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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE PAVOJUJE!
KARO STOVIS LIETUVOJE; LIETUVOS DELEGACIJA BERLYNE; SMOGIKAI KLAIPĖDOJ

Bijoma vuldemarininku sukilimo;
sakoma, jis atlankos Hitleri

Klaipėdoje smogikai ožeme ištaigas;
laukia kariuomenes ir Hitlerio

Vyriausybė visomis
priemonėmis apsidraudžia

Pradėjo veikti vokiečių
slaptos policijos agentai

KAUNAS, kovo 22. — Klaipėdos kraštas atplėštas nuo
Lietuvos. Iš Rytų Prūsijos kiraštan laisvai veržiasi vokiečiai
gyventojai, nešini sivastikomis. Rytoj žada įžygiuoti vokiečių
kariuomenė ir atvykti Hitleris, kaip krašto “išlaisvintojas”.

KLAIPĖDA, kovo 22, —.kad prieš šios savaitės galą
Vokiečių naciai smogikai pa-, Klaipėdos kraštas bus visiškai
laipsniui užima kraštą ir vai- atplėštas nuo Lietuvos.
dines įstaigas. Uostas jau už- Vokiečiai diplomatiniai stra
inutas.
tegistai daro išvadas, kad jei

Lietuva netenka Klaipėdos uosto — vienatinio su jūra

Miestas puošiamas swastiko Brito"ija h Prancūzija be ma

susisiekimo.

Pusoficialus “Lietuvos Aidas” pareiškia:
mis. Laukiama atvykstant žiausio protesto sutinka Klai
pėdą grąžinti Vokietijai, tas
“Prieš Lietuvą pastatyta dvi skausmingos išeitys: Arba
“fiuerio” Hitlerio.
Klaipėdą grąžinti Vokietijai, arba išstatyti pavojum Lietuvos
Klaipėdos uostas. Lietuvos pastangomis praplėstas ir pagerintas. Dabar šis uostas su Pradeda veikti nacių slapta daug gelbės pasauliui greit
užmiršti ir Čekoslovakijos už
nepriklausomybę.
policija.
Klaipėdos kraštu tenka Vokietijai.
grobimą.
“Vokietijos reikalavimas pagrįstas jėga ir Lietuva pri
MASKVA KLAIPĖDOS
versta herojiškai pasiduoti”.
BERLYNAS, kovo 22. — Naciai bando apsimesti ‘gera
KLAUSIMU
Lietuvos seimas patvirtino ministrų kabineto nusprendi
Gausinga vokiečių kariuome dariais’ Lietuvai. Už Klaipė
mą. paduoti Klaipėdą.
MASKVA, kovo 22. — Čia
nė sutraukta į Klaipėdos kra dos krašto grąžinimą žada Lie
Lietuvos vyriausybė oficialiai paskelbė, kad Klaipėda
paprastai šaltai sutikta žinios
što pasienį Rytų Prūsijoj. Kas tuvai leisti ir toliau naudotis
atiduodama. Bet už Lietuvos nepriklausomybę bus kovojama.
valanda
ji laukia vadovybės į-'Klaipėdos uostu, kurs iki šio>apie Klaipėdos krašto atplėši
MASKVA, kovo 22, — Sov.
Vienatinis Lietuvos karinis laivas “Prezidentas Smeto mą nuo Lietuvos. Bolševikai
sakymo žygiuoti į Klaipėdą ir liai buvo vienatinis Lietuvos
Rusijos vyriausybė nusiskun-1
na” apleido Klaipėdos uostą ir nežinia kur link išplaukė.
užimti tą kraštą. Čia spėjama, susisiekimas su jūra.
stebisi tik tuo, kad Hitleris
džia, kad Anglija imasi atža-j
Lietuvoje karo tarnybon pašauktos atsargos papildyti
deklamavo patriotinio bei blai
spragas, pasidarusias paleidus iš kariuomenės klaipėdiškius. dėl to “mentko dalyko” taip gariai veikti dėl Hitlerio žy-,
Klaipėdoje fabrikai ir mokyklos uždaryta. Matosi šventa- P^a('^a^ užsimojęs,
vininkiško turinio eilėraščius.
giųSusirinkimą vedė ir jį gra
Londone pirmiausia buvo iš
dienis nusiteikimas.
I Sovietų vyriausybė įdomaužia kalba uždarė S. Nasvytis.
Kaune gi gedulas. Kai kur žmonės kuopelėmis šnekučiuo- ja apie tolesnius Hitlerio žy- keltas šūkis “sulaikyti Hitle
jasi. Kai kurie ašaroja. .
Igius.
Į jį atsilankė tiek daug vi
rį” jo žygiuosi t Maskva tai
suomenės, kad didelė dalis ne
pripažino geru dalyku ir jo
BERLYNAS, kovo 22.-------------------------------------------------JONAVA. — Liet. Blaivi tilpo į salę ir turėjo grįžti na
vykdymui pasiūlė šaukti 6 de
Atvyko Lietuvos delegacija
nimo S-gos Jonavos skyrius mo.
mokratinių valstybių konferen
patvirtinti Klaipėdos padavi
suruošė platų ir turiningą
ciją.
Lietuvos užs. reikalų minis
mą ir tartis su Vokietija
priešalkoholinės dienos minė Vietos inteligencija kun.
Anglija
nesutiko
pažymėju

