šis momentas rei įtaigas ir šeimininkės į turgų .. Statyti
&.? \
.... .
\ \ na i uostą iš jūros puses paįdarytieji kandai.
bekalbant apie kitas Baltijos valstybes, tai prasčiausios dorovės taisyklių, nieko gero knlnuju skubaus sprendimo”, ^dieniu (kovo 22 d.) ryt,>U J"Ttautai
negali
duoti.
Laisvamaniai
ir
Rusiją
reiktų rimtai pasvarstyti.
i .
.šioje vietoje ■ jura y ra Sekli.;
kad “atėjęs laikas klaipėdiš
ke‘
pastebėjo staiga pas.kenusj
Kad • .padtotyt,jtj, namų_ne- Pagalinti' uostą ir miestą ga
ir Prancūziją privertė prie komunizmo. Ne
Lygiai prieš mėnesį laiko .Vokietija atplė kam kitam jie ruošia dirvą ir Lietuvoje. kiams sukurti įstatymą, ati Klaipėdos miesto vaizd,. llieĮima būtų apvesti mūro siena,
šė nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą, nežiūrint Komuniamas gi yra Lietuvoje uždraustas, tinkantį jų kraują, tradicijas
sto gatvėmis vaikščiojo gink- rfoti T^kevį6iau(( tilto 'rajan. į kaip tai yra padaryta Olandito, kad savo laiku iškilmingai yra garanta taigi neturi vietos rasti nė jų talkininkai. ir teisę ir t.t.
luoti krašto policijos, SA “ goje statymo* principą. Juk
nuo jūros atkovotuose
vusi Lietuvos sienas, inimant ir Klaipėdos Juk pats laisvamanių vadas dr. J. Šliupas
Deklaracija, tiesa, labai mi- OD patruliai, vėliavos su ha- tftgai taUs p^^įglį .
tyjntek
’ plųfųoke* Čia tokia siekraštą. Keliais atvejais Vokietija yra grą- savo atsišaukime yra pasakęs: “Valstiją ir glota ir neaiški. Prie panašių
kenkrencais viena po kitos Ii- ko
,jab Ištisa HlU fo’ -^mihUlgidu įfejkyių ir
sinusi Lietuvos užpuolimu ir variusi prieš draugiją, lyginai kaip kad bažnyčią, nuo- i (pareiškimų iš vietos vokiečių
ndo iš langų ir kilo į stiebus, de6i,X.ečių Vadinasi, narnai^08 mažesnės bereikėtų, nes
mūsų tautą šlykščią propagandą. Patys ga dugniai išmes su geležine šluota”. Tad kaip! vadų pusės lietuviai buvo jau
tvarkos pareigūnai ant ranko irgi galėtų būti statomi ant j vandens spaudimas būtųžylime padaryti išvadas, ko verti yra dabar jis šiandien drįsta sau reikalauti lygių tei
pripratę. Tačiau jie tik patys vių nešiojo raudonus raiščius
tiniai nacių pažadai.
šių su kitais piliečiais f
gerai žinojo, kad tai jau yra su hakenkrencais, uniformuo panašių tilti^ |’aąkiau panar J«iai mažesnis, vanduo būtų iš
šiais tiltais įgalėtų būti nuties- j^iejų tokios sienos pusių. Jei
Su Lenkija Lietuva turi senų atsiskaity
paskutinis jų kovos ženklas ti motociklistai dūmė miesto
ti geležinkeliai ir t.t. Taigi 'vanduo lietųsi per pačią siemų. Jos politikų pažadus ir pasisiūlymus im
Bolševikų Propaganda
ir kad jų ‘išvadavimo ’ va- gaĮVg,mįs įg vieno į kitą galą
ant panašių tiltų galėtų išau- :,b‘b ta-i
jokios žalos iš to
ti už tikrą pipigą Lietuva negalėtų, nes šun
“Darbininkas”, rašydamas apie bolševikųpan<^a v*8a^ artėja,
lr t;t- .
t
'gti ir, visas -UomLm ąų savo niekam nebūtų, kai tuo tarpu
ėku yra pamiršti visas tas skriaudas, kokios
propagandą
'kalėjimuose,
teisingai
pastebi:
^>
ar
vi
ena
>
kita
įtempto
la%Kas
įvyko
—
buvo
jau
dausandg|ia^ įr įj^įg reikalin- Olandijoje toks vandens įsibuvo padarytos Lietuvai visai dar neseniai.
“
Komunistai
niekad
nesnaudžia.
Jie
veikimo
diena
ir
išaušo
kovo
m.
giau negu aišku: atsigulėm |gaig pastataiS) 0 taip pat ir veržimas į kraštą yra pražū. Pernai lenkai grąsino pasmaugti Lietuvos
kia
taikos
’
ir
karo
metu,
palankiose
ir
ne21
dienos
rytas.
Tartum
kažLietuvoj, atsikėlėm Vokietijoj. mįektgSi
»• }
tingas. Taigi, jei jūra šioje
nepriklausomybę, jei ji neišpildys jai pasta
palankiose
aplinkybėse.
Kada
gali,
išeina
kokio
fatalaus
nujautimo
stutytus labai skaudžius reikalavimus. Ar po
Gražus, pavasariškas ir saukad ' Akiems jviet°jė nesudaro’ patogių šą
viešumon
ir
tada
parodo
tikrą
savo
veidą
aniamas
tą
dieną,
prieš
piet,
tokių įvykių galima pasitikėti Lenkija ir
li tas kovo mėn. 22 d. rytas naIDanis statomieji tiltai gale
uostui statyti, tai galima
— nežmonišką žiaurumą. Kada negali, dir-J užėjau į “Ryto” b-vės leidžia atnešė lietuviams fatališkai ,
jos gera valia, tai yra didelis klausimas.
. dirbtiniu
...būdu padaryti.
v.
.
,
tų būti dar daugiau sustipriba pasislėpę ar apsimetę bendrojo fronto lnų dienraščių (“Vakarai”, skaudu
Sovietų Rusija taip pat dar nėra įrodžiunaujieną - neteko- nftini kaįp Tigkevi-i<lug tiltas.
Tačiau galima uostą ir mi»
pošūkiu. Nepasisekimą Ispanijoj jie grau- “Lietuvos Keleivis” ir “Bal'si, kad jos globa būt galima pasitikėti. Juk
me Klaipėdos.
Taip
pat
tokiu
tiltu
galėtų
džiai aprau.loja, bet nuo savo tikslo ne- tischer Beolmciiter’) rudakei
stą statyti ir ant kranto, prie
ji yra žadėjusi Lietuvą gelbėti, jei ją kas
Vos
16-ką
matų
tetufziau.
•
.
•
,
e
1
~ būti aptvertas visas miestas kanalų, kuriais vanduo iš jū
atsako. Palys smarkiausieji jų vadai su- jas. pasiteirauti! na„ jienlJ. Ma
pultų. Bet ji atsisakė gelbėti, kai pernai
gėm laisvu Lietuvos pajūriu,.
skubo
iš
Immps
pabėgti
ir
suguzė
o
i
,
...
.
lv
.
ir uostaa iš jūros pusės, ir to- ros pasiektų uostą ir miestą,
lenkai grūmojo Lietuvai, atsisakė padėti gin
w . m.
t
tValstybes,
i * u
r• matox i 8U‘ spaudos*.. radio ir valdžios.. vos 16 metų tekvėpavom
Lic- ( . . < • ..
...
,
,
Meksiką
ir
Jung.
kaip
r
,____
t<, • •
J k,a.-ifttvam žymiai sulaikytų ’kaa dar pigiau kamotų.
ti ir Klaipėdos kraštą. Kam nežinoma, kad
me, jie ir pas mus darbuojasi ir jų dar- ’ * *rl*
tJln,as lnanv ltM e&1 (tuvos plaučiais — Klaipėdos ■ b • sui,-,tintu jūros
imun
utuiiiou.
bangas.
bolševikai labai artimai buvo susirišę su Če
bas, visuomet pažymėtas rusų bolševikų ant !tartinas — t xla 9>ne8 audr9-i uostu, vieninteliu išėjimu į, T
j mioste
net ftih
mieste
-pet
..n"»««'! br"’“ P»»koslovakija ir kad to krašto užėmimas su
spauda”.
Čia sužinojau, tau, tų prieš- i plaU(jl
ir Stai _.Klai£
»*Rerr™77J
vaudu, hūt# i7-|tot>to L"'tuV"S SvCn,'Mi galS'
daro rimtų pavojų pačiai Sovietų Rusijai,
pietį į Kauną is Berljno su* p?da buvo — Klaipėdos ne;.
'
.
.
' - •>
į tu tikrai užsitarnauti Siaurės
tačiau bolševikai leido naciams tą valstybę
Dėl to netenka stebėtis, kad Amerikoje vw grįžo Lietuvos
. K.Z.
................................ 1 l'W«linn nestos ir nuėstus,' V-"^> vnrdų. Tai būtų
pasmaugti.
labiau susiorganizuojama kovai prieš komu
kalų
Mimsteris
Urbšys,
kad
|
Tik
priei
piet Kbuto rodio,7^ Q
į ^kaidnisig Lietuvos miestas,
Visų šių trijų kaimynų siūlomos Lietuvai nistų propagandą. Nėra abejonės, kad komu sušauktas slaptąs seimo posė-jfO7,as perdavė trumpą žinią,
|k,
rtn jo ibogp be dulkių ir gatvinio bildesio,
nistai čia, kaip ir visur kitur, siekia sugriau
garantijos didelės reikšmės neturi. Mes ne
dis
ir
kad
pastarasis
padarys
,
kad
Lietuvos
vyriausybė
suti-i
,.?<
,
' _
ti demokratinę tvarką ir iš jos griuvėsių
galėtų
butų
atitvertas
nuo jū sveika vieta gyventi. Kartu
abejojame, kad Lietuvos vyriausybė, svarsty- i
jame
svarbių
politinių
prane

