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M. Azana pasitraukia iš prezidento vietos
Tuo budi) likviduojamas Ispanijos
raudonųjų harbariskss režimas

PELENĖS DIENĄ
VIENOJE NACIAI
SURENGĖ ŠOKIUS

Negrinas gi su padėjėjais
ryžtasi toliau ginti Madridą
PARYŽIUS,

vas.

24.

VIENA, vas. 24. — Supagonėję naciai nesiskaito sn
šio miesto katalikais. Pelenės
dieną jie surengė viešuosius
šokius batvėje šalia Šv. Stepo
no katedros. Tai negirdėtas
katalikams jausmų pažeidi
mas. Prieš tai kovoti katali
kai neturi priemonių. Naciai
nesiskaito su protestais. Bet
ateis laikai, kai ir su jais ne
bus skaitomasi.

— nebūtu iškelti aikštėn, degina-

Prancūzijos ministras

pirmi- ma.
Azanui pasitraukus iš
laimėjo par

įlinkas Daladieras

lamento pasitikėjimą

pre-!

Ispani zidento vietos, nėra kas kitas

galėtų užimti jo vietą. Norma
jos klausimu.
Gen. Franco vyriausybė bus liais laikais, jo vietą galėtų
pripažinta ateinanti pirmadie užimti parlamento pirminin
kas. Dabar gi šis yra su Aza-j
nį.

nu ir stovi už režimo likvida

PARYŽIUS, vas. 24. — Is

vinią.

panijos raudonųjų ambasado

je susispietę

paspruko

Žiniomis iš centrinės Ispa

Katalonijos nijos, tenai raudonųjų režimo

iš

raudonųjų

režimo ministras pirmininkas

Negri

Azana, nas ir užsienių reikalų minis-

prezidentas Manuelis

parlamento pirmininkas Diego|Iras dėl Vavo pasiryžę nepaBarrio Martinez ir kiti raudo- siduoti frankistams ir

toliau

nųjų vadai, kurie priešingi to kariauti, die neturės jokio sa
dau kariauti

frankistais vo režimo, bet sakosi kariaus,
centrinėje Ispanijoje, pasiruo die tikisi, kad kitu šalin rau
su

šę likviduoti savo

raudonųjų donieji juos parems ir gal pa

režimą. Tas bus atlikta
jau, kaip tik

Prancūzija

nors

pasidavi-

Britanija paskelbs gen. Fran mo sąlygas.
co vyriausybės pripažinimą.
Iš frankistų vyriausybės bu

ambasadoje veinės Burgos miesto

Raudonųjų

daug dirbama. Tš Katalonijos ša, kad gen. Franco

pranepasinio-

atvežti raudonųjų režimo kai šęs raudonuosius tuojau pulti,
knrie

sudorojami, kaip tik bus paskelbtas jo
kad jie riausybės pripažinimas.

rekordai

vy

daugybė dokumentų,

ŠVENTOJO TĖVO PIJAUS
XI PALIKIMAS

NACIAI UŽDARĖ APIE
11,000 PARAPIJINIU
MOKYKLŲ

VATIKANAS, vas. 24.
Dien rastis “Osservatore

—
Ro

mano” iškelia aikštėn, kad mi
Olandi ręs popiežius Pijus XI visas
ja. — Apie 11,000 katalikiškų savo turėtas savastis paliko

AMSTE RIJAMAS,

naciai už ftventąjam Sostui, išėmus keAustrijoj, lėtą personalių daiktų, kurie

parapijų mokyklų

darė "Vokietijoj ir

kunigai bus išdalinti artimiansiems pa

Austrijos mokyklose

dėstyti

neleidžiami

vaikams gelbininkams.

religijos.

__________________

Vokietijoj ir Austrijoj

KATALIKAI RAGINAMI
REMTI MISIJAS

už-

daryta eilė vienuolynų išlaiko
mų įvairių mokyklų.
Uždaryta Vokiečių Katalikų
Aliumnų

įsteigta nyčiose rytoj,

sąjunga,

iries 25 metus ir

Cbicagos arkivyskupijos bažvasario 26

d.

turėjusi a- bus skaitomas kardinolo arki-

Jpie 25,000 narių.

(vyskupo laiškas

tikintiesiems.

ligoni Jo Eminencija ragina tikin
nės kambarių pašalinti kruci čiuosius remti namines ir už
fiksai ir kunigai neleidžiami sienių šventas misijas, kurios
Vienoje iš viešosios

teikti

ligoniams

Sakramentų.

Paskutinių skelbia Kristaus Evangeliją ir
plečia Katalikų Bažnyčią.

Gauta žinių, kad areštuotas
Grąžo vyskupas

Ferdinandas

Pavlikovskis.
Vienoje kalbama, kad na
ciai planuoja konfiskuoti (už-Į
grobti) katalikų bažnytinius!

turtus.
Divorsų skaičius Austrijoje!
didėja.

Bažnyčiose rinkliava misijų
reikalams įvyks sekmadienį ko

vo 6 dieną.

GARY, Ind., vas. 24. — Va-! ginklavimuisi.

Tad

nutarta

kar vakarą du ginkluoti plėši- daugiau mokesčių išspausti iš
kai puolė Tomo Karas vaisių gyventojų, kurie jau ir be to
krautuvę, 1422 Broadvvay.
I aimanuoja dėl didelių mokesKrautuvininkas vieną plėši-! čių naštų,

VARŠUVA, vas. 24. — šian

dien čia

pergyventas nepap

rastai rimtas politinis triukš
mas.

Vengrijoje sukelta kampanija prieš
nacius; šimtai naciu areštuota

RAUDONIEJI 2,000
ASMENŲ SUDEGINO
CEMENTO KROSNYSE

sukėlė riaušes ir prasidėjo
kautynės.
Galų gale studentai išblaš
kyti iššaukus ugniagesius, ku
rie paleido vandens srioves į
riaušininkus. Išmaudyti stu
dentai atsimetė.
Lenkų spauda tomis dieno
mis padavė tokį incidentą
Dancige:
Lenkų studentų lankomos
vienos valgyklos lange naciai
iškabino pranešimą;
“Šunims ir lenkams įėjimas
griežtai uždraustas ’ ’.
Tas ir sukeldino lenkus stu
dentus prieš nacius.

GEN. FRANCO NUSTATĖ J. A. VALSTYBĖMS
NĖRA BAIMĖS Iš ORO,
SAVO GALUTINES
TAIKOS SĄLYGAS
SAKO GENEROLAS

Benediktinų ordeno vienuo
lyno Goetvveige ūkio reikalus
tvarkyti paskirtas nacių komi
BURGOS, Ispanija, vas. 24.
sionierius. Girdi, vienuoliai
nežiną kaip ūkio reikalus ves — Gen. Franco Anglijos ir
ti. Vienuolius kaltina net suk- Prancūzijos atstovams įteikė
tvbėmis.
galutines taikos sąlygas Ispa
Berlyne pažymima, kad
nijoje. Pareikšta, kad tuo re
tai vengrų naminis dalykas
KAMPANIJA PRIEŠ NE
miantis Anglija ir Prancūzija
PADORUS RAŠTUS
BUDAPEŠTAS, vas. 24. — ne pažymima, kad Vengrijos
gali pripažinti, arba nepripa
Vengrijos vyriausybė šiandien vyriausybės kova prieš ven ET. WAYNE, Ind. — JE. žinti frankistų vyriausybės.
pasirašą antikomunistinį Vo grus nacius yra Vengrijos na vyskupas J. F. Noll pranešė, Tai jų reikalas.
kietijos Italijos Japonijos pa minis dalykas ir Vokietija to kad jau 3O-yje arkivyskupijų
Gen. Franco galutinės sąly
ktą ir podraug iškėlė kampa nepaiso.
ir vyskupijų vyskupų pastan gos:
Iš pat ryto policija čia ir gomis imta organizuoti nacio
niją prieš vengrų nacių parti
Raudonieji besąlyginiai turi
kituose Vengrijos miestuose nalės organizacijos kovai su
ja
pasiduoti, arba bus sutriuškin
Atrodo, kad tie du dalykai subruzdo pulti nacių partijos nepadorais raštais skyriai.
ti.
— draugantis su (Vokietija ir buveines ir areštuoti jų vadus
Gen. Franco vyriausybe
kovoti prieš nacius, nesuderi ir padėjėjus. Daugiau kaip Šios organizacijos priešaky
prieš raudonųjų vadus nepa
500 nacių areštuota. Paskelb je yra 5 vyskupų komitetas,
nami.
naudos jokio keršto.
Bet čia aiškinama, kad na ta, kad partija išteisėjama ir kurio pirmininkas yra vysku
Teismai teis visus krimina
cių partija uždaroma viešosios jos veikimas griežtai uždraus- pas Noll.
listus, kaip tai žmogžudžius ir
tvarkos sumetimais. O Berly- tas.
AMERIKOS VIEŠOSIOS
šalies išdavikus.
SKOLOS
KONGRESAS NUSPREN
Nekriminalistai, kurie bus
DĖ NEJGINKLUOTI
AVASHINGTON, vas. 24. — pripažinti kaltais už karo užrGUAM SALOS
Kongreso komitetas išlaidoms tęsimą, bus tik ekonomiškai
WASHINGTON, vas. 24. — skirti patyrė, kad 1940 m. bir baudžiami.
Kongreso žemieji rūmai dau želio mėn. 30 d. J. A. Valsty Anglijos vyriausybė pasi
BARCELONA. — Frankis guma balsų atmetė prezidento bių skolos pasieks 44 bilijonų rengus pripažinti gpn. Franco
vyriausybę. Laukia tik Pran
tai patvirtino seniau praneš Roosevelto sumanymą įgink dol. sumą.
luoti
Guam
salą,
Tyldąjarn
ta žinią, kad raudonieji čia
Iždo departamento sekreto cūzijos galutino žygio. Pran
2,000 asmenų gyvus sudegino vandenyne, ir įsteigti ten karius Morgenthau paklaustas, cūzijos parlamento kairieji
cemento fabriko
krosnyse. ro laivynui stotį.
ar šios skolos nesukels dole gaivalai priešinasi pripažini
Raudonųjų aukos, žinoma, kaGuam sala yra netoli nuo rio infliacijos. Jis atsakė, kad mui ir bando sugriauti minis
talikai.
Japonijos ir Filipinų salų. Šis skolos be baimės gali pakilti tro pirmininko Daladiero vy
riausybę.
prezidento sumanymas Japo iki 50 bilijonų dol. sumos.
nijoje sukėlė daug triukšmo,
NACIAI ATAKUOJA
nes taikinta prieš japonus. Ja DU UGNIAGESIAI ŽUVO
DALADIERĄ
ponų vyriausybė tai paskaitė
IR 5 SUŽEISTA
nedraugingu žygiu.
BERLYNAS, vas. 24. —
KANSAS
CITY,
Mo.,
vas.
Kongrese išaiškinta, kad mi
Nacių spauda atakuoja Pran
24.
—
Čia
vienoj
ugniagesių
nėtos salos įginklavimas netu
sios kai kuriems išimtys.
cūzijos ministrą pirmininką
stotyje
ugniagesiai
aslai
plau

ri
jokios
reikšmės
J.
A.
Vals

Nacių pajamų svarbiausias
Daladierą, kurs anądien ame
šaltinis yra visų dirbančių tybių saugai ir to nepripažino. ti panaudojo gazoliną.
rikoniškam klube Paryžiuje įžmonių pajamos, iš kurių ima
Ištiko sprogimas. Du ugnia vertino prezidentą Roosevel
mas didelis nuošimtis.
gesiai
žuvo ir penki kiti sun tą dėl jo nusistatymo prieš to
RAIFORD, Fla., vas. 24. —
talitines valstybes.
Šį kartą, matyt, ir bažny Mirties bausmė su elektra į- kiai sužeisti.

Vokietijoje dar daugiau didinamos
mokestys nacio nklavnisi

BERLYNAS, vas. 24. _ Na^AUTAS RITAS SUIMTAS 'vyriausybė jau neteko piŠAUTAS, KITAS SUIMTAS njgų tolesniam neprotingom

Protestuoja dėl lenkų
įžeidimo Dancigo mieste

Keletas tūkstančių lenkų
studentų sukėlė demonstraci
jas prieš Vokietijos nacius.
Tai protestas dėl nacių nesis
kaitymo su lenkų politeclmikos studentais Dancigo mies
Visoj Austrijoj katalikams
te.
religinė laisvė vis daugiau
Susirikiavę studentai šū
varžoma. Antai Vizitacijos se
serų vienuolyne įsigyveno ka kaudami ir smerkdami nacius
reiviai. Vienuolėms palikta ėmė žygiuoti Vokietijos amba
tik maža vienuolyno dalis. Se sados link. Policija bandė su
serys planuoja apleisti ne tik laikyti žygiavimą. Studentai
Paminklinė Prisikėlimo bažnyčia Kaune, Žaliakalny. Baž vienuolyną, bet ir Austriją.
nyčia statoma visos tautos aukomis Lietuvos nepriklausomo Gyvenimas nepakenčiamas ir
gyvenimo prisikėlimą įamžinti. Bažnyčios įrengimas bus bai- neįmanomas.

tuo- vyks jiems iš gen. Franco iš- gtas 1940 metais. (VDV)
su gauti kokiais

Varšuvoje tūkstančiai lenko studentu
demonstruoja prieš Vokietijos oacios

AVASH1NGTON, vas. 24. —
Naujosios santvarkos vykdy
tojai neseniai šaukė, kad J. A.
Valstybės turi ginkluotis ore,
nes iš oro esąs didžiausias ša
liai pavojus. Jie apskaičiavo,
kad šaliai būtinai reikalinga
greitai įsigyti iki 10,000 įvai
rių rūšių karinių lėktuvų.
Dabar tų alarmistų šauks
mai pasirodo vien tik muilo
burbulas.
Kariuomenės oro korpuso
viršininkas gen. H. H. Arnol
das išaiškina, kad šalies ap
saugai iš oro reikalinga turė
ti tik iki 3,000 lėktuvų. Su šiuo
lėktuvų skaičiumi šalis gali
apsiginti bile kokio laukujo
priešo, arba ir susitelkusių ke
lių priešų.
Gen. Arnoldas pareiškia,
kad šaliai nėra ir negali būti
jokio rimto pavojaus iš oro
pusės.
NUŽUDĖ ŽMONĄ; ŽMOG
ŽUDYS SUIMTAS

Turįs didelį policinį re
kordą neseniai iš kalėjimo pa
leistas Frank Carson, 2120
So. 50 Court, Cicero, nužudė
savo žmoną Helen, 33 m. amž.,
ir bandė automobiliu pabėgti.
Pulaski road ir Jackson
bulv. jo automobilis susidau
žė su kitu ir jis atsitiktinai areštuotas.
Greitai išaiškinta,
per paukštis.

kas

jis

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKISKUS LAIKRAŠČIUS

ORAS

vykdyta F. P. McCall, kurs
čios bus mokestimis prislėg pereitais metais pagrobė 5 BERLYNAS, vas. 24. — Gaisras ištiko Keeshin Mo
CHICAGO SRITIS. — Sian
tos.
Naciai
nesiskaito
su
žmo

ką nušovė. Kitą paliegusį- poli
Pranešta, kad šį kartą mometų berniuką, jį nužudė ir Įvykdyta mirties bausmė tri tor Express Co. garažą, 1453 dien debesuota ir šilčiau.
cija sugavo. Pasirodė abu išlkcstys nebus didinamos, tik nių buitimi, tik rūpinasi savo paskiau iš jo tėvo gavo 10,000 ms nacių valstybės išdavikams Wasbburne ave. Apie 100,000
Saulė teka 6.*32, leidžiasi
Cllicagos.
bus panaikintos iki šiol buvu- partijos gerove.
vokiečiams.
dol. nuostolių.
dol. už “paleidimą”.
5.35.

—
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DRAUGAS

Klaipėdos Reikšmė Lietuvai

APŽVALGA

LITHUANIAN DAILY FRIEND
|434 8. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

- »•

(Pirmoji kun. J. Balkūno kalba vasario 12 d.,
1939 m., Pittsburgh, Pa.)

