DRAUGAS

DRAUGAS
Tmk Uthuąmian Daily

LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROVB,
1334 So. Oakley Avė., Chlca«o, Ullnota
Telef«n*s CANa.1 77»Q

Priknd

FUBLI8HED BI MARIAN GUILD. INC.,
3834 $o. Oakley Avė., Ctik-ago, ILlIuoLs
^^^^^'relephone_CANal_72»0____^
The m ošt lnfluentUl
in America.

Llthuanlan

Vienintelis t*utln«s Ir tlkyblrtta
lietuvių dlenr&fttla Amerikoj*.

Daily

THE
VOL XXIII

3c a Copy

UTHUANIAN

DĄILY

minties

FRIEND

Kaina 3c

Chicago, Illinois, Ketvirtadlenta Balandis-April 27 d., 1939 m.

No. 99

D. BRITANIJOJE SKELI IlAMA KONSKRIPCIJA
Taikos laikais pirmąkart Britanijoje
įvedama imperijos saugai ši priemone

Šveicarija suskato apsisaugoti karo
laiko suokimui; apsirūpina maistu

LENKUOS SANTYKIAI
SU MASKVA DAROSI
DRAUGIN6ESNI

Chamberlainas nori, kad
atstovai tuojau svarstytų

ŽENEVA, bal. 26.
Švei- Cukrus, ryžiai, druska, įvil
iVARSUVA, bal. 26. — Len
jcarijos vyriausybė paskelbė ktų pirkimas bus uždarytas:
kų spaudoje pasirodė nepap
patarimų privačiams namams, tai, miežiai, avižos, komų pro
IjONDONAS, bal. 26. — Mi kareiviavimą, kad tuo keliu rastai nuolankių sovietų Busi
viešbučiams, valgykloms, ligo dūktai, džiovinti vaisini, gyvu
nistras pirmininkas Chamber apdrausti imperijų nuo totali jai rašinių. Svetimų šalių di
ninėms, prieglaudoms ir ki lių riebalai, aliejai ir dar kai
lainas šiandien parlamentui į tinių valstybių ir šėlstančių plomatai iš to daro išvadas,
toms viešosioms įstaigoms, kurie kiti.
teikė vyriausybės nuosprendį grobuonių diktatorių. Apie šį kad lenkai bando lyginti gy
kad iki gegužės 31 d. parūpin
Kilus karui, šiuos visus mai
vuojančius
nesusipratimus
su
Britanijoje įvesti 20-21 metų nuosprendį bus pranešta par
ti sau maisto atsargų, kurių
sto produktus vyriausybė pa
amž. vyrų konskripcijų ir nu lamentui ir pareikalauta jo Maskva. Spėjama, kad tas da
,turėtų
pakakti
mažiausia
ims savo žinion ir ji tai visa
romą Londono ir Paryžiaus
rodė atstovų rūmams be jokio pripažinimo.
nors porai mėnesių.
paskirstys tarp gyventojų.
delsimo svarstyti.
Ministerių kabineto nuos nurodymais, kad Rusijos bol
Vyriausybė aplinkraščiu nu
Vyriausybės nuosprendžiu prendžio smulkmenos dar ne ševikus patraukti santarvės
Be to, gyventojai patariami
rodo, kokių ir kiek maisto pro
sųjungon,
arba
blokan
prieš
minėto amžiaus vyrai bus pa žinomos. Tik žinoma, kad vy
dūktų reikalinga toms atsar- pasirūpinti drabužių atsar
totalitines
valstybes.
šaukti 6 mėnesių mankštai, o riausybė planuoja į karinę
goms. Ir įspėja visuomenę, kad gas, o valstiečiai — pašaro
Varšuvos
spauda
tuo
būdu
po to įtraukti naminės kariuo mankštų pašaukti visus svei
kilus karui šių maisto produ- 'gyvuliams.
mėgina
atitaisyti
prieš
keletu
menės atsargon.
kus 20 ir 21 metų amžiaus
antibolševistinį
Darbo partijos atstovai yra jaunuolius ir juos mankštinti.'dien*
VAIKIUKAS IŠKĖLĖ NE
griežtai nusistatę prieš kons Sakoma, kad šio amžiaus sveilrašini ofi(‘ialia™ organe “ExPAPRASTĄ ŽMOG
kų jaunuolių būsiu daugiau I Press Poranny , kur buvo nu
kripcijų..
ŽUDYSTĘ
Charles Lindberghas (kairėje) atvykęs į'
Lakūnas p
I peikta raudonosios kariuomeBe to, Chamberlainas pra vieno milijono.
urėti Wrighto airportą. (Acme telephoto).
WHITE CLOUD, Micb.,
nešė, kad jo vyriausybe turi Vyriausybė pažymi, kad jau P®8 ver^- ^uvo pažymėta, kad Dayton, Ohio,
bal. 26. — Šiemet vasario 2|S
noro su Vokietija ko veikiau nų vyrų konskripcija nėra Lenkija nereikalauja savo te' SPRINGFIELD, III., ’ bal. d. netoli čia vienam ūkyje po
ritorijose
turėti
sovietų
armi-1
tartis ir išlyginti kilusius ne kam nors grasinimas, bet pa
26. — Prieš porą mėnesių vai namų prieangiu rasta pasikosusipratimus.
prasta valstybei apsauga, ku jos kius karui. Nurodyta, kad | LvIRlIJfl III
istybės legislatūros respūbliko rusi Mrs. Helen Cassidy, 20
rių iššaukia šiandieninis tarp Ikarui užsitęsus sovietų kariai 11 I 1
j»nai atstovai nusprendė ištirti m. amž., 4 vaikų motina. Ko
LONDONAS, bal. 26. — tautinis nerimas. Britanija, Lenkijoj galėtų sukelti revo- ;
[valstybės demokratų adminis- roneris susekė, kad ji mirusi
Britanijos ministrų kabinetas sako valdininkai, neturi pasi- liuciją.
j tracijos paskutinių kelerių me ne nuo pasikorimo, bet buvusi
nepaprastam posėdyje nūs- ryšimo kų nors pulti, bet apBet pageidauja lygiomis
tų išlaidas algų išmokėjimuo- 'pasmaugta ir pakardinta, kad
HITLERIS KALBĖSIĄS
prendė įvesti jaunų vyrų kari sidraudžia, kad pati nebūtų
draugingai
su
naciais
būti
se. Demokratai sukėlė triukš- uždengus žmogžudystę.
PUSANTROS VALANDOS
nę konskripcijų — privalomą: puolama.
VARŠUVA* bat. 26.
Pus r-Tačiau, pažymi laikraštis, mų ir pagaliau šis surnany- Policija pradėjo tirti. Ir vi
BERLYNAS, bal. 26. — Su
oficialus laikraštis “Gazeta Lenkija visados mielu noru mas pateko į demokratų ran- sai netikėtai ir nelaukiamai
sirinkusio parlamento sesijoje
Polska”, kurs dažnai paduoda pageidauja su Vokietija išly- kas dėka kai kurių pačių res- nužudytosios 4 metų amž.,vy
penktadienį diktatorius Hitle
užs. reikalų ministro Becko ginti visus nesusipratimus ir puhlikonų atstovų pasitrauki- riausias vaikiukas prokurorui
ris kalbės pusantros valandos i
.
. , , T
’mui į šalį.
m™
jlsQm°.iy, pareiškia, kad Lenki- subūti drauginga lygiomis.
pareiškė, jis atsimenąs matęs
— nuo 12:00 iki 1:30 dienų* Im
. vtiAlni
.,
.,
,,
RnHn nnKna ir»«onl'TO
ja nieku būdu nebus įtraukta
Laikraštis baigia, kad Len-1 Bet respublikonas atstovas kaip dėdė (tėvo brolis), moti
(5:00 iki 6:30 ryto Chicagos
į Vokietijos sferų, ty. nepasi kija nepasiduos nacių domina Fred Rennick savo kaštais ną *nž plaukų vilkęs.
laikas).
WASIIINGT0N, bal. 26.—
duos nacių vadovybei, arba vimui ir neleis savo nepriklau pradėjo minėtą klausimą tirti,
Nacių autoritetai įsakė vi
Raudonojo Kryžiaus sureng
pirmenybei.
somybės pažeisti.
I Ir iki šioliai jo pastangomis Suimtas tas dėdė Elton Casiems vokiečiams, net ir vaitose metinėse vaišėse valsty
__________________________ 'susekta, kad 1938 metais val ssidy, 23 m. amž. Po ilgų ka
kams, per radijų klausyti Hit
bės sekretorius Cordell Hull
stybės algų išmokėjimo sąra- mantinėjimų jis išpažino pas
PARKŲ BOARDAS REI
lerio kalbos. Jam kalbant fa
įspėjo Europos ir kitų pasau
šuose buvo net 79 asmenys, maugęs brolienę. Tas atlikta
KALAUJA DAUGIAU
brikuose
darbai
bus
sulaikyti,
lio dalių diktatorius,
kad
kurie nieko valstybei nedirbo, su nužudytosios vyro Charles
IŠLAIDŲ
krautuvės
ir
mokyklos
bus
už
jiems nėra ir negali būti vie
bet algas gaudavo. Tai dau Cassidy, 24 m. amž., Eltono
darytos.
i
Chicagos parkų boardas ir
tos žemėje.
giausia apskričių demokratij brolio, taip pat jų motinos
šiemet nusprendė reikalauti
centrinių komitetų pirminin Mrs. Mathilda Cassidy, 46 m.
“Mūsų planetoje žemėje yNEW YORK, bal. 26. —
NACIAI AREŠTUOJA VIE apie du milijonus dolerių dau.
amž., žinia.
kai ir sekretoriai.
ra pakankamai vietos gyventi
NUOLIUS BENEDIKTINUS giau išlaidų, nei paprastai. New Yorkoi valstybėje vykdo
Ką manote, keturiolika iš jų Išsiaiškino, kad Helen su sa
dviem bilijonams žmogiškų eVIENA, Ausrtija, bal. 26. Kreipsis legislatūron. Perniai ma pieno pramonės kontrolei viešųjų darbų departamente vo vyru buvo* pasimetusi. Jos
sybių”, sakė sekretorius. “Y— Prieš keletu mėnesių bene boardas nieko nelaimėjo gu ir valstybės valdininkai did pažymėti vieškelių “inžinie vyras užvedė divorso bylą. He
ra pakankamai visiems įvai
žiuojasi, kad tas yra visapu
diktinų abatijai Goettweige, bernatoriui pasipriešinus.
rių pavaduotojai”, o apie in- len tuojau tą pat padarė prieš
rios medžiagos ištekliaus ir
siai naudinga.
Dunojaus slėnyje, nacių auto
žinierystę jokios nuovokos ne vyrą. Tada abu broliai su mo
sumanumo naudotis naudotis Britų lordas Lothian
tina atliko pasitarimus ir nu
RAGINĘS PREZIDENTĄ
Pieno kontrolę norima įves turi.
gana
sumanumo naudotis naujas ambasadorius J. A. ritetai paskyrė komisionierių
tarta Helena nusikratytu Kad
TREČIĄJAI TARNYBAI
ti Illinoiso valstybėje ir čia
lygmala kaip šiandien, taip a- Valstybėms.
Ambasadorius ištirti vienuolių ekonominių
tai atsiekti, jos, vyras su ja
teityje. Yra pakankamai ge Sir Ronald Lindsay išeina iš reikalų vedimą.
Iš Floridos grįžo Chieagos atvyko tos valstybės komisija SOVIETUOSE 26 NUTEI
apsimetusiai susitaikė ir He
STI KALĖTI
ros valios ir širdies žmonių ir tarnybos. Acme telephoto.
Dabar areštuojami abatijos majoras Kelly ir pranešė, kad ištirti to gerumą ir naudingu
MASKVA, bal. 26. — Mon len grįžo atgal į ūkį. Čia jaja
žmonijai progos naudotis dva
(vyresnieji vienuoliai už “blo- neseniai jam esant Washing- mą.
Komisija iki šiol susekė, kad golijoj bolševikų teismas 26 ir nusikratyta.
sinės pažangos palaima.
RADINIAI SUDEGUSIOS gą reikalų Vedimą abatijoje tone jis raginęs prezidentą
pieno pramonės kontrolės nau vyrus nuteisė kalėti. Pripažin
Rooseveltą 1940 metais kandi
“Bet žemėje nebuvo praei BAŽNYČIOS PAMATUOSE ir už vykdomas suktybes”.
ATSIKĖLĖ MUZIKOS
dingumas ir gerumas tenka ti kaltais sabotažu ir espijoduoti
trečią
jam
terminui
(tar
tyje, negali dabartyje ir atei ŠIAULIAI. — Kaip jau bu
MOKYKLA
tik valstybės politikieriams. nažu.
NACIAI
IŠKLAUSĖ
BRITŲ
nybai).
Jis
sakęs
prezidentui,
tyje būt vietos vienos kurios vom pranešę, pereitą savaitę
Nes pieno pristatytojai ūki
ŠIAULIAI. — Klaipėdos
AMBASADORIAUS
kad jis, prezidentas, šiandien
tautos, ar tautų grupės politi visiškai sudegė Polekėlės me
ninkai už pieną pigiai apmo
TVARKO BEI GRAŽINA muzikos mokykla atsikėlė j
nei organizacijai, kuri siekia dinė bažnyčia. Padarius kvotą BERLYNAS, bal. 26. — visam krašte esąs didžiai po kami, pieno vartotojai turi mo'
Šiaulius ir laikinai įsikurdino
MIESTĄ
pavergti kitas taptas ir dikta paaiškėjo, kad gaisras kilo iš Britanijos ambasadorius Sir puliarus asmuo.
keti dideles kainas ir visas ŠIAULIAI. — Šiaulių mie Dr. V. Kudirkos vardo pra
zakristijoje palikto smilkyklo Nevile Henderson šiandien
toriškai dominuoti.
pelnas tenka tarpininkams, ku sto burmistras Petr. Linkevi džios mokykloje. Pamokos
TURKIJA NEBIJO
Sekretorius neminėjo, ko su žarijomis.
priimtas nacių užs. reikalų orie priklauso valstybės kontro čius ypatingai rūpinasi Šiau bus po pietų, o prieš piet šio
,
VOKIETIJOS
kius diktatorius turi mintyje.
fise. Jį priėmė užs. reikalų
lės mašinai.
lių miesto tvarkymu bei gra- mis patalpomis naudosis pra
Tuoj po gaisro buvo pradė
Bet ir be to kiekvienam gali ta ardyti bažnyčios pamatai ministerijos sekretoriaus pa ISTANBULAS, bal. 26. —
džios mokykla, kaip ir iki šiol.
Illinoiso komisija daugiau ^n*mubūti suprantama ir žinoma. ir vežti degėsiai. Bekasant pa vaduotojas baronas von Wei- Turkijos vyriausybė pranešė
įsigilina į Si, ypsting, pieno
sio1 miwt0 cantro T«iz- Vėliau muzikos mokyklai
szaeckeri8.
Berlynui, kad ji nebijo Vokie
dą gadindavo, Vilniaus ir Til numatyta statyti atskiras na
matus, vienas ūkininkas rado
pramonės kontrolę.
PRANCŪZŲ SPAUDA PA- du puodus, kuriuos atidarius
tijos, nė Hitlerio. Vadinasi,
žės gatv. kampe stovintieji ve mas.
BOHEMIJOJ
SUIMTA
ŽABOJAMA
pašlijo 'Vokietijos pusėn.
žikai, o dabar miesto burmis
rasta viename auksinių, gi ki
GRJŽO PRANCŪZIJOS
°
ap;
100
žY°v» cekv
tras toje vietoje vežikams sto
PARYŽIUS, bal. 26. —
AMBASADORIUS
.•vėti uždraudė ir šią vietą pa
LONDONAS, bal.
26. —
Prancūzijos vyriausybė nūs- radinius tuoj buvo pranešta j PRAHA, bal. 26.
PilseBERLYNAS,
bal.
26.
—
Čia'skyrė
auto tikslams stovėti,
CHICAGO SRITIS. — Iš
prendė suvaržyti spaudą, y-į Vytauto Didžiojo muziejaus ne nacių policija suėmė apie Britanijos visi
organizuoti
pač kad ji liautasi su visokia archeologinei komisijai. Pole- ,100 žydų ir čekų socialistų, darbininkai susimeta kovoti grįžo iš Paryžiaus Prancūzi- j Įvedus šią naujovę, žinoma, dalies debesuota; kiek vėsiau.
karine propaganda ir rasine kėlės bažnyčia, kaip spėjama, kurie 30 vokiečių kareivių ap prieš vyriausybės iškeltą kari- jos ambasadorius Vokietijai miesto centras įgaus visiškai' Saulė teka 4:52, leidžiasi
6:44.
statyta prieš 3—400 metų.
'liejo nuodingąją rūgštinu.
nę konskripcijų.
kitą vaizdą.
R. Coulondre.
kova.
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MOKAMOS ALGOS
Už JOKIO DARBO
NEATLIKINĖJIMA