tras
J.
Urbšys.
Jis
tarėsi
su
“prekybos ir ekonomikos” rei
jimą. Iš pat ryto mieste buvo K. Čibirui pagerbti vakare
si,
kad
tokiai
konferencijai
lai
Vokietija
Klaipėdos
likimu.
kalais. Delegacijos priešakyje
iškabinti priešalkoholiniai pla surengė iškilmingą vakarienę,
kas
dar
nepribrendęs.
Išvykęs
Berlynan
pasirašyti
yra užs. reikalų ministras J.
katai ir išplatinta priešalko- kurios metu kun. K. Čibiras,
Pasipriešinus,
Vokietija
Vietoje
to
Anglija
formuluo
^Klaipėdos
užgrobimo
sutariUrbšys.
pasakojo apie kultūrinį Vil
ja
keturių valstybių dekliara- mą ir tartis prekybos reika- liolinė literatūra.
grasino
užimti
Lietuvą
Vokietijos valdininkai dele
Po pietų vietos progimnazi niaus lietuvių gyvenimą.
ciją
prieš
Hitlerį.
lais.
gaciją pasitiko airporte ir nu KAUNAS, kovo 21. — Lie Kalbama, kad Klaipėdos
jos salėje įvyko iškilmingas
lydėjo į viešbutį. Šiandien va tuvos ministrų kabinetas nus kraštas nuo Lietuvos visiškai
susirinkimas, kurį
atidarė ŠAULIŲ RINKTINES SU
LENKAI REIKALAUJA
MUSSOLINI LAIKOSI
VAŽIAVIMAS
karą ji matysis su Vokietijos prendė paduoti Vokietijai bus atplėštas vėliausia šį šeš
skyr. pirm. L. Tiška, pakvies
NAUJO MINISTRŲ
HITLERIO
užs. reikalų ministru Ribben- Klaipėdos kraštą.
tadienį. Taip Vokietija nus
damas į garbės prezidiumą: TAURAGE. — Vasario mėn.
KABINETO
tropu.
Šis sprendimas padarytas prendusi, taip nori Klaipėdos
ROMA, kovo 22. — Itali vilnietį kun. K. Čibirą, S-gos 10 d. įvyko Tauragės IV rinki
Hitleris kayo laivu “Deuts- gavus Vokietijos grasinimus, vokietininkai naciai.
iVARŠUVA, kovo 22. — jos prem. Mussolini laikosi pirm. prof. J. Bagdoną, L.T.- tinės šaulių atstovų ir atsto
chlandu” išvyko į Klaipėdą. lygius ultimatumui. G rasinta
Atsižvelgus paskutinių įvykių Hitlerio. Rengias sakyti poli S. Jonavos apylinkės pirm. vių suvažiavimas. Suvažiavi
Šeštadienį susirinks Klaipė
okupuoti visą Lietuvą.
tinę kalbą sekmadienį. Jis sa S. Nasvytį, burmistrą kun. mą sveikino raštu Š. S-gos
dos seimelis. Tai bus paskuti centrinėje Europoje, lenkų
(Transradijo Press),
Klaipėdos guberna torius Vi nė jo sesija. Kalbama, seime valstiečių partija ir vėl reika ko, kad demokratinės valsty Vaitiekūną, Įgulos v-ką kap. vadas pulk. Saladžius ir vie
KAUNAS, kovo 22. — Vi
ktoras Gailius pareiškia Lietu lis nereikalaus krašto atskelti lauja prezidento Moscickio bės yra karų priežastys, šau Kulikauską, savanorių pirm. tos tautiškųjų organizacijų va
soj Lietuvoj paskelbtas karo
vai buvo pasakyta, kad jei nuo Vokietijos, nes šis klausi perorganizuoti ministrų kabi kia tarnybon daugiau atsargų. S. Tomkevičių ir kitus vietos dovai. Rinktinės vadas pulk.
stovis.
visuomenės veikėjus.
Bužinskas padarė platų prane
prieš Klaipėdos padavimą ta mas be jo išspręstas pačiam netą, į kurį turėtų įeiti visų
Vyriausybės, sakoma, šį žygį
Priešalkoholinės paskaitas Šimą apie rinktinės 1938 m.
me krašte kilsią sumišimai, Berlyne. Seimelis tik pripa svarbesniųjų partijų atstovai. PLANUOJA ŠAUKTI T.
motyvuoja tuo, ji gavusi ži
SĄJUNGĄ
skaitė kun. K. Čibiras ir liet. veiklą, pažymėdamas ir tas
Vokietijos kariuomenė įsiverš žins diktatorines teises krašto Anot valstiečių partijos va
nių, kad Berlyne Hitlerį at
grąžinti tvarką.
vokietininkų nacių vadui Neu dų, tik konsoliduotomis jėgo LONDONAS, kovo 22. — Blaivinimo S-goe pirm. prof. gaires, kurių šauliai turėtų
lankęs A. Voldemaras, buvęs
prisilaikyti savo šauliškame
mannui.
mis bus galima užtikrinti Len Anglijos vyriausybė neranda dr. J. Bagdonas.
Lietuvos užs. ministras ir ži Gailius sako, kad į Vokieti
priemonių
Hitlerį
sulaikyti
jo
Po paskaitos vietos prad darbe.
Klaipėdos žydai labiausia kijai laimingesnė ateitis.
nomas Voikietijos šalininkas. jos ultimatumą Lietuva šian
žygiuose.
Planuoja
sušaukti
žios mokyklos mokiniai įteikė
prislėgti. Jie galvatrūkčiais
Bijoma tad, kad Voldemaro dien duos atsakymą.
T.
Sąjungą.
kun. K. Čibirui dovanėlę ir PLATINKITE “DRAUGĄ*
apleidžia miestą ir kraštą — ČEKŲ ATSTOVAS NEPA
pastangomis Lietuvoje gali Lietuva bando Klaipėdos
nešinasi j Lietuvą. Geležinke DUODA PASIUNTINYBES
būti sukeldinti pronaciai vol- padavimą atlikti tvarkingai.
ALYTUS. — Merkiniečiai
lio stotis minių apgulta.
demarininkai prieš vyriausybę Jai pirmiau reikalinga tuo
VARŠUVA,
kovo 22. — prašo, kad Švietimo Ministeri
tikslu Lietuvą paduoti na reikalu pasitarti su valstybė
Čekoslovakijos
pasiuntinys ja Merkinėje steigtų progimVOKIETIJOS RUMUNIJOS
mis, pasirašiusiomis 1924 m.
ciams.
Lenkijai Jnraj Slavik, slova- naziją. Merkinėje ir jos apyPREKYBOS SUTARTIS
Kitais žodžiais, karo stovis Klaipėdos krašto konvenciją:
kas, pranešė lenkų užsienių linkėję yra 5 antro laipsnio
BUKAREŠTAS,
kovo
22.
reikalų ministerijai ir "V okieti j pradinės mokyklos, kuriose
paskelbtas neleisti Lietuvoje Britanija, Prancūzija, Italija
Kaip matysite iš šios dienos žinių mūsų dienraštyje, Klai
—
Pasirašyta
Vokietijos
Ru

jos ambasadai, kad jis gra šiais mokslo metais mokosi a- pėdos kraštas iš tikrųjų jau atplėštas nuo Lietuvos. Ši žinia
įsigalėti Voldemaro šalinin ir Japonija. Lietuva įpareigos
kams.
ta Klaipėdos krašto klausimu munijos prekybos sutartis. žiuoju nepaduos vokiečiams pie 50 mokinių. Visi jie nori sukrečia kiekvieno lietuvio širdį. Visi norime pasisakyti prieš
nieko nedaryti be pasitarimo Vokietija “garantuoja” Ru savo pasiuntinybės.
stoti į gimnaziją. Alytus jiems (ą neteisybę, prie.š tą biaurų Vokietijos nacių smurtą. Dėl to
LEBRUN LONDONE VAI su tomis valstybėmis ir be jų munijai politinę ir ekonominę
Slavik sakosi vyksiąs į A- sunkiai pasiekiamas. Yra apie visose kolonijose šaukime masinius susirinkimus ir tarkime
sutikimo. Valstybių sutikimas nepriklausomybę.
ŠINAMAS
savo griežtą, žodį.
meriką pasimatyti su buvusiu 35 kilometrai.
numatytas ir užtikrintas.
CHICAGOS LIETUVIAI RENKASI Į DIDELĮ MASI
Čekoslovakijos prezidentu E.
LONDONAS, kovo 22. —
BRITŲ PREKYBOS
Gub.
Gailins
pareiškia,
kad
NĮ
MITINGĄ PENKTADIENĮ, KOVO 24 D., 7:30 VALAN
Anglijos vyriausybė neturi
Benešu. Pasiuntinybę palikMISIJA
DĄ VAKARĄ, LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3131 So. Hals
laiko galvoti Hitlerio pažabo Lietuvos kariniai padarai jau
siąs sekretoriaus priežiūrai.
CHICAGO SRITIS. — Nu ted Street. Mitingą šaukia jKlaipėdos Lietuvių draugija. Visi
jimo klausimu. Užimta čia at ištraukti iš krašto. Tik laukia VARŠUVA, kovo 22. lietuviai kviečiami atvykti į šį mitingą, pasiklausyti kalbų avykusio Prancūzijos preziden mas Lietuvos vyriausybės įsa Porą dienų čia išbuvusi ir ap DETROIT, Mich., kovo 22. matoma giedra ir šilčiau.
to Lebruno priėmimu ir vaiši kymas ištraukti lietuvių ka silklausiusi britų prekybos mi — Automobilių pramonės dar Saulė teka 5:49, leidžiasi pie baisiąją mūsų tautai nelaimę ir užprotestuoti prieš Lie
tuvos užpuolikus.
riuomenę.
sija išvyko į Maskvą.
bininkų unijoje nėra taikos.
6:05.
nimu.

MASKVA NUSIVILIA
D. BRITANIJOS
NUSISTATYMU

JONAVOJE MINĖTA
PRIEŠALKUHOLINĖ
DIENA

Lietuvos min. kabinetas nusprendė
paduoti Klaipėda gavus grasinimu

Šaukime nius lietuvio protesto
susirinkimus Klaipėdos reikale
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__ PBAUGAS
HITLERIS IR VOKIETIJA

Yra labiau ir labiau aišku, Vokietijos piliečiams. Rašanypatijigai nuo įvykusios Miun- j čiam šiuos žodžius rodos, kan
Su Jau NepAdiui
chano konferencijos, kad va- i vokiečiai nėra patenkinti saKaip vakar buvo manyta, kad mes esame karų civilizacija negali susi vo širdyse Hitlerio militarizKlaipėdos netekimo šešėly, taip šiandien ga derinti su nacių ir fašistų su mo akcijomis, demonstracijo
lime pasakyti, kad Lietuvos kūno plaučiai
pratimu apie valdžią, religi mis ir bauginimais karu Eu
išplėšti, jos kelias į pasaulį užtvenktas, už
ją, įstatymus ir tarptautines ropoje. Vokiečiai, kaip ir ki
darytas.
tų tautų žmonės, supranta,
sutartis.
Ką gi — faktas įvykęs. Nebuvo Klaipėda
Vakarų demokratijos, susi kad karas atneša žmonėms ir Po Svietą Pasidairius
Lietuvai nereikalingas balastas, kaip nežinia
iš kur pasigavo tokį pareiškimą svetimoji tikusios Vokietiją akis į akį, valstybėms tik sunkius var Paieškojimas.
Rašo
gus
ir
nelaimes.
Ant
karo
lau