“Pasaulio Lietuvio” bendradarbis A. Vik- Įžanga
galėjo laisvės priešus. Pirmie
valda straipsnyje “Mūsų tautos siekiniai
ji penki metai reikalavo daug
Naujų Metų angoj”, iškelia pasaulio lietu-, šios dienos šventė man lys
“DRAUGAS”
vių bendradarbiavimo reikalingumų. Nurodęs, į kiai stato prieš akis vaizdų lietuviškų aukų. Tais metais
•aut* kasdien lAakrrua oakxnnaianlna.
kad tuo atžvilgiu nemažai jau yra pauaryta, pragyventą prieš 21 metus konsolidavosi valstybė vidu
SKKaTOB KAINA. J imertMoa valatjb^
jiniai ir išviršutinlai. Nors ap8« •«, Puael Metu —
Trlma
tačiau, toli gražu, darne viskas, jis rašo:
Tada buvau Marianipolės Ži
^a
H.*9, Vienam mtneat ai — .Ha. Kitose aul
DU KOMUNISTAI
piešti nių. Geras žmogus ir ra
“Pirmiausia mums stoka geros informaci būrio gimnazijos mokinys. Že žalota, sužeista, bet gyva, Lie
as. orenumerutu; Metama — (l.tl; Puael metų
■ • ba Pavlenla anm. le.
dęs jų neimtų”, atsisakė Jo
tuvos valstybė toliau tęsė ne
jos. Mes neturime tokio jungiančio oi gano,
(Feijetuniukštis)
<>.n.uuu aalnoa pnatunOamoa puraZkalavua.
ngdamas į subrendimo metus
kūbas.
kuris visa tai, kas lietuvių tautos daroma
priklausomą gyvenimą.
wukai*oo aa Heeond-Olaaa Matter Maroh >1, 1918 at
kiekvienas pergyventas įspū
Visaip
šiame
margame
svie
,
“Tai, kam ėmei? Gali pats
visame jos gyvenimo plote kultūros ir ki
cnieaco. ii..uotą Under be Aot of Marob S. 1879.
Kelių amžių bendrininkai
dis
giliai
manyje
pasiliko.
Nie
te pasitaiko. \ isokių jame ir nusipirkti”.
tose srityse, kas taip pat lietuvių laimima
lenkai, taipgi atstatę savo val
kadoš
neužmiršiu
karo
baise

žodis po žodžio ir blogai,
medžiaginiai, fiksuoti) ir, pasakytume, (ba
stybę, negalėjo užmiršti savo Šimonių yra. Štai, imkime kad
nybes,
okupanto
žiaurumą,
brolius
”
'lietuvius."
Svajoda’
r
..
du
‘
“
ano
P'
“
!
“
*/™
“
tavo/
Gin
«j08i, ginčijosi, kol priėjo
lansuotų tautos gyvenimo plotmėje. Tad ir
to balanso aktyvi suma mums savo skaičiais tautiečių kančias. Ausyse dar mi senovės laikus, kai lietu- ŽC1U’: A"dn'f ‘r
ŽI»°-1 prie to, kad Jokūbas pradėjo
Rytoj vakarą šv. ^azimiero Akademijos nėra žinoma. Tiesa, mūsų spauda čia daug skamlba kanuolių griausmai, viai juos valdė ir gynė, pasi-i“8 k“‘.P
lr
ttknu “ Kalinėti, jog einant koinunisI auditorijoj įvyksta sukaktuvinis bankietas, pasitarnauja, bet ir jai trūksta tos pačios kulkosvaidžių tarškėjimai, su
kfeino vėl unij, padaryti. Kia |S“ 1‘"'UV,!US’
^nasi tiškiais pagrindais tos piršti.
lį kurį susirinks keli šimtai geraširdžių mū- informacijos, ir ji ne viską užfiksuoja. Tai nkvežimių dundėjimai, karei- -Stingu būdu užėmė treėi, kra-',nU0,1?.tli
tlek'. Pttk auslte’,n® priklausianči,* tiek jam,
]sų tautiečių.
turėtų pasikeisti nelaukiant, nes juk tas ži vių keiksmai, sužeistųjų aima -što dalį ir siekė toliau. Bet k“o ’ Na, dvammam pnlumam. tiek kita,,,.
Šiuo bankietų bus paminėta šv. Kazimie- nojimas apie vįenų laimėjimus užkrečia ir
navimai, moterų ir vaikų ver
,
.
. iMat, jie komunistai, bkaiŽinia, ir Andrius nenusilei
Iro Akademijos Rėmėjų Draugijos veikimo paskatina kitus.' Net gyvendami skirtingose
rado užgrūdintą lietuvi, pasi- l
,.
.
.
r
,•
ksmai.
Dangaus
keršto
šau

„
.
\
. te Marksą ir Leniną, vadinosi do.
j 20 metų sukaktis.
,
sąlygose, atskiruose kontinentuose, mes ga kėme už tuos vargus. Ligos, ruošusi 'mirti uz tautos lais-....
XT* . . v.
, .
v ,draugais ir gyveno drauge, “Komunizmas lieka komuniz
Ne vien Chicagos, bet visos Amerikos lie lėtume veikti vieni kitus. Juk, sakysime, Avę. Neužmirštamą bei neuz- ’
,
,
„ . , , , .
± . Bet, štai, kartą jie susipyko mu, o pirštinės — pirštinėm.
tuviai katalikai didžiuojasi šv. Kazimiero merikos darbo evangelija, kuria grindžia- badas, vargas teriojo mūsų gydomą
žaizdą lenkai suteikė1. . ,
._
.
, ,
---- , 7.\
.
. jr jų draugyste sujro, net ko- Juk ir komunistų dauguma sa
Seserų vienuolijos darbais, jų vedamomis mas ir ten gyvenančių lietuviu gyvenimas žemelę. Už ką, už ką, klausi,
'lietuviams. Kaip lemeni
tą1 munizmas gerokai įs galvų įs.
ko kas tavo, tas ir mano, bet
mokyklomis ir ligoninėmis. Iš jų vedamų bei jų gerovė, galėtų rasti palankų atbalsį nėjome vienas kito, mes kenzaizdą negydo, bet dar didina, □ „- • T . • ,
.
...
*
. . /.dulkėjo. Ir tas jvyko dėl visai kas mano tai jau, brat, ne ta
mokyklų išėjo tūkstančiai jaunuolių, kuriems ir nepriklausomoje Lietuvoje. Mūsų kultūri- <ūame.
paaiškinsiu savo antroje kai- 'menko5 prieža5tie8 _ d51
gerosios sesutės mokytojos stengėsi įskiepy nis gyvenimas, mūsų lietuviškosios dvasios
vo”.
Štai, kyla revoliucija Rusib"'
6,
'lai'
pirštinių.
ti Dievo ir tėvynės meilę. Darbas sunkus, pažanga, pasireiškusi nepriklausomoje Lietu joje, vėliau Vokietijoje. Iš ry
“Tai toks tavo ir komuniz
Be Vilnijos žaizdos, Lietu-’ ,,
v.. .
... .
_ .
atsakomingas. Per paskutinįjį dešimtmetį šv.
voje, jei ji gerai būtų suprasta, galėtų ame tų ir vakarų išgirsta Lietuva
,
..
.
. . J
,
•
Buvo šitaip, užsimanė Jo- mas! Jis nieko neduoda, tik,
Kazimiero Seserys apėmė ir kitą darbo sri rikiečiams lietuviams suteikti tų grynai lie
laisvės šūkius. Magiškai Lie va kenčia antr^ zaiadu, kuri k(lhas iiuejti . sve(.ius Ejt. taj,jei turi _ tai atinla Gali)
tį: jos tvarkė Šv. Kryžiaus ligoninę ir nuo tuviškų dvasinių akstinų, kurių neberanda
rfnant h.
į
6U drauge, kišti į užpečkį, jis
tuvos susipratę sūnūs stoja ra nors usgydo.ua bet amimų ej
šių metų pradžios tvarko ir kitą — Loretto
ma pačioj Amerikos lietuvių visuomenėj, be- minti išsigandusią tautą. Šau tautos priešų vok.ec.ų dažna,
,uan jau nebereikalingas “kar
ligoninę.
siginančioj nuo nutautėjimo. Reikalingas ir
užkbudoma, ir kaip sašas lu- gk
_ neturi įr Miavosi j„|;l-lbas.
A. a. Adomas Jakštas (prel. Dambraus glaudesnis (bendradarbiavimas, didesnis su kia į. būrius veikėjus. Važiuo
Įminąs. Ja, kia,pėdos kraštas,
Na> ų
.ri>
Pagalius aUu B pykščio su
kas), kurio metines mirties sukaktuves mi pratimas ir susįpratimas spaudoje, organi ja Vilniun pasitarti (konfekuria kaip nepasisekusi opeA,..1|iaus pirStinc8 iv išs. šilo ir, tiktai apsidaužę antau
nime šiomis dienomis, yra pasakęs, kad —
zacijose. Nors tai ir daromą, bet dar per rencijon rūgs. 18-23 dd. 1917
sius, truputį atvėso,
vienas žodis ne šneka, vienas vyras ne tal maža, kad galėtume pasakyti, jog visa, kas m.). Renka Tautos Tarybą. racija atsiliepia, vargina ir
Andrius tU() pat laiku 5j0 į Na, paskiau išėjo išvada,
ka. Teisingiau pasakyti nebuvo galima. Vie daroma, yra darnu, pakankama, kad mes Šitoji neatidėliojant vas. 16 nesiduoda uzgijania Medičinos šv. Kazimiero Seserys be visuomenės pa pilnai padedame vieni kitiems kultūriškai ir d. 1918 m. skelbia tautą lais noje kartais tik antroji ope- teatrą le-ko pir&tinių _ nė. kad už trukšmo kėlimą šeimiramos nebūtų galėjusios taip plačiai išplėsti medžiagiškai. Idealu mums tetarnautų mintis, vą ir kuriančią nepriklauso racija pagydo pirmąją. Mano pa „Jokūhag nukniauk<y, pa_ ninkė atsakė burdą.
savo veiklą. Be to, jos pačios, atsidavusios kad nežiūrint kuriame kontinente gyventų mą valstybę ir atsiskiriančią tikslas todėl šioj pirmoj kal manė jis. Supyko ir net nėjo į
Dabar jie gyvena skyrium
vien maldai ir darbui, nebūt galėjusios ir lietuvis, kokioje srityje jis pasireiškia, jis nuo Rusijos ir atsisakančią boj apie Klaipėdą plačiau pa
ir
net nedraugauja. Komuniz
teatrą.
prie visuomenės prieiti, nes nuo pasaulio jas sudaro tą patį kūną, kurio gyslomis teka
kalbėti.
i
mas juose ir gi gerokai atšalo.
dėtis visokiais ryšiais su o1 \ akare grįžta namo Jokū- rpaį yįg padapg tos pirštinės...
samia griežtos regulos.
tas pats lietuviškas kraujas.
kupantais.
Klaipėda — savas kraštas
,
„
v.
Prieš dvidešimtį metų atsirado grupė sa
bas.
Aa,
žinoma,
truputį įtrauNuteriotą kraitį įr‘ nuvar
Tad naujų metų akivaizdoje, naujų pavojų
Algirdas Vargas.
vanorių geraširdžių mūsų tautiečių, daugu
Šęšiolika
metų
prabėgo,
kai
kęs
į
r
nekokiame
ūpe, o čia
sūkuriuose mes ir privalomė <pasiĄ“Žti tiėhis gintą visuomenę Taryba pa
moje moterų, kurios pasiryžo savo laiką ir
Klaipėdos kraštas prisiglaudė aar tas Andrius: “Tai tu, ru“Lietuvos Žiniose” viena
energiją aukoti seselių darbų rėmimui. Jų visiems žygiams bei darbams, numatyti mū mažu tvarko, atstato. Ir įvyk prie Lietuvos. Per tą laiką pūžė, mano pirštines paėmei
sų
veikimo
lauką,
aiškiai
nužymėti
konkretų
moteris paskelbė, kad ji pa
sta dvidešimtojo amžiaus stęsudaryta rėmėjų draugija buvo lyg kokia
mes visa savo lietuviška šir- jr dar neklausęs?! Jos kaip
iv
vertingu
jo
tiksi,.
Pasaulio
Lietuvi,
S,bukl!ls
.
metusi suknelę, tik neprisimetarpininkė tarp Šv. Kazimiero Seserų ir mū
atsietąja nepriklauso- dimi suaugome su juo. Kiai- tik ir man buvo reikalingos”. nati kur: autobuse, ar einant
sų visuomenės. Būdama artimame kontakte junga kaip tik yra pradėjusi t, didį lietupėda šiandien nimms ne tik I z
....
vius vienijanti darbą. Jos pastangij vaisiai,
. , ,
...
. . ,
su vienuolija, draugija žinojo jos reikalus ir
Radusį
. . * .
v.
...
. mųjų tautų eilesna. Ant karo uostas, ne tik musų ekonomi.  i “Gali sau atsiimti ir nėra Karmelitų rajone.
jau
matomi,
tačiau
tikro
sios
minties
Įku...
.
apie tuos reikalus informuodavo visuomenę
nijimo galime laukti tik tada, kai į jos šauk- Srluv®®lll jaunutė Lietuva, nės nepriklausomybės ir ge- ko čia tau sukauti dėl tokių prašo suknelę grąžinti.
ir paprašydavo jiems paramos. Yra buvę tik
smą atsilieps kiekvienas lietuvis. Tiktai ta- S'raži> eneiginga, kultui inga.. rovės laidas,
Klaipėda mu- (^jUgįna? negU .kurie kiti mū-ljos jis keletą metų vėliau ta
rą! sunkių vienuolijos gyvenime momentų,
da, kai mes iš savojo pasaulio atiduosime Dabar užmiršti vargai, karo lus tokia pat mūsų tėvų že
kuriais draugijos parama buvo būtina ir la
tautai visa, ką patys turime geriausio, ga- baisenybės. Lietuvis kupina mės dalis, kaip ir visa kita šų krašto rūpesčiai ir laimė po mūsų nepriklausomos val
bai įvertinta. Tiesą pasakius, ji ir tebėra
jimai. Susipažinkime arčiau stybės dalimi. Ne dėl ko kito
reikalinga, nes reikalai yra dideli, o vienuo Įima bus kalbėti apie tai, kad lietuvių tauta širdimi gali pasakyti: palai- Lietuva. Klaipėdą mes ne tik
su to krašto istorija, svarba, jis per trumpą laiką nespėjo
lijos įeigos jų vedimui nebuvo ir nėra di ne tik egzistuoja, oet ir veikia bei progre- mintas karas, kuris atnešei mylime ir branginame, bet ir
lietuviškumu ir dabartine pa visiškai sutapti su laisvosios
suoja. Naujųjų Metų stabtelėjimas tebus man laisvę, šventas kraujas
delės.
siejame su visa tautos ir vaiLietuvos kūnu.
Nėra jokios abejonės, kad Šv. Kazimiero mums ta laiminga proga atsiminti, kas esą- išlietas Lietuvoje, kuris atstybės ateitimi.
Rėmėjų Draugijos nuopelnai yra stambus. me, ko siekiame ir privalome siekti per vi- negeį man nepriklausomybę!
Klaipėdos kraštas, — tai
Nenuostabu todėl, kad kie- KU‘pM°S
Jai šiandien dėkinga ne tik vienuolija, bet sus būsimus metus ir net metų eilę, kol bus
labai svarbi geografinė padė
Atstatytai nepriklausomai kvienas dalykas, kuris šiaip
Mes labai gerai žinome, koir visuomenė, nes toji draugija padėjo dirbti pasiekta ir pilnai garantuota lietuvių tautos
Lietuvai jau 21 metai. Karo ar taip liečia Klaipėdos kra- ikią skirtingą istoriją yra tu- tis Nemuno žiotyse, dėl kurio
tuos darbus, kurie mums yra labai reikalin laisvė, laimė ir gerovė”.
______________
it nepriklausomybės kovu
(Tęsinys 3 pusi.)
gi ir naudingi.
štą, mus daugiau jaudina ar įėjęs Klaipėdos kraštas. Dėl
svaiginanti vaizdai blaivėja.
Rėmėjų draugijoje ir jos centro ir sky
Kražių Aidai
Pridėtas ginklas, arklas, kny
rių valdybose yra asmenų, kurie darbuojasi
Kražių parapija pradėjo leisti savo laik- ga ir lyra prie atstatymo danuo pat draugijos įsisteigimo. Dėl to rytoj
įvykstančio sukaktuvinio bankieto proga svei raštį “Kražių Aidai”. Pirmas numeris iže- rbų duoda paguodos, kad verkiname ir draugiją ir nares, ypač tas, ku jo sausio mėnesyje. Jame įdėta gana daug gijos laikai negrįš. Tie per
istorinės medžiagos apie Kražių parapiją. gyventi šimtmečiai, kaip bai
rios per 20 metų ištesėjo dirbti kilnų vie
Laikraščio tikslas kaip tik ir esąs tokią hie- sus sapnas, pasiliks tik ne
nuolijos rėmimo darbą.
džiagą rinkti. Be to, “Kr. A.” padės tinka malone atmintimi. Lietuvio ra
mai prisirengti prie Kražių Skerdynių 50 nka pridėta prie dirvonų ir
Ukrainiečių Nusistatymas
metų sukaktuvių minėjimo. Tai bus 1943 kelmyno nenuslinks kol usnys
Europos spauda gana plačiai rašė apie uk metais.
ar kelmai nebus išrauti. Pra
“Kr. A.” rašo, kad pirmoji Kražių bažny
rainiečių tautinio judėjimo atstovų susirinki
kaituojančia kakta, skaudan
mą Chust mieste, buvusį praėjusį mėnesį. čia pastatyta Vytauto Didžiojo rūpesčiu 1416
čiomis strėnomis, lietuvis atsi
Tame susirinkime nustatyta tautinio ukrai m., o 1421 m. popiežius Martynas V davė
lošęs ir žėrinčiomis akimis pa
Kražiams parapijos teises.
niečių judėjimo progrma.
žiūri į krašto horizontus ir
Jų programoje yra keturiolika atskirų pa
Žymusis dr. R. Matas, Tarptautinio Chi mato, kiek dar daug darbo
ragrafų. Joje, visų pirma, pabrėžiama, kad
rurgų Kongreso pirmininkas, aplankė Ispa pasiliko, kiek daug triūso įkrikšuioiiiškoji dogma yra ukrainiečių tau
niją ir šiomis dienomis iš ten sugrįžęs, pa dės. Bet jo širdis .plaka lais
RECKLESS
tos moralinis pagrindas. Toliau programoje
p^į/ER
darė pareiškimą, kad generolo Franco, na vai, jis alsuoja laisvai, jo dai
tikėdamas reikalas globoti šeimą, pabrėžia
cionafiistų vado, laimėjimas yra reikalingas na skamba laisvai. Jis kelia
ma teisių ir pareigų lygybė, be to, pareiš
Ispanijos gerovei. Jis taip pat yra įsitikinęs, aukštyn rankas ir su Mairo
kiama, kad ukrainiečių ūkininkai sudaro pa
kad Jungtinės Valstybės turi palaikyti tą
niu pralbyla: Neapleisk Aukš
tį ukrainiečių tautos pagrindą. Darbininko
įstatymą, kuriuo draudžiama išvežti ginklus
čiausias mūsų ir brangios Tė
socialinį gyvenimą turi kontroliuoti valsty
į Ispaniją.
bė. Gausingų šeimų vaikus reikia auklėti
vynės, maloningas ir galingas
valstybės lėšomis. Tauta neturinti būti suLietuvos Vyčių organizacija jau paskelbė per visas gadynes.
oi

