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Hitleris atmete prez. Roosevelto pasiūlymą
Panaikino veikusias Vokietijos
sutartis su Lenkija ir D. Britanija
Pasiryžo būtinai atgauti
Vokietijai Dancigą
BERLYNAS, bal. 28. —Į ir su Britanija — karo laivy
Vokietijos diktatorius Hitle- no sutartį.
Pranešė Vokietijos pasiryži
įs šiandien kalbėjo sušaukto
tavo parlamento specialioje mų būtinai atgauti Dancigu.
Tik nepasekė, kokiomis prie
sesijoje.
Visas pasaulis laukė jo kal monėmis tas bus atsiekta. Bet
bos, nes jis turėjo atsakyti nurodė, kad Lenkiją laukia
prez. Rooseveltui į taikos pa Čekoslovakijos likimas.
Be to, pareiškė, kad Vokie
siūlymų jam, Hitleriui, ir Mutija turės atgauti ir karo lai
ssoliniui.
ku nuo jos atplėštas kolonijas.'
Hitleris pradžioje paaiški
Dėl prez. Roosevelto reiškia
no, kad jis atsakyti prez. Roo
mo žmonijos vargų apgailėji
seveltui parlamentą, sušaukė
dėl to, nes prez. Roosevelto mo Hitleris nurodė, kad po
pasaulinio karo dėka Versalio
pasiūlymas pirmiau pasirodė
taikos sutarčiai Vokietija buvo
visų šalių spaudoje ir tik pa
visiškai išginkluota, pažemin
skiau įteiktas Vokietijai. Dėl
ta ir ilgus metus kentėjo ne
to, ir jis pirmiau atsako vie
žmoniškus vargus. Iš jos iš
šai ir tik paskui šis atsaky
plėšta milijonai dolerių. Bet
mo turinys perduotas J. A.
J. A. Valstybės visų laikų aValstybių vyriausybei.
Jei
pie tai tylėjo ir jam nerūpėjo
prez. Rooseveltas nesiskaitė
žmonijos vargai ir skurdas.
su diplomatine procedūra to
Tik parūpo šiandien, kai Vo
kiais klausimais, tai ir jis ne
kietija savo pastangomis atsiskaito.
kiuto, atgavo stipresnes kojas
Hitleris paeiliui atsakė į vi ir savo vieningumu ir kruopš
sus prez. Roosevelto taikos tumu pralenkė kitas valsty
sumanyme paliestus klausi bes, kaip įsiginklavimo, taip
mus.
kitais reikalais.
Atmetė prez. Roosevelto su
Pagaliau atmetė prez. Roo
manymų nurodęs, kad to visa sevelto siūlomų taikai išlaiky
’ nesilaiko nei pačios J. A. Vai-' ti konferencijų. Hitleris nuro
stybės, nei Europos tariamos dė, kad konferencijos nėra
demokratinės valstybės ir pa šiandien reikšmingos. Pačios
žymėjęs, kad Vokietijai nė vie J. A. Valstybės Juk atsisakiu
nai kuriai valstybei negresia, sios prisidėti prie T. Sąjun
tik stengiasi atgauti tai, kas gos.
jai priklausė prieš pasaulinį
Hitleris kalbėjo ilgiau kaip
karų ir kas jai priklauso isto dvi valandas.
riniai.
Parlamento sesijų atidarė
Panaikino su Lenkija nepuo ir uždarė fieldmaršalas Goelimo ir draugingumo sutartį ringas.

22 JAPONAI ŽUVO
Rytoj, balandžio 30 d., įvyksta
KASYKLOSE
pirmasis pavasarinis “Draugo”
Japonija, bal. 28.
piknikas Vytauto darže, "I15 gt., —YUBARI,
Yu-bari ir Išikari anglių ka
tarp Cravvford ir Cicerd avės. syklose ištiko sprogimas. Sa
“Draugo” vadovybė viliasi, kad koma, žuvę 22 japonai anglia WASHINGTON, bal. 28. —Į sėkmingų komunistų veiklų J.
Kongreso žemųjų rūmų komi- A. Valstybėse,
suvyks tūkstančiai jaunimo ir kasiai. Apie 45 sužeistu.
vienoje kasyklo teto andai išaiškinta, kad gy- Workers’ Alliance generalisenimo, kadangi oro apėjikai je Mandžiuko
taip pat įvyko sprogimas vuojanti WPA darbininkų orjnis sekretorius iždininkas Her
spėja būsiant giedrią dieną ir Tenai apie 30 darbininkų žu ganizacija AYorkers’ Alliance bert Benjamin kongreso komi
yra komunistų valdoma.
tetui išpažino, kad jis 18-ti
šiltą orą.
vę.
Šių organizacijų prieš kele metai yra komunistų partijos

1. A. Valstybių vyriausybe sąmoningai
remia šaly koimnisti propaganda

“CATHOLIC HERALD"
SUMANO PASAULIO
TAIKOS KONFERENCIJA
LONDONAS, bal. 28. —
Vietos laikraštis “Catholic
Herald” iškėlė
sumanymų
šaukti pasaulio taikos konfe<rencijų. Atsišaukė į visus pa
saulio katalikus ragindamas
darbuotis už konferencijos su
šaukimų ir jos vykdymų.
Laikraščio sumanymų nuo
širdžiai parėmė žymieji Britą
nijos ir Airijos vadai. Tarp jų
yra ir buvęs Anglijos kara
lius Windsoro princas Eduar
das. Princas yra nuomonės,
kad dėl taikos konferencijos
sušaukimo katalikams turėtų
padėti visi krikščionys.

VĖLIAUSIOS
ISLIETUVŪS
MINISTRŲ KABINETO
NARIŲ PRANEŠIMAI
PROVINCIJOJE

f

tą metų sudarė komunistai narys ir iki 1931 metų buvęs
darbininkų organizatoriai. Pir šios partijos organizatorius.
moji jai užuomazga padaryta Jei Workers’ Alliance prie
šalies darbo departamento pa šakyje yra komunistai, supran
talpose, darbo sekretorei ži tama, ir pati organizacija yra iki gyvojo kaulo persunkta
nant.
Iš pat pradžių komunistai komunizmu,
padarė jai raudonųjų progra- Šiai organizacijai priklauso
, mų, kurios ir dabar ji griežtai keletas tūkstančių WPA darbininkų, kuriuos vyriausybė
laikosi.
į Organizacijos
prezidentas užlaiko prie viešųjų darbų, o
David Lasser yra judrus ko-;šie darbininkai savo lėšomis
imunistas ir energingas trečio išlaiko savo komunistus vadus.
jo internacionalo agentas.
Workers’ Alliance keletas Vyriausybė ir kongresas žišimtų narių savanoriais tarna j no, kad komunistai kaip kitur,
!vo Ispanijos raudonųjų ka- taip ir J. A. Valstybėse turi
į riuomenėje. Organizacijos na- vienų tikslų — sugriauti de
’ rių lėšomis prezidentas La- mokratinę tvarkų ir iškelti
;sser atlankė tuos savanorius proletarijato diktatūrų, lygiai
Ispanijoje, o iš ten buvo nu- taip, kaip Rusijoje. . , ,
George Reider, vienas minkštųjų anglių kasyklos arti Ot-- k į
dalytį bo’l
Deja, nei vyriausybė, nei
gliakasio per ai^fiakasių riaušes tieš^casykla. Areštuotasis
revoliucijos sukakties kongresas nepagalvoja apie
teisinasi, kad šaudęs gindamas angliakasių užpulta savo broMaskvoje būdamas jokias priemones, kad sustahlį Chris ir save.
(Acme telephoto). jis ten trečiojo internacionalo dyti čia komunistų keilksmin*
------- viršininkams raportavo apie gų šaliai veiklų.
’•
• >

Kas sakoma Lenkijoj ir kitur apie
vokiečiu diktatoriaus Hitlerio kalba

ViARŠUVA, bal. 28. —
KAUNAS, bal. 21. - Mi Lenkijos vyriausybės sluoks
nistro pirmininko pavaduoto niuose pareiškiama, kad Hit
jas Bizauskas gausingam susi lerio kalba dar labiau padidi
rinkime provincijoje darė pra no tarptautinį įtempimų.
nešimų apie aktualiuosius po Vyriausybė pareiškia, kad
litikos įvykius. Balandžio 23 | ji gins Dancigą nuo ,Vokietidienų tokius pat pranešimus j°8- Spėjama, Hitlerio griežtas
darė ministrai Musteikis, Bis- * nusistatymas prieš Lenkiją
CHICAGOJ PRASIDEDA
tras, Krikščiūnas ir Tamošai
SAULES ŠVIESOS
tis. Visuomenė į susirinkimus
TAUPYMAS
gausiai rinkosi, visur pritar
Rytoj Chicagjoj prasideda dama vieningo darbo vyriau
vadinamas vasarinis laikas — sybei.
BELGRADAS, bal. 28. — saulės šviesos taupymas. Iš
BERLYNAS, bal. 28. —
Zagrebe, Kroatijoje, pasira šeštadienio į sekmadienį po KAUNE ATIDARYTA ITA
LŲ
MENO
PARODA
Vokieti jos vyriausybė pašaukė
šyta sutartis, kuriaja serbai pusiaunakties mieste laikrod
KAUNAS.
—
Balandžio
24
visas neištekėjusias miestų
kroatams pripažįsta autono-1 žiai nustatomi viena valanda
d.
dalyvaujant
valstybės
pre

priekyn. Šis laikas tęsis iki
moteris iki 25 m. amž. že
mijų.
zidentui,
vyriausybės
nariams
mės ūkio darbams. Šis darbas
Kaip serbai, taip kroatai; rugsėjo mėnesio paskutinio
ir
visuomenės
atstovams,
iš

sekmadienio.
privalomas, nepaisant moterų
džiaugiasi, kad draugingai
kilmingai
atidaryta
italą
me

socialinio stovio. Jos turi pa
pertvarkyti Jugoslavijos vi Tad neužmirškite rytoj lai
no
savaitės
paroda.
likti
turimus darbus įmonėse
daus reikalai.
, . krodžius nustatyti viena va
ir turi kreiptis į darbo mainy
Ypač kroatai turi ko džiau landa priekyn.
LIETUVOS DELEGACIJĄ bos valdines agentūras. Už
gtis. Jie ilgai kovojo už auto
IŠVYKO I BERLYNĄ
užsisukinėjnnus numatytas ka
RAGINA PARŪPINTI
nomijų ir išsivadavimų iš ser
KAUNAS, bei. 23. — Lie Įėjimas iki 6 mėnesių.
DARBO IR SENESNIEMS
bų vergiovės. Pagaliau serbų
tuvos delegacija išvyko į Ber
išdidumas palaužtas ir kroatų
DARBININKAMS
Už darbus ūkiuose joms bus
lyną ekonominėms deryboms.
troškimas įvyko. Autonomija
mokama 11 dolerių savaitinio
HYDė PARK, N. Y., bal.
atlyginimo.
yra pirmasis žingsnis į nepri 28. — Prez. Rooseveltas išlei
GEN. RAŠTIKIS GRĮŽO Iš
klausomybę.
do atsišaukimų į šalies darb
IŠKILMIŲ BERLYNE
RUOŠIASI STATYBAI
Pasirašytos sutarties sąlygų davius, kad jie parūpintų dar KAUNAS, bal. 24. — Ka
apibudinimas buvo vakarykš bo ir senesniems darbinin riuomenės vadas
generolas KAZLŲ RŪDA. — Kazlų
čioj žinioj.
kams, sulaukusiems 40 m. am Raštikis grįžo iš iškilmių Ber- Rūdos miestelis paskutiniais
lyne.
Jkeleriais metais pradėjo labai
žiaus.
GIBRALTARAS, bal. 28.
Pažymi, kad to amžiaus _________________________ smarkiai augti. Ypačiai dide— Ispanijos aukštesniųjų ka darbininkai yra įgudę ir nepro LONDONAS, bal. 28. — Į- lė pažanga padaryta statybo
rininkų gjrupė garlaiviu Re* tinga jais nusikratyti.
vedus karinę
konskripcijų, je Ir šiais metais namų statyišvyko Italijon. Tai esanti spe
Britanijoje numatomas spaa- įba numatoma bus gausi, nes
ciali misija pas Mussolinį.
GARSINKITE “DRAUGE” dos laisvės suvaržymas.
-jau dabar dauguma tam rei

ZAGREBE PASIRAŠYTA
AUTONOMINĖ SERBU

NACIAI PAŠAUKĖ

JAUNAS MOTERIS Į
ŽEMĖS ŪKIO DARBUS

Kroatų sutartis

t

. RUMUNIJA NESIDEDA
SU PRANCŪZIJA, BET
su NORI JOS PAGALBOS

lynu ji niekad nesusidėtų.
Ministras Gafencu tariasi sri
Prancūzijos, vyriausybės viršų
nėmis. Nežinia, kokios iš to
bus naudos.

lenkus dar labiau suglaus
sov. Rusija, nes neturima ki
PARYŽIUS, bal. 28. — Čia RAUPSAI IŠTIKO MOTE
tokios išeities.
vieši Rumunijos užsienių rei
RĮ CICEROJE
Londone nurodoma, kad Hi kalų ministras Grigori Gafentlerio kalba buvus nuolaidi. cu. Tomis dienomis jis lankė Prie vieno geležinkelio pre
kinio vagono, kuriame yra ge
Paryžiuje kilęs nerimas. Ita si Vokietijoje. Tarėsi su užs.
reikalų ministru Ribbentropu, ležinkelio darbininko šeimos
lija gi griežtai nusistačius už
hutas, 6100 bloke, Cicero, įtai
matėsi su Hitleriu.
Hitlerį.
.....
....
syta didelė balta kvarantaninė
J18 studijuoja tarptautini poVagone.bute mena
litinį
stovį
Europoje.
Jis
tu

kalui išsirūpina leidimus, už
Mrs. J. Almanza, 28 m. amž.
perka medžiagų ir kt Pažymė rės apgalvoti, kas reikės Ru meksikonė, su vienu sūnum ir
tina, kad beveik visi pastatai munijai toliau daryti.
trimis dukterimis. Susekta,
šiame miestelyje yra tik me Kaip žinoma, santarvės vai kad ši moteris ištikta šiurpios
diniai o mūrinių tik vienas ki stybės paskelbė, kad jos sau-^raupsų ligos.
tas. Mat, miestelis randasi gos Rumunijos nepriklausomy Jos vyras yra geležinkelio
miško viduryje, o plytinių ar bę, bet kokiu būdu, neišaiškin- darbininkas. Iškabų įtaisant,
ti nėra, todėl ir mūrinei staty ta. Taip pat žinoma, kad Vo- jos vyras buvo darbe ir jis ne
bai plėstis sąlygos sunkios.
kietija labai norėtų Rumuniją pakliuvo į kvaran'tanų.
turėti savo pusėje. Vienų ir Nežinia kas bus daroma su
VISI AUKOJA GINKLŲ
kitų viliojama ir žadama lai šia moterimi, kadangi jinai,
FONDUI
mingesnė ateitis.
nė jos vyras, nėra šios šalies
KĖDAINIAI. — G. Kr. P. Bet Rumunija nepasiduoda piliečiai. Matyt, autoritetai jų
R. sudarytas naujas komite kalbinama nė vienai pusei. Ji siųs į raupsuočių kolonijų Me
tas plačiai išvystyti aukų rin bijo dėtis su naciais, kurie yra ksikoje,
kimo akcijų. Į aukų rinkimo viliugingi. Taip pat bijo dėtis
darbų buvo įtraukti visi vie su Anglija ir Prancūzija, ku- KOPENHAGENAS, bal. 28.
tos veiklesnieji inteligentai. rių žadėjimai yra tik teorijo,— Danijos vyriausybė pašaukė tarnybon 1936-37 ir 38 meAplankyti visi gyventojai. Kė je .
Yra
aišlnųkad
Rumunija
la!tų
konskriptus, kurie tais medainių mieste aukų surinkta a
biau linkusi dėtis su Prancū-tais rasti fiziškai netinkami
pie 5,000 lt
zija, bet ji nori užtikrintos ir Ikareiviauti. Sakoma, jie bus
Valdininkai ir tarnautojai
ojiKas sakoma Lenkijoj
paskirti orinio saugumo t&rdaugumoje aukojo vienos die
tikros pagalbos, jei naciai jai nybai.
nos uždarbį, noTS kai kuriose
grasintų.
įstaigose aukota ir danginu.
Rumunija sakosi, kad ji yra
Visi visuomenės sluoksniai pakankamai stipri su savo ka
CHICAGO SRITIS. — Nu
aukų rinkėjus sutiko su nuošir rinomenės skaičiumi. Tik jai
durnu ir kiekvienas, pagal sa- reikalingas didesnis įsiginkla^ matoma giedra ir kiek šilčiau.
vo išgales, šiam kilniam tiks-, vilnas. Jei santarvės valstybės Saulė teka 4:49, leidžiasi