iki
šiol
priėmė
žinomus
nege

spauda ir kurį su šlykščių pasigardžiavimu
prelegentas laikė grakartoja mūsų kai kurie tautiški sasmukėliai. rumus, negu pabėgti į nežino- kų Ibūna sušaudami žmonų vy Paieškoma Čemberlaino, ir
Daladierio, kurie praeitą ru- ži$ Paskait* aPle blaivybę ir
Klaipėda buvo svarbus mūsų ekonominio gy- i muosius. Bandito sutaikymo rai, žūsta motinų mylimieji
dienį Muniche su Mussoliniu!artuuo
P^^itos klauveninio pagrindas. Per Klaipėdą ėjo per 80 ir raminimo užpakaly buvo sūnai. Vokiečiai gerai atsime
nuoš. Lietuvos eksporto, Klaipėdos kraštas ne tik karo baisybė, karinio na pereito pasaulinio karo ir Hitleriu garantavo čekoslo^ ir Maikis Raudonosis. Eivakijos nepriklausomybę. ži-pamas nani° <HS prisiekė susi
turtingas miškais ir gerais ūkiais, Klaipėdos neprisiruošimo žinojimas, bet rezultatus.
nantieji, kur jie randasi, pra- Rūkyti nuo buizės ir niekad
miestas buvo pirmas po Kauno Lietuvos ir baimė kas įvyktų VokietiDiktatorius
Hitleris
jau
įšomi kuogreičiausia pranešti (nesipešti, kaip kad iki šiol
pramonės centras, su didžiomis lentpjūvėmis,
ffitleTio valdžia ^tų
steigė slaptas kariuomenes Hitleriui, ba reikia pasirašyti, darydavo įsigėręs,
sugriauta. Buvo potylomis ka
Jungtinėse Amerikos Valsty naujos sutartys, kurios garan
vyriausybės pastatytomis skerdyklomis bei
rytojaus Raudonosis
lbėta, kad prašalinus Hitlerį,
bėse, Centralinėj Amerikoj ir
šaldytuvais.
tuotų ne tik mažųjų valstybių, neiškentė ir užėjo j saliūn;1
’ atsirastų komunizmas Vokie
Pietų Amerikoje tikslu griau bet Prancūzijos, net ir Angji- Viena nekenks naravui nuvf
Klaipėdos netekimas (visi tikime kad tik
tijoje. Konservativistai sakė,
laikinas) žymiai susilpnins Lietuvos ekono
ti demokratijas Amerikos ko-1
ryti. Deja, saliunčikas jam
jos nepriklausomybes.
kad
tik
Hitlerio
ir
Mussoliminį gyvenimą, bet nereikia manyti, kad be
ntinento ir galutinai pavesti
tarė “eiti ant abiejų” koj
Klaipėdos Lietuva bus pasmerkta skursti nio valdžios stovi tarp jų žmo pasaulio kontrolę Berlyno, Ro
tai yra paimti ir nuo jo Šatą.
ar mirti. Darbšti ir taupi lietuvių tauta, pa nių ir bolševizmo. Tokios idė mos ir Tokijo ašy. Panašios
“Dirvos” redaktorius K. S.
Taip ir padarė.
tyrę jos ekonomistai — mokės ir pasunkė jos buvo naciams ir fašistams kariuomenės, vadinami bun- Karpius savo gazietoj apie
Atėjo vakaras. Pas Maikį
jusiomis sąlygomis verstis. Juk nuo 1918 m. pasekmingiausia strategija.
narių
dai, įvykdė apgailėtinus atsi apsiznaiminusį SLA.
jau daugiau gaivoje, negu pil
Lietuva gyveno be savo uosto kaip Nepri
Negali būti jokios abejonės,
tikimus Austrijos ir Čekoslo brolį Jurgeiionį šitaip drūka- ve. Pagalios eina namo ir ke
klausoma valstybė 5 metus, ligi 1923 metų, rodos, kad Vokietijos gyven
vakijos frontuose ir davė Hi voja:
lyje susitinka sėbrą tokiam
kada klaipėdiečiai sukilo prieš prancūzus, tojų dauguma buvo ir yra
tleriui pasiteisinimą užgrobi
edaktoTium yra P®* stovyje. Žodis po žodžio
tuomet valdžiusius Klaipėdą ir su Dietuvos nepatenkinta Hitlerio žiauria
‘ ‘Organo
mui svetinių teritorijų. Šiau
šauliais sukilėliais prisidėjo prie Lietuvos.
žmogus
neabejotinų
gabumų ii
susikibo. Pasitaikė tuo mcdiktatūra. Austrijos gyvento
rės
Amerikoje
bundai
buvo
Taigi — jei politikos ratas Lietuvos pa
tetratas, tačiau žymės nepada- tu pro šalį eiti minėtam prele
jai yra maištingi ir sukilimas
įsteigti ne dėl užvaldymo ar
dangėje kiek pasisukęs dabar ir sustos, jei
rė nei dr. Šliupo leistoje Lai- gentui. Pametęs giltus pesansuvaržytas tik kasdieniniu te
ba žemių užgrobimo. Šiame
nesirutulios įvykiai blogesne linkme, ką mes
svoje Mintyje, nei Olšausko ties, priėjo, išskyrė ir ėmė
roru. Reikia atsiminti, kad
jau stebėjome sekdami kitų tautų tragedi
kontenente Hitleris suorgani
Lietuvoje, nei, pagaliau, pasi barti:
jas — Lietuva kaip valstybė nežus, nors Vokietijos gyventojai yra au zavo minėtas slaptas kariuo
— Ar tai gražu? Ar gi ne
žymėjo savo pasirinktoje pro
kštai mokinti ir intelektualiai
nuskriausta, nors ir paniekinta.
menes dėl propagandos, šni
girdėjot mano paskaitos, kad
Chicagos lietuviai renkasi į sales, į mi išlavinti bažnyčiose, draugijo pinėjimo ir sabotažo, ypatin fesijoje (advokatūroje)”.
reikia savo priešus mylėti.
tingus reikšti protestus ir pasiryžimą laiky se ir universitetuose. Kariuo gai, jei kiltų karas tarp Vo
K. S. Karpiui danešu, kad — Teisybė, teisybe girdėjau,
tis vieningai prieš agresorius. Gražu. Svei menėje ir profesijose vokie kietijos ir tų valstybių, kurios
tasai SLA. narių brolis Čika — vos apversdamas liežuvį at
kintinas vietos ir visos Amerikos lietuvių čiai turi nepaprastus gabumus
remtųsi ant Amerikos karo goj pasižymėjo kaip Makalų sakė Maikis. — Aš myliu juos
jautrumas. Deja, ne visi įvertina ir šiuo tra ir jėgas biąsty-ti ir planuoti.
ginklų ir amunicijos. Tokie tėvas.
visus: Šnapsą, Alų ir Džinę.
gišku momentu rimtą Lietuvos (būklę. Ir šią Yra nesąmonė manyti, kad
Hitlerio žygiai padarė dau>
skaudžią valandą partiški apakėliai rėkia, Vokietijos žmonės nežino gekad Lietuvos vyriausybė pardavusi Klaipėgavo Valstybės dabartinio nemalonumų mūsų Dėdei Ša po protestas prieš diktatorių daugiausia rūpi Lietuva. HitHitlerį. Šios valstybės atvirai lerio dabartiniai laimėjimai
dą, šlykščiai išsireiškiamo, kad “K>une pra- vidujinio'ir išlaukinio padė- mui.
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Klaipėdos Netekus
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Vokietijos

Lietuvos

naciai

Klaipėdos

kraštą. Visa tauta apsidengė gėriuko ruoais.
sąmoningieji Klaipėdos Krašto lietuviai, ma
tydami luetuvos kariuomenę traukiantis iš
to krašto, matydami Lietuvos valdininkus
ir jų šeimas keliaujant Kauno link, būdami
liūduunkais, kaip naciai perima valdžios įstaigas ir, matydami įžygiuojant Vokietijos,
kariuomenę, kaip praneša didžiųjų dienraš
čių korespondentai, apsipylė graudžiomis aša
romis. Panašia, be abejojimo, nuotaika gy
vena visa Lietuvos visuomenė.
,Ir nenuostabu.

Kaip vakar gražiai pasakė mūsų bendra
darbis Dz. Varėnis, Klaipėdos kraštas neabe
jotinai priklauso Lietuvai, jis per 700 metų
išsilaikė lietuvišku, būdamas prie Lietuvos
per kėlinuką metų jis visais atžvilgiais pa
darė milžinišką pažangą. Be to, jį atvaduo
jant lietuviai liejo kraują, guldė savo gal
vas ir į tą kraštą dėjo daug vilčių tautos
ir valstybės ateičiai.
Tauta liūdi, tačiau nepuola į beviltį. Am
žių kentėjimais ir kovomis ji yra užgrūdin
ta. Pergyvens ir šį smūgį. Klaipėdos krašto
tauta neišsižada. Teutonų brutaliai jėgai ji
tik laikinai nusilenkia.
liet, daugeliui ateina į galvą dar baisesnė
mintis: visai Lietuvai yra pavojų. Taip yra
pavojų. Bet nuo tų pavojų šiandien nėra
laisvos ir pačios didžiosios Europos valsty
bes. Jei jos ruošiasi, ginkluojasi, ieško sau
tanamnkų ir draugų, tai tuo labiau Lietu
vai tentą ir budėtu, ir ruoštis, ir pagalbos
ieškoti, nevalia, tačiau, nusiminti.
Prieš porą dienų spauda plačiai paskelbė

