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Trylika valstybių ‘nebijo Hitlerio puolim
los visos pasisako už Vokietija;
kai korios paduoda priežasčių

Britanija nuolankiai atsineša i
Maskvos pasiūloma taika užtikrinti

Tarp jų yra ir Pabaltijis
Lietuva, Latvija ir
LONDONAS, bal. 23. — Po j joms negrasina ir jos neturi
įvykusių Berlyne iškilmių baimės.
Hitlerį pagerbti, Vokietijos
Hitlerio pusėn pašlijusios
.vyriausybė Europos mažo šios valstybės:
sioms valstybėms įteikė šiuos
Švedija, Danija, Suomija,
du klausimus, prašydama ne Olandija, Šveicarija, Lietuva,
atidėliojant atsaikyti:
Belgija, Norvegija, Latvija,
Ar numatote sau pavojų iš (Estija, Luxemburgas, LicbVokietijos pusės?
itensteinas ir Rumunija.
Ar pageidaujate prezidento
Londone daug abejojama aRoosevelto užtarymo ir ar iš P>e Bumunijoe pasisakymu už
kalno žinojote apie jo paskel Vokietijų. Tačiau nacių pro
btų nepuolimų pasiūlymų ma pagandos ministerija pareiš
kia, tikrai Rumunija pasisa
žiausia dešimčiai metų?
kius, kad ji nebijo Vokietijos
Žinovai tvirtina, kad mažų
ir prezidento Roosevelto pa
jų valstybių į tuos klausimus
siūlymas ne vietoje.
atsakymas yra reikalingas
Ne visos valstybės paduoda
Hitleriui, kai jis sušauktojo
nebijojimo priežastį. Kai ku
savo parlamento sesijoje at
rios nurodo į savo neutralinį
sakys prezidentui Rooseveltui.
nusistatymų.
Sakoma, Hitleris turės “do
Lietuva gi pareiškia, (kad ji
kumentinį” argumentų, kad
nejaučia baimės iš Vokietijos
Vokietijai ir Italijai nepuoli
pusės, nes su ja turi padariu
mų pasiūlymas yra be pagrin
si sutartį, kurioje pažymėta,
do ir nereikalingas, nes Vo
kad Vokietija nepanaudos ka
kietija ir Italija mažosioms
rinių pajėgų prieš Lietuvą.
valstybėms negrasina ir jos
Iš britų radijo stoties pas
Hitlerio agresyvumo nebijo.
kelbta, kad gretimos Vokieti
Iš patikimų šaltinių patir jai mažosios valstybės iš bai
ta, (kad trylika valstybių Vo mės reiškia naciams nuolan
kietijai nuolankiai atsakė. Bū- kumo. Vadinasi, tas nuolantent, pažymėjo, kad Vokietija. kūmas nėra nuoširdus.

Ministrų kabinetas svarstys
bolševikų sumanymą
LONDONAS, bal. 23. — Iš
kelta aikštėn, kad saugumo
Europoje užtikrinimui sovie
tų vyriausybė padavė naujų
sumanymų: Britanijai ir Pra
ncūzijai su sov. Rusija sudaryti trilypę sąjungų tokią, koia gyvavusi prieš pasaulinį
karų.
Sužinota, britų vyriausybė
nuolankiai žiūri į šį Maskvos
sumanymų. Šio sumanymo
nuodugniam svarstymui pir
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Serbai pagaliau nusprendė kroatams
pripažinti visiška autonomija
Paskutinių laikų įvykiai
Europoje paveikė serbus
BELGRADAS, .bal. 23. —
Jugoslavijos* (serbų)' vyriau
sybė pagaliau nusprendė pri
pažinti Kroatijai autonomijų,
kurios kroatai seniai pageida
vo ir dėl to ilgus metus vyko
su serbais kruvina kova. Sa
vo išdidumo išsižadėti serbus
privertė paskutinių laikų įvy
kiai Europoj, (kai naciai ir
fašistai pradėjo šėlti užgrob
dami gretimas valstybes ir te
ritorijas.

Kretingos

stotyje.

ifai įnami

VOKIEČIAI

KAUNAS (L. Aidas). —
VARŠUVA, ,bal. 22. — Len Maistų klaipėdiškiams pabė
’kų autoritetai pasiryžo griež gėliams Kaune tie»kia Raudo
čiau apsieiti su vokiečiais nasis Kryžius. Ekskursijų sto
Lenkijos piliečiais, kurie vie tyje gyvenantiems pabėgė
šai pašiepia lenkų tautų ir liams valgis verdamas karo
lenkų kalbų ir skleidžia neteillauko virtuvėje, Laisvės ai.

Kroatija yrą^ svarbiausias
Jugoslavijos ’krastas. Tenai
yra visos svarbiosios ( šalies laukia bylos.
pramonės.
Lenkų spauda pareiškia,
kad Lenkijos su Vokietija
santykiai žymiai atšalę ir kad
neturima jokių derybų Danci
go miesto ir koridoriaus klau
simais.

madienį įvyks ministerių ka
bineto specialus posėdis.
Be įto, pranešta, kad Londo
nas ir Paryžius principe pri
pažino sumanymų. Jei neatsi
ras kokių nors rimtų kliūčių
britams ir prancūzams susidė
tį su bolševikais, galimas dai
ktas, kad trilypė sąjunga bus
paskelbta prieš balandžio 28
d., ty. prieš nacių parlamento
susirinkimų klausyti Hitlerio
deklaracijos.

RAUDONįlJU ŽYGIUS
ISPANIJOJE STALINAS
KONTROLIAVO
PHILADELPHIA, Pa. —Sa
vaitiniam žurnale “Saturday
Evening Post” W. G. Krivickis rašo apie neseniai sutriuš
kintą Ispanijoje raudonųjų re
voliuciją. Krivickie yra buvęs
sovietų kariuomenės genero
las ir diktatoriaus Stalino
slaptos komunistinės veiklos
Vakarų Europoje vienas dire»
ktorių. Ispanijos raudonie
siems sukilus, Krivickis buvo
pasiųstas į tą šalį vykdyti
ten sovietų Rusijos santvarką,
o ypač (tvarkyti ginklų impor
tą iš Rusijos. 1937 metų gale
tarp Krivickio ir Stalino kilo
nesusipratamai. Jam įsakyta
grįžti Maskvon. Bet jis nepa
klausė, išsisuko iš sovietų sla
ptos policijas agentų statomų
jam spąstų, paspruko iš Ispa
nijos ir atvyko į Ameriką.

jų stotyje klaipėdiečius labai
nuoširdžiai globoja stoties
prižiūrėtojai Blažauskai. Iš
ten viena ponia pasiėmė pas
save globoti vienos klaipėdie
čių šei'mos vaikutį, kurį paža
BARCELONAI PASKIR
dėjo visų laikų pas save au
TAS NAUJAS VYSKUPAS
ginti ir auklėti, jei tėvai pa
LONDONAS. — Paryžiaus
tys negalės jo išlaikyti. Be to,
BRITŲ VYRIAUSYBE
BERLYNAS, bal. 22. — Vokatalikiškas dienraštis “La
atsirado geros širdies žmonių,
Croix” paduoda, kad Barcekiečių lenkų konfliktas didėja. 'į KONTROLIUOS RADIJĄ
kurie pažadėjo atgabenti palonai paskirtas naujas vysku
Dėl griežto Lenkijos nusista- j LONDONAS, bal. 22. - | bėgėliams maisto produktų,
pas — buvęs Kartagenos (Is Jugoslavijos ministras pir tymo Hitleris nedrįsta pajėgo Britų vyriausybė nusprendė kaip kiaušinių
ir pan.
LONDONAS. — Kun. Owen panija) vyskupas M. de los mininkas Dragista Cvietkovič mis užgrobti Dancigo miestą paimti savo kontrolėn Britisb
paskelbė, kad ne vien Kroati ir lenkams diktuoti tame uos
Skautų rūpesčiu, didžiųjų
Broadcasting korporacijų. Tuo
Francis Dudley, garsus rašy Santos Diaz y Gema.
jai bus pripažinta autonomija, te teises, lygiai ir kitų
Kaip tik gen. Franco įsisiū
v0" būdu radijo bus pakeistas vy dienraščių direkcijos sutiko
tojas ir kalbėtojas, grižo BriBuvęs Barcelonos vyskupas bet visa Jugoslavijos valstybė
pabėgėliams, kol veiks jiems bavo kovoti prieš raudonųjų
kiškų” teritorijų. Vietoje to
tanijon, atlikęs apie 100,000 Irurita y Almandoz 1936 me bus pertvarkyta — padalinta naciai panaudos spaudimo me riausybės žinių tarnyba ir tar šelprti punktai, nemokamai revoliuciją, neužilgo Stalinas
naus daugiausia vyriausybės
mylių kelionės po pasaulį. Da tais komunistų sušaudytas ir į keturias dalis ir sufederuo- todus. Į Lenkijos pasienį su-,į ,propagandos mašinai,
duoti po kelis egzempliorius pradėjo kontroliuoti visą ten
jo kūnas sunaikintas.
ta.
bar jis rašo kų matęs ir kų
savo dienraščių.
raudonųjų (lojalistų) režimo
trauks daugiau kariuomenės
' -_____________
Bet
Kroatija,
sako
ministirdėjęs savo lankytose šalyse. DANIJOS SOSTO ĮPĖDINIS
ir Varšuvą privers tai daryti
veiklą, rašo Krivickis. MasGEN. MIAJA IŠVYKO
Vienas
pabėgėlis
gyvenąs
1
. ......
ras pirmininkas, iš tos naujo- jr nuolatos iki diirksnių plyšiT
.
_
,
-o
ukvai
teko
iki
puses
bilijono
CHICAGOJ
Laisves ai, 12 punkte, sugebe
. .
f
, J __
Įdomiai jis atsiliepia apie
Į MEKSIKĄ
sios santvarkos daugiausia
budėti. Berlynas tuo būdu
dolerių ispaniško aukso. Už
J. A. Valstybes. Pirmiausia,
Chicagon porai dienų atvy laimėsianti. Pirmiausia kroa mano pakirsti lenkams ištver- Į PARYŽIUS, bal. 22. — Bu jo atsivežti su savim radijo a tai raudoniesiems buvo siun
paratų. Dabar tas aparatas su
daug gilaus įspūdžio jame su ko Danijos sosto į-pėdinis prin tas bus paskirtas federuotos
mų taip, kad jie netektų rei-ivęs Madrido raudonųjų miličiami įvairiausių rūšių gink
taikytas ir ten gyveną klauso
kėlė katalikybės gaivumas J. cas Frederikas su žmona.
valstybės iždo ministru.
kalingo atsparumo ir nacių cijos vadas gen. Miaja, kurs
lai ir įvairiuose kraštuose re
si radijo programų.
A. Valstybėse, ypač gausin
po
Madrido
puolimo
paspruko
reikalavimus pripažintų.
krutuojami komunistai sava
Dar tenka pabrėžti liūdną
gais skaičiais žmonių artini
į Afriką, o iš ten atvyko į
noriai. Sovietų Rusijos pasių
faktą, kad kai (kurie Kauno
masis prie šv. Komunijos
Nacių sluoksniuose aiškina
Paryžių, su savo namiškiais iš
sti “savanoriai” nedalyvavo
namų savininkai klaipėdiečių i
Taip pat jis rado, kad Katali
ma, kad šiems jų žygiams rei
vyko į Meksiką, kur visados
karo frontuose. Jie dirbo tik
atžvilgiu yra beširdžiai. Daug
kų Bažnyčios vykdoma kova
kės daug laiko. Bet jie sako,
apsigyvens.
pafrontėse ir raudonųjų reži
klaipėdiečių užeina į šelpimo
prieš nepadorus krutomuosius
kad tokiu būdu juk pakirsta
mo viršūnėse. Visas režimas
vaizdus visais žvilgiais yra
buvo ir Čekoslovakijos ištver PALEIDO AMERIKIEČIUS punktus ir skundžiasi, kad ne
PARYŽIUS, bal. 23. — Pra liams. Tad autoritetai tuojau
buvo Stalino agentų žinioje, o
gauna išsinuomoti buto. Kai
sėkminga. ,
mė. Pirmiau naciai buvo pla
ncūziją ištiko šiurpios nelai suf&ato saugoti geležinkelius
NELAISVIUS
kurie namų savininkai tyčia žinomas ministras pirminin
navę Lenkijos pasienius ti*k
Kas kita yra J. A. Valsty mės.
ir traukinius.
kas Negrinas ir kiti “lojalisapskaldyti. Dabar gi jau nu HBNDAYE, bal. 23. — Is pakelia butų nuomas airba vi
bių šalies tvarka. Anot kun.
Prieš keletą dienų sudegė
Pagaliau pranešta, kad yra
tai” ispanai buvo laikomi tik
sistatę prieš pačią Lenkijos panijos vyriausybė paleido 71 siškai atsisako išnuomoti. La
Dudley, Amerika nėra demo puošnus keleivinis garlaivis pavojaus ambasadoms. Tad
užsimaskavimui.
amerikietį iš (karinės nelais blausiai šiuo atžvilgiu tenka
kratinė, bet griežtai biurokra “Paris.” Autoritetai rado, jas saugoti sargyba padvigu valstybės nepriklausomybę.
Stalino tikslas buvo Ispani
kentėti turintiems vaikus.
Naciai giriasi ir žinovai tvir vės ir prisiuntė juos į Pran
tiška šaliR. Kiekvienai^ žings kad tai sabotažas — laivas binta.
joje įsikurti ir iš tenai ener
Greitai iškils kiti pavojai ir tina, kad Vokietija kraujasi cūziją.
ny jaučiama dolerio diktatū tyčiomis padegtas. Kaldinami
gingesnę propagandą praplės
NAUJA MALDA UŽ
vyriausybė negaus progos at dideles žibalo ir maisto ka
ra. Amerikoje meclranizuota svetimšaliai — šnipai.
ti Prancūzijoje ir kituose kra
POPIEŽIŲ
civilizacija, kurioje individas1 Vakar gi su kariniais lėk sikvėpti.
riuomenei atsargas. Didelius
štuose.
LONDONAS. — Jo Emin.
yra niekas daugiau kaip tik tuvais įvyko eilė nelaimių. APoliciniai agentai seka vi kiekius žibalo apturi iš buvu
CHICAGO SRITIS. — Šia- kardinolo paraginimu, West- Kaip žinoma, tas žygis ne
mašinos ratų krumplys. Ame pie 25 kariškiai žuvo. Tas nė sus įtariamus svetimšalius, y- sias Čekoslovakijos ir Rumnrikiečiai jaučiasi, kad jie yra ra sabotažas. Bet labai pris pač italus. Spėjaima, kad jie ^"aiiėjau.'s.i«m«. Voki "dien ^eenotumae; vakare minsterio arkivyskupijoje po pasisekė ir komunistų pastan
kiekvienių Mišių
kalbama gos visiškai susmuko.
laisviausi žmonės pasauly. Ak lėgė tautos dvasią.
bando pakirsti valstybės ir tijoje jaučiami maisto trukū- fl ian
nauja
trumpa
maldelė
už
tualiai gi jie yra vien tirpina
Vyriausybė įspėta, kad saz- tautos atsparumą prieš fašis mai, nes maisto didelės atsar Saulė teka 4:56, leidžiasi
GARSINKITES “DRAUGE”
gos kariuomenei kraunamos.
6:41.
Šventąjį Tėvą.
mos geležies sistemos vergai botažas rengiamas geležinke tus ir nacius. '