budu nepasiduos
nbei, arta pirmenybei

SEKRETORIUS HULL
SAKO, DIKTATORIAMS
NĖRA VIETOS PASAULY

PIENO KONTROLĖ
VARTOTOJUI DARO
DIDELĘ SKRIAUDI
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiną.
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlaiunClama tam tiks
lui paėto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti Ir trumpinti vUus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiOroa
Korespondentų
praio raiytl trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomąją
mašinėlė) paliekant didelius tarpus patalsymama ven
giant polemikos ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
pondencijos lalkraštln nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Entered as Second-Claas Matter Mareli *1, 1916, at
Chlcago, Illinois Under the Aot oi Maroh 9. 1*79.

Jau keletu kartų buvo rašyta, kad naujo
ji Lietuvos vyriausybę su gen. J. Černių
priešaky pasiryžo eiti tautos vienybės ke
liais. Tai žymu iš pirmųjų vyriausybės at
stovų pareiškimų ir iš jos deklaracijos, skai
tytos Lietuvos Seime. Ig. Petrikonis tautos
vieningumo reikalu “XX Amž.” daro reikš
mingas pastabas. Jis rašo:
“Deklaracija. Pirmasis naujosios konspliidacinės vyriausybės žodis. Su nekantrumu
laukė jo visuomenė. Kokie rūpesčiai, uždavi
niui, kokia vyriausybės darbų linkmė — klau
simai, kuriuos kiekvienas lietuvis jąu tūks
tančius kartų suspėjo apsvarstyti, spėlioti.
Pačios deklaracijos šiuo momentu neturim
po ranka,- komentuosime kitų dienų. Tačiau
mes esame tikri, kad mūsų ir vyriausybės
pietys šį kartų sutampa.

Jau sviete melagių tieg daugel priviso,
Kad man jaii, brolyčiai, klausyt jų įgriso.
Tad, tikriau pasakius, lai juos paini’ galas,
{Sunku man atskirti, kur tiesa, kur melas.
Hitleris meluoja, meluoj’ Mussolinis,
Meluoj’ diplomatas ir nacis eilinis,
Meluoja fašistas, meluoj’ boliševikas,
Pasiūto tas svįetas, kame gi daljkas!
Diktatoriai sako, kad taikos vis nori.
Tai ar ta jų kalba, taip sakant, padori?
O tie komunistai demokratais statos’,
{Sakykit, tavorščiai, ar turit sarmatos f
Jau sviete melagių tiek daugel priviso,
Kad man jau, brolyčiai, klausyt jų įgriso.
Tad, tikriau pasakius, lai juos paini galas,
Bunku, man atskirti kur tiesa, kur melas.
Algirdas Vargas
Dr. G. I. Blpžis

Tai ne atsitiktinumas, kad na tauta, viena valstybė, vie
Tai nėra tiktai tuščios frazės, graži idea
listų svajonė — tai kategoriškasis gyvena pats fiureris pirmam savo vi nas vadas”, ir kitus šūkius.
Tačiau Hitlerio šie šauks
mojo momento imperatyvas.
zitui į Klaipėdą pasirinko jūBe abejojimo, visuomenė šiandien ieško pa
stovesnių formų savo pasitikėjimui ir soli
darumui su vyriausybe pareikšti. Jų gali
būti daug ir jos bus ateity surastos tokios,
kokios geriausiai atitiks pačios visuomenės
nuotaikas ir nusistatymus. Kol tai įvyks, šia
ndien reikia naudotis visomis turimomis for
momis ir priemonėmis. Reikia tik ryžtingai
rikiuotis už kcnsolidacinės vyriausybės pe
čių ir nepagailėti jai savo paramos, kuri,
ačiū Dievui, spontaniškai trykšta iš visų
visuomenės sluoksnių.

ros kelių — pareiškė admiro
las Boelim. Vokietija tuo no
rinti pabrėžti savo vyraujan
čių padėtį Baltijos jūroj, ku
rioj Klaipėda būsianti šiau
riausias jos uostas ir karo
laivyno punktas.

Ištisas 4-rias valandas tę
sėsi procedūra, kol karo lai
Pęieš vyriausybę stovi be galo dideli ir
vai sustojo, kol į krantų išli
pąpapraatai sunkūs uždaviniai- Mes visi juos
gerai matome ir suprantame. Čia Klaipėdos
po kariuomenė ir kol pagalios
netekpnasš didelės ekonominės problemos, čia
Mes atspėjame visuomenės mintį, tūkstan savo kojų įkėlė pats Hitleris.
,vėl gyvenamojo momento netikrumas. Bet
pat antrų valandų tor-,
čius klausimų, į kuriuos ji norėtų tuojau Prieš
.. . , .
,.T
,,, ?!
sunkenybės nė vieno lietuvio neturi nugąs

dinti. Dėl savo krašto nepriklausomybės ir
laisvės mes jokių aukų nesigailėsime. Visos
sunkenybės yra tik laikini dalykai — savo
darbu, pasiaukojimu ir sutarimu sukursime
Lietuvai gražesnę ateitį. Mums tik svarbu,
kad visos kūrybinės tautos jėgos būtų sutelk
tos ir kiek begalima vaisingiau sunaudotos.
Mūsų stiprybė mumyse; mūsų gerovė ir atei
tis mūsų rankose.