žinią apie tai, būk tai p. J. Urbšys, Lietuvos
užsienių reikalų ministras, pasakęs, kad Lie
tuva amtinka, grąžinti Klaipėdos kraštą Vo
kietijai, kaip kokį bereikalingą balastą. Nors
mes tam netikime ir nemanome, kad p. Urb
šys tokį pareiškimą būtų padaręs, tačiau
gailimės, kad iš Kauno tos žinios niekas ne
atitaisė. Kitos, vėliausiai atėjusios žinios iš
Europos, sako, kad trys Lietuvos ministrai
išvykę į Berlyną tartis su nacių vyriausybe
dėl tolimesnių santykių suderinimo. Ir čia
iškyla abejonių — ar tik neprašys jie Vokaotijos prcitektorijato? Neturėdami apie tai
oiiouuių žuuų, nieko tikro negalime pasaky
ti, tačiau dar kartą pabrėžiame, kad reikia
tik gailėtis, jog Kaunas taip mažai iš savo
puses informuoja pasaulį. Be kitko, skelbia
mos žinios, kad visoj Lietuvoj sustiprinta
karo stovis. Iš šalies žiūrint ir tikslių žinių
neturint, išrodo, kad Lietuvos vyriausybė da
ro žygius neatsiklaususi visos tautos. Išrodo,
kad prieš tautos valią pernai sueita į diplo
matiškus santykius su Lenkija, neišspren
dus Vilniaus krašto klausimo; prieš tautos
vadą susitarta su Vokietija ir jai atiduotas

lUaipėdos kraštas.

Kas darytina šiuo momentu?
Viena negausinga žmonių grupė neturėtų
imti atsakomybę už tautos ir valstybės li
kimą. Iš jos žmonių (tautininkų) sudaryta
vyriausybė turėtų suprasti momento svarbą
ir tuoj sudaryti koalicinę vyriausybę, nes
to reikalauja tautos vienybė, kuri šiuo mo
mentu yra būtina. Akivaizdoje šių dienų įvykrų Europoje ir visų gręsiančių mažoms
tautoms pavojų, reikalingas yra visos tau
tos bendras frontas, visos tautos jėgos. Prie

la

šininkai, matydami tautos vieningumą,
biau su ja skaitysis.
Kitas reikalas, ir labai svarbus, kad vy
riausybė smulkmeniškai informuotų ne tik

Lietuvos visuomenę, bet ir jos išeiviją apie

aavo žygius, kad užbėgti kelią visokiems
gandams ir netiksliai skleidžiamoms žinioms,

j

celiuliozos,

sidejo

audimo

dirbtuvėmis

nesuvaldomas

ir

Lietuvos

kinkų -drebėjimas ...

..

Panašiai kalba jie ir savo mitinguose. Ar gi J

Ir vėl “drang nach Osten”. pareiškė, kad užgrobimas Če-'; paliečia ir ją.
Hitleris jau visiškai prarijo koslovakijos yra neteisėtas.
Adv. N. Valasina
Austrijos ir Čekoslovakijos Čia reikia priminti, kad Hitnepriklausomybes be karo. Jis ietis neturi nei žmonos, nei
netrukus praris dar ir kitas žinomų sūnų pasiųsti karo
kelias mažas valstybes. Jis 'frontuose. Yra tai tikras 20užgrobs ir mūsų Klaipėdą be' to šimtmečio garsusis Jesse

lietuvio vardą nešiojančiam žmogui, publi
Vokiečiai, kaip ir kitų kra
cistui ar kalbėtojui, dera taip nepraustabur- štų gyventojai, išvažiuoja iš
niškai šiuo momentu žiopčioti? Gėda! Ir dar savo tėvynės. Jie važinėja su
jie kalba apie rūpinimąsi Lietuvos reikalais, pramonių arba profesijų rei
dar kalba apie sudarymą su jais bendro fro kalais Olandijoj, Šveicarijoj,
nto.
Prancūzijoj, Anglijoj ir Jung jokio pasipriešinimo, jei jisai1 James.
Nepakeliui tiems raudoniems vadukams su tinėse Amerikos Valstybėse. tiktai panorės. Hitleris gal | Visas pasaulis dar neužmirLietuva, nepakeliui lietuviškai mąstančiai vi
Jie susirašinėja su užsienių pavergs visas valstybes nuo šo, kad po Miuncheno vadi
suomenei su jais. Ir šiuo Europai ir ypač
žmonėmis. Jie neleis Vokie Reino iki Rusijos sienų. Miun namos taikos sutarties, Hit
Lietuvai sunkiu momentu, jiems rūpi ne Eu
tijai nupulti į katastrofą, jei cheno vadinama taikos sutar- leris pareiškė, jog jisai nerei
ropos, ne Lietuvos, bet Rusijos reikalai. Kal
ba apie Rusijos galybę ir narsumą, bet patys jie galės prie to neprileisti. tis ir užgrobimas čekų tvirto kalaus daugiau teritorijų Eutuo netiki. Jei Rusija būtų stipri — ji ne Vokiečiai prie pirmos progos vių ir Sudėto kalnų išėmė kau ' ropoję. Žinoma, Chamberlailauktų, kol Hitleris ateis į Ukrainą ar Gu nusikratys Hitlerį. Kuomet lą iš Vokietijos gerklės, žy- nas ir Daladieras garantavo
diją, kur jis gi tiesiog eina, bet būtų pa Hitlerio įsigalėjimas bus pa- giuoti į rytus. Tačiau, tas dar Į Čekoslovakijos naujus frontus.
stojusi kelią, pasitikusi Hitlerį Sudetuose ar naikintas, tai vokiečiai sukurs nereiškia, kad Hitleris galės , Šiandien jau Čekoslovakijos
visiškai
nebėra,
Klaipėdos krašte. Juk jai būtų geriau ko ne komunistinę, bet naują de visuomet demonstruoti pašau ! valstybės
voti svetimam krašte, būti saugotoja mažų mokratinę respubliką.
liui savo militarizmo jėgas Toks yra tai laikinas likimą s
tautų nuo fašizmo, būtų įsigijusi skriaudžia-1 Be abejo, vokiečiai peržiū be kraujo praliejimo ir galu mažų valstybių Europoje.
mųjų gynėjos vardą... Deja, to negalėjo pa
Kaip sau nebuvo, žiūrint į
rinėja praeitų 20-ties metų tinai karo. Žiūrint į istorijos
daryti, nes pati Rusija silpna, susmukusi,
istoriją: Vokietijos milžinišką lapus, aiškiai Hitlerio toks šiandieninius įvykius Europo
kaip susmukusios jų idėjos ir tų idėjų vyk
atsiginklaviiną, Hitlerio įsiga likimas, kaip kitų praeities je, reikia atsiminti, kad žmo
dytojai.
lėjimą ir žiauriausią diktatū despotų. Juk praeityje Romos nės, kurie kartą turėjo savo
Juk Sovietų Rusija turėjo sutartį su Če
Cezaris ir Prancūzijos Napo laisvę ir nepriklausomybę, ne
koslovakija ją ginti, o Lietuvai be sutarties rą, kaizerio Ibuvusią galingą
nekartą paramą buvo žadėjusi. Ar tęsėjo su militarinę dinastiją, kori su leonas sulošė didesnes roles. paliaus kovoję už savo brantartį ir pažadus? Dėl Čekoslovakijos teisino griuvo kraujuose ir revoliuci Tačiau, žinome, kad Cezarį | ginamas teises ir vėl išsilais
si, kad Prancūzija - Anglija ‘atsisakančios joje. Žinoma, Vokietijos žmo amžinai nuramino durklas, o vinimą. Tai gerai žino ir su
kovoti, tai ir Litvinovas atšaukiąs sutartį, nės nepageidauja raudonos di Napoleoną salos kalėjimas. pranta visi vokiečiai. Tuo ta
o dėl Lietuvos — po įvykusio fakto pareikš ktatūros vietoj rusvos. Jie no Vokietijos militarizmas parū rpu Vokietijos diktatorius Hi
gal popierinį protestą... Tai ir viskas.
ri konstitucinės valdžios ir pino ir buvusiam kaizeriui ne tleris, žingsnis po žingsnio,
Žinoma, jei būtų prancūzai - anglai ka laisvės, bet ne diktatoriaus lauktą ištrėmimą Olandijoje. laipsniškai eina artyn prie
riavę, būtų ir jie prisidėję... Bepiga drą sauvališkų bei despotiškų įsa
Anglija, Prancūzija, Rusija kito pasaulinio karo ir des
siam būti svetimomis rankomis žarijas žars kymų.
ir Amerika, anksčiau ar vė trukcijos. Viso pasaulio demo
tant.
Teritorijų užgrobimas nepa liau, bus priverstos pakeiti kratinės valstybės dabar yra
Lietuva turi savo protektorius: vieningu
ginklą prieš Hitlerį. Kaip ži verčiamos budėti ir ruoštis
mą, kantrumą, darbštumą ir skaudžios pra daro gyventojų gerbūvio ir
nome, Jungtinės Amerikos Va- karan prieš 'Vokietijos dikta
eities patyrimus. Jais vaduodamasi šiandien nesuteikia valstybei gerovės.
Užgrobimas Austrijos ir Če lstybės, Didžioji Britanija ir torių Hitlerį, nuolatinį taiko*
ar rytoj laimės.
koslovakijos respublikos išar Prancūzija jau atšaukė savo ardytoją Europoje,
Mums, lietuviams, žinoma
dymas nedavė jokios naudos anlhasadorius iš Berlyno, kai-