oaa.
' tarne m "DR1GOU!" brlnca baot reaulta.

Kilnių Darbų Rėmėjai

siskaldžius į klases. Bet kokios spekuliaci
jos biržoje turi būti uždrausta.

Pažymėtina, kad ukrainiečiai savo progra-

savo metinio seimo dienas ir vietą. Jos sei Dvi tautos žaizdos
mas bus rugpiū< io 8, 9 ir 10 dienomis KearDaugel audrų praleido Lie
ny, N. J. Šio seimo metu planuojama suorga-

moje labai griežtai pasisako prieš komuniz-

nizuoti Amerikos lietuvių katalikų sporto o-

tuva. Kovos su bolševikais,

mą.

limpiadą.

bermontininkais ir lenkais nu-

*8
2^

šeštadienis, vnsnrio 25, 1939

KAIP EIS LIETUVOS - LENKIJOS
PREKYBA?
(VDV). Jau pernai vasarą į Tačiau pramoninkai ir prebuvo pradėtos Lie'tuvo-s - Le-; kvbininkai ypatingai pagyvinki.jos prekybos derybos, ku- J no savo veiklą jau pasirašius

rios buvo tęsiamos ruoenj, ir prekybos sutartį, kuri nors
prieš pat Naujuosius Metus bendrais bruožais nužymi liepasirašyta sutartis. Ta sutar-j tuvių - lenkų prekybos pobūdį
tis įsigaliojo šių metų sausio ir ribas. Įvairios lietuvių pir
klių delegacijos ir pavieniai
mėn. 25 diena.
asmens lankosi Lenkijoje, o
Dar tik prasidėjus derybo
lenkai Lietuvoje, besistengda
ms ir toli iki sutarties pasi
mi vispusiškai išaiškinti jiems
rašymo, abiejų kraštų ekono
rūpimus klausimus.
Tačiau
mistai, spauda, pramoninkai
atrodo, kad visos tos pastanbei prekybininkai jau rodė
! gos neduos labai didelių vaidaug susidomėjimo, gyvai sva
, siu ir lietuvių - lenkų preky
rstė ir nagrinėjo klausimus
ba turės gana siauras ribas,
būsimos prekybos tarp valsty
bent pradžioje. Vėliau gal ir
bių, 18 'mėtų gyvenusių be
’abiau išsiplės. Vilniaus len
jokių santykių. Vieni reiškė
kų spaudoje jau girdėti nepa
daug optimizmo ir vilčių, ki-į
t i į būsimų prekybų ir jos dv-! sitenkinimo balsų, kad Lietu
va neparodė reikiamo nuolai
dį žiūrėjo gana santūriai. Bi- j
dumo, ir prekybos sutartis
znieriai, mažiau leisdamies į i
daugiau duosianti Lietuvai ne
teoretinius
samprotavimus, •
gu Lenkijai. Varšuvos laikraš
vieni pas 'kitus važinėjo ir
čiuose randama optimistiškų
uoliai tyrinėjo prekių rūšis,
.
i , T• *
t

r

‘

’ j nuomonių, kad Lietuvos - Le-

kainas ir kitus dalykus, besi-

8

CVXTTOXS

nkjjas

prekyba

pasieksianti

ruošdami geriausiai išnaudoti 40-50 milijonų sumos. Žinoma,

tarpvalstybinius tokie tvirtinimai ir spėliojiI
prekybinius galimumus.
j mai neturi
rimto pagrindo.

naujuosius

Iš

Mūsų

Tš Federacijos Centro Raštinės

KLAIPĖDOS REIKŠMĖ LIETUVAI
kas Clemenceau, atsakydamas
į vokiečių delegacijos protesto notų, pabrėžė, kad kraštas
esųs lietuviškas ir kad miesto vokiškumas nė kiek nemažinąs jo reikšmės Lietuvai.

FL€X$T€€L
LIVING ROOM SUITES
Neapribotai garantuojami 25 metams! Tiktai Flcxsteel
drįsta duoti šį netikėtą, pasiūlijimą, nes tiktai Flexsteel suburia ilgam laikui stiprumą ir teikia pato
gumą.
Iš priežasties ju smagumo ir puikumo, Flexstcel springsinės kėdės buvo Įrengtos į Mihvaukee linijos geriau
sią traukinį, IIiawatba. Mes esame išskirtini (traleriai
šių puikiausių iš puikių rakandų.

$90; iki $500

Reikalaukit Matyt
Pamatykite kodėl šis būdas padirbimo yra geriausias.
Kiekvienas silpnumas senos mados eoi'l springsų iš
dirbystės panaikintas. Nėra galimybės, kad nutruktų
šniūrai, kad įlinktų sėdynė arba, kad išsikištų springsai, kada turi Flexsteel išdirbystės
rakandus. Jų atvira išdirbystė pa
naikina
pasislėpimo
vietas kandžiams, dul
kiems ir gemnlams.
Reikalaukite matyt vi
dų seto, kurj jūs per
kate. Setus galite gau
ti dideliame pasirinki
me madų, spalvų ir
audeklų. Jūs rasite,
kad ši kombinacija
tinka jūsų puošimo
plane. Visas medis yra kieto riešu
to. Flexsteel springsų išdirbystė
garantuoja smagumą ir pastovumą.
Garantuojama 25 metams.

1

Metų Garancija

ALEX ALESAUSKAS & SONS
6343 S. VVestern Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

TELEFONAS REPublio 6051

senovės Lietuvos politikai ir
kariai su savo priešais run
gėsi visus 200 metų. Nuo kry
žiuočių atsiradimo prūsuose
(1230 m.) beveik ligi Vytau
to Didžiojo mirties (1430 m.)
ėjo atkakli kova dėl Nemuno
linijos. Prūsams pasidavus,
lietuviai pamatė aiškų pavojų ir sau, todėl į tolimesnę ko
vų stojo organizuotai. Žuvu
siųjų Prūsų nuopelnas lietu
viams yra tas, kąd jie sulaikė
ordino veržimąsi 50 metų, tuo
padėdami lietuviams susior
ganizuoti valstybiškai. Kiaipėdos miestas atsirado 1252
m., kai ten ordinas pastatė
pilį. Lietuvių valdymo laikotarpyje čia buvo pilis.

Klaipėdą valdė kelis metus
prancūzų komisaras, šisai su
vokiečiais siekė padaryti kraštą freištatų (laisvą valstybę)
lenkų globoje. Tų laikų Hymanso derybos spaudė Lietuvą. Bet ją palaikė patį Vo- ’
kietija su Rusija. Tokiose aplinkybėse lietuviai prijungė
sau kraštų.

laisvėje. Grąsinimai pabaudo
mis, vokiečių atėjimu ir k.
veįkg, j klaipėdiškius, ir tai vokiev.ų naudaį
192S metais Vokietija sutartjmį
Lietuva atsisakė nuo
Klaipėdos. Lietuva pasižadėj0 ištikimai vykdinti statutų.
Tiesa Lietuva dąžnai klaidų
darė krašte, bet vokiečių propaganda nesnaudė. Tr kaip
keista, kad po 16 metų atrodo, kad valstybė krašte nesustiprėjo, bet nusilpnėjo,
Svarbiausia gi tai, kad visa
politinė raida taip nusisuko,
kad vokiečiai Klaipėdos krastų vartos kaip vairų Lietu
vos užsienių politikai. Ne taip
svarbu vokiečiams Klaipėdą
atsiimti, kaip Lietuvų valdy
ti. Jei spaudoje randame nuo-

Berods, lietuvių laimėjimas ,
buv0 nupirktas skaudžiu pralaimėjimu Vilniaus klausimu,
Santarvininkai, priversti pri
’ monių, kad Hitleris gali grų
pažino Klaipėdą Lietuvai. Bet
žinti Sudetus atgal Čėkoslopri-pažinda- vakijai, dėl ekonominių it poOrdinas suprato Nemuno i atlygino
**vye>*,,w Lenkijai r*
žiočių ir geopolitinę ir kultu-1™ I«i te:*s , Vilniaus kraštfti ju<>

4biau Klaipėdos atėmimas yra
Prasidėjus deryboms su sa- magėgngs svarbos
ntarvinin’f'ds dėl Klaipėdos l
Kų tas gelbės Lietuvai? Nie
krašto peneidimo sųlygų, Lie
ko. Vokiečiai nuolat krapštys
tuva atsistojo prieš vieningų
tą šašą neduoti žaizdai užgy
frontų: anglų, prancūzų, voti. Neumanas su savo smogi
kiečių ir lenkų. Jie visi karkais užlaikys kraštą vokiškų
tu stengėsi suvaržyti Lietuvos
ir nuolat vargins Lietnvos val
kompetencijas teritorijalinių
stybę. Todėl čia kyla klausi
statutu. Derybos tęsėsi pusmas: kiek Klaipėdos krašte
antrus 'metus. Nors vokiečiai
yra lietuvių ir ką šie daro.
ir lenkai derybose oficialiai
(Daugiau bus)
nedalyvavę, bet įtekmes darė,
ir vieni ir kiti stengėsi sau
kuo daugiausiai išsiderėti. Ba
lutinai konvencija buvo pasiJeigu neturi įtakos ant ki
rašyta, statutas 1924 m. įsi- tų, kaip-gi nori, kad tave pa
galiojo, bet neužsibaigė Lie- sektų?

riškai ekonominę reikšmę. Jis
pasirūpino atkirsti naujai susikūrusių ir tvirtėjančių Lietuvos valstybę nuo jūrų kelio
su Vakarų Europa. Tai turejo didelę įtakų tolimesnei Lietuvos istorijai. Lietuva nusisuko nuo jūros. Vytautas Didysis pasirašydamas 1422 >m.
rugb. 26 d. Melno ežero taiką
su ordinu, paliko jam Kiaipėdos kraštų. Melno taikos
nustatytos Lietuvos. vakaru
sienos paliko nepakeistos lygiai 500 metų. Tik 1923 metais sausio 15 d. Klaipėdos
kraštas savo valia pataisė Melnos taikos sienas Lietuvos
naudai.

AUKSO GRŪDELIAI

tuvos vargai.

Klaipėdos klausimas kilo
Paryžiaus Taikos Konferenci
joje 1919 m. Lietuviai iškel
darni klausimą rėmėsi istoriniais siekimais į Mažąją Lietuvą.
eko nurodytij tą aplinkybę, kad Klaipėda, nors
ir laibai suvokietinta, vien dėl
savo geografinės padėties yra
Lietuvos langas į jūrą. Lietu-

Jeigu nemoki patraukti ki
Lenkai pradžioje visur kliu
tų, kaip-gi nori, kad kas stotų
dė lietuviams kovoje už Klai
po tavo vėliava?
pėdą. Bandė išsiderėti palan
Negana to, kad tikslas, ku
kias sąlygas, arba net rišti
su Vilniaus klausimu. Ti-k to riam tarnauji, yra geras. Ir
dėl vokiečiai palaikydavo lie- tu pats turi nusipelnyti pasi- Į
tuvĮų pretenzijas. Bet Klaipė- tikėjimą.
dos konvencįjos įgyvendini-' jau taip
paprastai, kad
mag buv0 gU8įetag
įvairiais ten iįnksta įmonės, kame regi
sunkumais> Susidurta su na- eabuma jr iiega
cionalizmo siekimais. Konvencija audarė tinkamas sąlygas * Jungtl darbft"’ tai &imte‘
esamam kraSte vokiSkajn ele. ™pai didinti visuomenes jie-

yiai rėmėsi tautinio - istorinio
ir ekonominio - politinio pobudžio argumentais. Vensalės
sutarties 99 str. nuostatais

mentui pa8ireįkšti. Lietuviškasjs kaimas, per visą praeitą) Jei esi šviesa, švieskie; jei
iimtjmetį atkakliai kovojęs už ugnis, nždegkie; jeti vanduo,
lietuviškumo teises šiame kra-'gesinkie; jei druska, užlaiky.

Klaipėda tarptautinėje
politikoje

i

HOGH B.
CONNELLY

2334 S. Oakley Avė., Chicago, Illinois

Gyvename neramumo laikais, kuriais pavoju yra daug ir visur. Dany mūsų žmonių me
džiaginiai kenčia, liet dnug mums yra pavojų netekti tautybės ir net tikėjimo. Turime gel
bėtis. Tam reikalinga vienybė. Prie vienybės mus saukia Bažnyčia, šaukia ir tauta. Šven
tasis Tėvas jau daug kartų ragino tikinčiuosius susiorganizuoti ir dirbti išganingą apaštalavi
mo darbą.
A.L.R.K. Federacija, tai mūsų vienybės organizacija. Ji veikia nuo 1906 metų. 1 Karo
metu ji Įsteigė Tautos Fondą ir Amerikos Lietuvių Tarybą, šios organizacijos surinko šim
tus tūkstančių Lietuvos reikalams, Lietuvos vardą plačiai pasaulyje garsino, dėl jos nepri
klausomybės kovojo. Tai praeities darbai.
Bet A.L.R.K. Federacija yra susirūpinusi ir savo tautos ateitimi ir šiame krašte gyve
nančių lietuvių tikybine ir tautine gerove. Dėl to ji ir toliau veikia, mns vienija ir palaiko \
mūsa tautybe, kelia tikybinę sąmonę.
Federacija savo darbais Įsigijo mūsų tautiečių tarpe pagarbos ir pasitikėjimą. Ją užgyrė ir po jos konstitucijos pasirašė keliolika arkivyskupų ir vyskupų.
Be to, A.L.B.K .F. priklauso prie Amerikos Katalikų Nacionalės 'Gerovės Konferencijos.
Tai daug reiškia. Tuo būdu yra atdaros durys garsinti lietuvių tautos vardų spaudoje ir per
organizacijas.
Prie A.L.B.K .F. priklauso visos didžiosios Amerikos lietuvių katalikų organizacijos, daug
draugijų ir atskirų asmenų. Kviečiame ir Tamstų draugiją prisidėti. Mokestis tik $1.00 į
metus. Prašome prisidėti prie vietinio Federacijos skyriaus. Bet jei tokio skyriaus Tamstų
kolonijoj dar nėra, galima prisidėti tiesiog prie centro, prisiunčiant metinę mokestį ir val
dybos vardus ir adresus.
Dabar eina Katalikiškojo veikimo ir lietuvių katalikų spaudos vajus. Dėl to prašome
tuoj prisidėti prie Federacijos ir tuoj stoti į bendrą ir išganingą tikybinį ir tautinį darbą.
Tad vienykimės, nes tik vienybėje tegalėsime išlaikyti tikybines ir tautines brangenybes.
AMERIKOS LIETUVIŲ B. K. FEDERACIJOS VALDYBA'.
DR. A. RAKAUSKAS, Pirm.
KUN. IG. ALBAVIČIUS, Ižd.
L. ŠIMUTIS, Sekretorius.