kusi perleisti Vokietijai Klai ros tokiais’bent dviem tiltais. jis lietuvį dviguba jėga rištų
pastatyti komunistišką diktatūrą.
dama pasiūlymus, yra labai atsargi. Reikia
šimų.
pėdos kraštą ir kad gyvento
prie jūros, kurios jis nemokė
manyti, kad ji nepuls galvotrūkčiais nei į
Ir tąi nę taip brangini kninoKą
visa
tai
reiškia
—
buvo
jai
kviėčiami
užlaikyti
rimtį.
jo
tinkamai vertinti.
“Patriotinis Frontas”
vieno, nei į antro, nei į trečio glėbį. Tad,
tų< kas prib mūsų piniginių
nebesunku suprasti.
'vengti išsišokimą ir t.t. Dąuabejotina, ar šiuo momentu Lietuva ir kitos
resursų galima būtų padaryti.
Tikrasis mūsų langas ir ke
Tuo metu, kfti darėsi Lietuvoje bemlrojo
Nors kovo mėn. 21 d. K lai- gįau nieko, nič nieko. KlaipėBaltijos valstybės keis savo nusistatymą lai darbo vyriausybė, vienas Lietuvos laikraštis
lias į plat. pasaulį yra per
Patsai uostas ir miestas ga
pėdos lietuvių dienraščiai a- diŠkiai lietuviai taip ir nesukytis neutraliai.
Šventąją. Taigi nedelsdami
“Laikas” paskelbė tokią žinią:
pie padėtį nieko nepranešė, £įūojo k^ jįe turi daryti, kaip lėtų būtų pastūmėtas į jūrą
kiek galima išLabai yra svarbu, kad pačios Baltijos kra
“Tautinės vienybės sudarymo iniciatyvą tačiau buvo jau aišku, kad | pasielgt i, 'kraustytis ar no, to bent iki tos vietos, kur van- pasistenkime
.....
....
.
_ _
,n
naudoti si siaurąjį taką ir pa
būvi) pasiėmę savanoriai - kūrėjui, kurie
što valstybės tarp savęs gerai sutartų ir kad
..
..
v. .
pirmasis Lietuvos dramos ak Hau dirbti savo darbą^r ^eT! dens gylis yra 3—5 m. Tuo
suvedė prie vieno stalo visų srovių atsto
vieningai veiktų. Joms visoms reikia būti
darykime
jį
pačiu
plačiuoju
tas prasidėjo. Tatai patvirti
būdu būtų išvengta daugelio
(Daugiau bus)
vus. Jų pastangos ir padėjo sudaryti nau
pasiruošusioms ir, be to, palaikyti kuo ge
Lietuvos keliu į užjūrius.
no pietų metu gautas iš Kau
gilinimo dalbų, bp kurių ne
ją generolo Černiaus vyriausybę, kurioj
riausius ryšius su Skandinavijos valstybė
A. Rulbikns
Jeigu aplinkybė leidžia tau galima afk-ieiti ratt«nt uostą
sutelkti visų srovių atstovai. Savanoriai be no telefoninis pranešimas, kad
mis, kurios taip pat nėra laisvos nuo pavojų.
kitko dar siūlė, kad būtų paleistos viso® tenykščiai užsienio laikraščių teisėmis nandofies, užlaikyk ant jūros kranto. O kiek pagiJos visos, veikdamos drauge, sudarytų nema^
Kalne . uolumas į piktumą
jlinant už uosto' ribų jūrą kapartijos ir organizacijos (tautininkai, pa korespondentai telegrafavo sa-'savo pareigas:
žą jėgą, su kuria jų priešininkai turės skai
virsta tenai vargu be nuodėvasarininkai, jaunalietuviai, ateitininkai ir
tytis ir, jei kas norės jas palenkti į savo
n$ėH
apseis.
šaukimą ir imsi® iniciatyvos pasitarimams jos vyriausybės sudarymo gairių. Principe
r
t.t.), o jų vietoje steigti patriotinį frontą,
pusę, įtraukti į vieną ar antrą bloką, siū
Jei
tavo
drangas per n nau
buvę
nusistatyta,
kad
tuo
tarpu
nė
viena
dėl patriotinio fronto įsteigimo”.
į kurį bus sutelkti visi lietuviai.
lomos garantijos turės būti paremtos ne tuš
“L. 3L” dėl čia iškelto klausimo pažymėjo, politinė partija neveiks. Vadinas, neveiks ir pratimą suklydo, savo moksPatyrėme, kad savanorių sąjungos pirmi
čiais žodžiais, ne tuščiomis sutartimis, su
Europos valstybėms gali ir Ameriką įtraukti į konfliktų. Bet, mūsų manymu, tai pavojų nesudaro. Jei Amerika kariautų, tai tik
tuomet, jei kas jos interesus tiesioginiai pa
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kuriomis šiais laikais niekas nesiskaito, bet

tautininkų partija.
ninkas adv. Gužas šiuo reikalu ruošia atti kad tai buvo apsvarstyta tariantis dėl nau-
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ji gelbėk.
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EUROPOS SAMARIETIS
Kai 1914 m. kilo didysis ka«|Hr»y>hę kariaujančioms Šalims
ras, tai tuometinis popiežius i pasitarti dėl taikos, dovanoti
Benediktas XV dėjo daug pa viens kitam padarytas skriau-,
stangų sutaikyti susikivirčiju das, evakuoti Belgiją ir visas,
sias tautas. Pirmiausia jis no- užkariautas šalis ir tpradėti
įėjo išrūpinti Kalėdų paliau- taikos derybas. Kad ateity kn ,
bas, bet tai jam nepasisekė., ro nebūtų, jis tame laiške paKitos pastangos buvo sekmin-1 siūlė įsteigti tarptautinį teisgesnės. 1915 m. sausio mėn. ^lą sumažinti ginklavimąsi, į11 d. jis išprašė iš kariaujam (vesti taikingas bausmes karQ|
čių šalių, kad paleistų įvairių mėgstantiems ir neramumus (
kategorijų sulaikytus civilius . keliantiems kraštams. Tiesa,
nuo 17 iki 55 metų amžiaus, nei vienas nei kitas atsišaukikurie karui netinka, be to, dar mas taikos neatnešė, į antrų
visas moteris ir kunigus. 1914 antantė net neatsakė, bet įdom. gruodžio mėn. 19 d. jis iš-, m u ir tai pažymėti, kad po
prašė, kad kariaujančios ša-1 karo įkurtos Tautų Sąjungos
lys apsimainytų sunkiai sužei-j pirmieji 26 straipsniai pilnai
stais Belaisviais, kurie karo sutinka su Popiežiaus Benetarnybai daugiau nebetinka. i dildo XV antruoju atsišauki1915 m. gegužės m. 14 d. pa- nra.
siūlė internuoti sunkiai serga Tų taikos Popiežių pagerbė
nčius nelaisvius neutralioj val- visos tautos. Turkai KonstanatyMj. 1915 m. niKpiiičio «<•'ti„«polyje 1918 m. pastatė jo

Vaizdai iš Vilniaus krašto. Žavingas kampe lis ties garsiaja Trakų pilimi. (VDV. piloto)

Šio naujojo vaisto išradė
jas*, kurio pavardės viešai ne
skelbiama, tvirtina, kad nau- j
josios* priemonės veikimas jau
esąs išbandytas Ispanijos pi
lietinio karo metu. Per nacio
nalistų lėktuvų puolimus Ma
dride tos tabletės buvusios
gausiai išdalytos civiliams gy
ventojams. Jos labai jiems
padėjusios suvaldyti savo pa
krikusius nervus ir perdėtų
baimę ir išgąstį. Tik visa nelaimė dar esanti ta, kad nesu
į rasta būdo to vaisto didėsniam kiekiui priimti. Dėl visa
to būtų galima tik nusišypso
ti, tačiau šiuo reikalu rfipina| si visai rimtos įstaigos ir neĮ tenka abejoti, kad tas vaistas
| gali daug prisidėti prie civi
lių gyventojų išgąsčio suma
žinimo orinių puolimų atsiti
kimu.
(XX).

"Kai valstybės ir vy Tokių asmenų apie 20. Tr iš nki. Beveik visus juos slėgė
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IŠPLAUKS IS NEW TURK
FEA tjOTHENBUHGĄ, SvtDUĄ
Pirmoji Gegužės-Mny SI d.

Antroji Liepos-July 1 d.
Antra ekskursija
vadovauja Vladas
■»
M uCinskas, švedų
Amerikos Unijos
lietuvių skyriaus
vedėjas Amerikoj.

VI. Mučlnskaa
Abi ekskursijos užglrtos Lietuvių
laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
Gauk nemokamai suteikiama musų
ekskursijų broiiurų Ir retkartini M*
dinj “Turizmo žinios”.
Kiti Uplaukimai U Nwr Yorko:

Prabos Karolio tiltas staty
statyGKirSHOl.M — grg. 4, liepos M
kio kūrimo reikalams. Ko] iš- |>ai sllyartnta net per 2no yc.
sekmadienio poilsj. 1916
.„..J. ........ x_x_.isus,tvarkyt, politinio gyveni- bus reikalaujama.
metrų aukštumo su užrašu: I
OKOTTN1NGHOI.M, Km. 13, bir*. II
liepos mėn. 18 d. jis išprašė .<Pasaūlin5a
didHa,™ dilgių tiek viduje, tiek
Pagal žemės reformos įsta ėjo 9 metai, nuo gavimo nuo-j^ kiau5inių. Kiaušiniai bu KITNGSHOI.M — biri. 3, rurp. 1>
išorėje
pagal
Kristaus
mokslą
jmai5yti j
nps tikMa. Rre|pk,Į5< (_savo
____
_ __
tymą, kariams savanoriams, savybės dokumentų, iš nauja-I
leisti neutralioj zonoj pasisve- jam popiežioi Benediktui XV,
vietini agentų ar
ir
Jo
įsakymus,
tada,
ir
tik

mirusių karių savanorių šei kurių nei išperkamieji už že-,kad mobs sp idan5iniais esya I SVEDISH AMERICAN LINE
ėiuoti nelaisviut trijy vaiky tautų gera(]ari„i _ be skir.
tai
tada
jos
džiaugsis
taikos
.
visi Bohamijo,
180 North Michiean Avenne,
A.
moms ir žuvusių kovose su mę mokesčiai, nei duotos jie-'s(i
tėvui ir daugiau kaip 18 mSn.jtum0 tautyb5s ir religijos Chicapo, Illinois
išbuvusiam nelaisvėje.
Kai reikšdaml pagarbą _ Rytai>.. palaima, išlaikys abipusio pa-į Lietuvos priešais karių šei- w paskolos nebuvo ieškoma. rniesfaį turėjo pristatyti tam
daugian jis negalėjo padėti,, Ąrgį dar reikia čia paminėti, sitikėjimo santykius ir taikiai ;moms, nesant galimybės duoti Dabar jau atėjo laikas tas1 po vieną vežimų kiaušinių.
tai ir tas jo pastangas reikia |kad tūrtai yra nekrikšėionys» išspręs galinčius kilti konflik-i žemės patogioje įsikurti vie- skolas mokėti, o dauguma nau
fXX/ GARSINKITĖS “DRAUGE”
E. Steponis (Ž. P.) toje, gali būti duodama vie- jakurių dar neturi visų reika
skaityti didelėmis, nes jos bn- Kilus ginAni tarp Paragva. tus”.
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
vo vienintelės. Dėl visų šių pa jaus ir Bolivijos dėl Cbaco
----------------------; toje žemės pašalpos ligi 4,800 lingų trobesių ir tinkamo gy Kaipo Toksai, “Draugas’0 Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.
vo bei negyvo inventoriaus.
stangų ir rūnasčių popiežius
(čako) srities, jį išsprendžia Palengvinimai Lietuvos
neap
Benediktas XV buvo pramin- ne Hagos teismas, bet Popie
rūpinta žeme 45 šeimos miru Stropiai ieškant priklausomas
Tėmvkite Biznierių Barbenus “Drauge”.
Žemės
Ūkio
tas geruoju Europos Samari- žiaus Pijaus XI įgaliotinis.
sių karių savanorių‘ir 18 šėl valstybės iždui iš naujakurių
jiečiu.
imų žuvusių kovose su Lietu skolas, būtų sutrukdytas jų
Dėl trumpumo apleisdami Naujakuriams
vos priešais šiaip karių. Tsta- įsikūrimas, todėl įstatymo pa
NAUJAUSI IR GERIAUSI
Be to, pats Popiežius du ka daug kitų
Popiežiaus
vr gražių
,
....
(VBV) Ministrų Taryba pri ,ym0 pakeitimn nun1atonla keitimu norima juos atleisti
rtu (1915 m. liepos mėn. 28 Pijaus XI .pastangų teisingai ,ėmė žemė, reformos įstatymo
kaip įr kariams saya. bent už 5 metus nuo mokėji
d. ir 1917 m. rugpinčio mėn. 1 ir taikingai spręsti tarptauti- , pakeitimo projektą, kuriuo že-1. . . žemes .duoti
.. mo valstybei skolos, susida
r j
įnoriams, vietoje
d.) išleido atsišaukimą į ka mus santykius, mes galime mės reformos įstatymo parag.»,
... riusios iš išperkamųjų už že-,
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
‘
e į padidintas pašalpas pinigais
riaujančias valstybes, kviesda baigti
žodžiais,
kuriuos
ką
tik
.. „ ...
..
31 PaP,ldomas tokiu paakiui, arba valstybės iždo garantno- mo mokesčių ir duotų jiems j
LENGVAIS IŠMOKFJI.MAIS
mas jas taikytis. Antrame at minėtas Popiežius paraše M-, „uo zemfe išperkamyjų mokė„įdėjimo Inkštais,
Barskis Furniture House, Ine.
ūkiams kurti paskolų. Įstaty
sišaukime jis prašė surasti ga- vo enciklikoje
Ūbi arcano . sėių atleidžiami tiesioginiai į“THE HOME OP FINE FURNITURE” SINCE 1904
Be to, gavusieji žemos be mo pakeitimo projektas per
Dėdiniaį asmenų, iš kurių po
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
žemiai ir mažažemiai, kurie siunčiamas Seimui.
1863 m. sausio 1 d. rusų val
gautoje žemėje yra įsikūrę ir
džios buvo atimta žemė.
vien tik iš žemės gyvena, nuo RUOŠIAMI VAISTAI NUO
BAIMES
PIRKIT NAUJAUSI
1863 m. sukilimo dalyvių mokėjimo paragr. 332 nurody
tiesioginiams įpėdiniams, pa tos sumos už pirmus neapmo Užsienio spauda rašo, kad
General Electric, Norge, Westingbou.se, Pbilco Conservadore, Crosley Shelvadore ir Hatpaint turi būti išpar
gal žemės reformos įstatymą, kėtus 10 pusmečių ir nuo bau Anglijos sveikatos ministeri
duota. Sutaupymai nuo $50. iki $75. Per^ant
grąžinta 133 rusų valdžios ko dos už nesumokėiimų tos sko jos atitinkamos įstaigos šiuo
dabar!
nfiskuoti ūkiai, kurie sudaro los atleidžiami. Šis palengvi metu ruošia vadinamąsias
1,704 ha žemės plotą. Be to, nimas taikomas ir tais atsiti- priešbaimines pastiles, kurios
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI
tais atsitikimais, kai nuken- j kiniais, kai bežemių arba ma- karo atsitikimu civilius gvven
tėjusių asmenų įpėdiniams jų zazemių gautoji žemė yra te tojus turėsiančios apsaugoti
tėviškės negalėjo būti grąži kusi paveldėjimo keliu jų įpė nuo panikos (baimės) ir ner
ntos, nes konfiskuotoji ir a diniams arba yra perleista tė vu sukrėtimo. Anglų laikraš
tiduotoji rusams — kolonis vams, vaikams, žentams, bro čiai šį naują.ji raminimo vais
Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 18tams žemė buvo perėjusi į ki- liams ir seserims.
tą vadina “piliule nuo panitobulinti, nužemintos kainos, 'lengvi iSmokėjimal,
teisingas patarnavimas.
, tų asmenų rankas, jiems yra
Įsikūrusių naujakurių padė |kos” ir jam teikia didelės rei
BALZEKAS MOTOR SALES
duota žemės kaip bežemiams. tis daugumoje buvo labai su- kšmės. Šis naujasis vaistas
“U ira.ii likę r s”
|jau esąs net gaminamas table
4030 S. Archer Avė., Chicago, ni., Phone Virginia 15151
į HINGS THAT NEVER HAPPEN hčių forma, ir, kaip ir dujo Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo $15.001
ir augėliau.
Copyright,
kaukės, būsiančios išdalytos
T»
I-1i-il
civiliams gyventojams.
23 .1. jis iMarėjo Belaisviam,