Senoji Lietuva
Vaizduose

KAUNAS (VDV) — sietu
va nepriklausomybės metais
labai pakeitė savo ir išorinę
išvaizdą. Dvarų žemėse įsikū
rė dešimtys tūkstančių nauja
kurių ūkių, dvarų centruose
vienur įsteigtos mokyklos, ki
tur prieglaudos, trečiur tebe
tūno senieji jų savininkai. So
džiai baigia skirstytis j vien
kiemius, upių ir upelių vagos
tvarkomos, balos ir pelkės sau
sinamos. Senosios Lietuvos iš
vaizda negali būti kitaip iš
laikyta ir apsaugota, kaip
ktai fotografiniuose ihei
vaizduose. Berods, tokių
zdų yra daug surinkta Vytau
to Kultūros Muziejuje. Bet
jų turi ir šiaip asmens, foto
mėgėjau Šiuo atžvilgiu ypa
tingai yra pasižymėjęs tauto
dailės rinkėjas dailininkas Ba
lys Buračas. Jis jau 20 metų
renka tautodailę. Be kita ko,
jis turi laimi daug fotografi
nių nuotraukų, vaizduojančių
senuosius dvarus, bažnyčias,
koplyčias, kryžius, sodžius ir
kt. Jo nuotraukų rinkinyje yra tokių fotografijų, kokių da
bar juu negalima gauti ir pa
daryti. Dabar Kultūros Mu
ziejus perėmė iš B. Burač-o jo
Lietuva Ir Pijus XII
retą nuotraukų rinkinį ir tuo
“Mums lietuviams ypač malonu ir tai, kad
“Lietuvos Aidas” rašo, kad naujai iš tauta Jūsų Šventenybės Pontifikato šlovei”.
būdu žymiai papildė savo et
rinktajam Popiežiui Pijui XII Lietuvos Val
“XX Amžius” rašo, kad Popiežiui Pijui naujasis popiežius — ne tik kaip Vatikano nografinį skyrių.
stybės Prezidentas Antanas Smetona nusiun
tė tokią sveikinimo telegramą:
“Prašau Jūsų Šventenybę priimti karščiausius linkėjimus, kuriuos giliausiu džiaugsmu persiėmęs reiškiu kartu su lietuvią

XII nusiuntęs sveikinimą ir Kauno arkivy*- valstybės sekretorius, ibet dar būdamas nun
kupas-metropolitas Juozapas Skvireckas. Jis cijumi Miunchene ir Berlyne — yra turėjęs
Perdaug nesivaizdink teisin
santykių su mūsų tailtos bei valstybės'vy
pasveikinęs visų Lietuvos vyskupu vardu.
gumu ir veiklumu, nes paklyTas pats laikraštis, apibudindamas naujo rais ir mūsų Teikalams yra parodęs daug pa
diman įpulsi.
lankumo”.

jo Popiežiaus asmenį, užbaigia šitaip:

pftgpata

Kotvirtadin'-? ’--r
RED AK TORI AUS ADRESAS:
408 Tabor Street,

Esplin, I^ttaburgh, Penna.

Pittsburgho Lietuvių Žinios

da susiprasti. Pažymėtina, kad
gana daug jaunų mergaičių
2018 Canon St.
ir vaikinų susidomėjo fede
Telef. Hemlock 2204
racijos veikimu. Būtų gerai,
kad jaunimas padarytų prad
lietes: F. Skrėbiūtė ir E. Šau- žią kokioms naudingoms apio
liūtė. Šv. Vincento Lyceum: katalikišką veikimą paskaito
J. Sabaševičius. Šv. Vincento ms. Daug įdomių dalykų išsi
moterį) klūbą: kun. J. Vaiš aiškintų ir tuosyk, supratę
noras.
reikalą imtųsi darbo. Na, pa
žiūrėsime, kokios sekinės bus
Sodalietės savo draugiškus iš Federacijos suvažiavimo nu
vakarėlius lanko skaitlingai. tarimų ir kaip juos gyveniJos vis daugiau pradeda savo man vykdins. Kad jie tik ne
parapijai reikalais interesuo pasiliktų nutarimais ant po
tis. Sveikiname.
pieros, bet kad būtų vykdomi
gyveniman. Tat, visi: jauni ir
Nekantraudami
laukiame seni į darbą katalikiškame
šv. Misijų, kurios prasidės ba veikime.
Tpk.
landžio 3 d. vakare ir Velykų
dienoje susijungs su 40 vai.
atlaidais, šv. Misijas ves kun. Aukos Tautos
V. Andriuška.
Reikalams
Raitus siųskite Uuo adresu:

Kovo 14 d. pasimirė Mar- būtų įvykdyti gyvenimam Jei
celė Katkienė, 77 metų se nors kartą katalikai susipras
ti patį Dievą.
RAULAS: Kodėl šv. Juo nutė. Buvo labai dievota, kas tų, tai, susibūrus į bendrą da
dieną išklausydavo šv. Mišių. rbą visai lengvai galima būtų
J zapas yra vadinamas globėju
Mirties ji laukė ir jos ilgė įvykdyti. Bet dabar kažin
laimingos mirties?
pavaldinys
buvo
Visagalis
Die
Šv. Juozapas Ir
JONAS: Raulai, niekas ne josi, nes niekam nebuvo jau kaip bus, nes pažymėtinas ka
vas. Daug buvo pranašų ir
Katalikiškas Veikimas karalių, kurie norėjo matyti turėjo tokios brangios progos reikalinga. Dievas ją laikė gal talikų apsileidimas ir tingė
mirti ant švenčiausių rankų tik maldai už kitus. Prieš po jimas bile prie kokio naudin
o nematė; girdėti Ji, o
..
T.
„ . .
.
KAULAS: Jonai, kodėl visi Jėzų,
. ...
v
paties Jėzaus Kristaus, kaip rą metų ji palaidojo savo vy go katalikiško darbo. į Kaip
katalikai garbina šv. Juoza negirdėjo. Oi šv. Juozapas tu šv. Juozapas. Jėzus ir Marija rą Antaną ir sūnų Joną Kat viens kalbėtojas sakė: “mes
rėjo netiktai progos matyti ir buvo prie jo mirties ir šluos kų. Gyveno pas dukterį Val mokame tik verkšlenti ir de
pu?
JONAS: Kaulai, sykį lan girdėti, bet nešioti ant savo tė šaltą prakaitą nuo mirštan- kauskienę. Palaidota kovo 17 juoti, bet prie darbo tai mū
kiau kitame mieste gerus žmo rankų, daboti ir bučiuoti Jį čio kaktos ir rodė kelią į am- d. Šv. Kazimiero kapuose. Il sų nėr...” Iš tikrųjų, ašaros
nes. Motina pasakė man, kad savo nekaltomis lūpomis. To žiną gyvenimą.
sėkis ramybėje geroji bobute ir dejavimai darbo nepadarys.
dėl
jis
teisingai
galėjo
pasi