(Tęsinys iš 2 pusi.)

cnttitie.

Veikimo Centro

Klaipėda atskirta nuo Vokie- šte, bematant atsirado vokie- kie ir sergėkie skaistybėje sa-

.fijos. Konferencijos pirminin- čių politinės propagandos ne-vo pavaldinių širdis.

Kandidatas

į

11-to Wardo

ALDERMANUS
Hugh

Indorsuctas
ir

Kitų

B.

ir

Urėdų

Connelly

Remiamas

II

Wardo

Lietuvių

Demokratų

Organizacijų.

Atiduotas balsas už HUGH B. CONNELLY yra ne tik
už gerų Chieagos miesto valdininkų, bet ir balsas už
prielankų lietuviams 11-to Wardo Aldermaną.

Rinkimai Antradienį,
Vasario-Feb. 28 d., 1939
PASTABA: Vasario 26 d., Chieagos Lietuvių Auditori
joje įvyksta didelis lietuvių MASTNTS MITINGAS su
puikiausiu programų. Pradžia 7-tą valandą vakare.

NEPAMIRŠKITE — PRADŽIA 7-TA VALANDĄ
NE ANKŠČIAU.

Tiesiogini! Ekskursija i Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS LAIVU

“GRIPSHOLM”

Geg.-May 31 d., 1939
Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvą,
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo” laivakorčių
agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičiausia.

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
2334 So. Oakley Avė.
Tel. Canal 7790
J

IHE AWFlll PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS
Check Below And See If You Have
Any Of The Signa
Ooir^ing nervea can make you old and
haggard looklng, eranky and hard to liva
with—ean kaap you avake nighta and rob
you of (ood health. good timea and lobą.
Don’t lat youraelf "go” likę that. Start
taking a good, reliable tonie—one mada ««periaUf for vonun. And could you ask for anyIhing vhose beneflta have been better proved
[ban vorld-faraoua Lydia E. Pinkham’a
vegetahle Compound?
Let tha vholeaome herbą and roota of
Pinkham’a Compound help Nature ealm
your shrieking nervea, tone up your iyit.ro,
and bei p leaaen diatreae from female funotional droord.ro.
Make a notė NOW to get a bottle of thla
tfias-p-ifTrr Pinkham’a Compound TODAY

vithout fall fron .your druggist. Over a mllhave vritten iin letters reporting
vonderful beneflta.

For the past 60 years Lydia E. Pinkham’a
Vegetabk Compound has helped grateful
voraen go "amillng
trylng ordeala.
Why not let lt help

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
naudotis mano patarnavimu.

MiM Service Station
Patarnauja Lietuviai

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
Mašinų Plovimas
Taipgi parduodam Pečiams
Range Aliejų
Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas

Jaiknta.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

ĮjRaTTGSB

Šeštad’enis, vasario 25. 1939

LENKAI GĖRISI LIETUVOS PAŽANCA t O

kada tėvas su motina su- rengėjams, garbė ir progra
LIETUVIAI DAKTARAI
13-tas wardas yra greičiausia
augantis, bizniškas, pramoni
toję duetų, dainuoja, tai sū- mos pildytojams.
(VDV). Ilgų laikų lenkams liaudies apeigos esančios ly-1 nub> nors dar ,uažai
didej._
nis ii' rezidencinis w ardas
Daugiau tokių vakarų.
Chicagoje,
ir
iš priežasties Lietuva buvo lyg koks bau- dimos giesmių. Straipsnio au- ldi. u£ vadinamų konstantinBuvęs
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
greito auginio geras atstovas
bas ir neaiški mįslė. Per 18 torius laiko Lietuvų vienu mu- k„
jau geraį griežia ir
į City Councill būtinai rei
VIRginia 1116
4070 Archer Av«
metų Lietuva buvo atsirube- zikaliausiu
Europos
kraštų, tėvams pritaria. Turime taip
kalingas.
Patarlės
Valandos: 1—3 ir 7—8
žiavusi nuo Lenkijos lyg ki- Paminėtos
mūsų
vestuvinės pat j,. kib) dainininkų ir gabų
Kasdien išskyrus Seredą
Hogan, 46 ui. amžiaus, gy
Atitiko lyg kirvis kotų.
Beredomis ir Nedėl. pagal sutartį
I scenos mėgėjų J. Petkų. .Jo u
vena
po num. 5102 Archer nietiška mūro siena. O lenkai dainos ir raudos.
Sekmadienį susitarius
Žmogus
žmogų,
jau
kaip
žu
tiktai prieškarinę ./letuv.škas
. • .
...
Avė., turi keturis vaikus ir atsimena
kaimas labai pa-1 balsas gražus
ir nudavimai
r
‘
Lietuv.sk
Telefonas HEMiock 6286
ko-ja lietuvių tautų, kulių jie lai kd£jps nuo Miekevičiaps lai- scenoj naturaliski. Scenos pa vis žuvį ėdu.
bendravo su
Anuo
per 15 metų.
Išlėkė kaip sakalas, nutūpė
ke “chlopų” (muzikų) tau-lRij £kininkni daugiaUsia gv- į ruošimas vaidinimui taip pat
kų.
Al. G. Kumskis
kaip vabalas.
ta, nepajėgia aukštesnei kul
Lankant liūdija, kad tiujme ir toje sriGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
venų vienkiemiais.
Pirm. Liet. Demokratų
tūrai bei civilizacijai sukurti.
Lygos Cook Apskr
.juos pastebima visur sotlie- i Lv.ie gobių žmonių.
2415 VV. Marųuette Rd.
LIETUVIAI DAKTARAI
(Skelbimas) CžinegUs Lietuvos - Lenkijos čio gerovė. Kiekvienas geres
Po visam ne vienų girdė
Ofiso valandos:
diplomatinius ir kitokius sa
10—12 vaL ryto
nis ūkis turįs žemės ūkio nia- jau sakant, kad jei ir uazna< Tel. YARds 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki
2—4 ir 6—6 vaL vakaro
ntykius, lenkai pradėjo uo
šinų, modernių įrankių ir ne būtų tokių parengimų, tai nei
MARQUETTE PARKIEČIA1,
Trečiadieniais ir Belrmadianiais
4 ir 7 iki 9
liai
tyrinėti
Lietuvų
ir
p
ai

Susitariąs
vieno nepraleisėiau.
BALSUOKITE U2
Pirmadieniais
:
2
ki
4
ir
7
iki
9
menkų
skaičių
gyvulių.
Tar

j BRIDGEPORT. — Lietuvių.
rius
jos
gyvenimo
reiškinius.
MICHAEL HOGAN
Šventadieniais: 11 iki 12
Taigi, garbė to paminėjimo
pusavy lenktyniaudami, ūki
Šv. Jurgio parapijos bažny
TeL OANai 6969
Ir
čia
jie
surado
nelauktų
ir
čioje šv. misijos prasidės sek-|
ninkai pakėlę produkcijos ko
imadienj, vasario 26 d. Jas ves netikėtų dalykų: jie .pamalė, kybę, o tankus koperatyvų ti
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Į ALDERMŪNUS
'misijonierius įš Lietuvos jėzu kad daugely sričių Lietuva
nklas saugojus juos nuo žydų
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko
13-to Wardo
itas J. Kidykas. Tęsis vienų1 yra net pralenkusi Lenkijų.
tarpininkavimo. Toliau strai-Į Šiandien vakare, 10:00 va3343 So. Llalsted Street
2155 VVest Cermak Road
Raginamas biznierių ir mie- 1 savaitę. Šv. Mišios bus laikoKadangi Lietuva labai rū
psnyje aprašoma
lietuviška landų per Margučio prograOFISO VALANDOS:
sto vadų 13-tame warde, Mi-!mos šiomis valandomis: 6, 7, pinosi ir rūpinasi žemės ūtroba,
žiemos
darbai,
liaudies
|
MU
)>
stoties
AVIDE
kalbės
1
—
4 ir 0:30 — 8:30 vakar*
chael P. llogan šiandien pas- 8, ir 9 vai. ryte. Vakarinės
kiu ir ūkininkais, o Lenkijoje menas ir bažnyčia.
ir pagal sutartj.
I
^i^čjas
Zui
is,
A.
Kumskis
ir
kelbė savo kandidatūrų į al- pamaldos 7:30 vai. vak.
Michael
J.
Hogan
kandidatas
tas
luomas
yra
kitų
luomų
nu

dermonus 13-to tvardo. 13-to į Visi raginami naudoti* DieOfiao TeL CANai 2346
Kylanti krašto motorizacija į 13-to vardo Aldermonus.
wardo organizacija ir Miclia- vo maionįų dienomis,
stelbtas, tai lenkai randa itin
1440 bo. 49tn cuun, Cicero
didelę pažangų Lietuvos so- [ pakeitusi ūkininko psichikų.
Sekmadienio O tų iš stoties ajilradieiuaio, n.ei v uituntuntu* u
ei J. Flynn asmeniškai jį re- i
Penktadiemant
mia.
kalbėšiandien
jis
palaikus
gana
arJ. Juozaitis kalbės dėl
Koks žmogus, tokia turi .džiuose. Suprantama,
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
Valtuuidua;
10-12 ryte, Z-0, /-O F. M.
Jo. pranešimas sudarė didelį! t
, v
.•
m-t
Lietuvių Demokratų Lvgos
tunus
rysius
su
sostine.
Tuks„
.
.
,
.„.
1
r
būti
ir
kalba.
2158 W. Cermak Road
darni apie lietuvius sodiečius,
judėjimų politikos
srityje.
.
. .. x .„ .
.
.
Cook Apskričio.
N. J. di4/ b. flidbieu i>L, Chicago
tanciai
lietuviškojo
jaunimo
____________
___________________
Svečių valgis iki vartų.
•‘13-tas wardas dar yra “liorVirmadieuiau,
Tiecituheanua
lenkai turi galvoje savo so
I Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Seėtadiemata
se and Buggy” amžiuje
pa •Jei nori išvengti įžymių kiai- diečių visokeriopų atsilikimų, ^mų
eina aukštesnius
mokslus. Beankstesnius mokslus.
Iie-;'
jeį norį prakilnesni darbų
Trečiadieniais pagal sutartj
Valandos: 3—tt P. M.
reiškė jis. “Kaikurios dalys,”
Res. TeL CANai 0402
ių, klausyk patarimo už tave Kartais lenkai pastebi Lietu- r’imokančių esu tiek daug, kad atlikti, žinok, kad reiks ir uujis toliau sako “dar neturi
2305
So. Leavitt Street
Ofiso Tel. Canal 6122
voje tokių dalykų, kurių mes paskutiniais metais kaimui kentėti, pavargti,
oet bėgančio vandens ir žmo (oresniųjų žmonių.
Kės. 8342 So. Marshfield Avė.
patys nepastebime,
neg su net trū'kstų darbininkų. Lietunės tose dalyse turi vartoti
Kės. Tel. Beverly T86S.
jais esame
labai apsipratę. Į vi° ūkininko troboje galima
vandenį iš šulnio ir kartais
BLOGA* RtUMAToKI
W PARDUODU pAUftlAU
| SKAUSMAI MANE >rAČ-AI I PAIN'FYPELt CAlO. MOd W»U|
turi eiti net du blokus, kad
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
jPROTO VAKO Ak NtTUft.Te I VA. STŲ BfS'KMlNANJ IMS
Taigi, vispusiškaseniani savo j
•asti radijo aparatų, mok
į KOKIŲ VAISTŲ. 1 Rf uMAUMO IKAMSMAlS
,,o gauti.”
KA0 MAN
I T. K.S PUIKUS VAIKAS
«.
OFISAS
* PALENGVINTŲ’ J
KAy k AŠ PATS JJ
.
D AK TĮSTAS
gimtojo krašto pažinimui ir slo knygų ir laikraščių. Lie
Kad ir stebėtina, bet kai- ;
ČL ■
i fil. ."ty ,
4729 So. Ashland Avė.
2201 VVest Cermak Rd.
kurios tvardo dalys dar te- i
vertinimui įdomu išgirsti ir tuvių tauta sparčiai žengianbėra apšviečiamos gasu, o ki Perkant Rakandus, Pečius,
VALANDOS:
2-tros lubos
svetimųjų, šiuo atveju lenkų, ti pirmyn, tobulėjanti ir «tip- Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty
i 9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
li tvardai jau senai turi elekCHICAGO,
ILL.
pastabas apie Lietuvos eko rėjanti.
Elektrikinės Ledaunes.
0 iki a vakare
Telefonas MfDway 2886
uikines šviesas ant visų gat
nominio bei kultūrinio gyve- j
1 reėiadieniais ir Sekiuadteuian
OFISO V ALANDUS;
Radijas, Akordijcnus
vių. “Negrįstos gatvės pavir
_________ pagal sutartj._______
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki .
sta į upes, kada lyja,” sakė Į
nimo reiškinius.
Gražiai Paminėta
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v
llogan. “Ir ieios daug pras
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. rytu
bif
Ha/cisuj
ThounleA^
Savaitinis žurnalas “Kultu- LietUVOs Neprikl.
tesnės”.
Specialiais, 'urfur maJce,
į
Kada (bus išrinktas, Hogan
ra“ dideliame straipsnyje ‘Lie Sukaktis
•not/usvej
Scub
7$aJeūic/
GYDYTOJAS IK UHlKuKGAS
patvirtina, tai bandys
įgyti
tuva ir lietuvių tauta’ apra
Tiow«LtA....G>fiisaUeclbu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jaugiau parkų, ipasilinksmi6900 South Halsted Street
šo mūsų kraštų, kultūrų, liau Atvaidinta patrijotinis
čxpcA£GhemiAt4 1
.iiimo palankumui ir pagerin
TELEFONAI.
4631 So. Ashland Avė.
dį ir papročius. Girdi, juo to veikalas “Malonu už
tų orlaivių stotį. VVardas inOfiso WENtwortb 1612
forKXMOUN and
TeL YARda 0994
Res. — YARda 3955
inia Municipalinį
onaivinį
liau nuo miesto, juo aiškesnį tėvynę kentėti”
Rez.
TeL PLAza 2400
OFISO
VALANDOS:
toties distnktų.
SATISFACTION ūse
ir gražesnį galima gauti lie
2
iki
4
popiet
7
iki
9
vakare
GRAND
RAPIDS,
MICH.
VALANDOS:
Nežiūrint, kad 'milijonai doDouble lėsted/DoubieAction!
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
tuviškosios gamtos, liaudies Vasario 16 d. — Lietuvos
erių buvo praleista Chieagoj
pagal sutartj.
Nedčliuaus uuo 10 iki 12 vai. diena
Įtaisymui aukštesnių mokyk
kultūros vaidų. Visa liudija Neprikl. 21 metų sukakties
SS
lų, 13-tas vardas dar neturi
AMtKIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARlAi
ten apie lietuvių tautos poe minėjimas šioje lietuvių ko1aukštesnės mokyklos.
, Šame PrkeTodayas 45 YearsAqo
zijų, amžinų religingumų. Nuo lonijoj. buvo suruoštas vasa
Tek YARda 6921
Res 6958 So. Talman Avė.
Vienas iš pirmiausių parei
25 ounces for 254
Ree.: KENwood 6107
nes. Tek GROvehUI 0617
stabiai gražūs esu po visų kra rio 19 d., sekmadienį, Šv. ,J u- ,
Full
Pack
•••
No
Slack
Fillin
škimų, kuriuos Hogan padarė
B
k umce Tek HEMiock 4848
savo kampanijoje yra tas, kad
MILLIONS OF POUNDS HAVE BE
štų išmėtyti originalūs lietu rgio salėje.
Suruošta graži
USED BY OUR GOVERNMENT
jis bandys, kiek galės, pri
viški kryžiai. Prie jų gražiau programa, kurioj, Vinco Pu- '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žiūrėti, kad nauja aukštesnė
siais
tautiškais
drabužiais
pa

GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Ofiso
vak nuo 1—3; nno 6:30—8:3%
AKIŲ
GYDYTOJAS
zaro
rūpesčiu
ir
pastangomis,
uokykla su vėliausiais page756 VVest 35th Street
sipuošusi
dažnai
meldžiasi
lie