w

ink|

kj““

nausybės jaus avent, pare.g, jų išperkamųjų mokesčių ne didelės skolos, užtrauktos ūtas net 143 metus. Jo

RAKANDAI

500 ELOmU LEOAUNIŲ

Chrysler ar Plymouth

i

V4CLL 6X50 BMC .
f*
AulAf
KONlHi. Į ThaNKS FOR

Kainos Žemesnės Kaip
Pirmiau I
Puikus — taupus — tikras barmenas! 8užlnotklte, kodėl Jau Si metų daugiau
O-E Refrigeratorių buvo iSparduota,
kaip per bet koki laikotarpi General
Electric istorijoj
Su O-E Selective Air Cotbdltlon Jūs ga
lite gauti daug kombinacijų temperatū
ros tr drėgnumo, kurte duoda praktiškų,
mažai kainuojant) badų valgius užlai
kyti.
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DIENRAŠČIO “DRAUGO”

PAVASARINIS

i Piknikas

GENERALELECTRIC
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ĮVYKS

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

Sekndieiiyje, April-Balandzio 30, 1939
VYTAUTO DARŽE
115th tarp Pulaski Rd. ir Cicero Av.

3409-11 South Halsted Street

PRADŽIA 12:00 VALANDĄ

TELEFONAS YARDS 3088
BUDRIK0 KABIO VALANDA

^*n«

GERA MUZIKA

■■■annai

Jos. F. Budrik Ine.,
WCFL, 970 k. Jsitėmykite tikrą naujų laikų — 9-tų valandų, Chicagos laiku, Nedėlios vakare.
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kintų jausmų turtuolių. Poil-i
Remkite Savuosius
šio metu Gratsliev linksminda'
I
.
I
Biznierius
J v<> Paotlio ligonis. Per septy' niolika metų Gratsl>ey susi-'tauĮK* per 100,(MM) svarų ster LIETUVIAI DAKTARAI
lingų (3,(MM),(MM) litų). Pažy- .
motina, rašo užsienio spauda, Ofiso tek CAN&l 2345
' ,kadi -ir privačiame
•
•
1( Rez. tel. CANal
0402.
gyvenime
•»«««•.
Gratsbey buvo energingas ir
geros nuotaikos.
fX.Y).

SAULĖ
(I, L. Tolstojaus Zugdidi)

Visiems reikalinga duona.
Šalta žemėje pas mus žiemų, Duona šildo tų, kas jų valgo.
^tla saulės spinduliai šviečiu Krosnį kūrename malkom.s.
L uuis įkypai ir visai trumpų Kas pasirūpina malku žiemai,
kuku. Visu tada, tarsi, iš,m- tas pasigamina saulės šilumos,
ir, pagal noro, uždegęs mal
r; žemėje.
Bet, štai, ateina pavasaris, kas, gali įsileisti saulės šilu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
t-ušyla visa žemėje ir, tarsi, mos į seklyčių.
2158 W. Cermak Road
Visu
šiluma
yra
iš
saulės;
Vai.:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
a gyja, pradeda judėti. Pra
Jei nori be jaivojaus dar-'
Trečiadieniais pagal sutartį
ji
gali
būti
spindulinė,
tiesiog
deda sniegas tirpti, susprogibuotis, pratinkis daugiau klau
, , upese,
- nuo aukštųjų
.
2305 So. Leavitt Street
lieja ledas
1t aeiti nuo saulės, arba jos , pa
syti, neg liepti.
rengta
malkose,
anglyje,
duov.etų ima bėgti vanduo, iš vajidens garai keliasi į debesis, Į r‘°jl ’
p.adeda lyti. Kas visa tai pa-1 Vandeniniai ir vėjiniai ma- i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DANTISTAS
4729 So. Ashland Avė.
<i..rėf Saulė. Atgyja sėklos, lūnai sukasi ir mala. Kas juos
1446 So. 49th Court, Cicero
suka?
Vėjas
ir
vanduo.
Kas-gi
.
.
...... „
..
ji • •
...
. .
~ .
.r, ..
I Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
k.džia auglius; senos šaknys
2-tros lubos
Vokietijos diktatorius Hitleris ir Rumunijos užsienio reikalų ministras Grigore Gatencu
Penktadieniais
padaro
vėjų
Šiluma.
Vienoje
CHICAGO,
1LL
le.džia metūgius, ima augti
konferencijos metu Berlyne. (Acme telophoto)
-Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. il.
Telefonas
MIDway
2880
vietoje įšilęs oras kyla aukš________ 1______________ -_________________________ __________ ________________ T------------------------------- 13147 S- Halsted St., Chicago
medžiai ir žolės.
OFISO VALANDOS:
Kas visa tai padarėt Saulė. tyn; į jo g: vietų eina saltes- ' seIlovėje būta įmonių, kurie gali jį apimti. Ant šio ųžuolu4-5 valandas, tačiau geros, Pirn,adicnia^’štaJrc^iciliBis ir
! Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Valandos: 3—8 P. M.
Išlenda lokiai iš olų; ipabun- uis ora> - darosi vejas, lai- SUgebėj0 jįrbti paprasčiausiais auga keli šermukšnio mede- nuotaikos, sųmojaus jam nįevai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
i.a musės ir bitės; pakyla uo- gi ir vejas paeina nuo saules. įrankjaįg jaug menįnių daly- liai. Stelimužė pasižymi ir ki- kuomet nepritrūkdavo. Ture- --------------------------------------Telefonas HEMlock 6286
tomis senovės liekanomis.
jo gražų ir skambų balsų ir'
t.ai, atgyja žuvys. Visa tai pa- Vandenį varo taipogi šiluma. ■kų.
Dirba mašina fabrike, laivo
v.-.rę saulė.
Prie bažnytėlės yra sena,
(D. K-ka) pats besijuokdamas kitus juo-1
(BEINAMA USKAS)
bei
geležinkelio
garvežy.
Jų
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Pasistatė žmogus namus iš
medinė varpinė. Ji savo pa j
------- - -------------- ku'užkrėsdavo.
Į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. Halsted Street
ręstų. Rustai sukirsti iš mo judina garas ir saulės šiluma, statymu yra gana charakte- ŽMOGUS, KURIS GYVENO Ketverius metus prieš mir2415 W. Marųuette Rd.
t ...ų. Medžius išaugino saulė, kuriedvi įandasi malkose ir ringą. Meniniu atžvilgiu ši
TELEFONAI:
IŠ JUOKO
tį Gratsbey “dirbo” daktaro Ofiso —• Wentworth
Ofiso
valandos:
1612
J. .ato žmogus mūro namus; akmens anglyse.
10—12 vaL ryto
varpinė esanti viena iš origi
,.
T
i
Paotlio
klinikoje
—
sanatoriRes. — Yards 3955
dienonus Londono . .
.
.
’
Šiomis
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO
VALANDOS:
i. da paeiliui plytas ir krečia
Nuo šilumos paeina visokis nališkų pastatų Lietuvo„e. Vijoje, kurioje gydėsi daug An 2 iki 4 popiet
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
7 iki 9 vakare
\Vestende mirė vienas žino
Susitartus
tl gtomis kalkėmis. Plytas ir judėjimas. Nėra šilumos — vi- sos Stelmužės paminklų lieglijos triukšmo ir biznio atbu Trečiadieniais ir Sekmadieniais
miausių ir mėgiamiausių Lon
pagal sutartį
j.’lkes išdegė malkomis; mal- sa negyva; yra šiluma — visa kanos ir garsenybės priklauso
dono žmonių Gratsbey, nuo
AKIŲ GYDYTOJAS
- s-gi parengė saulė.
į gyvuoja ir juda. Maža šilu- Latvijos piliečiui baronui 11a
1921 metų gyvenęs iš juoko.
Valgo žmogus duonų, bul-l mos — maža ir judėjimo; da- nui.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šis žmogus tarnavo viename
ves. Juos išaugino saulė. Vai- ug šilumos — daug judėjimo;'
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
Prie bažnytėlės auga did- Londono teatre, kur turėjo
. > žmogus mėsa. Gyvuliai nu- labai daug šilumos — labai1 v.
.
. . T.
.
1 V IRgirna 1116
4070 Archer Avė.
Tel. YARds 0994 ’
. . v . .
.
......
ziausias visoje Europoje a- linksminti ir juokinti svečius.
Ihd žole; zolę-gt augina saule, daug ir judėjimo.
i.
. * ‘
*
Rez.
Tek PLAza 2400
Valandos: 1—3 ir 7—8
°
____________ _______
jzuolas. Jis aplink turi 14 m. Gratsbey buvo tikra įdomybe:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien išskyrus Scrcdą
j ir aukščio 20 m. Septyni vy- kiekvienų vakarų susirinkuNedeliomis
nuo 10 iki 12 vai. dieną
Seredotuis
ir
Nedėk
pagal
sutartį
L *** DOMIAUSIA LIETUVOS BAŽNYČIA j rai susikabinę rankomis vos sieina svečiams kalbėdamas
I
SI’ECIAMSTAS
Zarasų apskritis pasižymi ne nei piūklų, nei kitų šių dienų
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
OeTOMETIUCAI.I.Y AKIU
LIETUVIS
I
ien gražia gamta, bet ir viso- statybai reikalingų įrankių, o
1
ei YARds 5921
Ofiso Tek Canal 6122
Supirš 20 melų praktikavimo
es.: KENwood 5107
mus įžymybėmis, senovės tik kirvį. Ši bažnytėlė statyta
Mano Garantavimas
Res. 8342 So. Marshfield Avė
i
, ^likusiais paminklais, ku- dar kirvio laikais ir toliau
Palengvina akių {tempimų, kits es Res. Tek Beverly 1868
ti
priežastimi Kalvos skaud&jimo,
V j primena baudžiavos ir ki- per pusę k'ni nuo dabartines
svaigimo, akių {tempimo, nervuot li
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sav.
FRANIv
VIZGARD
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso
1 > žymius istorijoje laikus, vietos. Stelmužės bažnyčia paOliso
vak nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
trumparegystę ir toliregystę. Priren
DANTISTAS
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
756
VVest 35th Street
\ ena iš tokių žymesnių vie- ■sižynii originalumu ir meniškimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
2201 W. Cermak Rd.
vių yra Stelmužė. Vasarų kuinu. Altorius, sakykla ir
TeL CANal 5969
Persikėlėm į Naujų Vietų
das.
Speciali atyda atkreipiama (
mokyklos
vaikus.
Kreivos
"akys
ati

, aplanko daug ekskursijų, sienos išraižytos įvairiais nieVieta daug didesnė ir mo
VALANDOS:
taisomos.
9:30
iki
12
ryto; 1 iki 4:30 popiet;
derniškai
įrengta.
- važiavus į Stelmužę, pir- d'žio raižiniais. Apačioje šaky-1
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
6 iki 8 vakare
NedSlioj
pagal
sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i tusia krinta akin nedidelė klos išraižyta 12 apaštalų. lšTrečiadieniais ir Sekmadieniais
Daugely atsitikimų akys atitaiso
2155 VVest Cermak Road
pagal sutartį
I .nytėlė. Ji statyta prieš 287 viso tokių įvairių statulų yra
mos lx- akinių. Įkainos pigios kaip
OFISU VALANDOS:
pirmiau.
•n Lūs, kada žmonės nežinojo virš 50. Tas liūdyja, kad ir
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaro
Res. 6958 So. Talman Avė.