J. A. Valstybes nėra
demokratinės, bet
biurokratiškos

VOKIEČIAI BANDYS
LENKAMS PAKIRSTI
ĮTEMPTUS DIRKSNIUS

ha

t

Prancūzija pahugusi sabotažu;
agentai saugoja geležinkelius
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąžina,
jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
lui pašto žonkili. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypaž ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros.
Korespondentų
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąją
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
pondencijos laikraštln nededamos.

<

listais visai nesusikalbėsime, o tuo labiau
Dr. Or Valančius
su komunistais.
Steigti tarybą, ii atskirų asmenų nėra ko.
Padėties tai nė kiek nepataisytų.
Mes, katalikai, tautininkams gulėtume
siūlyti tokį planų: sudaryti Vykdomąjį Ko
mitetų (ar kitu bet kokiu vardu) iš A.L.R.
(Tęsinys)
dos miesto pasirodė pirmas
frtaigo^ ir
į.’v»kW!i'i bo-ubeneSis - lėktuK. Federacijos Tarybos ir neseniai sudary
tos
Tautininkų
Tarybos. Abi tiek
tarybos
ko- lnon*s“ B““irink« tarnautojai ^utrTiė^afc‘Xal‘‘' v?
n>IM|
siuntu proporcionaSiai
narių,į kiek

Laiškai E Klaipėdos

pa

turi rastreliai? o^airectj,. Tau būtų ir de- buvo lyg apstulby. A,uo darbų ^X“ttaiX kl

mokratiška ir teisinga. Tarybų Vykdomasis niekas nė negalvojo. Visi tik
Komitetas kalbėtų abiejų tarybų vaidu tais tarėsi kąs toliau daryti, tei-,
6 ® a,,
?
reikalais, kario yra bendri visiems lietuviams,1 ravosi iš viršininkų ir laukė ?ini" lJ plJ as’ arj pa y e^jo

ypač rūpintus Lietuvos apsaugos stiprinimu parėdymų. O tų parėdymų, di-( l1.Z1U.J^81

iaini°*^

ai^"

ir pavergtųjų kraštų atgavimo darbų padė rektyvų ir informacijų taiip ir gelis iš lydėjusių tyliai, susi
tų dirbti, ar bent tų darbų koordinuotų.
nebuvo. Patys įstaigų virši kaupę verkė.
Viskas vyko taip staiga,
Kalbėti apie bendrų tarybų galima ir, teo ninkai nieko nežinojo ir jau
taip nelauktai, kad stačiai ne
retiniu atžvilgiu imant, tai yra gražus da dinosi “pametę galvas”.
lykas, tačiau ir mes manom, kad jau pa
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Jau iš pat ryto prasidėjo norėjos! tikėti, jog jau galas j
Kntered as Second-Class Matter March $1, 1116, at
kankamai turime patyrimų iš praeities, kad. masinis gyventojų kraustyma- mūsų tikėjimui, mūsų maldai
Šok, šok žirgeli! — Vaizdas iš Liet. kariuomenės gyvenimo.
Chicago, Illinois Under the Aot of March >. l$7t.
klausimas yra neįvykdomas. Tad, bandyki
' sis. Pirmutiniai suskato bėgti už laisvų Lietuvos pajūrį.
me sudaryti bent tai, kas šių dienų sąly
Bematant Klaipėdos miestas VISI PADEKIME KLAIPĖDOS KRAŠTO
žydai. Gelžkelio stoty tikra
Del Bendro Darbo
gomis yra galima sudaryti.
kamšatis. Eina tikras karas nusimetė lietuviškas plunks
NUKENTEJUSIEMS
nas
ir
(pasipuošė
naujomis
vo

dėl vagonų, į kuriuos visi ste
Atplėšus Klaipėdos kraštų nuo Lietuvos,
Iš Klaipėdos krašto turėjo ti ir kiekvienų kiek tik
ngiasi pirmutiniai pasikrauti kiškomis spalvomis ir ženk
Amerikos lietuviai subruzdo veikti. Iškilo
tpabėgti ar persikelti .į Didž. priimti juos į savo darb'
ir išsiųsti savo^daifctus. Gat lais.
ir vieningo darbo klausimas. Kai kuriose ko
Namai Skendėjo svastikų ve Lietuvų apie 15,000 žmonių, rų.
vėmis traukia virtinės vežimų
lonijose surengti bendri visų srovių masiniai
Daugelio jų būklė nepapras
susirinkimai, išneštos atitinkamos rezoliuci
su manta, čemodanais, bal liavose. Gatvės pilnos unifor
Juo nuoširdžiau ir greičiau
tai sunki. Kaune susidarė
LRKSA Ir Tautos Gerove
jos, rinkta aukos. Tai buvo momentas, ku
dais. Žmonės bėga, moterys muoto vokiečių jaunimo. Me
mes klaipėdiškiams nukentė
rgaitės su gėlėmis laukė rei Klaipėdos krašto nukentėju
riame visi lietuviai matė reikalo užprotes
“Garsas” rašo apie tai, kaip mūsų did verkia, vaikai klykia — rodos
sioms šelpti 'komitetas, į kurį jusioms padėsime, tuo grei
cho
kariuomenės.
O
iš
kitos
tuoti prieš plėšrųjį mūsų tautos priešų.
žiuliai organizacijai — Lietuvių B. K. Susi pasaulio galas atėjo!...
čiau sušvelnės gilios žaizdos
pusės pabėgėlių liūdnos pro 1 įėjo Įvairių organizacijų atBrooklyno lietuviai mėgino padaryti už vienijimui rūpi it autos gerovė:
skausmas. Gaji ir stipri tauKažkokiu netikrumu, baime! cesįjos traukė be paliovos ve- stovai. Komiteto pirmininkas
uomazgų pastovesniam visų srovių lietuvių
yra "lir/'j” Alėknaj Li'ėtūvos ta turi
kad ji “°
Jau 5-tame seime 189u metais buvo nutar ir panika užsikrėtė visi. Tiksimais ir automobiliais.
centrui Amerikoje, kuris reikale galėtų kal
ka apgydyti visus savo nega
Netrukus iper miestų per-; Raudonojo Kryžiaus pirmininbėti visų tautiškai nusiteikusių lietuvių var ta leisti lietuviškas knygas ir netrukus Susi- labai nedaugelis liko šalta
lavimus. Mūsų tauta kiekviedu. Tų laikinai sulipdytų centrų pavadino vienymaisi išleido “Visuotinų Istorijų”, “Kra kraujiški ir ramiai laukė pa skrido visa eskadrilė vokiečių kas. Steigiami komiteto sky»
T
.
.
,
J
noje audroje turi pasireikšti
Amerikos Lietuvių Taryba. Į šių tarybų įėjo žių Skerdynė ir jos pasekmės”, Grafo Leli- dėties vystymosi. Tačiau di lėktuvų, kuriuos gatvėj susi-1riai ir kituose miestuose, kur
*7
. “kiekvieno
.
. 1 lietuvio
.. t .
™
o
«i
i
sveika
ir
vos
parašytų
veikalų
“
Apie
lietuvių
padėtį
katalikų, tautininkų ir socialistų atstovai.
delė dauguma valdininkų, ta rinkusios minios pasitiko šau- (tiktai yra Klaipėdos pabėgėc... .
patriotiškumu ir pasiryžimu
Kadangi į tarybų įėjo keli žymesnieji ka rusų imperijoje”. Skyrė pinigus lietuviškos rnautojų ir privačių asmenų ksinais ir vėliavimais.
lių. Klaipėdos krašto nukenJ
gramatikos, vadovėlių ir žemėlapių reikaneįveikiama.
talikų veikėjai, vedami, žinoma, gražiausių taus.
Susivienymas savo seimueee nuolat kelSeimas’ 'k“S
9 vai. vakaro įvyko pirma tėjusiems šelpti komitetas pa
norų, dėl to ir katalikų savaitraštis “ Ame davo reikalu ir ragindavo lietuvius steigti 8Pėj°.,r'baldus, o .patys likoKiekviena auka šiuo metu
sis ir 'kartu paskutinis Klai skelbė visuomenei šitokį atsi
rika” palankiai apie jų atsiliepė. Laikraštis
si
toliau
savo
pareigose
ir
laušaukimų:
bus
ne tik materiale, bet taip
pėdos krašto seimelio posėdis,
nurodė, kad yra reikalas turėti mums ben parapijines mokyklas. 22-me seime 1907 me
pat ir didelė moralė pagalba.
kė kol galės jas perduoti nau- ( įurį sušaukė dr. Neumannas
Lietuvės, Lietuviai!
drų centrų, į kurį įeitų skirtingų pažiūrų tais Worcester, Mass., nutarta, kad tautiškaiKomiteto adresas: Lithuajiems šeimininkams.
įr kuriame iš 4-rių lietuvių
Tūkstančiai Klaipėdos kra
žmonės. Nėra abejonės, kad tai gera idėja, katalikiškiems reikalams kiekvienas narys
turi mokėt po 10 centų į metus. Per eilę me
Vietos organai, nelaukdami atstovų dalyvavo tik darbi- što lietuvių yra li'kę be pasto nia>, Kaunas, Kęstučio g-vė 8..
gražūs norai, kurių negalima smerkti.
Sis klausimas sukėlė ginčų tarp “Darbi tų iš tų tautiškų centų fondo gausiai sušelp Vokietijos kariuomenės atvy- ninku atstovas dr. Pajaujis, gės ir darbo. Metais sukurti Klaipėdos Krašto Nukentėjuninko” ir “ Amerikos”, į kuriuos įsitraukė tos Lietuvos švietimo draugijos — Žiburys kimo, kai tik sužinojo apie
Seimelio posėdis išklausė sa namų židiniai, pamiltas lietu siems Šelpti Komitetas.
ir
Saulė,
Lietuvių
Dailės
Draugija,
Vilniau®
ir “Vienybė”. Pirmieji du laikraščiai rim
Lietuvos vyriausybės sutiki- v0 fiurerio dr. Neumanno ka viško pajūrio įstaigose darbąlietuvių
draugija
“
Rytas
”
,
ypatingai
Šv.
tai iškilusį reikalų pagvildeno, kuomet pa
inų grąžinti Klaipėdos 'kraštų, tbų ir ' sugiedojęs abu vokie- — visa tai staiga yra jiems-- -JAPONAI JAU RAŠO
Kazimiero
Seserų
vienuolynas
ir
kitos
švie