ORAS

lui atidavė aukų.

jai padėtų įsigįnkluoti, su Ber ,6:46,

«
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Užkviečiame
Rytoj mūsų dienraščio piknikas. Jis tikrai
ankstyvas. Mat, šiemet “Draugas” pasiry
žo būti pirmutinis ir atidalyti piknikų se
zoną. Nuo ryt dienes jau nebebus sekmadie
nio per visą, pavasarį, vasarą ir rudenį iki
spalių mėnesio, kuriame nebūtų piknikas. J
Vytauto Parkas pasidarys gausingų lietuvių
susirinkimų centras.
Nėra abejonės, kad rengti pikniką, tokiu
laiku yra rizikinga: gali būti šalta, lyti, ar
net snigti. Bet juk ir vidurvasary rengdami
ką nors atvirame lauke rizikuojame. Užtat,
jei ryt bus saulėta diena arba bent kad ne
lyto* ir nebūtų perdaug šalta, kas nenorės
išvažiuoti iš namų į laukus, į Vytauto Par
ką, kad tyrame ore smagiai su savo drau
gais ir pažįstamais ankstyvo pavasario die
nelę praleisti. Pagaliau, pasiekę Vytauto Pa
rką, nebijom nei lietaus, nei vėsaus oro, nes
čia yra kur apsisaugoti ir nuo lietaus ir nuo
šalčio. Juk tai yra vieninteliai tokia vieta
Chicagos plačiose apylinkėse. Kitos pana
šios vietos piknikams su tokiais patogumais,
kokie yra Vytauto Parke, nėra.

Gal būt kai kam yra keista, kad apie sa
vo pikniką mes rašome tokiu tonu lyg tai
būtų pats svarbiausias dienos klausimos.
Piknikas, tai menkiausios dalykas. Dien
raštis yra leidžiamas ne tam, kad piknikams
rengti, bet kad visuomenę informuoti, ži
nia* teikti, šviesti. Bet ką padarysi Tenka
ir laikraščiams piknikais rūpintis, nes tai
yra viena iš priemonių, kuri prisideda prie
laikraščio išleidimo. Jei ne piknikai, ne kon
certai ir kitokios pramogos, per kurias vi
suomenė turi progos medžiaginiai prisidėti
prie laikraščių leidimo, mūsų spaudos būvis
būtų labai sunkus. Ir dabar jis nėra leng
vas, bet bis dėlto su visuomenės parama net
dienraštį pajėgiame išleisti

Kokį vaidmenį mūsų visuomenės gyveni
me vaidina lietuviškas, katalikiškas dienraš
ti*, apie tai ir rašyti, berods, nėra reikalo.
Tai pilnai galėtumėme suprasti tik tada, jei
jo kada netektume.

Mes norime, kad Amerikos lietuvių kata
likų visuomenė turėtų dienraštį, dėl to lei
džiame “Draugą”, o kad jį galėtumėme iš
laikyti, rengiame jo paramai įvairių pra
mogų- Tad, ryt tam tikslui įvyksta pikni
kas, į kuri nuoširdžiai kviečiamo atvykti

Hitlerio Kalba
Botas žmogus, kuris seka pasaulio politinį
gyvenimą, nesidomėjo vakar pasakyta Volrietijos diktatoriaus Hitlerio kalba. Domėjosi
ja valstybių vadai, domėjosi visi, kuriems
rūpi tarptautiniai valstybių reikalai.
Hitlerio- kalboj ryškiausiai pabrėžti šie da
lykai: pakartoti nacių žygių tikslai atsaky
ta į prezidento Boosevelto raštą, kuriuo jis
diktatorius nebeordyti Europos taikos
ir pranešta, kad Vokietija nutraukia specia
liai 1934 metais sudarytą nepuolimo sutartį
Lenkija ir laivyno paktą su Didžiąją Bri
tanija.
Nacių vadas savo įprastu būdu su didele
neapykanta kalbėjo apie Versalio sutartis
ir apie “baisias skriaudas”, kurios buvę pa
darytos Vokietijai. Hitlerio veikla ir užsi
mojimai vedą prie atitaisymo vokiečių tau
tai skriaudų. IŠ Rocsevelto rašto jis netie
sioginiai lyg ir pasijuokė, kad, girdi toji
baimė, kuri reiškiama Amerikoj būk tai Va
kieti j a grąsinanti Siaurės ir visam Amerikos
kontinentui, neturinti pagrindo. Kalbos apie
pavojus Amerikai iš Vokietijos pusės esan
čios didžiausia neteisybe, apgaulėmis ir kvai
lu įsivaizdavimu.
Rimtesnio dėmesio tenka atkreipti į tą
dalį Hitlerio kalbos, kuri liečia santykius su
Lenkija. Jis čia atvirai pasakė, kad Vokie
tija nutraukia nepuolimo sutartį su Lenkija

prašė

dėl to, kad ji nepriėmė jo pasiūlymų išrišti
geruoju Dancigo ir Koridoriaus klausimą ir
kad pradėjo prisirengimus prie karo. Iš Hit
lerio kalbos dabar galutinai paaiškėjo, kad
jis reikalaus grąžinti Dancigą ir Koridorių
Vokietijai. Jis perspėjo Lenkiją, kad ir ne
tiesioginiai, primindamas jai Čekoslovakijos
likimą.
‘
Tad, ilrodo, kad dab»r pareis nuo Lenkijos, ar luropoje Jiamet tma kana, ar ne. Jei
Lenkija išpildys Hitlerio reikalavimus, grą

žindama Vokietijai Dancigą ir Koridorių,
taip kaip Čekoslovakija grąžino jai Sudetų
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Dr. Or. Valančius

Laiškai Iš Klaipėdos
įdomu, kad labai gyvai per
l>ar likusieji lietuviai vai- kamos vietos krautuvėse andinillkai ir kiti gyventojai ■ gliškos, čekoslovakiškos ir ak.
Įaip
turt-0 Mmaža varg0Ib-vfe “Drobė.” medžiagos.
ir i Pasirodo šis sujudimas
su kvatieromiSf ne® daugelis
•’
/yra
, ,,
,
.
i dėlto, kad vokiškos medzia,a Ub uvoJĮ*" 1
ę ai* gos esančios labai blogos, dtrIH

Po Svietą Pasidairius

kraštą, Lietuva — Klaipėdą, karo tuo tarpu ba be suP«M»vę- Ga e [ e 0 btinos vilnog (iž raedžio) er.
Nuo kovo mėuesio pirmos
nebus. Bet, jei pasiremdama anglų ir pran- vienam ant kito, susikimšus ir,
q UŽJjieninėms medžią-'dienos Lletuvoj
* valtt
oj *
iš vla
visų
vals'

net ant grindų. Savotiškais
lietuvių nakvynės namais pi
rmąsias dienas buvo pasida
riusi Lietuvos Raudonojo Kry.
, ,,
. * j tt-x, • .« . | žiaus Ligoninė, iŠ kurio® diVienoje savo kalbos vietoje Hitleris išsi- 1V.
, . , ’
reiškė, kad jis labai džiaugtus, jei Anglija' dzluma kiek
h«°-

Neseniai teko skaityti skel
bimą, kad tie, kurie daug vai
sių. vailgo, ____
ilgai nepasens. O
mes žinome, kad tie valgo
daug
~ vaisių, kurie turi daug
pinigų. Tai reikėtų tiesiog
skelbti, kad tie ilgai nepaBens> kurie turi pinigų. (Kaun0 'Kuntaplis”)

.
,v
. .
‘ ’’ ‘ įstaigų išguitos
'*—mote—Atybinių
gom® uždėti aukšti muitai.
.
. .
“Svečių” iš Vokietijos ra- r5's’ kunų vy*“ dlrba va 3ty‘
bai labai blogi, U paprasčiau- bte figose ir gauna algos
sios medžiagos, žemesniųjų pa nem^au 600 litų į mėnesi,
Paminėjimui šitos rokundos,
reigunų drabužiai net apskur..
j .
,
..
i Kauno “Kuntaplis”
A .
x .- f,
sutiktą tartis su juo susidarimU situadj£ ni« buvo
čia Prisį- dę ir sulopyti.
xr. ,
, . v.
j
'moterims tokią dainą;
Vietos vokiečių spauda jau
Į Kartą skotas su 6 metų sflIšeik, Ieva, iš rojaus,
reikalu. Tad, čia duodama galimybių, kad glau^ė ir dailg iš Kauno st
stengiasi pamažu perauklėti
, numi nuėjo į 'kiną. Pakely tė
Kad neliktų nė kojos;
angiai, pritarę su naciais, gali patarti Len- j vykusių įvairių ministerijų at
gyventojų psichologiją, prisi
vas jam sako:
Sunkūs laikai tau tapo —
lojai išpildyti nacių reikalavimus. Jei taip ^ovų, kurie dalyvavo įstaigų
taikant prie naujų sąlygų.
— Daugiau, kaip 8 pensus
įvyktų ir lenkai anglų paklausytų, laikinai perdavime. Tačiau neilgai tra
Pažink virtuvės kvapą.
Namų šeimininkės kviečia
nenoriu išleisti. Tai tu turėsi
Mašinėlę uždrayk,
būtų išvengtas. Bet labai abejojama, ko ir
patogumas, Greitai
mos nenusiminti, kad maisto
man ant kelių sėdėti.
ar lenkai dabar bet ko klausys. Jie yra po- prisistatė kariškas komisaras
Po stalčius apsidairyk,
produktai
pabrangę.
Tai,
girsiryžę kariauti. O jei jie kariautų, tada an ir ligoninę perėmė kariuome
Pasiimk pudras, dažus,
Prie kasos skotas suž.nojo,
glai ir prancūzai būtų priversti pulti Vokie nės žinion \ ‘ku'riof "įkarsta ^..cs’8 “iekis P™5?4 l“m«
Kam jie stalčiuos veltui žus kad pigiausias bilietas kaš
, būti nacionalsocialistinė® bentiją. Bet jei jie pasielgtų kitaip, tuomet dar karo ligoninė.
Pasiimki žirkliukes,
tuoja 16 pensų. Skotas susirū
’ druomenės pilnateisiu nariu.
kartą įrodytų, kad jais jokiu būdu nėra ga
Visa®
nevokiškas įmones
Plaukam gnaibyt repliukes; pinęs pakasė galvą ii norėjo iš
Jei milijonai kitų vokiečių ga
lima pasitikėti.
mieste perėmė valdyti Deuts
Pasiimk tuos butelius,
eiti, bet kasininkė pastebgjdlėjo ir dabar gali susiaurinti
che
Freuhand
Geselhschaft
įKuriais plovei veidelius.
Tad, ar Europoje bus karos, ar ne, tai ne
si sako jam:
savo reikalavimus, kodėl ne
galiotiniai - komisarai. Tokie
Susirinki žurnalus,
trukus turės paaiškėti
privalom galėti ir mes — taip
— Dėt jūsų sūnelis gaus bi
Kurie mėto® po stalus;
Be .bejonės, pa^tout,
, ipamokslininkauja “Memelert
lietą už pusę kainos.
Visus meilės romanus
ris kelis kartus minėjo Lietuvą. Jis pasi- betuviskoj Ryto spaustu- Dampfbooto” žurnalistai.
Kraukis į čemodanus.
džiaugė “taikiu būdu!” išsprendęs Klaipėdos vėj, kuri ligšiol aprūpino kra— Tuo atveju, — sako Sko
Tačiau neišrado, kati į vie
Dėk, Ievute, nuo laiptų,
krašto klausimą, su “džiaugsmu” pranešė/ štą lietuviška spauda. Nuo ko
tas, — duokite vieną bilietą
tos šeimininkes šis raginimas
Gelsvais vaškais nuteptų,
kad netrukus bus sudaryti artimi ekonomi vo 23-čios dienos nė vienas
mano
sūnui o aš atsisėsiu
pilvo reikalavimus pakeisti į
niai ryąįai su Lietuva.
lietuviškas laikraštis nebeišė
Dėk į lauką pro duris
jam ant kelių.
(XX)
nacionalsocialistišką ‘‘laimę”
Pas vaikučius keturis...
Toks kalbos tonas apie Lietuvą mus gali joturėtų įtakos. Jau pirmomis
Taip
pat
nusavinti
visi
tie
raminti, tačiau pavojų jai nepašalina “Arti-'
—Ar tu atsimeni, kad šian
dienomis, kai šeiminirikės, lig
Ne tik Amerike kaikurie dien mano vardadienis? —
ml” ekonominiai santykiai su Vokietija ga/namai kurių savininkai pašiol pripratusios pigiai prisi
vaimi yra labai pavojingi, kaip mes savo lai-' b^° ar Pašalino.
lietuviai maino ir “pataiso”
klausia žmona vyrą.
pirkti pilnus krepšius produk
ku jau esame pažymėję. Jie vestų prie eko-; žurnalistų viloj Giruliuose tų, turėjo grįžti pustuščiais savo pavardes, Kauno “Kun— Geriausiai šią dieną at
naminio vokiečių įsistiprinimo Lietuvoje ir ant sienos
^delis krepšiais ir už tai brangiai taplis” praneša, kad Lietu
voj ir gi užėjus pavardžių at mins Uosinis.
tai nieko gero nežadėtų.
lapos su
užrašu
“
Eigentum
su
mokėti, rodė savo viešą nepa
—r Ką čia tas tavo Uosinis
lietuvinimo bangai, pirmas
dės Memeldeiitschen Kultur- sitenkinimą. Kai kurios net savo pavardę pataisė poetas'Z0**8 šiandien bendra!
Vilniaus Lietuviai Tebevargsta verbandes” pasirašęs Dingau triukšmą pakėtė “Maisto” ir
Petras Dabickas.
Varšuvoj — Mat, brangute, aš paskokrautuvėse, išlešstoj Lietuvos poetų anto- linau iš jo du šimtus litų, kad
Vilniau« krašto lietuvių būvis dar nepa- (ėfbandO pirihiirinkas- ir už “Pienocentro”
gerėjo, nors rantyki n,į tarp Lietuvos ir Len-į dėta “Kulturverbando” ant- kad negavo pirktis tiek, kiek logijoj jis jau pasirašo Babic- galėčiau dovanų tavo vardikijog pernai buvo sunormuoti. Diplomatai spauda (Klaipėdos vokiečių norėjo, grąsino net policijai kis.
Įnėms pirkti.
(U.y.
dažnai pasidžiaugia santykių gerėjimu ir sti- į kultūros sąjungos nuosavybė). Skųstis ir t.t. Pienocentro kiau
prėjimu, tačiau Vilniaus lietuviai nesidžiau
Lietuvių dvaruose ir dides šinių sandėly tarp vienos v© dos krašte. Apsukresniosios kol dar kai kur pardavimas
gia. Štai, pranešama, kad iki šiol dar tebė niuose ūkiuose pasodinti ko kietėa ir pardavėjo įvyko net
po čieią centnerį pasirūpino nebuvo suvaržytas, jie glė
ra uždarytos šios lietuvių organizacijos: 1) misarai - gaspadoriai ir po anekdotilbu ęaak.lMjima.s. js Liel(lkio sande|iu ganti
biais pirkosi lietuviško sviesTautinis Vilniaus Lietuvių Komitetas, 2) Vil vieną smogiką, kurie nuo šiol Šiai papraiios daoti 50 Stok,' rang
taukų
kjt
to “Karvutė” pakelius, deš
niaus Lietuvių Labdarybės Draugija (ji da ir šeimininkaus.
kiaušinių, pardavėjas pareiš- *
rų ir kitų produktų. Jūrinin
bar likvidavime stadijoje), 3) Liet. Sv. Ka Maisto produktai jau pirmą kž, kad eeą Uždrausta vienam 1
kai pilnas kišenes prisikimšę
zimiero Draugija jaunimui auklėti ir globoti,
Pardavimas apribotas ne tik
sias dienas po užėmimo dvi- asmenini parduoti daugiau
nešėsi į laivus sviestą ir kitas
4) Lietuvių Švietimo Draugija “Rytas” Vil
cūzų pažadais ją ginti, į Hitlerio ultimatu
mus atsakytų neigiamai, galimas dalykas,
kad karas ir tai visuotinas Europos karas
iškilis.