DR. F. G. W1NSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. BEINAR

—: DR. A. J. MAN1KAS

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MADRICE KAHN

DR. VAITUSH. OPT.

INTERNATIONAL LIŪUOR CO.

DR. GEORGE I. BLOŽIS

OR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PHILLIPS

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

6246-48 S. Califomiaav

KĄ JIS PASAKĖ?

Telefonas YARds 1373

Chicago, Illinois

Geriau laiku pradėti, negu
darbe skubėti.

Tel. Republic 1538—1539

m
•

LIETUVIAI DAKTARAI

Lietuvių didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. Už
laiko geriausių aineriko
niškų ir importuotų deg
tinę ir vynų.

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. Y. A. ŠIMKUS
=^1

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

parašė
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.
1
Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina $1.00
Užsakymus siųskite:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir akinius pritaiko

3343 So. Halsted Street

Res. TeL GROvehtU 0617
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU

DR. A. P. STULGA

2423 W. Marųuette Road

3259 S. Halsted Street

DANTŲ GYDYTOJAS

CHICAGO, 1LH

DR. STRIKOL'IS
PHYSiCIAN and SURGEON

Ofiso TeL VIRgnųa 0036
Rezidencijos Tel, BEVerly 8244

4645 So. Ashland Avenue

DR. T. DUNDULIS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedeliomis pagal BUtartį.
Office TeL YARda 4787
Namų T ei. PROzpect 1930

Oluo vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Folklore
Radio
Program
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
EVBRY SUNDAY FROM 1-2 P. M.
REZIDENCIJA
TeL Pnllman 7235
Rea. Pullman 0263

i'eL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

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

Tel OANal 6122.

Klausykite

ir pagal sutari Į

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

4157 Archer Avenue
Rezidencija
8939 So. Claremont Aea
Valandos 9—10 A. M.
Nedeliomis pagal sutartį.

Tel CANal 0257
Res. TeL PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Harold P. Borer, generalis pasažierinis manadžierius Cu- !
Office Phone
Res and Office
i ird Wbite Star Linijos, kurios ofisai yra New Yorke, lan- j
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARda 2246
l.'si šiomis dienomis Chi.eagoj.
Vai: 2-4 jip. ir 7-9 vak. CANal 0706
DANTISTAS
Ta proga buvo surengtos vaišės, kuriose dalyvavo ChicaDRAUGAS PUBLISHINO CO.
; js laivakorčių agentai. P-nas Borer pasakė įdomių kalbų 1
DANTISTAS
10758 S. Mlchlgan Avė.
2334 South Oakley Aveuue
Chicago, Illinois
- aiškino apie karo galimybę Europoje. Palygino laikrašJ
Chicago, Illinois
4645 So. Ashland Avė.
(K0WAR8KAS)
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
< tis tų pat dienų išliestus Anglijoj ir Amerikoj. Iš Amerikoj _
arti 47th Street
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12
VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
išleistų laikraščių išrodė, kati karas Europoj tuč tuojau gali n
2403 W. 63rd St., Chicago
Scrcdoj pagal sutarti
užsiliepsnoti, o Anglijos, laikraščiai apie karų trumputę
Trečiadieniais ir Sekmkadieutais
LIETUVIAI ADVOKATAI
KLAUSYKITE
pagal sutartį.
žinutę teįdėjo ir tui ne ant pirmo puslapio.
Reiškia Europos tautos būtlamos taip sakant prie pat pat
Telephone YARda 1001
Tel. LAPayette 8016
rinku vamzdžių nepramato karo, o Amerikos žmoni"- būdami
DANTISTAS
i.: 3,000 mailių nuo Eurtę>os, mano, kad Europoj karas kaipir
4143
South
Archer Avenue
RADIO PROORAMO
asidėjęs.
Telefonas Lafayette 3650
DENTISTAS
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
LIETUVIS ADVOKATAS
Antradieniais, Ketvirtadieniais ix
Kalbos apie karų sukelia nerimų ir atsiliepia ant biznio.
Penktadieniais
— 1210 kilooyole8.
\ Reiškia kalbos apie karų gailina žmonėms ūpų ir puldo biznį.!
4631 So. Ashland Avenue 4300 So. Falrfleld Avenue 4631 South Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
h Ištikrųjų europiečiai nesusirūpinę karu. Tas matosi iš to.1 Programe dalyvauja St. Louie-Louie Koinediška Grupė,
10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro
, TeL Yards 0994
i
Res.
6515
S.
Rockvvell
Street
■ 'kad daugiau europiečių ipasirengę atvykti į New Yorko Pa-' ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
Sekmadieniais ii Trečiadieniais
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
J
Telephone REPublic 9723
Pagal Sutarti.
tečtadieniais
rodų.
i

DR. A. W. JAGOBS

DR. J. J. KOWAR

New City Furiiture Mart

DR. G. Z. VEZEL'IS

DR. V. E. SIEDLINSKI

JOSEPH J. GRISH

DR. G. J. SVENCISKAS

“CKAUGfl” PAVASARINIS PIKNIKAS (VYKS BALAND2I0-APRIL 30 D., VYTAUTO DARŽE, 115tįJR S0lĮIH .HJLASKJ.R0AC

;\EW

ACTS VPU N

ŽINIOS IS ROCKFORD. ILLINOIS

'OME. JIMES/
YA 6UMKIN*
BUIGHTAH

^enl Sujungus kuopos baland.
16 d. Prieš šokius padainavo:
Šiemet Šv. \cl\kos buvo la- s,jjxmgiečių choras, mokyklos
bai įspūdingos. Iš pat artkato i „K.rgajt$s, c Lucille La pi ils
ryto žmonės rinkosi j balny- k us, Florence Grubel ir Joantėlę.
l na Enenas padainavo ir paPenktų valandai tprasidėjo «oko “tap dance’
Vakaras
iškilmingoji procesija, kurio pasisekė.
je dalyvavo mokyklos vaiku
čiai gražiai pasipuošę ir su 1 Balandžio 23 d., Šv. Vardo
“Minstrel
gėlėm. Per šv. Mišias choras draugija rengia
giedojo labai gražiai naujas Sliow” su šokiais. Kas nori
tulžias. Prie Dievo stalo arti- Praleisti «ražiai va,;iar«' kvle

3KSHTO, GUV'NOR.

Velykos

GB1231

THEEABUY 192Q'S,
THE SAYOPHONE
VUAS U6ED EY-

<

cujsivep/ by

\ 5/MPHONIC

\ groops

Bf GGAR OVVNS A PAUATIAL VILU A
• ENGUAND ano IS DRlYEN
TO H.s BC.GGING STANO F.VEBY OAY
in uis oan Automobile....

John-Fritz. Krikšto tėvai bu
Pirmutinis po Velykų šokių vo Elena Bartusevičiūtė ir Al
Mėlynakė
vakaras buvo surengtas Mo- binas Balčytis.

Chicagos Lietuvių
Moterų Klubas Jau
“Sweet Sixteen”
Rengia jubiliejinę puotų
gegužės 14 d. Stevens Hotel —
Tower Room

Laivakarčių Agentai
Suorganizavo “See
America Travel
Association of
Chicago”
Susirinkime, kuris įvyko La
Šalie viešbutyje balandžio 19
d., “See America Travel Asso
ciation of Chicago” buvo ofi
cialiai suorganizuota.

PeT 16 metų Chicagas Lie
tuvių Moterų klubas rengė įvairiausius parengimus — ba
lius, šokius, priimtuves, išleis
tuves ir daugybę kitokių pra Į Associacijos valdybų įeina
mogų. Ir visi tie parengimai sekantieji: pirmininku W. J.
buvo skiriami kitiems
ne Szi«petowski iš Live Stock
klubui. Nuo visų parengimų National Bank> vice pirm. Jolikęs pelnas visuomet buvo au- ,m Franzen; iždininkas Boris
kojamas Jabdarybės bei kul- Bbjn> įg Amalgamated Trust
tūros reikalams ne tik Ame- & SavingSj
Robert Bo.
rikos Išeivijoj, Jiet ir Lietu- rand iš K> w Kempf Travel
voje. Bet gegužės 14 dienų — Bureau.
It tai pirmų įkartų į 16 metų
— klubas rengia puotų sau — Susirinkime dalyvavo lietuklubo “gimtuvių” atžymėji- S v^» v°kiečių, lenkų, žydų, čemui. Šioj nepaprastoj puotoj, ,k^ Sved1 ir norvegų agentai,
klubas pagerbs visas buvusias "nas Arnold K. Iwreeli, pirm.
pirmininkes ir daug pasidar-' Aflas Co. Ine., išdavė raportų
buvusias nares, o visus eve- apie 'keliavimų per Amerikų.
|.us maloniai priims ir kuo
lišingiausiai pavaišins. Kaip
valandų svečiai bus vaiši
nami sn “eoektails” ir užkan
džiais, o lygiai 7:30 vai. pra
sidės vakarienė su dideliu
klubo “birthday rakė”, su
muzika, dainomis ir šokiais.
Vieta ypatingai graži ir jau
ki — tai Stevens Hotel “Tower Room”, pačiam viešbu
čio “stoge”.

meilių

dirbs.