starasis nei iš šio nei iš to smarkiai užpuolė
BAMBUKINĖMIS
išnykę, ir daugelis yra atsi
tuojau stengėsi užimti lietu- čių himnus išsiskirstė
“Darb.” vyriausįjį redaktorių. Be reikalo timo ir kultūrinės organizacijos. Ir dabar
PLUNKSNOMIS
viskas įstaigas ir įmone®, ku Taip baigė savo amžių vos dūrę didžiausiame skurde.
“V-bės " redaktorius karščiuojasi. Toks gin tiniais laikais SusivienymaSj kiek leidžia iš
Lietuvai kiekvienas lietuvis
rios dar nebuvo gavusios jo>- tik gimęs, taip didelėmis kanKaras Kinijoje iš japonų
čų tonas tuo labiau nesuves mus į vienybę, tekliai, remia lietuviškai katalikiškas įstai
ėiomis
gimdytas,
6-tasis
Klaiyra
brangus,
o
ypatingai
tie
atįma
lftbai da-ug' gejeį‘s
kių
parėdymų
iš
savo
perdėkuri, be abejojimo, yra reikalinga ir dėl ku gas, ypač švietimo ir auklėjimo. Tų aiškiai
pėdos krašto seimelis.
| turi (būti brangūs, kurie ne lien0 japonija neturi diderios sudarymo principaliai, turbūt, visi su parodo ir pereito seimo paskirstytos aukose tinių. Aiškiai matėsi, kad vie
Vėlai vakare mieste išlipin- visados palankiose sąlygose di R metalo igteWi
tftt -ių
tos vokiečiai tam uždaviniui
tinkame.
Susivienymas stipriai rėmė ir politinę lie
išanksto buvo tiksliai paruo ti dr» Neumanno pasirašyti , rbo mūsų seno pajūrio atsta nangių turi daug įvežti. Į
Kiek mes suprantame, brooklynieriai su tuvių veiklų ir kovų atsikratymui svetimųjų šti. Tuo tarpu lietuviai ne tik raudoni plakatai kurie prasi- tymo ir įsitvirtinimo darbų
plieno taupymo darbų įtrauk
darė “Amerikos Lietuvių Tarybų” tik lai jungo, rezoliucijomis ir memorandumais kė
Dabar ne iš savos valios Lie ti ir moksleiviai. Japonų spau
deda
žodžiais
“
Memeldenssišanksto
nieko
nežinojo,
bet
kinai. Ir, žinoma, kadangi jų sudarė tik vie lė lietuviams daromas skriaudas, persekio
ir visų dienų valiau patyrė che! Der Tag der Erfullung tuvos gilumon grįždami, jie da jau kuris laikas pataria
nos apylinkės žmonės, taryba yra tik loka jimus ir reikalavo savo tautai laisvės ir ne
ist da! (Klaipėdos vokiečiai f ateina didelėje taūtinėje ko moksleiviams rašymui vartoti
apie tai iš savų šaltinių.
linio pobūdžio. Norėdami sudaryti tarybų, priklausomybė®.
Klaipėdos krašto direktori Išsipildymo valanda atėjo!) ir voje įgrūdinti.
ne plieno, o bambukines (len
Taigi, Susivienymas yra mūsų apdraudos
kurių ištikto būtų galima pavadinti tuo var
baigiasi
su
“
Dem
Fuhrer
Adu, būtent, Amerikos Lietuvių Taryba, reiktų ir tautinė bei religinė tvirtovė. Dėlto kiek jos pirmininkas Bertuleitia ka
Visi gyvenam nelengvų me drės) plunksnas. Bambukinės,
'dolf
Hitler
Sreg
heil!
Sreg
rtn
su
Lietuvos
delegacija
iš
atsikreipti į mūsų centralinių organizacijų vienas lietuvis katalikas pirmoj vietoj turi
tų, pilnų rinitų rūpesčių, bet plunksnos gana geros ir jo
heil!
Sreg
heil!
”
(vadui
Ado

jį
statyti
ir
čia
apsidrausti.
vyko
Berlynan
dalyvauti
per

centrus.
turime susispausti, kiekvienas mis rašyti visai patogu. Kad
lfui Hitleriui — tegyvuoja lai atverti širdį
Katalikai turi A.L.R.K. Federacijų ir prie
davimo
susitarime,
dr.
Neunukentėjusiam bambukinės plunksnos japonų
Šiuo vajaus metu kiekvienas tapkime or
jos Tarybų, dėl to nesunku su ja susisiekti. ganizatorium. Šalę piniginio atlyginimo, kiek mannas išskubėjo į Tilžę pri mėjimas).
; pajūrio lietuviui. Vienį mes tarpe įsigali, rodo tai, kad
Jon įeina visos katalikų centralinės organi vienas jausimės atlikę kilnių tautiškų ir ka imti “svečius”, o direktorijos
Ligi vėlyvos
nakties bas- . gaĮįme padėti, sumažinę savo kuris laikas Japonijoje vei
zacijos, daug lokalinių draugijų, dėl to Fe talikiškų prievolę.
jų kia keletas bambukinių’jphjhks
narys dr. Boetcheris perėmė čiausi po miestų ir tartum ap- , velykįrre8 iš|aįdas ir
deracija autoritetingai galėtų išspręsti klau
gražios šaipoę nų gpmyhos įmonių.
komisaro teisėmis visų krašto svaigęs sapnavau taip liūdnų
f
Į vajaus darbų kviečiame visus mūsų kolo
simų, ar pripažinti Brooklyne suorganizuotų
tikrovės, skaudžios tikrovės reikalui, kiti paaukoję kokį
valdžių.
tarybų, ar jų kitaip perorganizuoti, ar visai nijų vadus, kuopų veikėjus.
PARYŽIUS, bei.
i atliekamų drabužį ar daiktų.
Pirmutinis krašto komisaro sapnų.
nekreipti į jų dėmesio.
Kur ti'k, galima, sudarykime jaunamečių
Kaip
lau,
lietuvi,
širdis
he-1
Tu0
bM
’
u
lr
Jlems>
,
r
nrams
Prancūzijoje įvedami
Mūsų manymu, klausimas yra svarstytinas. skyrius, sutraukime į juos jaunimų, sudary- “žygis” buvo užimti Klaipė
skaudėtų,
vistik
įvyko
tai,
ko
,
^ienis
Velykos
bus
malonosliai mokesčiai girtklavimosi
Gal būt mes jokiu būdu neprieisime, kad su ' krme skaitlių būrius. Malonu pastebėti, kad dos radio sto-tį Jakų dvare,
taip
bijojai,
kanu
sukliudyti
nfs
Jr
viltiRge
,
nf
.
s
.
Kiti
v6l
fondui.
daryti tokių tarybų, kokiai mėginta sudaryti Amerikos Lietuvių Naeionalės Skautų orga iš kurios jis perdavė pirmuo
būtum
atidavęs
visk?,
visk?
turime
snsi8pausti
(larbe
ir
užuomazga New Yorko apylinkėse, tačiau nizacijos, po LBKSA globa, jau gera pra sius įsakymus bei parėdymus.
net ir savo gyvybę.
'duoti galimybės mūs? atvyKlaikus buvo įspūdis, kai
kodėl nepaieškoti kitokių kelių.
Nepasitikėk ginklų sustab
džia padaryta. Plėskime tų darbų pirmyn,
Lietuvos pajūris vėl atite- busįema broliams atsistoti gre
trečiadienio (kovo- 22 d.) rytą
Pasaulinio Karo metu, būtent 1918 m., Di o pasėkos bus geros.
dymui; paliauti kariauti, tai
ko svetimiems...
mįįSų, Mūs? įmonės įprašoradio
klausytojai
užuot
“
Lie

džiajame Amerikos Lietuvių Seime New Yorvistiek kų atiduoti j rankas
tuvos
radio
Klaipėda
”
išgirdo
ke, buvo sudarytas taip vadinamas Tarybų
(Bns
dangian)
mos
pirmoje
eilėje
susirūpinpriešui ginklus ir pergalę.
Apie Lietuvių Muzikų Anglų
Egzekutyvis Komitetas. Jį sudarė Amerikos
“Her spricht Deutscher SendKalba
Lietuvių Taryba (katalikų) ir Tautinė Ta
er Memel” ir po pirmų vokiš
ryba (tautininkų). Tiesa, ir šio Kgzekutyvio
“L. A.” rašo, kad žinomas muzikas Ed- kų pranešimų suskambėjo VoKomiteto darbas nėjo sklandžiai. Jo nariams win Geistas kuris seniai studijuoja lietuvių kieti jos himno “ Deutschland,
reikėdavo ilgai posėdžiauti (dažnai per nak muzikų ir yra parašęs keletu straipsnių vo Deutschalaiid ubeT alles” gar
tis), ginčytis, spaudoje polemizuoti. Bet vis kiečių ir šveicarų žurnaluose, parašė didesnį sai.
dėlto jautėmės turį centrų, į kurį abi tary veikalų apie lietuvių muzikų. Knyga bus iš
Netrukus lietuviškai buvo
bos įėjo ir bendruosius tautos reikalus drau leista anglų kalba. Daugiausia dėmesio krei
perskaitytas Kl. krašto guber
ge, kad ir pasibardami, dirbo.
piama į senovės lietuvių muzikų, kur ne tik natoriaus — minųsterio Gai
Vargu ir dabar kitaip galėsime susitarti. bus padaryta tam tikrų išvadų, bet taip pat
j gyventoMūsų santykiai nėra sušvelnSJę ir,’ dar blo pridėta ir gaidų ir iliustracijų. Knyga tarės į'.liaus atsišaukimas
.
g. raKįnami laigiau, tie Su kuriais dar galėtume susikal apie 100 ps. Leidžia Pribačio knygynas. Ten
kytis ramiai ir t.t.
bėti — tautininkai, kaip teisingai “Darbi ka pabrėžti, kad E Geistas lietuvių muziki
Viena po kitos lietuviškas
ninkas'’ pastebėjo, liko vadai be armijos, nei visuomenei yra pažįstamas. Jis yra ne
įstaigas
užėmė ginkluoti OD
beveik jau nebeturi organizacijų. Tais lai tik muzikos rašytojas, bet taip pat ir kom
Vyriaaaybės atstovas Dr. John B. Steehnan (vidury) deda pastangų sutaikymui anglia
kais Sandara buvo stipresnė, T. M. D. dar pozitorius., Jo neseniai parašytas kūrinys ir SA vyrai. Šauliams buvo kasių organizacijų su minkštųjų anglių kasyk lų operatoriam. Pirmuorius atstovauja John
veikė, SLA jie kontroliavo, o šiandien pas “Requim”, vieno veiksmo opera, priimta į įsakyta sunešti Ir atiduoti gi Lewis, o pastaruosius Charles O’Neill (kairėj). Konferencija laikoma New Yorke. (Aeme tenklus. Prieš piet virš Klaipė- lephoto)
juos jau visai kitoks yra vaizdas. Su socia- Paryžiaus operos repertuarų.
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Pavargėlių visados turėsite
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By Bob Įtart
Universali?/
BELIEVED TO
BE THE \NlSE5T
OF BIR05, THE
OWL IS

