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Lietuvių šeimos skubiai apleidžia Klaipėdą
Limlone pranešta, Lietuva gavusi
Vokietijos ultimatumą dei Klaipėdos

LIETUVIŲ DARBYMETIS

Lietuvos ministrų kabinetas
nepaprastam posėdyje
NUMATOMAS KARO STOVIS
LIETUVOJE; BIJOMA SUIRUČIŲ
KAUNAS, kovo 21. — Kiai
pėdos krašto nacių vokietinin
kų vadas Neumannas šiandien
pareiškė vilties, kad artimiau
siomis dienomis Lietuva pa
duos Klaipėdų reichui.
Lietuvos valdininkai savo
šeimas iš Klaipėdos krašto sku
botai siunčia į Lietuvų.
Neumannas sako, kad Klai

pėdos krašto ekonominis ir
kultūrinis su Lietuva sugyve
nimas neįmanomas.
Anot jo, Lietuvai bus pripa
žintos teisės naudotis Klaipė
dos uostu.
LONDONAS, kovo 21. —
Exchange Telegraph gavo ži
nių iš Varšuvos, kad Vokieti
ja įteikusi Lietuvai ultimatu
mų, kad ji koveikiau Klaipė
dos kraštų grąžintų Vokieti
jai. Vokietija grasina įsiverž

LONDONAS, kovo 21. —
Anglijos vyriausybė savo dip
lomatiniuose žygiuose prieš
Hitlerį nusprendė nekliudyti
Klaipėdos krašto likimo. Pa
ti Lietuvon, jei tas nebūtų reiškia, kad Vokietija su Lie
padaryta. Atrodo, kad iš pra tuva pačios jau išsprendusios
džių Lietuva priešinosi Klai Klaipėdos likimų, tad nėra rei
pėdos atplėšimui.
kalo kam pašaliniam kištis.

D. Britanija rengia dekliatarija
sulaikyti Hitleri jo žygiuose
LONLONAS, kovo 21. —
Anglijos vyriausybė Prancūzi
jos padedama rengia dekliara
cijų tikslu sustabdyti Hitlerį
jo žygiuose.

Pageidauja, kad prie to pri
sidėtų dar Lenkija, Rumunija,
Turkija, Graikija, Jugoslavi
ja ir Bulgarija. Sov. Rusija
nekviečiama siūlosi prisidėti.
Rengiamoj dekliaracijoj An
NAUJAS NACIAMS
TRIUKŠMAS RUMUNIJOJE

BUKAREŠTAS, kovo 21.
— Vokietijos atstovybėje pa
šautas, ar gal pasišovęs, mirė
atstovybės sekretorius Geor
gės Schmidz. Vokiečių sluoks
niuose kalbama, kad sekreto
rius pats nusižudęs.

' LONDONAS, kovo 21. — Šventasis Sostas prie sųjud
! Canterbury (anglikonų) arki- žio neprisidėjo. “Bet aš”, sa
! vyskupas vakar lordų rūmuo- ko arkivyskupas, “iš dabarti
. se pasiūlė kviesti viso pasau nio popiežiaus gavau užtikri
lio krikščionybę dirbti pasto nimo, kad Jo Šventenybė pri
vios taikos užtikrinimui po taria sųjudžiui”.
piežiaus Pijaus XII vadovy
“Jo išrinkimas sukėlė daug
bėje.
vilties, kad jis sutiks vado
Arkivyskupas sakė, kad 19vauti krikščionybei dirbti už
35 metais jis šį klausimų buvo
iškėlęs atsišaukdamas į Euro pasaulio taikų”, pareiškė ar
pos bažnyčias. Tais metais kivyskupas.

Kitoje depešoje iš Berlyno
pažymima, kad Klaipėdos grų
žinimas Vokietijai gali būti įvykdytas netikėtai greitai.
KAUNAS, kovo 21. — Lie
tuvos ministrų kabinetas turi
nepaprastų posėdi. Vyriausy
bė pripažįsta, kad Klaipėdos
krašto netekimas yra įvykęs
faktas.
Į Klaipėdos pasienį sutrau
kiama Lietuvos kariuomenė.
Vyriausybė pasiruošusi vi
soj Lietuvoj paskelbti karo
stovį, kad apsidrausti sumiši
mų ir negeistinų elementų kra
štui kenksmingo sųjudžio.-

AMERIKASMERKIA
IR DENUNCIJUOJA
VOKIETIJA, NACIUS

NACIAI NETEKO 1,000
ČEKŲ
LĖKTUVŲ
LONDONAS, kovo 21. —
Čekoslovakijos lakūnai nus
prendė nepaduoti naciams apie 1,000 savo naujovinių lėk
tuvų. Jie susilipo į lėktuvus ir
paspruko iš okupuotos Čekos
lovakijos. Pasiskirstę nusilei
do: Lenkijoj, Rumunijoj, Ju
goslavijoj ir sov. Rusijoj.
Be to, čekai daug karinių
paslapčių išsiuntė į užsienius.

WASHINGTON, kovo 21. —
J. A. (Valstybių vyriausybė pa
siuntė notų Vokietijai.
Pereitų penktadienį Vokieti
jos vyriausybė painformavo
J. A. Valstybes, kad Vokieti
ja okupavo Čekosiovakijų ir
Kai Vokietijos naciai pradėjo grąžinti Lietuvai Klaipėdos atplėšimu, subruzdo viso pa laukia to įvykusio fakto pripa
saulio lietuviai. Šiame atvaizde matome L. Šimutį, “Draugo” redaktorių, LRKSA prezi
zinimo.
dentų ir Federacijos sekretorių drauge su dr. A. Rakausku, Federacijos pirmininku, dik
J. A. Valstybių vyriausybė
tuojant raštininkėms Elenai Klikūnaitei ir Anastazijai Varaniūtei kablegramas, kurios už
vakar buvo išsiųstos į Europos sostines ir į Vašingtonu, prašant užstoti Lietuvų. Šie darbai ne tik to čekų teritorijų užgro
buvo dirbama “Draug,o” redakcijoj. Šis atvaizdas buvo įdėtas
antradienį
dienraštyje bimo nepripažįsta, bet dar na
Times.
(Daily Times Photo).
cius denuncijuoja ir aštriais
žodžiais smerkia Vokietijų dėl
jos nesiskaitymo su tarptauti- VATIKANAS. — Po Švenniais įstatymais ir pasalingo 'tojo Tėvo Pijaus XII vaini-

KITIEM?
reHEžlAUS

LENKAI PASIRYŽĘ
GINTI DANCIGU
NUO VOKIETIJOS

DANCIGAS, kovo 21. —
Lenkų valdininkų sluoksniuo
se kalbama, kad Lenkija pasi
ruošusi karan, jei Vokietija
bandytų aneksuoti Dancigo
miestų, arba Dancigo korido
rių.
Dancigo koridoriuje Lenki
ja turi sutraukusi gausingų
kariuomenę. Vokietija taip pat
išilgai koridoriaus.

glija nusprendė neliesti Klai
pėdos krašto gavusi žinių, kad
Vokietija su Lietuva savitar
piai išsprendusios to krašto
klausimų.
Anglijos nuomone, Hitlerio
atliktų žygių sunku atitaisyti.
Bet turi būti padarytas galas
jo naujiems necivilizuotiems
užsimojimams. Ir tuo reikalu
Pats Dancigo miestas seniai
turi būti griežtas nusistaty
sunacintas ir naciai vyrauja.
mas.
Jie pareiškia, kad Dancigas
turi grįžti Vokietijon, nes ry
BERLYNE GANDAI PA
tinė Prūsija negali ilgai pasi
ČIOS LIETUVOS
likti atsikelta nuo reicho.
KLAUSIMU

BERLYNE, kovo 21. — At
sargiai plinta gandai, kad būk
Vokietija pasiryžusi visų Lie
tuvų paduoti Lenkijai, jei vo
kiečiai kokiu nors būdu su
Lenkais susitartų Dancigo mie
sto ir koridoriaus klausimu.

Anglikono arkivyskupas pageidauja
popiežiaus vadovybes krikščionybei

PALEISTAS ČEKOSLO
VAKIJOS PARLAMiENTAS

PRAHA, kovo 21. — Nacių
autoritetų įsakymu paliktas
laikinai savo vietoje preziden
tas Hacha paleido Čekoslova
kijos parlamentų.
Rumunijoje bijoma Vokieti
Parlamento vietoje veiks
jos nacių triukšmo.
PRANCŪZIJA IR KLAI
“valstybės komitetas”. Jam
PĖDOS LIKIMAS
patarėja bus išrinktų 100 as
BUKAREŠTAS, kovo 21.
menų taryba. Hacha palieka
PARYŽIUS, kovo 21. —
— Brasove, Rumunijoje, vie
mas “valstybės komiteto” pir
nas žydas pašovė vokietį. Nu Prancūzijos vyriausybė nepap
mininku.
matomas naujas nacių triukš rastai daug užimta centrinės
Europos likimu ir Italijos pla
mas.
60 VAL SAVAITES DAR
nais Afrikoje. Nežiūrint to, ji
BAS PRANCŪZIJOJ
taip pat nemažai susirūpinusi
ŠVEDIJOS LAIVYNO MAVokietijos kariuomenės kon
PARYŽIUS, kovo 21. —
NIEVRAI
centravimu greta Klaipėdos Karan pasiruošimo diktato
STOKHOLMAS, kovo 21. krašto, kur vokietininkai bru- rius ministras pirmininkas į
kai 'kurias stambiųsias pramo
— Švedijos karo laivyno ma-zda.
nievrai ruošiami Baltijos jfl-'
---------------------------nes įvedė GO valandų savaitės
roję.
'PLATINKITE “DRAUGĄ” darbų.

Vokietija skubotai imasi stiprinti
tvirtoves, statyti naujas R. Prūsijoj

veikimo prieš sau
mažųsias valstybes,

gretimas kavimo popiežiaus vasariniuo
mindžio- *ge rūmuose — Castelgandol-

jant jų nepriklausomybę ir
Posėdyje plačiai svarstytas laisvę.
ir britų vokiečių paktas, ku
riuo' apribojamas Vokietijos
karo laivyno didumas. Šis pa
ktas denuncijuotas.
Iš patikimų šaltinių patirta,
kad Hitleris nusistatęs taiky
ti “Monroe doktrinų” centri
Sakoma, tartasi nedelsiant
BERLYNAS, kovo 21. —
nei Europai, taip pat kad tos
rytiniais pasieniais stiprinti
Europos dalies niekas nedrįs ■Vokiečiai be jokio delsimo edabar turimas tvirtoves ir sta
tų liesti, arba arčiau Vokieti nergingai imasi nacinti užgro
tyti naujas. Vokietija yra nuo
btas Čekoslovakijos teritori
jos pasienį prieiti.
monės, kad Anglija su Pran
Nacių kairiuose sluoksniuo jas. Čekų laikraščiams leista
cūzija, gal dar sov. Rusijos
se tikrai barbariškai pareiš , čekiškai paduoti vien tik vo
padedamos, bandys Vokietijų
kiama. Girdi “Jei pasauliui kiškas cenzūruotas žinias. Dau
apsiausti iš to šono.
1
netinka mūsų žygiai Čekoslo giau nieko — jokių nuosavų
Be to, rytiniam šone būsian vakijoje, tegul siunčia kariuo priedinių žinių, arba komenta
ti padidinta kariuomenė. Bus menę ir bando atsiimti tų rų.
Čekų karinio oro laivyno ka
kraštų”.
pašauktos naujos atsargos.
rininkai inkorporuojami Vo
nedaug trūko iki traukinio kietijos tarnybon — į civili
NETVARKINGI MEDŽIŲ
nius lakūnų korpusus.
katastrofos.
KIRTĖJAI
BERLYNAS, kovo 21. —
Hitleris vakar pirmininkavo
savo ministrų kabineto posėd
žiui. Svarstyta busimieji Vo
kietijos žygiai ir klausimas
daugiau įsiginkluoti rytiniais
pasieniais.