žodžių

gerus

darbus

TOLI

išva
negausių tautelę, kurios
KLAUSIMAS: Noriu
, žmonės turi nepaprastai pui
žiuot j Lietuva 4 mėnesiams kias, toliareges akis. Atrasto
Nesu Amerikos pilietis. Ar
sios tautelės žmonės mato iki
bus galima sugrįst atgal. Z.L.
dešimties kartų geriau, negu

ATSAKYMAS:
Patarčiau vjsj žmonės. jįe gerai įžiūri
prieš važiuosiant issnmt pir- u£ 15 kilometrų medžius ir
mas popieras. (“Declaration ,K>t ga.li suskaityti. MoksliniuATSAKYMAS: Miestas tu- of intention to become an A- kaų kįek aųlygos leido, tyrinėri teisę parduot namų už tak- merican citizen”). Su pirmo- jo tokio nuostabaus toliaregįš
sus. Šiais laikais valdžia ne-, mis pcipieromis gali gaut pa-; kūmo priežastis. Pažymėtiną,
siskubina tai daryti, kadangi' sų išvažiuot iš Suv. Valstijų ra^, užsienio spauda, kad tos
tūkstančiai yra tokių žmonių, ir sugrįšt atgal į paskirtų lai-(tautelės žmonės visiškai nekaip tamsta. Kada miestas pa kų.- Pirmas popieras galima valgo mėsos, jie net nežino
rduoda namų už taksus, jo sa gaut labai greitai. Be “De mėsos skonio.
vininkas gali namų atsiimti claration oi* intention to be
bėgiu 7 metų nuo pardavimo come an American citizen
— N<-dideliame viename Ško
nepatariu
važiuot
į
Lietuvų.
tijos miestelyje, Nesso ežere
j dienos, jeigu atmokės naimo
----------- ----- *
keletas gyventojų matė “slipirkėjui už taksus tikrųjų suCeriau dirbti tas, kas tik- Linų”. Vienas rimtas turistas
! mų ir nuošimčius.
rai reikalinga, negu laikų eik- pasakoja, kad jis netoli ežero
voti abejotinos vertės dar- matęs slibinų, kuris nasruose
KLAUSIMAS: Atvažiavau bams.
laikė ėriukų.
į Suv. Valstijas 1910 metais.
Dirbdamas mainose likau Ainerikos piliečiu. Pilietybės po
pieras gavau Boston. Mass
Col. Charles A. Lindbergh atvykęs į Baltuosius Namus, I
Turime
5 vaikus, visi gimę AWashingtone. Jis prezidentui padarė pranešimų apie Euro
merikoje. Kada man išdavė i
pos valstybių karo aviacijos stovį. (Acme telephoto)
PER VISĄ ŠJ MENESĮ
popieras, jokių ceremonijų iš I
manęs neišreikalavo, vien tik
Associacija nutarė rengti
tai paėmė mano vardų ir pa
savaitines ekskursijas j New
REFRIGERATORIAI
\orko Pasaulinę parodų. Eks- Nerami Europos būklė Jau vardę ir tuo pačiu laiku išda
PO
kuraijos, kurios tęsis penkiasĮgejį žmonių labai gųsdina ir vė pilietybės popieras. De
dienas prasidės pirmų penk- lVerėįa ieškoti kampo, kur ga- šimts metu prabėgus, aš tas
tadienį birželio mėn. V isos.lėtų saugiai ir nepavojingai popieras pamečiau, ar, gal,
ekskursijos keliaus New Y ork gyvenįį. Taip per paskutinius kas pavogė. Norėjau gaut “reCentral System traukiniais. mėnesius vien iš Europos to lief”. Jie reikalauja įrodymo,
kad esu pilietis. Bet negaliu
Visos šios ekskursijos, ku kių paliegėlių buvo per 137 įrodyt.
,1
rias associacija rengia yra re šeimos.
i
1.
Ar
aš
esu
Amerikos
pi-i
miamas laikraščių ir organi
Užsienio spaudos žiniomis,
lietis!
zacijų.
didžiausia jų dalis, 96 šeimos,
2. Ar mano žmona gali gaut
P-nas Ben Anderson New įsitaisė Australijoje, Newcaa- popieras šiandienų!
York Central System atstovas tle ir Sidnėjaus srityse. Iš A3. Ar mano vaikai yra pi
merikog Jungtinių Valstybių
taipgi kalbėjo susirinkime;
išgųsdinti karo liaimės jau ke liečiai!
Ii šimtai šeimų išsikėlė į savo
4. Kaip greitai aš galėčiau
REMKITE IR PLATINKE turimas vilas Ramiojo Okea palikt Amerikos piliečiu!
KATALIKIŠKĄ SPAUDI no salose.
(AX>.
W.P.
į

j

SPECIAL SPECIAL

AUSTRALIJA

ŠIA

VIETA

SAUGIAU-

PASAULYJE

ATSAKYMAS:
Kadangi
1910 metais likai piliečiu ir
vėliau apsivedei, gi vėliau pa
motei pilietybės popieras, nereišlkia, kad pametei pilietiš
kas teises.

2 šmotų par-

lor setas, kė

1. Tamsta esi Amerikos pi-

dė, lempa,

lietis.

stalelis ir

2. Tamstos žmona yra taip
pat pilietė “by act of Congress”.

'

.....

.

4. Tamsta turi reikalauti iš
Imigracijos biuro įlankos. Ga
j vęs tų blankų išpildysi, kada
esi gavęs popieras ir kokiam
mieste, kokiu vardu ir pavar
de. Kaip greit jie suras visus
' reKoruns,
rekordus, gausi
gausi auonaaių
dublikatų pipi-

Šiomis dienomis Atlanta, Tex., sudrebino didelis sprogimas, kuris visiškai sugriovė dvie | lietvbgs
ie
Tokie reikg
jų aukštų mūrinį namų. Manoma, kad sprogimas įvyko dėl kur nors prakiurusių gazo vamz-,
kartai8 užtrunflc. iti pen
džių Sprogime sužeista seiptyni asmenys. Kari uomenes patruliai nieko neprileidžia arti tos lai Rarta,s
lkl P<*
kių mėnesių.

vietom (Aome talephoto)

ŽMONES

Azizoje rusų mokslininkių
ekskursija mokslo tikslais už-

smoker

3. Vaikai gimę Suv. Valsti
jose yra piliečiai, nežiūrint ar
tėvai yra piliečiai, ar ne.

k

apart

u

KLAUSIMAS: Esu vedęs ir j
įsigijau du namus, kurie pil-1
nai išmokėti. Depresijai užė
jus, nepajėgiu mokėti taksų.
Jų yra užsilikę už 7 metus.
Ar valdžia gali atimt iš ma
nęs namus už taksus! V.S.

L.

kas

tKPr

Kašo Ohaa Kai, 6322 S. \Vestern Avė., Chicago

nė,

myli,

fjlt

Teisių Skyrius

Puotos Rengimo Komisijų
audaro šios narės: Adomaitie
Biežienė, Kazanauskienė,
Kucipskienė, Kuraitienė, La
pinskienė, Marti nkienė, Pužau
akienė, Sinkionė, Vizgarclienė,
Voidatienė, Vanagaitienė. Ko
misija, valdyba ir viso« klflbietės daug darbuojasi ir ti
kisi daug svečių.
tik am

JBu

<Jnr

fff

\

KA?^»
JfcjS

MATO?

7

Tas

\fc>

1

KODEL

buvo

Parengimai

M
r/

k
ouchEstka.. UNTIL [7

čiami dalvvaut.

nosi daug žmonių, kad priė
mus šv. Komunijų. Ištikrųjų. Sodalietės
labai gražus vaizdas.
Sodalietės rengias
prie
“
May
Queen
Bali
”
,
kuris
bus
Didžiųjų Savaitę ir per Ve
lykas altoriai bažnyčioje bu gegužės 7 d. Į karalaitės iš
žo išpuošti labai artistiškai. rinktos sekančios: Florencija
Seselės Kaziui ierietės dėjo pa Grubel, Elzbieta Keliotis, Mo
stangų, kad per šias Velykas nika Rever, Matilda Sabai ir
Dievo Namas būtij. gražiai iš Elena Skridla. Vakaro rengi
mo komisija susideda iš buvu
puoštas.
sių karalaičių: Kotrinos No
Novena
reikaitės, Adelės Misiūnaitės,
Balandžio 18 d. iškilminga Clevos Balčytytės ir Onos Diprocesija prasidėjo novena griūtės. Prašome visų rengtis
prie Motinos Gerosios Patar prie šio didelio vakaro.
ties. Visi raginami atlikti šių
Krikštai
didelę ir reikšmingų novenų.
Sūnelis Antano ir Marcelės
Melskite Motinos Gerosios Pa
Kemzūrų pakrikštytas vardu
tarties ko tik norite.

An AMERICAN
CANOlO CAMEOA ENTHUSIA'ST COLLECTS
PlCTURES OF ŪGLY
PEOPLE ANO ENLARGES
TWEM FOR UIS

/ BATBD BY MANY FOREMOST
/ AUTHOBITIES A8THC YrfORLD'S
/VBAOING SAOPHONE VIHTUO5O, CAN
f PLAY THE '‘FUGMT OF
-TN5 BUMBLEBEE-IN
\
ONE OftEATH. VIĘ
V;
WASTH6 FIOST MAN (
jĮM Y
TO ŪSE THE SAXOPHONE IN A JAZZ «

TIKTAI

Roosevelt Furniture Go.
2310 W. Roosevelt Road
Chicago.

•

TeL Seeley 8760

PRAtTGĄS

0

mos LIETUVIU NAUJIENOS
Tarėsi Lietuvos
Reikalais

aams. aip ir nežinia dar., minusia užsisakė du ‘drinks’.
aip us prašalinti tie finan-! Paskui, grųsindamas ginklu,
in|*aii,i8'Un* Uma*’ Blue Islandi vienų >po kitam surinko: baro
<y ų aiybos 'posėdžiuose menedžerių, kasininkę, kitus
dalyvauja
mn darbininkus ir suvarė- •i valgoi
, , ,
. ir Cook ai>kr niokyklų viršininkas Noble
mųjį .kambarį, kur tuo tarpu

jaunintą. V ilsiems užtikrina ge
rų laikų. Tikietai 35c. Bronė

Puffer.
Trečiadienį, balandžio 19 d. Šakar - Makar Choras
buvo keletas kostumerių. Vi
Šv. Antano par. salėj buvo
sus, kaip reikia “sutvarkęs”,
Ciceroj
susirinkimas, kuriame tartasi
Tris Valandas
ir laimėjęs $250.00 išėjo. Sa
Lietuvos reikalais. Susirinki Moterų Sąjungos 48 kp. re
ko, kad plėšikas buvo labai
Plėšikavęs Ketvirtą
mu vedė A. Valančius. Kal ngia gražų vakarų balandžio
nervuotas.
Pakliuvo
bėjo L. Šimutis, dr. A. Ra 23 d. parapijos svetainėj, 7
kauskas ir dr.'P. Atkočiūnas. vai. vakare.
1 ris metus išbuvęs pataisos
Buvo statomi klausimai, į ku Atvažiuoja Šakar - Makar
namuose Paul Kelly, 19 metų Vieny Mėty Mergaitė
riuos atsakinėjo L. Šimutis. choras iš Roselando ir padai
aniž užvakar prie Ručine ir' Viena
Atvyko I
Viena Al
Šiame susirinkime vyravo nuos daug lietuviškų dainų,
vv. 71 bt. pavogęs automobiviena mintis: dirbti ir aukotis loš veikalų “Močiutė”. Vei
lių pirmiausia apiplėšę vienų Ameriką
Lietuvis reikalams; traukti į kale dalyvaus net septynios
asmenį, paskui kitų moterį
Iš Filipinų salų pirmiausia
tų darbą draugijas; kovoti su dukrelės su savo tėveliais, Ša
prie namų, iš kurios atėmė karo laivu, pas&ui lėktuvu į
pesimizmu, kuris pradeda ap kar - Makar choras pirmų
$8, vėliau kitą ir dar 'kitą. Cbicago atvyko Josephine Jaimti lietuvių visuomenę; dirb kartų bus Ciceroj, mūsų sve Poplar Bluff miestelis, Missouri valstybėj, patvinus Black
I er tris valandas jis apiplėšė , cobs, 1 metų mergaitė. Čia ją
upei, susisiekimas tegalimas
ti laikantis Federacijos direk tainėje. Juoko bus už milijo tik arkliais. (Acme telephoto)
penkis asmenis. Bet tuoj po; pasitiko giminė Leo Rakoški
tyvų, aukoti Lietuvai per Tau nų dolerių, o įžanga tiktai 35c.
___ _ ____ | vienuoliktos užtiko ant dviejų iš Joliet, Ilk, ir išsivežė na
“Senu Daiktu Manęs Atidaroma Blue Island uždaryta nuo 5. m. kovo^?.',,6tl'ktyv,)’ kurie ir suėmė.' mo. Augins kaip savo dukterį.
tos Fondų.
Po visam bus šokiai.
Pradžiai sudėta ir aukų Lie Rengimo komisija praneša,
tiesio 10 d. dėl stokos lėiu
High School
Mergaitės tėvas tarnauja jū-1
kurių klausimas dar tebėra nė
tuvos apsigynimo stiprinimui kad tų ipatį vakarų bus išlai-1
rininkų prie vieno A. J. V.
Geri Nervai
Namų
adr.
272
So.
Artesian
Pranešama,
kad
pirmadienį
per Tautos Fondų. Dienos už mojimas keletos gražių dova
submarino. Motina mirus. ViAvė.
vienos
ir
kitos
pusės
ka
:
bus
atidaryta
Blue
Isluud
au-1
Vidurmiesty adresu 1169 N. są kelių mergaitę globojo viedarbį — $5.00 aukojo Mote- nų. Knygutės jau išparduo
m ynai turėjo “free sliow”,
tos.
kaitis, $2.00 dr. P. Atkočiū
kstesneji mokykla, kuri buvo pakelti taksus švietimo fond! State St., apiplėšta valgykla'no karo laivo kapitono žmonuo kurio vėliau betgi visi tu
ir baras. Įėjęs plėšikas pi r na.
nas, po dolerį — Grigaliūnas Vakaro pelnas parapijos
rėjo slėptis. Dvi kaimynės
ir Dambrauskas. Šį vakarų naudai.
Mrs. Bic\val ir Fedorga, gy-į
pradėtas darbas bus dirbamas
Mes, ciceriečiai visuomet da venančios atskiruose to namo
toliau.
Rap. lyvaujam parengimuose. Sve
apartamentuose tiek susibarė,
čių dalyvaus iš Melrose Park, susilojojo, kad jau nebežinoje
Chicagos, o ką jau kalbėt a- nei kų daryti. Mrs. Bicwal, ne
“April in Paris”
Lietuvos Vyčių 14 kuopa pie mūsų geraširdžius bulva- žiūrint 70 metų amžiaus, vik
rengia šokius “April i n Pa riškius. Jie žada atvažiuoti in riai įbėgus į namų pagrobė
ns šeštadienį, balandžio 221 corPore pasiklausyti Šakar - senoviškų dubeltaukų ir išbė
d., 8:30 vai., Šv. Antano pa Makar choro.
gus atstatė į savo kaimynę.
rapijos salėj. Grieš Don Sir- Dalyvaukime visi, o Mote“Tu manęs nepagazdinsi tuo
ron’s orkestrą. Rengimo ko-1 rų Sųjungos 48 kuopos narės senu daiktu”, - pareiškė kaimisija širdingai kviečia visų užtikrina visiems ‘good time’. minka. Po tų žodžių pokštelė
Chicagos ir Cicercs lietuvių
Rėmėja jo šautuvas ir kulka nunešė
gabalų porcių lentos. Kitas
šūvis pataikė arčiau kaiminkos. Kadangi senutė daugiau
kulkij jau neturėjo, tai iššaukJ (ta policija jų ir jos dubeltau-