jinai turi didelio džiaugsmo
RAULAS: Kadangi Jėzus i ir aname pasaulyje nepaliauk Visu katalikišku judėjimu tu
didžiuoti.
ir didžiuojasi, nes jos duktė
Kristus galėjo gydyti ligonius I už mus meldusi, nes maldos rėtų būtinai mūsų jaunimas
tapo sesuo t vienuole ir jau
daugiau susidomėti. Tuo klau
RAULAS: Kokiu, būdu šv. ir prikelti mirusius, kodėl ne-' mes esame labai reikalingi,
mokina vaikučius.
simu buvo gana karšti) disku
Juozapas gali būti visiems pa gelbėjo šv. Juozapo?
JONAS: Raulai, kokia bū
Kovo 14 d. pasimirė jaunas sijų. Mažuin Dievas duos, kad
Kitas įvykis buvo keli me vyzdžiu?
Darbai biskutį pagerėjo. Vi Fed. Pittsburgho apskr. su
JONAS: Šv. Juozapas yra tų nauda žmogui, kuris galė vaikinas Vladas Slavickas, vos ir mūsų jaunimas išsijudins.
tai atgal. Bekalbant su vienu
rengtame Lietuvos nepriklau
si džiaugiasi.
Vietinis
Peru žmogum, jis didžiavosi, gražiausias pavyzdys klusny tų lengvai tapti turtingu ir tik 18 metų amžiaus. Palaido- *^au ne^ susirinkime pašaliais
somybės sukaktuvių apvaikšbės, nusižeminimo ir kantry laimingu, o skirtųsi sau ne tas kovo 18 d. Šv. Gilomenos buvo Sirdgti kai kurias mer'
tad sūnus yra kunigu.
čiojime, vas. 12 d., aukų su
gaites
šnibždant:
“
Na,
palauk,
turtą
ir
vargą?
Tai
tiek
būtų
Šv.
Kazimiero
Parapija
kapuose.
N.
S.
bažnyčia
buvo
bės. Klusnybės: kadangi an
rinkta tautos reikalams viso
Daleiskime, Anglijos kara
gelas apreiškė šv. Juozapui, buvę vertės ir šv. Juozapui kupina žmonių, ypač daug bu aš pradėsiu jaunimą prie Ka
'
Parapijos komitetas susirin $44.50.
lienė turi didžiausį malonu kad jis turi būti globėju šv. i'P^Tventi penkis arba dešimt vo visokių tautų jaunimo. Lai talikiško Susivienijimo prira
kime tarėsi apie “kiaušinių
mą. ir gali didžiuotis, kad jos
Šeimynos. Būuamas teisingas, metų ir mirti, kaip ir visi dotuvėse dalyvavo giminės šinėti...” Gražus pareiškimas. vakarienę” Velykų antrą die Stambesnių aukų (po $1.00)
sūnus yra Anglijos karalium.
nekaltas, negalėjo to supras žmonės. Jėzus norėjo, kad Jo Kazlauskai iš Bridgeville, Pa. Valio, jaunime, į darbą! Mes. ną, balandžio 10. Pasitarime davė sekantieji: kun. J. MiBet, Raulai, kiek tas tėvas
ti, bet, kadangi angelas taip globėjas taptų šventu ir glo Slavickų šeimynos gyvenimas seniai, einam jau į užpečkį. I- dalyvavo ir virėjos. Be to, nu sius, E. Scbultz, Zita Jėznas,
privalo džiaugtis ii’ linksmin
Karališkai, V. Kraužlys, P.
bėju kitų mirštančių, todėl lei yra tikrai tragiškas. Tėvas iki mkite mūsų vadeles ir važiuo
tarė
šiai
vakarienei
supirkti
tis, kurio sūnus yra visą ku liepė, su giliu nusižeminimu do jam mirti laiminga mirtim,
kaulų komunizmo perais užsi kit katalikiškan veikiman — naujus peilius, šakutes ir šau Blažaitienė, A. Paleckis, J.
paklausė ir darė tai, kas tik
nigų kunigas, visi) mokytojų
Senulis. Pinigai prisiųsti Tau
kad taptų globėju laimingos krėtęs, motina bando tikėjimo apaštalaukite. Mes gi, seniai.
kštukus
mokytojas, visų karalių kara buvo angelo pasakyta. Toliau mirties.
tos Fondui.
ugnelę palaikyti, nors jai tas j an} k*ek dar
jėgos iš
lius, valdovas, sutvertojas ir jam buvo pranešta angelo, kad
Dėdė
RAULAS: Kodėl šv. Juoza yra gana sunku. Būtų begalo nes’ Pysime jums.
“Rūtos” klūbas irgi uoliai
vykti^ į svetimą kraštą — EVisiems tautos reikalų rė
atpirkėjas.
pas
yra
vadinamas
pavyzdys
darbuojas
prisirengimui
prie
įdomu sužinoti to žmogaus gy
gyptų> be prieštaravimo, be
mėjams širdingai dėkojame..
Susirgo Marė Kancienė. Iš- j0 velykinės “card party”
RAULAS: Bet šv. Juozapas rūgojimo. Naktį atsikėlęs ir nekaltybės ?
veninio istoriją, kas jį taip
Fed. Pittsburgho apskritis
nebuvo tikras Jėzaus Kris skubiai pildė įsakymą. Egyp JONAS: Dievas viską myli, apšvietė ir “draugu” pada vešta į Homestead ligoninę, kuri įvyks balandžio 16 d., lytaus tėvas. Kaip jis gali būti te buvo tol, kol nebuvo liepta tiktai neapkenčia nuodėmės. rė. Jis vadina visus “drau kur padaryta sunku operaci- giai 3:30 popiet.
taip garbingas?
vėl grįsti atgal į savo kraštą. Nes nuodėmė yra šėtono dar gais”, tačiau koks nedraugiš ja. Linkime jai greit pasveik
DON’T
Federacijos Pittsburgho ap
Kantriai ir su malonumu visą bas. Kaip Dievas, neapkęsda kas pasirodo savo šeimynai. ti.
» JONAS: Kadangi Dievas
mas nuodėmės, galėtų sau pa Man atrodo, tai savotiškos rū
skrities suvažiavime, Homepaskyrė jį globėju Šv. Šeimy pildė. Jis buvo pavyzdys klu
NEGLECT
Kovo 20 d. mūsų klebonas stead, dalyvavo labai daug
ir siskirti nuodėmingą globėją? šies pamišimas, kurį išgydyti
nos. Jis turėjo rūpintis, ap snybės ir nusižeminimo
Tas būtų prieš Dievo valią ir gali tik Aukščiausias. Mūsų buvo išvažiavęs į 40 valandi] , sautsaidiečių. Tas reiškia, kad
saugoti, net ir džiaugtis dau- kantrybės. Niekur nepareiškė
A COLD
.v
, prieš Jo šventus įstatymus.
atlaidus net Youngstown, O. pas mus katalikai jau prade
g.au, negu kas k,tas, nes jo savo 18d,durno »ei puikybės Tod51> žy. Jnowpa8 tur5jo bfi. sveikoj tautoj visgi keistokai Gal ką patirsiu nuo jo, kaip
Krūtinės slogos, kurios gali Išsi
atrodo panašūs tipai.
vystyti | nelaimę, paprastai pa
ten lietuviai gyvena. Girdė Dulkių prieš vėją nepapūsi, lengvėja
ti
šventas
ir
nekaltas,
Dievo
pavartojus raminančiu,
There’s a spiritual side to beauty which, in my opinion, is
šildančia Musterole. Musterole nė
šiai
nuo
tavęs
paties
pareina.
jau,
kad
ten
esą
keletas
ir
iš
globėjas.
p-...:--’every bit as important as the aetual side you see in your mirror
ra tiktai mostė. Jinai yra "OMmMūsų bažnyčioj kovo 16 d.
ter-irritaiit.” Milijonui yra varto
every day. You all know the glow that suffuses a bride and niakes
mūsų
parapijos
ir
kai
kurie
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
Jei tau kas darbuojas už duoja.
Todėl, Raulai, kiekvienas iš vakare buvo išpažinčių klau
her radiant, regardless of her aetual loveliness. That eomes not
Galima *auU aptieloosa
gerai ant ūkių gyvena. Dėdė du, pasirūpink, kad už keturis
entirely from povvder or niassage, būt from an interior happiness
mūsų pasiimkiine šv. Juozapą simo . talka. Talkon atvyko
•and excitement that “niakes you feel” her loveliness. \ ou canj
dirbtų, ir vis su geresne in
už pavyzdį — sekti jį nekal kun. Vaišnoras, Jurgutis, Pi'make yourself šiline likę that, too. Perhaps not with a bridelike
intensity, būt sūrely enough to increase your niirror-revealed(
tencija.
tybėj, klusnybėj ir nusižemi kutis ir Skripkus. Ačiū jiems West End
icharms. You don't have to deive too deeply into psychology books,
nime. Melskimės kaip prie už tai.
Kovo 19 d., moterėlės po
either. Some years ago, a national fad‘was started by.the slogan,
Dvi galybės palaiko ramy
"Every day in every way I’m getting lietter and better. Everyone
globėjo laimingos mirties, nes
globa Šv. Marijos Nepersto bę: teisingumas didžiūnų ir
said it, and I do believe some profited by it. That s the way we are
tokia mirtis bus mūsų visa
Federacijos
suvažiavimas jančios Pagalbos bendrai ėjo ištikimumas pavaldinių.
made—open to suggestion. Therefore, when you face the morning
PLATINKITE “DRAUGĄ”
laimė ir užmokestis už visus Homesteade buvo skaitlingas. prie šv. Komunijos. Malonu
mirror, look up, smile, say, “I am brautiU»l”, pirouette, BELIEVE.
YOU ARE! See how you svvell withlrffcdistilled piide, how your
darbus ir pasiaukojimus.
Iškelta labai gražių minčių. labai žiūrėti į jų skaitlingą
shoulders go back, how your chin goeakCgal. That stance alone is
J. V. S. Pasilieka tik dirbti ir pasi būrelį, kuris kiekvieną kartą
half the beauty battle!
ladies
fotight.
You
remember
how
wc
CURV1NG THE SQUARE
šventėlių surasti.
vis didėja.
cut our hair short. parted it on the
už tą didelę privilegiją globo