VOKIEČIAI GRIEBIAS
SKUBOTAI NAGINTI
ČEKOSLOVAKIJA

Kol buvoi telefono ir telegra
fo laidai sutvarkyti užtruko STANISLAUŠKAŠ ATGA
žiemų gyventojai rūpinasi miš
VO SAVO PAVARDĘ
kelios valandos. Tai padarė
ko kirtimo reikalais. Daug ū- nuostolių.
Į 1917 met. George Stanislauskininkų perkasi miško iš val
kas įstojo Dėdės Šamo karo
diškų miškų, o1 daugelis kerta
TOKIO, kovo 21. — Japo tarnybon. Kadangi jo pavardė
ir augančius medžius palei nų darbo departamentas pas sunkiai buvo ištariama, be jo
plentus vieškelius ir kit. Tik kelbė, kad municijog fabrikuo sutikimo jis pavadintas Geor
gaila, kad medžių kirtėjai la se prie darbo įgudę japonai ge Sprague. šiuo vardu jis abai dažnai visai nekreipia do darbininkai daugiau uždirba pie 19 mėnesių tarnavo ir šis
mės, kaip geriau medį .nukir nei valstybės ministrai. Dėl to vardas pažymėtas visuose ofi
tus ir nuostolių nepadarius.
japonų vyriausybės viršūnėse daliuose dokumentuose ir pa
Taip vasario G d. Kavolių reiškiasi nepasitenkinimas.
galiau net pilietybės certifika
miške vienas pakirstas medis
te.
užvirto ant telegrafo laidų pa
ZAGREBAS, Kroatija (Ju
George Sprague dirba Hi
gadindamas tarptautinį tele goslavija), kovo 21. — Kroa nes ligoninėje. Tomis dieno
grafo susisiekimų. Pravažiuo tų partijos vadas Vladko Ma- mis jis kreipėsi teisman atgau
damas traukinys užkliudė par tehekas pareiškia, kad kroatai ti rfavo tikrų pavardę. Teis
griuvusį aait laidų medį ir vi turi laimėti autonomijų ir lai inas jam grųžino Stanislausko
sai pagadino telegrafo ryšį, ir mės.
pavardę. •

PAGĖGIAI.

—

Kiekvienų

f0) surengtas priėmimas svečiams kardinolams, Vatikano
personalui ir misijų atsto
vams ir kitiems. Šeimininka
vo naujai paskirtas popie
žiaus valstybės sekretorius,
Jo Emin. kardinolas Maglione.
Dalyvavo apie 45 kardino
lai, keli karališki princai, dip
lomatai, eilė arkivyskupų ir
vyskupų, taip pat keletas au
kštos kilmės romėnų. Be to,
dar buvo ir J. A. Valstybių
Ambasadorius Britanijai J«
P. Kennedy.
Tarp karališkų princų buvo
ir Italijos sosto įpėdinis.
Svečiams buvo patiekti už
kandžiai, laikantis gavėninių
taisyklių.
PRANCŪZIJOS PREZI
DENTAS ANGLIJOJE

LONDONAS, kovo 21. —
Prancūzijos prezidentas Lebrun atvyko revizituoti Angli
jos karalių.

BERLYNAS, kovo 20. —
Vokietija sakosi, kad ji turin
ti 21 kariuomenės korpusų. Iš
to skaičiaus apie 7 korpusai
sutraukta į Čekoslovakijos te
ritorijas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu
matoma giedra ir šilčiau.
Saulė teka 5:51, leidžiasi
6:02,

t
DRAUGAS
ir patys grįš atgal prie Lietuvos kūno, kaip
dabar jis nuo jo smuko, slinko.
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Lietuviai išeiviai daug prisidėjo prie LioMalonūs skaitytojai jau go- vių Dienos Komitetas, vadituvos metropolijos atgaivinimo. Rėmė kovo- rai žino, kad Pasaulinės Paro- naši, iš padalinių tų draugijų,
jančius lietuvius seniau, palieka remti Ūf dob
yOrke proga rugsėjo kurių cemtrai
atstovaujami

1,

Viena visiems mums aišku, kad ne vieta
tuvių Diena, kurios tinkamu prašoma įtraukti į šį naudin
ir ne laikas mums nervintis ir nusiminti. Nei
pravedimu daug, rūpinasi Lie gų darbų ir grynai vietines
nervingumas, nei nusiminimas mums čia nie
draugijas.
ko nepadės. Reikia rimtai susikaupus sekti tuva ir lietuviška išeivija. Su3. Skyrius pradeda veikti,
senosios mūsų tėvynės gyvenimų, remti sa-!daryta® Lietuvių Dienos Komi
kai jame atstovaujami bent 3
padaliniai 2 skirsnyje nurody
tų draugijų.
L Kolom jų skyriai palaiko
mas Lietuvių Dienoje praeitų artimiausius santykius su Koliu, mes nenorime kitų skriaudų, mes nori reikiamu rimtumu ir užtikrin- mitetu, stengdamiesi pageibėme tik laisvo, savo žmoniško gyvenimo. O tu pasisekimu.
ti Komitetui tuose darbuose,
su tokiais juk eina ir Aukščiausia Jėga —
Apie 3,000 choristų stropiai kurie liečia visų lietuvių vi-’
Da.nga.us Apvaizda ir Palaima. — Dz. Varenis
ruošiasi Lietuvių Dienos dai suomenę.
5. Kolonijų skyriai stengsis
nų programai. Atvykusi iš Lie
Daily Times Ir Lietuviai
“Daily Times ”, Chiragn-a iliustruotas dien- ^uvos tautiškų šokių mokytoja pag^lbėtį savo vietiniams cho
ražtis, pastaromis dienomis d ang ražo apie P'l®
Baronaitė rūpinasi su rams sukelti reikalingų kelin
vuosius

li

Amerikos lietuvių visuomenė
vieningai
smerkia Hitlerio žygius prieš Lietuvą,. Suei
name čia visi ir stojame prieš mūsų akis
vykstantį faktų: Klaipėda vėl tenka tetutonams.
Skaudus ir liūdnas faktas. Geležinė jėga
spaudžia silpnesnį, nusilenkiama jėgai. Ra
minamos tik tuo, kad ne mes vieni tampa
me dalina auka geležinio spaudimo ir ger
manų imperializmo, jų garsaus
ir seno
“drang nach Osten’ — veržimosi į rytus.
Kas bus toliau? Ko susilauksime? — Vie
nas Dievas težino ir tik Jo Apvaizda galės
mūsų darbais ir likimu vadovauti.
Ir matant šį istorinį faktų, matant spau
dimų ir nusilenkimų spaudimui — tenka -pa
sakyti, kad tai tik laikina. Kaip ilgai tvers
tas laikinumas — sunku atspėti, sunku iš
pranašauti, tačiau, poeto Maironio žedžiais
tariant, “tvirtas griūva — silpnas kelias’’
— ne amžina ir tvirtųjų laimė, kas gink
lu kovoja, nuo ginklo ir žūva.
Devynioliktojo šimtmečio pradžioje visa
Europa lenkėsi mažajam kapralui Napoleonui
linko valstybės ir jėgos, kol pagaliau pats
didysis Napoleonas, viskų praradęs, mirė
šv. Elenos saloje ištremtas, vienas, be arti
mų ir draugų... Jo didysis baubas dingo
blankiuose šešėliuose, o špierutu (trumpu bo
tagėliu) tvarkyta Europa persitvarkė savaip,
atsįksiiBl^iįgtatė pavergtos tautos.
lūs
Kapralas Hitleris
ti jam laimės žvaigždę švie
st skuba meteoru blykstelti. Ir ne
galima kitaip Hitlerio žygių pavadinti, kaip
tik meteorišku blikstelėjimu. Viskas vykdo
ma dvidešimtojo amžiaus greitumu ir prie
monėmis, tik šio amžiaus greitumu ateis ir
naujos vokiečių gadynės susmukimas, jų im
perijos žlugimas.
,

Lietuvių tauta šimtmečiais daug pergyve
no. Buvo ji ne tik pavergta, surakinta, bet
ir palaidota Ant jos kapo užrašyti svetimi
vardai ir žodžiai. Tačiau lietuviška gyvybė
išliko, lietuviška širdis nenustojo piakusi pra
bočių krauju. Lr kai tik susmuko viengalvio
ir dvigalvio arelių galybė — paėmė surūdi
jusį kardų lietuviška ranka ir nušlavusi sve
timuosius — pradėjo kurti savo ūkį, kelti
nuteriotų šalį, šviesti nekultūroje laikytus
žmones, vytis pasaulio civilizacijų ir kultū
rų... Lr per 20 metų gaji, gyva lietuvių tau
ta padarė tai, kas kitoms tautoms reikėjo
šimtmečiais veikti. Pakeltas ekonominis gerouvis, galutinai -panaikintas neraštingumas,
analfabetizmas... Atsistojo Lietuva kultūrin
giausių tautų eilėje.

Klaipėdos kraštas apie 700 metų buvo teu
tonų valdomas ir teriojamas. Negalėjo ne
palikti germaniškos žymės tame krašte ir
žmonių širdyse, galvojimo būde. Daug Klai
pėdos krašto lietuvių, atskirai nuo lietuvių
kamieno gyvenusių, lietuviškai kalbėdami ga
lvoja germaniškai, bet ir per 700 metų Klai
pėdos kraštas išlaikė lietuviškų veidų ir po
700 metų skamba ten lietuviška daina, tebenešiojamas lietuviškas žiurstas ir skarelė,
teberašoma kapinių paminkluose lietuviškai:
“ilsėkis pakajuje — ramybėje”.
Esame artėjančio fakto šešėly — Klaipė
dos kraštas, 1090 kv. mailios žemės ir apie
100,000 žmonių pereina po kapralo valdžia.
Lietuvos uostas, kuriam Lietuva negailėjo
darbo, pagerinimų ir kapitalo, kuris niekuo
met nebuvo taip pakilęs, kaip Lietuvai jį
valdant — virsta nereikšmingu Vokietijos
pajūrio miesteliu.
Tačiau, tai tik laikina. Įdėtas kapitalas,
pataisytas ir pagerintas uostas, išstatyti rū
mai, pravesti nauji geležinkeliai, kultūrin
gas krašto valdymas — nepaliks be atgarsio;
žlugus kapralo galybei pats Klaipėdos kraš
tas, prisimins, keliolikos metų lietuviškų val
dymų ir gyvenimų, ims galvoti lietuviai lie
tuvišku galvojimu, atsisakys svetimų įtakų

ir

smurtas
gale

nugalės

sime,

Nežūsime

_ _ 10 d. ruošiama milžiniška Lie Komitete, tačiau patariama ir

dabar.

galų

Entered as Second-CIass Matter Mareh 31, 1816, at
Chicago, Illinois Under the Act ot Mareh
1878.
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ir
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teisybė

nes

viltimi

mes

teisė

tuomet

ėjome

ir

į

pasau’į

ilgai

viršun

—

žiūrėti

ir

ir

ateitį.

terioti,

bet

su

laimė-1 tuvių

teisybės

artimai

Lietuvos

teisingumas J nimis,

lietuviai

einame

Ga-,tetas

bendradarbiauja

atsakingais

rūpindamasis,

amerikiečių

asme-

kad

lie-

pasirody

ke

Po Svietą Pasidairius

petruškoms

auginti,

pavasa

riui išaušus eisiu į parkus ar
Seniau žmonės sakydavo, va£juosj^ j laukus ir bandyGirdi> jei pe.
kad jei tik pasirodo <laug sijĮ kitoki^
žiurkių, tai ateinantieji metai truškos, kajpo yA>iė, turi gražu
būsią labai sunkūs. Būsią ne-lmo lut^ę
kūno’ įr veido,
derlius, karai ir t.p. Ale pra-įtai> gal> tokią at> o> gal> dai’
šau prof. Kampininko ištlumo jgeresnę> limcę turi ir kiekviečyti, ką lemia šis reišknnys: jna

Einu aną dien

saidvoku.

Priešais mane atbėga

mažas

šunytis. Žiūriu, kojų nagai
nei
į
Lietuvių
Dienų
lėšų
,
bet
'
raudoni. Maniau, kad tai suLietuvą, sąryšy su dabartiniu Europos kri- daryti rinktinę šokėjų grupę,