į Nepagązdinsi”

Savitas
ertas K'*'

tie*“

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

Išvyko į Washington

k r i -ni
sto
sim, subdiakonui
<kl. mano ,bro ką nugabento tį policijos
r
j

iiunui
liukui m
Br.. uiiuiui.
Griniui,

m
ceremonijij
i'pihiiiiiiii

tį. Moterų teisme ji turės at. .. „ ,.v ... ,, ...

zald,m»
«lnk'u
Lietuvių šokikų grupė, vad. vedėjui kl. E. Abromavičiui. ■8"kytl
Vytauto Beliajaus, išvyko į Thurifer — kl. A. Bendžiūnui, Ii su 'kita moterim.
Washingtonų dalyvauti Tauti kun. A. Linkui už įspūdingų
Širdingai dėlkoju gerb. Se
nėj Liaudies Šventėj. Be to, pamokslų, M. Janušauskienei,
sutėms
Kazimierietėms už su
grupė duos du koncertus: vie kuri giedojo solo “Mano rarengimų dienai pritaikintos
nų Waishingtone, bal. 27 d., znncius .
Te;n^u-i ...
. 'programos, kurią išpildė mo
King-Smith teatre, o kitą Ba1 ai p pat dėkoju visiems, ku-. f ,,
v. .
r
•
,
i - • , , - .
k v k los vaikučiai,
ltimore Lietuvių svetainėje, ne
atsilankė j bankietų, par.; *
bal. 28 d. vakare. Bal. 20 d. svetainėj. Dėkoju programo' Dėkui publikai už gausų atdalyvaus šventėj Konstituci- ve(jgjuį vietiniam asistentui silankymą į bankietų. Visiems
jos salėje.
i' -kun. P. Katauskui, daininin- vardu mano tėvelių, kurie
Grupę sudaro sekantieji: A- kei M. Janušauskienei, Samoš-; kuom nors prisidėjo morale ar
lfas Lankus, Edwardas AVolo- kai ir B. Janušauskui. Dėkoju medžiagine parama ir dovadas, Feliksas Tomas, Arturas visiems kalbėtojams: kleb. ku- nonris.
Tumosa, Kazys Dulinskao — nigui A. Baltučiui, kun. M.1 Dėkoju šeimininkėms už suakordijonistas, Elena Pečukai-1 gvaruuj, pra]otuį j. Marijau- rengtų puikių puotų, mergai
tė “ dainininkė bei pianiste, sf]<uj, jj. Rakauskui, kun. M. tems - akademikėms už manJnlija Rakštytė, Birutė
XJrbOnaVičiuj, St. šarabarui ir (dagų patarnavimų prie stalų,
minaitė, Weneta Grybaitė, K-j kitiems.
• per puotų. Te Dievas visiems
Iena Kungytė, Joana MatecūŠirdingai dėkui vestsaidie- gausiai atmoka.
naitė ir Lelija Cinskaitė. Pa čiams jaunuoliams — mano
Kun. J. Orinis
starosios dvi mokinės Šv. Ka pradžios mokyklos draugams
zimiero Akademijos.
už atsilankymų ir dovanėlę. PLATINKITE, “DRAUGĄ”
Vakar vakare grupės buvo
išleistuvės Free Sons svetai
nėje, 316 N. Mich i gan Avė.
Rap.

LEO NORKUS, Ir.

Kun. Julijono Griniaus,
Ir Jo Tėvelių Padėka
Šiuomi noriu išreikšti pa
dėkos žodžius visiems savo
prieteliams, kurie dalyvavo ir
kuo nors prisidėjo prie iškil
mių, pirmųjų šv. Mišių, ku
rias laikkr I riandžio 16 d.,
Gimimo P: ’': Šv. parap. ba
žnyčioj, M.-.^ette Park.

DISTRIBUTOR
OF

AMBROSIA & NECTAR

US, gerbiamieji, esame įsitikinę, pamatę, ži
note koks yra geras karas—žinote, taipgi, ir
gerą dylerį!

J

Štai kodėl jūsų Buick dyleris p. Dan Kurai
tis išvystė tokį didelį karų išpardavimo rekor
dų Milda Auto Sales prekybos įstaigoje. Jus
mėgstate jo pardavinėjamus karus, jus mėgs
tate ir tų patogų bei garbingų būdų, kokiu jis
juos pardavinėja.
Kada p. Dan Kuraitis parduoda Buick, jis
yra įsitikinęs, kad jis duoda už vis labiau iški
lusių tų metų vertybę!
Jis žino, kad Buick turi gerų vardų, jis, to
dėl, ir stengiasi jį tokiu palaikyti, teikdamas
skubų ir prideramų patarnavimų. Jis per visų
bendruomenę turi karų pirkėjų pasitikėjimų ...
nori jis užsitarnauti ir jūsų draugiškumų, ly-

B E E R S
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Gfcicaffoj. Viai geria ir mėgsta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šia Alus yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar

Dėkui gerb. kleb. kun. A.
suomet kreipkitės
navimą.
Baltučiui, kuris asistavo mi
šiose, gerb. pralotui M. L.
2423 West
.Krušni, kuris teikės atsilan
kyti; diakonui kun. F. Luko-i*^,

64th St

Tel. Hemlock 6240

i

“Geriau

Pirkią

1939 m. Buick'o
giai taip, kaip ir Buick, kad yra įsigijęs šim
tus tūkstančius draugų.
Atrodo, kad kai tik tuo keliu jis ir eina. Di
delis parduotų Buick karų skaičius šiais metais
per Milda Auto Sales, parodo, kad jus žinote,
ko galima tikėtis iš p. Dan Kuraičio.
Dan Kuraitit Stovi Prie

Kada jus norite gero patarnavimo ir umaus
dėmesio atkreipimo, jus
kreipiatės į Milda
Auto Sales, t. y. į tų vietų, kur jus tikrai ži
note, kad tai gausite. Kada norite naujo karo,
jus kreipiatės į p. Dan Kuraitį, nes žinote, kad
jis duos jums teisingiausių nuolaidų už jūsų
senųjį karų ir už vis nuoširdžiausiai patarnaus
ir po pardavimo.

Buick geras vardas užsitarnauja viso krašto
gerų vardų Chicagoje, o Milda Auto Sales yra
ta vieta, kur tai randasi.

Buick Gražuolį!”

MILDA AUTO SALES

806 WEST 31st STREET

CHICAGO

BHXTTT?TW

Šexti».*?*n!*, bele»nd. 92, 1939
=3C

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
MINTYS

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Patrijotiškos Aukos
Ir Širdys
Lietuvos konsulatas Chicagoje gavo dvi tipingas ir patrijotiškas aukas. Vieną iš marketparkiečio Vinco Rudaičio,
o kitą, iš Cliicago Heightsietės, Elzbietos Šaulienės.
V. Rudaitis, Stockyardą da
rbininkas, pirmas atėjo su ši
mto dolerių ($100) auka ir pa
žadu daugiau aukoti. Jis pa
aukojo Lietuvos Apsigynimo
Fondui ne tik šimtą dolerių,
bet ir kiekvieną pas save tu
rėtą centą, nepasilikdamas sau
nei dėl “lunčio”, nei dėl “car
taro’o”.
E. Samienė atsiuntė 5 dol..
auką ir, štai, kokį laiškutį:
“Siunčiu Tamstai $5.00. Tai
mano trijų dienų uždarbis.
Prašau juos persiųsti Lietuvos
Apsigynimo Fondui.
Su aukšta pagarba
Elzbieta Samienė”
Šitokie žmonės ir šitokios
širdys lietuvių tautą per am
žius užlaikė ir per amžius už
laikys.

Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Nepasitikėk ginklų sustab
dymui; paliauti kariauti, tai
Balandžio 22 Diena
vistiek ką atiduoti į rankas
Nusižeminęs aš ištikro esu priešui ginklus ir pergalę.
jei aš Tau nusižeminu. Vieš
pats aš esu, jei aš esu Tavo
vieno. Pergalę aš turiu ant sa
vo priešų, jei aš galiu tiktai
kentėti už tave. Kur tik aš
Much nervouaness ia cauaed by an aiof aclds and polsons due to funcgaliu būti, su visa kuo aš esu, eess
tional Kidney and Bladder diaorders
which may alao cause Gettlng Up
aš atsiduodu save Tau, ir Ta Nlghts, Burntng Passages, Swollen
Jolnta, Backache, Oreles Under Eyes,
vo vieno aš esu, kaltas nusi Excess Acldlty, Lee Palns and Dizzlneas. Help your kldneys purlfy your
with Cyatex. Usually the very
dėjėlis. Tavęs vieno aš mel blood
flrat dosa atarta helplng your kldneys
clean out eiceaa aclds and thts soon may
džiu atleidimo, Tavimi aš pa make you feel likę new. Cy»tex muat
you completely or money back Is
sitikiu ir už tave aš sušilau- j aatlafy
guaranteed. Get Cyatex (siss-tex) today. It costs only 3c a dose at drugglsta
and the guarantee proteeta you.
kiu pavojų.

Aplink mus
Apie savaitę laiko viešėjo
pas gerb. kun. lg. Albavičių
kun. dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos profeso
rius. Jis yra kun. Albavičiaus
giminaitis ir (seminarijos drau
gas. Ilgą laiką buvo Lazdijų
gimnazijos direktorius.

Nervous, Weak.
Ankles Swollen!