KUO TIKĖTI!

sulaukti atsakymų. Kai kam vaidenasi ir vi
sa eilė reformų. Nesvarstysime tų klausimų
plačiau. Mes norime tik dar kartų pažymėti,
kad staigių reformų kelias mums būtų rizi
kingas. Mes einame evoliucijos keliu. Jis
kraštui naudingiausias ir tikriausias, o kas
kraštui naudinga — naudinga ir mums vi
siems. Momentui reikalaujant, sąlygoms lei
džiant ir reformos gali būti padarytos. Bet
tai ateities klausimai.

pedims laivas “Leopard
i
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MIKROBAI
IR • NEVALUMAS
♦ •
«•
t*r
•
K .
Apleistam dantyje gyvena mikrobas,
Ten yra gero mąįsto ir butas neblogas.
Nes pavalgius, kas danties skylėn pakliūva,
Mikrobo šeimynai geras maistas (būva.
Mikrobai augo, didėjo ir bujojo,
&pčjo jaunas gimti ir vėl veseliojo.
į vienų (parų buvo daug krikštynų,
Priviso mikrobo didelių skaitlinių.
Visi jie tingėjo ir buto nevalė,
Rūgščių bei dujų ir dar nuodų pridarė.
Daugiausia rados tenai rūgšties gaižios,
Paėjo daug smarvės ir puvėsių iš apačios.
Kiek mikrobo rūgštys danties išgadino,
Tiek jų naujų šeimynų patalpino.
Gilyn, platyn, kas karts skylė ėjo,

mai nejaudino, jis prie jų jau
pripratęs, jo veidas — rimtas
ir net rūstus. Taip šaukė jam
vokiečiai Austrijoj, Sudetuo
se ir Prahoj, taip šaukia ir
Klaipėdoj, o jis pats vos spėja
apvažiuoti naujai užimamas
sritis. Tai būdingas X_X-jo am
žiaus, modemiškojo imperia
lizmo įsikūnijimas.
Prie teatro priima jis dar
vienų garbės kuopos paradų
ir dr. Neumanno ir kitų lydimas užlipa ant teatro balkono,

i,

.

•

Nors ir milijonai jų — vietos turėjo.

Blėdies daryti mikrobai nesiliovė,
Kolei lig dantgyvio nedasibriovė.
Užpuolę, it liūtai, danties nervus draskė,
Nuodingiausias savo jėgas burnon taškė.
Dantis tuoj pradėjo labiausiai skaudėti,
Žmogus kų sugriebęs ėmė dantin dėti.
Pipirų, cibulį ir lašų degtinės,
Iki nesustabdė tos baisius kąpkynės.
Naminės gyduolės gyvį numarino,
Vienok tų mikrobų jos nesunaikino.
Tik sugriovė skaudančio dančįo tvirtovę,
Padarė jiems lengvų į šaknis kelionę.
Mikrobai sulkruto įr nuodais giuklavos,
f būrius jie rinkos ir visi eidavos.
Blogiausius jie norus savyje turėjo,

. ."

Į kuriame pasirodžius minia tie

krantų atgabeno ir patį šių
iškilmių kaltininkų Adolfų Hi
tlerį — Vokietijos vadų ir ka
nclerį. Ant laivo komandos
tiltelio apsuptas didžiulio bū
rio uniformuotų pareigūnų sto
vi pats fiureris, kurį pamačiu
si krante stovėjusi minia pra
dėjo nežmjoniškai šaukti ir
Nesimėtikune į kraštutinumus. Parodyki sveikinti.

siog siuto iš entuziazmo. Iš ■
balkono dr. Neuanannas ranka
parodo jam į (kitoj aikštės pusėj stovinčius vietos vokiečių
sporto rūmus ir kų tai fiure
riui pasakoja. Tų rūmų istori
ja tikrai ypatinga. Juose nuo
1920-23 metų buvo prancūzų
kariškojo gubernatoriaus būs
Darbo sųlygos šiandien sparčiai taisosi. Lie
tinė, po to apsigyvenę pirma
tuviai, visų srovių ir pažiūrų žmonės stovi me didžiausių drausmę ir visuomeninį- val
Pažymėtina, kad pirmutinė sis Lietuvos gubernatorius, vė
tiesūs'ir drąsūs. Niekas negali jų lankstyti. stybinį subrendimų. Tramdykime bet kokius
Realios konsolidacijos vaga ryžtingai pra provokatorius ir karštagalvius, kurių tikslai grupė žmonių, (kurie pasvei liau juose įsikūrė žydų liau
dėta. Viza visuomenė, visos srovės Ir srove S nėra aiškūs. Telkimės apie antportinę vy kino fiurerį ir kuriuos jis pa dies bankas ir pagalios prieš
lės rikiuojasi už vyriausybės pečių. Vieny- riausybę, kuri padarys viską, ką žmonių jė- sveikino prie kranto buvo visi 3 mėnesius tie rūmai perėjo į
Neumanno - Sasso byloj nu vietos vokiečių rankas, kurie
<bės mintis stačiai triumfuoja ir laimi pla- gos šiuo momentu gali padaryti”.
teistieji Klaipėdos krašto vo pavertė juos Klaipėdos vokie
kiečiai, viso apie 60 žmonių. čių sporto namais.
Dr. Kr. Valančius
Laivų sirenoms, kaukiant,
Minios šauksmams aptilus
, bažnyčių vąrpams gaudžiant Hitleris prisega dr. Neumanir miniai šaukiant Hitleris iš nui auksįnį nacionalsocialistų
Į lipa į krantų, po ilgos kelio- partijos garbės ženklų, kuriuo
fasadas nuklotas raudonais k i- J Lietuvos Batuko operacijų sa-llies i® Svinemundės.
paprastai apdovanojąini ypa
(Tęsinys)
Jimais su svastikos ženklais. ! Įėję ir stebėjo šį vokiškų spe*1° palydovų taupė randasi tingai nusipelnę partijai žmoJau naktį iš 22 į 23 d. ko
Apię Jvyliktų valandų inies- ktaklį. Visur darbas buvo nu-1 Vokietijos kariuomenės štabo nės.
vo įnėn. į Klaipėdą atvyko
tan įvažiuoja ilgos eilės au- trauktas, visame krašte įsa-1 viršininkas generolas Keitei, Į Šių ceremonijų palydi vėl
Vokietijos policijos viršinin
tomobįlių su uniformuotais vy, kyta švęsti.
| admirolas Raedcr, reicho mi- ovacijos, ti'k šį kartų mažųkas ir vyriausiais SA vadas
rais lydimas Vokietijos vidaus! Netrukus įmarširuoja jūri-. moteris Dr. Lammers, reicho jam vadui.
Himmleris, kuris ir nustatė
reikalų ministeris Dr. Fridkas ninku daliniai, kurie atplaukė 8Pūttdos šefas Dietrich ir SA
visus Hitlerio sutikimo apsau. .
. . ir Rytų Prusnos prezidentas ųu Hitlerį lydėjusiais laivais, vadus Briickner. Jam atrapor- Nauji Žmones
gos priemones bei organizaci- „ .
... .
... .
.
T
, •
....
..
.
'
Kochas. Minia pasitinka juos Laukiantieji sujudo ir nors tuoja pirmojo armijos korpu Aukštose Pareigose
jas
trukšmingai, daugelis palaikė sustyrusioinis rankomis, rau
so vadus generolas von KucrM
Trumpai prieš Hitleriui at- jį Hitleriu.
donais nuo šalčio veidais reiš- ler ir admirolas Lutjens. Po Kariuomenės štabo viršinin
vyKstūūt Klaipėdos miesto ga
kė savo entuziazmų. Į uosto; to Hitleris pasisveikina ran-' ku paskirtas buvęs 1 pėst. diIlgai dar laukė minia savo
tvės marguoto margavo nuo
kanalų vienas po kito įplau- kos paspaudimu su Klaipėdos vizijos vadas div. gen. Stasys
i fiurerio, lyg kokio išganytojo. foia vokiečių torpediniai karo I vokiečių vadu dr. Neumaąn, Pundzevičius.
įvaįrių įvairiausių uniformų.
Dauguma išstovėjo gatvėj net •
Kariuomenės, kurios pirmie
laivai. Netrukus pramanevruo kuris jam perstąto kitus klai- Karo mokyklos viršininku
' 6-6 valandas, o diena nebuvo
paskirtas buvęs 4-to artileriji daliniai į miestų atvyko jau
ja dideli naikintuvai, kuriuos pėdiškių vokiečių vadus.
šilta. Garsintuvais ir specia
ISutikusiųjų tarpe buvo ir jos pulko vadas gen. št. pulk.
8 valąndą ryto, iki pietų pri
lydi mažiukai minininkai ir
liais kariškais radio siųstu
kitu keliu Klaipėdon atvykę'Jonas Juodišius.
gūžėjo taip pat pilnas mies
kariški motorlaiviai.
vais mįpia buvo informuojama
ministeris Frick, Himnilęris, I
--------------------------tas įr priemiesčiai. GyventoPrie uosto vartų, pora my
jai vokiečiai vokiečių karei,
lių jūroj, inkarus išmeta šeši generolas MiL’h, Kocb, admi- Sudegę TvCtTj
.i.1
•
• I raiže lėktuvai ir be paliovos
vius pasitiko su gėlėmis
ir
kreiseriai:
“Deutschland”, rolas Boelim, ligšiolinis Vo Miestelis
ūžė galingi bombanešių moto
nioppodąmi mažomis popieri“Admiral Graf Spee”, “Ad- kietijos generalinis konsulas
rai.
nėpiis vėliavėlėmis su haken•miral Soheer”, “Nurnberg”, Klaipėdoj von Sancken ir ki Bal. 11 d. nakties 2 vai. Telšių apskr., Tverų miestely kiBet koks susisiekimas inie-',“Koeln” ir “Leipzig”. šiam ti.
krencais. Ąilęštėje pastatyti
Pasisvei'kinhno ceremonijos j lo didelis gaisras, kuris pra(įidžįuliai stiebai ąnt kurių iš ste buvo sustabdytas, gatvės laivynui vadovauja admirolas
Lutjens. Ryšių naikintuvui'(metu skraidė keliolika eska-Įsidėjo iš Giršo Kloco tvarto
lenktos didelės raudonos ha- špaleriais užkimštos.
t

•
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L šaknies galan visi tiesiog nuėjo.
Iškilo ten kova su kaulo ląstelėms,
L plėvės dantinės bei kraujinėms celėms.
Mikrobai su nupdąis, celės antitdksais
Kariavo taip žiauriai, kaip plieno kardais.

Kur mūšis kartokos, daug kūno celių gulėjo,
Nukautų ląstelių, perai nugolėjo.
Ir ėdė jų kūnus darydami pūlius,
Sudarė daug smąrvės ląstelėms supuvus.
Pažeistame plote perai viešpatavo,
Prie kraujo, limfų ir gyslų dasigavo,
Visam kūne jie bandė blėdį daryti,
Ir vargšų žmogelį Uarstan nuvaryti.
Bet tas jietas nevyko taip greit padaryti,
Nes kraujas įsiaubęs pradėjo blaškyti.
Pradėjo tuoj koja tinti, skaudėti,

LAIŠKAS IŠ KLAIPĖDOS

Negalima dirbti, nei pavuįkštįnėii.