_______

R
Rašo

ts!
Jonas

Skelly

Ona Pupcikienė
nuėjo j]
žiu. Vakar dienos laidoje, be kitko, įdėjo kuri Lietuvių Dienoje parody taip pat dės pastangų parėtu-’ žeistas. Tutsi, tutsi, nais dog
Chicagos lietuvių veikėjų pareiškimus apie tų daugt ūks tautinėms lietuvių ti finansiškai ir Lietuvių Die- i — šaukiu šuneliui, o jis ir krautuvę nupirkti vyrai apa
Klaipėdos kraštų, Lietuvių R. K. Federaci ir kitataučių minioms gražino nos Fondų (šiuo tikslu skyriai pribėgo vizgendamas uodegų. tinių marškinių. Priėjus prie"
jos ir Lietuvių R. K. Susivienijimo pasiųstos sius, žavingas tautiškus šo platins Lietuvių Dienos žen Pažiūrėjęs į kojas nustebau: selsleidės sako:
į Europos sostines kablegramos tekstų. Taip kins. Netrukus laukiama atvy klejįns).
nagai raudonai lakeriuoti. Kų — Ai von šiort men.
pat įdėjo Federacijos centro valdybos narių kstant dirigento, muziko N. '' 6. Skyriai apie savo darbų tai reiškia?
Jonas A. S.
— Nesuprasdama ko mote
ir jų talkininkų atvaizdų, nuimtų tuo mo
ris nori, selsleidė pašaukė me
Martinonio, kuriam teks ap kas mėnuo pranešinėja Komi
Nieko nereiškia, išskyrus
mentu, kuomet jie rašė kablegramų tekstus
tetui.
nedžerių, kuris, lyg tyčia, ir
lankyti visi^į, chorus, dalyvau
tai, tasai šunelis yra myli
ir paraginimus Amerikos lietuvių visuome
7.
Skyriui
likviduojantis,
jo
buvo žemas vyrukas.
siančius Lietuvių Dienoje. Be
masis kokios nors turtingos
nei šaukti masinius susirinkimus, ir kelti
turimos
lėšos
perduodamos
— Jes, leidi, kuo galiu pa
senmergės — “labdarybės” ir
griežčiausius protestus prieš Hitlerio užsi to, norima, kad artimiausiu
Komitetui.
mojimus atplėšti nuo
Lietuvos Klaipėdos laiku Komiteto Dainų progra
kad jam testamentu yra užra tarnauti ?
8.
Skyriaus
veiklai
vadovau
mos komisijos pirm. komp. J.
kraštų.
šyta keletas tiikstaneių dole Moteris nustebo ir pasakė,
Žilevičius taip pat aplankytų ja valdyba iš 5 ar daugiau rių.
kad ji jo nereikalavus. Mene
chorus, patikrindamas ir su asmenų, pagal skyriaus nuta
džeriui pasitraukus, moteris
derindamas jų mokymusi. Y- rimų.
vėl kreipiasi į selsleidę;
Popieroms paskelbus vėliau
Lietuvių Dienos Fondo lė
ra žinių, ir patikimų žinių,
— Ai von šiort men...
kad Lietuvių Dienos išvakarė šos vartojamos tik Lietuvių j šių sensacijų, kad Holyvudo
Selsleidė vėl šaukia mene
se atvyks Vytauto D. universi, Dienos reikalams. Fondo liku- garsenybė Greta Garbo prade
Įsitemytinos Pastabos
džerių. Nelaukdamas kol mene
teto studentų
choras, kurs čiai skiriame vilniečių lietuvių jo misti Petraškomis (tam tiNeseniai Brooklyne buvo “Vienybės” me
džerius ateis, Pupcikienė visa
šiuo metu renka reikalingas labdarybės ir kultūriniems rei kra žolė prieskoniui) kūno lie
tinė vakarienė, apie kurios programą, ypač
knumui ir veido spalvai palai burna sušuko:
kalams.
kalbas, Pr. Lapienė toj pačioj “V-hėj” pa kelionei lėšas. Lietuviams a— Kreize, karu tu šauki tų
Tikime, kad, šių dėsnių pri kyti, madų vaikytojos — mo
darė keletu įsitėmytinų pastabų. Štai jos: I merikiečiams teks pasirūpinti,
“O kaip gi pati vakaro programa? — kad studentų choras būtų. ma- silaikant, bus įmanomas kury terys ir merginos — pavasary vyrų. Man ne tavo menedže
rio reikia, bet vyrui apatinių
Vakarų atidarė ir jį uždarė vyriausias Vie loniai priimtas, kad jis galėtų bingas darbas. Visur pabrėž žada visus apie namus paša
nybės šulas Trečiokas. Kalboms vadovavo aplankyti bent kelias lietuvių tinu, kad gntinčlos likti Lietu lins apsodinti Petraškomis. Gi marškinių — ir parodė pirštu
vių Dienos Fondo pajamo.- kurios neturės žemės sklypo ko ji nori.
sumanusis Shegaus. Jis pats pasakė kalbą amerikiečių kolonijas.
ir iššaukė kalbėti net dvidešimts vienų kal
Paminėtam darbui reikalin- bus skiriamos tik vilniečių rei
nų ir draugijų taptų Lietuvių įaįp> ka(j ^mongs k0vos viens
bėtoją! Ot, čia, kaip matot, ir susidarė ga dįdele> talka. Džiugu pra kalams.
Dienos Globėjais ii Rėmėjais. pj.įe kd^ nesuprasdami tikslo
neinalonioji vakaro dalis. Publikos buvo nešti, kad keliose kolonijose
Šia pačia proga norime krei
me gal tik apie 150, o kalbėtojų virš dvi
Lietuvių Dienos Komiteto tos kovos. Tokie karai naiki
jau sudaryti vietiniai komite ptis į atskiras asmenis ir drau
dešimts! Tegu jie po daug nekalbėjo, bet
na turtų, trukdo išlavinimų
tai, kurie talkininkaus New gijas, prašydami tapti Lietu vardu.
'Jb-A
kam ir tas trumpas laiko gaišinimas, jei
žmonių, nieko gero nedasiePirm. Juozas B. Laudca
Yorko Komitetui svarbiame vių Dienos Rėmėjais ir Globė
juo tikslo neatsiekiama? Klausiau autoriVice-pirm. Dr. Aldona Šliu- kia. Bendrai, žmonės vengia
tetij dėl ko tai daroma, kam tiek daug tų darbe. Chicagoje sudalytas la jais. Piniginė parama būtinai
karo, bet dar neturi suprati
kalbėtojų buvo iššaukta, — man paaiški bai platus komitetas, kurs už ir tuojau reikalinga. Šiuo lai paitė
mo, kaip galima sulaikyti tuos
New ku platinami Lietuvių Dienos
no, kad tuo norima publikų patenkinti. Kal tikrina našų darbų.
Vice-pirm. Kazys J. Kruvaldininkus, kurie dėl asme
bėjome 22 taigi virš šimto dar “nepaten Yorke sudarytas labai veiklus ženkleliai, bet jų pardavinėji Žtnskas
niškų ambicijų, sudaro karo
kintų” liko. Taip, turėtų atrodyti, jei jau Komiteto Moterų Skyrius. Įs mo pajamų neužteks didelėms
Sckret. Inž. A. J. Mažeika
aplinkybes taip, kad negali
manyti, kad visi į tokias pramogas važiuo teigti komitetai Newarke, Cle Lietuvių Dienos išlaidoms pa
Ižd. Inž. P. M. Baržila us
ma išvengti tos baisybės. Lau
dami nori kalbėti viešai...
velande ir kitur. Tokie komi dengti, todėl reikalingos stam kas
kiame ir vis turime vilties,
“Man rodos labai gera būtų paprakti- tetai turėtų atsirasti visuose besnės pajamos.
Iždo glob. A. S. Trečiokas kad ateityje bus geriau.
kuoti kitaip. Sakysim kalbėtojus numatyti miestuose, kur tik gausiau lieLietuvių Dienos Komitetas
Ižd. glob. Dr. A. Petriką.
iš anksto, kad jie prisirengtų kų kalbėti tuvių gyvenama, ypač ten, iš; §įuo atsišaukimu kviečia lietu
Žydų padėtis —
ir publika klausydama jų kalbų išgirstų kur chorai vyksiu į Lietuvių vius amerikiečius ir jų drauP. S. Čia pažymėtina, kad
kų naujo, kad ko galėtų pasimokyti, o ne
Europoj jau keli metai va
gijas tapti Lietuvių Dienos Pirma Lietuvi, Dienos GlobėDienų.
jaustųsi varginami kalbomis. O dabar kar
^aPo ^rowlb'no .Moterų V ie roma antagonizmas prieš žy
Kadangi kiekvienas darbas Rčmėjais ir Globėjais.
tais tikrai sunku susivokti kų kas nori
jo vardas ir atitinkamas dip- "y1*’ aukojusi 65 dol., 6 pir- dus. Italai, suprasdami HitJ^
mu Rėmėju “AAmerikos
sa- ri° metodus, tų patį antag^J^
pasakyti ir paprastai tebūna visų tas pats tik tada būna sėkmingas kai
•
mil
mnn lzrto ’ ’”
cin
jis
gerai
organizuotas,
todėl
lomas
bus
suteiktas
ties
askartojama. Štai kas ir duoda medžiagos
vaitraštis, aukojęs 25 dol.
nizmų varo su arabais. AraTarkai ir kitiems iš šalies žiūrint iš mūs Pasaulinės Parodos Lietuvių menims, kurie paaukos bent
Lietuvių Dienos ženkleliai bai nekenčia žydų, anglai ste
pasijuokti. Jei kas kalba, turėtų žinoti ką Dienos Komitetas maloniai 10 dol. ir draugijoms, paauko
ngiasi žydams padėti, tad ara
nori pasakyti, ir mes turėtume malonumo kreipiasi į organizuotų visuo jusioms bent 25 dol. Lietuvių parduodami po 25 ct. Jų gali
bai palankesni italams, negu
išgirsti tai, ko mes nežinome”.
menę, į padalinius centralinių Dienos Globėjo vardas ir ati ma užsisakyti pas ižd. P. M.
prancūzams arba anglams.
Šios pastabos visiems tinka. Panašiuose pa organizacijų, kurių atstovai tinkamas diplomas bus suteik BarziJauskų, 80-71 — 87 Ild.,
rengimuose pas mus visur kviečiama beveik sudarė Komitetų, prašydamas tas asmenims, paaukojusiems \Voodhaven, L [., N. Y. Ko
Paprastai, tautiečiai neken
tiek pat kalbėtojų, kiek ir publikos yra. žo tuojau imtis iniciatyvos suda bent 25 dol. ir draugijoms, pa miteto adresas; 16 AV. 75 St, čia žydų. Naciai, tų suprasda
džiu, pasirengę, ar ne, bet kalbame veik vi ryti Komiteto skyrius. Organi
mi, pirmiau pasėja neapykanaukojusioms bent 50 dol. Dip New York City.
si. Dėl to tokie parengimai ilgai užsitęsia
tų žmonių širdyse, ir taip su
zuojant skyrius įvairiose vie lomai bus labai patrauiklūs,
ir pasidaro nuobodūs. “Reforma”, ištikro,
randa bendrų simpatiškumų.
tose, pageidautina prisilaiky spalvoti; jie jau gaminami
reikalinga.
Dėde
Kastukas
Sako:
Su tokia pradžia jie lengviau
ti šių dėsnių:
Lietuvoje ir visiems turėtų
Rašo
gali suardyti bendrų frontą
Katalikų Dienraštis Apie Lietuvą 1. Pasaulinės Parodos Lie būti malonu juos įsigyti. Jie
Adv. K. J. Savickus
bet kokios tautos, nes visur
tuvių Dienos Komiteto sky liudys apie geraširdžių lietu
“The Daily Tribūne”, vienintėlis katalikų
ras draugų. Kristus mokino
riai steigiama Lietuvių Die vių paramų istorinei Lietuvių Ispanijos padėtis
dienraštis anglų kalboj Amerikoj, kovo 19
mus visus, kad esame lygūs,
nos pasisekimui
užtikrinti, Dienai.
d. įdėjo apie Lietuvų tokį editorialų:
Po trijų metų karo ispanai bet mes jo pamokas užmirš
Taigi, brangūs tautiečiai,
“Lithuania, tlie little Baltie Republic brangiems svečiams iš Lietu
organizuokime Pas. Parodos galės pradėti gyventi kai civi tame. Baltas žmogus dar skai
wliieh recently celebrated its 21st birth- vos priimti.
2. Skyriai sudaromi tais pa Lietuvių Dienos Komiteto sky lizuoti žmonės. Maža grupė tosi geresnis už juodą. Tas
day, is paradoxically one of the oldest
countries in Europe. For 1500 years her čiais pagrindais, kaip. sudary- rius kolonijose ir stenkimės, valdininkų, turėdami autorite rodo silpnumų mūsų kultūros.

APŽVALGA

people have called this region home. Du tas Pana.nl j nėn Parodos Lietu kad ko didesnis skaičius asine' tų, gali sujaudinti publikų
ring the Middle Ages, as the Duchy of
Dulkių prieš vėjų nepapūsi,
Lithuania, she ruled over a vast territory
terests sėt in motion by the World war, kiti dienraščiai dažniau parašytų apie Lie šiai nuo tavęs paties pareina.
a dūly eleeted council proclaimed the resti- tuvų. Kad taip būtų, mūsų pečių yra rei
from .the Baltic Sea to the Black Sea.
Kame nėra malonės, nė pa
tution of the independent State of Lith kalas spaudų dažnai ir smulkmeniškai infor
Eventually Lithuania fell under the sway
sigailėjimo, nėra nė tikrosios
uania, founded on demoeratie principles”. muoti. Čia yra plati dirva mūsų jaunajai
of Czarist Rnssia. Dn February 16, 1918,
doros.
Trumpai, bet aiškiai. Būt gerai, jei šis ir inteligentijai.
anaid the confusion of the eonflieting in»

B

Prpč’adipn's. kovo 22 d.. 1939

FACTS YOU NEVER KNEW!i.

Iš Tėvynės Lietuvos

*DOCTOR DINCKEL 15 5'5" INCHESTALL,
SMALŲ ,FRAGllC,*O YCARS OLD AND A
FBENCHMAN.. HE HAS KILLED
EUEPHANT5, 2000 PANTHERS, AND
400 RED BUFFALOES AND IS
REVERED E>y THE MEDICINE MENAMO
NATIVES OF VVEST AFRICA AS THElR
UNCBOVVNED KlNG
AND MASTE R

Rašo Eleonora Bortkevičiūtė, amerikietė Lietuvos
vyriausybės stipendininkė Vytauto Didžiojo
universitete.
(Tęsinys)

The british broadcasting

tjfiAN/ffiAVEN, A VOL CAN 1C

liko plevėsuojančios trispal
vės, kaip buvusių iškilmių žy
mė.
Norėjosi pereiti sieną ir at
lankyti Tilžę. Nno Rambyno ,
kalno puikiai matosi Tilžės j
ir Ragainės miestai, naktį žy
bčioja elektros lemputės. Te
ko atidėti kitam kartui. Au
tomobiliu atgal į Kauną va
žiavom per Tauragę ir Rasei
nius.