paraše

kam

bd HiUe-

?

gubai pabrango. Jų pardavi- kaip 15 štukų kiaušinių. Mo- maisto produktams, bet Ir kai gėrybes.
niuje, S) Lietuvių Švietimo Draugija “Ry
apribotas.
Pavyzdžiui teriškė pakėlė didžiattsį tritfkš-, kurioms koloniatinėms prekėtas” Švenčionyse, 6) Lietuvių Ūkio Draugi mas
ras, pavyzdžiui kavai. Net ka
ja, 7) Lietuvių Mokytojų Sąjunga, 8) Lietu sviesto leidžiama parduoti vie 'mą visokiais bfibais grąsirtdaLietuvos
nam asmeniui ne daugiau kaip ina lietuviui pardavėjui. “Ta vinės kavos gavo pirkti vos
vių Sporto Klubas.

Tautos Ūkio

pusę svaro. Vėliau bus įves msta sauvaliauji, tyčia neduo po 2 svaru. { kavinę įėjęs ne Tarybos Naciai

Šias visas uždarytas lietuvių draugijas (iš
tos maisto koptelės, kaip da di, neturi teisės taip daryti” visuomet galėjai gauti kavos
Ministrų Taryba paskyrė
skyrus Tautinį Komitetą) dar valdo admi
~ šaukė moteris, “dabar tie išgerti, Šeimininkai teisinosi Tautos Ūkio Tarybos narius:
bar
yra
Vokietijoj.
nistracinės valdžios paskirti kuratoriai, o
pritrūkę kavos ir negalį gau
Lietuvos Banko valdytojas J.
Pirmame po! užėmimo tur kiaušiniai nebe lietuvių, bet
Liet. Labdarybės Draugiją — likvidatorius.

Vietoj uždarytos Lietuvių Mokslo Draugi
jos dabar yra įsteigta Lietuvių Mokslo My
lėtoją Draugija. Bet jai iki šioi senos Drau
gijos turtas dar neperduotas — vis dar te
bevedamos dėl kuratorių padarytų skolų de
rybos ir tebetikrinamas šios Draugijos tur
tas.

su

Apie Narių Siekimus
“New York Tfcnes” Korespondentas Var
šuvoje Jerzy Szapiro rašydamas Lenkijos Vo
kietijos santykių reikalais sako, kad Vokie
tija norinti Danzigą paimti, kad atkirsti I/ni
ki ją nuo savo prietelių vakarų Europoje. Tu
rėdama Danzigą Vokietija miiitariškai kon
troliuotų Vyslos upės žiotis, lyginai, kaip ji
dabar (kontroliuoja Nemuno žiotis. Vokieti
ja turėdama Klaipėdą ir Danzigą lengvai do
minuotų Lietuvą, Latviją ir Estiją ir žymiai
susilpnintų Lenkiją. Nuo Vokietijos priklau
sytų Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos
ekonominis gyvenimas.
Korespondentas daro išvadą, kad Vokieti-

guje Klaipėdoje, kovo mėn. 25
d. atvežta labai mažai pro
duktų. Esant mažai pasiūlai
pradėta už sviesto svarą pra
šyti net iki 4 litų, vietoj lig
šiol buvusių 1.30 — 1.50 litų.
Tačiau greitai įsikišus polici
jai buvo uždretasta už sviesto
svarą imti daugiau kaip 2.50
litų, už rugių centnerį — 15
litų, už dešimtį kiaušinių 1.50
litų ir t.t.
Jau pasirodė vokiškų cigaretų ir alkoholinių gėralų be
muito, tačiau jų pirkimas ne
gyvas. Visi stengiasi apsirū
pinti lietuviškais rūkalais, ku
rie pigesni ir geresni.

Hitlerio, palaukit, aš jums pa ti (piTktl
Tūbelis — Tarybos pirmininrodysiu!” Hitleris čia dar nė
Pasibaigė sočios dienelės, ;ko puvadootoju, pik. Vacį.
vieno kiaušinio nepadėjo — turėsim pratintis gyventi su Šliogeris — sekretorium ir naramiai atsakė pardavėjas. Kli įtoauktais pilvais” — politi- rjaig: žemės Banko Tarybos
juotoms pradėjus juoktis, ka kavo bobelės su pustuščiais narys J. Fledšlmkas, Prekybos
ringoji pirkėja nusiramino ir krepšiais grįždamos iŠ pirmo-1 Instituto rektorius E. Galvamurmėdama išėjo.
jo vokiško turgaus.
naUakas, “f^ahocentro” valdy
Valgyklose ligi Klaipėdos bos pirmininkas J. Glemža,
Klaipėdos miesto gyventojai
stengėsi įvairiais būdais apei prijungimo prie Vokietijos prof. V. Jurgutis, Prekybos,
dami įsakymus, prisipirkti di galėjai už 1—1.20 litų gauti Pramonės ir Amatų Rūmų pi
desnius maisto produktų re padorius pietus, dabar be 2.50 rmininkas V. Knrkauskas, V.
zervui Gastronomijos krautu litų negausi, nors ir kukliau Petrulis, prof. A. Rimka, inž.
vės buvo gulte apgulto® visas sių, pistų pavalgyti.
V. Sirntavičius, Lietuvos Ba
dienas. Matai u apsirūpinti rū
Pažymėtina, kad ir vokie- nko direktorius Z. Starkus,
P»»o»i ir lietuvės Seimininkės,Įčių karininkai bei Žandarai nei “Maisto” dir. J. Tallat-Kelpkurios dėl įvairių priežasčių! si varžydami, viešai parodė sa-1 ga, Ūkio Banko valdybos pirpasiliko ilgesniam ar trumpe-[vo išbadėjimą ir norą gerai įnnninkas Juozas Vailokaitis ir
sniam lalkoi gyventi Klaipė-1 pavalgyli. Pirmas dvi dienas/ “Nemuno” b-vės valdybos pi

ja jau seniai to siekė. Esą, nacių tikslas yra
ekonomiškai pavergti visas kaimynines val
stybes, kurios pristatytų Vokietijai maisto
produktus ir žaliavą, o Vokietija joms par
duotų visus pramonės gaminius, Lietuviai,
latviai, estai, lenkai, čekai ir kitų tautybių
žmonės dirbtų, o vokiečiai arijonal “verti

rmininkas A. Vosylius. Tary
ga būtų ginti Vokietiją ir jos kaimynines bai pirminirikans finansų mi
valstybes.
nistras gen. 8ntkus.
Vadiinasi grįžtama prie viduramžių siste
mos, pastebi “V-bė”, kada bajorams buvot
leidžiama kariauti ir ginti savo kraštas, oi ~~ • anc^10 mėn. 15 dieną
tuo tarpu vadinamieji “mužikai” atlikdavo). Lietuvos Seimas baigė savo
įvairius darbus ir bajorams patarnaudavo, I pavasarinę sesiją. Seimas pa
bert išlaikydavo juos ir jųjų pasamdytus už lerigtas iki rudens sesijos, ru

ginklą nešioti” būtų kareiviai kurių parei- sienyje kareivius.

gsėjo mėn. 15 d.

ftoSt1 ndipni®.

^0

s

pnaunis

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Katalikai Ir Federacija
(Skaityta LRK Fed. N. A. pasidaro silpnas, bejėgis. Val
apskr. suvažiavime kovo 26, stybė irgi yra ne kas kita,
kaip tik sucentralizuotas po
1939, Cambridge, Mass’).
litinis veikimas. Kuomet val
Ką reiškia Federacija?
stybės nariai, piliečiai visi ge
Federacija, 'kaip aš supran rai atlieka savo pareigas, val
tu yra tai mūsų lietuvių - ka stybė yra tvirta, galmga. Jei
talikų sucentralizuotas - su-; piliečiai atsisako pildyt savo
bendrintas veikimas. Kitais pareigas, valstybė pasidaro si
žodžiais tariant, Federacija lpna, bejėgė. Katalikų Bažny
yra lyg vienas bendras lietu čia yra sucentralizuotas soci
vių visuomenės kūnas, kuria aliai - moralis veikimas.
me cirkuliuoja vienas tas pats j
Ar sucentralizuotas veikimas
lietuviškas kraujas, viena tau
reikalingas.
tinė gyvybė ir vienas bendras
Kaip k»m šis klausimas ga
visų tikslas tų tautinę gyvybę
li atrodyti vaikiškas. Vienok,
(palaikyt.
kadangi pasirodo, kad mūsų
Iš kur kilo mintis apie
visuomenėje yra dar nemažai
Federaciją?
žmonių, kurie sucentralizuotą- 1
iMunis nėra reikalo toli mi- bendrą veikimų ignoruoja,
|ų ieškoti apie tai, nes ant prie jo neprisideda, tad ma
kiekvieno žingsnio mes ran nau bus neprošali tą klausi-dame minčių, kurios duoda mų iškelt ir jį giliau pasvars
Norvegijos sosto įpėdinis Olaf (dešinėj) su žmona atvykę į Amerikų vizitui. Čia juos mamums įkvėpimo ir išaiškina tyk Jeigu sakytume, kad su
tome
išlipant iš laivo New Yorke. (Acme tele photo)
tų klausimų. Pats žmogaus kū- • centralizuotas veikimas nerei
nas yra ne 'kas kita, kaip tik I kalingas, nesvarbus, tad ga
sucentralizuotas gyvas organi-' lima būtų pasakyti, kad1 ir pinasi ir tvarko jam paskirtą skautų organizaciją: darbinin- nizacijos, kartais pradėjusios
valstybės reikalų šaką. Pavyz- kų unijos - sąjungas. Visos tarp savęs kivirčytis, neardyzmas. KūnaS susideda iš dau- ■ valstybė, ir Bažnyčia nereika
(Tęsinys 4 pusi.)
gelio sąnarių. Sąnarius jun-! linga. Tačiaus mes to pasa džiui: Prekybos departamen tos organizacijos darbuojasi
savo
srityse,
bet
jos
visos
yra
tas
veda
šalies
prekybos
rei

gia gyslos ir raumenys. Kiek- Į kyti negalime, nes viena ir ki
kalus; Ūkio dep. — ūkio rei valstybės žinioje. Kad jų vei
vienas sąnarys turi atlikt sa-| ta įstaiga yra būtinai reika
Atyda Motinoms!
kalus; Pramonės dep. — pra kimas būtų našesnis, sėkmin
vo paskirtą užduotį. Ir taip: lingos. Todėl ar mums tinka,
Mes duodame Special Permamonės reikalus; Apsaugos dep. gesnis, daugelis tų organizaci nentų,
be Jokių mašinų ir be elek
kojos nešioja mūsų kūno or ar netinka, mes turime jas pri
tros, vaikams nuo vienų metų
jų savo veikimą sucentrali—
šalies
apsaugos
reikalus;
amžiaus Ir aukščiau.
ganizmą; rankos atlieka viso-; imti ir pripažinti jas reikalin
zuoja.
Tos
visos
mažesnės
or-į
Darbo
dep.
—
.darbininkų
rei

Reguliarš kaina $3.50, — šių
kius darbus; akys parodo ke gomis.
kalus. Tačiaus tie valstybės ganizacijos, veikiančios įvairio' savaitę $2.75.
lią. Galva, kurioje susikaupia
Kodėl valstybė reikalinga?
įsteigti departamentai dar pil se srityse, šalę valstybės de
mūsų protas - dvasia, tarnau
nai, smulkmeniškai neaprūpi partamentų, turi būti valsty
ja kaipo mūsų kūno organiz-' Valstybė yra ne kas kita,
na visų visuomenės gyvenimo bės žinioje, kad jos kartais
mo centrnlinis ofisas, iš kurio kaip tik didelė organizacija,
sričių. Todėl šalę valstybės savo veikimu neardytų pačios
eina paliepimai kiekvienai kū kuri tvarko ir aprūpina ben
valstybės pamatų. Tad iš to
no dalelei, kų ji turi atlikt drus politinius ir ekonomi departamentų, mes dar ma
BERNICE’S BEAUTY
įvairių organizacijų. galime lengvai suprasti, kad
dėl bendros kūno naudos. Jei nius visos šalies reikalus. Pa tome
S H O P
gu kuri kūno dalis tų palie prastai valstybė yra padalin Kaip tai: pirklių, ūkininkų, valstybė, kaipo Vyriausia or
1725 WEST 47TH STREET
pimų nebeklauso, tada jau ta į įvairius departamentus. pramonininkų. Šalę valstybės ganizacija yra šalyje būtinai
Kamp. Hormitage. Tel. Yards2771
ik metu patyrimo
jaučiame, kad kūnas dergei ir Kiekvienas departamentas rū- kariuomenės,' tautinę sargybą,'reikalinga, kad visokios orga-j

INTERNATIONAL LI0UOR CO.
Sav. FRANK VIZGARD
Persikėlėm į Naujų Vietų
Vieta daug didesnė ir mo
derniškai įrengta.

6246-48 S. Califomia av
Chlcago, Illinois

Tel. Republic 1538—1539

Lietuvių didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. Už
laiko geriausių ameriko
niškų ir importuotų deg
tinę ir vyną.
J

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)
Šeštadieniais —
Penktadieniais —
Sekmadieniais —

)
y Nuo 7 iki 8 ▼. v.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
I.ENGVA1S IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OP FINE FURNITURE” SINCE 1804

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

DRAUGAS
PIKNIKU SEZONĄ!
M

ATIDARO

Pirmas Šįmet Piknikas, Tai Dienraščio “Draugo” Pavasarinis.

f

<

SEKMflD., BflL.-flPRIL 30,1939
VYTAUTO

DARŽE

115TH ST., TARP CRAVVFORD IR CICERO AVĖS.
NĖRA KALBOS, KAD TAI BUS LINKSMIAUSIAS IR SMAGIAUSIAS PIKNIKAS, Į KURĮ VISUS NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIA —

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTE

Bu8 Gera Muzika

ŠOKIAI PRASIDĖS 2 VAL.