rf

ĮDOMOS PASIKALBĖJIMAI

i Pere

Westmore, who directs
pjake-up for IVamer Brothers

^skown esplaining face structure to
starfet Jane Bpronl goes far beyond
bis cosmetic activities to deive
deeply into tbeories and practices
of make-up from a“ structural

vievrpoint. For instance, be bas
įįevised a formula by vrbicb you
can counteract almost any struc
tural fault your face or bgure may
bave. 1 likę h/'s vietas on beautifying tbe sąuare face. Most of us
tbink of tbe truly lovely taoman
as baving an oval countenance.
Rot entirely so, says Pere. Look
at bįstory, be says. Tbe most
beautiful and distinguisbed women bad distinetly sąuare facas.
Tbe sąuare face has a strengtb to
it that is lacking in other types.
Its cbief dsnger snd abuse, bovrever, is tbst misbandling can make
it appear too stubborn or masculine. And here’s tbe taay to oflset
tbat. Employ as mucb of eurves
aa you can bring to it. Arch your
eyebrovrs higber, evenly, vritbout
“books''. Part your bair diagonally, to neutralias tbe straight
linas of your features — aad not
too lota. No beavy banga or dipa
aver tbe lorebead. No small tigbt
earls. C urve your lips gracefully,
aad uae a dark sbade of povrder
dovrn tbe sides of your face, taitb
a ’ighter sbade dotan tbe center.
A nove all. don’t do anytbing small
taitb a sąuare face.
' BUSY AND BEAUTIFUL

/ I believe the woman tn business has
finally reached the pcini where she
tan completely let down and be iem-

side, exposed our ears, patted it down
stiek. You recall the Įmes of our
dresses and suits — Severe, prim,
tvveedy. And the thmgs we did underneaili' Welt, all that is past now. We
were trying to be mantike for our
new roles m a maseuline uorld. Per
haps the disguise was necessary. būt
not so any tonger. \Ve’ve crossed
frontiers as »e've come to them. To
day, our sisters enjoy top-ranking
exccuti\e positions in erstwhile mate
organizations; one of us sits m at
the President's Cabinet meetings,
and others do all sorts of jobs either
created or conquered by them. And
with our ascendancy to man's estate
— pensh the phrase! — we've again
come back to style and fashion trends.
Today, the ssoman in business has to
choose her wardrobe with ešery bit
as much care as the society debbie,
the home gal. or the theatrical beauty
Suits are štili modish. būt their Įmes
have ssvitched from austerity to anything būt. And we can wear froeks and
color f ui acccssories, too. so that we
can go right from our offices to gay
luncheon or eoektail gatherings without immediately ineurring the stamp
of “business giri" frofn our more
lackadaisical sorority members.
EFFICIENCY FOR FUN

lndeed, the business giri of today,
rather than being impeded by her
vsork, has esen more time than for
merly for interesting activity. The
routine of executise and offiee duties.
stricter than any home. life, has
įflought more meaning to minutes. We
Mnuire zest and efheiency which transwrs from our work to our play. I
ftnd that my morning canter fits right
into my daily schedule without ahitch,
and that I have more gumption for
going to theatre and attending the
Horse Showthan previously. My busi
ness friends play golf—1 »otn them
of a Sunday—or another day brings
an hour of termis. When you ve toads
of time on your hands you never lmowuhat to do with tt. When tune is precious. you utilne it hour by hour. And
it goes without say ing that those recreanonai hours. coupled with pleas
ant eaercise and fresh atr. help more
than anything to keep one f r eslų
healthy. and hence. beautiful

!! EXTRA !!

North Side

Mirtis nežiūri nei amžiaus, Homestead
Šv. Vincento draugija laikė
mėnesinį susirinkimą, kurianei grožio, nei turto. Jos šal
Praeitą
sekmadienį
pas
mus
me iJWnko Saulj Joną ir Sį
ta ranka pasiekia kiekvieną.
Ji skina kataliką, nepalieka įvyko metinis Federacijos Pi- mkų Ju07ą atstovauti Pede.
nei komunisto. Tik pirmasai ttsburgho apskrities susirinki- racijos apskriHo „etiniame
tą mirtį sutinka ramiai, pa mas. Tokio įvykio dar niekad suairinkime. Federaeijos aps.
vesdamas save Aukščiausiojo nėra buvę. Susivažiavimas pra; kriHo metini8 susirinkimag
globai, kuomet pastarasai be sidėjo iSkilmingai - oažny-1 tav0 atstovais skait|ingas, ku.
valandą po piet. Pa-, rį drą?įaį galima pavadinti
viltiškai blaškosi, nežinoda-. &°ie
mas ko griebtis ir didžiausioj maldas laikė kun. Kazėnas iš seimeliu. Šis seimelis gerai
baimėje ir nusiminime turi South Side Pittsburgh, ir pa pavyko, nes svarbūs reikalai
skirtis su šiuo pasauliu. O di sakė suvažiavimui pritaikintą katalikiškos spaudos praplati
dis ir brangus tikėjime, tu ir pamokslą apie reikalą katali nimui, jaunimo klausimas, S.
mirtį padarai nebaisia. Mir kiškų draugijų, kad joms ka L.R.K.A. ir Radio valandos
tie, pagelbėk atgauti praras- talikai priklausytų ir kad vi- buvo svarstomi ir plačiai distą tikėjimą ir “sveiką* protą ei snaibar«
Federaciją vy. kusuejami.
kdytų
Popiežių
paraginimus,
mūsų neva bolševikėliams, nes
Šv. Vincento parapija buvo
susidomėtų
Katalikišku
Veiki

kaip jie nesivadintų, jie yra
reprezentuojama gana skaitli
mu.
Ant
galo
suteikė
palai

mūsų broliai lietuviai, suklai
ngais atstovais. Atstovavo se
minimą
Švč.
Sakramentu,
po
dinti, gyvenimo gal apvilti,
kantieji: Šv. Vincento para
kurio
buvo
ypatingas
pasiau

piją: P. Serdzikas, K. Ruzgia.
gyvenimo aplinkybių iš lyg
kojimas
Švč.
Jėzaus
Širdžiai.
svaros išstumti, blogo pavyz
Šv. Vardo Jėzaus dr-ją: A.
džio, blogos spaudos ir blogų
Po pamaldų atstovai iš vi Skrebis. SLRKA 35 kuopą:
draugų aukos. Neturėdami sti sų parapijų susirinko į para P. Ruzgis ir A. Gūnas. Tretiprios valios ir gilesnio pagri pijinę svetainę sesijai. Iškel ninkus-es: P. Vitkauskienė, ir
ndinio katalikiško išauklėji ta daug gražių minčių, kurias V. Laimutavičius. Federacijos
mo, jie klaidžioja kaž kokių suvažiavimo raštininkas arti 56 skyrių: A. Paleckis. Šv.
keistų klaikių nuomonių ra miausioje ateityje paskelbs Vincento chorą: A. Sadaus
te, kitus kaltina ir vis smu spaudoje. Atstovų ir šiaip sve kas ir K. Skrebis. Šv. Jono
nka žemyn ir protiškai ir fi čių svetainė buvo kimšte pri draugiją: J. Karužas. Šv. Ju
ziškai ir doriškai. Mirtie, būk kimšta. Daugelis turėjo net rgio Kareivių dr-ją: A. Ka
akstinu jųjų prisikėlimo ir grį stovėti. Koks tai būtų gražus činskas. Šv. Vincento dr-ją: j
žimo Tiesos kelin.
dalykas, jei visi tie nutarimai J. Saulis ir J. Šimkus. Soda-

Dovanos

•

Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku

rie tuojaus atsiųs i “Draugo” administraciją $6.00 prenumeratą
už 1939 metus. z

eaus

Tie. kurie atsiųs prenumeratą už 1939 ir 1940 metus tuojaus,
dovanų $4.00 knygomis.

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iž žemiau talpinamo
sąražo

1.
2.

Svč. Jėzaus Širdies Intronizacija .................................................. JO
Tarptautinia Eucharistinis Kongresas —

3.

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.l.C. .........................................
Adoracijos Vadovėlis ................................................................... ..

4.

Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun................................................

6.

i

6.
7.

1.00
.40

K Matulaitis, M.l.C................................... .................................... 1.25
Miiii) Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ........................ 26
Malda ui Jaunimą — parašė Kun.
J. Vaitkevičius, MAC. .................................................................... 10
Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, MAC....70

Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.
K Matulaitis, MAC........................................................................ 1.00
9. Krikščioniškoji Seimą parašė Kun. J. Vaitukaitis................. 10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C........... 1J5

8.