2423 W. Marųuette Road
inimais būtų pastatyta 13-taatvaidinta patrijotinis veika
iiie varde. Kai tas bus įvykin
TaL OAlmal 6974
tuvių
liaudis.
Nepaprastai
įNaujos, mažos Radijos po
las “Malonu už tėvynę ken
VaL 2—A ii Tr-1 vk.
OI1SO VAJUANDOS
ta, tai šio vardo vaikams ne
domūs ir charakteringi esu tėti”. Programų
1446 So. 49th Ct
pamargino
I vai. ryto iki 6 t. vakare, italonaat
reikės išleisti pinigų važinė
ir trečiadieaioa
lietuvių atlaidai su visais sa Žilinsko vedama orkestrą, so
uabetonui nao 7—M vakare
jant gatvekariais į mokyklų
6 tūbų Victor Raitijos
Ketv.
ir
Nedėliotais
sasitarns
vo niuansais. Užtenku pama lo, duetai ir deklamacijos. Be
r iš mokyklos.
vertos $25.00, po
Office houra:
Taksų mokėtojams 13-tame
tyti vienų tokį atlaidų, kad to, kleb. kun. J. Lipkus pa
DANTŲ GYDYTOJAS
2 to 4 and 7 to 9 P. IL
varde priklauso tie patys j
galima būtų pažinti gyvento sakė kalbų, kurioj, tarp kitko,
Sundays
by
appointment
transportacijos,
mokslo,
ir i
3259 S. Halsted Street
SPECIALISTAS
jų folklorų, psichikų ir sko reiškė pageidavimo, kad daž
7 tūbų Rūdijos Gražiame
sveikatos palankumai, kurie |
CHICAGO,
OPTOMETRICALLY AKIŲ
priklauso taksų mokėtojams ;
Kabinete už
LLETCV1S
nį. Gėrėdamasis ir švelniomis niau čia būtų suruosyi tokių
Ofiao TeL VIRginia 0036
PHYSICIAN and SURGEON
prie SState ir Madison gatvių,
Suvirš 20 metų praktikavimo
Reaidencijoa Tek BEVerley 824*
spalvomis, straipsnio autorius vaidinimų. Ir, ištikrųjų, pub
Mano Garantavimas
sakė Hogan.
4645 So. Ashland Avenue
vaizduoja
cliarakteringesnes likos priėjo tiek, kiek seniai
Palengvins aklų Įtempimų, kas es‘ Yra tam tikri
pagerini- Į
OJTBO VALANDOS:
8 tūbų Zenith, Gražiame
eiX°:
mai, kurie reikalingi bile ku Kabinete, vertas $90.00, už atlaidų smulkmenas. Lietuvi jau ši salė yra turėjusi. Vė- “.ffir'Si, PKn,.,kS.
nervuotu51
•YDYTOJAS S CHIRUR4»AS
atitaiso
Nedėkomu pegai eetarų
rioje apielinkėje ir aš, kaipo '
ški atlaidai teikiu nepapras liau atėję turėjo visi, laikę
? riren- Office Tek YARda 4717
4157 Archer Avenue
aldermonas, dirbsiu i|>agal iš
tai malonų įspūdį. Visur esu stovėti, nes visos vietos bu gia teisingai akinius. Visuose atsiti Namų Tek FROepeet 1M6_________
Ofiso vaL: 2—4 ir 4—8 P. M.
kimuose egzaminavimas daromas su
galę išrišti daugumų svarbių
R.C.A. Victor, Philco, Ra- jaučiamas kažkoks mistišku vo užimtos. Pastebėtina, kad elektra, parodančia mažiausias klai Tel CANai 6122.
Rezidencija
problemų, mūsų piliečių šioj
das. Speciali atyda atkreipiama J
8939
So.
Claremont Avė.
dionas didžiausia vertė ir mas, susikaupimas, religingu
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
upielinkėj.
pulblikų sudarė daugumoje jau taisomos.
Valandoe: 9—10 A. M.
nuolaida.
i
Tarpe
pagerinimų,
kurie
Nedčliomia pagal nutartį
mas, kuriam panašaus niekur žili, pliki ir viduramžio žmo
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
reikalingi Hogan priskaito
Nedėlioj pagal sutartį.
Pečiai: Universal, Norge,
kitur nerasi.
Tel CANai 0267
nės.
sekančius:
Daugely atsitikimų akys atitaiso
Crotvn, Monogram, ir kiti
Res. TeL PROspeet 6659
2201 W. Cermak Road
mos Ik> akinių. Kainos pigiem kaip i
1. Nauja aukštesnė mokyk
Užtat Maišogalos ir Kaišia
su didele nuolaida.
Vinco Puzaro šeimų Grand pirmiau.
V el&ndos; 1—3 popiet ir 7—8 v. t.
la (high school) 13-tame var
dorių apylinkėse dar ir šian Rapidse galima lyginti prie 4712 SO. ASHLAND AVE.
REZIDENCIJA
Dabar pirkdami Elektri
de.
.ga
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6631 S. California Avė.
2. Bėgantis vanduo visose
nę ledaunę: Norge, General dien rusenus senosios, pago pats (Vincas) yra dainininkas
1821 So. Halsted Street
.vardo dalyse.
Lietuvos gyvenimas. ir scenos mėgėjas. Jo žmona
Electric, llotpoint, VVestin- niškos
Telefonas REPnblic 7868
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
LIETUVIAI ADVOKATAI
3. Elektrikinės šviesos vi
ghouse, Crosley Shelvadore, Apie tai liudiju įvairūs griu Sabonių šeimos Chieagoj. Jis
Office Phone
Ree end Offioe VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
sose vardo dalyse.
6 iki 8 vaL vakaro
PROspeet 1028
2369 S. Leavitt 8t
sutaupysite daugiau kaip vėsiai ir senkapiai. Visokios Ona taip pat yra dainininkė.
4. Grįstos gatvės visur.
Telephone
YABde
1001
Vai:
24
pp.
ir
7-9
vak.
CANai
0706
$50.00 ant naujo 1939 RefTeL YARda 2246
5. Daugiau parkų ir žaidi
rigeratoriaus. Lengvi išmo
mo vietų vaikams.
kėjimai suteikiami ilgam
6. Tinkama kanalizacija.
LIETUVIS ADVOKATAS
(K0WARSKA8)
DANTISTAS
laikui.
7. Daugiau darbų iš Wor4631 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
4645
So.
Ashland Avenue
ks Progress Administracijos.
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
Res. 6515 S. Rockvvell Street 2403 W. 63rd SL, Chicago
arti 47th Street
8. Pagerinta transportacija.
Vai: nno 9 ryto iki 8 vakaro
9. Trafikos šviesos prie pa
Telephone REPnblic 9723
Nedaliom ir Trečiadieniais
Se rudoj pagal sntartj
vojingų skersgatvių.
Pagaal Sutartj.
10. Daugiau (policijos imuo
RADIO PROGRAMŲ IR STOTIES WHFC (1420 K.)
TsL LATayette MIS
gaisrų apsaugos.
LIETUVIAI ADVOKATAI
Dantistą*
Šeštadieniais
—
Biznio ir visuomenės vadai
Tel. Yards 3088
4143
South
Archer Avenue
6322
So.
VVestern
Avenue
Penktadieniais —
Nno 7 Ud 8 v. v.
spiria reikalavimais, kad būt
DANTISTAS
Telefonas LATayette 1460
išrinktas viskų matantis ko
Sekmadieniais —
VALANDOS:
WCFL — 970 k. Radio va
Antradieaiais, Ketvirtadieniai! b
vojantis Aldermonas, kuris įPanedėlį, Utarninke ir Ketverge
4300 So. Farfleld Avenue
PesUkttdieadaia
vtn/t 2
9 iki
i Iri 9
Q vaL
vml
valreva
landa leidžiama kas nedė
' -r■ i
i
- ------ j
nQ0
vakare.
gytų pagerinimus, kurie rei
4631
South
Ashland Af
_
..
T
.
__
.
'
,
_
.
.
Seredoj
ir
Pėtnyčioj
—
2
iki
6
v.
v.
lios
vakaras
5:30
iki
6:30
Ofiso VALANDOS:
kalingi pakėlimui bile kurios
Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
Snbatoj nuo 12 iki 6 ▼. y.
Tek
TARda
MM
vaL
ryto
iki
6
vaL
vekaan
P. M. Chicago laiku.
į apielinkės.
TeL Prosnect 1012
k
' ‘ is r
Hogan prirodė faktą, kad
Norėdami Ką Nora Pirkti, Atmiakite ‘Dr-go’ Clasaifiad Skyr*
Rm TeL Rnpubiio 6047

OR. A. J. MANIKAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

k

MISIJOS

MICHAEL HOGAN

RADIO

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. VVALTER J. PHILLIPS

UK. H. AlKUGIUNAS

OR. h G. WIN6KONAS

OR. CHARLES SEGAL

DIDELĖ
NUOLAIDA
DABAR

OR. GEORGE I. BLOŽIS

UK. L J. RtlNAR

\ iSib liN vA v o nno

UK. MAUKIUt KAHN

baking

ILV POWDER

UR. J. J.

OR. A. J. BERTASH

06.95

OR. A. P. STULGA

DR. VAITUSH, OPT.

012.50

DR. STRIKOL’IS

024.50

DR. T. DUNDULIS

038.00

OR. S. BIEŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

JOSEPH J. GRISH

OR. J. J. KOWAR

KLAUSYKITĖS

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE CO.,
3409 S. Halsted St.

ŠALTIMIERO

KAL & ZARETSKY

DR. C. VEZEL’IS

DR. V. L SIEDLINSKI

DR. C. J. SVENCISKAS
U

Da. AUO AR

šeštad'enis, vasario 25, 1939

Vasario 16-tosios
Atgarsiai

Iš Politikos koko

BDIDGEPORT. — Vilniui 11-to Wardo
Vaduoti Sąjungos vietinis sky
Lietuviams
rius vasario 16 d. suruošė Lie
11-to Wardo Lietuvių De
tuvos Nepriklausomybės suka
kties paminėjimą, Šv. Jurgio mokratų organizacijos susiri
nkimas įvyko vasario 16 d.,
par. salėj.
Lietuvių Auditorijoj. Žmonių
Kaip skelbta, taip ir buvo:
atsilankė skaitlingai. Pirm. B.
prof. A. Pocius išpildė gražią j
Jakaitis atidaręs susirinkimą
programą su savo gerai išla
prisiminė apie Lietuvos 21
vintu mergaičių Antifonaliu
metų nepaiki, sukaktuves, kad
choru; dainavo tai dienai pri
taikintas dainas. Kalbėtojai: visi ateiviai ir čia gimę gali
V. Stulpinas, Vaidyla ir dr. džiaugtis ir didžiuotis, jog
Zimontas vaizdžiai nupiešė, buvusi pavergta Lietuva da
kaip Lietuva praeityje buvo bar yra nepriklausoma.
F. Woidat kalbėjo apie lie
galinga, ir kas kaltas, kad per
keletą šimtmečių buvo prara tuvių pripažinimą politikoje.
dus savo galybę. Visi reiškė Sakė, kad tik prieš kelis me
džiaugsmo, kai, nors ,po šimt tus lietuviai nieko politikoj
neturėjo. Dabar turime lietu
mečių, Lietuva vėl prisikėlė,
vį teisėją, lietuvį Chicago pa
^įetusi vergijos retežius.
rkų valdyboje, Bridgeporte ke
laila, kad puplikos atsilan lis lietuvius precinkto kapi
kė vos mažas būrelis. Kas čia tonus. Kitose lietuvių koloni
kaltas ? Nejaugi mums jau vi jose taipgi yra lietuvių, tu
sai nerūpi Lietuva? Nejaugi rinčių politiškus darbus. Po
jau nebranginame jos Nepri jo sekė kiti kalbėtojai, o ku
klausomybės, troškom ir ku rie kalbėjo apie lietuvių or
ri davė teisę mūs tautai, būti ganizavimą ir veikimą. Jie
laisvais ir kartą su visomis pareiškė, kad tiktai organi
pasaulio valstybėmis nepri zuotai galima daug kas nu
klausomai tvarkytis? Kad ir veikti.
buvo tą patį vakarą keli pa Visi Chicago lietuviai kvie
minėjimai, tačiau ką tai reiš čiami dalyvauti Lietuvių De
kia prieš tokį Chicagoj gyve mokratų Lygos milžiniškam
nančių lietuvių skaičių. Jei mass-mitinge, kuris įvyks Lie
visi noriai lankytus, tai kelias tuvių Auditorijoj, vasario 26
tokias sales galėti} kupinai d., 7 vai. vakare. Bus graži
pripildyti. Juk kur norima, programa. Dalyvaus ir mies
tai nesigailima dolerio ir dau to majoras Ed. Kelly.
giau, ir salės pripildo.
Vasario 25 d. vakare iš
Komisija dėkinga komp. A. “Margučio” radio stoties bus
Pociui už suruošimą progra pranešimas apie 11 wardo po
mos, kalbėtojams, Budrikui ir litiką. Visi lietuviai kviečia
“Margučiui” už paskelbimą mi pasiklausyti. Kalbės ir
per radio ir visiems, kas kuo mūsų aldemronas Hugh B.
prisidėjo prie šio paminėjimo. Connelly, kuris kandidatuoja
vėl į aldermonus 11 wardo.
Laima

“Income Tax”
Reikalu
S. Valst. federalinė valdžia
pasiuntė į mūs raštinę A. S.
Valūną — Inte mai Revenue
darbininką, pagelbėti lietu
viams išpildyti Income Tax
blankas, ir duoti atsakymus
į visus klausimus kas link In
come ir Sočiai Security tak
sų.

P-nas Valūnas bus “Drauo” raštinėje nuo vasario 23
t iki kovo 1 d., nuo 9:00
|1. ryto iki 6 vai. vakare.

šis patarnavimas, tai yra
blankų išpildymas ir notarizavimas, veltui, čionai bus ga
lima ir čekį išpirkti dėl mo
kėjimo taksų.

KAS TURI PILDYTI
INCOME TAX BLANKAS

masinis mitingas, kurį rengia |
Lietuvių Demokratų Lyga. Ka
Įbes 'majoras Ed. J. Kelly, aldennonas 11. B. Connelly, tei
sėjas Zūris ir kiti žymūs kal
bėtojai. Be to, bus parodyta
fibna “Mūsų Chicaga”. Pra
džia 7 v. v, įėjimas nemoka
mas. Chicagos ir apylinkės
lietuviai kviečiami skaitlingai
dalyvauti.
B.J.J.

TRUMPAI Iš VISUR
X'

»»»
Garsiojo Bastilijos kalėjimo
Paryžiuje statytojas llugues
Auibriot buvo pirmasis kali
nys, kuris į tą kalėjimą buvo
uždarytas.
•

Su albanais mes nesusikal
bėtume. Jei albanas nori pa
sakyti “taip”, tai galvą pur
to,-o jei nori pasakyti “ne”,
tai galvą palinguoja.

Skaitykite Biznierių
Bargenus

BAKING
POVVDERl
Sime Price Today,
as 45 "tears At/o
25 ounces254

^bk

MIUIONS OF POUNDS HAVh BEEN
USED BY OUR GOVĘRNMENT

Bepročio nereik su žiburiu
ieškoti.
Spaudoje jau buvo rašyta, kad šiomis dienomis New York
vokiečių hitlerininkų organizacija buvo surengus mitingą,
kuriame neiškentę kalbėtojai pradėjo pulti žydus. Kai jiems |Urba Flovver Shoppei
4180 Archer Avė
pasipriešinta, kilo riaušės. Šioj nuotraukoj policija išveda iš
Phone LAFAiVETTE 5800
salės hitlerininkų sumuštą žydą Isadore Greenbaum. (Acme
|<3Sles Mylintiems —■ Vestuvėms —
photo)
Bankletams — iAklotuvCmo —į

—e—

Sukaktuvės

A.

A

LIUDOVIKA ZARONIENĖ
Jau sukako 1
metai, kai negai
lestinga
mirtis
atskyrė iš mūsų
tarpo
mylimą,
motiną Liudoviką Zaronienę.
Velionė kilo iš
Raseinių apskr.,
Bebirvų
kaimo.
Šimkaičių pašt.
Netekome savo
nylimos vasario
i7 d.. 1938 m.
Nors laikas tę
siasi,
mes
jos
niekados negalė
sime
užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia
jai amžiną atilsi.
Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, esame užprašę gedulingas
šv. Mišias už jos sielą vasario
27 d., Nekalto Prasidėjimo Švč.
I’anelės parapijos
bažnyčioje,
8:00 vai. ryto.