Cibuliai, česnakai pagelbėt jiebgali,
Visų 'klausinėja, kaip išgydyt kelią
Bet iš kojos skausmais nuėjo į šoną,
Žmogus negalėdama pąei'ti, šąukia Emoną
“Jau aš ųergu, visur skauda, negaliu,
Nuo biauraus roniatizmo vaistus geriu.
Tai tas ne veltui man dabar pasidarė,
Mikrobai nešvarumą į kraują suvarė.
Kad aš tą būčiau pirmiau žinojęs,
Kas rytą ir vakarą šepetuką vartojęs.
Tai aš būčiau mikrobus lengvai apgavęs,
Ir to baisaus skausmp visai .neragavęs.
O tu nerangumas, kas tave išvystė,
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čiausius visuomenės sluoksnius; ji žavi vi- k.us krantų žurnalistams buvo,praeina pro išsirikiavusius'
sus. Ideologiniai, politinių pažiūrų skirtumai duotus smullfeHūės įnformaci- “kalinius”, jurininkų ųrkes-|
nebetenka reikšmės, kai visiems reikia su- jas, iš kurių sužinojom, kad į turui grojant ceremonijų maršų
glausti pečius nepriklausomybei išlaikyti. Kas Klaipėdos uostų įplaukė apie priima jūrininkų, policijos ir
išdrįstų šiandien kaišioti savo partinius rei- 40 vt>kiečių karo laivyno vie_ klaipėdiškių buvusių fronto
kaliukus, tas pasmerkimo aktų pats sau pa- n .
kovotojų paradų. Apėjęs gana
sirašytų. Kas galėtų šiandien visuomenei pa-1 ,r . .
. .
...
žvengti į akis, neiššlavęs iš gaivos savo par-' V^e
^vo keli ilgas garbės 'kuopų eiles ir
tinių rūpesčių ir rūpestėlių?! Tokių žmonių
užsienio ir vietos zu- rankos pakėlimu priėmęs jų 1
šiandien Lietuvoje negali ir neturi būti. Jei- rna^stM- fotografuoti karo paradų Hitleris ir jo palydo
gu kur jie ir prabiltų, visuomenei beliktų la^vus leidinius buvo gavę tik vai sėdo į automobilius ir pa
tiktai karčiai nusišypsoti ir numoti ranka. ’ keletas iš jų.
mažu slinko per minių per
Iš
kreiserių
išlipo
į
krantų
pildytas
gatves į turgaus aik
Jeigu tokie skaudūs smūgiai, toks sunkus
štę. Fiureris stačias, automo
mūsų kraštui momentas jų nepataisė, matyt, 1200 vyrų desantas.
jų niekas jau nebepataisys. Dėl jų sielotis
Admirolus Boelnn, besitę bilio priešaky, retkarčiais ra
nėra prasmės — galinga ir vieninga visuo- siant visai šiai ceremonijai, nkos pakėlimu sveikino minių;
menės srovė juos sutriuškins ir paliks vienus pareiškė žurnalistams, kad išrodė pavargęs ir susirūpinęs.
raudančius dėl jų pačių nuodėmių.
toks skaitlingas karo laivyno Jo automobilio priešaky va
Vyriausybė ir visuomenė šiandien stato vizitas Klaipėdos uoste, nesąs žiavo motorciklistas su gelto
sau didžiausius uždavinius — nepriklauso
tik vienkartinis žygis, bet nuo na vėliavėle, o visi palydovai
mybės išlaikymas, atsiradusių sunkumų nu
šios dienos Klaipėdos uostas ! ir jo asmens sargyba — užpa
galėjimas, krašto saugumo stiprinimas, mo
kaly atvirose mašinose.
ralinis ir kultūrinis tautos apginklavimas, pa padaromas karo laivyno baze
Per Malkų gatvę, pro rotu
siruošimas pasitikti bet kokius ateities pa — tvirtove. Pasirengiamieji
vojus. Tai pagrindinės mintys, kurios jun dar bai būsią tučtuojau pradė- šę, per Liuizės tiltų ir turgaus
gia vyriausybę su visuomene, kurios pačių ti. Išlaipinto desanto vadas t gatvę slenka fiurerio ir jo pavisuomenę konsoliduoja. Bet koks noras į- jūrų kapitonas Mollmann bū lydovų kolona, kol prie pat
terpti dalykus, dėl kurių visuomenėje gali siąs (kartu ir Klaipėdos jūros Lietuvos Banko rūmų,Turgaus
aikštės pradžioj, jis išlipa iš
atsirasti ir atsiranda įvairių nuomonių, su tvirtovės komendantas.
griauna pačius konsolidacijos pagrindus. Tik
Iš trijų jūrininkų dalinių automobilio ir pėsčias nueina
tai, kas jungia — iškelti, o kas skiria ar gali du esą iš Svinemundės ir vie iki teatro. Minia šaulkė: “mes
skirti — užmiršti!
dėkojam savo vadui”, “vie
nas iš Piliau.
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“D H A U G A $”

Tai vis apsireiškia mūsų nežinystė.

Sekant C. K.

10 kitų trobesių. Taip pat sudegė 7 (karvės, 1 veršis, 1 ar
klys, 150 cent. grūdų ir k. Iš
viso padaryta apie 62,000 lt.
nuostolių. Daugumas namų bu
vo apdrausti. Gaisro priežas
tis aiškinama, bet spėjama,
kad

užkrėtimas.

Nesigėdyk tarnauti kitiems
iš Jėzaus Kristaus meilės ir
išrūdyti neturtėliu šiame pasąulyje.

Jeigu darbo jėga yra prigulminga nuo skaitliaus, rupinkies turėti kudaugiaus pagelbininkų.

Ketvirtadienis, bal. 27, 1939
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AH-H t NAME WAS VYRITTEN
PARIS/) MR.W.M.EDWARO5ON
_ -.
THE EXTERIOQ OF THE
N E AT PARCEL. POST
PACKAG6 HE WAS
FACKED IN, ARRlVEO
SAFEVY IN PARIS
FROM LONOONIN
A MAIL PLANE _
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rūpinsis mūsų

išeivių kultūros reikalais. Į di

Švietimo reikalai. Vyriausy
desnes lietuvių kolonijas pa
AM
UpON EXAAMNATION
feEA LIONS WERE TRAINED
be stiprins auklėjimų mokyk
BY
H6R
DENTIST,
MISS
MARTHA
gal išgales bus siunčiamos me-1
BY THE BRITISH DURIMS THE
SARSON OF NEW YORK WAS FOOND
lose. Švietimo vadovybės ir
VVORLD WAR TO DETECT THE
TO HAVE SCORES OF TINY LITTLE
nininkų ir mokslininkų litua
PRESENCE OF GERAAAN
mokytojų santykiai bus grin
TEETH IMBEODCD IN HER GOMS
SUSMARINES IN THE
nistų misijos tampresniems ry
AND ROOF OF HER MOUTH
ENGLISH
džiami ne tik administraci
MARTHASARSON KAS
o-lannel/H
šiams užmegzti ir atsidėkoti
TWO HUNDR.ED
,
niais, bet ypač pedagoginiais
TEETH ‘i!
~
už jų paramų, teikiamų tėvy
pmcipais. Mokytojai visose
nei sunkiose valandose. Išei-,
mokyklose bus traktuojami
skubinti žemės reformų baig- giant elektros gamyklas, ir patikrinsime mūsų tėvynės
lygiai; jie bus skiriami ir ver vių jaunimui bus sudaromos tas turės būti peržiūrėtas ir vinių bus dėti visas pastnnti, daug dėmesio kreipti į me sudaryti -eųlygns, kad elektra saugumų, tvarkų ir ramų visų
tinami, atsižvelgiant į jų cen sųlygos lankyti Lietuvų ir mo- i atitinkamai sumažintas susi-|gas, kad pagrindinis krašto
tiek šviesai, tiek ir jėgai bū piliečių sugyvenimų.
dariusioms sąlygoms.
į luomas — ūkininkai būtu dva lioracijų ir nusausintu plotų
zų, pedagoginį prityrimų ir kytis josios mokyklose.
kultūrinimų, remti mašinų pli- tų prieinama platiems gyven
pedagoginius sugebėjimus, ne- j Teisingumo sritis. Teismo ir Plačiai skatinant ir palai siniai ir 'medžiaginiai stiprūs.
• _ Sakoma, vidutiniškai i! timų kaime, lengvinti ne dėl tojų sluoksniams.
žiūrint jų politinių pažiūrų, [jo funkcijos vykdytojų nepri- kant kiekvieno piliečio priva-1 Lietuvos ūkininkas, išlaikę'
Baigdamas ministras pirmi- |™ant> žmogaus galvoje plau, A ...........................
nepalaužžtų tautos dvasių per|s«v<> kaltės sunkioje būklėje
Bus atrenkami ir globojami klausomumas bus saugojamas, tinę ...
iniciatyvų, va s y e pasi-.
okupaci jQsJ metūfų <lanff atsiradusių ūkininkų padėtį, ninkas gen. Černius pabrėžė, ,kas pasilieka keturis ar pennes tik nepriklausomumas ga- liks krašto'ekonominių sričių; ilgus
gabiausieji moksleiviai.
, _
.
... .
_ ldave savanorių, kai Teikėjo plėsti ir tobulinti žemės ūkio kad Vyriausybė nori realizuo kis metus. Po to jis iškrinta,
Vyriausybė rems universi-1 ra^U°1Ješa,.lškum9 ir tuo, vyriausiu reguliatorium. Pa
kraštų ginti, nepriklausomo švietimų, pritaikant ji prak ti visos tautos vienybę, ji o jo vietoje išauga naujas.
to ir kitų aukštųjų .mokyk- ■pa’.‘ia. pa.tl taisetu™a’ .kur,s grindinis to tvarkymo siekigyvenimo metais gamino ver- tiškojo gyvenimo reikalavi- kviečia visus geros valios pi — Spaudos išradėjas Gutten
_ geresnio susitvarkymo ir P-W,us jungia, auklėja ir ke- mas _ tai ūkinil} vertybių kū_ tylios. kurios
. .........jgalino
_...... krašto imams, tvaikvti onų žemės ūliečius į bendrų kūrybinį darr bergas mirė 14G8 m., vasario
mokslinės kūrybos iniciatyvų,
8 funkcijas ^vykdytojų ’
<larb° nasum0 pake' sklandžiai
sklandžiai atsiskaityti
atsiskaityti su
su už-i
už-,'Wo
kio darbininkų
darbininkų klausima,
klausima, su
su- bų. Tik vieningi būdami, mes 2.
sieniu už reikalingiausias pre-! darant sųlvgas šiems kaime įypač Skatins specialistų prie-1, ’
’
• v. , "jlimas.
bus reikalaujama nuoširdaus i
siknrti, padedant ūkininkams
auglio paruošimų.
ir nešališko savo darbo atliki-1 Tvarkant pramonę, bus šie- kės.
.
.
t.nkamn.s h„Vyriausybė rems kultūros „o. .Tau seniai keliamas ad- , kiamakiama racionalau pla-1 Pasaulinfs ekonomia5s kri. a”™P™‘>
fond,, jei visuomenė savo ini- ministracinio teismo kiausi-1 n*n^um0’ Luris nukreiptu jos - metais Lietuvos ūkininkas .&l ’J raus-minan ir eian
ciatyva plačiais pagrindais tų Imas. Vyriausybė rūpinsis pa-,Kamybos P,Min"» kra5to 6Wni'ib,vo atsidūręs sunkioje būk• , * ,
*’ .
____ ___ __r___ r 1
e
___
atsidūręs
- -- - v
mes ukjS
Jmkomas pngrinj Įėję. Šiuo metu žemė ūkio gag , . .
fondų įsteigs ir prisidės prie greitinti šio klausimo išspreu-1 naudingiausia kryptimi.
| Ryšium su Klaipėdos kraš-, minių kainos pasaulinėse rin- /m
u 10 a a1
1 Ta
jo išlaikymo. Muzikos, meno. dimų.
DISTRIBUTOR
literatūros ir apskritai kul
ito netekimu musų ūkyje susi- koše vra kiek pagerėję, bet , ,
.
•
OF
Finansų reikalai. Visuome-j dariusi spraga bus stengiama-J dar ne tiek, kad galėtų
/ no 08 Jferiansi<J®’P^-’
tūras kūryba bei jos popui iarizacija tautoje bus skatina nė ir valstybės ūkio srityje si užpildyti naujai sukurto- nai apmokėti gamybos išlai- ' Susisiekimo reikalai. VvB E E R S
ma. Vyriausybė, vertindama vyriausybė yra pasiryžusi su mis vertybėmis. Prekybos sri- das. Dėl to Vyriausvbė našipasi riansybė svarstys geležinkelių
sportų kaip priemonę tautos daryti tokias sąlygas, kurios tyje Vyriausybės pastangos rvžusi ir ateityje, kiek leis tinklo praplėtimų vakaru ir
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta
jėgoms ugdyti, rems jį ir rū padėtų tinkamai vykdyti to bus nukreiptos į palankiu sų- Valstybės Iždo išgalės, palaipasieniuose ir visomis iš
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nAsprendė padirbti dar ge
lesnį krašto medžiaginė® ge lygų sudarymų tiek vidau®, (kyti žemės ūkio gaminių kai- .Kalėmis plės plentu tinklų ir
pinsis jo racionalizacija.
resnį alų, korį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iŠ im
rovės kėlimą. Ypač svarbiu tiek užsienio prekybai. Vidaus mas.
.gerins vieškelius. Sėkmingosportuotų pirmos rūšies produktų.
Vyriausybė su simpatija ir
prekyba
skatinant
b„»
žiūri-Į
fk!ninklĮ
koopcratinfmR
"j"™.
«varky™,,i rūniaveiksniu šioje srityje Vyriau
parama lydės visų, be pažiū
Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
kelt, fondę. Vyrų skirtumo, kultūrinių orga sybė laiko lito pastovumą. Da M. kad būt, patenkinti ga-garliza,,ij<)n]a h„9 sadaromos ";a
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir tedsingą patar
rant išlaidas, bus laikomasi mintoj, ir vartotoj, reikalą- j saJygos s5kmingai dirbti Vy. nansybė dės pa-dang, pndanavimą.
nizacijų darbų, jei jis ibus vy
taupumo
ir
tikslingumo,
dė