BASEBOLE LOS — MAŽEIKA UNDERTAKERS VS. LACHAWICZ UNDERTAKERS — 3:00 VAL. POPIET.

1

/

».» t*

d RAtrcrAS

'4
KATALIKAI IR FEDE
RACIJA

v^lnnd. 29. 19°9

— Dr. V. Kudirkos raštai,| —“Lietuvos Aido” vyr. re6 tomai, buvo išleisti prieš daktoriumi paskirtas žurnaliskarą Amerikoje. Tų raštų Lio tas Merkelis. Buv. redaktoriui
tuvoje nedaug buvo išplatin- Alantas Jakševičius būsiąs
ta. Lietuvoje V. Kudirkos raš- “Liet. Aido” korespondentu
tai buvo leidžiami tiktai at- užsieniuose.
skiromis mažomis knygelėmis.1
. • --------- ——
l'abar Kaune spausdinama GARSINKITfiS “DRAUGE”
įauja visų V. Kudirkos raštų
LIETUVIAI DAKTARAI
laida; jų bus keli tomai.

bę, o toje vienybėje pasileis- j
kia ir jos galybė.

Ko reikia, kad išlaikius
(Tęsinys iš 3 pusi )
įr
centralizuotą veikimą?
tų ėenurosios visuomenės
ir valstybės tvarkos.
Kad išlaikius vienoje, ui
kitoje srityje bendrą vienybę,
Ar Bažnyčios centralizuotas
reikalinga pripažinti ir pus veikimas reikalingas?
duoti autoritetui. Kaip auto
Kataliką Bažnyčia taipgi yritėtą suprast T Aukščiausia
ra organizacija, kurios veiki....
~
Ofiso teL CANal 2345
.
.
, . - autoritetas yra Pievas. Po
— Vokietijos kanclerio Hi Rez. teL OANal 0402.
’iias apima ne vieną kurią ša,
vo seka Jo įsteigta Bažnyčia
. . - .
tlerio 50 ‘metą amžiaus suka
1), ar tautą, bet abelnai visą .
* ”
J
'
•
.ir Jos valdžia, lobaus «<eka
kties iškilmėsna asmeniniu
žmoniją. Jos tikslas ir parei- „
.....
, . , .
IR CHIRURGA8
,
, zmonią įsteigta vais.ybe ir vi
kvietimu iš Lietuvos dalyva GYDYTOJAS
gą yra palaikyt žmonėse do-, , .
...
.....
2158
W.
Cermak
Road
...
. šokių organizacijų autoritetai,
vo ‘kariuomenės vadas gen.
Vai.: 2—4 ir 7—8 vai. vakare
rą ir gerus socialius santy. .
m
... , . .. . .
Žmones tun laisvą valią ir
Trečiadieniais pagal sutarti
Itaštikis ir Knuno burmistras
kius. Tam tikslui ji turi nu-................. ,..... .. ;
. ..
.
. .
,
,
. , jie gali pripažinti Jo auton e. A. Merkys.
2305 So. Leavttt Street
stacius visiems bendrus ista- •
...... , .
. .
.
, ,
, . . tą, pildyti Jo duotus įsakvtymua, arba mokslą. Kad visi
1 /
.
. .
.
.
mus, arba gali to nedaryti.
Bažnyčios nariai aą bendrą
doros mokslą vienodai supra- Kokios būna pasėkos, kur
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DANTISTAS
stų, todėl Jos veikimas yra žmonės pasiduoda autoritetui?
—•
Žymūs respublikonai: senatorius Vandenberg, Tlionias Dewey ir senatorius Robert Taft 144c en juth r™ t n
4729 So. Ashland Avė.
v 1 * 11
•
Amerikos Lak;raštininkų Draugijos baukiete^ VVashington, D. C. Spėjama, kad vienas ją .
K , , r
Cer°
sucentralizuotas, subendrinta;
Valstybėse, kur žmones p.- ,
....
... ,
.
..
, ® J . .
.t7J .
* I , ; Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
2-troe lubos
.
•. j bus respublikonų partijos kandidatas j Amen kos Jungt. Valst prezidentus. (Acme telepli.)
Penktadieniais
>po viena aukščiausia valdžia. lieėiai pripažįsta
CHICAGO,
ILL
ir pasiduoda ______________________________________________
■
------- ------------ --------------- Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-8 P. M.
Telefonas MIDway 2880
r5°k'\SUC^traIlM^ta®
! Aukščiausiam Dievo autorite drai darbuojas ir kokius dide- Federacijos skyrių nėra toks Nepriklausomos Lietuvos. E- 3147 S. Halsted St, Chicago
OFISO VALANDOS:
ltų Bažnyčios veikimas išlaiko I tuį ir pildo Jo įsakymus, mes Hug lizdug suneSa! Arba bi_ didelis, kad sudarytų pavojų kskursininkai buvo visi vil- Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Šeštadieniais
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Valandos: 3—8 P. M.
„oje pilną,neeuardomą vieny- matome
gražią, pavyzdingą ^g^ kaįp jog grajiaį visos su- draugijoms finansiniai suban Riečiai, daugiausia ištremti iš
-------------------------------------- tvarką.
Dievas, kaipo gryna tartinai> bendrai darbuojasi, a krūtyt. Tačiaus, manau, kad Vilniaus krašto ir apsigyvenę
Telefonai HEMlock 6286
dvasia, negali turėti su Žano- pje savo bįtinelį jr kįek me- Federacijos skyrių* tokias dr- Ncpr. Lietuvoje.
nemis nuolatinio kontakto ir jaiki sunega» Ne.augi mis lie- į gijas galėtą nuo mokesčio pa 1 — Respublikos Prezidentas
(BE1N AKAUSKASĮ
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
jiems savo įsakymus aiškinti. tuviai neturėtume nei tiek su-, liuosuoti.
j Antanai Smetona pats sumaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900
So.
Halsted
Street
Todėl Jis įsteigė draugiją —
2415 W. Marųuette Rd.
pratimo, kiek skruzdės, ar bi- i Kad pakelti Federacijos au-! žino gaunamą atlyginimą 17,5
TELEFONAI:
Katalikų Bažnyčią, kad ji nuo tės^apie bendro veikimo svar1 toritetą ir ka(l draugijoms pa- ««oš., o Ministrų Taryba ir Ofiso — Went»orth
Ofiso valandos:
1612
10—12 vaL ryto
Budriko Krautuvė iš 3417 lat žmonėms apie Jo įstaty
Res.
—
Y
arda
3955
bą?
Nesinorėtų
tikėti.
Gal
mū
2
—
4
ir
6—8 vai. vakaro
sirodytų
naudinga
pasiduot
jo
'Seimas
10
nuoš.
Ryšium
su
South Halsted Street yra mus primintų ir juos išaiškin
OFISO VALANDOS
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
sų
visuomenė
užsikrėtė
bolše

vadovybei įkyriai turėtu pa- Klaipėdos netekimu, tenka 111a 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
perkeliama į naują didžiulę
Susi tanus
tų. Pats Dievas Kristus pir vizmo, ar anarchizmo dvasia
.
’
J
‘
-• ...
•_ _ . .
»
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
;rautuvę, kuri randasi —
sirūpinu sutraukti savo kolo- z,n'* Vlh4 valst)bes biudžetą,
pagal
sutartį
miesiems Bažnyčios valdinin ir dėlto nenori prisidėti prie
3409 So. Halsted Street
kams
Apaštalams pasakė: bendro veikimo, 'kad nereiktų r.ijos visas intelektuales pa- Gal būt teks kiek sumažinti
?irkėjai sutaupys daug pi
jėgas prie Federacijos sky- visiems valdininkams algas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nigų, pirkdami per šį iŠpar- “Kas jūs 'klauso, manęs klau pripažint ir nusilenkt autori naus, nes, girdi, jos negali eik- -------------------------------------GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
so. Kas jus niekina, o kas tetui!
4631 So. Ashland Avė.
lavimą.
liaus.
Susirinkimai
turėtų
bū1
AKIŲ
GYDYTOJAS
mane niekina, o kas mane nie Gal Federacija padarė klai
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
TeL YARds 0984
ti vedami taiip, kad daly vau-1 '
*
Rez.
TeL PLAza 2400
kina, niekina Tą, kurs mane
Valandos: 1—3 ir 7—8
dų savo veikime! Bet kas jų janti juose draugijų atstovai
Kasdien išskyrus Scredų
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
siuntė”. Kadangi Bažnyčia ynopadaro? Žinoma teko girdė įj kiekvieno Federacijos skySeredouiis
ir
Nedčl.
pagal
sutartį
Nedėliomis
nuo 10 iki 12 vai. dienų
ra paties Dievo įsteigta, tai
ti, kad kaip kur Federacijos' rįaug susirinkimo išsineštų ge-'
mes jos autoritetą ir statome
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
skyriai savo autoritetą taip rų, pamokinančių įspūdžių, ku Į
po Dievo pirmoje vietoje. To
aukštai pastatė, kad norėjo, riuos galėtų savo draugijose
TeL YARds 5821
Ofiso TeL Canal 6122
linus pučių žmonių įsteigtų 'kad net Bažnyčia jų klausytų.
Res.: KENvood 5107
Res. 8342 So. Manhfield Ava.
S. Bugnaitis
valstybių ir visokių organiza Galėjo kaip 'kur tokių išsišo išplatinti.
SPECIALISTAS
Res. TeL Beverly 1868
OPTOMETRICALLY AKIŲ
cijų autoritetus.
LIETUVIS
kimų pasitaikyti, todėl aš Žinios - Žinelės Iš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Suvirs 20 metų praktikavimo
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
Autoritetas yra paties Die aiškiai pabrėžiau, kad Bažny
Mano Garantavimas
DANTISTAS
Lietuvos
756 Yvest 35th Street
vo įstatymas, ir kur tas įsta čia po Dievo yra aukščiausias
Palengvins akių Įtempimą., kas es
ti
priežastimi galvos akaud&jimo,
2201
W.
Cermak
Rd.
TeL CANal 5969
tymas yra užlaikomas^ten mes autoritetas ir todėl žemesni?
akių Įtempimo, nervuolu— Jaunosios Lietuvos Są svaigimo,
mo, skaudamų akių karšt], atitaiso
matome gražią tvarką ir susi- autoritetas visad turi nusilen jungos krepšininkų komanda, trumparegystę ir toliregystę. PrircnVALANDOS:
gla teisingai akinius. Visuose atstll- 9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
klausimą. Pavyzdžiui, neseniai liti prieš aukštesnį.
kiniuose egzaminavimas daromas su
papildyta
'kitų
komandų ge- elektra,
6 iki 8 vakare
. .
...
parodančia mažiausias klaiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7 tūbų radijos, gražiuose mirė aukščiausias Katalikų
Taipgi tenka girdėt kai ku- resniais Žaidėjais, Itvgoje nu- da«- SpecialS atyda atkreipiama Į Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2lOO
Yvest Cermak Koad
.
.
,
..
’
*'
mokyklos
valkua
Kreivos
akys
ap

pagal sutartį
kabinetuose, vertos $45.00, Bažnyčios autoritetas Popie- rias draugijas nusiskundžiant,
galėjo Latvijos rinktinę ko , taisomos.
OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
i“$18.5O
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. Ras. 6958 So. Talman Ava.
žius. Kardinoiai susirinko iš-. kad joms nesą galimybės pri maudą 29:28
ir pagal sutartį_________
NedSlioj pagal sutarti.
Rea.
TeL
GROvehill
0617
11 tūbų, radijos, gražiuo rinkti naują mirusio vieton, klausyt įprie Federacijos sky
— Per Velykas Vilniuje ir1
akys atluU8O. Office TeL HEMlock 4848
i'eL Calmnet 6874
Vieną iš kardinolų išrenka Po-, vot pinigų ir mokėt į skyrių.1 Vilniaus krašto sodžiuose vie-1
se kabinetuose,
,
**
**
dn1
’
*.
Kainos
pigios
kaip
uriSO VALANDOS:
I pirmiau.
9 ryte iki 8 vakare išekiri&nt sekpiežium. Prieš valandėlę, kurs Aš manau, kad mokestis ; šėjo 35 žmonių ekskursija iš!
po
1
£28-00
I
madieniue ir trečiadienius
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 šmotų geri Parlor Setai, buvo toks pat kardinolas, kaip
Telefonas YARds 1373
ir kiti, bet dabar išrinkus jį
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
po £28.50
PIRKIT NAUJAUSI
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Popiežium, visi kardinolai
LIETUVIAI DAKTARAI
DANTŲ GTDVTOJAS
5 šmotų Bedroom Setai, klaupia prieš jį, bučiuoja jo
2423 W. Marųuette Road
3259
S. Halsted Street
Tel. Yardi 3146.
p° £39.50
_________
CHICAGO,
ILL._________
žiedą, pareikšdami jam išti
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
I
Didelės, gražios skrynios || kimybę ir pripažindami jį au2 iki 4 ir 7 iki 8
Ofiso TeL VIRginia 0036
Recineucųos TeL ativeriy 8244
— Cedar Chests,
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8
kščiausiu autoritetu.
PHYS10IAN and SURGEON
Šventadieniais: 11 iki 12
p° £18.50
.
Kiekviena tauta, ar valsty
4645 So. Ashland Avenue
Naujos {Skalbiamos Masi bė, kuomet jai gręsia pavojus
OFISO VALANDOS:
415/ Archer Avenue
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nus. po £27.50
Ginto
vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.
ir 'kad nuo jo išsigelbėjus, tuoj

DR. F. G. WtNSKUNAS

DR. F. ATKOČIŪNAS ! DR. CHARLES SEGAL

DR. P. J. BEINAR

PERSIKĖLIMO
IŠPARDAVIMAS

DR. A. J. MANIKAS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. GEORGE L BLOŽIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. BERTASH

0R. WALTER J. PHILLIPS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

Chrysler ar Plymouth

DR. STRIK0L1S

DR. T. DUNDULIS

DR. V. A. ŠIMKUS

Naujos 1939 m. Elektri- |) savo veikimą sucentralizuoja,
mės Ledaunės, su 5 metų po vieno generalisimo, autori
I garancija,
teto vadovybe. Ispanai, kuo
P“ £87.50
met -pamatė, kad jiems gręsia
pavojus patekt koanunistų vePorceleniniai Gasiniai Pe
rgijon, pasidavė vieno genero
Čiai. po £29.50
■ I Dideli, gražūs, balti po'r- lo Franko vadovybei.
Laike pasaulinio karo, ko
į peleniniai pečiai, angliniai ir
L gasiniai, gerai kepa, verti |i liai talkininkai neturėjo savo
veikimo sucentralizavę po viej nūs. po £85.00
Angliniai ir aliejiniai pe- no generalisimo vadovybe, jiems karas prieš vokiečius ne
K I■ čiai 4 kambariams,
sisekė. Vokiečiai visuose fron
K
P“ £16-50
tuose ėmė viršų ant talkinin
Geri vatiniai matracai,
kų. Kaip tik sucentralizavo
po £3.95
savo veikimą, tuoj talkininka
Innerspring matracai,
ms ėmė sektis ir vokiečiai li
ko nugalėti.
po £6.95
* Rodos, nebūtų reikalo labai
daug apie tai aiškinti, nes tas
dalykas taip jau aiškus ir le
ngvai suprantamas. Atrodo,
3409 So. Halsted Street kad net mažyčiai vabalėliai1
Tel. Yards 3088
supranta bendro veikimo svajymu» radio programa* ii sto-1 rba Pažiūrėkim skruzdės, ko-

- JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

_as WCFL. — #70 k. dabar cau- I
* ‘
ju laiku, nsdlllomls a vaL vakara I kios maioa, o kaip jos ben-1 Ii

ir akinius pritaiko

3343 So. Halsted Street
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemllkal 18lobullntl, nužemintos kainos, lengvi UmokSJimal,
teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WIUU I.IKE U8”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių valiausios mados, nuo S 16.00
Ir augftčtau.
•

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS
REAL ĖST ATE
INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rųšios naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokė;
Jiao, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu geriantį atlyginimų Iš 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 krelpkitės prie:

JOHN

PAKEL

6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Nedėliomis pagal sutartį.
Office TeL YARds 4787
Namų Tat PROspect 1830
Tel OANal 6122.