Kviečiame
visus
gimines,
kaimynus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose, o pas
kui į namus po num. 4139 S.
Maplewood Avenue.
Nuliūdę:

duktė Oi<i Butkienė, žen
tas Benediktas, anūkas Stanis
lovas, ir Yuškų šeima, o Lietu
voje vynas, Juozapas, sesuo Mo
nika, brolis Juozapas, brolienė
Marijona, sūnūs Jonas ir kitos
giminės.

MARIJONA GRIGALIENĖ
(po tėvais Guziknitė)

Clinici prove Listerine Antiseptic
reaches and kilis dandruff germ
There is no easior, more delightful, or
effective way of keeping dandruff under
control than with Listerine Antiseptic,
famous for more than 25 years as a mouth
wash and gargie. Just rub it in and follow
with prolonged massage.
Listerine Antiseptic gets rid of dandruff
because it kilis the germ that causes dan
druff—the queer little bottle-shaped bacteria (Pityrosporum ovale) that surrounds
the hair and covers the scalp.
Don’t waste time vvith remedies that
merely attack symptoms. Ūse Listerine
Antiseptic, the proved treatment that gets
at the cauee. Tne only treatment we knovr
of that is backed by ten years of research
and a clinical record or success in th©
great majority of cases.

Lambert Pharmacal Co., St. Louis. Mo.

Tuo tarpu už salės sienų gatvėse įvyko prieš fašistinės demonstracijos, kurias irgi neapsėjo
be riaušių. Po didelių pastangi} policijai pavy ko demonstracijas suvaldyti ir daugelį riau
Pranas Naujokas šininkų suareštuoti. (Acme telephoto)

BRIDGEPORT. — Kaip jau
žinoma, 11 Wardo Lietuvių
Demokratų organizacija indorsavo liugh B. Connelly į 11
wardo aldermonus, todėl to
wardo lietuviai, Amerikos pi
liečiai, primary rinkimuose,
baland. 26 d., prašomi balsuo
ti už Hugh B. Connelly.
P. Connelly yra pirmas 11
wardo aldei’monas, davęs to
wardo lietuviams politinį pri
pažinimą, skirdamas lietuvius
precinktų kapitonais, ir sutei
kdamas lietuviams politinių
dalbų. To fakto 11 wardo lie
tuviai balsuotojai privalo ne
užmiršti ir rinkimų dienoje
ant aldermonų balioto, kuris
bus atskiras nuo majorų ba
lioto, padėti kryžiuką prie H.
B. Connelly, tokiu būdu pa
dėti jį išrinkti aldermonų, pa
rodant kad mes, 11 wardo lie
tuviai, jau žinom kas yra mū
sų draugas.

Z

Vienų Metų Mirties

Paimofilmams'

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

-

DANDRUFF

Dieviški įstatymai liepia at Po Sokrato mirties Atėnie Kas tarnauja tironui, pir
leisti ir tiems, kurie mūs ne čiai gailėjosi už savo žiauru
mutinis pajus jojo rankos nuo
apkenčia.
mą.
žmumą.
LAIDOTUVIŲ

Vasario 25 Diena
Nepalaimos geriausiai paro
do dorybę arba stiprumą ko
kį kiekvienas turi. Nes jos
nedaro žmogų silpnu, bet pa
rodo kuo jis yra.

John F. Eudeikis
nanaraza n

Vasario 26 Diena
“Todėl pagundymuose ne
turime nusiminti, bet dar kar
ščiau Dievą melsti, idant vi
suose prispaudimuose mums
padėtų; kurs ištiesų pagal Šv.
Povilo žodžių ‘neleis jūsų gu
ndyti virš jūsų jėgų, bet dar
padarys tokį išėjimą iš pa
gundos, kad galėtumėte ją pa
kelti’. (1 Kor X, 13)” (Kris
taus Sekimas, pnyga Pirma,
Skyrius XIII, 7).

2334 South Oakley Avė.

Chicago, UL

Mirė vasario 24 d., 1939 m.,
5: (10 vai. ryto, sulaukus pusės
amžiaus.
Gimus Lietuvoj, Suvalkų ap
skrityje, Marijampolės pav.
Amerikoje išgyveno 50 me
tus.
l’aliko dideliame nuliūdime:
sūnų Vladsiovą, marčią Ane
lę ir du anūkus, sūnų Tamo
šių, dukterį Marijoną Gedvielienę, žentą Joną ir keturius
anūkus ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas koplyčioje
1735 Wabansi<. Avė.
Laidotuvės įvyks antradienį,
vasario 28 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta J Šv. My
kolo parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
vel’anėfz siela, o pamaldų bu3
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:
Sūnai, Duktė, Marti,
tas ir Giminės.

Žen

Laidotuvių
direktorius I>achawicz ir Sūnai, tel. CANai
2515.

DIREKTORIUS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

didiiaubia laidojimo į«tai»a

AMBULANCE
DIENĄ IE NAKTJ

Kiekvienas nevedęs žmogus,
Vasario 26 d. Chicagos Liet. Kas vyresnių negerbia, jų
pilietis ar ne pilietis, kurio įplaukos
buvo $1,000.00 ar Audit. įvyksta didelis lietuvių ramybę ardo.
daugiau, nuo algos dividendų,
NAUJOS KNYGOS
pardavimo namų, stakų, bonų
S. Yla, ŠEIMOS ŽAIZDA
0.5c
per 1938 metus, turi išpildyti
B.
Skurkis,
TIKIU
.............................................
05c
blanką.
LIETUVOS KARALIENĖ........................................... 05c
Vedę žmonės
turi pildyti
S. Mažeika, LAIDOTI NE DEGINTI................... 05o
blanką, kurių įplaukos buvo
J. Totoraitis, LIETUVOS JERUZALĖ.................. 05c
viri -2,500.00.
B. Skurkis, DIEVIŠKOJI AMNESTIJA ........ 05c
T. Alekna, GEGUŽĖS MĖNUO .............. ........ 30c
Biznieriai
turi
išpildyti
T. Alekna, KRISTAUS KANČIA.............................. 50c
blankas, kurių įeigos buvo
NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... $1.50
$5,000 ar daugiau, neskaitant
“DRAUGO” KNYGYNĄ
ar buvo taksuojama atsako

mybe ar ne. ,

Yra vabzdžių, kurių gyve
nimas labai trumpas. Vadina
moji viendienė musė (ilgais
spanieliais), gyvena tik vieną
vienintelę dieną — nuo saulės
užtekėjimo iki nusileidimo.

Visi Telefonai YARDS 1745-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
____________Tel. LAFAYETTE 0727___________

[A V V A T

JLz

1 IV.

1

koplyčios visose
Chicagos dalyse

KkHuyklte mūsų Lietuvių radio programą Šeštadienio vakbrala,

7:00 vaL vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjai
P. ŠALTIMIERAS

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER—PRUZIN
Geriausias patarnavimas — Moteris petarnanja
620 W. 15th Ava.
Phone 9000

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
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MOJI SUKAKTUVIIJ ISPARDAV MA

Jūs Stebėsitės Kada Pamatysite Tuos Didelius Bargenus. Vėliausios Mados Rakandai, Kurių Kainos Yra Tikrai Sumažintos, Kaip Šiame Skelbime Rodo.
ROOSEVELT FURNITURE KOMPANIJA Švenčia Savo 10 Metų Sukaktuves Vasario Mėnesy ir Visi Kurie Pirks Kad Ir Mažiausių Daiktų Gaus Naudin
gas Dovanas.

■

■
M. P. JOVARAUSKAS

J. P. BERTULIS
lU ĮJU

■

Mūsų pačių dirbtuvėje padirbtas ir pilnai garan
tuotas. Vertas $150.00, tiktai ...........

$69*00

3 šmotų miegamo kambario setas, prirengtas su
springsais ir matracais; buvo parduodamas už
$69.00, dabar tiktai ............................ $39.00

„ /

•

•»

Springsinis matracas, vė
liausio išradimo springsai
apdirbti su tvirkiausia ma
terija — garantuotas pen
kiems metams. Vertas $39.,
per šį išpardavimų tiktai

Vėliausios mados gasinis pečius, visas porcelainuotas ir insuluotas,
visuomet buvo parduo
damas už $59.00, per šį
10 metų sukaktuvių iš
pardavimų tiktai

*14-50

$2950

Elektrikinis dul
kių valytojas. Ge
riausios išdirbys
tės Royal, naujas
ir pilnai garantuo
tas, parsidavė už
$39.50, dabar tik

*24-50

Springsai, 10
metų garaneija,
verti $6.50, da-

b" *3-95

*>
♦
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Rašymui stalelis, kuris
reikalingas kiekviename
name — parsidavė nuo
$25.00 iki $35.00, dabar
tiktai .... $ 12.50

MŪSŲ NUOSAVAS NAMAS

Puiki skrynia, padaryta iš
cędar medžio, riešuto me
džio apdirbta. Parsidavė už
nuo $15.00 iki $20.00, dabar
per 10 metų sukaktuvių iš
pardavimų tiktai

$9.50

(
500 yardų karpetų laiptus ap
dengti visados parsidavė po
$1.95 už yardų — dabar per šį
10 metų sukaktuvių išpardavi
mų parduodame už ....
už yardų.

9fj(

Lempa pastaty
mui ant stalo,
visokirj spalvų,
uždangalai, ver
ti $3.50, per šį
10 metų sukak
tuvių išpardavi
mų tiktai

95c

9 šmotų valgomo kambario setas susideda iš 6 kė
džių: stalo, buffet ir china closet, visados parda
vėm už $85.00, dabar tiktai ..
*59.00

Matracai tvirtai padirbti. Didelis pa
sirinkimas visokių spalvų. Visuomet
buvo parduodami už $12.50, per šį 10
metų sukaktuvių išpardavimų tiktai

*695

Puikus staliukas, viršus importuoto
V
iš Australijos medžio. Visuomet
par
sidavė nuo
$18 iki $25,
dabar tiktai
lJ

» A

V » B ■ K?

l

$12.50

Krėslas, tvirtai pa
darytas. Didelis pa
sirinkimas spalvų.
Vertas $6.95, dabar
tiktai .. $3.95

Šešų kubiškų pėdų refrigeratoriuis, su 10 metų
warranty už

*14950
Norge geriausios išdir
bystės

Roosevelt Furniture Company
■ 2310 W. Roosevelt Road

Chicago, Hlinios ■Ė
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DRAUGAS

THE GOOFUS

7

FAMILY

H. T. Elmo

TIKRAS

DARBO

ŽMONIŲ

DRAUGAS

Balsuokite už

JUOZĄ M. AŽUKĄ
3301 S. Lituanica Avė,
į

U-to Wardo ALDERMONUS

Antradienį, Vasario-Feb. 28 d.
Vienintelis Lietuvys Kandidatas
Balsavimo vietos atdaros nuo G vai. ryto iki 5 v. vakaro.

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
sokiais

Draugijų Atstovų
Dėmesiui
Etikai, reiškia: 1)

STIPRĖJA BALTIJOS VALSTYBIŲ
BENDRADARBIAVIMAS

COURTNEY-ECAN
13-TO WARDO
SUSIRINKIME

(YJ)iY). Pagal Baltijos sau kad tas

o

• * -nn m

vos, Latvijos ir Estijos užsie- pasilieka tvirtai

n . •

n-

spauda klestėtų, visos draugi

teriškų pasiryžimų žūt būt lik
taip tį laisviems tir nepriklauso- pakenks tūkstančiams.

kambary. Visi dr-jų atstovai

jos turi stoti

prie miems ir 3) laikytis nuošaliai

dybos nariai taip pat prašo

stiprinimr, 2) ri

jie nuo kitų valstybių tarpusavio

kurio
prisirišę

11 iU reikalų ministrų konferen kuriam jie yra pasiryžę

ir ginčų. Ta

linkmė,

turėdama

ben- didelės svarbos taikos

metu,

do Lietuviu, antradienio va- ‘‘‘J0®’ kuriose aptariami tarp- dradarbiauti solidarumo dva- dar svarbesnė pasidarytų, jei
kare
susirinko
Marųuette
Park svetainėje, G910 S. \Yestei n A\e., kur giidijo kuilių
Iliomas J. Courtney, kandidato į Chicagos majorus. Kaibėjo lietuvis advokatas Cliarles P. Cliesnulis ir .Jobu E.
Egan, 13-to Wardo aldenno
nas, kuris vėl kandidatuoja i
aldermono vieta.

šia ir darniai su visomis su-'kada, Dieve gink, mūsų geointeresuotomis valstybėmis.
grafinėje srityje kiltų karas.
Trys ministrai su pasitenkiLatvių ir estų ministrai pa
J
*
nimu konstatavo, kad tas ben
tikrino, kad konferencijos dar
dradarbiavimas tarp jų kraš-;

tautinės politikos svarbieji ivykiai, Baltijos valstybių poĮįtj|<os glaudesnio suderinimo
.
. .
klausimai ir kiti santarvės
stiprinimo reikalai. Vasario

1-3 dienomis Kaune įvyko jau tų per paskutini metų yra su-

devintoji

tokia

konferencija stiprėjęs ir kaxl dabartinė kon

jai pirmininkavo Lietuvos Už- l'erencija jam davė naujų bu
I pulsų.

zas l'rbšys.

Vakaras .buvo pri rengias ir
Konferencija praėjo vieniu-' Konlerencija,
susipažinusi
vedamas Rudoliph A. VasalleVasiliausko, kuris yra pirmi gilino ir nuoširdumo dvasioje. BU dabartine Baltijos valstyninkas Lietuviii - Amerikonų l'žsienių politikos
liendrai-i bi'J .juristų biuro darbų padėKomiteto Remti Courney į
Majorus.
Nors programas

siais

klausimais

pasireiškė Timi, konstatuoja, kad Estijos

prasidėjo nuomonių sutapimas. Po kon-|t{1utine sekcija

8 vai. vakare, žmonės kantriai laukė iki beveik 11-tos
valandos, kada Tliomas J.
Courtney atvyko, kų tik pa
baigęs kalbų per radio.
Savo kalboje Marųuette
Parko Lietuviams, p-nas Co
urtney parėmė Aldermono Egan kandidatūrų į 13-to Wardo aldermonus. Kaipo kandi
datas į Chicagos majoro vie
tų, p-nas Courtney pareiškė,
kad jis nusistatęs sutriuškin
ti Kelly-Nash mašinų ir iš
mesti bosų valdybų. Išdėstė,
kaip bus galima numažinti
taksus kada bosai bus įsilies
ti, nes jie pasigriebia dalį
taksų mokėtojų pinigų, o kad
turėti pinigų operuoti miesto
valdžių, pakelia taksus. P-nas

ferencijos

buvo

rengiasi

paskelbtas | šaukti juristų biuro

su

padarys arba

būtinai

Be žmonių daugybės nėra
kareivijos, be didžios kareivijos nėra pergalės.

Daugiaus padarys trys žino
nės vienam paklusni, negu
trys tūkstančiai kožnas sau
einančių.

Ministras Urbšys,

taip

kita

ko, paaiškino, kad neutralumo

linkmė, kurių visi trys

kraš

tai pasirinko savo užsienių po

Lietuvos

ta skyr. valdyba. Taįp pat ne

atstovai

peržiūrėtos praeitų metų kny

liet. kat. konferencijų, kovo 5

gos. Turim ir šiaip daug da

d. Federacijos 12 skyrius pra

paminėjimo

į Vakar. Valstybių

lykų svarstyti, pav. apie kata šo visų draugijų, klubų, kuo

Į kokį darbų kibsi su didžiu
noru bei atsidavimu, tame ir
ištversi ir nauda bus.
Kožname darbe visų pirmu
tai atlik, kas užtikrina toli
mesni pasisekimų.

likiškųjų spaudų, kurios vajus

pų, skyrių išrinkti

prasideda kovo mėnesį. Visos

t tų konferencijų. Visi gavo

draugijos turėtų

susirūpinti

j kvietinius,

atstovus

visi dalyvaukime.
A.

sava, katalikiška spauda. Vi

Valančius

BEAUTY PARADE

f

KAS GIRDĖT WAUKEGANE

'UUeman, ii
Sh.k«(p«ar»

Velionis buvo 55 metų am
žiaus. Paliko žmonų Julę, sū
nų Antanų ir dukterį Šv. Ka
zimiero kongr. Seserį M. Venerandų, kuri šiuo metu dar
buojasi Šv. Kryžiaus ligoni
nėj, Chicagoj.

Lietuvių Auditorijos komi
sijos (direktorių) susirinki
mas įvyks sekmadienį, vasa
rio 26 d. tuojau po Šv. Juo
zapo draugijos susirinkimo.
Bus renkama valdyba, nusta
tyta tvarka šiems metams ir
Šv. Juozapo draugijos su svarstomi kiti svetainės rei
sirinkimas, kuris buvo atidė- kalai.