T*,na’"
' riansybė nnsistačiusi intensy- .-T" pašt, ir rndij, prieinakdomas patriotinio susiklau
2423 West 64th St. \ Tel. Hemlock 6240
symo ir moralinio susidraus- rinantis'su valstybės finansų
Žemės ūkio reikalai. Vienas viai vykdyti kaimų į vienkie- rn}J kaimui. Vyriausybė rūpinminimo kryptimi.
pajėgumu. Šių metų biudže- svarbiausių Vyriausybės uždą- mius skirstymo dųrbus ir pa- sis tvarkyti elektros ūkį, stei-'1^

LEO NORKUS, Ir.

AMBROSIA & NEGTAR

DRAUGAS
ATIDARO

T

Pirmas Šįmet Piknikas, Tai Dienraščio “Draugo” Pavasarinis.

SEKMAD., BAL.-APRIL 30.1939
VYTAUTO
115TH ST., TARP CRAVVFORD IR CICERO AVĖS.
NfiRA KALBOS, KAD TAI BUS LINKSMIAUSIAS IR SMAGIAUSIAS PIKNIKAS,
v.
i-v,
-y V’ ' Tk'
rv
PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTE
Bus

Gera Muzika

Į

KURĮ VISUS NUOŠIRDŽIAI UŽKVIECIA —
DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

ŠOKIAI PRASIDĖS 2 VAL.

Ketvirtadienis, bal. 27, 1939

pra trejas

4
KKDAKTOIUAU8 Al) K ŪKAS i

4Vt labo r Streeų
Espliu, Plllaburgli, huną.

Pittsburgho Lietuvių Žinios

Kaštus nių-skite Kuo aUrvtiu:

MIS Varnon SU
Telef. Henilock 2304

:^{bėje”, dabar tiktai klausys
įsakymų iš Gumbinės Rytprū
siuose.
GARSINKITE “DRAUGE”

Šv. Kazimiero Parapija laleJe- ll£ai a- a- Prau<> nepa' 7

Iš Vaizbos Buto

—~

~

LIETUVIAI DAKTARAI
o Gumbinės Valdžios Apylin
įniršime. Laidotuvėse upurt Klaipėdos Krašto
Klaipėdos Kraštas
kei. Nuo to pat laiko Gumbi-'Ofiso teL CANal 2345
j Liūdna uaujiVna apibėgo vi- klebono dalyvavo ir mišias at-į- g—
Prijungtas
Prie
nes valdžios žinion pereina ir 10ANal
Lietuvių Vaizbos Butas, ku-^sų mūsų parapijų — baland- laikė jo senas draugas kun. |
& v
Gumbinės
Apygardos
Klaipėdos krašto miškai.
rio nariais yra lietuviai biz- žio 22 d. pasimirė visiems ge- Sadauskas, lietuvių parapijos Vilniuje
nieriai ir profesijonalai,'savo1 rai žinomas ir visų mylimas klebonas Donorą, Pa. ir kun.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Klaipėdos kraštui perėjus j | KAUNAS (VDV). — Kovo Šiais parėdymuis galutinai
2158 W. Cermak Road
susirinkime, laikytame balau- a. a. Pranas Žūnantis sulaukęs Kotpera iš Cecil, Pa.
vokiečių rankas, tūkstančiai 131 d. data Klaipėdoje išėjo naikinamos bet kokios Klai Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
džio 13 d., padarė keįptų sva vos 34 metų amžiaus. Galima Ta pati negailestingoji mir-. lietuvių pabėgėlių išsiskirstė pirmasis numeris Gumbinės pėdos krašto autonomijos žy
Trečiadieniais pagal sutartį
mės.
Tas
kraštas,
dar
neseniai
rbių nutarimų. Vienas tų nu sakyti dar jaunas vaikinas.
po visų Lietuvos kraštų. Da Apylinkės Valdžios Žinių, ku
2305 So. Leavitt Street
tarimų buvo — rengti trau- Pasižymėjo dievotumu, darbš- tis praeitų savaitę pakirto (ki bar lenkų laikraščiai rašo, kad rios yra vietoje iki šiol Klai buvęs lyg “valstybė valstykiniu ekskursijų į New Yorkoltumu, sąžiningumu, inandagu- tų žymų šv. Kazimiero para
'kai kurie pabėgėliai ketinu pėdoje ėjusių Klaipėdos Kra
Pasaulinės parodos Lietuvių mu. Nuo pat mažens iki 1923 pijos šulų a. a. Valerinų Bar- persikelti ir Vilniaus kraštan. što Valdžios Žinių. Pirmame
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dienų, įvykstančių rugsėjo 10’ tarnavo prie mišių. Per pas- tinikų. Irgi galima sakyti jauDANTISTAS
nūs vyras vos tik 50 metų.; Jau minimos ir kai kurių pa- šių žinių numeryje yra teis
4729 So. Ashland Avė.
d. Kaip žinoma, ekskursijo kutiniuosius 10 ar 15 metų
valdės — pirmiausia dr. J. mų pranešimai apie turto var 1446 So. 49th Court, Cicero
Nė
viens
įimtai
protaujantis
2-tros lubos
mis važiuojant galima sutau ištikimai ėjo Bažnyčios komiPajaujo,
kuris priklausęs žytines, registro paskelbimai Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
pamušto,
kas
bus
su
mūsų
CHICAGO, ILL.
Penktadieniais
pyti daug pinigų. Nuvažiavi- toto ir jų raštininko pareigas.
Klaipėdos krašte veikusiai liekita.
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Telefonas MIDway 2880
parapija,
kad
vis
retėja
ir
re

mas ir sugrįžimas pigiau kai-1 Nuo pat užsidėjimo Švč. VarAntrame Gumbinės Apylin 3147 S- Halsted St, Chicago
OFISO VALANDOS:
nuoja važiuojant ekskursija, ! do Jėzaus draugijos buvo jos tėja žymūs puruipijonaif... Vie tuvių alktyvistų grupei.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
kės Valdžios Žinių numeryje,
Šeštadieniais
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
negu pavieniui važiuoti tik į! visų laikų uoliu pirmininku, nas po kitam važiuoja ir va
Valandos:
3—8 P. M.
žiuoja
į
Castle
kSliannou
—
pa
Įsikuria
Kaune
Ir
tos
valdžios
prezidentas
skel
vienų pusę. Tik vienų turime Balandžio 25 d. palaidotas pa
Telefonas HEMlock 6286
bia, kad nuo balandžio 1 d.
Lietuvių Dienų su dainų šve-! rupijos kapinėse šeimyniškakapines amžinam atil- į
visų Klaipėdos krašto moky
*r mes ten v*eu,i
nte ir puikia programa, to- me sklype. Beveik pora metų siui.
(BKINAKALSKAS)
KAUNAS
(VDV).
—
Klaikartų
nuvažiuosime,
arba
ge1
klų
priežiūra
pereina
jo
ži

GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
dėl reikia stengtis tai dienai staiga mirtis jo motinėlės ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
riau sakant mus Adomas nu- P^dos Prekybos Institutas nu- nion. Kartu pranešama, kad
6900
So. Halsted Street
vykti į parodų. Visais ekskur- tėvelio vieno po kitam gal pa
2415 W. Marquette Rd.
trauktų mokslo darbų pradės
TELEFONAI:
sijos reikalais rūpintis paves veikė ant a. a. Prano sveika veš... Amžinų atilsį visiems i Kaune. Instituto rektorius inž. visų trijų Klaipėdos krašto Ofiso — Wentwortb
Ofiso
valandos:
1612
apskričių viršininkų įstaigos,
10—12 vaL ryto
Res. — Yards 3955
ta Vaizbos Buto organizato tos, nes jis juos labai mylė jau ten nuvažiavusiems, o gy
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
viems Dievo palaimos ir iš-1
Galvanauskas rūpinasi at- o taip pat Klaipėdos magis
OFISO VALANDOS:
riui K. Pikieliui. Be to, Vaiz jo ir visa širdimi jiems buvo
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
tvermės iki galui gerame. Ptk.
instituto inventorių, la tratas ir apskričių kitos savi- 2 Trečiadieniais
Susitari us
ir Sekmadieniais
bos Butas nutarė remti Pitts atsidavęs. Tai retai pasitaiko
boratorijas ir 'kitas moksio valdybinės įstaigos nuo balan
pagal sutartį
burgho chorus dalyvauti dai tokių pavyzdingų jaunuolių...
priemones. Dedamos pastan džio 1 d. priklauso jau ne
nų šventėje Pasaulinėje paro Už tat ir laidotuvėse bažny Homestead
gos atgauti visų. instituto tur Klaipėdos krašto Direktorijai,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
doje. Pradžiai Vaizbos Butas čioje prisirinko didžiausia mi
tų.
Šį
kartų
Dėdė
pritrūko
ži

GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
garantuoja 50 dolerių chorų nia ir matytį buvo ne vienam
4631 So. Ashland A ve.
AKIŲ GYDYTOJAS
Institutui
patalpas
Kaune
nių,
nes
taip
pas
(mus
viskas
VIRginia
1116
4070
Archer
Avė.
kelionės išlaidoms padengti, o išriedant gailesčio ašara.. ATeL YARds 0994
parūpins pati instituto vado
Rez. TeL PLAza 2400
paskiau gal ir daugiau pinigų pie bažnyčių, ant 'kapinių ir nutilo, kad nei krapšt. Tik gi
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredų
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
bus paskirta iš Vaizbos Buto kur tik nepasisuksi vis tik iš rdėjau, kad praeitų sekmadie vybė. Manoma, kad kai ku
rios
paskaitos
tuotarpu
eis
po