J** (Zuni--

Taip! Tie (Kristaus žodžiai
neapsakomai teisingi, nes dar
nebuvo nė vieno laikotarpio ir
nė vienos tautos, kur nebūtų
; buvę pavargėlių. Jų dar dau• giau padidėjo šiais laikais,
kada žmonijos kultūra pasiekė
kone aukščiausią laipsnį, kada
tūkstančiai palengvinimų iš
galvota, moderniškiausių na1 mų pristatyta, gatvės — kai
stalas, susisiekimas patogiau
sias, telefonas, radio viena
akimirka perneša žinias per
tūkstančius mylių, skaniausi
valgiai laužo stalus, minkš
čiausi rūbai dengia kūno na
rius, pinigų, nė suskaityti ne
galima... Ir mes turime su šir
dgėla pripažinti, kad niekada
dar pasaulis neturėjo tiek var
jo, skurdo, skausmo, ašarų,
laimių... Milijonai badauicių, milijonai bedarbių
maršuoja žvilgančiomis mies
tų gatvėmis! Vieno} Amerikoo, kurių visi vadina “aukso
šalim”, jau 12 milijonų bedarbių. 0 kiek jų kitose šalyse?
Kiek vargo Rusijos “rojuje”,
kiek Kinijoj, Japonijoj, Euro
poj, na, ir pačioj mūsų Lietu
voj!

randa ir nesuras pasiilgtosios
NtCKNAMe OF
COOMT MOPITZ SANOOR,
classeobv
laimės, kol ji neis tuo keliu,
,«O5-IO78).TH6 GBCATEST
ornitholHORS6MAN THE WOBLD RAS EVER
kurį nurodė didysis vargšų
OGISTS TO
*NOWN.*/! HE ASTONISHEOTHE
BE AMONCj
PllOPLE OF HlS TIME WlTH UIS
Vadas ir jų Išganytojas Naza
THE
SPCCTACULAR FEATS .. AOTRIDE
STUPlD
HlS HORSE*TARTAR».HB CLEABEO
reto Darbininkas — Kristus!
THE SHIP BRIDGE AT PCE5S0UOG.
CLASS OF
IN euOAPEST HE JUMPEO OVER
BIRDS......
Pasikankins pasaulis, dar
FOOR OUT-STRETCHEO
_
MEERSCHAUM
PlPE
SVdOROS
HELD
AT
SHOULOER
išbandys šimtus kelių, dar suMACE IN HUNGAR/ 15 COVERED
HEIGHTBV OFFICERS...... HE
M4ITH SILVEP AND ACTS AS A
UŠAPED OVBR THE BRINK
kur begales įvairiausių teori
OFASOFT. STONE OOARRX
BA ROM ET E R... WHEN RAlN 15
MIHACULOUSLY ESCAPING
jų, ir galutinai turės įsitikinti,
on rr*s vvay, the nicotine
IS THE
DEflk. AFTER A LIFE OF
SAP BUBBLES BETVVEEN
LICENSE
kad Kristaus Evangelija yra
LE.KPING OVER BALCONIES.
THE CRACKS IN THE
NO. OF
TU3OUGH OPEN WINOOWS ANO
SILVER///
THE CHIEF į
DOMN STAIRWAyS,WITH HlS HOR5E,'
geriausia. Ne tūkstančiai pelyCONSTABIEOF BIRMlNGHAM,
SAMDOR.OIED A HELPLE5S
WHECK--------------- IN BE D..........
jančių lentynose knygų patai
► vr ’
r.-‘7Srf~ _ i - —-sys pasaulį, ne Stalinai ir Le
ninai, bet Dievo įsakymai.
jir iškeliavo, o sugrįžęs pagi- laukime. Tik Kristaus moks- laimintas, kurs manimi nepa- lima iššauti 12,000 šūvių. Ge Nesiremk patsai ant savęs,
rai iš jo pataiko iki 3,000 pė bet Dievuje padėk tavo viltį.
Tat ‘ ‘ Ateikite pas mane visi, jria ir apdovanoja darbščiuo- las gali pataisyti sugedusių sipiktins” (Mat. 11, 5—G).
dų atstumo. Tni yra įnirtin Kas savyje nesutikimą ne
Tat “Ateikite pas mane visi, jsius, o apsileidėliui sako: žmogaus prigimtį.
Užsidegę Kristaus dvasia
kurie vargstate ir apsunkinti “Piktasis tarne ir tinginy, Kad žmoguje glūdi įvairių tūkstančiai seserų ir brolių giausias karo įnagis, koks iki šioja, visur ir visuomet prie
šus atras.
esate, ir aš jus atgaivinsiu... tau reikėjo pavesti mano pini blogybių priežastys, galime vienuolių slaugo ligonius. De šiol išrasta.
Imkite sau mano jungų ir mo gus pinigų mainininkams. Ir greitai įsitikinti. Antai, tėvas šimtys tūkstančių gailestingų
kykitės iš manęs, nes aš ro nenaudingų tarnų išmeskite parvežė vaikams saldainių ir samaritonų gydo sielos ir kū
NAMŲ STATYMO
mus ir nuolankios širdies; laukan į tamsybes: ten bus visiems padalino lygiai. Bet no žaizdas. O milijonai suvar
taip jūs rasite savo sieloms verksmo ir dantų griežimo” valandžiukei prasišalino, klau gusių žmonelių klaupiasi kas
KONTRAKTORIUS
(Mat.
25,
14
—
30).
so
—
baisus
kliksmas
pirkio

atilsio. Nes mano jungas yra
dien prie Dievo stalo ir semia
REAL ĖSTATE
je. Kasgi ten daliar! Nubėga
saldus ir mano našta yra leng
stiprybės net sunkiausiems
INSURANCE AND LOANS
Vargo priežastis
l pažiūrėti. Nugi jau vieno no
va” (Mat. 11, 28...). Tais žo
kryžiams pakelti. O kas besusStatau visokios rąšies naujus namus ant
sis kruvina, kito kakta su radžiais Kristus kviečia visus
lengvą mėnesinių išmokėjimą. Darau vi
.
1
kaitys
tuos
tylius
meilės
apa
Bet to vargo nė mes ,nepra gaiš, o trecias pakiuokst, pa- ■
, ....
v.
,
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokėsekti Jo mokslu. Darbdaviams
t,ptalus, kuru; kaire nežino, k, j
jimo ant lengvą mėnesinią išmokėjimą.
šalinsime,
kol
mes
neišrausi|]<i
uo
,l<£įt
—
jau
šlubuoja.
To
ir turtuoliams primena, kas
(Išgaunu geriaurį atlyginimą iš Pire In
., davė dešinė. Danguje nė jie pa
surance Compauiją dėl taisymo apdegu
jų laukia, jeigu jie toliau me tų priežasčių, kurios glūdi triukšmo priežastį visi gerai,Įtys .nenorės tikėti savo akim,
sią namą). Darau paskolas ant nauju ir
skiraus darbininkus. Pasakoja pačiame žmoguje. Pasaulio nujaučiame. Mat, jie susipešė.' pamatę, kiek gero savo gražiu
seną namą, ant lengvą mėnesinią išmo
lygintojai
ir
Rusijos
r0_ Galingesni atėmė iš silpnės- ,
kėjimą nuo 5 iki 20 metą. Reikale kreip
apie turtuolį ir Lozorių, išta
pavyzdžiu ir patarnavimais j kitės prie:
jaus
”
kūrėjai
mano,
kad
žnąoX
1
nių,.
nuskriaustieji
griebtomis
ria tuos skaudžius tiesos pil
gaus prigimtis yra gera, tik priemonėmis ėmė ginti savo artimui padarė. Paskutiniam
JOHN P A K E L
nus žodžius:
religija, girdi, jų sugadinusi. teises. Štai pasirodo sugedusi iTedsme klaus: “Viešpatie, ka
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306
Mokyčiausi pasaulio politi
“Pigiau kupranugariui iš Dėl to bereikią tik prašalinti
da mes tave matėme alkanų
žmogaus prigimtis nuo pat
kai, sociologiai, tauri} vadovai lįsti pro adatos ausį, kaip tur religijų, o tuomet ir pats var
ir tave valgydinome, trokšta
kūdikystės. O komunistai irgi
laužo galvas, kaip galėtų pra tingam įeiti į dangaus karaly gas turėsiąs savaime išnykti.
ntį ir tave girdėme, ar nuogų
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
'nori lygiai padalinti ir visus
šalinti tų vargų. Storiausio stę” (Mat. 19, 24). Bet Jis Oi žiopleliai, žiopleliai! Išnai
ir tave pridengėme, ar ligonį
sulyginti. Bet ar ilgam?
mis knygomis užversti knygy .nepraleidžia progos nepaba kink iš žmogaus pavydų, gob
ir kalėjime, o atėjome pas ta
NAUJAUSI IR GERIAUSI
nai, aukštose
mokyklose ręs ir tinginiaujančių darbi šumų, neapykantą, nesusival- Kas atsitiko minėtiems val ve?” (Mat. 25, 37—39). O
specializuojami tūkstančiai vi ninkų. Primena tas neišmin dymų, neteisybes, puikybę, lkains’ tas Pats kartojasi tarp (Kristus atsakys “Iš tikrųjų
suomenės vadų, sugalvojamos tingas mergaites, kurios tin sauvalę, tinginystę, ištvirki- lkaimynų, luomų, klasių, tautų sakau jums, kiek kartų jūs
įvairiausios teorijos, kurios gėjo pasirūpinti savo lem mų, girtavimą ir bedievystę, <*r valdybių tik jau platesniu padarėte vienam šitų mano
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
griauja visa, kas iki šiol kitų poms aliejaus. Kalba apie ta įsodink į jų vietų pasiaukoji- rnastu. Kainas pavydėdamas mažiausių brolių, man padaLENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
buvo sumanyta. Bet viskas lentus, kuriuos vienas šeimi mų, dosnumų, artimo meilę, -Obliui, kad jam gerai sekasi, Į rėte”.
Barskis Furniture House, Ine.
veltui. Žmonija vis dar nesu- ninkas išdalino savo tarnams teisybę, nuolankumų, išsižadė- Pagriebia lazdų ir užmuša sa-i____
“THE HOME OF FINE Fl’RPflTLRE” SINCE 1904
i jimų savęs, darbštumų, skais vo brolį. Girdi, tokių buržujų
—---------------------- K-------1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
Įvairehybes
tybę, blaivybę ir gilų tikėjimų, npreikia pasaulyje. Tai buvo
— Vokietijoj išrastas ka
| o tuomet, ir tik tuomet, galėsi pirmas pasaulio naminis karas.
Panaši
istorija
vyksta
ir
riškas automatiškas šautuvas,
laisviau atsikvėpti. Tada ne
PIRKIT NAUJAUSI
šiandien
Ispanijoj,
Meksikoj,
kuris yra lengvas ir šaunąs
bus karų, vaidų, peštynių, neGeneral Electric, Norge, AVestingbouse, Philco ConserRusijoj.
greičiau negu kiti iki šiol evadore, Crosley Shelvadore ir Ilatpaint turi būti išpar I sutikimų. Tik tuomet vienas
samieji
šautuvai. Jis gali pa
kito neskriaus. Darbdavys ati Kas palengvins žmonijos
duota. Sutaupymai nuo $50. iki $75. Perkant
leisti 750 šūvių per minutę ir
dabar!
duos, kas priklauso darbinin
vargą?
kui, o darbininkas sąžiningai
Pamažu pasaulis turės įsi sveria tiktai 10 svarų. Kiek
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI
j atliks savo pareigas. Vaikai tikinti, jog ne komunistai ar vienas kareivis pėstininkas da
I klausys tėvų, tėvai gražiai mo- socialistai, bet Kristaus Eva bar karo lauke galės tureli
jkys vaikus. Kalėjimai ir patai ngelija nušluosto vargšo žmo savo kulkosvaidį. Tas šautu
sos namai ištuštės ir nebei- gaus ašaras. “Eikite ir papa- vas panašus į paprastų pėsti
| reiks penkeriais raktais su- šakokite Jonui, ką esate: gir- ninkų šautuvų, to paties ilgio
stiprinti namų durų. Nereiks j dėję ir matę. Aklieji regi, rai ir sveria tik vienų svarų dau Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 18tobultntl, nužemintos kainos, lengvi Išmokėjimai,
nė policijos ir kariuomenės, šieji vaikščioja, raupsuotieji giau. Jisai taip padarytas kad
teisingas patarnavimas.
Bet tų dalykų galima pasiekti pagydomi, kurtiniai girdi, mi jain nekenčia panėrimas pur
BALZEKAS MOTOR SALES
keliasi, beturčiams ve arba smėlyje. Šovimo greivien įvykdžius Kristaus moks- rusieji
“U WIIiL LIKĘ VS"
la Kito išėjimo nebus ir ne- skelbiama Evangelija. Ir pa- ' tunias nustatoma nuo 250 iki
4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
J
750 šovinių į minutę. Vamzdis
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo $15.00
ir augščiau.
neperkaista iššovus 1,000 šū
THINGS THAT NEVER HAPPfcN vių. Tuo pačiu vamzdžiu ga-