Klausykite
PALENDACH*S TRAVEL
BUREAU

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Rezidencija
8939 So. Olaremout Ava
Valandos 8—10 A. M.
Nedcbonus pagal sutarų.

Tel OANal 0257
Rea. TeL PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS

Folklore
Radio
Program
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.
REZIDENCIJA
1821 So. Halsted Street
6631 S. Californla Avė.
TeL Pnllman 7236
Rezidencija 6600 So. Arteaian Avė.
Telefonas REPnblic 7868
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet
loa. Pullman 0263
6 iki 9 vakare
Office Phone
Res and Office
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. Michigan Avė.

DR. J. J. KOWAR

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

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH

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

TeL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

DENTISTAS

4631 So. Ashland Avenue

4300 So. Falrfield Avenue

Res. 6515 S. RockvveU Street

«

Telefone REPnblic 9728

OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vaL
.-m-

BateBį.

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

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

4631 South Ashland Avė.
TeL Yards 6H4
Pirmadisnisis, Trečiadieniais iz

-

T
Šeš tu Ii oi:.. ,

.1

PRAtrciAs

nyčių, isprogdinta 4,000 tiltų, taip pat tenka pažymėti, kad
išnarinta 1,750 fabrikų ir iš- daug grįžta ir į Katalikų Banaikinta labai daug derlingų žnyčią buvusių bedievių važemių.
i dų ir šiaip eilinių žmonių.
Be to, išgriauta labai daug Daugumas jų tai darų politimiestų, ypačiai baskų žemėje, niais sumetimais —- žmones
kur kovos buvo laitai žiaurios be tikėjimo trečiojo reicho vaLr nuostolingos. Madrido tie- ldžia įtaria kaip mailksistus.
Čioji namų dalis sušaudyta ir Į protestantizmų pereina dauišgriauta. Beveik visi prie giausia žmonės, kurie yra pa' Viduržemio jūros esu Ispani- sidavę komunizmo įtakai.
jos uostai yra apgriauti ir be
--------------------'remonto jų nebegalima kaip Uždrausta Laisvai
reikiant vartoti laivininkystės platinėti Pieną
tikslams. Lėktuvų bombos y*
ra sunaikinusios jų įrengimus,
Anksčiau Klaipėdoje ūkinio nuskandinti laivai užvertę n^a^ be
suvaržymų laisvai
galėjo
pieninėms
ir krau
jų prieplaukas.
Karas tiek vienai, tiek ki tuvėms pristatinėti pienų. Šio
tai pusei yra kainavęs milži mis dienomis išleistas įsaky
niškas sumas. Madrido vyriau mas, kad visi pieno statytosvbė savo karines išlaidas «in* P*enQ privalų suvežti į
kiek anksčiau yra atpskaičia- Klaipėdos pieno b-vę, iš kur
jis bus paskirstomas ipo visą
vusi 300 milijonų svarų.
miestą. Vadinas, Klaipėdoje
jau pradedama įvesti maisto
Anglų Valdžia
produktų gamybos kontrolė.

' MSCONSINO UEIUVIŲ ŽINIOS
Klebonui J. Marčiui
Pagerbti Vakaras

Garnys aplankė Antaną

ir

tu), balandžiu 24 d., Sv. KotRAC1NE. — Sekmadienį, rinos ligoninėj, su gražia inebalandžio 16 d., i it tuviai raoi- rgaite. Motina sveiksta ir neniečiai surengė savo gerb. kle- užilgo įvyks (krikštynos,
bonui kun. J. Marčiui puger-'
bti jo varduvių proga vakaGegužines pamaldos įprasirienę.
dės trečiadienio vakare, geguVakare dalyvavo apie 200 žės 3 d., 7:30 vai. Pamaldos
žmonių, ’kur.ų tarpe buvo sve- gegužės mėnesį įvyks trečiačių iš Gary, lnd., Chicago ir dienio ir penktadienio vaka
rais 7:30 vai. O šiaip papras
Waukegan.
tomis dienomis bus tuoj po
Per vakarienę irerb. klebu
. .. a
.
šv. Mišių. Gegužės 5 d., 7:30
nui įteikta is Gary, lnd., gra.
,
,
. ». .
. .
. vai. vakare bus Apastalystes
žiu gėlių. Raciniečių vaidu įMaldos pamaldos. Po pamal
tei'kė Kaupiu maža dukrelė ir
dų įvyks susirinkimas. Prašo
■ rimulių mažas sūmiis gražių
mi visi atsilankyti, nes rfau
dių su pinigine dovana.
seniai įvyko susirinkimas.
Gerb. klebonas už surengtų
vakarienę ir dovanas nuošir
Šeštadienį visos sodalietės
džiai padėkojo rengėjoms? ir
, eina išpažinties, o iper pirmas
dalyviams. Taip ipat savo kai-1 » .....
,
sv. Misiąs, gegužes 7 d., prie
boj nors trumpai prisiminė a- šv. Komunijos. Po mišių tupie graži,, Lietuvą kurioje pe-1
sosi[itfkhn
rnai vasarų lankosi.
I
____
o

/
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Katalikams Rodo
Prielankumą

i

COULD NOT DO HER

Portlando uoste anglų kata
likams jūrininkams atidaryta
bažnytėlė, pašvęsta Marijos
KJūrų Globėjos garbei. Admi
ralitetas palankumo ženklan
tai bažnytėlei padovanojo ali torių ir žvakides.

HOUSEWORK
yvrHEN erery-

“ thingvou at
Linkėtina, kad ir ateityje!
tempt is a bordeo
Trys draugystės, būtent Gy
—when you are
raciniečiai su savo gerbiamu j
į:
nervous and irrivojo Kažančiaus, Tretininkai
■ " table—at your
klebonu taip gražiai gyven.ų.
wit’s end—try
ir Apaštalystės Maldos, kitų
this meditine. It
Vakaro rengime daugiausiai1 mėnesį, gegužės 21 d. rengia
tnay be just what
you need for extra
darbavosi T. Petkienė, Lizdie- j didelį “bunco palty”. To pa
energy. Mrs. Charles L- Cadmus of
Sudetų krašte, kuris praei
Trenton, New Jersey, says, "After
nė ir Kvekšienė.
E. V. rengimo visas pelnas eis į fomdoing just a little work 1 had to tie
tų metų rudenį buvo atskirtas
down. My mother-in-lav -> recona--------- -----------į dų iškloti bažnyčios talkus. Damended the Vegetable Compouad.
nuo Čekoslovakijos, praeitais
Kenoshos Žinios
; bar yra dalinami vokeliai su Šitaip kraipė-tampė savo veidų Hitleris praeitų penktadienį kalbėdamas Vokietijos par metais daug išstojo iš kata I can see a wooderful change now."
; keturiomis dovanomis ir kai- lamente ir puldamas demokratines valstybes. (Acme photo)
likų Bažnyčios ir prisirašė
Šv. 1 ėtro parapijos salėj, nuoja p} centų. Kiekvienas tuprie protestantų tikėjimo. Bet
ViGtUSlE COMPnUNJ
balandžio 22 d., Šv. Vardo rg(ų bent vįen^ pasiimti. Bi- Busimasis Karas Vokiečių Gen. Štabo
Ispanijos Karo
draugija suiengė šokius, lai lietai į “bunco party” kai-j
Pulkininko Samprotavimų Šviesoje Sąskaita
buvo pirmas toks didelis pa- nuoja 25 centus. Prie dairų
I
Ispanijos
karas
jau
yra
pa
'
rengimas. Visais atžvilgiais i bus dovana duodama. Tad vi(XX) Vok iečių generalinio j Tasai karas bus be galo
pasisekė. Buvo 100 porų. Salė sį dienų dalyvaukime ir pa- štavo pulkininkas Foertschas žiaurus, kruvinas ir ilgas, sibaigęs ir nacionalistai galu
tinai pergalėjo vyriausybinin
dar niekad nelipate Jokio g|a- dėkime toms moterims sukelti neseniai išleido knygų apie
Taigi,
pulk.
Foertschas
ne

PER VISĄ ŠĮ MĖNESĮ
kus. Ta proga prancūzų laik
žaus jaunimo, ir tai dar visi bent pUSę tiek kiek reikia dėl! “Karo menų vakar ir šian
tiki,
kad
pasisektų
“
žaibiniu
lietuviai. Dabar tokie šokiai takų išklojimų. Tų draugys dien”. Autorius, galima sa
raščiai pateikia šiurpų Ispa
smūgiu
”
partrenkti
prieš,:
Į
nijos .pilietinio kar0 ba|ans„.
įvyks kiekvienais metais ir čių moterėlės ir vyrai pašven kyti, yra vokiečių karo vado
prieš smogiamąją jėgą visada Pasirodė, kad Ispanijoje per
REFRIGERATORIAI
bus metinis parengimas. Kada čia savo laikų, o mes parapi- vybės minties reiškėju.
bus
rasta
atitinkamų
apsau
yra jaunas vadas, tai ir jau jonys padėkime joms nusipirk Vokiečių strategas nemano,
pilietinį karą kovėsi apie 1,PO
gos
priemonių,
kurios
tą
smū

nimas pasirodo.
Rengėjai dami vokelius ir bilietus. Nes kad paskutiniųjų karų — E71)00,000 žmonių, jų tanpe 100,džiaugiasi pasisekimu ir šir jei kiekvienas jaunas ir su tiopijoje, Kinijoje, Ispanijoje gį neutralizuos. Netikėtai už 000 marokiečių ir 80,000 ita
dingai dėkoja visiems, kurie augęs savo 10-tuku prisidės, — patyrimas būtų daug ko pulti irgi nepasiseks, nes pir lų. Šis karas yra pareikalavęs
ma visada reikės sutelkti pa labai didelių aukų. Ligi šiol j
dirbo ir atsilankė į šokius.
tai ir nepajusime turį reika pamokęs: čia buvo tik vieti
sienyje didesnius armijos kie
lingų sumų pinigų darbų pra- nio pobūdžio karai. Pulk. Fo kius; tat pareikalaus tam tik surinktomis žiniomis, iš viso
Balandžio 30 d., 7:30 vai. dėti,
ertschas yra įsitikinęs, kad ro laiko, o per tą laiką ii per pilietinį karą žuvo apie
vakare, parapijos salėj moky
būsimasis karas bus visuotinis, priešas spės kariuomenę su 650,000 žmonių, o sužeistųjų
skaičius prašoka visą milijo
klos P. T. A. rengia “penny
tai bus didžiųjų koalicijų ka telkti.
ną.
bingo”. Už 25 centus bus ga Antano Totilo ir Teresės Sa ras. Užtat dėl menkų priežas
Vokiečių pulkininkas tiki,
lima lošti 25 lošimus. Visas dauski sūnus buvo krikštytas čių ar dėl neapdairumo tas
Per šį karą labai daug yra
pelnas eis parapijai. Tad ren vardu Richard-Antbony, bala- karas nekils: jis prasidės tik kad, be abejo, busimajame ka nukentėję ir civiliai gyvento-!
gėjas kviečia visus atsilankv- ndžio 16 d. Krikšto tėvais bū tada, kada po mažųjų prie re bus daug naujų dalykų, ku jai. Jie nukentėjo dvejopai:
ti, linksmai laikų praleisti vo Anthony Wilker ir Julija žasčių bus prieita prie didžių rių iš anksto negalima pra per miestų bombardavimus ir
nauju žaidimu ir sykiu savo Sadauski. Kun. Petras Biskis, jų motyvų, kurie pažeis gy matyti, lygiai kaip prieš 1914 per bėgimus. Civilių gyventorapijų paremti.
MIC kūdkkį pakrikštijo. Rap. vybinius didžiųjų valstybių metus niekas nepramato D. jų aukų skaičius siekia iki
interesus.
i UII Kar° imaaitrum^
’ 300,000 Žmonių, o be pastogės'
' yra likę 2,000,000 žmonių. Pi- [
LirE’S BYVTAYS

SPECIAL SPECIAL

♦

Klausimai ir Atsakymai tuvos pilietybę t Ar man sun- lietinio karo metu išnaikintų ’
W/WW£P M£ Nor To ±£T you ČMAKK
/^HOTNOZ. ČEHT - To ~THL ęroCZJVf &U.L This IV££/C/
your

ku būt išvažiuoti iš Jungtinių vertybių pinigais tiesiog negaValstijų?
j Įima aipskaičiuoti. Pagal pačių
i
...
iš viso i5’
! KLAUSIMAS. Nespėjo pre ATSAKYMAS. “Pirmos po ispftnų žinias»
zidentas Rooseveltas paskirti; pjeros” nepadaro šios šalies griauta 12,300 namų ir bažnaują WPA administratorių. į piliečiu įr neatima senos piliekaip visi ateiviai buvo paliuo- tybės. Jung. Valstijų valdžia
FOR DELiaOUS
suoti nuo W.P.A. Kaip jis. nesulaikys išvažiavimą,
SNACKS...
gali prašalinti tuos vyrus nuo
darbų, jie biidni ir daugu
ARE
SUFFERING ri<OM
moje atsitikimų turi užlaikyti
ir kitus.
c/iie ln dus)
lic'ht-glcire,
^5
ATSAKYMAS. Tai ne admi
Nepiliečiai ir WPA darbai

EYE STRAIN

nistratoriaus kaltė. Kongresas
pravedė įstatymą, po kuriuo
nei mažiausia dalele išskirtų'
WPA pinigų gali būti varto
jami algoms nepiliečiants.
“Pirmų popierų ’ savininkas
vis yra ateivis
KLAUSIMAS. Turiu “pir
mas popieras”. Darbo čia ne
galiu rasti ir ketinu grįžti j
Lietuvą. Ar aš pamečiau Lie-

I

c1 > ig no v

er

y/i' •r/vl r
s EYes
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lor setas, kė

dė, lempa,

stalelis ir
smoker

TIKTAI

\ < n mg, ete ?

Do Tnur tftt bmn—
"V” H
tired, uneomfaruble?
Murinę. It coetaiM 7 h
fui ingredients wh
eleirre and clear eyesl
d«n«d fromfatigtie — m
your eye« feel dean, fr
alivel Much ntore effective th«n borie acid.
Send for trlel bottle. Meti 10c (atanaa
coin) witb your name and addr«M to The
jrine Ce_ Dtpt. M F > CJucaao, |1L
Murinę

AT

2 šmotą par-
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KRAFT

CHEESE SPREADS
• Juat hring out aeveral rarictira of Kraft Cbeeae Spreads
and rrackera . . . and rompany
rafreahmaBta are a 11 raadyl
Tbeae Spreada are grand for
aaadwichea, appeticera and
aalada, too. Nolioe tho amart
now eude-do* demgn «a the
Swankjrawif glaaaea Kraft

Spreada come (n.