Petro Kondroto, gyvenančio
6916 S. Maplewood Avė., svei
kata taisosi. Per visą žiemą
jis nesveikavo ir dirbti nega
lėjo. Į koją įsimetė skausmas,
kuris jį vargina. Dabar jau
Balandžio 23 Diena
čiasi geriau ir, tikimasi, ne
Būk tu džiugus, nes Dievas
trukus visai sustiprės. Pernai
Ši Oliio klonio, žemiau Cincinnati, nuotrauka padaryta iš lėktuvo. Daugelis gyvenamųjų
vasarą Kundrotai lankėsi Lie namų užlieti išsiliejusių Ohio ir Wabash upių. Tūkstančiai gyventojų buvo priversti keltis yra visas tavo Geras ir Jis
yra Tobulybė.
į saugesnes vietas. (Acme telephoto) -. •
. < ■
tuvoj.
’
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*

i

V

f J

Rengia Pramogą
Juozas Kriščiūnas, žinomas Igno ir Sofijos Sakalų, kurie West Pullmano
veikėjas, džiaugiasi, kad jo vėl sugrįžta čia gyventi.'Abu Naujienos
MARQUETTE PARK. —
yra
plunksnos
darbininkai
ir
žmonelė jį apdovanojo gražia
Parapijos salėj rengiama ‘bupopuliarūs
organizacijų
veikė

Bal.
23
d.,
4
vai.
popiet,
pa
ir sveika dukrele, kuri aną
nco ir card party’ baland. 23
rapijos salėje, labdarių 10 kp. d. Bus užkandžio, muzika ir
dieną buvo pakrilkštyta. Kri jai.
.rengia kauliukais žaidime (bu daug „door prizes 99
kšto tėvais buvo: Ant. Pelnco) ir programelį.
džius, “Darb.” adm., ir p-nios Nubausti Krautuvėlių
Pradžia 2 vai. popiet. Įžan
Krikščiūnienės sesutė.
f Savininkai
Labdariai turi gerų ir nau ga 35c.
dingų dovanų. Visi kviečia Nuoširdžiai kviečiame visus
Teisėjąs ,L. K. IJayes nu mi dalyvauti.
Praėjusį sekmadienį J. irji L
parapijomis atsilankyti.
baudė
•
trisdešimčiai
dienų
kaAukos Lietuvos reikalams
Mickeliūnai suruošė šaunius'
Komisija
Cbicagos Lietuvių Moterų, ^pietus savo draugui A Pel- ' Įėjimo du saldainių krautuvė* Pramogėlės pelnas skiria
klubas paaukojo — $50.00. (20 džiūti pagerbtieji' pavaišinti Hų savininkus: P. Ginstėnsoų mas. atūioįkėdiinui žadėtos pa
dol. iš iždo ir 30 dol. įeigų iš Be tolimo svečio p&tflosei <ifu~ ic P. Katz už leidimą nepilna rapijai 25 dol. kvotos į jubi Urba Flovver Shoppe
Pivariūnienės suruošto narė lyvavo Sakalų ir Šimučių šei- mečiams gernbleruoti. Krautu liejinį fondą atmokėjimui šiais
4180 Archer Avė.
metais
visos
skolos.
Rap.
PhoM LAFAYETTB U4M
vėlių
savinirikai
suimti
pasims “lunčio”).
>1'mos.
fskundus vienam jaunuoliui,
OSlea Mylintiems — VeatavSnu —
P. Daužvardis — $25.00.
Bankietams — Laidotuvėms —
J. Daužvardienė — ”10.00. Praėjusį pirmadienį buvo kad vienoJ krautuvėlėj į slotGAKsiNKITĖS “DRAUGE”
L. Labanauskas —-. $10.00. gerb. kun. A. Linkaus vardo mašiną jis sukišęs $1.75c, niKatalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
diena. Tą visą dieną jis tu keliais, o kitoj krautuvėlėj
L. Norvaišaitė — $5.00.
Visų aukos, kaip tik gau rėjo daug svečių kunigų, ku- $7.50c prakišęs ant “punch- j Kaipo Toksai, “Draugas’“' Užsipeluija Jūsų Pilnos Paramos
namos, tuoj pakt’ituojatmdS'Tr rie^-susirinko, kad pasveikinti board”. Abi krautu vėlės ra-Į—---------- -— ------------ndasi netoli mokyklos.
pei vedamos į atitinkamą sąs savo draugą.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
kaitą.
Kaip
tik
žmogus
ko
nors
i
Netrukus West Side lietu
Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place, viai susilauks senų šios apy- neprisi turinčiai geidžia, tuoj
’inkės gyventojų ir veikėjų — tampą neramiu.
Chicago, Illinois

John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Nevisuomet
Suvalkiečiai Miega
Jeigu kas netikėtumėte, tai
prašome atsilankyti į Ilollywood Hali, 2419 W. 43 St., ba
landžio 22 d., 7:30 vakare. Ten
Išgirsite tikrą suvalkiečių mu
ziką ir dainas.
Vakaro rengimo komisija
rūpinasi visomis išgalėmis,
kad tik patenkinus atsilan
kiusius. Bus zanavykai, bus
kapsai ir dzūkai, taipgi kvie
čiame ir žemaičius bei aukš
taičius.
Rengimo Komisija

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE

KELNER-PRUZ1N

NatuTally...with
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i* The aerfect ceeiMnitJee et ridi oil. Mae
' aeep and dalicate color that eaa’t be copiad
... a W«»d that only Clairel eonteiaa.

JOAM evara, oaiioi. inc.
1(3 Waet ««tfc Su Ntw Vertų H. T.

Geriausias būdas nusidėjėlį
atversti, tai pavyzdingai išpil
dyt kasdienes doras.
Jei tiesos apgynime nenori
suklysti, žiūrėk, kad meilės
dvasioje mokėtum klausyti ki
tų.
Juo geriau pasišventimą pa
mylėsi, tuo mažiau eikvosi lai
ko tuštiems pašnekesiams.

A. t A
ELZBIETA PLUNGIENĖ f po tėvais Dirkiutė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 21mą dieną, 1939 m.,
3:30 valandą ryte, sulaukus 60 metų amžiaus.
Gimtu) Lietuvoje, Šiaulių apekr., Klovainių parap. ir mieste.
Paliko dideliame nuliūdime — 3 (lukterės: Elsie ir žentų Jo
ną Kranklius, Anelę ir žentą Stanislovą Loveikius, Julijoną ir
žentą Antaną Pakus, 2 sūnus: Kazimierą ir marčią Oną ir Ma
rijoną, 6 anūkas, 2 seseres: Oną ir švogerį Mikolą Grigus, Pau
liną ir švogerį Klemensą Žekus, brolį Aleksandrą ir brolienę Pe
tronėlę Dirkus-, pusbrolį JuiyĮ it\ brolienę Veroniką Pojyanskius
ir kitas •gitakiee A nterikąj<( lieigtsojį paliko fcfauiį Vladislovą ir
brolienę Kotryną ir gimines.
Kūnas pašarvotas Ant. M. Phillips kopi., 3307 Lituaniea Avė.
Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 25tą dieną, 8tą vai.
ryto, iš koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pnmados už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Elzbietos Plungienės giminės, draugai ir pažįstami
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūd: Dukterys, Sūnai, Anūkai, Seserys, Broliai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja — laidotuvių direktorius Antanas ii.
Phillips. Telefonas YARds 4908.

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

LEONARDAS E2ERSKIS

______________ Tel. LAFAYETTE 0727____________

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FA V KAI fc°plyč’os visose

PATARNAVIMAS DIENA Et NAKTĮ
KOPLYCffA DYKAI

2025 W. 51st St.

* Chicagos dalyse

NARIAI CHICAGOS, C1CER0S LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

TeL YARDS 1278

Klausykite mūsą Lietuvių radio programą šeštadienio vakarais,
7:00 vai. vakaro iš WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. BALTDCIBBA8

Res. 4543 South Paulina Street

AIIDIII A M PI PATARNAVIMAS

HRIDULHnbL dieną ir naktį

DYKAI

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

ti

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Vtfestenn Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103

Bkythu nadMl hhsrui

mm Msly

BsonkltM

uiti ItnM

Alhert V. Petkus
P. I. Ridikas
Antai B. Petkus
Lachawicz ir Sunai
I. Liulenčius
S. P. Mažeika
Antanas M. Pkillius
1.1. Zulu

«yi

MILUONS

DIENĄ IR NAKTJ

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Avė.

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey hair. Grey hair
tnakes you look old and ieel old.
Try the Modern* Method for Coloring Hair . . . CLAIROL. YouTl
appreciate the ųuick, pleasant treatcnent. No bleaching reųuired to
aoften the hair when you us«
CLAIROL. YouTl love the resulta
on your hair — beautiful, naturallooking color that defiee deteetion.
Soe yourself ai you would likę to
ka. See your hairdresaer today or
•and thia coupon NOW.

Kas savyje nesutikimą ne
šioja, visur ir visuomet prie
šus atras.

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
4704 S. WeBtern Avenue
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St
Telefonas YARda 1419

6834 So. Western Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270

4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituaniea Avenue
Phone YABc’e 1138-1139

3307 Lituaniea Avė.
Phone YARds 4906
1646 Weat 46th Street
Phone YARds 0781-0782

e »*

Visų Dėmesiui

CHICAGŪS LIETUVIŲ ŽINIOS

Šv. Kazimiero Akademijos
Alumniečių metiniai šokiai
įvyksta šį vakarų, bal. 22 die
nų, 13 Ward Demokratų klu
40 Valandų Atlaidai
Dar Tebeserga
be, ,3230 W. G3rd gatvė. Pra
Aušros Vartų Parapijoj DIEVO APV. PARAP. — džia 8:30 valandų.
Viena seniausių parapijonkų,
Rytoj, bal. 23 d., Aušros
Nuoširdžiai kviečiame visų
būtent
Monika
Bukantienė,
Vartų parapijoj prasideda 40
atsilankyti. Užtikrinatme, kad
kuri
jau
apie
pora
minėsiu
gerai prisišoksite* prie Del Hovai. atlaidai. Pamokslus sakys
sekantieji kunigai: sekinadie-! laiko kuip serga ir vis dar melen oAestros; pasišneku
* i • » 1 nesijaučia
gerai.
Buvo išvežta čiuosite šu draugais ir pažį
nį »per sumų ,kun. ak
V. Andrius
d
°
į šv. Kryžiaus ligoninę, o da stamais ir grįšite namo pilni
ka, MIC., vakare — kun. P.
bar
jau randasi namuose, ad linksmumo, kad gražiai pra
Malinauskas, MIC. Pirmadie
nio rytų 9 vai. kun. V. Urba; resu 907 W. 20th Place, kur leidote vakarų.
vakare kun. St. Petrauskas. prašomi kaip vietiniai taip ir
Nepamirškite šį vakarų at
iš
kitur
pažįstami
atlankyti.
Antradienio rytų 9 vai. kun.
silankyti.
St. Gaučas; vakare kun. kleb. P-nia Bu'kantienė ir jos duk
Kviečia Komisija
A. Linkus. Sekmadienį šv. Mi relė Onutė yra dideli Marijo
šias laikys naujai įšventintas nų Rėmėjų dr-jos darbuotojai
Kų žmogus įgyja savomis
kun. Julijonas Orinis, aliun- ir žymūs parapijos rėmėjai.
spėkomis,
tai jis didžiausiai
nas (t. y. auklėtinis) Aušros
J. K. brangina.
y A
Vartų par. mokyklos.

Kadangi velykinis laikotar
pis dar tęsiasi, atlaidai suda
ro geriausių progų velykinę
(katalikų pareigų atlikti tiems,
kurie to dar nėra padarę.
Bet ir be to mylinčios Jė
zų ir Marijų širdys iš šios ir
kitų parapijų kviečiamos per
tuos atlaidus dalyvauti pamal
dose prisidėti prie pagarbini
mo Dievo ir paragauti, kaip
saldu yra per maldas su Jė
zum vienytis.
K.M.U.