į

<•

ISLE IN THE ARCTlC OCEAN
HAS A POPULATION OF SIX/
IT IS ALMOST COMPLETEiy
COVERED By FOG ALL

’ 'v?’

SYSTEM WHICW CONTROLS
ALL RADIO BROADCASTS IN
BRITAIN,ONCE ATTEMPTED>
TO BROADCAST
THE SOUND OF
FOOTSTEPS MADE
BYAGHOST WH0
INHABITED A
LDNELY MANSION
NEAR MEOPHAM,

'foJi
s
&
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Į pavakarį pradėjo svečiai
IN KENT, .
skirstytis. Pirmieji dideliu bū
englaind
J
VEAR AND 15 INVISIBlE
riu išvyko vilniečiai sportinin
FROM A DISTANCE
OF 50 ZARDS
kai. Sunku buvo su jais skir
•A*
c vftr/st.
tis. Kažknip jie greit užkaria
2»£_
vo visi) širdis.
jome vietoj statyti — griauti, [vesti į žmonėms skirtus būsir kitų kraštų lietuviams po
Ramūs, mandagūs, pilni pa
vietoj kurti — naikinti, Visi (tus Jeigu yra žmonių, kurie
būvį. Dalyvavo Finansų misiryžimo jaunuoliai. Tik rei
gyvenam, palyginti, labai tru neturi savo šeimai ir sau duo
nisteris, seimo narys Kviklys,
kia įsiklausyti į jų dainuoja
mpą gyveninio akimirką ir, nos kąsnio pramisti dėl to,
generolai, pulkininkai, dailini
mas dainas. Visos meliodijos
atsiek irdami su šiuo pasaulin, kad neišsigali arba neturi pro
nkai ir kiti aukšti svečiai. Už
persunktos liūdesiu, melancho
Tauragė...
nieks nieko su savim pasiim
sieniečių buvo kelios dešimtys,
lija. Nors jie dainuoja ir ta?
(Tęsinys 4 pusi.)
ti negalės, išskyrus tai, kas
Visuomet vaizdavaus Tau- tarp kurių Amerikos ir Brapačias dainas kaip Laisvoj
yra amžina ir nenykstama.
ir Z1’*JOS sportininkai. Prie skaLietuvoj kad dainuoja, jų me ragę, kaip mažą miestelį, ir
Keista, ir taip jau trumpas
liodijos daug liūdnesnės, ra kaip nuostabu pamačius, kad n’lJ užkandžių vakarienė pragyvenimo akimirkas, mes dar
mesnės. Tas kažkaip veikia, tai didelis, puikiai atsistatęs ®j° nuotaikingai. Jaunimas ga
trumpiname, vienas kitą žu
Kalbėjaus su jais. Daug pa- , miestas. Tauragė turi savo s'e- vo pasišokti iki ankstaus ry
Z
dydami, smaugdami, viens ki
pasakojo apie vargus lietuvių Į nų praeitį. Rusų laikais čia to. Nebuvo oficialumo, kalbų,
tam užstodami saulę ir šviesą,
okupuotam krašte. Nepapras- j būta tvirtovės, kurioj gyven bet tik draugiškas suėjimas.
viens kitam grynojo oro, erd PASIGELBUKIT ŠIUO PAIKAKTC
tai džiaugiasi išvydę laisva davo Aleksandras T. Tais lai- Sudainuota nemažai dainelių.
BET MALONIU BfDUI
vės
nustelbdami
viens
kitam
Valgial
kurle mum8 labiaustal pa.
Deja,
jau
vilniečių
sportinin

Lietuva, negali ją atsigėrėti: kais Tauragės būta didelio
atplėšdami nuo burnos kar- ' tin
.ka —, ypač maistingi, su daugeliu
1900 S. Halsted St., Chicago, III.
prieskonių — dažnai yra viduriu ūž
kaip čia visur gražu, kokia miesto, prekybos judėjimo ee- kų nebebuvo mūsų tarpe. Tą
kietėjimo priežastimi.
Pereitą savaitę sužymėjom giau skautų vadų. Jauni vy- tais paskutinį duonos kąsnį.
pažanga ir linksmumas. Yra ntro. Tauragė didžiuojas pui- patį rytą jie išvažiavo į Vil
Ir, kada viduriai yra apsunkinti,
dažnai reikalinga gero liuosuo
tokių, kurie ir kalbėti negali. kia stotimi, kuria dar rusai nių. Tūkstantinės minios žmo 12 reikalavimų, kuriuos skau- Tai virš 18 m., norinti pašvęst
Visi žmonės turi teisę būti jiems
tojo pageiba. Jūs galite pasitikėti
nių
įvairaus
plauko
ir
luomo,
tai privalo išpildyt išlaikymu po vieną vakarą kas savaitę žmonėmis. Visi turi teisę pa Ex-Lax, veikliu, modernišku liuosuoSako, sunku kas sakyti, kada pastatė. Per karą Tauragė bu
toju, kad gavus rezultatus — lengvai
suplaukė
į
stotį
jų
išleisti.
į 2 klasės skautus. Būrio 2861 gali pasinaudot teikiamomis kankamai savo gyvenimui tu — be apsunkinimo ar nemalonumo
vo visai sunaikinta ir tik per
taip daug jauti.
Ex-Lax yra gerai veikiantis, bei
nepriklausomybės metus atsi Gėlėmis buvo apmesti, vago skautai jau žengia prie 2 kia-1 dykai pamokomis ir paskai- rėti šviesos, oro, duonos ir švelnus. Taipgi lengvai paimamas. JU
turi gardaus šokolado skonj.
Jų vadą, pagarsėjusį Žižsės. Šeštadienį turėjo “hike”, j tomis. Tos pamokos duodamas šilimos. Tad, jei žmogus gy Kitų kartų užkietėjus jūsų viduriams
statė, sparčiai auga. Gyvento nas apvainikuotas.
marą, kariai paėmė ant ran
—
pamėginkit Ex-J,ax. patikimų
jų apie 18,000 žm.
Visi lietuviai jaučia savo' Pažiūroj skautmest. pag. E. ne tik Chicagoje, bet ir ki- vena susigrūdęs su savo šei šeimos liuosuotojų. 10 c. ir 25 c. dė
kų ir šaukdami galingai: ‘Va
žutės yra pas jūsų vaistininkus.
širdyse meilę ir užuojautą pa Daujoto ir B. Česnos. Tikslas tuose miestuose visoj Ameri ma dvokiančiame žemės urve
lio, Žižmarai! valio vilniečiai!’ Raseiniai...
išvykos buvo išlaikyt kvoti koj. Norintieji mokintis, pra arba dvokiančioj ir sukrypu- SAUGOK HT:S PAMĖGDŽIOJIMŲ!
nunešė į autobusą. Visu vil Turi mažiau gyventojų, kaip vergtiems įbroliams, kas įro
mus Nr. 7 ir 8 reikalavimų šomi kreiptis pas J. 1\ Rakštį, sioj lūšnoj tik dėl to, kad jis ATSISAKYKIT JĮ PA K EIČIANCII/!
niečių akyse blizgėjo ašaros. Tauragė. Miestas senas, nema dyta buvo vilniečius sutin (laužų darymas ir maisto ga 1900 S. Halsted St., Chicagoj.
Gaminama tik vienas tikros Ex-I».x!
neišsigali kitaip gyventi, tai Įsidėmėkit raides “E-X-L-A-X ant
kant
ir
išleidžiant.
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės.
Griausmingas
sudiev, su- *a ;r nanjų pastatų. Sustojom
minimas be indų ir t.t.).
ar nėra, kad ir paprasčiausio i Kad gautumėt geras pasekmes,
diev” ir autobusas dingo iš apžiūrėti miesto pažibas, tai
Ar ateisite į mūsų “bunco žmoniškumo pareiga tuos ur •reikalaukit tikro Ex-Lax!
Skaut. W. Monkus, C. Buakių.
Perdaug nesivaizdink teisin 1 džius, F. Česna, R. Sabonis ir party”, Dievo Apvaizdos pa vus išgriauti ir tas lūšnas nu
Nepriklausomybės paminklo,
Po vakarienės ir mum? te-, kurį pastatė suprojektavo sku gurnu ir veiklumu, nes pakly- a. Balčiūnas pasekmingai iš- rapijos salėje, 18tli St., 2 d. šluoti nuo žemės paviršiaus
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAKATIVE
diman įpulsi.
laikė kvotimus. Dabar visu balandžio 2 vai. popiet? Skau ir ten gyvenančius asmenis įko atsisveikinti su buvusiu i lptorius Grybas.
smarkumu ruošiasi prie kitų tai ruošia nepaprastai įvairią
nenuilstamu darbininku, tau Tai, ištiesų, milžiniškas pa
kvotimų. Geriausio pasiseki ir įdomią programą. Jie pa
tos žadintoju, kuris įgyvendi minklas, pirmas toks, man te
ĮSIGYKITE
statys miniatūrinę stovyklą,
mo.
no šiuos kadaise pasakytus ko matyti Lietuvoj. Paminkle
4»l
palapines, laužą ir demons
atvaizduotas žemaitis viena
Gavėniai Reikalingą
žodžius:
ranka atsirėmęs į mešką, o ki
32 registruote skautai suda truos, kokią naudą skautų vei
Knygelę
Lietuva ant visados!
tą iškėlęs rodo į vakarų —
ro pilną būrį. 286 Būrys jau kla gali atnešt jauniems berNeužmiršim niekados,
imUOU' MARK
vokiečių pusę. Po juo para
turį 18 skautų (virš 12 m.) ir niukams.
Kaid ir svetimoj šalelėj —
A
cough
due
to
a
cold
is
no
joke.
Get
Smith
Brothers
Cough
Drops.
Neužmirškite — 2 d. balan
šyta žodžiai: “Amžiais budė
6 rezervistus (nepilnai 12 m.)
(Black or Menthol.) Cost only 5<t—yet they’re a real cough medicine.
Žemės tolimoj dalelėj
džio!
jau ir vėl nepriklausomybę
GRAUDŪS
Smith Bros. Cough Drops are theonly drops containing VITAMIN A
Gyvastį reikės prarast,
A. Rudis - Rauktis,
laimėjau”. Ant paminklo pa
Kaip,
jau
buvo
rašyta,
lietu

This
is the vitamin that raises the resistance cf the mucous
Smertį reikės iškėsti —
VERKSMAI
membranes of the nose and throat to cold infections.
Skautmeisten?
kojų yra iškalta trys vaizdai.
viams
reikalinga
turėt
dauKad paskiausią kvapą trau
ir
Viename vaizduojama kovos
ksiu.
dėl Vilniaus; kitame: kovos
Gavėnios Giesmės
Ir tada dar šaukte šauksiu dėl Klaipėdos; trečiame: lie Atspausdinta iš maldakny
Aš neužmiršiu niekaoos:
tuvio kovos dėl nepriklauso
gės “Ramybė Jums”
Lietuva ant visados!
mybės!
Malonu buvo klausytis j jo
10c
Dovanos
•
Dovanos
Amerikiečiams pobūvis...
prie labdarybės kainuoja tik
Atgaivinta Labdarių
atsiminimi} vakarienės metu,
DRAUGAS PUB. CO,
10c į mėnesį...
“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
bet reikėjo skirtis, tarti su
Rugpiūčio 8 d. seimo pre
Sąjungos 2 Kuopa
2334 S. Oakley Avė.,
Visus kviečia Valdyba
rie tuojaus atsiųs i “Draugo” administracijų $6.00 prenumeratų
diev nuoširdžioms Jankutėms zidiumas Kaune, Pažangos rū
Chicago, Illinois
Labdarybės
2
kuopa
Rose

už 1939 metus.
ir apleisti Bitėnus, kur dar muose, suruošė amerikiečiams Į
lande, buvo paliesta miego Aktualiausias
Tie. kurie atsiųs prenumeratų už 1939 ir 1940 metus tuojau*,
“apidemijos”. Jinai iŠsirgo
gaus dovanų $4.00 knygomis.
Klausimas
ta iiga per kelioliką metų,
Knygas gali pasirinkti pataai skaitytojas iš žemiau talpinamo
surašo.
bet, netikėtai vasario 26 d., Verda gyvenimas. Ne tik tau
pabudo ir pradėjo sveikai da- ta tautą žudo, bet ir tautos taSvč. Jėzaus Širdies Intronizacija ........................................
rbuotis. Gerb. klebonas kun. rp savęs žudosi. Kodėl? Ar že
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —
J. Paškauskas per pamokslą mėje vietos jau pritrūko, ar
parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C..................................... ... l.<
paskelbė, kad labdarybės ant žemė derlių per maža pradėjo
Adoracijos Vadovėlis ............................................................. , .40
ros kuopos susirinkimas įvyks duoti? Ne. Visko per daug
Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun..................................
tuoj po sumos, parapijos sa pertekę esame. Juk apsčiai tu
K. Matulaitis, M.T.C................................................................ 1-25
Mišių
Maldos — (Ix>tynų ir Rytų Apeigomis) .................. .25
rime
—
ir
saulės,
ir
oro,
ir
lėj.
Malda už Jaunimų — parašė Kun.
vandens, ir duonos, ir dar orie
Į susirinkimą atsilankė tik
J. Vaitkevičius, M.I.C............................................................
Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčyz, M.TC....1
tai vienuolika asmenų ir visi <1110008. Kodėl tačiau .pradė-

Ar Mėgiamieji Valgiai
Užkietina Jūsų
Vidurius?