*

Roosevelt Furniture Co.
2310 W. Roosevelt Road
Chicago.
Tel. Seeley 876C
^aĮMcagcaBaeaasga=aass=aaaigrwMr riminiu1 ag

f
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VIETINES ŽINIOS
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LEO NORKUS, Ir.

Rytoj “Nelaimingas
Buickas”

DISTRIBUTOR

OF
MARQUETTE PARK. —
Gimimo Panelės Šv. parapijos
choras rytoj duos gražų kon
B E E R S
certų ir komedijų “Nelaimin
gas Buickųs”. Vakaras bus
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Ghicagoj. Visi geria ir mėgsta
parapijos salėj, prie 68 ir S.
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dur go
Washtenaw gatvių.
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im
Komedija yra labai juokin
portuotų pirmos rūšies produktų.
ga. Marytė neturėdama tėvų
Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
gyvena pas turtingų dėdę ir,
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar
kaip visos merginos, mėgsta
navimų.
važinėti “mašina”. Dėdei iš
2423 West 64th St.
Tel. Hemlock 6240
važiavus gydytis, ji pasirenka
sau vaikinų Juozų, kuris turi
Buickų, bet galvoj nedaug kų,
o atmeta Jonų, kuris jų la
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
bai ‘myli, bet atmeta vien dėl Kaipo Toksai. “Draugas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.
to, kad turi Fordų. Ant galo
vis t?k išteka už Jono.
7-nių METŲ SUKAKTUVIŲ
Magdutė įsimylėjus į Juozą
ir tik iš pavydo jį visados va
ŠŠ. Petro ir Pauliaus lietuvių parapijos, Rodkford, III., altoriaus vaikų draugijėlė su savo vėliava Dievo Motinos
DIDIS
dindavo kvailiu, kada tik atei
Gerosios Patarties, kurios garbei buvo laikoma novena. Nov ena baigėsi balandžio 26 d. Kairėje (užpakaly) parapijos
davo pas Marytę. Išgirdęs Ma
klebonas kun. Juozaitis.
rytės kvailumų Jokūbas pa
Praeitų
sekmadienį
pakrikš

Novena Prie Motinos torijų. Paskui kun. K. Juozai- ži procesija. Mokyklos vaiku tytas sūnus Agotos Jenulevi- siunčia Marytei telegramų,
kad jis mirsiųs ir pavedus jai
tis lietuviškai nurodė kiaušy- į čiai, pasipuošę, kaip angeluGerosios Patarties
tojams, kiek malonių suteikė kai, ministrantai ir sodalietės čiūtės ir Juozo Kuzevičiaus visų savo turtų, jei ištekės už
VISOKIŲ NAMAMS RAKANDŲ
Balandžio 26 d. novena prie Motina Gerosios Patarties šiai ėjo procesijoje giedodami Mo vardu Jonas - Antanas. Kū vaikino, kurį dėdė jai išrin
Motinos Gerosios Patarties iš parapijai. Rockfordiečiai turi tinos Gerosios Patarties gies mais buvo Vincentas Grobei ko.
Jurgis, policistas, tampa pa
kilmingai baigės. Paskutinį va džiaugtis, kad jų parapijoje mę. Taipgi procesijoje buvo ir Elena Jenulevičiūtė.
keltas į policijos viršininkus
karą žmonių susirinko labai ši novena pirmiausia buvo nešamas labai gražus paveiks
ir, kai gerai išsigeria, pasiper
skaitlingai. Pirmiausia nove- pradėta lietuvių kalboje. To las, kuris yra vieno garsaus
Su pirma gegužės mėnesio
SUCEDYMAI SIEKIA
ša Klarisai, Marytės tarnaitei
nos maldos buvo atkalbėtos ir liau klebonas pranešė, kad artisto pieštas Ryme.
diena mūsų bažnyčioje prasi
IKI
Veikimas baigiasi visiems su
litanija Panelės Švenčiausios vyskupas Hoban suteikia tų
dės gegužinės pamaldos. Per
situokus. Grįžęs dėdė Jokū
Šį sekmadienį parapijos sve
atgiedota visų bažnyčioje esa malonę kiekvienų trečiadienį
šį mėnesį prašykime Panelės
i'*"“-7“"“'- *
bas visus palaimina. •
nčių. Anglų kalboje pamokslų per visų metų laikyti Šventų tainėje bus šokiai parapijos Iii*
, . _Viai
T. . ,l/viGciflmi
. v
. otQilnn_
.
'Švenčiausios malonių, ypatinnnivlui
’iiil
Komedija yra trijų aktų ir
pasakė kun. John Mahoney, Valandų ir novenų prie Moti- naudai. Visi kviečiami atsilan
gai nusidėjėlių atsivertimo.
visuose yra daug juoko. Visi
kyti.
\
O.S.A., atpasakodamas visų nos Gerosios Patarties.
Mėlynakė
kviečiami jų pamatyti.
Motinos Gerosios Patarties isPo pamokslų sekė labai gra-

AMBROSIA & NECTAR

Išpardavimas

Prugress Krautuvėje
50%

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS

Vyksta Į Kaliforniją

Padėka

J. Skelly, kor.

Bal. 16 d. proga mano gi AUKOS GINKLŲ FONDUI i
mimo - vardo dienoje ir įtei Lietuvos Konsulatas Chicakiant man D. L. K. Gedimino goje gavo ir šiuo skelbia se-j
riečiai apgailestauja M. Da
ordinų buvo suruoštas bankie kainas aukas:
Atidarymas Vytauto
mbrausko. Buvo veiklus na
tas,
Shoreland viešbutyje.
Parko
Apsigynimo Fondui.rys draugijose ir parapijoj.
Tos iškilmės įspūdžiais la
Detroit, Mich. vaistininkas!
Bal. 30 d. “Draugui” ten Buvo nenuilstantis veikėjas.
bai džiaugiuosi ir esu nuošir J. J. Smailis, D. L. K. Gedi-!
ka atidaryti Vytauto daržai Kolonija netenka darbštaus
džiai dėkingas. Už viskų ne
mino
kavalierius atsiuntė
pirmu, pavasariniu pikniku. darbininko. Gaila netekti ge
galiu tinkamai visiems atsi
$335.
Šių
sumų suaukojo:
Cicerieičiai
pavasariniame ro žmogaus.
mokėti. Prašau, priimkite ma
Birutė Smailytė .. $100.00
“Draugo” piknike žada skait
no nuoširdžių padėką. Dėkoju
Dr. J. Jonikaitis
$100.00
Išvažiuodamas M. Dambrau
lingai dalyvauti. Aš manau,
bankieto suruošimo rūpestin
J. Tamošiūnas
$30.00
kad nė vieni ciceriečiai, bet skas užsiprenumeravo “Drau
gam komitetui, Lietuvos vy
J. Smailis
$25.00
ir iš visų kolonijų suvažiuos gų” ištisiems metams. Sakė,
riausybei, dalyvavusiems pro
A. L. T. S. 29 kuopa $25.00
daug “Draugo” bičiulių ir Custer, Mich., yra daug lietu
gramoje, už dovanas, už svei
J. Laukonis
$20.00
vių katalikų ir žadėjo pasi
rėmėjų.
kinimus telegramomis ir laiš
$10.00
darbuoti “Draugūi” paieško Antanina Švilpauskienė, iš kais; dėkoju laikraščiams, vi J. Kavaliauskas
Girdėjau, kad pikniko me
F.
Motuzas
$5.00
damas naujų skaitytojų. Ma- Melrose Park, pradžioj gegu- siems darbavusiems ir dalyva
nedžeris žada labai šauniai
A. Kizis
$5.00
tote, darbštus žmogus kur ne- žės mėnuo apleidžia Chicagą
vusiems man suruoštame banpriimti visus svečius bei pik$5.00
būtų vis nerimsta ir veikia. ir išvyksta į Californiją, kur kiete. Už viską visiems pasi M. Smailienė
nikierius. Turi suorganizavęs
J. Klemarauskas
$5.00
Linkime Motiejui pasiseki žada pagyventi ilgesnį laikų lieku labai dėkingas.
daug darbininkų, kurie man
F. Šuipis
$5.00
mo ūkyje ir sėkmingai dar ir sustiprinti savo sveikatų.
dagiai patarnaus visiems atsi
Kun. Anicetas Linkus Chicago, UI.:
buotis tarpe ūkininkų. Rap. P-nia Švjlpauskienė plačiai ži
......... «
.
lankiusiems į “Draugo” pa
$2.00'
noma ne vien Melrose Parke, p-niai Švilpauskienei laimin F. P. Bradchulis
vasarines iškilmes.
J. Chemeris
$2.50
bet ir Chicagoje. Jinai yra gos kelionės, sustiprinti savo
Važiuojame!
$2.00
Cicerietis Su
daug dirbusi visuomeniniame brangių sveikatų, ir vėl su A. J. Zalatoris
Po
$1.00:
M.
Chemeris,
A.
darbe. P-nia Švilpauskienė da grįžti į mūsų tarpų. P-nios A.
Bal. 30 d., 10 vai. ryto, se Roselandiete
lyvavo dienraščio “Draugo” Švilpauskienės asmenyje, mel- Ginzbelis, S. Daugiella, A. Chu
nu laiku, J. Barausko trokas
Bal. 29 d. Jonas Mikolainis,
kontoste ir laimėjo pirmų do roseparkiečiai ir chieagiečiai, ras, M. Regis, J. Kulis, J. C.
išvažiuos su darbininkais ir
Jr., 1531 So. 50 Avė., susi vanų; jinai kada buvo statoma abelnai Marijonų Rėmėjų Dr- Aleksa, J. T. Aleksa.
svečiais nuo parap. mokyklos
tuoks su Marijona Stakulyte, Tėvų Marijonų Seminarijos ja netenka vienos žymiausių
Lietuvos Konsulatas,
tiesiai į Vytauto parkų, kur įoselandiete. 61 i ūbas bus ^"'koplyčia
—
pastangomis
100 East Bellevue Place,
įvyks “Draugo” pavasarinis sų Šventųjų parap. bažnyčio- ir vigŲ Meirose park lietuvių veikėjos, ypač dabar, kad ar
Chicago, Illinois
tinasi vasariniai išvažiavimai.
piknikas sykiu ir Vytauto da
je. Jaunai porelei linkime vi pritarimu, įamžino įdėdami
ržo atidarymas. Kurie žadė
so gero.
gražų spalvuotų langų, Mel
jote važiuoti padirbėti ‘ ‘ Drau
rose Park lietuvių vardu. O
gui” prašome būti laiku, kad Padarė operacijų
kiek daug mažesnių darbų pnereikėtų laukti.
Kvieslys
Žymiam biznieriui, M. Zvi- nia Švilpauskienė atliko, būtų
bui, 1347 So. 50th Avė., dr. sunku juos visus čia suminėti.
Sudiev Cicero
Stone padarė sėkmingų ope Tai nepaprastos energijos ir ■
Eheck Belota And See If Yon Hare
Bal. 29 d. ryto Motiejus Da racijų Loretto ligoninėj. Ligo darbštumo moteris, kuri suge
Any Of The Sigita
nis
jau
sveiksta
ir
greit
galės
mbrauskas np’ ‘‘aižia Cicero.
bėjo gražiai išauklėti ir ap
yno oM and
Dnlrarlat M
batiard look
Išvažiuoja į ūl į C ster, Mich., grįžti namo.
okinf. eranky and hard ta lira
rūpinti savo du sūnus, kurie
kaap you atanka nlfhta aad rob
you ot food haalth. aood tinta. and lobą.
pas savo sese:; .'.g. Gudienę.
Don't l.t vnuradl r'fo" Ilk. that. Atart
Zvibai užlaiko pirmos rū šiandie savistoviai jau gyve
lakine * goto, raliabla tonle—oae mada aapaMat, jos vyras L. Gudaa nese šies tavernų. Galima sakyti,
riaUy /ar tarnam. And nould you aak for anyihlng trhoaa to.iaflta bara tora tottar prored
na ir patys savimi rūpinasi,
than taorld-famotia Lydia K. Plnkham'.
niai mirė.
vienas švariausių tavernų Ciabia Compound?
artthout f*11 Irom ynur drugylat. Orar a mllbet taipgi surado laiko padir
__ tto trholaaoma torto and raota o»
tromaa bara a-rlttan Iln lattarai
Plnkham'.
Compound halp Natuia calm
M. Dambrauskas mano apsi ceroj. Jų taverne ir “Drau
baaaflta.
ynur ■hrl.kinf neraaa, tona up your ayatam,
bėti įvairiuose darbuose.
For tto paat M yaara Lydia C. Plnkham'.
and bala laaaan dMraaa from lamai. fuaogų
”
galima
gauti
pasiskaity

Tagatabia Compoaaad haa tolpad tratėtai
gyventi pas seserį ir pagel
tional duiflrlMi.
Maka a noti NOW to fat a bnttj. of thla
Šia
proga
reikia
palinkėti
tiaaa-provaa
Plnltham'e
Compound
TODAY
ti.
Kap.
bėti jai ūkio darbuose. Cice-

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

$125.00 3-jų dalių miegamų
kambarių setai

£69.50
$65.00 gražūs Seklyčiom
SETAI

£32.50
$75.00 3-jų dalių modemiš
ki Miegamų kambarių setai

£2.95
$75.00 puikūs console, 7-8
tūbų radios

£2995
$32.00 Studio Couches

£1975

£39-75

9x12 gražios Klijonkės

$35.00 gražūs, naujos mados
9x12 kaurai

£2.95

£1975

$25.00 5-kių dalių Breakfasi
SETAI

$55.00 stalo viršų mados
Gesiniai Pečiai

£29.50

£1295
$25.00 gražūs nauji Lounging Krėslai

$395 pilni 4-rių kambarių
£12.95
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga Naujos Mados garantuoti
dėl namų už
1939 Midget Radios

£19800

£695

$18.00 garantuoti springsi
Imame senus dalykus į mai
niai Matrasai

£795

nus ant naujų ,

Pritaikoma Visiems Lengvi Išmokėjimai

NERVOUS
M

$5.00 Naujos Lovos po

ureC®
J. KALEDINSKAS, Vedėjas

3224 SOUTH HALSTED STREET
Tel. VICtory 4226

Chicago, Illinois

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo
Nedėlioj, 11 vai. ryte, iŠ stoties WGES, 1360 kil.