RAKANDAI

500 ELEKIRĮKMŲ LEDAUNIŲ

Chrysler ar Plymouth

By GENE BYRNES

! 11 ■ imi ■ ■ ■■imunini" Hiim n i m „I n 11 ■

r

I

Kainos Žemesnės Kaip
Pirmian I
Puikus — taupus — tikras bargenos! Su
žinokite, kodėl jau Sj metą daugiau
Q-E Refrigeratorlų buvo Išparduota,
kaip per bet kok| laikotarpi Oeneral
Electric Istorijoj
Su G-E Selectlve Air Condltlon Jūs ga
lite gauti daug kombinacijų temperatū
ros Ir drėgnumo, kurie duoda praktišką,
mažai kainuojantį būdų valgius užlai
kyti.

GENERAL $ ELECTRIC
TRlRlf-THBUT B ( f R I C f B A T O » S

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

Jos. F. Budrik Ine.,
3409-11 South Halsted Street
TELEFONAS YARDS 3088

į

I

E6T
K6KE5
ST'CKY
ĄHD To o MOCH
SU 6 AR CAlXSCS
DlABCTEs!

DIENRAŠČIO “DRAUGO”

I
į

PONT

\T ’CĄUSC |T

|

PAVASARINIS

Piknikas i
ĮVYKS

Sekmadienyje, April-Balandzio 30, 1939

į

VYTAUTO DARŽE
115th tarp Pulaski Rd. ir Cicero Av.

■
■

PRADŽIA 12:00 VALANDĄ

BUDRIKO RADIO VALANDA
WCFL, 970 k. Įsitėmykite tikrą naują laiką — 9-tą valandą, Chicagos laiko, Nedėlios vakare.

■■■■■■■■■■■■II

GERA MUZIKA

Pirmadienis, baland. 24, 1939-

DRAUGAS
dermes ir doros reikalavimus
atliktų — nepritruktų spėkų
nei vienam doros keliu žengti
pirmyn.

ŠV. TOMAS AKVINIETIS
Rašo A.

P. Sandys

Remkite Savuosius
Biznierius

Nemanuu, kad rasine giles- troškimams, bet tėvų priešininį ir subtilesnį Bažnyčios mo- masis tik labiau akino prie
Bėgk vienur ar kitur, nie LIETUVIAI DAKTARAI
kslo Daktarų, kaip šv. Tomas kilnios idėjos, taip kud jis sukur nerasi utilsio, jeigu nuže Ofiso tel. CANal 2346
Akvinietis. Jo filosofijų, nors dėjo Dievui įžadų tūpti viemintai atsidavęs Įierdėtinio Rez. tel. CANal 0402.
šimtmečiuis senu, šių dienų nuoliu - dominikonu,
valdžiai. Troškimas permai
pasaulio problemoms yra rysNuo to meto visų savo tai
nos ir persikėlimo kitom vie
ki šviesu, nušvivčiunti uptemu- kų jis pašventė studijoms, ku
ton daugelį suviliojo.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šį ir įiesunĮirotuvimuose pas- nos, kaip žinome, išvystė ja2158 W. Cermak Road
Senas Įpratimas nelengvai
kendusį moderninį protų. Iš me gilų protų spręsti subdVai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
pasimeta ir nevienų negali
visų giliaminčių filosofų, ku- Rausius sunkumus ir atskira
Trečiadieniais pagal sutartį
laisvai vesti prieš jo paties
rių mokslo išvados nekartų tiesų nuo apgaulingosios so2305 So. Leavltt Street
uuomonę.
pusuulį stebino, jis vienas te- fisthkos — netikrumų. Šv. Alturėjo tų charakteringų taleu- berto pastangomis Tomui te
tų pravesti aiškių linijų tarp ko Coiogno universitete tęsti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DANTISTAS
blogo ir gero, tarp gryno pro- tolesnį mokslų. Po to jis, kar4729 So. Ashland Avė.
1446 So. 49th Court, Cicero
tavimo ir apreiškimo. Pasauli tu
šv. Albertu, išvyko Pa
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
ir
2-tros lubos
Penktadieniais
vargino viena sunki proble- ryžiun, kur universitete įgijo
CUICAGO,
1LL.
Valandos: 10-12 ryte, 2 6, 7-9 P. M.
tna, būtent mokslininkai ir fi- j teologijos daktaratų,
Telefonas MIDway 2880
3147 S. Halsted St., Cliicago
Charles V. Carrola, antras iš dešinės, vadinamas “The big man” Kulisais City, Mo., gein- Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
losofai iki šv. Tomo laikų ne-j Tokia buvo pradžia jo vaiOFISO VALANDOS:
blerystės
raketo,
grandžiūrės
kaltinamas
naudojime
pašto
geuiblininio
reikalams.
(Aome
šeštadieniais
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
galėjo aiškiai nustatyti, kuri1 zdingos, bet ramios karjeros,
Valandos: 3—8 P. M.
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. i
telephoto)
mokslo šaka priklausė filoso- Kada šv. Tomas gynė savo
fijai ir kuri teologijai, dog bendrabrolius dominikonus Ne
Telefonas HEMlock 6286
Jei pasirūpintų kiekvienas
mas kaip Universalinis Moks Aukso Grūdeliai
eliams. Šv. Tomui teko ši sun- apolio universitete, kai kurie1 apšvietimu, sustiprinimu, at(BEINAKAUSKAS)
kioji padėtis išrišti ir, kaip ms klausytojams jo analytiš- lo Daktaras.
Nevisiems skirta aukštas | vertiinu tįi< vieno žmogaus, vi ' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iš jo rasių žinome, sėkmingai kas protas atrodė tuščios gar Šv. Tomas suteikė mums pridermes užimti, bet privalo' saį išnyktų skirtumai ir skal- 6900 So. Halsted Street
2415 W. Marquette Rd.
atliko. Tai kas iškart atrodė bės ieškojimas. Laikas įrodė kelrodį visiems amžiams. Jis kiekvienas pasirūpint, kad bū dymasis dėl nieko, o draugijo’
TELEFONAI:
Ofiso
valandos:
vien j>astanga filosofiškais dė kitokius rezultatus. Greitu lai panaudojo savo talentus taip, tų geras sųnaris bendro dar- i se užviešpatautų vienybė.
Ofiso — Wentworth 1612
10—12 vaL ryto
Res. — Yards 3955
sniais katalikiškumų apginti, ku šv. Tomas panaudojo savo kaip Dievas norėjo, kad
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
bo.
OFISO
VALANDOS:
Jiu
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Jei tik kiekvienas savųjį ar iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
šiandie mokslininkai pripažįs talentus išvystyti sėkmingų
, . 'liktų sunaudoti. Jis netiktai 1 Kiekvienoje kalboje, kelio- tima gelbėtų, viešųsias prie- 2 Trečiadieniais
Susitari us
ir Sekmadieniais
ta jų vienintele ir pilnai iš filosofiškų sistemų, kuriai, įįįjj{įtnaį Dievui tarnavo, bet J nėję, reikale, atsitikime rūpin
pagal sutartį
vystyta filosofijos sistema, ku kaip žinome, nėra lygios.
paliko sistematiškų religijos kis religijiniai suvienyti ir iš
AKIŲ GYDYTOJAS
riai nė viena kita negali pri
Pabaigęs savo misijų šioje moksiu ne vienai tautai, ne auklėti atskilus asmenis, viGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lygti.
žemėje, Moralinės Filosofijos puskiram asmeniui, bet visai suomenės pi iedermes nurotly-'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
Šv. Tomas Akvinietis buvo Tėvas, Bažnyčios Daktaras, žmonijai.
ti, teisėtai pasielgti.
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
Tel. YARds 0994
vienuolis - dominikonas, filo 1274 iii. sunkiai susirgo ir mi
Rez. Tel. PLAza 2400
Valandos: 1—3 ir 7—8
sofas ir Angeliškasis Teologi rė. Popiežius Jonas XXII
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vakl
LIFE’S Bru^AYS
Kasdien išskyrus Scredą
Seredoiuis
ir
Nedėk
pagal
sutartį
Nedėlionus
nuo 10 iki 12 vai. dieni
jos Daktaras. Jis gimė 1227 1323 m. įskaitė jį į šventųjų
m., mažam Rocca Sicca mies eiles.
SPECIALISTAS
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARĮ
I> ii*x To CrrTUr cikl FKirNij?
OlTOMETKICALLY AKIŲ
tely, Italijoj. Jaunose savo die
LIETUVIS
Šv. Tomas Akvinietis filo
OF "Thek Tamo/ 5-iik uNPrjmuNCS-.ToK
TeL YARds 5921
nose neparodė ypatingo nioik- sofijos pasauly užima pirmų
Ofiso Tel. Canal 6122
Suvirs 20 metų praktikavimo
Res.: KENvrood 5107
Mano Garantai imas
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
J AUT/-&rr7H£:
sle talento. Dažnai studentai vietų. Jis nesukūrė naujos mi
1
Res. TeL Beverly 1868
Palengvins akių įtempimų, kas es-,
laikė jį bemoksliu. Jį net pra nties mokyklos. Ji-s daugiau
ti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių įtempimo, nervuotuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vardžiavo “Nebyliu Jaučiu”. kombinavo
mo. skaudamą akių karštį, atitaiso
dėsnius, kurie
7
Ofiso
vai. nuo 1—3j nuo 6:30—8:3l
trumparegystę ir toliregystę. Priren
Toks pravardžiavimas iš stu griautė griovė visokeriopos rū
DANTISTAS
gia teisingai akinius. Visuose atsill756
West 35th Street
Mniuose egzaminavimas daromas su
dentų pusės, dalinai, buvo lau sies blogus principus. Pana
elektra, parodančia mažiausias klai
2201 W. Cermak Rd.
TeL CANal 5969
das.
Specialė atyda atkreipiama į
ktinas, nes Tomas buvo ra šaus filosofo visais amžiais
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
VALANDOS:
taisomos.
maus būdo vaikinas ir retai nėra buvę. Jis stovi atskiroj
9:30
iki
12
ryto; 1 iki 4:30 popiet;
k
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak.
6 iki 8 vakare
leisdavosi į diskusijas. Bet kategorijoj.
Nedėlioj pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
šv. Albertas Didysis drįso
Daugely atsitikimų akys atitaiso
2155
West Cermak Road
pagal
sutartį
Jo nuopelnai, kaip kontramos be akinių. Kainos pigios kaip
OFISO
VALANDOS:
skelbti, kad šis “Nebylys Jau versalisto, glūdi ne tame, kad
pirmiau.
1 — 4 U' 6:30 — 8:30 vakare
lies.
6958
So.
Talman
Avė.
tis” kurių dienų taip “sub išvystė kutalikiškų filosofijos
ir pagal sutartį
4712 SO. ASHLAND AVĖ. Res. Tek GROvendl 0617
liaus”, kad jo garsas pasklys sistemų, bet tame, kad žmoni
Office
Tel.
HEMlock
4848
Telefonas YARds 1373
fel. Calumet 5974
per visų pasaulį.
OFISO VALANDOS:
jai patiekė tokių praktiškų ii
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek|
Geriau laiku pradėti, negu
madienius ir trečiadienius
Nors iš pradžių jis nepasa losofijos sistemų, kuri susideGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
darbe skubėti.
rodė talentingas, bet vėliau irina su tikėjimu ir dora.
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Šv. Tomas savo raštams nau
besimokindamas Neapolio uKetv. ir Ncdčlioinis susitarus
LIETUVIAI DAKTARAI
DANTŲ GYDYTOJAS
niversitete taip atsidavė mok- dojosi Aristoteliu, Platonu ir
2423 W. Marquette Road
3259
S. Halsted Street
Tel. Yards 3146.
slui, kad jo tėvai ir giminės ypač. katalikiškais Bažnyčios
CHICAGO, 1LL.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
net nustebo. Čia jis susipaži mokslininkais. Jis pažino ir
2 iki 4 ir 7 iki 9
Ofiso TeL VIRginia 0036 •
Rezidencijos TeL BE Varly 8244
no su dominikonais, kurie gra suprato savo pareigų ir, kaip
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki' 9
PHYS1CIAN and SuRGEON
Šventadieniais: 11 iki 12
žiu pavyzdžiu jaunuolį pairau tikras Bažnyčios sūnus, skel
4645 So. Ashland Avenue
kė prie savęs. Uolumo dvasia bė tiesų. Šis agresyvus tikėji-1
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas
OFISO \ ALANUOS:
4157 Archer Avenue
užsidegęs jis nutarė tapti do mo gynėjas pralenkė net savo j Kaipo Toksai, “ Draugasn Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Ofiso
vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedčlioiuis pagal sutartį.
minikonu. Jo tėvai ir giminės įžymų mokytojų šv. Albertų,'
ir akinius pritaiko
Office TeL YARils 4787
Ai
Rezidencija
priešinos jaunuolio kilniems kuris tais laikais buvo žino3343 So. Halsted Street Namų Tel. PROspect 1930