Seredoiuis ir Ncdėl. jmgal sutartį Nedčlionus nuo 10 iki 12 vai. dieną
nį
mūsų
klebonas
ir
daug
ho
parengimų. Todėl, laikas Pitts girsi: Gaila, Frankio, gaila
burgho chorams subrusti ren gaila... Amžinų atilsį duok mesteadiečių dalyvavo Mc- piečiais kurioje nors pradžios
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
mokykloje. Prasidės mokslas,
gtis prie dainų šventės.
jam, Viešpatie, o amžinoji Kees Rocks kun. Vaišnoro pa
TeL YARds 5921
Ofiso TeL Canal 6122
Susirinkime dalyvavęs narys šviesa tegul jam šviečia... Pra rapijos svetainėje surengtoje kai bus atgautas instituto in
Res.: KENwood 5107
I
Res. 8342 So. Marshfield Ava.
ventorius, mokslo priemonės,
SPECIALISTAS
eitų vasarų a. a. Pranas lan valkarienėje pagerbimui kun.
Res. TeL Beverly 1868
OPTOMKT1UCALLY
AKIŲ
Misiaus iš Nortli Side. Kai laboratorijos ir kitas mokslui
LIETUVIS
Kas laiko rankoje šaknis, kėsi Lietuvoje pas tetų ir par
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kas mūsiškių pargrįžę šneka, j reikalingas turtas.
Suvirs 20 molų praktikavimo
yra ponu ir medžio, kas laiko grįžo labai patenkintas. Nuo
Alano Garantai imas
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
I
’keno tai buvo surengta, ar Į Iki šiol buvęš Klaipėdoje
DANTISTAS
pavienius žmones, tam pri lat vis prisiminė apie smagiai
756 West 35th Street
Palengvins akių įtempimą., kas esMcKeesrockiečių, ar North Respublikos Pedagoginis ln- u prieiastimi gaivos skaudėjimo,
2201 W. Cermak Rd.
praleistų vasarų Lietuvoje Šiklauso ir tauta.
akių įtempimo, nervuotuTeL CANal 5969
Sidiečių. Bet vis tik sakoma,1 stitutas po Velykų mokslų pra svaigimo,
mo. skaudama akių karštį, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Priren
1 kad ten buvę gražu ir daug> dės Panevėžyje. Instituto va gia teisingai akinius. Visuose atsiti 9:30 iki 12VALANDOS:
ryto; 1 iki 4:30 popiet;
egzaminavimas daromas su
pasakyta turiningų prakalbų dovybei jau pavyko iš Klai- kimuose
6 iki 8 vakaro
elektra, parodančia mažiausias klaiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
ir sveikinimų.
Dėde ■pėdos atgauti biblioteką ir
2155 West Cermak Road
pagal sutartį
dalį inventoriaus. Panevėžyje taisomos.
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
vietos savivaldybė institutui
v^5į1^°p^ailk-uurt?1’ vak‘ Res. 6958 So. Talman Avė.
ir pagal sutartį
TeL GROvehill 0617
Kų žmogus įgyja savomis1 užleido lll-sios pradžios mo-j Daugely ataltilUmų akys atllaiso- Res.
Office TeL HEMlock 4848
TeL Calumet 5974
spėkomis, tai jis didžiausiai; k y klos rūmus, kurie yra nau-,^J^ akl“lų* KaiIK*’ p*K“*i ka,p
OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
brangina.
ji, erdvūs.

Veiklos

_

pabe

DR. F. G. WINSRUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

Panevėžyje

DR. P. J. BEINAR

DR. A. J. MANIKAS

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. G. RAKAUSKAI

DR. MAURIGE KAHN

DR. VAITUSH. OPT. *

DR. GEORGE I. RLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PHILLIPS

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

■'

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS

Telefonas YARds 1373

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir akinius pritaiko

3343 So. Halsted Street
Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai,
teisingas patarnavimas.

U-|

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 15151
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo $15.00j
ir augščlau.

Beefus Bryan iš Texas, septynioliktose metinėse “Kansas
Relays” Seikime į aukštį su kartimi pastatęs naujų rekordų.
Jis iššoko 14 pėdų ir 2 colius. Be abejonės, jis bus vienas
Amerikos sportininkų ateinančių vasarų pasaulinėj olimpia
doj Suomijoj. (Acme teleiplioto)

KLAUSYKITE

New City Firniture Mirt
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie KomediŽka Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statau viaokio* rųšies naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokėjimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu geriant į atlyginimą ii Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susi tanu

DR. A. P. STULGA

2423 W. Marųuette Road

3259 S. Halsted Street

PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU

DANTŲ GYDYTOJAS
CHICAGO, ILL

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

Ofiso TeL VIRginia 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.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office TeL YARds 4787
Namų TeL PROspect 1930

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.

Tel OANąl 6122.

Klausykite

madienius ir trečiadienius

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

4157 Archer Avenue
Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal antartį.
Tei CANal 0257
Res. TeL PROspect

DR. P. Z. ZALATORIS

Folklore
Radio
Program
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
REZIDENCIJA
1821 So. Halsted Street
TcL Pullman 7235
6631 S. California Avė.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Bes. Pullman 0263
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 |»opiet
6 iki 9 vakare
Ofiicc Phone
Res and Offico
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706
DANTISTAS

DR. A. W. JACOBS

10758 S. Mlchigan Avė.

DR. J. J. KOWAR

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

(KOWAR8KAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone YARds 1001

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

TeL LAFayette 8016

JOSEPH J. GRISH

DR. G. J. SVENGISKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

DENTISTAS

JOHN PAKEL

4631 So. Ashland Avenue

4300 So. Fairfleld Avenue

6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Res. 6515 S. Rocktvell Street
Telephone REPublic 9723

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

DR. C. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafsyette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Yards 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir
Aeėtadieniaia

“I )RAlIG( )”lPAl (A£ AHINI ĮSIPI M NlIK ASIVIKS B Al LAN D2I 0-1LP Rl L 3111L'INIIAI III)[IA R2E, 1 150 IIIR ŠOUIH PIIL AS ni RlIA O

Ketvirtadienis, bal. 27, 1939

SPORTAS

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

Lachavičiaus Softbodo Ratelis
Pradėjo sezonų Roselande
Pereitų sekmadienį Laoliavičiaus softbolo ratelis oficia
liai atidarė softbolo veikimų
Roselande, laimėdami 19—9.
Tymus nors dar ir nėra taip
išsilavinęs, kaip buvo kada
užbaigė pereitų sezonų, ibet pa
rodė užtektinai gabumų žadėaami smarkesnį ir gabesnį ra
telį šiems metams.

Iš angliško vertė
San. Ant M Saruiiiku

Šventuose raštuose tiesos
reikia jieškoti, o ne iškalbęs.
Geriau laiku pradėti, negu
darbe skubėti.

Visi Ląukia
i ir iš West Side R. Baliaųskas
grupe, Bulvarų p-nai Ali Balandžio 27 Diena
Lietuviškų Vakaruškų su
šauskai, Kauliai, Cicero Ant.

Numylėtinis skundėsi savo
MARŲUETTE PARK. — Kandratas, Dievo Apv. parap.
Jei kas iš malonių šv. Kazi O. Bukanitaitė, T. Stūčiųskie- Mylimuoju, kad Jis privertė
Meilę kankinti jį taip skau
ALEKSANDRA MILAUSKAS
miero seserų rėmėjų nori gra nė ir kitur.
(po totais Zalccknilč)’
džiai.
O
Mylimasis
atsakė
pa

žiai ir padoriai praleidi laikų,
MlrS
bal. 26 d., 1939 m.. »:O kas iš mūsų nemyli ir ne daugindamas jo ištyrimus ir
55 vai. ryte, sulaukus 49 met
(kviečiamas ir prašomas atei
amal&ua.
laukia lietuviškų vakaruškų ir pavojus, mintis ir ašaras.
alpius Lietuvoje,
Raseinių
nantį šeštadienį, balandžio 29 dar gi ip-nų Raubūnų namuo
apskr., Kražių par., Bubnių k.
Amerikoj išgyveno 33 mętus.
d. atvykti į p-nų Raubūnų re
Paliko dideliame nuliūdime:
se, kur randasi viena iš pa tuvių puotą Ežer.skio svetai
vyrą Stanislovą. 2 dukteris:
zidencijų, adr. 6557 So. TalBronice, žentą Peter Gabel ii
togiausių vietų. Būkite visi nėj, .4600 So. Paulina.
1900 S. Halsted St., Chicago, III.
Stellą. žentą Joną Luką, 2 bro
man Avė., kur Šv. Kazimiero
lius: Vincentą ir brolenę Eleair aš būsiu.
Jon.
Linkime Steponui ir Onytei
nor ir Jų šeimą ir Boleslovą 1»
Rėmėjų
8
skyr.
rengia
“
Šuinkime/Suorganizavo Skautus
Tymų sudaro sekantieji vai
brolienę Domicėlę ir jų šeimą,
Dievo palaimos žengiant mote
pusbroli Stanislovą Vaišy 11
<A 101
rum
Burum
”
—
lietuviškus
pusseserę Frances Tverljoną ii
rystės luoman ir pasisekimo
Balčiu- N0RTH SIDE- — Federa- kinai: J. Kruc, E. Klimas, W. vakaruškas. Prasidės 7 valan- Bridel Shower
daug kitų giminių.
Lietuvoje
Latvenas,
J.
Petreikis,
J.
Pa

paliko 6 brolius: Juozapą, Ka
naujame gyvenime. Dalyvis
Jis pri c^os etinio skyriaus rašt. J.
zimierą. Pranciškų. Antaną ii
dų vakare. Rengimo 'komisija
TOWN OF LAKE. — ba
Mateušą ir daug kitų giminią
ikius ir ^vvdss sužinojęs, kad lietuvių vilionis, F. Pavilionis, M. Vo- ■ labai gražiai ir uoliai darbuoKūnas pašarvotas 4355 So
landžio
22
d.
įvyko
supryzas
lis,
P.
Volis,
P.
Lukošius,
J.
California Avenue.
•
vaikai
priklauso
prie
svetim

Sąjungiečiy
Vakaras
ai susi1
Laidotuvšs įvyks šeštad., bal
Trikenskas, J. Data, P. Gęnisj I jusi, kad atsilankusius svečius žinomų visuomenės veikėjų
29 d. Iš namų 8 vai. ryto būt
>
gel
skaut* skyriaus ir ten
— Šv. Kazimiero seserų priePavyko
atlydėta į Nekalto Prasidėjimo
rbaig,_ moka duokles, pasitaręs su J. Norvainis, A. Beno, M. Che- telius maloniai priimti ir pil Juozapo ir Marijonos Sudei
Panelės švč. par. bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
pis,
J.
Merkis,
W.
Puckorius,
kių
dukrelei
Onytei
ir
būsi