Lietuviu Skautu Skyrius

EX-LAX

STACIJOS

LABDARIŲ DIRVA

Kristaus Patarimu Keliais — parašė Kun.
✓
K. Matulaitis, M.I.C................................................................ 1-00
Krikščioniškoji Seimą parašė Knn. J. Vaitukaitis ...............10
Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.T.C......... 1-25
Išsipildė — vertė K. Giedrutis ............................................ 75
6v. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Kun. Padolskis........ 75
Dievas Sutvėrėjas — parašė Knn. Durickas ..........................76
Porcijnnknlė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė knn. J. V... .06
Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėli Jėzų vertė K. V. K... .06
Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius .................. 1.00
Praeities Pabyros — parašė Knn. A. Petrauskas, M.T.C......36
žmogaus Tikslas — parašė Knn. P. JakStvs......................... 7-6
Av. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčvs, M.T.C. .................. 100

susirašė į Labdarybės 2 kuo
pą Roselandui ir išrinko val
dybą: dvasios vadas — kun.
J. Paškauskas, pirm. — Mo«tiejus Pavilonis, sekr. — Zig
montas L. Gedvilas, iždin. —
Kastas Draugelis. Nutarta lai
kyti susirinkimus kas mėne
sį paskutinį sekmadienį tuoj
po sumos. Sekantis susirinki
mas įvyks koVo 26 d. parapi
jos salėj.
Gen. Jan Syrovy, vienaakis pasaulinio karo didvyris, kurią praeitą rudenį, vokiečiams už
simojus apkarpyti Čekoslovakiją, turėjo paruošęs čekų kariuomenę ginti kraštą nuo priešo,
kol nepatyrė, kad Čekoslovakijos sąjungininkės Anglija ir Prancūzija ją apleido, sveikinasi i
su Hitleriu šiam visiškai Čekoslovakiją pasmaugus. jAcme telephoto)

Širdingai prašome visus ro-

a^e^i į Labdarybes susirinkimą.

!! EXTRA !!

A FIAVOR ALL
ITS 0WN THAT

Priklausyti) MIllIONS PREFER

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois
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Pittsburgh, Pa., kun.
šnoro klebonaujamojo
čioje balandžio 9—ll,
landų atlaidai — kun.
čiulionis, M.I.C.
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LIETUVIAI DAKTARAI

o

<?

M Daugelio klaidų išvengsi,
jei mokėsi susivaldyti, mylėti,
darbuotis ir kentėti.
Meilė l>e gerų darbų, tai ne
meile, tai tik vargas ir kankinimasis.
Kame nėra liuosybės, nėra
gerbiamas nė įstatymas.

js

LIETUVIAI

daktarai

Tel. YARda 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki Ofiso TeL OANal 2346
4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. F. G. W1NSKUNAS

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

OIM

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakara
Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL OANal 0402

2305 So. Leavitt Street

' Teisingumą. 0 kovą laimėti
Planuoja Balių
Labdarių Dirva
nusiminimu ir nuleistomis ra
Parapijos Naudai
(Tęsinys iš 3 pusi.)
nkomis niekam dar nepavyko.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
DANTISTAS
Šv. Grigaliaus choro truni- ,gos savo darbo prakaltu lat j _ Mes žinome gyvenime buOFISAS
____________________-______ -____
1446
So.
49th
Court,
Cicero
4729 So. Ashland Avė.
pas susirinkimas įvyko sek- įsigyti, tam pridėkim tai, ko vus labai sunkių laikotarpių,
2-troe lubos
joms gražiame darbe, iš to madienį, kovo 12 d., po su- jam trūksta, arba įgalinkime Bet mes taip pat žinome, kad Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Šiandien Svarbios
Penktadieniais
CHICAGO,
ILL
I bus ir patiems malonu praleis- mos, tikslu išrinkti komisiją jį savo reikalus aprūpinti taip gyvenime yra buvę ir nuos- Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Telefonas MIDway 2880
Prakalbos
1 ti gražiai laikų, susipažinti su surengimui balio, apie kurį kaip žmogui pritinka. Jeigu tabių, karžygiškų darbų, gar- 3147 S Halsted SL, Chicago
OFISO VALANDOS:
jų veikla ir kartu paremsime buvo anksčiau kalbėta. Ba- yra ligonių ar paliegėlių, ku- bingai išsklaidžiusių susitel- • Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Šeštadieniais
jųjų darbuotę.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto
Valandos: 3—8 P. M.
liūs rengiamas po Velykų pa- | rie negali patys savo skaus- kusias ūkanas, amžinai žibu-Į
Telefonas HEMlock 6286
Komisija, kurią sudaro žy-1 rapijos naudai. Į komisiją ap- , m
lif’ s'kftusmų riuojančių žmonijos istorijoje.
Šį vakarą, 8 vai., Šv. Anta
no parap. salėj bus labai sva mios narės: B. Jakaitienė, B.’siėmė: A. James, K. Matulai- j pagydyti, tiems atmeskime gy-jo mūsų laikais — kas bus
(BKINARAISKAS)
rbios prakalbos. Katalikiško Tumavičienė, p. Džionsonienė,1 tis, C. Pakasius, N. Rakašie-. dančią ranką ir atneškime vi- mūsų nūdieniniais laikaisi GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
veikimo, spaudos ir. labdary-, G. Džionsonienė, M. Girdžiu- ne> H Vaičūnaitė ir H. Va-i sa kita, kas ligoniui yra lei-.'lvokį žodį tars mūsų laikų 6900 South Halsted Street
2415 W. Marąuette Rd.
bės reikalais kalbės dr. A. Ra nienė, E. Statkienė, ir K. Sriu- lančiūtė. Komisija pasiryžo kalinga. Padarykime tai ir su-' karta ?
TELEFONAI:
Ofiso valandoe:
kauskas, kun. A. Linkus, S. bienė deda visas galimas pas- smarkiai darbuotis, kad šiuo kurkime tikrai žmonių, bei ! Atsakymo gyvenimas jau se Ofiso WENtworth 1612
10—12 vaL ryto
Res. — YARda 3955
2—4 ir 6—8 vaL vakaro
Sakalienė, Pr. Gudas. Be to, tangas — išplatino daugybes balių ir padarius pelno para- į ne plėšriųjų žvėrių gyvenimų.1 niaį ia.ufcįa. Socialinis teisinOFISO VALANDOS;
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
7 iki 9 vakare
bus pranešimų ir kalbų apie , tikietų, parūpino gražių , ir pijai ir patenkinus publiką. 1 Jei to nepadarysime, tai kaip gumas į|gaį pakęsti neteisy- 2 iki 4 popiet
busitanus
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Dr. J. Leimonas
Klaipėdos krašto reikmus są- , brangių dovanų, o dabar lau- Vėliau bus paskelbta balio plėšrieji žvėrys viens kitą iš- ; bgs negaiį.
pagal sutartį.
ryšy su dabartiniu krizių Eu- kia ir tikisi, kad eieeriečiai'diena. Prašome tėmyti ‘Drau-I sidraskysime. lr mūsų gyve-‘______________________
DR. MAURICE KAHN
ropoję. Ir mes, eieeriečiai, ta- jų darbus supras ir įvertins 1 o'-*’- Beje, komisija žada ką mimas dvoks lavonais ir krau > Tel. Pullman 7235
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rsime savo žodį. Tad, šį va- savo skaitlingu atsilankymu, tai nepaprasto patiekti pub- jais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. Pullman 0263
4631 So. Ashland Avė.
karą gausingai susirinkime į ( Pramoga prasidės lygiai 7:30(likai sužavėti.
Choristė
VIRginia
1116
4070
Archer
Av.
Kai užstoja tvankios, kait
Tel YARda 0994
vai. vak., prašomi nesivėlinti.
Res. TeL PLAza 2400
šv. Antano parap, salę.
rios dienos, ateina momentas,
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą
VALANDOS:
J. K. A.RD 9 Skyr. Padėka kada mes pajuntame, kaip įDANTISTAS
Seredoiuis ir Nedėl. pagal sutartį Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėlioaus nuo 10 iki 12 vaL dieng
Sekmadienį susitarius
sielektrizuoja oras ir pama10758 S. Michigan Avė.
j f *•
iz i
I Kovo
d. įvyko ARD
Sodaliečių Vakaras
’ skyriaus metinis bankietas, ku ! tome, kaip dangus pradeda
Oliicago, Illinois
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Motery Sąjungos
niauktis
tamsiais,
juodais
de„
. .
. .
OFISO VALANDOS:
Nekalto Prasidėjimo Pane- ris visais atžvilgiais
gražiai ,
TeL YARda 5921
Ofiso Tel. Canal 6122
2-ros Kuopos Vakaras lės Švenčiausios Sodalicija re pavyko. Skyrius dėkoja kuni- besimis. Audra, baisi audia su'g.^j 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12. Res.
Rea.: KENwood 6107
8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tel. Beverly 1868.
žaibais ir perkūnais, pasida
Kovo 23 d. demokratų sa- ngia “bunco” ir “card par- gailis: KI oriui ir Valuckiui ir
LIETUVIAI
ro neišvengiama. Šiais laikais
ėje, 16tli St. ir Cicero Avė., ty” kovo 21 d., parapijos sa- apgailestauja, kad gerb. kie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žmonijos gyvenimas jau visa
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:31
Moterų Sąjungos 2 kuopa ren lėje. Bus gražių dovanų ir bonas kun. Vaičūnas tuo tarTelephone YARda 1001
DANTISTAS
756 VVest 35th Street
gia (bunco party ir kortų lo “door prizes”. Įžanga 25c. pu buvo ligoninėj ir negalėjo tuo yra Per dauS Pritvinkęs.
2201 VVest Cermak Rd.
Atrodo,
kad
baisi
gyvenimo
TeL CANal 5969
šimo vakarą, į kurį kviečia Pelnas skiriamas parapijos dalyvauti; kapelionui kun. UVALANDOS:
KILTUV1H ADVOHAlAS
audra
gresia
tokiais
sukrėti

9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
ciceriečius skaitlingai daly naudai. Kviečiame visas šios rbai už atsilankymą ir kalbą,
mais, kokių vargu kada nors 4631 So. Ashland Avenue
6 iki 8 vakare
vakaro
komisijai
ir
valdybai:
vauti. Dovanų užteks visiems, kolonijos mamytes dalyvauti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tas žmonijos gyvenimas yra Kės. 6515 S. Rocktvell Street Trečiadieniais ir Sekmadieniais
nes kiekviena narė pasižadėjo šiame vakare su savo auklei pirm. L. Šeputienei, visom au
pagal sutartį.
2155 VVest Cermak Road
išgyvenęs.
Telephone REPnblic 9723
atnešti (door prizes), o kiek lėinis. Tėtukai, jūs irgi neiš kų rinkikėms, visiems auko
Res 6958 So. Talman Ava.
OFISO VALANDOS:
Res. Tel. GROvehiJl 0617
Tai ką daryti — ar nusi
vienas staliukas gaus po vie- imami iš šio kvietimo. Lauk tojams ir visiems atsilanku
1
—
4 iz fi:30 — 8:30 vakara
Onice TeL HEMlock 4o48
siems; seserims Kazimierietė- minti ir nuleisti rankas? Kas
iz pagal autartį.
’.'.ią brangią dovaną. Taigi, ma sim ir jūsų paramos.
lAETUVIAl ADVOKATAI
tote, kaip gražiai rengiasi sąDalyvaudami jaunimo pare ms už surengimą programos; nusimena ir rankas nuleidžia,
TsL CALosmI 1974
OFISO VALANDOS
jungiečių 2 kuopa priimti ir ngimuose tėvai sukels jame biznieriams: Zakarui, Arlau tam geriau būtų visai negi 6322 So. VVestern Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
f
vaL
ryto
iki 8 I. vakara, iiskiriaat
Bartašiui, mus, nes gyvenimas yra nuo
VALANDOS:
apdovanoti atsilankusius sve daugiau ūpo darbuotis savo skui, Paterebui,
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
sekmadieaiaa ir tra&adiaaiaa
Baubkui, Bernadišiui, Jaškū- latinė ir didi kova už Amži Panedėlį, Uteniške ir Ketverge
čius ir viešnias. Moterų Są-gos parapijos gerovei.
1446 So. 49th CL
nuo 2 iki 9 vai. vakare.
nui, Stoniui, Srametui, Kaike- nąjį Pilnumą, už Amžinąjį Berodoj ir Pėtnyčioj — 2 du fi v. v.
Subatomis nuo 7—9 vakare
2-ros kuopos dideli darbai,
b ubą toj nno 12 iki fi v, i.
Sodalietės kitų parapijų riui, Paugai, Zajauskui, NaKetv. ir Nedėliomis susitarus
DANTŲ GYDYTOJAS
kaip parapijai, taip ir labda
Tel. Proepeet 1012
taip pat kviečiamos dalyvau vitsky, May Food Mart, Pa
Rea.
TaL
Reonbllo
MM7
ringiems tikslams, visiems ži
3259 S. Halsted Street
Phone YARds 4787.
CHICAGO, ILL.
nomi. Tat ir, sveiki, sulaukę ti ir arčiau susipažinti su Ci lubinskui, Miliauskui, Pamlik.
cero sodalietėmis.
Andrijauskui, Grigui, Bakui
Ofiso TaL VIRginie 0086
ketvirtadienio, nueikime į jų
Reeidencijoe TaL BEVerley 8244
ir
Sclnvarzol.
4645
bo.
Asnland
Avenue
rengiamą pramogą, padėkime