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. BEINAR

DR. A. J. MANIKAS

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. G. RAKAU!

DR. MAURIGE KAHN

DR. VAITUSH, OPT.

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. YYALTER J. PHILLIP!

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR. Y. A. ŠIMKUS

Sctt ATML — BECAUSJE J CeiitPHT
CcT AN rXTJEA TlfKJCr Tol?
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HE HAP Htf UEAKT
fET OH
ALomz.:
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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.
"
Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.

Kaina $1.00
Užsakymus siųskite:
2334 South Oakley Avenue

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU

Chicago, Illinois

DANTISTAS

10758 S. Mlchlgan Avė.
Chicago, Illinois
OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

z—

iriCLT

HAfKZti

Harr umtrcrcsriM ■

KLAUSYKITE

New City Furnitūra Mari
RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Tel OANal 0257
Bes. TeL PBOs]

DR. P. Z. ZALATOillS

Folklore
Radio
Program
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.
REZIDENCIJA
1821 So. Halsted Street
ToL Pullman 7235
6631 S. California Avė.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popietį
Res. Pollman 0263
6 iki 9 vakare

DR. A. W. JACOBS

DRAUGAS PUBUSHING CO.

8939 So. Claremont Avė.
Valandos 9—10 A.
Nedėlioniią pagal su

Tel CANal 6122.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telepbone YARds 1001

Office Pilone

PROspect 1028

Res

and Office

2359 S. Leavitt St TeL YARds 2246

Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieaiais
pagal sutartį.

Tel. LAFayette 8016

JOSEPH J. GRISH

DR. G. J. SVENCI8KAS

LIETUVIS ADVOKATAS

DENTISTAS

4631 So. Ashland Avenue

4300 So. Falrfield Avenue

Res. 6515 S. Rockvvell Street

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki 9 vaL vakaro
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Telepbone REPublic 9723

Petrai Sutartį.

DR. C. Z. YEZEL’IS
DANTISTAS

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue |
Telefonai Lafayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais iz
Peųktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TsL Yards 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais iz
Aeitadieniaia

“DRAUGO" PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BAIANŪ2I0-APRIL 30 D., VYTAUTO DARŽE, TT5th IR SOUTH PtRASKI ROAD
■a . a » a.

.a-*:- ■ .

Pirmadienis, baland. 24, 1939

PALENGVINIMAI LIETUVOS ŽEMES
ŪKIO NAUJAKURIAMS

—

pnims

£E iĮSIJOT/UI NAU JIENl1S}
-.

Graži Puota Bronės
Pivaronicnė9 Namuose

Tas

tikite i

PALAIMINTO RAMONO
meilių žodžių
LULL KASDIENINES
Įdirba.
MINTYS

myli, kas aparti
gerus darbusj

Lietuvos Apsigynimo Fondui
18 angliško vertfi
Geriau dirbti tas, kas tik
Vyriausybė patiekė Seimui mės, bežemiams ir mažažeKun. Ant. M. Karužiskis
laimėta $80.00
rai reikalinga, negu laikų eik,
žemės reformos įstatymo pa- miams ir visiems kitiems, nošv. Kun. B. Urbai už vadova Kovo 19 d. Chicagos Lietu-,
Pagerbs
voti abejotinos vertės dar
kcitimų, kurio tikslas yra pa-' rimą sumažinti 50 nuoš. jų
vimų puotoje ir pralotui M. vių Moterų klubo narės buvo, Balandžio 24 Diena
bams.
lengvinti įsikūrimų žemės ū- skolos valstybei, kurias suda- Kun. St. Valuckį
L. Krušui už atsilankymų ir sukviestos Pivaronienės na-1
“Sakyk, o Kvaily! Kodėl tu Kų žmogus įgyja savomis
kyje asmenims, gavusiems že-1 ro išperkamieji mokesčiai ir
Visų Šventųjų draugija re pasakymų kalbos per puotų, muose, 4620 S. Marsht'ield av„ i
inę Žemės Reformos įstatymu.1 gautos, natūra ar pinigais, ngia vakarienę, kuria pagerbs visiems kunigams ir klierika susirink ima n. Maloni šeimini i darai kaltiems pateisinimus!’’ spėkomis, tai jis didžiausiu
Jis atsakė: “Kad aš nebūčiau brangina.
Iki šiol savistoviams ūkiams tpa^kolos. Tas sumažinimas pa kun. Stanislovų Valuckų ( jo ms, kurie dalyvavo per šv.
nkė, savo jaukiuose namuose, kaip tie, kurie kaltina nekal-į
kurti yra gavę žemės 38,600 liestų apie 40,000,000 litų su- vardadienio proga. Vakarienė Mišias ir per pietus.
kurie buvo papuošti Lietuvos
tus su nekaltais’’.
bežemių ir 26,000 mažažemių mų. Reiškia, tektų nurašyti įvyks gegužės 7 d., parapijos
Toliau dėkojam seselėms ir Amerikos J. V. vėlia vukėyra gavę priedus prie savo apie 20,000,000 lt.
salėj, 7 vai. vakare. Įžanga Kaziniierietėms už papuošimų mis. buvo paruošusi didelį sta
Dėkingomis širdimis myli
ūkių. Šiems ūkiams įkurti, tro Naujakuriams, 'kurie gauto- 50o asmeniui.
altorių, stalų ir už pritaikiu-; lų, apdėtų skaniais valgiais bei mai šeimininkei B. Pivaroniebėsiams pastatyti, inventoriui' je žemėje įsikūrė ir vien tik
Šiuo draugija kviečia visus tų programų per puotų.
i gėrimais ir papuoštų Lietuvos nei, nusirinkusios išsiskirstė.
įsigyti, žemei pagerinti, buvo žemės darbu gyvena, numa eiceriečiuM, bulvariškius
ir
Dėkojame šeimininkėms, y- trispalvėmis gėlėmis. Net paONA BUDVITIENĖ
C. L. M. Klubo narė
rei'kalinga daug lėšų. Vyriau tyta, be skolų. 50 nuoš. suma kun. St. Valucko draugus, pa- pač Tebereizienei ir Juškienei, gaminti valgiai turėjo tautiš(gyveno po numeriu 3239
Lituanica Avė.)
sybė, kiek galėdama, nauja žinimo, dar padaryti paleng žįstaimus iš toliau dalyvauti už skaniai parengtus pietuaJ kas spalvas: žalių - geltonų Mirė bal. 22 d.. 1939 m.,
sulaukus pusės amžiaus.
kurius ir mažažemius šelpia. vinimų, kad už 10 pusmečių šioje vakarienėj. Ypatinkai tu Dėkojame tarnaitėms, mokyk-1 raudonų. Už pietus iš narių
Gimus Lietuvoje. Raseinių ap
t'ira-naisin-š
skrityje, Kaltinėnų parapijoje,
Jiems yra duota pas'kolų, pi- jiems skola visai būtų nura- rėtų skaitlingai dalyvauti mū los vaikučiams, draugijoms, surinkta $17.00.
Pakarėinpės kaime.
<"///,/ qi*|»a.«p»dnS
nigais ir natūra, iš viso už' šyta. Tas daroma, kad jie ga- sų jaunimas, kad tuo (parody chorui ir Kundrotaitei už graPaliko dideliame nuliūdime:
dukterį
Mary
Starr,
žentą
HISVd
HiOOl
3NIH31SI1
Papietavus atlaikyta klubo
42 ’mil. litų. Savanoriams ir lėtų gautoje žemėje geriau įsi- tų dėkingumo iš 'kun. Valucko, žias dainas,
Klein, sūny Jonų. marčių Onų, 4 anūkus, 2 seseris: Ale
v-MNaojM9N ,H1
reikalu posėdi®. Vėliau šeimi
kitiems asmenims, kurie pri kurti-.
nų ir Juzefų Katauskienę ir
jų
dvasios
vado,
darbų
ir
da

I
amiM
•OJ< S|noą -18 -oo itKrem.irn.f
Ant galo dėkojame giminė ninkė davė dar lošimui gražių
jų šeimynas ir daug kitų gi
-j.-rjunoo stu.ip
punod L
lygsta savanoriams, yra duo Tokie palengvinimai bus tai lyvavimų visur sykiu su juo.
minių. Lietuvoje paliko brolį
,uotn
oqni xil a2Įa-o|qnop
ms, profesijonalams, drauga dovanų, kurios taipgi buvo u«ip'11(18
jaa-įiKi
aqn-»
oqi ąao
Juozapų, seserį Kazimierų ir
ta pašaipi) už 23,500,000 litų. komį ir asmenims, kurie iš
•jaunų Man q)[M auqqjBds ųiooj jno.< rutls
kitas gimines.
Kurios draugijos nutars “in ms. kaimynams ir pažįstamie
Muijžan ųinotu »|oų« jnoX
Kūnas pašarvotas Mažeikos
papuoštos lietuviškais tautiš ' ' ' °JH Hipi
• uiaąn jaąua wu
nata
Be to, iš Žemės Banko nau naujakurių yra pirkę ar įgi-Į corpore ” dalyvauti toje vakoplyčioje, 3319 Lituanica Avė.
os
pire rjid srrenp pire oqu|
ms, kurie dalyvavo šv. Mišio kais kaspinais. Dovanos atne einunn
Laidotuvės įvyks trečiadienį,
sdaaMS ųo]ų« 'H3(qūnq
'Zup jo
M paveldėjimo ar dovanojimo
Hnvanniinm karienfj> praSomos g
jakuriams yra išduota 16,600,- ję
"įua&Krjap niuo
bal. 26 d. iš koplyčios 8:00
se ir pietuose ir už suteiktus šė $13.00. Taip pasidarė $30. -21IUJBh-ojt.ins
ųonoj
pire ųsruų juBjsui,aųj,
vai. ryto bus atlydėta į Šv.
000 litų paskolų. Taigi pagal keliu žemę.
B nf siĮsod.qH»BjjnB X|9n X
BqsqqM
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj
pranešti rengimo komisijai, nuoširdžius linkėjimus bei do
•jvaSjiyjap niuo 4-jaisr.-j 'juaipaaSlui 8tų
įvyks gedulingos pamaldos už
Susirinkusios narės nutarė -si B»|3-.iioBj|Ui uau si [ qi*u sausuoli pus
Žemės Reformos įstatymų, ga Ypatingai palengvinimas rei kad galėtų paskelbti.
velionės sielų. Po pamaldų- bus
«u-te,□ aiBBj ųjooj, anpa»sjT Al 3 M
vanas.
dapildyti sifmų iš klubo iždo 18BJ
nulydėta J Šv. Kazimiero kapi
SAapaą
p. no
*3lgetU 9)|l|
vusiems žemės įsikūrimo rei-1 kalinga5
metų tremtiniŲ
nes.
Valdyba
ir
Rengimo
K-ja.
ui|Į|
ųjoo)
X;9n
4
||np
dn
sijeają
Nuoširdžiai kviečiame visus
Negalėsime niekados atsily $20. Tokiu būdu pasidarė $50,
kalams iš viso duota apie 82 įpėdiniams. Jie Rusijoje pa- Į
gimines, draugus-ges ir pažįs*'
*
sjRodap
arepns
A
cmb sdaa*s
kurie
ir
įteikti
ten
pat
daly