T0WN
OF
LAKE.
—
MoĮ
dos už veliones sielą. Po pa
‘Vvaž’ Sei'b. klebonu kun, J. Šaulinnai patenkinti. O tų svečių mam žentui Steponui Pučkomaldų bus nulydėta J Šv. Ka
ir
J.
Labzentis,
menedžeris.
sku ir Susivienijimo kuopos
kapines.
tai bus iš visos Chicagos kra riui. Jaunai porai sudėta daug terų Sąjungos 21 kuopos va- į zimiero
Nuoširdžiai kviečiame visut
valdyba, nutarė įsteigti lietu-'
gimines, draugus-ges ir pažįs
štų. Kiek man žinoma, bus širdingų linkėjimų ir brangių kąrąs, balandžio 23 d., pavy
tam us-as dalyvauti laidotuvšse.
ręs pasj;autų skyrių. Tuo tikslu, Ratelis labai norėtų imtis
ko.
Komedija
“
Vargšas
[Ta'
Nuliūdę:
Vyras, Dukterys.
Žentai, Broliai, 1‘u.sbroliai, Pūsiu uzsiskautų organizato- su kitais tymais Vytauto par daug vietinių, bet atsilankys dovanų, už kurias abu visiems das” publikai labai patiko ir
seserys ir Giminės.
dėkojo.
eut ap j Rakštį ir P. A. Ru- ke, kuomet parapijos turi sa
Laidotuvių direktorius I. J
prijuokiųo. Vaidinime dalyva
Zolp. tel. YARda 0731.
vo
piknikus.
Kurie
interesuo•'afij dį ir sukvietė būrį berniukų,
Lachawich
Viešnias ir dalyvius pavai vo I. Sakalas. Konst. Skeli y
irės spo jjUrįe nQrį priklausyti prie jatės šiuorni dalyku, yra pra
šino Onytės mamytė M. Su- A. Benaitis ir A. Sakalaitė.
šomi pašaukti Jonų Labzentį,
skautų. Skautai, pasak RąkšF. Pavilonis p.
deikienė gardžia vakariene. Apie Moterų Sąjungų kalbėjo
io orga- gį0> ^urį ^ut rinktiniai ber Pullman 0840 arba Lacliavi- M. Volis 2b.
“Party” rengėjos buvo: Ces- I. Sakalas ir 'kip. pirm. J. Če
čiaus koplyčių — Ganai 2515.
niukai.
P. Volis lb.
naitė, A. Jankauskaitė ir O- pulienė. Po visam buvo šokiai.
Rungtynių eilė seka —
mas suVakarui vadovavo J. ČepulieJ. Petreikis 3b.
nytės brolis Al. Sudeikis.
Yale Inn
9
geiresnę Pirnias susirinkimas įvyko
J. Pavilionis ss.
pirmabalandžio. Antras susi
Onytė Sudeikaitė yra pavyz
P. Genis lf-cf.
Komisijoj tp vakaro buvo
rinkimas įvyks šį vakarų, 27 Godbout lf
dinga mergaitė; daug metų
J. Trikenskas rf.
pirm. J. Čepulienė, M. Sudeid. balandžio. Kviečiami vai- Serczyk lb
kaip priklauso prie Moterų
J. Norvainis rf.
kienė, O. Sriubienė, V. BučSąjungos. Steponas Pučkorius
naloniai!kai ir
tėvai ateiti * para' Dean 5cf
E. Klimas c.
nienė, O. Vaznienė.
yra darbštus jaunuolis, yra Šv.
■’SG su- p*j°s svetflinę ir susipažinti Wallman 3b
W. Pučkorius scf,
M. S. 21 kuopa dėkoja artis
Petro ir Povilo parap.,xWest
P mrn$n su skautll organizacija. Rap. L. Pater p.
W. Latvenas of.
tams, komisijai ir visiems, (ku
Boele 2b.
Pullman, komiteto narys.
V. Meškis lf.
rie atsilankė ir parėmė vakm— Žemė yra rutulys, kuris Snyder ss.
Gegužės 14 d., 2 vai. popiet, rų.
Koresp.
truputį suplotas prie ašigalių. F. Pater rf.
Totais
46 12 14 Šv. Kryžiaus bažnyčioj įvyks
Stovėdamas šiaurių ar pietų Scnooten rf,
— Europoje randasi apie
Sportininkas jų iškilmingas šliūbas. o vesašigaliuose, žmogus randasi 13 N. Pater cf.
4000 įvairiausių žolių bei gė
mylių arčiau žemės centro, ne Heacock c.
lių. iš jų tik 400 turi gerų (kva
pų, 50 blogų ir kitos be jokio
286 būrys ruošias į pirmą gu stovėdamas pusiau jo, ek
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
vatoriaus
juostoje.
Totais
kvapo.
tikrą iškilą, kuri tęsis nuo 5
d. iki 7 d. gegužės mėnesį.
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
Skt. Pag. B. Česna užsakė vie
Kaipo Toksai, “Draugas*' Užsipelnija Jūsų Pilnos paramos.
MACARON1tą camp Doddridge. Skautai
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA
iškeliaus automobiliais iš 18th
AND-CHEE5E
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
St. 7 vai. penktadienio vaka
AMBULANCfZ
READY IN 9 MINUTE
KELNER—PRUZIN
rą. B. Česna globos skautus iki
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTĮ
šeštadienio, kuomet jam į paPhone 9000
620 W. I5tb Avė.
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
pagalbą atvyks Skt. Vadas A.
4605-07 $o. Hermitąge Avė.
Rudis ir jo pagelbininkai E.
4447 South SairfleM Arame
Daujotis, J. Rakauskas, ir J.
LEONARDAI EŽERSKIS
Tel. LATAYETTE 0727
Bankevičius. Sekmadienio ry
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
tą, skautai išklausys anksty
koplyčios visose
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
vų šv. Mišių netoli nuo Camp
NARIAI CHICAGOS, GICEROS LIETUVIŲ
Chicagos dalyse
KOPLYČIA DYKAI
Doddridge, o paikiau visą die
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
ną praleis savotiškai - skau 2025 W. 51st St.
TeL YARDS 1279
Klausykite mfksų Lietuvių radio yrogramų taftadieaio vakąrąĮs,
I £11 I A U p C PATARNAVIMAS
tiškai. 7 vai. vakare visi grįš
7:00 vai. vakaro ii WHT0 stoties (1420 K.) — Pranešėjai
namo.
p
ul dieną ir naktį
P. (ULTIMIBRA8
Res. 4543 South Paulina Street

j

DYKAI

IP LHR

S. Vadas A. Rudis nedaly
vavo praeitam 286 susirinki
me. Su J. P. Rakščių {Pirmi
ninkas Organizatyvis Skautų
Komiteto) ir bu skautais R.
Sabonis ir W. Monkus buvo
nuvykę į North Side {Chica
go) suorganizuot naujausių
skautų būrį, po globa SLRKA.
Galima sakyt, kad naujas bū
rys jau beveik suorganizuo
tas. Skautmeisteriu numato
mas Kaz. Šorpetis, o jo pagel
bininkai J. Švedas ir J. Radišauskas. Naujam būriui linki
me augt ir bujot.

Sekmadienį buvo šv. Jurgio
diena. Šv. Jurgis yra visų skau
tų patronas. Jo pagerbimui
visi skautai dėvi uniformas
tų dienų.
Skt. Vadas A.Rudis Rauktis

YW A I
/ 1 Ą n 1

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE
8354 So. Halsted St.

Telefonas YARds 1419

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAt

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

,'
jj.,

Sfii

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA

5. |j
KIEKVIENAS

BMUMŪataMsJI

medžiaga
darbas garantuojamas

su GOII) BONO CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
5?7 Morth Western Avė,
Telefonas SEELEY 6M8

JkyrlH ŲRdfU ikeml

Chicago, Illinois

***** <•■“*'** R*

6834 So. Western Avė.
GBOvehiĮl 0142
1410 S. 49th Court
ClCetro 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 g
Phone PULIman 1270
4348 So. C&lifornia Avė.
Phone IzAFąyette 3578
8319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1189

3307 Lituanica Avė.
Phone YARds 4908
1648 Weat 46th Street
Phone YARds 0781-0782
4704 8. Weetern Avenue

— Iki šiol dįdžiauslu ir
aukščiausiu kriokliu buvo lai
komas Niagara.

Tel. LAFayette 8024

’

Ketvirtadieni a, bnl.

BRtTTOTB
liga. Jis visur buvo vežioja« .•
«
w
mas gydyti. Dabar pranešama,
kad vežamas į Liurdą, kur
Dievo Motinos padedamas jis
tikisi pasveikti.

27,

1939

Bimba, kuri gyvena po num.
___ x
637 West imu
119th Street.
, I
P-lės Bimba tėvas yra gerai
žinomas West Pullmano biz
BRIGHTON PARK. — Ge
nierius ir aktyvus dalyvis vi
gužės 19 d. rengiama “bun
suomenės reikaluose.
Visur Kalba Apie
co ir card party” adresu 4520
Dievo Apvaizdos
Gal Dar Nežinojai, Kad Linkime p-lei Bimba laimė
So. Wriipple, 7 vai. vak., se“Draugo” Pikniką
Parap. Žinutės
ti karalaitės karūną.
selės M. Imeldine naudai. Ši
Kadangi
dienraščio
“
Drau

į
—
Tolimosios
šiaurės
gyve

Praeitą sekmadienį įvyko
seselė eina slaugės mokslus
ntojus — eskimus taip pat pa
Labdarių 4 kp. vakaras. Jis go” piknikas už dienos, kitos,
Springfield, III.
Rėmėjų
Pramoga
Pranešimai
mažu pradeda pasiekti civili
CLASSIFIED
buvo tikrai sėkmingas. Apie už tai žmonės visur tik ir ka
Visi seselės prieteliai ir pa
T0WN OF LAKE. — Šv. žįstamieji kviečiami atsilan WEST} SIDE. — Aušros zacija. Jie dabar turi net sa
pora šimtų žmonių dalyvavo lba apie jį. Piknikas įvyks
PARDAVIMUI NAMAS
B
kambarių
nūnai; fumacu apšildo
balandžio
30
dieną,
Vytauto
vo
laikraščius.
Antai,
tolimo

Vartų
moterų
ir
merginų
drKazimiero
Akademijos
Rė
surengtoje puotoje. Gražią pro
kyti į šią pramogą. Bus gramas: didele paatogB; arti parkų, mo
je Kanados šiaurėje, spei gi re kyklų, krautuvių: geros transportamėjų 1 sk. rengia “bunco” žiu dovanų.
gramą atliko Rožių ir Lelijų darže.
Rap. gijos susirinkimas, kaip bu
cljoa Turime parduoti. Atsišaukite:
vom nusitarę, bus šį vakarą, čio srity, eskimams leidžiamas 5704__South_Arteslan_ArĮtiue^^^
moterų klubas. Gabiai atvai Kaip žinom, “Draugo” pi gegužės 7 d., parap. svetainėj,
PARDAVIMUI TAVERNAS
balandžio 26 d., 7:30 valandą laikraštis gražiu pavadinimu
dintas trijų aktų veikalas. Pa knikai visados būna sėkmin 2 vai. popiet. Visi prašomi lai
Pardavimui tavernas, pigiai; gera
<<
ku susirinkti, nes vakare tu
paprastoj vietoj. Meldžiu su Atuagagdluitit” (tik nenu- vieta. Priežastis pardavimo — liga.
įvairintas liaudies dainomis. gi ir žmonėmis gausingi.
Atsišaukite: 3808 K WEST 8Srd St.
Tokiu
būdu
kiekvienam
yri įvykti kitas vakaras.
sirinkti, nes “Draugais” kvie silaužkito skaitydami liežu
Klubo narės taip pat gelbėjo
PARDAVIMUI BUNGALOW
BUDRIKO RADIO
čia draugiją dirbti piknike, vio).
puotos surengime ir daug pa ra gera proga ten sueiti • su
5-kambarių bungalow:
fumacu
Nuoširdžiai kviečiami VISI I
apšildomas; uždaryti porčlal; ga ru
(draugais
ar
pažįstamais
ir
pra
VALANDA
Laikraštis
išeina
kartą
per
kuris įvyks nedėlioj, Vytau
sidarbavo platinant vakaro bi
džius; 30x125 lotas; Savininkas ap
atsilankyti, Bus gražių dovamiestų. Parduos už labai pi
leisti
gražiai
laikas.
.
mėnesį 3,000 egzempliorių skai leidžia
to
darže.
Valdyba
lietus. Kalbėtojai kun. Ig. Algiai, — tiktai $4100. Savininkas ant
Pereitą sekmadienį Budriko
nų.
Ten būsiąs
čiuje ir išvežiojamas šunimis* vietos; 3252 S. Springfield Avė.
bavičius, A. Bacevičius ir kun.
iradio programa įvyko 9 vai.
PARDAVIMUI PIGIAI
Lauksime svečių ir iš kitų
pakinkytomis rogutėmis po 1
A. Linkus. Labdaringos Sąju
vakare iš 5VCFL, 970 k., Sto Vyksta Į Liurdę
Gaslnls
pečius, 3 šmotų parlor se
kolonijų. Visas pelnas eis do-i..
.
,
plačius
sniego
ir
ledų
tyriau
ngos vadai, gražiai nupiešė Svečio Vizitas
tas,
komod8a.
lova ir rašomas sta
_. ties ir per visą vasaros laiką Chicagos finansininkoi Snite
lelis. Telefonuoklte PROspect 2287.
vanų
seimui.
Rėmėja
*
„.
*
praeities ir ateities draugijos
bus duodama tuo pačiu laiku įsūnus Fredrikas jau treti me kius.
BRIGHTON PARK. — Aną
PARDAVIMUI TAVERNAS
darbus ir ragino remti senelių
Pardavimui tavernas. Tikras “gold
—
9
vai.
vakare,
Chicagos
.kartą dienraštis “D.” rašė,
tai, kai 'kvėpuoja “geležinių Į
minė“. Atsišaukite: 1982 West 83rd
prieglaudos statybą, kurią ne
Street, telefonas Prospect 2247.
šviesos taupomuoju laiku.
kad’ “Darbininko” adin. Ant. Susižiedavo
plaučių”,pagalba. “Geležiniai
trukus manoma pradėti. Lab
REIKALINGA MERGINA
Peldžius lankosi Chicagoj. Sve
plaučiai
”
yra
toks
aparatas,
Programą
gražiai
išpildė
Mergina,
namų darbui Oak Parke.
darių 4 kuopa reiškia nuošir
BRIGHTON PARK. — SiPasilikti vakarais. Turi turėti paty
čias nepamiršo atlankyti ir, .v.
simfonijos
odkestra
ir
geri
so