Parapijos Globėjo
Šventė

7-niu

METŲ SUKAKTUVIŲ

landų ryto, Progress bendrovė vakaro, Cliicagos laiku bus
duos nepaprastai įdomių, gra visų vasarų tuo pačiu laiku.
žių radio programų. Dalyvaus
PROGRESS KRAUTUVĖ
Programa bus girdima iki
geros dainininkės, muzikai,
MINI 7 tas METINES
500 mylių nuo Chicagos. Kai
kalbėtojai ir kiti. Progress be
[kuriose vietose dar toliau.
SUKAKTUVES LINKSMA
ndrovė turi daug gerų žinių
RADIO PROGRAMA
’
Pranešėjas
pranešti visuomenei apie šias I
Grieš akordinistas A. Laba metines sukaktuves ir patiek
nauskas, dainuos O. Skeve- ti prekių kainas kokių nebu
Pranešimai
riutė, J. Romanas ir kiti
vo visoj biznio istorijoj. Ne
MARQUETTE PARK. —
Progress bendrovė šiomis pamirškite paklausyti. Rap. J. Labdarių Sąjungos 23 kuopa
dienomis mini 7-tas metines
laikys susirinkimų sekmadienį,
sukaktuves sėkmingo biznio. Bud riko radio programos balandžio 23 d., parapijos sve
Šių sukaktuvių džiaugsmu no WCFL, 970 k., 9 valandų ne tainėje, 2 vai. po pietų. Visi
ri pasidalinti su visais Prog dėlios vakare laikas permainy labdarybės nariai ir darbuo
ress bendrovės krautuvės rė tas iš priežasties basebolo se tojai kviečiami laiku susirin
mėjais ir šių programų klau zono. Įsitėmykite 9 valandų kti. Yra svarbių reikalų svar
sytojais. Taigi, rytoj 11 vastymui.
Valdyba

RADIO

CHICAGO STA DIUM
TRIUMPHAL RETURN

CPEAtER EUROPEAN OLYMPIA

CIRCUS
-v

DIDIS

<fe

Išpardavimas

NICHTLYd:lS

A 7

IŽRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
Ir willow springs
ROAD

To relieve the torturini pain of Neurltia,
Rbeumatiam. Neuralgia or Lumbago in a
few minute*, get the Doctor'e formula
NURITO. Dependable—no opiatee. no narcotlca. Doea the work qulckly—mutt rHieva
cruel pain, to your cattttartlon in a few
minutei or money bark »t Drucgitt'e. Don't
eufler. Uie NURITO on thli guarantee today.
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Keliaukite j
PER

HOLLAND-AMERICA
LINE

g

■ Justi n Kulis ■
■ 3259 S. Halsted Street, B
Chicago, Illinois
■

ŠALTINI I E RO
Šeštadieniais —
Penktadieniais —
Sekmadieniais —

}
Į- Nuo 7 iki 8 v. v.
c

•

f

Skaitlinga Ekskirsija i Lietuva
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“
• p* GRIPSHOLM”
Per Gotlienburgų, Švediją

Gegužės-May 31 d., 1939 m.

CLASSIF1ED
PARDAVIMU TAVERNAS
Pardavimui tavernas. Tikras "gold
mine". Atsišaukite: 1882 West Urd
Street, telefonas Prospect 2247.
REIKALINGA MERGINA
Mergina, namų darbui Oak Parke.
Pasilikti vakarais. Turi turėti paty
rimo. Atsišaukite: Coal Office, llllfl
So. Califomia Avė., tel. I.awn<lale
3183.
I’ARDAVrMIT RUNGAIX>W
Medinis bungalow; 6 kambariai; mo
derniška vonia; ištaisytas užpakalinis
porčlus; ištaisyta pastogė; yra beismont-as Ir furnace: 37% pėdų lotas?
1 blokas nuo Šv. Petro Ir Povilo pa
rapijos bažnyčiio8; 1 blokas nuo gatvekarlų ir krautuvių: adresas: 12310
South Union Aventie. $650.00 cash.
$29.00 J mėnesį Kaina tiktai $3.600,
Telefonųokltc: Commodore 0252,

ATYDA1
Grindų plovėjos, džianitorlal, užsi
dirbkite ekstra pinigų, rinkdami paš
to ženklelius Iš oriso gurbų. Mes per
kame svorais. su popiera. Šaukite;
Deliorr, 2814 W. 23ril Place, telefo
nu* Rockwell 8028.

REIKALINGA DARBININKAS
Viduramžiau8 žmogus.
supruntantiš
visokj darbą. Atsišauk It: \ViEo-West,
Gemian Chureli Road ir U'Hlow
Springs Ibi., Wlllow Springs, III.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai,
šiltu vandeniu šildomas, po 6 kam
barius, viskas naujausios mados.
1828 S. 47th Gourt. Cicero. Tlllnola.1

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj. 1 apačioj; furnacu apšildomas;
garadžius. Atsišaukite: 3421 South
Springfield Avė.
Tel. I,awn<lale —
0201.

"■■■■■■■■■■■■■

Moditon

ATYDA!

s. s. NIEVW AMSTERDAM
Flagshlp of the Holland-Amerlca
Line
šiuo laivu išplauks iš New Yorko

Gegužės-May 23 d., 1939 m.
Lietuvos Vyčių ekskursiją 1
Lietuvą per Rottardamą
Kiti išplaukimai Iš New Yorko:

VF.ENDAM .............

Balandžio

8

ZAANDAM ................. Balandžio 15
STATENDAM .... Balandžio 21
NOORDAM ,.......... Balandžio 28
NIEUW AMSTERDAM Geguž. 2
ZAANDAM ................. Gegužės 18
VOLENDAM ............
Gegužės 20
Visais kelionės reikalais kreipki
tės pas vietinius mūsų autorizuo
tus agentus arba |

HOLLAND-AMERICA LINE
318 No. Michigan Avė.
Chicago, III.

Pataisom, lšvalom. suproslnam vy' riškus Ir moteriškus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam Jdedame pa1 mašalus. Toliau gyvenantieji pašau
kite: VIRglnla 1003. — Overi ingio
Valymo. Prosijlmo Ir Taisymo Krau
tuvė, 4602 So. Wood St-. Cicapo.
---------------------- ; . •
■ ■■• ■
—
PARDAVIMUI
2 krėslų barzdaskutyklos setą par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 6421 So.
Ha’stetl Street, Chicago, III. 2-t ras
aukštas.

PARDAVIMUI NAMAS
4004 So. Maplewood Avė., geras 2
fletų medinis namas; 5 ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrabeismontas: 30 pėdų lotas; kaina tiktai —
$4200.00. Galite apžiūrėti namą iš
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthtir Rlnck, 3711 West
03rd Street, tel. PROspeet 0268.

j

$125.00 3-jų dalių miegamų
kambarių setai

Č695O
$65.00 gražūs Seklyčiom
SETAI

$75.00 3-jų dalių modemiš
ki Miegamų kambarių setai

$5.00 Naujos Lovos po

02.95
$75.00 puikūs console, 7-8
tūbų radioe

029.95
$32.00 Studio Couches

019.75 ;
9x12 gražios Klijonkės

$35.00 gražū-s, naujos 'mados
9x12 kaurai

02.95

01975

$25.00 5-kių dalių Breakfasi
SETAI.

$55.00 stalo viršų mados
Gesiniai Pečiai

02950

i

i. : ‘ fili T «

«

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

t*

.. :

!b» -

Pritaikoma Visiems Lengvi Išmokėjimai

Kaina $1.75
“DRAUGAS”

Tel. VICtory 4226 *
Chicago, Illinois
..............
Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo
Nedėlioj, 11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kil.

2334 So. Oakley Avė.

Pas mus galima gauti tikrai Liatuvišką Importą Valstybiną Deg
tiną.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. ir M. Dzlmldas
Savininkai

Tarta. virti
13,100,OOO.M

Rnrrva. viri
.000.00

Kas tiktai paviršium nustu
mia piktą, o neišrauna jo šak
nies, tas mažai nužengs pir
myn dorybėje, o dar didesnės
ir nuobodesnės pagundos ji
užpuls.
Šventuose raštuose tiesos
•SOq|BJ{ST 9U O ‘pOJJSOĮt BDĮI9I

GAUKITE!
MC8Ų

Tel. Canal 7790

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and
Saernmento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461

4B^BUICK

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
t '

(
|

2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, III.
400 puslapių knygą.

5931-33 So. Ashland Avė.

•' »

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
Prienamomis Kainomis.

3224 SOUTH HALSTED STREET

S

Kam Kankintis?

AGENTŪRA

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

Wholesale Only

AGENTŪRA

tk«

įsigyti S

•

06-95

$18.00 garantuoti springsiImame senus dalykus į mai
niai Matrasai
nus ant naujų
07.95

Tel. Prospect 0745-0746

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ

$25.00 gražūs nauji Lounging Krėslai

turėtų

PAMOKSLŲ

•

j,

012.95

$395 pilni 4-rių kambarių
012.95,
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga Naujos Mados garantuoti
dėl namų už
1939 Midget Radios

0198-00

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

Kunigai

{Vyskupo Petro Pranciš- į
kaus Bučio, M.I.C. para-J
šytą

Incorporated

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.

1939

99.

RENDON TRIS
40 akerų ūkis: Beloit, Wlseonsin*ef
renda $10.00 J mėnesi; geram vyrui
ar moterel dėl prižiūrėjimo atiduo
sime dykai. Atsišaukite: 2155 North
Kllhourn Avė., Chicago, Illinois. Tel.
ALRnnv 7004.

Lietuvą

—

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

„ų.

23 d., Hollywood .svetainėje,
2417 W. 43rd St., 1 vai. po
piet.
Rast. J. Keturakis

■

RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)

p-nas Butchas, sav.

■ ILIIVI PAIN IN HW MINUTIS

2 15

Nesikankyklte savęs skauamals:
Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimu. arba Mėšliun_ giu — raumenų sunkumu, nes
" skaudėjimai naikina kūno gy■ vybę Ir dažnai ant patalo pa_ guldo.
CAPSICO COMPOUND mos■ tls lengvai prašalina vlršminė_ tas Ilgas: mums šiandien dau■ gybė žmonių siunčia padėkones
■ pašta 55c. arba dvi už $1.05.
Knyga:
"ŠALTINIS SVEIKA■ TOS", augalais gydytis — kaina
B 50 centų.
™ pasveikę. Kaina 50 centų. Per
|

KLAUSYKITĖS

SUCĖDYMAI SIEKIA
»%
IKI

WTLL0W SPINGS, ILL.

NEURITIS

Węd S.»t ‘

.CM CR'll. 1824 W

Progress Krautuvėje

032.50
Racine Avė. policijos stotis
praneša, kad Mitchell Tatela,
18 metų amž., prisipažino per
keturis mėnesius atlikęs dau
giau dvidešimts penkis plėši
mus. M. Tatela prieš du me
tus buvo paroliuotas iš St.
Charles berniukų pataisos mo
kyklos.

M.,t

pDippC 4Ou. 7Sc. Si.IO. $1 65 md
[RlbtO 3o»
3OX Seat*, S2..7O—
-• T.ix
T.ix Ine
.ne

Bus atlaikyta iškilminga su
ma su įstatymu Švč. Sakra
mento. Komp. A. Pocius pri
rengė šventei muzikų. Per su
mų grieš orkestrą taip, kaip
per Velykas.
Taigi visi bridgeportiečiai į
ir tolimesnieji parapijiečiai į
prašomi apie šias iškilmes at-i
■silankyti į bažnyčių.

Mokykla Nepataiso

GREATEST
THRILLERS

>>

VISOKIŲ NAMAMS RAKANDŲ

BRIDGEPORT. — Sekma
dienį, balandžio 23 d. pripuo
la šv. Jurgio šventė. Todėl,
tų dienų mūsų Šv. Jurgio ba
žnyčioj bus pritaikintos iškil-į
mes ir pamokslas

Parapijos choras tų dienų
pažymės, kaipo savo šventę ir
eis in eorpore prie šv. Komu
nijos. Sektinas pavyzdis ki
tiems parapijiečiams.
Choristas

EVERY AČT
A SENSATION
VVORLD’S

■ ■■■■■■■■■■■■_
■ REUMATIZMAS 2
Žagariečių klubo mėnesinis
2
SAUSGĖLE
■ susirinkimas įvyks balandžio

bolonė

Domininką* Kuraitis, Savininkas
Telefonu VICtory 1696

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

Ižmokėjom
Ui padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq
Morgiėių
Safety

THF.RMTO
PERMANENT
WAVE

Mes nevaj-tojam nei mašinos,
nei elektrikos. Garantuojame sugarblnluotl blle kokios rūšies
plaukus. $5.60 vertyb* — šia sa
vaitę tiktai $4.60.

BERNICE S BEAUTY
S H 0 P
1726 WEST 47TH STREET
Kamp. Hermit&ge. TeL Yardi 8771
1( metų patyrimo.

Depoait Dėžutės Galima
Paairenduoti

Ofiso Valandos: nuo g ryto iki
6 vak. Reredom nuo 9 iki 12 die
ni, Snbatom nuo 9 ryto iki
8 Tai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOGIATION
of CHICAGO
JU8TIN MACKIEWICH
Prenident
HELEN KUCH1NSKAS, See.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Kodarniiklanaia ir Pato*
giausia Valgykla
Bridfeporto

750 W. 31st Street
JL JL KORKUS, savininkai
Tel. Victory 9670