ginti visiems už jūsų darbus
tamus-as dalyvauti šiose lai
mil. litų paskolų ir pašalpų. liko visų savo turtų ir grįžo
dotuvėse.
vavusiai
Liet.
konsulo,
Cliiir visados būsime jums dėki
Nuliūdę:
Bet tokios sumos toli gražu čia be nie'ko. Jiems kurtis bu Padėka
DuktV, Sūnus, Marti, Anū
cagoje,
žmonai
Daužvardienei,
ngi. Ačiū, nuoširdžiai ačiū.
neužtenka, kad jie galėtų tin vo daug sunkiau, negu eilinia
kai, Seserys, Brolis ir Giminės.
Padėkos žodį norime išreikš
persiuntimui Lietuvos Apsigy
Juozapas ii* Valerija
Laidotuvių direktorius S. P.
kamai įsikurti. Jiems reikėjo ms naujakuriams. Dėl to juo
Mažeika, tel. Yards 1138.
ti visiems, kurie kokiu nors
nimo
Fondui,
Kaune.
Mozeriai
dar ne mažai skolintis ir pas n.uinato,ina vigai atieisti nuo būdu prisidėjo prie sėkmingo
pri\ ačius asmenis, ^^ar atė išperiamųjų mokesčių ir juos pagerbimo naujo. kunigo Da
Širdingų padėką, Lietuvos
GARSINK1TES “DRAUGE” vardu, maloniai šeimininkei ir
jo aikas dalinus grųzmti vai- Į prilyghlti
gavilno reį.
s y i uo as pas o as.
y I įaju savanorių kategorijai.
jų įr per .puotų, kuri jam bunarėms tardama Dauižvardienausy e, a siziūrė
a sun
Mirusių savanorių ir žuvu-Įvo priruošta po jo pirmų šv.
Irba Flovver Shoppe nė pareiškė, jog lietuvių tau
4. < A
įų nauja urių : u ę, nore ų
ų karių šeinias numatyta I Mišių parapijos salėje,
4180 Archer Avė.
ta gali didžiuotis tokiomis duELZBIETA PL1TNGIENĖ (po tėvais Dirkiutė)
LAFAistra MN
suteikti jiems žymių paleng sulyginti su savanoriais, tai
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 21mų dieną, 1939 m.,
i kromis, kurios visuomeit saviš
3:30 valandų ryte, sulaukus 00 metų amžiaus.
Pirmiausiai dėkojam Aukš |OBes HyttBttana — VestarSusji —
vinimų.
kius atjaučia ir kitiems tau
yra, negalint jiems duoti že
Gimus Lietuvoje, Šiaulių apskr., Klovainių parap. ir mieste.
Bankietams
—
LaldotUTSma
—
■
čiausiajam Dievui už suteiktų
Paliko dideliame nuliūdime — 3 dukteres: Elsie ir žentų Jo
tiečiams
gražų
pavyzdį
rodo.
mės
patogioje
vietoje,
suteik

Visiems asmenims, kurie
r
nų Kranklius, Anelę ir žentų Stanislovų Lovcikius, Julijonų ir
malonę susilaukti to neišpa
žentų Antanų Pukus, 2 sūnus: Kazimierų ir marčių Oną, Jonų
yra gavę žemės ūkiams že- ti pašalpą, kokia duodama sa sakyto džiaugsmo, kokį jautė
ir marčių Marijonų, 6 anūkus, 2 seseres: Onų ir švogerj Mikolų
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. |
vanoriams — ligi 4,000 litų.
Grigus, Paulinų ir švogerj Klemensų Žekus, brolį Aleksandrą it
me matydami sūnelį laikant Kaipo Toksai, “Draugas^ Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos
brolienę Petronėlę Dirkus, pusbrolį Jurgį ir brolienę Veronikų
Yra dideliu išmanymu nesi- 'Piro,as ŠT' Mišias
Polyanskius ir kitas gimines Amerikoje. Lietuvoje {Kiliko brolį
Vladislovų ir brolienę Kotryną ir kitas gimines.
karščiuoti darbuose ir nesilai
Ypatingai dėkojam gerb. i|
Kūnas pašarvotas Ant. M. Phillips kopi., 3307 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 25tų dienų, 8tų vai.
kyti atkakliai prie savo nuo kun. klebonui H. J. VaičūnuiJ
LAIDOTUVHJ DIREKTORIUS
ryto, iš koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsi
monių.
už jo tėviškų patarimų ir va
bus gedulingos pamados už velionės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Kas nenori būti pikto ver- dovavimų. Kun. S. Petrauskui
Visi a. a. Elzbietos Plungienės giminės, draugai ir pažįstami
;gu, turi kovoti ui gerų.
už gražų ipamokslų per Mišias
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai
Xub ib
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John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA
6ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE

KELNER-PRUZIN
Oerianaias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. I5th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. HermJtage Avė.
4447 South Safrffefd Avenue
__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

pk Y

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St.

TeL YARDS 1278

AT

kopty®05 visose

** *■ Chicagos dalyse

Klausykite mfisų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarai!,
7:00

Anglijos princesė Elzbieta,
kuriai šiemet suėjo 13 metų.
(Acme photo)

vai,

vakaro ii WHT0 stoties (1420 K) — PnmeHJaa

P. lALTnnmuui

Res. 4543 South Patiltai Street

Natvratty...irith

h nrt M fo.lr

f»r Mi atark a/
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ai ridi oū, ihto
Mint. tol* tint ctn’t t» >opl»4
... a bUnd that only CUirol
..Man*. M.MaMan
.a naan.

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTBS — GERIAUSIA
MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

• n. yofset

aaaa

JOAN CUR. ClAHOl lit«.
IM Waat Mtfc •«,

•MM

No T«*. N. T.

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North Western Avė.
Telefonas S

SkyriM iMtal itaMiM. Soly

1

NARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P tPATARNAVIMAS
HlnDuLHIIbL dieną ir naktį

DYKAI

DON! BE GREY
Don’t tolerata grey hair. Grey halr
makn you look old and feel olA
Try the Modern* Method for Coloring Hair . . . CLAIROL. You’B
appreciate the ųuick, pleaaant treatment. No bleaching reųuired to
aoften the hair when yoa nao
CLAIROL. YouU lova the reeulta
©n yonr hair — beauttful, natūrailooUng calor that defiaa deteetion.
See younelf as yoa vrouM Ike to
ba. See your hatrdrcaoar today ov
oand fhie coupoa NOW.

paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.
Nuliūdę: Dukterys, Sūnai, Anūkai. Seserys, Broliai ir G.niinos.
laidotuvėse patarnauja — laidotuvių direktorius Antanas M.
Phillips. Telefonas YAHds 4908.

LET6103

V«l

1U1« IM

i,

Illinois

P. J. Raikąs
AntlHiBy B. Petkas
bchamcz ir Simai
J. Liulemtas
S. P. Mažeika
flirtaiias M. Pt illips
UZoli)

Akt V. Petkus

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

3354 S(x Halsted St.
Telefonas YARds 1419

6834 So. We8tera Ava.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 Weat 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4348 So. C&lifornia Ava.
Phone LA Pa y et te 3572
3319 Lituanica Aveirae
Phone YARt’s 1138-1139
3307 lituanica Avė.
Phone YARds 4908
1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782
4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

Pirmadienis baland. 24, 1939
=
Programa buvo gyva ir žaCLASSIFIED
vėjanti. Buvo gražios muzikos,
PARDAVIMI’I TAVERNAS
smagių dainų, šokių ir daug Pardavimui tavernas. Tikras "gold
Atsišaukite: 1932 Wi-»t 63rd
juoko. Visi dalyviai atliko sa mina".
Street, telefonas Prospect 2247.
vo roles kno geriausiai.
REIKALINGA MERGINA
namų darbui Oak Parke.
Šiuomi Šaltimiero štabo vei Mergina,
Pasilikti vakarais. Turi turėti paty
Atsišaukite: Coal Office, 1916
kėjai nuoširdžiai dėkoja biz rimo.
So. CalifoiiUa Avė., tel. Lawndale
nieriams, rėmėjams ir klausy 3183.
tojams už suteiktą paramą,
PARDAVIMUI BUNGALOW
Medinis bungalow; 6 kambariai: mo
kuri padarė jo antrąjį Šurum derniška
vania; Ištaisytas užpakalinis
porčius; ištaisyta pastogė; yra belsBurum vakarą sėkmingu.

G

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
J

Koncertas, Komedija
Ir Šokiai

West Pullmano
Naujienos

MARQUETTE PARK. —
Balandžio 30 d., Gim. Šv. Pa
nelės parap. choras ruošia pui
kn vakarą parap. saloj, prie
68tb ir Waslitena\v Avė. gatv.
Ved. Janušauskas ir komisi
ja stengiasi, kad vakaras ge
rai pasisektų. Komisijoj dar
buojasi šie: Bronė Nikšaitė,
Sopliia Bartkus, Adam Stuglis ir Jonas Žukas.

Bal. 16 d., 3 vai. popiet, pa
rapijos klūb-kambaryje susi
rinko parapijos komitetas ir
draugijų atstovai pasveikinti
gerb. kleb. kun. Anicetą Linkų jo garbingos dienos proga.
Mat, tą dieną 7 vai. vakare
Šoreland viešbutyje apdovano
tas Lietuvos vyriausybės Ge
dimino III laipsnio ordinu.
Be to, visi sveikino kleboną
jo gimimo ir vardo dienos pro
ga, kuri pripuola bal. 17 d.
Parapijos komiteto vardu
sveikino ir įteikė dovanėlę
A
i*
CN
X v*
lt
trustisas
S. Piktužis.
Parajpi•
jonų vardu sveikino ir įteikė
dovanėlę trustisas Petras Mikolaitis. Šv. Veronikos dr-jos
vardu sveikino ir įteikė dova
nėlę V. Kilienė. Jaunimo klu
bo vardu sveikino ir įteikė
gražią dovanėlę S. Rimkus.
Gerb. kleb. A. Linkus pa
sakė gražią kalbą, visiems dė
kojo už atmintį ir visus pa
vaišino.

Mikas

Pranešimai
Liet. Moterų Piliečių Lygos
susirinkimas įvyks bal. 26 d.,
Sandoros salėje, 814 W. 33rd
St., 7:30 vai. va'k. Visos narės
malonėkite atsilankyti. Išgir
site naujų įdomių žinių. Tai
pgi atsiveskite ir naujų na
Valdyba
Dvi chicagietės seserys nors ne sykiu vedusios, bet sykiu ir vienoj ligoninėj pagimdžiu rių.
sios: viena sūnų, o kita dukterį. (Acme telephoto)
. .» šia
Jei nori be pavojaus darbus
merginų
populerumo
konruoju
laiku.
Skyrius
dabar
na

motis, pratinkis daugiau klau
Paremkim Sesutes
testas. Visas jaunimas Kvie syti, neg liepti.
rių turi virš Šimto.
Pranciškietes Pietų
Pu susirinkimo ir tam tik čiamas dalyvauti.
Kaip tik žmogus ko nors
Amerikoje
rų apeigų buvo užkandis ir
Miss S. Gedmin
neprisiturinčiai geidžia, tuoj
BRTDGEP0RT. — Sekma pasilinksminimas.
tampa neramiu.
Moterų skyriaus pirm. yra Šaltimiero Šurum dienį, balandžio 30 d., 4 vai.
vak., Šv. Jurgio parap. svet. Marian Sabastian, o sekreto Burum Sutraukė Virš
Mėnulis
įvyksta linksmas parengimas re Virginia Trust.