rimo. Atsišaukite: Coal Office, 1914
džią padėką moterį} klubui ir
... ..
,
mainų duktė Elena, gyv. 2421
So. Califomla Avė., tel. Lawndale
savo jaunatves dieni} draugą ia7
listai
daininkai.
Buvo
gražios
čius kvėpavimo organų rau8188.
visiems atsilankusiems svečia
W. 45 tpl., neseniai susižieda(kaimyną iš Lietuvos) biznie
niems.
Fredrikas
Snite
serga
dainos
ir
gera
muzika.
PARDAVIMUI
ms už didelę paramą labdary
,vo su Al. Demkavičiu.
Penktadienio vakare Illinois I-fletų namas parsiduoda pigiai.
rių Antaną Tebelskį ir jo šei
Ketvirtadienį,
kaip
ir
visavadinama
infantile
paralysis
bei.
vandeniu šildomas, po B kam
Universiteto studentai rengia Šiltu
Simaičiūlė yra tėvų dorai
myną, 4018 So. Rockwell St.
barius. viskas naujausios mados.
1828 8. 47th Orinrt. Cicero. Tlttnola.
Juodu kai sueina į daiktą vi išauklėta ir linksmo .būdo me
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. metinį Sophomore Cotillion.
Lietuvos Vyčių 4 kp. ruošia
RENDON FKTS
Koresp. Kaipo Toksai, “Draugas'" Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos. Kaip ir praeityje, taip ir šį
sada turi daug kn kalbėti iš rgaitė.
40 akerų ūkis; Beloit, Wisconsin’e;
si pagerbti motinas. Motinų
met bus renkama to įvykio ka renda 810.00 J mBnesJ: geram vvrul
ar moterel dėl prlžl.flrėjimo atiduo
Dieną bus minima sekmadie
ralaitė.
sime dvksi. Atsišaukite: 2155 North
Kllbonm Avė., Chlcago, Hllnois. Tel.
nį, gegužės 14 d. Paskutinia
NAUJAUSI IR GERIAUSI
Kandidačių tarpe šįmet ran AT.Rsnv 7904.
me susirinkime iškeltą suma
parDavtmui namas
dasi ir lietuvaitė Helen M.
nymą tą dieną pareikšti paga
Mūrinis namas: 4 kambarini vlrSuJ. i apaSlol: fumacu apšildomas:
rbą motinoms, jaunimas parė
garadžlu*. Atsišaukite: 8421 South
Rnringrieki Avė.
Tel. I<awrulale —
ISRENDUOJAME DARŽĄ
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
mė ir nutarė suruošti pritai
89*1.
PIKNIKAMS IR KITIEMS
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
kintą programą. Kviečiamas
ATTDAt
PARENGIMAMS
j Pataisom, lšvatom. suproslnam vy
Barskis Furniture House, Ine.
visas parapijos jaunimas pri
riškus ir moteriškus drabužius. Pa
'THE HOME OP FINE FURNITURE” SINCE 1904
vasariniam drabužiam {dedame pasidėti. Gerb. klebonas pagyrė
WILLO-WEST
mašalus. Toliau gvvenantletl pašau
1748-50
47th
St.
Phone
Yards
5069
kite; VIRglnia 1098. — Overllngžo
šitą gražų tikslą ir pranešė,
Valymo. Pmeljlmo ir Taisymo Krau
GERMAN CHURCH R0AD
tuvė. 4802 So. Wood 81.. Otcagn.
kad mokyklos vaikučiai taip
IR WILL0W SPRINGS
PARDAVIMUI
pat prisidės ir papildys prog
ROAD
8 krėslų baradaskutyklos setą par
ramą savo pasirodymu.
duosiu-, pigiai. A i šilau kitę: 8421 So.
WILL0W SPRINGS, ILL.
' Strefet, Chicago, Rl. 2-tras
Nutarimas prisidėti prie L.
aukštas.
p-nas Butchas, sav.
Vyčių Beisbolo Lygos direk
PARDAVIMUI NAMAS
4004 So. Maplevvood Avė., geras 2
torius pranešė, kad “tymas”
fletų medinis namas; B ir 6 kamba
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
riai. Mūrinis pamatas; yrabelsmonjau baigiama organizuoti.
tas: 30 pėdų lotas; kaina tiktai —

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

praeities ir dabarties laikų,
i
Tenka pažymėti, kad Antainas Tebelskis ir jo žmona Anastazija yra žymūs biznie
riai. Šiemet sueina 20 metų,
ūiai p bizny. O pernai minėjo
30 metų vedybinio gyvenimo
Koresp.
sukaktuves.

Pramoga Gražiam
Tikslui

dos, bus kita Budriko radio
programa nuo 7 iki 8 vai. va
kare dabartiniu Chicagos lai
ku. Programą išpildys moterų
choras ir geri akordijonistai.
Taip pat bus asmenų ir drau
gijų pranešimai. Nepamirškite pasiklausyti.
J.

cna

>.

Rap.

RADIO

LIETUVAITĖ KANDIDATĖ
Į U. OF I. SOPHOMORE
COTILLION KARALAITES

PILNAS ELEKTRINES
REFRIGERAC1JŪS PATARNAVIMAS

RAKANDAI

KIEKVIENAM RETAIL BIZNIUI

Eksknija i Ltei

“GRIPSHOLM”
Per Gothenburgą, Švediją

Iš Labdarių Sus-mo

Gegužės-May 31 d., 1939 m.

T0WN OF LAKE. — Lab

darių Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyko ba
landžio 16 d. Pirm. M. Sndeikienė raportavo apie įvykusį
vakarą. Raportas nebuvo pil
nas, nes ne visi tikielai gra
žinti.

Nežiūrint kada jūs ma

note

Sergančią Teklę Bei skaitę
lankyti apsiėmė O. Sriubienė.
Labdarių kuopa gerai gy
vuoja turėdama darbščią pirmin. M. Sudeikienę ir daug
pasišventusių narių. Labdarys
— Rymo (popiežius neteko
svietiškos valdžios 1869 (me
tais, vasario 5.

į

Lietuvą,

pradėkite ruoštis iš anks

Incorporatod

LIETUVIŠKA

Prospect

0745-0746

VISKAS DfcL VYRU

5931-33 So. Ashland Avė.
«ao
Valstyblnt Dag-I

agentūra išrūpins jums vi

tuvižkg Impoi

sus kelionei reikalingus do

Mes Ir Visi MOsų Darbininkai I
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dslmldas|
Savininkai

kumentus. Darykite rezer

RŪBŲ KRAUTUVE

Who!eaab Only

to. “Draugo” laivakorčių

Pip/n. M. Sūdeikienė prane
šė, kad a. a. Agotos Kasmauskienės laidotuves apmokėjo
Labdarių centras. Tuo rūpinoM. Sūdeikienė ir centro piftnin. A. Bacevičius. Praneš
ta, Ikad dar tebeserga Sadsus
kis ir Setkaitė, o iš centro M.,
Sūdeikienė pranešė, kad dau
giausiai buvo kalbėta apie ka
pinių dieną ir pikniką Vytau
to darže.
Mūsų kuopa apsiėmė (pasi
darbuoti prie užkandžio ir ki
tų darbų, jei reikėtų. Į komi
siją apsiėmė: M. Sūdeikienė,
J. Gedvilas, P. Dorša, O. Martušienė, O. Sriubienė, P. Turs
kienė, Kiškaitė.
Ona Sriubienė pardavė, 18
tikietų Federacijos rengtam
vakarui.

važiuoti

14200.00. Galite apžiūrėti namų iš
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rtnek. 8711 Weat
fi.Srtl Street, tel. PROapect 0288.

Tel.

_• > X

_

UTILITY LKJUDR
DISTRIBUTORS

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

vacijas kuogreičiausia.

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva

kortę bet kurios

vais.

3427 So. Halsted Street

93.1MA9989

Tel. Doulevard 0937

linijos geriausiais ir patogiausiais lai

Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

Atyda Motinoms!
Mes duodame 8peclal Permanentų, be jokių mašinų ir be elek
tros, valkams nuo vienų metų
amžiaus Ir aukščiau.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avc.

Tel. Canal 7790

inžinierių, kurie jums pagelbės išsirinkti dalyką,

kurio jums reikia — pilną šaldytuvą su patogio
mis lentynomis — lengvai pasiekiamomis — šal

dytuvą gėrimų ir vandens. Nieko nekainuoja ir
nėra jokių susirišimų. Klauskite apie mūsų leng
vą išmokėjimo planą.

U'ICK
AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių|
Prienamomis Kainomis.

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

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANV

Domininkas Kuraitis, Savininkas
Telefonas VIOtory 1696

72 West Adams Street

ReguliarS kaina |3.B0, — šių
savaitę |2.7S.

(North Eaat Coraer Archer and
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461

• Planuokite DABAR vasaros bizniui. Telefonuokite mums ir prašykite vieno iš mūsų šaldytuvų

4192 S. ARCHER AVENUE

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypetai pinigai
apdrausti iki
$6,000.00

Timokšiom
Ui padėtus
pinigus

4%

Duodam Paskolas ant 1-mų
Iforgižių

BERNIOE’S BEAUTY

BHOP
1786 WE8T 47TH STREET
Kamp. Hermitage. TeL Yards 8771

18 metų

patyrimo.

Bafety Deposit Dedutee Galima
Paslrenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
6 vak. Serfedom nno 9 iki 12 die
ną, Subatom nno 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION
of CHICAGO
JU8TTN MA€'R1EWICH
Preeident
HELEN KUCHIN8KA8, See.

UNIVERSAL
RESTAURANT
ModarniiklauftU Ir Pato*
glauil* Valgykla
Bridfaporta

750 W. 31st Street
A.

JL

MORKUS, aaviulaku

TeL Victory 9670