cnsnosĮ

še&'adionis, baland. 29, 1939

gė. Biznieriai K. ir & Andre-!
PALAIMINTO RAMONO Aukso Grūdeliai
liūnai, K. ir O. Vilimai, kurie
LULL KASDIENINĖS
Jeigu dvejuos kariaujate
tiek gražios širdies rodo vi
MINTYS
prieš bendrų priešų, pagelbė18 angliško vertė
siems, ne tik patys dalyvaus,
kite vienas kitų.
Kun. Ant. M. Karužiškis
•Wh
bet užprašė visus savo drau-,
A naras Varty Parapija k°l° 'P*1- ^unSaulintkati, gus, kurių jie turi daug ir vi-, „ ,
Jeigu darbo jėga yra pri. v. _ -T.
sjf.VM
gulminga
nuo skaitliaus, ruPo Atlaidy
®v- ®altrainiejaUi* P»r- kun- Si pasižadėjo atvykti, nes, gir- Balandžio 29 Lhena
Y. Urba. Atvyko taip pat Šv. di, p-nų Raubūnų namuose
“Kas tik gali atsitikti su pinkies turėti kudaugiaua pa
Kaip pavasarinis lietutis Kazimiero vienuolyno kapelio tai jautiesi taip, kaip Lietu- manimi, tebftna tai vienam gelbininkų.
lt'
gaivina
darželius, taip praėję nas kun. B. Urba, tėvas pran- voje lietuviškose vakaruškose.' siekini, būtent, Tavo garbei, Imi, tuo daugiau kiti tavęs
AE
3S&S
40 vai. atlaidai atgaivino Au-ciškonas kun. Alfonsas, tėvai. Taigi, malonūs lietuviai ir!šlovei ir garbei. Tavęs vieno klausys,
šros Vartų parapijų. Daug marijonai: kun. J. Mačiulio- Hetuvės’ kurie užjaučiate fcv.1 aš bijau, nuo Tavęs vieno yra
džiaugsmo besilankantiems ba nis, kun. dr. J. Vaitkevičius, Kazimiero seselėms ir rengi- mano stiprumas, lau aš verKunigai turėtų įsigyti'
žnyčioj per atlaidus parapi- kun. J. Jaučius, kun. dr. P. mo komisijai, kuri daug gra-,
Tau
aš
meile
degu
ir
jojonamss padarė skaitlingas at- Biskis, kun. V. Čeraauskns, '^"iirdies" i’dSio "i ši"rorėn !kio kit® Viešpaties aš netu- S, I’ranc,S"
as gerbiamų kunigų iš kun. P. Malinauskas, kun. X, '"f p "omi atvy^H ir rfeiu, k~P «k Tave vienų. 'P“8 BUČi°’ M I C P3 ra
vykimas
likaoo. lietnviškll
Valios .tnd i* Mnnd.l.in 8*“ P” .
.*‘T’'ktl *r
’
E
*
lUVta
visų Čikagos lietuviškų para- į Vosylius, stud. ii Mundeleiu
*įa'žų ”da"rbfc o ji
I
pijų. Iš Dievo Apvaizdos par. seminarijos kun. Jul. Griniui nai
kad visns atsi. Balandžio 30 Diena
PAMOKSLŲ |
tuvo kun. I. Albavič.us ir kun. ir kun. Malakauskas iš India- lankittsiu8 TigokOTi™i
Kaina #1.75
“Sakyk, kodėl tu Meilę gi
A. Kiškūnas, iš Šv. Kryžiaus na Harbor. Visiems atvyku- kinti.
KP.
1
ni, kuomet ji taip išmėgina ir j “DRAUGAS”
par. kun. A. Skripko ir kun., siems lai Dievas užmoka!
kankina tavo kūnų ir tavo ši | 2334 So. Oakley, Avė.
A. Valančius, iš Gimimo Šv.
K. M. U.
rdį?” Jis atsakė: “Kad tas
M. P. par. (kun. A. Baltutis,
>Juokai ir Šokiai
—
Chicago, III.
_____________________________ I
vnicag
kun. P. Katauskas ir kun. P.
Žemaičių Kultūros Klubo
J i 400 pus,af
puslapių knygą.
Lukošius ir Šv. Petro hr Pau Šį Vakarų Viii Į
paskutinis šio sezono eilinis
liaus: kun. A. Linkus ir kun. Lietuviškas Vakaruškas
parengimas įvyks šeštadienį,
St. Gaučas iš Šv. Juozapo par.
v i
Oft j TT 11 — J //bbLIEVE ITCHINC SKIM Cv/cA/y
MARQUETTE PARK. — balandžio 29
d., Hollywoc.d BventhemostBtubbornlt^hlngofeczere.a.
kun. M. Švarlys iš Nekalto
’7 Air
eu ( Motches, pimpius,athlete'*fotrt, rashesand
‘Šį vakarų 7 valandų baland Tinn saleje, nai
2417 VV. 4«Jrd bt. other estcmally caused skta eruptions,
Prasidėjimo par. kun. A. BriĮ aulckly yields to pure, cooling. antiseptlc.
žio 29 d. p-nų Raubūnų rezi rradzia 7:3U vai. vakare.
i^uia d.d.d. prescription. ciear, groaae,ška, iš Šv. Antano par. kun.
lees and stainleae—drlos fast. Its gentie
dencijoj, 6557 So. Tabnan avė.
Programa
tas
įvairi.
DalySt. Valuckis, iš šv. Jurgio
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
ALEKSANDKA VALSKIENĖ
Krepšinio kovos momentas. Europos vicemeisteris, Lietuvos par. kun. St. Petrauskas ir mėjų 8 skyr. rengia “Šurura vaus Andrejevo šokikų grupė.
(pu tūtuib Bardaieskaitč)
krepšinio valstybinio (komanda, atkakliai iškovojo pergalę kun. P. Gasiūnas, iš Šv. My(gyv.
— 2651 W. Pers h ing Rd.)
Burum” — lietuviškas vaka Šoikiams grieš Juozo Grušo
prieš Latvijų 27:7. (VDV).
Mirė bal. 27, 1939, 11 vai.
ruškas Šv. Kazimiero Seserų orkestrą. Be to, bus “door
ryto, sulaukus 56 m. amžiam,
O’Braitis L.F.
7 2 3
i
Gimus Lietuvoj, Raseinių apvienuolyno naudai. Komisija pryzai”.
skr., Kaltinėnų par., LevenarRungtynės ėjo per dvi se Milauskas C.
Clevelandas - Naujas
2 0 3
polio dvare.
savo darbų pilnai atliko, da
Antanas Rudokas,
sijas ir trečiame liko tik pa Gregg C.
Amerikoj išgyveno 33 metus
0
0
1
Lietuvių Sportininkų
PaliKu dideliame nuliūdime:
bar
tiflc
laukia,
kad
į
tas
lie

Ž. K. K., fin. sekr.
tys stipriausi tymai. Šitam žai Malakas KG.
4
mylimų vyrų Juozapų, 2 sūnūs:
1 1
Vladislovų, marčių Gnu ir Jų
tuviškas vakaruškas atvyktų
Centras
Sweeps away sirface deposits .
diine, Clevelando Lietuvių klū Kubilius L.G.
anusų, ir Steponų, dukterį Pau
6 1 3
hreaks
up
dali,
ūgly
tooth
film
linų, žentų Antanų ir jų anūk^
skaitlingas būrys svečių. It Iš Lietuvos Išvyko
Maeiuiionius, pusbrolį BardausPraeityje, Chicago, kuri tu bas nugalėjo Amsterdam, N.
Ūke magic. Yon’d nover bolieve how fast j
kų ir jo šeimynų, pusseserę
tikrai galiu sakyti, kad ir bus,
the NEW Llsterinc Tooth Pašte cler-ns
and polislics teeLh. Its new. niiraclr-clpa įs
Aukštkalnlenę ir jos šeimų, švori daugiausia lietuvių gyven Y. Lietuvių Klubų 57—45.
Keliasdešimt
Rumunų
Totais
24
Z
12
tos
ingndient,
Lustar-Eoam
deterge.it
.
gerį Antanų ir brolienę Vais
nes visi žino, kiek čia bus įDaytono
Vyčių
tymas
nuga

whLsks
(
away
ūgly
sarfaco
deposits
in
a
JifTy.
tojų, buvo pasižymėjus kaipo
kius, brolienę Apolonijų ir jos
Dayton — 51
The
tostant
bmsh
and
saliva
tnuch
smal

vairios linksmybės — šokiai,
vyrų Vincentų ir šeimų Saba
Lietuvoje
buvo
apsigyvenę
lėjo
Niagara
Falls
Šv.
Jurgio
ine
Luster-Foam
detergent,
it
sarges
toto
Lietuvių Sportininkų centras.
liauskų ir gimines ir uraugus.
a roam of tlny, actlve bubblrs, whieh sweeps
B F P dainos skambės iki vėlumos, apie 100 rumunų, kurie vertė Into
and cleans plts and crucks so minute
Lietuvoje paliko seserį Lkajuparapijos
klubų
34
—
30.
Rung

even
water
may
not
enter
them
.
.
.
leaves
Čia smarkiai veikė visokios
tienę ir sesers dukterį Stefaniją.
E. Augaitis R F.
6 2 1 o jau tų vaišių — galybės. Ar si agentavirau ir kitokiais ve your whole mouth tingiIng with lite . . .
Priklausė prie Apaštalystė.
starts your teeth sparkjlng with new luster.
lietuvių sporto lygos. Čia tai tynėse už čempijonatų, Cleve* C. Vanagas L.F.
Maldos ir Tretininkų draugijų.
2
3
4
Get the big 2Si tube, or better štili, the
gali
būti
kur
nors
geriau
ir
rslais. Paskutinėmis dienomis double-size 4O< tube containing more tlian
Kūnas pašarvotas J. Liutęvipgi radosi žymiausi sportinin lando Lietuvių Klubas nugalė Vaitkus L.F.
M pound at any drug counter. Lambert
čiaus koplyčioje, 4348 S. Cali0
0
1
lirfksmiau.
P-nai
Raubūnai
savisi jaunesni rumunai iš Lie- Pnarinacal Co., St. louis. Mo.
lomia Avė.
kai ir Chicagos tymai visados jo Daytono Vyčius 52—51 ir Scott L.F.
THI NEW rot MULA
2
0
C
į
vo
namus
gražiausiai
prirentuvos
išvyko.
Laidotuvės įvyks plrmad., <ekilo
nauji
Amerikos
Lietuvių
atsilaikydavo prieš kitus mįegįoižės L <4 Iš koplyčios 8 vai.
Zolinskas C.
—b»TJ9 atlydėta - j NekaltC
LISTERHIE TOOTH MSTE *^te
vIŪBul 1
A L erzliu
etuš. DabSt £18
Prasidėjimo Švč. Panelės par.
Alexinas R.G.
x x supcrcharged with
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
veikia labai silpnai ir kiti vietų užėmė Amsterdam Lietu F. Goidikas L.G.
lingos pamaldos už velionės ste
lų. Po pamaldų bus nulydė
vių
klubas.
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
miestai Chicagų visai pralen
ta į Šv. Kazimiero kapines.
’ X* ✓ ✓ ✓ 4 4 A > II * I

SPORTAS

CHICAGOS LIETUVIŲ

M

1
I

S

*Mcratcnmg

-LUSTER-FOAM

Cleveland — 53

kė.

22 7 8
)
B F P^ Totais
Balandžio 16 ir 17 d. Cle- Visnauskas R.F.
Sportininkas
5 11
velande įvyko visos Ameri
kos Lietuvių Krepšinio pirme
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
nybės, (kuriose dalyvavo net
KE L NER—PRU Z I N
septynios valstybės. Chicagos
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
miestų atstovavo “Margučio” Phoie 9000
620 W. I6th Ava.
tymas, kuris prastai pasirodė
ir pralaimėjo pirmų žaidimų
net per 9 punktus.

Geriausi tymai buvo iŠ Amgterdam, N. Y.; Niagara Falls,
N. Y.; Duąuesne, Pa.; Akron,
Ohio; Dayton, Ohio; Cleveland, Ohio; ir Du Bois, Pa.
Antros divizijos tymai buvo
pš Gary, Indiana; Chicago, IIįois; liacine, Wis.; Youngs"'town, Ohio; ir Cleveland, O.

John F. Eudeikis
ŪMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE

4447 South Sairfleki Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727
* Chicagos dalyse
KhnuiYHto mtoų Ltatvvlii nMo programų fioitadienio vakarai!,
7:00 vai. vakaro ii WHP0 Xotiea (1490 K.) — Pranešėjai

r. iALfnmnAs

Res. 4543 South Paulina Street

•fha

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

Natūraliu..irith

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

- teorėta bet fartMieMrkef
OtHVtM CMtof e» (M Urtfe.

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

aerfact eamMnefioa W dek at, di

Omo (ad d»Uc«»« color that caa't be eopk
« . . a Mend that only Clairol contaša

JOAM CUIt, CLAMOt, Im.

U2 VMuaU.

tark. M. T.

Laidotuvių direktorius — J.
Liuievičlus, tel. Lafayette 3572.

DIREKTORIAI

LAIDOTUVIŲ

NARIAI CHICAGOS, O1CEROS LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII
A
M
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H IR D U L A n V C
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I
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DON’T BE GREY
Don*t tol«rate grey hair. Grey hah
malte* yoo look old and feel old.
Try the 'Modern* MeOtod for CoK
orine Hair . . . CLAIKOL. YouTl
appreciate the quick, pleaunt treat*
•sent. No bleaching reąnired to
aoften the hair when yon aaa
CLAIROL. YouTl lova the reeulta
on your hair — beautiful, naturak
looking color that defiea deteetion.
•aa younalf aa you would liko to
ha. See your hairdreaeer today OT
•tad iMa coopon NOVA

GClea MyUntlenifl — TeBtu-rOma — •
Bankietanu — UUdOtUTCnM —
f*apnc*im>rng

4505-07 So. Hermitage Avė.

ri V V Ą T koplyčios visose

TeL YARDS 1278

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Mar
ti, Duktė, žentas, Anūkai, Pus
brolis, Pusseserė Ir Gimtaės.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

2025 W. 51st St

Pbone LATAVETTTC a«00

DIENĄ IR NAKTĮ

LEONARDAS E2ERSKIS
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avė.

VENETIAN MONUMENT COMPANY
827 North Westem Avė.
'

Nuoširdžiai kviečiame visu*
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Chicago, Illinois

Telefoną* SEELEY 0103
, SkyritM randad skersti trao Soly Beyttlchre S*yiahj. 6900 W«R lllth Streef

P. J. Rito
flntliaiiy B.
Lacbawicz
Šonai
■uMVUUlVIVL ir
u W
HIMI
I. Liiteričiiis
S. P. Mažeika
flitaHas M. Pbillijis
L J. Zolp
Albert V. Petkus

PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

3354 So. Halsted St
Telefonas YAKds 1419

6834 So. We8tern Avė.
GROvehilI 0142
1410 S. 49th Oourt
CĮCero 2109
2314 Weet 23rd Place
Pbone CANal 2515
1>hone pUIJman 1270

4348 So. California įAver
Phone LAFayette 3572
3319 Litoaniea Aveaae
Pbone YABJt 1138 1139
3307 Iitn&nica Avė.
Phone YARJa 4908

1646 Weat 46th Street
Phone YABde 0781-0782

4704 S. Weaten Avenne
Ted. LAPayetto 8024

bnlaTvf. 29. 1939

DRAUGAS

8

2 Asmeniškai Lydimos

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Vyrai, Kurie Vaišins
Publiką “Draugo”
Piknike

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

Piknikas, Misijos Ir
“Bunco Party”

BRIDGEPORT. — Sekma
Tai Brighton Bark vyrai, dienį, balandžio 30 d., bridgekurie dirbs už baro “Drau portiečianis prieš a'kis stovi
go” piknike: Walter Nevis trys dalykai — jaunimo mi
kas, manageris; F. Paukštis sijų užbaigimas, “Draugo’
ir J. Simonavičius kasininkai; knikas ir misijų dr-jos bunco
Victor Ragaišis, Antanas Ges- party. Visose trijose vietose
tautas, V. Spirauskas, J. Da- būti tiesiog negalima ir prie
brovolskis, J. Žylius, Jim Pet geriausių norų. Mat misijų
kus, Vincent Kulikauskas, Bru užbaiga bus po pietų, bunco
no Kulikauskas, Petras Gry party vakare, o piknikas tę
bais, Joe Kisielius, Al. Erčius, sis visų popietį. Bet BridgeF. Petkelis, J. Zepaltas, J. Ko- porte yra tiek lietuvių, kad
lieius, V. Valentinas, M. Ben jų gali užtekti visiems paren
zinas, C. Zaromskis, Fr. Kil gimams. Tad visi bridgeportiečiai pasistengkime būti ku
kus.
riame nors iš minėtų parengi
Be to, Pr, Vaicekauskas tu mų.
ri suorganizavęs būrį vyrų
kurie prie vartų tvarkys auto
mobilius.
I
F. Gubista bus vedėjas “Rū
“PROGRESS”
tos” saldainių krautuvės.