Komedija
“Nelaimingas
Buikas’’ yra begalo juokinga.
Ji bus pirmą kartą atvaidin
ta Marąuette Parke. Veikale
4
dalyvauja šie asmenys: Konst
Skelly, Kristina Pilkis, Teresė KaStutis, Jonas Stanis, Juo
zas Samoška, Jonas Skelly ir
Jonas Jonavičius. Režisuoja E.
Prosevieiūtė. Mūsų choras vi
sada prie visiko prisideda, prie
parengimų ir 1.1., todėl ir mes
kviečiame parapijomis atsila
nkyti į rengiamą vakarą ba
4,000 Žmonių
landžio 30 d., 6 v. v. Tuouni
“hunco party”. Visas pelnas
mums priduosite didesnio ūpo
eis misijoms paremti Pietų A- Rengia Šokių Vakarų
Svečių buvo iš Pittsburgho,
ir toliau veikti. Kviečiame sve
merikoje, kurias veda seserys
Kenosha, Waukegano ir
ROSELAND.
—
Liet.
Vy

Balandžio
16
d.,
7:30
vai.
čius iš kitų kolonijų. Užtikri
Pranciškietes. Apie jų ten var
kitų miestų
čių 8-ji kuopa uoliai rengiasi
vakaro,
Shoreland
viešbutyje
name, kad linksmai praleisite
gus visi katalikai žinom.
šokiij vakarui, kuris bus šeš Bal. 16 d. Šaltimiero Šurumįvyko tikrai gražus bankielaiką.
Koka
tai
turėtų
būti
malo

tadienį, gegužės 6 d., Knights Burum vakaras, Ashland Boutas pagerbimui mūsų gerb.
Kont. Skelly, koresp. kleb. kun. Aniceto Linkaus. numas remti misijas ir tai mū of Pythias salėj, 11039 So. Mi- levard Auditorijoj, sutraukė
Rinktinės publikos dalyvavo sų pačių tautos gerovei! 0 už chigan Avė. Šokiams grieš suvirs 4,000 lietuvių ne tik
tai atlyginimą žada pats Jė Phil Palmer orkestrą. Įžanga iš Cbicagos, bet ir iš toliau
356 asmenys.
Simonas Šlepavičius
Susirinkus publikai prie sta zus Kristus. “Palaimintieji iš anksto perkant bilietą 35c.. Buvo lietuvių iš Pittsburgho
Susilaukė Malonių
Į Waukegano, Kenosha, Mel
lų “Margučio’’ mergaičiij cho gailestingieji, nes jie laimės o prie durų bus 40c.
Svečių
ras sykiu su publika sugie-1 gailestingumo . Misijas reinBe kita ko, šiuose šokiuose rose Paiko ir iš kitų miestų
ti
yra
gailestingiausias
dar

Žinomas biznierius ir dos dojo “The Star Spangled Babas.
nus rėmėjas gerų darbų, Si- ‘ nėr
monas Šlepavičius, gyvenąs aPrieš pradedant valgyti ge
Tad visi, kam tik aplinky
MACARONIdresu 11250 S. Talman Avė., rb. kun. J. H. Vaičūnas su bės leis, dalyvaukim, parem
AND-CHEESE
šiomis dienomis iš Granite, kalbėjo trumpą maldelę.
kime “bunco party”. Dovanų
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
City, susilaukė brangių sve
Mergaičių choras padainavo bus gražių. Įžanga 25c.
READY IN 9 MINUTES
čių, būtent savo dukters dr. keletą lietuviškų dainelių, vad.
“GRIPSHOLM”
Felicijos Sblepovicz - Kocli ir muz. Kvederui.
Per Gothenburgą, Švediją
Auga Legijono Lietuvių
žento dr. Koch su ji} dviejų
Toastmasteriu ibuvo ir įža
Gegužės-May 31 d., 1939 m.
metų sūnumi. Abu daktarai nginę kalbą pasakė dr. S. Bie- Moterų Unit
v•
Koch yra baigę aukštuosius ZIS.
Balandžio 19 d., Juškos sa
Inoorporated
medicinos mokslus. Paviešėję
Gražias kalbas pasakė: adv. lėj įvyko Darius - Girėnas ANežiūrint kada jūs ma
Tel. Prospect 0745-0746
pas savo tėvelį ir seseris, iš J. B. Borden ir kun. B. Urba. merikos Legijono Moterų sky
note važiuoti į Lietuvą,
Wholesale Only
vyko atgal. Svečių lankymosi
Solo porą dainelių padaina riaus susirinkimas, kuriame,
pradėkite ruoštig iš anks
5931-33 So. Ashland Avė.
proga, pas Šlepavičiij įvyko vo ir publikai labai patiko 0- apart narių, dalyvavo ir jų
to.
“
Draugo
”
laivakorčių
“family reunion” ir gražios na Biežis. Gražiai kalbėjo Lie draugės. Šiame susirinkime
agentūra išrūpins jums vi
Pas mus galima gauti tikrai Lie
vaišės svečiams.
tuvos konsulas ChLcagai P. (pagerbta 18 narių, kurios į
tuvišką Importą Valstybiną Deg
tiną.
sus kelionei reikalingus do
S. Šlepavičia yra pavyzdin Daužvardis ir įteikė kun. A. Moterų skyrių įsirašė pastaMes
Ir
Visi
Mūsų Darbininkai
gas tėvas, kurs nesigailėjo au M. Linkui L. D. Kunigaikščio
kumentus. Darykite rezer
Lietuviai, pp. F. ir M. Dzlmldas
Savininkai
kštojo mokslo dukterims, y- Gedimino III laipsnio ordiną. kun. Linkus. Reiškė nuoširdų
vacijas kuogreičiausia.
pač daktarei Felicijai, kuri be Apdekoravus ordinu, mergai ačiū visiems bankieto darbuo
medicinos, studijavo muziiką čių choras, sykiu su publika, tojams ir dalyviams.
“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
Rntervaa viri
Tiirtna viri
f228,OOO.Oi
$3,104,006.86
ir yra žinoma kompozitorė. sugiedojo Lietuvos himną,.
Po programos buvo šokiai.
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
Ant galo kalbėjo patįs gerb. Griežė Geo. Victors orkestrą.
Baigusi Loyola univ. medici
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
nos skyrių, jinai ištekėjo už
dr. Koch. Dabar abu: vyras
’KIP5”-thc cooo little boyir žmona sėkmingai prakti
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
kuoja savo profesijas.
X.

Skaitliiiga Ekskursija i Lietuva

UTILITY L1QUOR
D1STRIBUT0RS

2334 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 7790
J

IŠ R E ND U O JAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

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

Phone LAFA Y ETTE 0461

4tt^BUICK

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

AGENTŪRA

WILL0W SPRINGS, ILL.

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
Prienamomis Kainomis.

p-nas Butchas, sav.

MILDA AUTO SALES

NEURITIS
aiLIIVI PAIN IN MW MINUTII

806 W. 31st Street, Chicago, Illinois

To relieve the torturing pain of Neurltle,
Rheunutlam. Neuralgle or Lumbago In *
few minute., |« the Dortora fonnula
NURITO. Dėpend.ble—no opiatoa. no narcotlca. Doee the work qulckly—muat relieve
cruel pain, to your aatiafactlon in a few
minute. ar money l>ark at Dnigciet'a. Don't
auffrr. Uae NURITO on thla guarantee today.

Domininkas Kuraitis, Savininkas

Telefonas VICtory 1696
fWT««MAT>Ormt?» CąRTmag • Co.N.I

ATYDAt
Grindų plovėjos, džianltori&l. užsi
dirbkite ekstra pinigų, rinkdami paš
to ženklelius iš ofiso gurbų. Mes per
kame svarais, su poplera. šaukite:
Dchoff, 2814 W. 23rtl Place, telefo
nus Rockwcll 3928.

REIKALINGA DARBININKAS
Vldurainžiaus žmogus,
suprantantla
vlsokj darbi}. AtsiSauklt: WUčo-West,
Gennan Clrnrch Rasti Ir \Vlllow
jjprtiųpt R<1., Wlllow Springs, III.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai.
Šiltu vandeniu Šildomas, po 6 kam
barius, viskas naujausios mados.
1628 8. 47th Gonrt. Cicerą. Tlllnola,
RENDON ŪKIS
40 akerų ūkis; Belolt, Wlsconsln’ef
renda $10.00 J minos); geram vyrui
ar moterel dėl prlžiūrSJlmo atiduo
sime dykai. Atsišaukite: 2155 North
Kllboum Avė., Chlcago, Illinois. Tel.
ALBnnv 7904.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vlrfiuj, i apačioj; furnacu apšildomas;'
garadžius. Atsišaukite: 3421 South
Rnrtngfield Avė.
Tel. Lawn<lale —
0291.

ATYDA!
Pataisom, ĮSvalom, suprosinam vy
riškus Ir moteriškus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam {dedame pa
rnasai u s. Toliau gyvenantieji pašau
kite: VIRglnla 1093.
— Ovcrlingto
Valymo. ProsIJImo Ir Taisymo Krau
tuvė, 4602 So. Wood St.. Clcago.
PARDAVIMUI
2 krfislų barzdaskutyklos setą par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 6421 So.
Ha'sted Sireet, Chlcago, Rl. 2-tras
aukštas.

PARDAVIMUI NAMAS
4004 So. Maplewood Avė., geras 2
fletų medinis namas; 5 ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrabelsmontas; 30 pfidų lotas; kaina tiktai —
$4200.00. Galite apžiūrėti namą iš
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rfnck. 3711 West
63rd Street, tel. PROspect 0268.

Kunigai

turėtų

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai y pa
tai pinigai
apdrausti iki
$5,000.00

Ižmokčjom
Už padėtos
pinigus

g kaus Bučio, M.I.C. para-j
jšytą

PAMOKSLŲ
Kaina #1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, 111.
400 puslapių knygą.

Deposit

4%
Dėžutės

i

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
•SOąĮBJfSĮ OU O ‘pOJfSOĮf *815(191

Kam Kankintis?
GAUKITE

T HERMIO

PERMANENT
WAVB

&

Mes nevartojara nei mašinos,
nei elektrlkos. Garantuojame rugarbtnluotl blle
kokios
rūšies
plaukus. $5.60 vertybš — šia sa
vaite tiktai $4.60.

BERNIOE’S BEAUTY
SHOP

Duodam Paskolas ant 1-mtj
MoTgižią
Bafety

įsigyti j

! Vyskupo Petro Praociš- į

MCSŲ

AGENTŪRA

REMKITE IR PLATINKE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

niontas Ir furnace: 37% pfidų lotas,*'
1 blokas nuo ftv. Petro Ir Povilo pa
rapijos bažnyfiios; 1'blokas nuo gutvekarlų Ir krautuvių; adresas: 12310
South Union Avcnue. $650.00 rash.
$29.00 , mėmes). Kaina tiktai $3.600.
Telefonuokltc: Commodore O2S2.

1725 WE8T 47TH STREET
Kamp. Hermitaga. Tel. Yards 2771

16 metų

patyrimo.

Galima

Pasirendnoti

Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki
6 rak. 8eredora nuo 9 iki 12 die
ni, Snbatom nno 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATIOH

UNTVERSAL
RESTAURANT
ModerniiklAusla ir
glusla Valgykla
Brldgeporto

of CHICAGO

750 W. 31st Street

JUOTIN MAC1OEWICH
President
HELEN KUCUINSKAS, 8ee.

A. ▲. NORKUS, savhiiiikaa

Tel. Victory 9670