DR. P. ATKOČIŪNAS i DR. CHARLES SEGAL

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS

Tarsime

žodį

ir

dėl

Klaipėdos

DR. P. J. BEINAR

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. J. MANIKAS

D R. A. W. JACOBS

Kvieslys

c

ADVOKATAI

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

JOSEPH J. GRISH

OR. WALTER J. PHILLIPS

KAL & ZARETSKY

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

NAUJAS GIESMYNĖLIS

Anastazija

I

Anastazija

dalis

Aaventinėa

—

ir

Valančienė

Kalėdinės

'KIDS

giesmės,

Žodžius

Moterų Są-gos 48 Kp.
Įvairumų Vakaras

Seirijų

Moterų Są-gos 48 kuopa re- ngia įvairenybių vakarą, ko
vo 26 d., parapijos salėj, tuo
Žymioji prancūzų kino ar
jau po vakarinių pamaldų.
tistė Genevieve de-Sereville,
Kas norės, galės lošti “bin-'
go” ir pabandyti savo laimę. I kuri neužilgo susituoksianti su j
prancūzų rašytoju Saslial GuiKiti galės dalyvauti “keiksų
try. (Acme photo)
konteste”.
Rengimo komisija nuošird
Kunigai
turėtų įsigyti
žiai kviečia visus-as atsilan
kyti. Įžanga tiktai vienas de Is Vyskupo Petro Pranclššimtukas, o dovanų bus daug kaus Bučio, M.I.C. para-į
bytą
ir labai gražių. Ateikite visi.
turėsite “good time” ir tuo
PAMOKSLŲ
pačiu sykiu paremsite gerą
Kaina 01.75
darbą.

J

J
į

ir

melodijas

—

čanauskas.

3U

dalis-b)

Kačanauskas.

TU

nesio

dalis-c)

giesmės,

čanauskas.

IV

36

dalis-a)

Dievą,

Gegužės

niėn

harm.

18

—

Svenč.

AL

harm.

15c.

Birželio

—

harm.

Al.

giesmės

mė

Kar

50c.

Giesmėt

—

Al.

galima

Sak

giesmės

a

giesmių

Taipgi

Kačanaus-

j

Kačanaas-

25c.

gauti

nų

novena

vo

Motiną.

šv.

Mišių,

angliškai.

venos

CARTOON

tai.

į

9

prasidės

Sopulingąją

Rytą

bus

popiet

4

po

8

vai.

Penktadieniais

pamaldos

kaip

“DRAUGAS”

die

2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, III.

Die

vai.

bus

no

I

400 puslapių knygą.

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. IREZIDENCIJA

663L S. California Avė.
Telefonas REPublie 7868

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

2403 W. 63rd SL, Chicago
TUVIŠKŲ

ŠOKIŲ

nupiginta

kitiems

kaina

—

ALBUMĄ

Piano

instrumentam*

50c,

$1,

po

Nedėliom tr Trečiadieniais
Pagaal Sutarty
TeL LAFayetto 8016

_________

“DRAUGAS“1
2334 So. Oakley Ava.
Chicago, m.

papras

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
P. Ž. Norėdami Ką Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr go’ Classified Skjr.

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157. Archer Avenue
Ofise yeL: 2—4 ir fi-8 P. M,
Reaideneija
8980 8o. Olaremont Ava.
Valandos: G—10 A M.
Nedėliomis pagal sutartį

Tai OANal 0267
Res. Tol. PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Residencija 6600 So. Artesian Ava.
Offioe Phone
Res and Offioe VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
PROspeet 1028
2359 S. Leavltt St.
6 iki 8 vaL vakaro
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CAN ei U70fi
TeL YARds 2240

LIE

Korespondente

Ketvirtadienį

Tel OANal 8122.

35c

giesmės,

ramento

Ka

AJ:

50c.

Al.

harm.

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Namą Telef. PKOspoct 1930

Ve

ir

giesmės

giesmės

28

-LL1

kas.

harm.

dalis-a)

giesmės,

kas.

J.

patašė

Gavėnios

giesmės,

III

harm.

Juozas.

dalis

II

lykų

INTCRN ATIOPMl.

DR. STRIKOL’IS

Gribauskaitė

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
Ofiso Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro
Setnuadieniais ir Trc'radiemaia

_____

&Sadi. ____ __

. DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal nuUrtt______

DR. V. L SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadicniaia

4631 South Ashland Avė.
TeL YARda 0994
Plr*J»di6iuaiB, TreAisdi^uata U

1

TV

O «•

'

' **

i»

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Darius - Girėnas
i
Memorial Hali Reikalu,
Darius - Girėnas postas yra
šimto nuošimčių lietuvių postas. Kaipo didžiojo karo veteranų organizacijos saka, ji
turi daug specialių teisių ir
privilegijų, kurių neturi ir negali turėti kitos organizacijos
bei klubai. Pavyzdžiui, prie
statymo salės mes gauname
leidimų iš visų unijų dirbti
šeštadieniais ir kitu uždraus
tu laiku, duodant progos na
mų statybos darbininkams pa
aukoti savo darbų be nuos
tolių. Dėl to pastatysime sve
tainę už pusę kainos, kiek ki
tiems kainuotų. Vadovaudamies tuo ir kviečiame visus
pavienius, draugijas įr klu

Iš Politikos Lanko

Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Lietuviai Demokratai
Pagerbs Majoru
gd° j R,,

Kovo 22 Diena

KONSTANTINAS

’l'KAKsEub

(gyveno

po num. 1422 South
\V ootl Street)
Mirti kovo 20 d., 1030 m., 3:30 v. ryto, suiau^ęs puses aini.
Ginus lzietuvoj, Kuuuo guo.,
Rusėm, ų apskr., Kražių par.,
Amerikoj išgyveno 37 metus,
i'atiko Uideilame iiuliūonne;
3 sūnūs — Konstantų, jo žino
ti j'Kmtlijų ir jų Seimą; Vladis
lovų ir Steponų;
4 brolius:
l'raiieiškų, žmonų Joaną, Kazi
mierų, žmonų Stanislavų, Vėt
rų, žmonų Moniką ir Ignacų ir
jų šeimas. Eioiuvoje paliko 3
brolius; Jonų, Antanų ir Povi
lą, seserį Liudvičę Sustauskienę ir jų šeimas.
Kūnas pašarvotus J. P. Eudeikio koplyčioje, 4005 So. Her
mitage Avenue.
Laidotuves įvyks ketvirtad.,
kovo 23 d. Iš koplyčios 8:00
vai. ryto bus atlydėtas į Švento
Kryžiaus par. bažnyčių, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:
Sunai, Marti, Broliai,
Sesuo, švogerkos ir Giminės.

Ženklai tos meilės, kurių
J
'
Mylimasis turi savo MylimųChicagos ir Cook County lie
jam yra, pradžioje, ašaros;
tuvių demokratų lyga rengiabesitęsime, vargai; o gale, mi
si tinkamai pagerbti majorų
rtis. Ir šiais ženklais Mylima
Edward J. Kelly ir kitus kasis sako pamokslus jo1 Myli
ndidatus į miesto valdybų:
mojo mylėtinių akivaizdoje.
Gordonų — kandidatų į iždi
1 1 "■
.... w
ninkus ir Scbreiiber — City
glewood klūbas siuntė du at
Clerk.
stovus: J. Stankowicz ir Ke
Šio
pagerbimo komiteto
lk Jakaitį. Jie pranešė, kad
priešakyje stovi teisėjas Jo
pirmas naujo klūbo susirinki
nas T. Zūris ir Al. Kumskis.
mas bus kovo 10 d.
Generalį komitetų sudaro “lie
Nutarta vėl rengti inass-miLaidotuvių direktorius J. P.
tuviškųjų” wardų veikėjai.
Eudeikis, tel. Yards 1741.
tingų prieš balandžio 4d. rin
Parengimas įvyks sekmadie
kimus. Diena numatoma 2 ba
nį, bal. 2 d., 7:30 vai. vaka- 1
landžio. Mass-mitingas bus [Urba Flovver Shoppe^
Northvvestern universiteto futbolo rinktinė ruošias pavasarinėms pratyboms. Vidury Bill
4180 Archer Avė.
bus prisidėti.
re, Michael J. Flynn, 3236
DeCorrevont, nauja rinktinės žvaigždė iš Austin High School. Chicago. Kairėj “coaeh” rengiamas AVardo Demokratų
Pitone LAFKPETTE ftftOO
‘salėj, 3142 AV. 63rd St., kurio
Daugelis žmonių klausia, AVest 63.
Lynu AValdorf. (Acme photo)
[Gėles Mylintiems — Vestuvėms —
Visi lietuviai kviečiami.
je telpa 2,000 žmonių.
kaip greit pradėsime statyt
Bankietams — Laidotuvėms —
Papuošimams
Rap. se ir kiekviename warde, ku poldas.
klūbo vardu. Nortbwest Siae
z
Demokratas
Darius - Girėnas Memorial
13-to wardo raportų išdavė klubų atstovavo Vincas Rėriame randasi Lietuviij Demo
Hali. Atsakymas toks: taip
kratų klubai, išrinkta regula- pirm. dr. J. Poška ir Lygos kus, A. Slautas ir A. Bacevigreit, kaip greit geros valios Lietuvių Demokratų
rinės partijos kandidatai į fin. rašt. J. Juozaitis. Iš šio čius. Jie pareiškė protestų,
žmonės supras ir įvertins tų Lyga Smarkiai Auga
PETRAS RAŠ1NSKIS
aldermonus.
’ klūbo dalyvavo net 10 dele kad J. Antanovičiaus vardas
darbų; taip greit, kaip visi
Mirė kovo 20 d., 1939 m., 2:35 n.
Pereitam susirinkime, Ly
15-to AVardo klūbas, Kuris gatų mass-mitinge.
yra atspausdintas ant laiške,
prižadėję aukoti sumokės pi
vai. ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
gos pastoviam bute, adresu ne tik pareiškė grįžimų prie
12-to wardo veikimas gra vietoj A. Bacevičiaus, Kuris
nigus ir kiti suaukos sienoms
Gimęs Lietuvoje, Tauragės ap
pastatyt, grindinis sudėti ir 6912 So. AVestern Avė., 42 de Lygos, bet pristatė raštu pil žiai apibudintas Lygos rašt yra valdybos narys jų klūbo.
skrityje, Stulgių parapijoje, An
legatai atstovavo vienuolika nų raportų iš veikimo perei J. Kaminsko ir teisėjo J. Zūtininkų kaime.
stogui uždengti. Vidaus įren
llumboldt Park klubui pa
atskirų klubų.
rio.
tuose
rinkimuose.
Atstovai
gimui pinigai greit suplauks.
Amerikoje išgyveno 38 metus.
reikšta dėkingumas už gražų
klūbo
buvo:
Jonas
Dowiatt,
Naujai
valdybai
užėmus
vie
Mes neprileisime to, kas atsi
Iš naujų organizuojamų klū pasirodymų Lygos mass-niitiPaliko dideliame nuliūdime: mo
terį Onų, po tėvais Šemetulskaitę,
tiko su Lietuvių Auditorija. tas, sekė raportai. Pasirodė, pirm.; Povilas Antonis, vice bų kalbėjo adv. A. Slakis, 6- nge, kuriame jie dirbo už ba
sūnų Stanislovų,
tris dukteris:
Mes gauname gerų paramų iš kad visi klubai žymiai pasi pirm.; ir Justin Tarvidas, ižd. to wardo Liet. Demokratų va ro ir gautu pelnu padengė
Juozapinų, Pranciškų ir Johanų, du
11-to AVardo klūbas gavo
lietuvių ir manome daug dau darbavo pereituose rinkimuopusbrolius: Kazimierų ir Vincentų
rdu, Jurgis Cherntfuskas, 21- visas lėšas. Baro komisijos
pagyrimų už gražų pasidar
*"'■
Kašinskius ir jų šeimą, du švoge
giau gauti, nes mūsų darbas
rius: Vladų Šemetulskį iv Jurgį Pauliu ir jų šeimynas, švo$50.00 ir Tulygy savininkas bavimų Lygos mass-mitinge, nio wardo piliečių klūbo var vadai buvo: Kon. Kairis ir
yra visuomeniškas darbas ir
du ir Bernardas Dimfordas, Ant. Sliimkus.
gerkų Juozapinų Kazlauskienę ir jos sūnų Adomų ir daug
Mid-AVest Pharmacy, $5.00. Lietuvių Auditorijoj, vasario
kitų giminių. Lietuvoje paliko du švogerius: Napoleonų ir
mums, lietuviams legijonieria21-nio wardo Liet. Demokratų
Naujas organizuojamas EaŠiuo vardu Darius - Girėnas 26 d. Klūbas savo lėšomis pri
Miečislovų Jurevičius ir jų šeimas, ir daug kitų giminių.
ms, nerūpi kištis į narių bei'
Kūnas pašarvotas Antano Petkaus koplyčioje, 1410 South
posto ir valdybos, tariu auko rengė radio ir laikraščių skel
žmonių įsitikinimus, politikų
49th Court, Cicero, Illinois.
tojams nuoširdų ačiū.
bimus. Ypatingai, daug dirbo
Laidotuvės įvyks ketvirtad., kovo 23 d. Iš koplyčios 9 :00
ar kokius izmus. Mes mylime
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Aukojusių per kitus komi klūbo valdybos nariai ir Ly
vai. ryto bus atlydėtas Į Švento Antano par. bažnyčių, kurioj
Amerikų, mylime ir Lietuvų
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus
teto narius vardai bus pas gos atstovai: B. Jakaitis, A.
ir, kaipo Amerikos lietuviai,
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
kelbti vėliau.
Gudaitis, P. Naujokas, A. StaNuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįsnorime lietuvių vardų pakel
W.B.Sebastian, conmiander sulis, Pr. AVoidatas ir J. Raptamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.
ti. Nors mūsų yra maža gru
Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Dukterys ir Giminės.
MMIAUBIA H DIDHAUSIA LAIDOJIMO (STAISA
pė, palyginus su svetimtaučių,
Laidotuvių direktorius Antanas Petkus, tel. Cicero 2109.
•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
visgi, su visų lietuvių pagal
KELNER-PRUZIN
ba, pastatydami svetainę, pa
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTĮ
rodysime kitataučiams, kad
Phone 9000
620 W. 15th Ava.
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
lietuviai sugeba didelius dar
4605-07 So. Hermitage Avė.
bus nuveikti ir kad musų tau
4447
South Fairfield Avenue
tiečių tarpe yra vienybė ir
Tel. LAKAYETTH D727
noras dirbti.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Šiuo laiku į Darius - Girė
TX
V A T koplyčios visose
nas namo fondų aukojo se
JU X lx / a 1 Chicagos dalyse
kantieji: Adam Nawyok, $10,
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
Anton J. Bartkus $25.00, gra
2025 W. 51«t St
TcL YARDS 1278
Eauiyklte mūsų Lietuvių radio programų Seitadienio vakarai*,
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
borius S. M. Skudas $25.00,
7:00 vaL vakaro* ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėja*
Krank Zintak, 12 wardo comP. SALTHHERAS
Res. 4543 South PauHna Street
D II I
PATARNAVIMAS
mitteeman, $50.00, Bryant IlaDIENĄ IR NAKTĮ
rtnett, 12 wardo aldermonas
A