RADIO

NEDĖLDIEN10 PROGRAMA

Stambūs Aukotojai
Lietuvos Reikalams

KLAUSYKITE

IŠPLAUKS
IŠ NEW YORKO
PER GOTHENBURGJ, ŠVEDIJĄ

Pirmoji Gegužės-May 31 dJi
Antroji Liepos-July 1 d.

James Arthur Quigley, 91 metų amžiaus, chicagietis, civi
lio karo veteranas gauna pilietybės popieras. Visų laikų, jis
manė esųs pilietis. Tiktai kuomet pareikalavo senatvės pen
sijos, surasta, kad jis nėra Amerikos J. V. pilietis. Daug yra
'žmonių, kurie mano esu piliečiai, o tikrenybėj nėra pilie’iais. (Acme telephoto)

Antra ekakursųa I
vadovauja Vladai
Mučinskas, Švedų
Amerikos Linijos
lietuvių skyriaus
vedėjas Amerikoj.
VI. Mučinskas

Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.
Gauk nemokamai suteikiamų musų
ekskursijų brošiūrų Ir retkartinj lei
dinį “Turizmo Žinios”.
Kiti išplauk imat U New Yorlto:

jau po pamaldų, mokyklos ka
Pranešimai
mbary. Kviečiami kuo skait DROTTNINGHOIAf, geg. 13, biri. Ii
Moterų Sąjungos Chicago a- lingiausiai atsilankyti į susi KUMONUOLM — biri. 3, rurp. 18
pskrities susirinkimas įvyks rinkimų, nes daug yra svar GRIPSHOI.M — I.irp. 1, I.irp. 24
Rreipkitčs } savo vietln) agentų ar
6ek<madienį, balandžio 30 d., bių reikalų svarstymui.
SVEDISH AMERICAN LINE
2 vai. popiet (senu laiku) Au
Valdyba
180 North Michigan Avenue,
šros Vartų parapijos salėj,
Chicago. Illinois
West Side. Visų kuopų, pri- Marquette Parko Lietuvių
klausančių apskričiai, atsto- , piliežių klubas laikys mene- rius atsilankyti, o tiems, kuvės prašomos suvažiuoti. Yra|Sjnį susirinkimų sekmadienį, j ri-e dar nėra nariais, proga
daug svarbių reikalų svarsty-, baL 30 d > parapijos svertai-į įsirašyti,
mui.
S. Sakalienė, sek r.
nėj, 2 valandų popiet.
Edw. Birgelis, rast.

Rytoj, 11 valandų prieš piet
radio klausytojai turės tikrai
smagių valandėlę klausydami
Vakar trumpai buvo praneš gražios ir įdomios lietuviškos
ta, kad Lietuvių Prekybos Bu radio programos, kurių išpil
tas (Cliamber of Commerce) dys Naujos Gadynės choras,
įsteigė Lietuvai Gelbėti Fon ved. Steponavičiaus. Dainuos
dų ir padarė gražių pradžių gražias liaudies dainas. Be to,
suaukodami virš keturių šim girdėsim gražios muzikos, nau
Bus raportas iš Civic CounBRIDGEPORT. — Mot. SųKų žmogus įgyja savomis
tų dol. Aukojo sekantieji: Sta dingų patarimų ir pranešimų. gos 1 kp. susirinkimas įvyks, cil ir Southwest Federation.
ndard Federal Savings and Ypač kurie reikalauja įvairiij kaip visuomet, pirmų pirma- Taip pat turėsim progų ap spėkomis, tai jis didžiausiai
'brangina.
Loan Ass ’n . pirm. J.e - Macke- namams reikmenų ogirdės rpra— dienį mėnesio, gegužės 1 d., svarstyt taksų-reikalus.
Valdyba kviečia visus na- ______________ _
vičius $200, importeris J. Ra- nešimų iš Progress krautuvės tuoj po pamaldų parapijos sakštis $100, teisėjas J. Zūristapie einantį didelį 7 metų su-Jėj, ant 2 lubų.
$50. Kiti biznieriai ir profe- kakties išpardavimų. Patarti-)
REUMATIZMAS
Narės prašomos susirinkti ir
sijonalai aukojo po $25, po na visiems pasiklausyti.
SAUSGBLE
atnešti laimėjimo knygutes
$10 ir po $5. Visų aukotojų •
_
, J .
.
. .
T1 .
Neeikankyklte
savęs skaus
'
Ra-p. J. į sulyg kuopos nutarimo. Iki
mais:
Reumatizmu, Sausgėla,
vardus paskelbs komitetas.
Kaulų GSUmu. ‘ arba Mčšliunšiol savo knygutes išpildę pri(glu — raumenų sunkumu, nes
skaudėjimai naikina kūno gy< davė tik trys narės: A. Ma
BUDRIKO
RADIO
I vybę Ir dažnai ant patalo paMisijų Draugijos
. guldo.
PROGRAMA IS WCFL, 970, žeikienė, J. Valterienė ir P.
CAPSICO COMPOUND mosParengimas
j Puišytė. Tol negalėsime lairnėI tls lengvai praSallna virSminSRADIO STOTIES
, tas ligas: mums Šiandien daul jimo įvykdyti, kol visos sųgybė žmonių siunčia padSkonės
BRIDGEPORT. — Šv. Jur
I pafitų 56c. arba dvi už $1.05.
Lygiai 9 valandų nedėlios Į jungietės, kurios paėmė 'knyKnyga: ••ŠALTINIS SVEIKAgio parapijos Misijų Draugija
I TOS", augalais kydyns — kaina
vakare Chicagos naujuoju lai- ) gutes, nesugrąžins jų pilnai The Skin Unimpaired In Its
i 50 centų.
rengia bunco party balandžio
pasveikę. Kaina 60 centų. Per
ku. Geri dainininkai, didelė 1 parduotų. Išlaidų 1 kp. turi Natūrai Function Brings Beauty!
30 d., parap. salėj. Pradžia 4
orkestrą, rinktinės lietuvių nuo seno, tad prašome visų MISS O’ MIST V A P O R
Justin Kulis
vai. popiet. Įžanga 25c.
FACIALS assist nature so efliaudies melodijos, skamban- [narių pasirūpinti, kad papil- fectively
3259 S. Halsted Street,
in the important funcVisas pelnas eis Seserims čios stipriais ir gerai išlavin džius lėšų fondų. Tai prieder tiort of skin elimination that
Chicago, Illinois
Pranciškietėvns, Pietų Ameri tais balsais. Programa daug mė kiekvienos narės, (kuri nau improvement can be seen in
■ ■■■■■■■■■B
treatment .... bringing
koje, kurios darbuojasi mūsų kuo skirsis nuo kitų radio dojasi kuopos patarnavimu: one
immediately lovelier compleztautiečių tarpe, auklėdamos programų. Stotis yra didelė ir siunčiant mokesčius — money ions.
LIETUVIŠKA
Ali skins need this most thorRŪBŲ KRAUTUVE
vaikučius Dievui ir Tėvynei. labai toli girdima nuo Chica order centran, išrūpinant li ough cleansing........... especially
VISKAS DĖL VYRŲ
Tad tikslas kilnus. Paremkim gos. Orkestrą ir dainininkai goj pašalpų, pildant ir siun recommended for dry, scaley,
visi, kam tik aplinkybės leis. tinkamai priruošti išpildyti čiant blankas ir t. p. Visos coarse and oily skin, enlarged
pores, blackheads and othėr
O už tų paramų pats Kristus programų ir klausantiems jos bendrai turime lėšas padeng skin blemishes.
mums žada šimteriopų atlygi bus kuo pasigerėti ne lik mu ti. Už tai reikia visoms lygiai Come in today........................... a
nimų: “Palaiminti gailestin ms, lietuviams, o ir kitatau rūpintis, kad išlaidos kuopos treatment will convince you.
gieji, nes jie pelnys pasigailė čiams.
Pranešėjas būtų šiokiu ar tokiu būdu su FOR BEAUK . . . INSIST ...
ON MISS 0' MIST
jimo”.
J. S.
keltos.
Valdyba
PAUL LEASAS
Call for first treatment at:
Klaipėdos krašto valdžios i
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)
Išvyko Į St. Louis, Mo. žiniomis, paskutiniu laiku iš' NORTH SIDE.
Svarbus Ona’s Beauty Shoppe
3427 So. Halsted Street
1820 West 47th Street
Pranciškaus ir Marijonos Klaipėdos krašto yra pabėgu- SUSI rinkimas labdarių 6 kuo
Tel. Roulevanl 0*37
pos įvyks 30 d. balandžio tuoTel. LAF. 8038
Šulcų sūnus Antanas, 927 W. šių 10,000 lietuvių ir žydų.
33 St., išvyko į St. Louis, Mo.
(7
pas giminaitį d-rų J. Kamiu s kį. Dr. Kaminskis dirba fedeTalėj ligoninėj. Antanas Šul
cas ten ketina išbūti apie mė
NEW CITY FURNITURE MART
nesį laiko. Rašo, kad ten, tai
— rehgia — ,
’
ne Chicagoj — len jau esan
čios tikros (kaitrof

REMKITE IR PLATINKE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

NEURITIS

RILIIVI PAIN IN PIW MINUTIS
To relieve the torturing pain of Neuriti*.
Rheumatiara, Nturalgia or Lumbago in s

few minute*, get the Doctor* fonnula
NURITO. Dependabie—no opiatea, no nareotie*. Don the work quiclcly—tnuM relieve
cruel pain, to your aatisfaction in a fnr
minute* or money hack at Dniggiat'i. Don't
•uffer. U*e NURITO on tlii* guarantee today.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS
PARENGIMAMS

WILLO-WEST

SHE LOŠT 20
POIINDS OF FAT

Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue

Sekmad., Birželio-June

Feel full of pep and poasess th«
glender form you erave—you cant
if you Hat e n to gotalpers.
A To take off erceag fat go llght on
fatty maatg, butter, cream and sugaiy aweets — aat more fru lt and
vogetablee and take a half taaapoonful of Kruaeban Salta in a glaae of
h<>t water every mornlng to ellmiMra. Elma Verille of Havre de
ica, l(d., vrritee: *1 took off 90
—my elothes flt me fina now.”
t No draetlc cathartlce— no conatltlon—būt bllaaful daily bowel acin when you take your little daily
dosa of Kruachen.

K
C

14,

1939

$1,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00
Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.

MACARONI^AND-CHEESE
RBADY IN 9 MINUTES

Klauayklte mOaų pmgramo: Aninulteniala lt atotiea WSBC, 1910 kll., «:*O Iki • V. v.

Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

750 W. 31st Street
A A NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

CLASSIFIED
REIKALINGAS SIUVĖJAS
Reikalingas siuvėjas prie senų ir
naujų drabužių, taisymui Ir prosijimui. Atsišaukite: 4540 So. California Avenue, Chicago.

GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD

PARDAVIMUI
Pardavimui bučernS Ir groserng; pil
na elektrtkinė refrige racija; gera vie
ta; nėra kompetlcljos.
Atsišaukite Telefonu Hemlock 0257

WILL0W SPRINGS, ILL.

PARDAVIMUI NAMAS
5 kambarių namas; furnacu apšildo
mas; dldelš paatogB; arti parkų, mo
kyklų, krautuvių; geros transportacljoa. Turime parduoti. Atsišaukite:
5704 South Arteslan Avi nac.

p-nas Butchas, sav.

UTILITY LIQUOR
D1STRIBUT0RS
Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
VTholesale Only

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas, pigiai; gera
vieta. Priežaatla pardavimo — liga.
Atalšauklte: 3308)4 WEST U3rd St.

PARDAVIMUI BUNGALOW
5-kambarių bungaiow;
furnacu
apšildomas: uždaryti porčlal; garadžlus; 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestų. Parduos už labai pi
giai, — tiktai 34100. Savininkas ant
vietos; 3252 S. Sortngftcld Avė,

5931-33 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI PIGIAI
Gaslnts pečius, 3 šmotų parlor se
tas, komodOs, lova Ir rašomas stalelis Telcfonnoklte PROpect 2247.

Pu mus galima gauti tikrai Lie
tuviškų Importų Valstybinę Deg
tinę.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M Dzimldas
Savininkai

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda ptglab
šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius viskas naujausios madoa
1S2S S. 47tb fldnrt. Cicero. IlltnoH.
PARDAVIMUI NAMAS

MŠHMls naikias; 4 kambariai vir
šuj, 1 apačioj; furnacu apšildomas:
garadžtus. Atsišaukite: 3421 South
Sprlngfieid Avė.
Tel. Iawnd*le —
«291.
ATYDAt

Pataisom, lšvalom, suproslnam vy
riškus ir moteriškus drabužlua Pa
vasariniam drabužiam įdedame pamaftalus. Toliau gyvenantleil pašau
kite: VIRginla 1093. — Overlingto
Valymo. Prosijimo ir Taisymo Kraut-nvė. 4002 So. Wood St.. Olcago.

VAPORIZE TO NORMAUZE

2rą Metinį Pikniką

UNIVERSAL
RESTAURANT

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

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai
apdraosti iki
$5,000.00

ISmokėiom
Už padėtus

pinigui

PARDAVIMUI
2 krėslų barzdaskutyklos setų par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 0421 So.
Ha'sted Street, Cbioago, III. 2-tras
.aukštaa^^
• PARDAVIMUI NAMAS
4004 So. Maplewood Avė., geras 2
Retų medinis namas; 5 ir S kamba
riai. Mflrtnls pamatas; yrabelsmontas: 30 p6dų lotas; kaina tiktai —
34200.00. Galite apžiūrėti namų iš
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthur Rlnck, 8711 West
S3rd Street, tel. PROsneet 0208.
RENDON KAMBARIAI

4%
•

Dnodam Paskolas ant 1-nnj
Morgičių
S&fety Deposit Dėžutės
Pasirenduoti

Galim*

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 dion$, Snbatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO
JUSTIN MACKIEW1CH
President
HELEN KUCHIN8KA8, See.

Didelis miegamas kambarys Ir vir
tuve; su šiluma, šviesa Ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač jei abu
dirba. Marquette Parke. Atsišaukite

_Telefonu2__Repuhllc_222ii_——
PARDAVIMUI NAUJI NAMAJI_
2 fletų mūrinis namas, 6 ir 5 kam
bariai. 2-karų garadilus: karšto van
denio šiluma; netoli lietuviškos baž
nyčios Bridgeporte; kainavo 313.000.
Parduosiu už 37,200.00

Marųuette Parke mūrinis namas 4 Ir
4 kambariai; parsiduoda už pusę
kainos. Del informacijų kreipkitės J:
Peter Krauemnas, 5959 S. Riehmond
Street. NedėitoJ visų dienų; kltomli
^Ienom2s_nuo__4_vat__£opleti__>___

Geriau laiku pradėti, negu
darbe skubėti.
padidina mano nuopelnus ir
mano laimę”.

^WBUICK
AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobiliui

Prienamomis Kainomis.

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

Telefonas VICtory 1696