Notės Oil Gary New.S

t er) krepšiasvydžio lošimas po
pietų.
Artėjant krepšiasvydžio už
Geležinio Vilko ordinas iš
baigimo sezonui, pasirodo, jog Racine, Wis., atvažiuoja į '
Club Lith, afiliatas Westside Gary su tikslu atkovoti savo
Lithuanian Benefit Club, rim nugalėjimų nuo Club Litli. ku- J
tai ruošias laimėti Gary mie ri nugalėjo juos 39 įpunktus,
sto krepšiasvydžio čempijona- prieš jų 28.
tų. Šio klubo ratelis yra vie
Po lošimo įvyks sportiniu-1
nas iš stipriausių šioje apy kų pagerbimo bankietas West- Į
linkėje ir jų rekordais rodo, šitie Lithuanian Benefit Club
(
jog iš 20 lošimų tik 1 kartų kambariuose.
pralaimėjo.
Tuo tarpu lietuviai krep
Sekinad., vas. 26 d., West- šiasvydžio sportininkai laukia
side Lithuanian Benefit Club bal. (April) 15-16 dd., kuo
priims ir pavaišins dviejų lie met Cleveland, O., įvyks natuvių sporto organizacijų na cionalis Lietuvių Krepšiasvy
rius — viena iš Racine, Wi«., džio Turnamentas. Šiame turnamente dalyvaus ir Club
o antra iš Waukegan, III.
Lith,

Ispanijos sukilėliams paėmus Barcelonų, Milane (Italijoj)
sukelta didžiausios džiaugsmo demonstracijos. (Acme teieph.)

Taipgi bus išduotas rapor
nepriklausomybės ir renkami

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS

Don’t lake Dratlic Df^>

turį jų remti.

susirinkti. Val

nesiai praėjo, o dar neišrink-

%

Help Kidney*

talkų, visos

tas iš

Enrikas

Į

turi

į

kad mūsų

mi visi susirinkti. Jau du mė

tas iš priežasties užimtos sve
toks komunikatas
(pareiški posėdį 1940 metų vasarų. Trys
tainės minint Sutkų jubiliejų,
ministrai susitarė X»sios kon
mas) .z Įvykęs praeitų sekmadienį įvyks šį sekmadienį, vasario
ferencijos susirinkti 1939 me
Nekalto Prasidėjimo Panelės 26 d., Lietuvių Auditorijoj,
“Kaune įvykusios Baltijos
tų rugsėjo mėnesį, Ženevoje
Šv. mergaičių draugijos va paprastu laiku.
valstybių lX-sios konferenci
i įvyksiančios Tautų Sųjungos i
karas Lietuvių Auditorijoj
jos proga Estijos, Latvijos ir
XX-sios paprastosios pilna-1
naujo altoriaus fondui, pavy
Lietuvos užsienių reikalų mi
ties metu,
pirmininkaujant
Vasario 28 d. mūsų mies
ko. Svetainė buvo papuošta
nistrų susitikimas davė gali
Lietuvos užsienių reikalų mi
širdutėmis ir kitokiais pama- tely įvyks rinkimai (prima
mumo pasikeisti nuomonėmis
nistrui, kaip to laikotarpio
rginimais. Publika, prijausda- ry eleetion) miesto policijos
apie jų kraštų savitarpio san
1 pirmininkui.
ma mergaičių darbuotei, skait- magistrato ir aldermonų. Iš
tykius, lygiai kaip ir apie tar
Xl-ji konferencija įvyks Ta , lingai atsilankė.
lietuvių apgyvento, pirmo tva
ptautinę padėtį ir ypatingai
line 1940 metų kovo mėnesį”. I
rdo į aldermonus kandidatuo
apie padėtį toje srityje, kuri
Be to, visų trijų valstybių
Po poros mėnesių ligos, va ja ir vienas lietuvis Alekas
juos daugiausia domina.
užsienių reikalų ministrai da
sario 20 d. mirė a. a. Antanas Gustas, (buvęs parapijos ko
Užsienių politikoje orienta vė skyrium pareiškimus spau
Valis, senas Waukegano ir miteto narys. Lietuviai turė
vimasis į neutralumų buvo dai apie konferencijos darbus.
i North Chicagos gyventojas. tų paremti savo, žmogų.

Advokatas Cliesnulis toliau
išaiškino Lietuviams
kaip
svarbu jiems yra išrinkti ge
rus vyrus j valdymo vietas.
Lietuviams reikia giliau do
mėtis politikos reikalais ir
dirbti bendrai, kad ne bosai,
bet geri ir teisingi žmonės,
vestų miesto valdžių.
(Skelbimas).

Your Kldnrys contain 9 mllllon tlnv tubefl
or fliters which may be ecdansered by r.czlect or drastlc, lrritntlng orugs. Be careful.
If functlonal disorders of tlie Kidneys or
Bladder make you sufler from Oettine U?
Nlghts, Nervousness, Leg Pains, Clrele-.
Under Eyes, Dizziness, Bnekaehe, 8wollen
Joints, Ezcess Acldttv, or Burnini? Passiges,
don't rely on ordlnsry medlclnes Flght
such trouble* w!th the doctor's preserlptlon Cyetek. Cystey stsrts workln« ln 3
hours and mušt prove entlrely satisfactory
ln 1 weck, and be exactly the inediclne yo'i
need or money bark ls guaranteed Tele
phone your druggist for etate* (8tss-tex)
today. The guarantee nrotocts yvu. Coff.
181T Thai ,Knox Co,

bas buvo sėkmingas, kad dau
geliui metų Baltijos valstybių
bendradarbiavimų ši konfe
rencija dar sustiprino ir pagi
lino.

valdžių,

pilnaties

las, ir pamatysite teisybę!”
Taip tarė p-nas Courtney.
Aldernionas Egan priminė
Lietuviams kaip per sesis me
tus jis rūpinosi taksų suma
žinimo reikalais. Įrodė kaip jo
pastangomis buvo Marųuette
-Parkas pagerintas, ir kaip ybi apžiūrimas Dariaus-Girėno
iminklas. Jo pastangomis
gatvės ir ša lygai viai buvo su
taisyti ir vandens tiekimo įrengimai sudėti. Aldermono
Egan žodžiais — “Viskas tas
taksų mokėtojams nekaina
vo!”

rankose

Savaitės Kronika

Courtney įrodė kaip
taksai į pripažintas kaip geriausia ati
pakilo net 25 nuošimtį nuo tinkųs tų trijų valstybių inte1934 iki 1938 metų kada Kelly-Nasli. mašina valdė Chica- : resus. Be to, visi trys minis
gų.‘“Pasižiūrėkite į taksų bi trai vienu balsu konstatavo,

mažai rūpinas, kad jų parė

Federacijos 12 skyriaus su

d., 1 vai. popiet, 8 mokyklos

Kas turi

tas arba gerai

lLYVAVO SUVIRŠ 500 i met du kartus įvyksta Lietu- taikos darbo, prie

parengimai būtų išgarsinti, o
mus. Jei norim,

materialinį

orientavimasis

kreipias į savo spaudų, kad

sirinkimas įvyks vasario 26

mu j savo kraštų moralinį bei

tarvės 1934 metų sutartį, kas- pat yra jų prisidėjimas

LIETUVIŲ

Trumpos mintys

susikaupi

draugijos

reikalais

Prie šio» progos taipgi įvyks dubeltavas (double head-

kuris

pereitų

buvo

metų

dalyviu

ir

turnamente.

B. B.

New York, N. Y.—The woman with the perfectly round
face is often indined to disparage her type. She looks in her
tnirror, pouts at the circular outline, says, “I’m a moonface,” and
desperately tries to counteract it by doing all the wrong things.
And then she sighs when she sees herself becoming rounder and
rounder. Yet, to my mind, no other facial type is so easily made
youthful, charming and distinetive. OHere’s one method of making the
round f»ce effective, suggested by youthful. We traded biographles and
Pere We$tmore, Warner Brothers’ ners is striking. She was bred of as
makeup wizard.
strange a vintage as one can find—
Wear your hair in soft, large waves, and sūrely as rare. Her Spanish
keeping the forehead clear, Keep the father, Dr, Bolado, and her Irish
fullness of the hair high above the mother "blessed evented” in Mexico
ears, tapering down behind the jaw City, where Marguerite made her
Jjne at the back No dips or bangs, dancing debut at the age of six. Then
for these shorten the face. Avoid they vvhisked her off to Spain, where
Ctirves in makeup lines, by arching she continued her dancing studies. She
your brows only very siightly. Mas- was rising to great fame as a dancer
cara only the outer lashes. Lipstick when Ben Hecht discovered her as a
moderately, tnaking the lips tvide as potentially great actress. She has
possible, so as to make the cheeks realized that promise and today she
seem oval. Don’t ūse a pale face pow- prefers dramatic work to terpsichore.
*
dtr as this refleets light and throws
g circular aura about the face. A
GROOMING THE HAIR
<JatWr powder base on the outside
The new spring coiffure, featuring
of the face with a faintly lighter tone bangs in honor of Queen Elizabeth's
ln tbe center will give a flattering visit, will probably dravv much attenilluston of length to the features.
tion to proper hair grooming. And w«
can be thankful for anything that does
MEET MARGO
I did lašt week. And the charming that. Spring fashions will teature an
abundance of colors, too, and osff
star of "Winterset” and "Lošt Horicrowning glories will ccrtainly hsut
ton" afforded me a most charming
to keep pace. If your hair is stubbofft,
two houra. She used to be a dancer,
sullen-looking, or if it fails to gladdcn
you know, one of the best, until the
your eye every time you look in tire
Mage and Hollywood claimed her remirror, herc are two reasons for
markable dramatic talents. She štili
action. And that doesn't mean to drop
retains the slender figure, the charm
into a chuir and wring your hands. It
gnd grace with which she faacinated
means to take yoursclf to your local
•udiences at the Waldorf-Astoria and
beauty shop and consult your beauLos Angeles’ Cbconut Grove, būt it
tician. He has the best perspective to
is her alive, interesting face that cap- discover what is at fault, and is best
equippcd to retnedy it Maybe ifa a
shampoo you need, or the proper
color-accenting that will bring out
your hair’s natūrai highlights, overtones and sparkle. This treatment
skillfully applied, can work vvotiders
for your appearance and marvels for
your well-being. It will quickly di»«
pense gloom togetbar with the dral>ness, the faded look, that is quite possibly your trouble. And then a nevr
hairdo will sėt you right for your
spring outfit. Būt the secret is, go
today, because tomorrovv you’ll have
just lošt necded tune. *

■

fit

u ‘’
MARGO.• "MODERATION ’’

tivatea me. Her secret of lovellnejs is
the jame as that concealed in the plot
of "Lošt Horieon.” “Moderation," she
explained, "was the thame song of the
inhabitants of the T tietan lamasery,
Shangri-La, and it gavę thern their
extremely long life and pleasant livfng. Thus, James Hilfon, the auihor,
demonstrated that while I, ai Maria,
fcved there, I remained indefinitely
young and appcaling. When I went
beyond the walls, hovever, I turned
aallow, ūgly, unshapely. He meant
that avoidance of excess in living
Ęrould do more to perpetuate lovcJiness than any olher means.” Margo,
Iherefore, follows a moderate regimen. She gets her eight houri of sleep
•ach night, geldom smokei, rarely
drinks a eoektail, walks enough, ręsta
•nough, and, she told me, "T worry
tpoderslely and laugh moderately.
redueing to a minimum the possibility
of worry tinęs and laugh lines.” She
needn’t wofry moderately over either.
Her attractive face is lineless and

TRICKS JMD TRINDS
Blessed are those veho can be
cauęht aappiog for they refreab
their days . .. if you can saetch
a hfteea-mioute saooae at midday, do so by all tneana, and eritb
practice you’ll be able to aleep at
will.,.. Society debs are sportinį
bair ribbom again. Pariaiaa deaignera have produced an alum/num fabric for eoektail and dinner gowna, so if you apltl that
drink it just bounces od you likę
water off a duck’s back. . . . Dry
your atockings quickly by wrapping tbem around a lampsbade
skeletoo and turning on tbe light.
. . . Don’t toss out the lašt bits
of toifet soap,.. drop thern Into a
jar of water and produce liauid
soap for smooth Javing. The January aalea brought out the most
eaęuiaite furs l’ve ever seen . . •
particularly glamorous is the tin
gėt tip length cape designed by
Deia Bacher oi The Waldorf....
The White Russian ermine akins
art vrorked la a sunburat deaign
and darė to a width of 142 inebes
at the bottom. The oversised muff
and frou of a hat trimmed witb
turo love-birdt are of tilver fox...

Cevrrkbt !••• llnrala M»»ip«wr raatur**. In*.

Šeštadienis, vasario 25, 1939

DK AUG A S

Š. K. A. Rėmėjų
Centro Puota

DELEGACIJOS IŠ WAUKEGAN,
KENOSHA, GARY IR IND. HARBOR
DALYVAUS KONFERENCIJOJ

visus Seselių Rėmėjus ir Prie
telius dalyvauti šioje puotoje.
Prasidės 7 vai. vakare. Rūta

Rytoj įvyksta šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų Cent SKAITYKITE VIEN KATA
ro dvidešimties metų sukak LIKTSKUa I.ATKRAŠČIU8
ties paminėjimui bankietas AKlausykite
kademijos auditorijoje.
Rėmėjos nuoširdžiai kviečia PALENDECH’S TRAVEl

Visos Chicago Lietuvių Kolonijos Turi Būt
Skaitlingai Atstovaujamos

Lietuviu Katalikų Vakari- išrinko, tas draugijas atstoBUREAU
nių Valstybių metinė konfere- vaus valdybos, arba valdybų
Every Sunday from 1—2 P. M.
ncija, kuri šiemet įvyks kovo įgaliotieji asmenys.
Folklore
Radio
Program
5 d., Nekalto Prasidėjimo P.
Konferencija prasidės 2 vai.
F ought in 3 Minules
dy dissolvlng snd removlng mucus or
Šv. parapijos salėj, prie West popiet.
PLATINKITE “DRAUGĄ”
phlegm that esuses strangllng, choklng,
Atlhma suseks, the doctor’s prescription
lfendaco
removes
the
cause
ot
your
agony.
44 i/r S. Fairfield Avė., pra-Į Visa eilė aktualių klausiA.R.D. Centro Valdyba: stovi iš kairės: E. Prosevičiūtė, 1. Rudienė, P. Burbienė, E. Pau- IU umokes, no dopes no Inlectlons. Abtasteless. Starts work ln 3 minutes.
matoma, bus skaitlinga. Kon- mų, kuriais yra susirūpinusi' Henė, E. Plekavičiūtė ir K. Garuckaitė. Sėdi iš kairės: B. Bitautienė, V. Galnaitė, O. Reikau- solutely
S'eep soundly tonlght. Soon feel well, vesrs
CLASSIFIED
youngr stronger, and eat anythlng. Ouaran.eei ) jmpletely satlsfactory or money
ferencijos šaukimo' komisija ALRK Federacija, mūsų vie- skienė, kun. B. Urba, A. Nausėdienė, M. Dobrovolskienė ir E. Nedvarienė.
back. .. your druggist ls out ask hlm to
PARDAVIMUI
order Mendaco for you. LJo-'l ;•??-» -...other
Mūrinis namas, 1-nias aukštas —
gavo žinių, kad žada atvykti nybės organizacija, visa eilė
day. The guarentee proteets you.
5 kamb, 2-tras — 4. Greitas pir
KATALIKIŠKŲJŲ ORGANIZACIJŲ
kėjas gaus “lucky bargain”. G3-ėios
skaitlingos delegacijos iš vi- problemų, liečiančių mus, gy- Sveikinimas Š. K. A.
gatvekarlai priveža arti. Atsišauki
sų netoli Cbieagos esančių lie- venančius šioj šaly, tesutrau- Rėmėjoms
te: 5811 Wesl Mth Place. Klaus
CHICAGO APSKRIČIŲ PIRMININKŲ
ĮSIGYKITE
kite antrame aukštyje, užpakalyje.
tuvių kolonijų. Chicagos lie- kia konferencijon ne tik drau
IR
SEKRETORIŲ
DĖMESIUI
PARDAVIMUI NAMAI
Gavėniai Reikalingą
Širdingai sveikiname Jus,
tuvių draugijos — vienos jau gijų, organizacijų skyrių, klū
6241 So. Talman Avc., puikus 2 fle
tų mūrinis namas. 2 — 6-kambarių
Vasario 8 d. įvykęs konsu- cagos apskričių, tuo būdu taip
Knygelę
išrinko atstovus, kitos dar iš- bų atstovus, bet visus mūs in- brangios Rėmėjos! Ypatingai
fletai. Ąžuolo grindys ir (taisymai.
Karšto vandenio šiluma. 2-1-arų ga
rinks šį sekmadienį. 0 kurios teligentus, veikėjus, vadus ir sveikiname pionieres, kurios late susirinkimas nebuvo pa- centralinio ir ebieagiškio koradžius. Lotas 30x1 25. Kaina $7.500
mini 20-ties metų darbuotę šv. kankaniai reprezentatyvus, tad mitetų bus glaudūs santykiai.
susirinkimus laikė anksčiau gerb. dvasiškijų.
Vakarytlnls kampas 64-tos ir Camp
Kazimiero Akademijos Rėmė- susirinkusieji ir sudarytas ko-1 Komitetas Chicagoj sudary
negu gavo laiškus - kvietimus,
P. Čižauskas,
bell Avė Puiki 7 kamb. rezidencija,
i kaiptik nauja. 3 dideliai miegamieji
, miteto branduolys nutarė su-, tinas tam, kad pagelbėti LieGRAUDŪS
į konferencijų, ir atstovų neKon. Reng. Kom. narys mų Draugijoj.
kambariai. 2 drabužių kamb. kiek
viename. Puikios ąžuolo grindys tr
20-ties metų! Kiek nuveik- šaukti kitų ir pilnai reprezen- tuvių Dienų Pasaulinėje PaVERKSMAI
(taisymai 2-karų mūrinis garadžius.
Gali būti paimtas už $2.000. Balan
kalnienė, Barbora Jezulienė. ta? Kiek darbui jėgų ir pasi- tatyvų susirinkimų trečindie-, rodoj tinkamai surengti ir iš
Ilgiausių Metų,
sas vidutiniškas.
ir
aukojimo įdėta? Žinoma, kati nį, kovo 1 d., lygiai 8 vai. va- Lietuvos į parodų bei CbieaNORMAN GFYFR & CO.. Inc.
6-to skyriaus: Agota Bal
Jubiliatės!
4801 So. Ashland Avenue,
darbai Jus nebaugino, nors ši kare, konsulate, 100 East Bei- go atvykusius svečius atatin
Gavėnios Giesmės
Tel. YAKds O2OO.
sienė, Sofija Junokienė, Bar
kamai
priimti.
Atspausdinta iš maldakny
Sekančios narės išbuvo Šv. bora Lindžienė, Franciška Ša rdys erškėčiais nekartų buvo levue Place,
PARDAVIMUI
Namas
su
bizniu,
pieninė lr grosersužeistos
ir
šeimų
vargais
pri