A

John F. Eudeikis
AMBULANCE

LEONARDAS EŽERSKIS
PATARNAVIMAS

DIENĄ

KOPLIOA

IB

LAIIOTUVIĮĮ

\7

NAKTĮ

DYKAI

a

AU
AMPC
AmDULANuC

DYKAI

lON’T BE GREF
Don’t tolerate grey hair. Grey hair
makes yoa look old and feel old.
Try the Modem* Method for Coloring Hair . . . CLAIROL. You’U
appreciate the quick, pleasant treat
ment. No bleaching required to
aoften the hair when yoa uae
CLAIROL. You’U love the reeults
on your hair — beautiful, naturallooking color that defies deteetion.
Sos yourself
you would likę to
be. See your hairdresser today or
•and thia coupon N0W.

u

NaturaUy • •• with

■ty

(• »«’• (• teet fee 1Mb narlr •/
GlHUIHf Clulnl m th« h«Ml«.

• The eerfect ceabinatioa ot rich oit, fine
•oap and deticate color (hat can't be copied
. . . a Mend that only Clairol containa.

JOAN CIAR. CLAItOL, Ine.
112 Waat Uth lU New Verk. N. T.
lond *UB bnobtot, adHce aed anaipata.

PIRKITE
'■» t

PAMINKLUS

*uta

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTBS - GERIAUSIA
MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North We«tern Avė.

Chleago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyrių randasi skėriai nuo Holy Sepolchr*

CUy-

DIREKTORIAI

Kapinio, 6000 Weat Ulth Street

S. P. Mažeika
Antanas M. raillips
I. J. Zolp
Albert V. Petkus
P. I. Ridikas
Antltony B. Petkus
Lactaicz it Simai

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

3319 Lituanica Avenue
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė.
Phone YARda 4908
J646 Weat 46th Street
Phone YARda 0781-0782
4704 S. Weatern Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted St.

Telefonas YARds 1419

6834 So. AVestern Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 "VVest 23rd Place
Phone CANaI 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270
4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572

Trečiadienis, kovo 2? d

CLASSIFIED

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
tf

Darbuojosi už panakinimą lauko golfu
praktikuotis
MARQUETTE PARK.
Jau kelinti metai, kai vietos
gyventojai laukia, kada bus
panaikintas golfo mušimas —
praktikavimas ant kampo "VV.
68 ir S. Washtenaw Avė. To
laukė ne dėl to, kad nematy
tu golfininkų praktikuojanties, nes dažnai ir lietuviai go
lfo mėgėjai, praktikuojasi ir
pats tų praktikų vedėjas profesijonalas golfininkas John
Troy yra lietuvis, bet dėl to,
kad laukų supa ankšta vielų
tinklo tvora, kuri gadina visos
kolonijos išvaizdų, ir randasi
skersai nuo lietuvių bažny
čios.

13-to wardo Lietuvių Demo
kratų klūbas, Piliečių klūbas
ir Namų Savininkų klūbas su
tarė panaikinti tų golfo lau
kų. Demokratų klūbo sekr. J.
Juozaitis su teisėju Zūriu ir
Al. Kumskiu jau buvo nuvykę
į Švietimo Bordų ir pas ma
jorų, kur pareikalavo, kad tas
reikalas būtų paimtas dėme
sin. Švietimo borde paaiškėjo,
kad toje vietoje neužilgo bus
statoma nauja aukštesnė mo
kykla (High School).
Ryšium su tuo, kilo kitas
nepasitenkinimas. Svetimtau
čiai, Lawn Civic Organization,
varosi, kad mokykla būtų sta
toma išimtinai raišiems vai
kams, o lietuviai nori, kad mo
kykla būtų sveikiems lietu
viams, kurių galėtij lankyti
vietos gyventojų vaikai, sie
kiantieji aukštesnio mokslo.
Dabar jie turi važinėti kur
kitur. Gaila, kad kai kurie ir

lietuvių klūbai skaitosi su sve
timtaučių reikalavimais ir nei
na j vienybę su lietuviais, kad
pravedus savo reikalavimus.
Būtinai reiktų Marųuette Park
lietuviams tuo reikalu suda
ryti Tarybų ir jai pavesti da
rbuotis mūsų nusistatymu.
Tam, ir kitiems svarbiems
klausimams, kaip tai: panai
kinimas golfo žaismavietes
prie 03 ir Washtenaw, busų
transportacija California av.,
įrengimas baseino (swimming
pool) Marųuette parke, sure
ngimas Marųuette Park Lie
tuvių Dienos ir k., apsvarsty
ti, šaukiamas susirinkimas 13to Wardo Lietuvių Demokra
tų klūbo buveinėj, 6912 So.
AVestern Avė., kovo 27 d., 8
vai. vakare. Visi kviečiami at
silankyti, nes klausimai tikrai
svarbūs.
J. L.

L-:'

wo

Chicago čekai patrijotai, didžiumoje pasaulinio karo veteranai, savanoriai pradėjo saugo
ti Čekoslovakijos konsulatų, kad naciai neįsi verstų. (Acme telephoto)

$17.50

NAMAS

reum tski

parduodu baugiau

Keistučio
L and Biiilding
Ass’n No. 1

Nusipirkite bonkutę Poin-EapeNerio su Inkaru ont deiutėf

pos tavo voistininkq.

TPAINEXPELLER

Red Cherry

svetainėje, Indiana Harbor,
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Ind., kovo 24 d., vakare po pa
maldų.
Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arbi
Loretto Ligoninėje, kovo 25 Norėdami Kų Nors Pirkti. Atminkite (Dr-<ro’ Classified Skvr
d., 7 vai. vakare.
Mount Carmei par. svetai-'Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Škvriuje

Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje, kovo 27 d., 7:30 vak.

$995

Šv. Petro parapijos svetai
nėje, Kenosha, Wis., kovo 29
d., vakare po pamaldų.

Nauji Emmerson Midget
už

$695

Švč. Panelės Gimimo par.
svetainėj, kovo 28 d., 7:30 vai.
vakare.
i

14 tūbų radio gražiame
kabinete už

$3250

BUDRIK FURNITURE
COMPANY
nUDRIKO RADIO PROGRAMAI
WCFT, nedaliomis 6:80 Iki «:30
P. M.
WAAF panedėllals lr pėtnyčiomis
4 P. M.
WHFC ketvergais kaip 7 vakare.

. PARDAVIMUI

dojo nuo 1867 motų polengvinimui muskulų skoudėįimo.

Naujas RCA Victor Ra
dijo už

Tel. Yards 3088

dideli ka

Noudokite tq ltnimenfq, kurį jutų tėvai ir tėvų tėvoi nau*

kOV°'

3409-11 S. Halsted st.

CLASSIFIED

PARDAVIMII BUNGALOtV
PARDAVIMUI MARQUETTE
6-kambarlų bungalow.
Priežastis
pardavimo — Ilga. Neatmesime pro
PARKE
tingo pasiulljlmo. Atsišaukite: 6537
South Artesian Avenue.
6 kambarių kampinis bungalotv su
garadžiu. $1,500. cash. Pilna kaina
PARDAVIMUI NAMAS
$4,300.00. ■
.
2-aukštų medinis namas. 4 — 4-kambarii) fletal. Skliautuotos tarpdurys.
2 fletų mūrinis namas lr gara
Įtaisytos vanios. pigos per metus — džius. Parsiduoda pigiai — ‘ tiktai
$1,104.00.
Atsišaukite; 1433 Wol- $7,000.00 arba malnysim ant biznia
fram Street, Chicago. Dllnols.
vo namo, arba ant namo su tavern o
blžniu bile kur.
PARDAVIMUI
Kampinis namas — 6 krautuvės lr
Parsiduoda grosernė ir pieninė. Vieta
fletal, viskas lšrenduota. $5,000.
gera. Visi (rengimai nau.11. Parduosiu dn
nebrangiai, ft) mėnes) turiu parduoti. ci sh. pąlansas f^ngv|ls išpyįcėjlJeigu kas norite namą mainyti ant
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
Pasidrąslnk lr mainyk savo priva
ri būti Cicero, Park Holme arba
įką namą ant
Marquette Park. Atsišaukite: 1538 ti
nfberelkės
South 5(>th Avenne, Cleero, Illinois. š<lme pas rūpIntlsU
maųe. tAdifaii 'n'ūplrksitė,
geriau išmainysite IrVgautlte teisin
DIDELIS BARGENAS — AVEST
gą patarnavimą.
SIDE
3 namai, 2 biznlavl, užeiga ir bar
CHARLES URNICH
ber shop. Jei kas norės, parduosiu lr
(KAZYS UfcNIKAS)
vieną taverną. Namai gerame stovy,
je, turi visus patogumus. Bizniai Iš
2500 West 63rd Street
dirbti per daugel) metų. Pardavimo
priežastj Ištirsite ant vietos. Pama 2-tros lubos. Įėjimas 15 Campbell
tykite namus ir biznius. Savininkas:
Avė. pusės.
Antanas Shemežts, 2225 South Leavltt Street, telefonas CANnJ 0045.
Valandos: Rytais lr Vakarais If
pagal sutarti. ( appolntment 1
PARDAVIMUI NAMAI
Mūrinis *‘bungalow”, 5

blog

groja rekordus per radia
be prijungimio prie radi
jo, C lietuviški rekordai
dykai, kaina