Todėl
visų
eentralinių
orgagės "Ramybė Jums”
Kazimiero Akademijos Rėmė- tienė.
Kaip žinome Centralinis Ra
nS. Biznis gerai išdirbtas, randasi
lietuvių
kolonijoje.
Ciceroje,
arti
slėgtos; bet rankų nenuleidot saulinei Parodai New Yorke nizacijų apskričių pirmininkai
jų draugijoj 20 metų:
lietuviu bažnyčios. Namas turi po
10c.
4 ir 4 gražius kambarius. Groser8-to skyriaus: Ona Prose- — vis žengėt pirmyn stiprin- Remti Lietuvių Komitetas y- ir sekretoriai, o jei patys nė
1- mo skyriaus: Marijona'
n©je Įrengti visi fikščeriai. yra ir
naujas elektrinis šaldytuvas lr pil
DRAUGAS PUB. CO,
Petrošaitė, Magdalena Šedie- vičienė, Natalija Šokaitė, Bro- damos mūši} jėgas ir teikda- ra sudarytas iš eentralinių or- gali, tai turi įgalioti kitų asnas pirmos rūšies stakas. Gera prie
žastis pardavimui.
Atsišaukite pas
nislova Strodomskienė.
mos
mums
malonių
nuotaikų,
ganizacijų
atstovų,
tat
ir
Chi-*meni,
privalo
dalyvauti
šiame
2334
S.
Oakley
Avė.,
nė.
ia v,ninka: AV. Stankus, 1328 South
50th Court. Cicero.
Chicago, Illinois
9-to skyriaus: Barbina Ab- gausia medžiagine parama, bei cago’j reikia sudaryti komi- susirinkime.
2- tro skyriaus: Antanina E. (
tetas iš tų organizacijų Clii- Feder. Chic. Rps. valdyba
TEISINGAS PATARNAVIMAS
romaitė, Zofija Bartkaitė, E- kilniu pasiaukojimu.
Nausėdienė, Antanina BeinoPer mus galite pirkti bile kokią
Šiandien
iš
visų
Jums
dė
lena Gricaitė, Barbora Kučienuosavybę bile ku.r. už mažiau pi
raitė, Marijona L. Brenzaitė,
orkestrai. Kaip ir kitais karnigu. Taipgi ga'ite parduoti ar iš
kingų širdžių veržiasi kuklūs,
UNIVERSAL
mainyti bile kokią nuosavybę grei
Barbora Naujokienė, Ona Se- nė, Ona Reikauskienė.
I
tais,
taip
ir
dabar
klausyto

čiau ir geriau. Atnauiinkit savo baibet nuoširdūs padėkos ir mei
RESTAURANT
i gianCią apdrauda (Insurance) per
jus
nustebins
gerai
įprireng13-to
skvriaus:
Veronika
kleckienė.
' mūsų raštinę. Kainoą nupigintos.
lės jausmai, ir kartojasi karš- Dainuos Naujosios Gadynes
Moderniškiausia ir Patu
Lengvi išmokėjimai. Naudingos do
tos
ir
gerai
išpildytos
lietuj tais žodžiais — Dėkui — dė- choras, grieš šauni muzika,
5-to skvriaus: Uršulė Aukš- Galnaitė.
vanos duodamos su kiekviena ap.I
giausia Valgykla
draudos policy.
vių
dainos.
Programoj
daly-i
— i kui Jums, mūs mylimos Rė- bus naudingu patarimų ir
CHARLES VRNTCH
Bridgeporte
(Kazys LT rnika.«)
vaus 65 asmenys, šis Oro Te-1
tf
1 mėjos, už Jūsų pasišventinu} pranešimų
2500 West 63rd St.
Antras ankstas
750 W. 31st Streel
Durys nuo Campbell Avė, pusės
atras yra leidžiamas pastan
mūsų vienuolijos gerovei.
Primintina radio klausyto gomis lietuvio Juozo' Budriko A. A. NORKUS, savininkas
NORI MAINYTI
Linkime ir meldžiame, kan
Mainysiu mano taverną ir na
Tel. Victory 9670
mą ant privatiško namo. Atsišau
Aukščiausias laikytų Jus ge jams, kad yra progos links rakandų, radijų ir namų, reik
— 'S kite: 4035 South Wood Street.
mai
ir
įdomiai
praleisti
valan

menų
krautuvės.
Žvalgas
roj sveikatoj, laimintų Jūsų
Jei nori sumanymus nuga
darbus, taip, kad jie virstų dėlę nedėlios rytų užsistaeius
SKAITYKITE VIEN KATA
radio
ant
stoties
YVGES,
1360
lėti, mokykis kentėti.
1 dangiškais žemčiūgais, kurie
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
Patarlės
kilocykles,
kuomet
įvyksta
re
puošti} Jūsų amžinybės rūbus
Musės įkyrios ne didumu,
Neieškok malonumų, baimė
LIET. DEM. LYGOS
guliarė
programa
Progress
ra

LIET. DEM. LYGOS
Šv. Kazimiero Seserys
bet daugumu.
VALDYBA
EXECLT1VE COM.
skausmo pranyks.
Turtas viri
kandų
bendrovė
krautuvės.
fil h tVard
Hon. JOHN T. ZURIS. Hon. Ulinirman . AL. KEZIS,
Netinginiauk, o darbas tau 32.fifi0.000.00
JOHN Sl'CII.IA,
lOtli Ward
Ryt
dalyvaus
Naujosios
Ga

AL G. KUMSKIS, President
M 0 V I N G
ANTHONY STASELIS,
llth Ward
Aušros Vartų Parap.
CONSTANTINE KAIKIS, Vice President tVII.I.IAM POPFEL,
12th tVard
dynės choras, bus gražios mu nebus baisus.
Anglys
Malkos
13th tVarr
ANTHONY GUDAITIS, Vice President BR. JOHN POŠKA,
35 m. Jubiliejus
llth tVard
zikes, naudingų patarimų ir
JOSEPH KAMINSKAS, Recording Sec’y. AI.. JESl I.AITIS,
JUOZAPAS
MOCKUS
SKAITYKITE VIEN KATA
IBtii WARD
JOHN DOtVIATT,
JACK L. JUOZAITIS. Financial Sec’y. 'GEORGE MONKUS,
lfitli tVard
svarbių pranešimų. Nepamirš
2358 So. Leavitt Street
Prasideda
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
2 Int tVard
PETER KASKY,
BRUNO JAKAITIS, Treasurer
kite
pasiklausyti.
Rap.
J.
!
JUSTIN ANTONOVICH,
N. W. Side
Trokų Išnuomuojame Pik
STANLEY GURSKIS, Uorrespondent
Hnmbolt Park
Metinė parapijos vakarient
ANTON SHIMKUS,
CHARLES ZEKIS, Legal Advlsor
nikams ir Visiems Kitiems
■ ■■■■■■■■■■■ ■
ANTHONY ZIUKUS.
Cicero
STANLEY CIBUI,SKIS, Sargeant at arms PETER G. GETTY,
šiais metais supuola su minė
Proviso
Reikalams
Nedėlios vakare, vasario 26 ■REUMATIZMAS .
jimu 35 metų parapijos susiorSAUSGĖLĖ
; 4192 S. ARCHER AVENUE
ganizaviinu. Grašiai pertaisy dienų nuo 5:30 iki 6:30, Bu- Z
Nesiknnkyklte savęs skaus- _
(North East Corner Archer and
tai svetainei trūko iki šiol vie drikas transliuoja radio pro ■_ mais:
Reumatizmu, Sausgėie, ■
Sacramento Avė.)
gramų
iš
galingos
WCFL
sto

Kainos Numažintos ™ Kaulų Gėlimu, arba Mėšliun- ■
no daikto, t. y. geros šilumos.
■ giu — raumenų sunkumu, nes
Phone LAFAYETTE 0461
ties,
970
kį
Budriko
didžiulė
_ skaudėjimai naikina kūno gy- ■
Prieš jubiliejinę vakarienę pa
ANGLYS
vybę lr dažnai ant patalo pa- H
United States Government
rapijos komitetas žadėjo ir ta ™"fonijos orkestrą grieš tik-,"^„
PIRKITE DABAR t - ŠAUKITE
priežiūroje ir kiekvienai ypaDIENA AR NAKTĮ
tai pinigui apdrausti iki
paskutinį trūkumą prašalinti. ^a* Helutiskas liaudies mėlio$5,000.00
PRISTATYMAS MIESTE IR
Tas kaip tik tomis dienomis ^’-’as specialiai parašytas. Iii- ■įfly!'b,,l^on|’Jll^un«anpladekon”š
PRIEMIESČIUOSE.
ISmokėjom
ir padaryta: įdėtas šildytuvas ,lelis> mKrus cho™ <lai”uos ■ S«»"RMcK*X
-OG
................................... |6. ••
Už padėtus
Nl’T
$6 0»
pinigus
(blomer) užtikrina maloni, ši-. UetavBkas dainas, pritariant
BIG LUMP ................................ $6.06
MINE RUN ................. ................... $5.75
Duodam Paskolas ant 1-mų
lumą, kuria galės vestsaidie-‘ ’ ....
. ,
.
■........ '
SCREENINOS . ............................ $5 60
Morgičių
Judge John T. Zuris, Honorary Chairman Lith. Dem. League,
susirinkimas įvyks vasario 26 _ JuStlfl KuIlS
čiai pasidžiaugti.
Mayor Eclward J. Kelly, ir Al. G. Kumskis, Pirm. Lith. Dem.
Safety Depo-it Dėžutės Galima
Tel. ARDmore 6975
d., 1:30 vai. popiet J. Juškos
Lygos.
Pasirenduoti
Tuo tarpu klebono asisten3259 S. Halsted Street,
.
.
. . , .
, svetainėje, 2417 W. 43 St.
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
Balsuokite už [x] EDYVARD J. KELLY j Mayorus
tas su komitetnmkais renka
Chicago, Illinois
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
Koresp. J. B.
~ LUDYVIG SCHREIBER Į City Cterk
nuo biznierių ir draugijų pa
ną, Suhatom nuo 9 ryto iki
n
D
THOMAS GORDON Į City Treas.
8 vai. vakaro
sveikinimus ta proga leidžia
LIETUVIAI, REMKITE TUOS KURIE REMIA MUS; BAL
mai atmintiniai knygutei. Tė
STANDARD FEDERAL SAV
SUOKITE UŽ ŠIUOS KANDIDATUS Į ALDERMANUS:—
veliui V. Andriuškai gerai tas
Roseland (9th Ward) [x] Arthur Lindėti
INGS & LOAN ASSOCIATION
darbas sekasi; pavyzdžiu: vie
South Chicago (lOth Ward) Įx] VVilllam Rowan
of CHICAGO
na L. Vyčių 24 kuopa jau pa
Bridgeport (llth YVard) [x] Hugh Connelly
JUSTIN MACKIEWICB
aukojo $25.00. Kas kitas bus
Brighton Park (12th Ward) [x] Bryan Hartnett
President
HELEN KUCHINSKAS, See.
Marquette Park (13th Ward) Ę Michael Hogan
su tokia didele auka? K.M.U.

Asfhma Cause

STACIJOS

RADIO

LIETUVIU DEMOKRATŲ LYGA INDORSUOJA IR
RAGINA VISUS LIETUVIUS BALSUOTI UŽ KAN
DIDATUS KURIUOS JI REKAMENDUO J A PRIMARY
DIENOJE, ANTRADIENĮ, VASARIO 28 D.

4%

Toįv.n of Lake (14th Ward) [x] James McDermott
15tas YVardas (15th YVard) Jx] James Kovarik
Beverly Hills ir 19th YVard) Įx]John Duffy
Mt. Greemvood,
VVest Side ir 18-ta (21 st YVard) [x] Joseph Ropa
North Side (32nd YVard) |x) Joseph Rostenkovvski

10
ALL 8TA*
VAUDEVII/,
ACTS
AND
•YOUR
CHICAGO
MOVIE
FREE
ADMISSION

LITHUANIAN COMMUNITY NIGHT
REGULAR

In Honor of
DEMOCRATIC CANDIDATES

MAYOR EDWARD .1. KEI.LY
THOMAS GORDAN For City Treaunrer
I.lDtVIG SCHREIBER For City Clerk

Sunday, February 26th 1939, 7 P. M.
CHICAGO LITHUANIAN AUDITORIUM
South Halnted Street
Sponeored By
I.ITHFANIAN DEMOCRATIC IJBAGFK
OF COOK COUNTY

3133

Pranešimai
Moterų Sųjungos Chicagos
apskrities susirinkimas įvyks
šį sekmadienį vasario 26 d., 2
vai. popiet, Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėj, Town of Lake
kolonijoj. Kuopų atstovė pra
šomos skaitlingai suvažiuoti.
Apskritie, bėgamieji reikalai

„ fedwa|io k#.
rei a ingi visų uopų <_e,,Hi''0užvakar nožudė savo žmonų, gyvenusių adresu 2120
S. Sakaliene, sekr. go rįptyj ęourt, Cicero. Policijai prisipažino žmonų nužudęs
------------- d-j
koj jį fouvus jam neištikima, kuomet jis buvo uždaryZagarieėių klūbo mėnesinis tas kalėjime. Dešinėj Carsono žmona. (Acme telephoto)

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS
Ineorporated

Tel

Prospect

0745-0746

Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
Paa mua galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valatyblnę Deg
tiną.

Meg Ir Viai Mūru Darbininkai
Lietuviai, pp. P. Ir M Dzlmldaa
Savininkai

TIKS42OO
CHICAGOS VĖLIAUSIA
NAMŲ STATYBA
7S-ėla gat. Ir California Avė
Du blokai nuo Marųuette Pk.
Mariniai, tnsiuluotl namai 6
Ir 6 kambarių, su belamentu,
lotas 80x125 pfidų su visais
(taisymais.
Namo kaina $6,000.00. Mažas
pradinis (mokėjimas, likusieji
kaip randa, tik po $42.00 Į
menes).
S) guma padengia
nuošimti, taksua. apdraudą lr
mėnesinę dai) paskolos.
Namai statomi po prležlflra
F. H. A.
Pamatykite, o stebėsitės.
Ofisas prie 73-čloa gatvės lr
California Avenue.