->

cago, III., Stan. Stanulis, 7163 miero, kilusio iš Padsosnos mbariai. apšildomn“. Marųuette Par 3 aukštų mūrinis namas. 2 krau
ke. Kaina tik $4700. Įmokėti $1800.
Bučernė Ir ftlušapė pirmame
Linsdale, Detroit, Mich. Įsto vienk., Zarasų apskr. 1905 m. 2 fi. po 4 kamb. ir 4 kamb. bei- tuvės:
aukšte.
2 4-kambarių fletal lr2
gražus mūrinis namas, ran 3-kambarlų fletal. Noriu parduoti ar
jimas $1.00. Registracijos bus atvyko Amerikon. Gyveno Chi smonte.
dasi Marųuette farke.
Kaina tik mainyti ant mažesnio. 2059 West 23$7800. Jmokėt $1000.
r<l Street. Antras aukštas užpakaly.
Kovo 5 d. įvyko Lietuvos priimamos tik iki kovo 21 d. cagoje.
2 dideli Storai lr 8 fl. po 5 kamb.,
PARDAVIMUI
muro namas, randasi ant 2
Vyčių centro ir Chicagos ap vidurnakčio. Šiame turnamen Jerešiūnienės Rozalijos, po stiprus
biznio gatvių. Kaina greitam parda Pulkus 2-fletų mūrinis namas —
5 kambariai Į fleta. Geras bargen
skričio Sporto Komisijų susi te gali dalyvauti tik lietuviai tėvais Dikšytės. Kilusios iš vimui tiktai $16,500. įmokėt $5000 as.
Atsišaukite: 2336 W. 22n«l PI.,
arba daugiau.
rinkimas. Dalyvavo daugelio iš Amerikos ir Kanados.
Gediminų km., Pašvitinio val 2 fl. po 5 kamb. Platus lotas. Ran tel. ROCkwell 2812.
prie lietuvių bažnyčios, Brigh
PARDAVIMUI TAVERNAS
Kitas sportininkų susirinki sčiaus. Ilgų laikų gyveno Chi dasi
kuopų pirmininkai ir sporti
ton Parke. Kaina $5300.
Įmokėt
Tavernas turi būti greitai parduo
$2500.
ninkai, jų tarpe ir Jonas Juo mas įvyks balandžio 13 d., cagoje.
asla tavern®.
2 fl. po 5 kamb. geras muro na tas. Didelė salė su
Renda $25.00. Priežastis pardavimo
mas,
randasi
Brighton
Parke.
Kaina
zaitis, pasižymėjęs Vyčių spo Aušros Vartų parap. mokyk Kibartų Pranciškaus ir Ka- tik $6300. Įmokėt $2000.
— nesutikimas tarp vyro
lr žmo
nos. 4501 R. Hermltage Avė., Chi
Mes atstovaujame H. O. L. C.
rto rengėjas ir dabartinis bai- los kambaryje, 2323 "VV. 23rd ,zimiero, kilusių iš Telšių aps.
cago. Dllnols.
Vyčiai Stato Scenoj
Valdžios Jstalgą ir Banku reeiverlus,
liff teisėjui Zūriui. Jis patie Place, 7 vai. vak. Visi prašo Pranciškus seniau gyveno Wo- kurie pavedė mums parduoti namus
PARDAVIMUI
paimtus už skolas. Tad parduodame 2-fletų namas parsiduoda pigiai.
“Piloto Duktė”
mi
dalyvauti.
Bus
atgaivinta
kė daug naudingų patarimų.
rcester, Ohio, o Kazimieras namus už labai žemą kainą Ir su Šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
mažu (mokėjimu.
barius, viskas naujausios mados.
Nutarta
įsteigti
Lietuvos
Lietuvos Vyčių Chicagos aps-. gyveno Philadelphia, Pa.
BRTGHTON PARK. — Lie
Kreipkitės pas JgaliotlnJ:
1628 S. 47th Conrf. Cicero. Dllnols,
K. J. MACKE-MACIUKAS
Plasčinskienės - Eidimtaitės
tuvos Vyčių 36 kuopa balan Vyčių Chicagos apskr. Indoor kričio Athletic Ass’n.; išrinkPARDAVTMUI
2346 W. 69th St. 2-ras aukštas
Namas su bizniu, pieninė lr groser
Tel. Prospeet 3140
džio 2 d., parapijos svet. sta Lyga. Lygoj turės rinktines: ta pastovi valdyba ir nutarta Zofijos. Seniau gyveno AVest
nė. Biznis gerai išdirbtas, randasi
lietuvių kolonijoje. Clceroje, arti lie
to kun. F. L. Kenzelio penkių 4 kuopa (Dievo Apvaizdos pa atidarymo diena Indoor Lygos Pullman apylinkėje, CbicagoREIKALINGA MERGINA
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 lr
Red unerry
Mergina nuolatiniam namų darbui. 4 gražius kambarius. Grosernėje jaktų veikalų “Piloto Duktė”. rap.), 5 kuopa (North Side), ir t.t.
I *’
Turi turėti patyrimą su kūdikiu. Ne rengti visi fiksčeriai, yra Ir naujas
reikia plauti drabužių. Nėra virimo. elektrinis šaldytuvas ir pilnas pir
Veikalui muzikų prirengė kuc 8 kuopa (Roseland), 14 kuopa
Aukščiau suminėtieji asme Pasilikti.
mos rūšies stakas.
Gera priežastis
Atsišaukite pas savinin
pos narė Valerija Kraučiūnai- (Cicero), 24 kuopa (West Paieškojimas Nr. 99
nys aiba apie juos žinantieji Atsišaukite Telefonu ESTebrook 2930 pardavimui.
ką: W. Stankus, 1325 South 50th
KAM REIKALINGI vėliausios Išdir Court, Ch'ero, Illinois.
tė. Veikalų režisuoja Zofija Side), 36 kuopa (Brighton
prašohmi
skubiai
atsiliepti
Lietuvos Konsulatas Čikago
bystės, pilno Įrengimo bučernės flkčeriai, inimant registerj, svarstykles
Paulius. Scenerijas ir šviesas Park) ir 112 kuopa (Marųue je paieško sekančių asmenų: Konsulą tan.
RENDON KAMBARIAI
ir
skaičiavimo
(adding)
mašiną.
Viskas gryno ąžuolo ir kuogeriausiam Rendon trys apšildomi kambariai:'
įrengs Justinas Vilkanskas. tte Park).
Avižinio Prano, kilusio iš
Lietuvos Konsulatas,
stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis refrigeratorius; antras aukštas. At
sišaukite: 7001 South Talman Avė,
Nutarta žaisti su 16 colių
adresu: 2900 So. Emerald Avė.
Svarbių Klodijos solę loš Vi
Telefonas HEMloek 6469.
Šilėnų km., Kauno apskr. A100
East
Bellevue
PL,
(
PARDAVIMUI
ktorija Pasiskevičius, kitose, svaidiniu lengvo^ metimo. Žai merikon atvyko prieš didįjį,
Cbicago, Illinois i Nuosavybė — Rooming House, 14
svarbesnėse rolėse bus: Vita dimai įvyks kas ketvirtadienį karų. Gyveno Chicagos apy
kambarių. Karštuvandenlu apšlldo'ma. trys vantos: 2-karų garadžius;
Kam Kankintis?
vienoje
iš
miesto
daržinių.
lija Spirauskas, Cecilija Kvie
lotas 36>190; (eigos $200.00 ( mė
linkėje.
nesį. Parsiduoda pigiai. Savininkas:
Priimtas kvietimas dalyvau
tkus, Leokadija Sutkus, Ade48 North Lotus Avenue. Tel. CoAžuko Jono, kilusio iš BirŠurnbus 1951.
GAUKITE
ti
pirmam
metiniam
lietuvi^
vlė Micka, Zofija Gimbutas, Ečių km., Krosnos valse. 1937
MOSŲ
lena Paulius, Mildred Ruda- bowling turnamente, kuris įmetais gyveno Chicagoje.
THERMIO
Rearrv.
Turtas virt
kas, Eugenija Norvilas, Ro vyks balandžio 29 ir 30 ir ge
S2ZS.000.M
»2,IMK,000.04
Bagano ar Bakano KaziPERMANENT
zalija Yankovky, Mariutė 'Gai gužės 6 ir 7 dienomis, Twenmi
WAVE
lius, Agnieška Saučiflnaitė, ty Grand Bowling Recreation
Zofija Leliūgas, Valerija Jo Alleys, 14th ir Warren, De , *.1 * .
.
Mes nevartojam nei mašinos,
I
I PAIN EKPtlLBAIO.Nf&U I
nei elektrlkos. Garantuojame sutroit,
Mich.
Registracijai
bla

I
I
mantas, Elena Sadauskas ir
garblniuotl
bile
kokios
rūšies
H
Buotla
paskolas
ant
pirmų
I
.
K
JŲ
VAl
J
IAJ,
(7™
■
plaukus. $5.50 vertybė — šia sa
nkų
galima
gauti
pas
James
1
(
||
'
VI
Valerija Kraučiūnas. Vaidini
vaitę tiktai $4.60.
morgičių nuo 5 iki 20 metų.
Cherry,
2632
W.
40th
St.
Chi

me dalyvauja vien tik mer
Išmoka 4-tų nuošimtį už^paBERNICE’S BEAUTY
gaitės.
SHOP
dėtus pinigus.
Kun.
P.
Mačiulionio,
1725
WEST
47TH STREET
Pinigai
apdrausti
iki
$5,000.
Lietuvos Vyčių 36 kuopa
4192 S. ARCHER AVENUE
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771
(North East Corner Archer and
kviečia visus rezervuoti tų die S.V.D., Paskaitos Su
Antrašas:
16 metų patyrimo.
Sacramento Avė.)
TSSS!
M6
V
S.Mf
nų ir atsilankyti. Vaidinimas Paveikslais Iš Misijų
© 13236 South Halsted St. Phone LAFAYETTE 0461
bus 1:30 vai. popiet ir 7:30
Telefonas — CALUMET 4118
Šv. Antano parapijos sve
Klausykite
United States Government
SKAITYKITE
VIEN
KATA
vai. vak.
Sekr.
—
Jos.
M.
Mozeris
priežiūroje
ir
kiekvienai
ypatainėje, kovo 23 d, 7:30 vak.
LIKISKUS CAlURAgčIUS
tai pinigai apdrausti iki
PALENDECH’S TRAVEL
Visi, kurie nori kų nors ge
$5,000.00
Šv. Pranciškaus parapijos
BUREAU
resnio pamatyti, štai proga.

Atgaivinamas
Vyčiuose Sportas

SKAUSMAI MANE STAČIAI
KIIŲ
IŠ PROTO PAPO AR NETURITE
UAISTIiMSIKARK.IMIH f MS
, KOKIŲ VAISIŲ
REUMAIZMO SKAUSMAS
KAD MAN
| TOKIS PUIKUS VAISIAS.
pal ngvintųt
kaoira
« AŠ PATS JĮ X
AAUOOJU.

MAGIŠKAS
FONOGRAFAS

10°o

Baisus žmogus. Tai Sam
Hryciuk, 19 metų amž., 2621
Potomac avė., kuris suimtas
policijos prisipažino, ikad per
pastarus du metus Chicagoj
dvi moteris nužudė ir apie 50
| išgėdino. (Aome telephoto)

Šv. Antano par. svetainėj,
Kewanee, III., kovo 31 d., vak.
po pamaldų.
PASTABA: Ši paskaita su
paveikslais iš misijų gyveni
mo svarbi tiek jaunimui, tiek
angusiems, nes bus nurodoma,
kas veikiama Katalikų Bažny
čios misijose ir kaip kiekvie
nas gali prie Katalikų Bažny
čios misijų didesnio pasiseki
mo prisidėt).

Yra Pi^ *

Pabandykite._____

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station

Išmokėjom
Už padėtus
pinigus

Folklore

Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
nų, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION
of CHICAOO
JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

Patarnauja Lietuviai

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

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS
Incorporated

Tel.

Prospect

0745-0746

Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.
rio

South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

Pm

mus galima gauti tikrai Llatuvlšką Importą Valstybiną Deg
tiną.
Mes Ir Visi Mūsą Darbininkai
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dstmldad
Savlnlnkat

Radio

Program

Every Sunday from I—2 P.

M

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

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

Tel. Victory 9670
Kainos Numažintos ANGLYS
PIRKITE DABAR! — IAUK3TH
DIENĄ AR NAKTĮ
PRISTATYMAS MIEŠTI IB
PRIEMTESOIUOSB.
llll
noo ...................
NUT ..................... ............. _ _Ii ••
BIO LUMP . ... ....................... !<.••
MTNE RUN . ... ....................... ts 71
aCREENTNOfl ..

Tel. ARDmore 6975
SKAITYKITE VIEN KATA

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