į

IA

12.

— vertė K Giedrutis .................................................. 75
Sv. Teresės Vaikelio Jėsaus — parašė Kun. Padolskis......... 76

Išsipildė

13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas ............................ 76
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....06
16 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėsų vertė K. V. K... .06
16.
17.

Uetuviikoe Pasakos — parašė J. Basanavičius ..................... 1.00
Praeities Pabyros — parašė Kon. A. Petrauskas, MAC......35

18.
19.

žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys ......................... .26
iv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.T.C. ..................... 1.00

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois

PRXTTGŽB

¥

KNEW!!J

1217 tomų lietuvių kalba, ar
ba 93,7 nuoš. visų leidinių. Ki
tomis -kalbomis daugiausia
KAUNAS (VDV) — Per knygų yra išleidę žydai. 7i
nai, jubiliejiniais metais, Lie nuoš. knygų išleista Kaune,
tuvoje išleista knygų daugiau kitos — kituose miestuose.
negu bet kuriais metais. Iš vi
Vilniuje pernai buvo išleis
so pernai išleista 1298 tomai;
ta 17 lietuviškų knygų.

Bv H. T. Elmo
T^E

"Tne

EGypTtANS
EVEN MUMMIFIED

Kiek Pernai Lietuvoje
Išleista Knygų

NAT1VE5 OF NEVV

SUtNEA PLACED A SPADE

gfc/frgtg (gfiSrg

AT THE HEAD OF A
GRA7E SO THAT |F THE
CORPSE RE6AINED rTŠ SOUL

'AINICH THEV CONSlDERED

AND CAME TO LIFE

IT

IISEUF

COULD
OUT UI

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. V. A. ŠIMKUS

i M MU*?r)
B?*'
, W.w.p,^x fMMr«>.

ROCHBSTBR, N. Y. — Pasionistas Tėvas Gabrielius, C.
P., skelibė misijas mūsų Šv.
J in gio bažnyčioje pradedant
kovo 5 d., Kryžiaus procesija
ir baigiant kovo 12 d- atnauji
nimu Krikšto įžadų bažnyčio
je užgesintomis šviesomis, už
degtomis žvakėmis rankose ir
Šv. Tėvo palaiminimu.
Nors oras buvo blogas per
visų savaitę, bet žmonės skai
tlingai lankėsi į misijas. Net
anksti rytais daug žmonių ateidavo išklausyti šv. Mišių,
o vakarais bažnyčia buvo pri
pildyta. Paskutinį sekmadie
nį visa bažnyčia ėjo prie Die
vo stalo, o paskutinį vakarų,
kada visi su uždegtomis ran
kose žvakėmis atnaujino Kri
kšto įžadus, vaizdas įbuvo įspūdingas ir priminė laikus,
kada krikščionys, susirinkę į
katakombas, prie silpnos žvakių šviesos, garbino Dievų.
Tas vaizdas priminė taipgi ir
šių dienų krikščionių perse
kiojimus Rusijoje ir Meksiko
je. Ilgai pasiliks tos misijos
atmintyje ir esame dėkingi sa
vo klebonui už pasidarbavi
mų, o misijonieriui už turinin
gus pamokslus.

Tel. YARda 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki Ofiao Tel. OANal 2345
4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šventadieniais: 11 iki 12
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakar*
Trečiadieniais pagal sutartį
į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Rea. TeL CANai 0402
ir Akinius Pritaiko
2305 So. Leavitt Street
’ 3343 So. Halsted Street

DR. F. G. VVINSKUNAS

TIMES IT WAS
CUSTOMARY TO SHOW A N»EW
BORN 0ABY TO IT'S FATHER.
WHO DECIDED VVHETHEC OR
OR NOT IT SHOULD ©E
PEPMITTED TO u VE u

Sėkmingos Misijos

LIETUVIAI DAKTARAI

ĮĮ.,.

Tegul gerasis Dievas sutei
kia jam sveikatos ir ištver
Darbus Lietuvos
mės dar ilgai darbuotis skel
Nauji biznieriai
Miškuose
DANTISTAS
bime Kristaus mokslo ir ra-j Misijos — Nauji
ir
Leonardas Kaminskas
So. 49th Court, Cicero
ginime žmonių prie atgailos. Biznieriai
KAUNAS (VDV) — Šiemet 1446
Antradieniais,
Ketvirtadieniais ir
Mirė
j
j Julius Gudynas jau pradėjo
Lietuvoje buvo labai menka
Penktadieniais
Kovo 8 d., mirė a. a. Ma-į UARY, IND. — Kovo 19 d. naujų biznį: popierinių daik- Žiema. Rogių geras kelias lbu- 1 Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L
rijona Stanienė, palikdama nu vakare prasidėjo misijos, ku tų ir popieros urmo sandėlį. vo tiktai apie 3-4 savaites. Dėl
S- Halsted St, Chicago
Pirmadieaiais, Treciadieaiais
ir
rias
veda
prel.
J.
Maeiejaus
Pirmiau
L.
Kaminskas
pradej
liūdime vyrų Vincentų ir sū
to susitrukdė darbai miškuo- *
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.
nų Vincentų de Paul, Tėvų kas. Baigsis sekančio sekma jo dirbti “Gary Paper Supply | se. Nors pramonei ir ūkininkų |
dienio
vakare.
Co.
”
,
o
paskui
ten
įstojo
dir

Antanų Baranauskų, brolį Sta
! reikalams pavyko prikirsti pa
bti
ir
J.
Gudynas.
nislovų Lietuvoje ir seserį Ce- Misijų pradžia buvo labai
kankamai miško medžiagos,
(BE1N AKA U SKAS)
“
Gary
Paper
Supply
Co.
”
cilijų Yuodienę Argentinoje. įspūdinga. Žmonių prisirinko
bet tiktai dalis jos iš miškų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
savininkas mirė; kompanija
Palaidota iš Šv. Jurgio baž
gana daug. Pirmadienio rytą likvidavosi ir L Kaminskas ir išvežta prie geležinkelių sto 6900 South Halsted Street
nyčios. Velionė seniau buvo
čių ir plukdomųjų upių. Tai
TELEFONAI:
darbavosi parapijos labui. Per irgi žmonių buvo daugiau, ne-j j Gudynas perėmė biznį ir gi dabar tenka laukti, kol iš Ofiso WENtworth 1612
Res. — YARda 3955
laidotuves bažnyčia buvo pil gu kitais sykiais. Mat, garie-1 jau pradėjo savystoviai dar- džius miškai ir keliai ir
OFISO VALANDOS:
na žmonių ir daugelis lydėjo čių tarpe yra daug prel. Ma- I buotis.
miško meddžiagų vežti
2 iki 4 popiet
1 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
į kapus.
ciejausko pažįstamų ir laukė Sveikiname naujus biznie- tais.
pagal sutartį.
rius ir linkime pasisekimo.
Vyrui ir sūnui reiškiame jo atvykstant.
užuojautos, o velionės sielai
Tel. Pullman 7235
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
meldžiame amžino atilsio Die Metinis Sodalicijos
Kę Skaitys Klaipėdos
Res. Pullman 0263
VlRginia 1116
4070 Archer Avė
vo karalystėje.
Vakaras
Krašto Vokietukai

MA LIETIMU ŽINIOS

“LC.HARLEi^

OR. P. ATKOCIŪNAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-tros lnbM
CHICAGO, ILL.
Telefonas NIlDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v.
Teletouaa HEMIock 6286

OR. PJ. BEINAR

DR. A. J. MANIKAS

Grabus

D R. A. W. JAGOBS

paprotys

Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredų
Seredomis ir Nedėl. pagal šutaitj
Sekmadienį susitariąs

DR. A. G. RAKAUSKĄ.
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
Irečiadieuiaie ir bekmadieniai*
Susitariąs

DK. MAUKIUE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tat YARda 0994
Rez. TeL PLAza 2400

▼ALANDOS:
KAUNAS (VDV) — Klai
DANTISTAS
Pastaraisiais laikais pasirei SCRANTON, PA. — Elena
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vai. dienų
škia gražus paprotys' tarpe šio Aponiūtė, 'generalė pirmsėdė, pėdos krašto Direktorija nu
10758 S. Michigan Avė.
ir
Marijona
Venzlauskaitė,
ve
statė,
kokios
turi
būti
perka

miesto lietuvių, kad kaimyChicago, lllinoia
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
nai ar dirbtuvės draugai už deja, daro planus Sodalicijos mos knygos pradžios mokyk
OFISO VALANDOS:
TeL YARdz 5921
Tel. Canal 6122
prašo šv. Mišias už mirusio metiniam šokių vakarui, ba lų vokiškiems knygynėliams. 9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12. Ofiso
Res.: KENvvood 5107
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Knygoms pirkti sudarytas pa
Res. Tel. Beverly 1868.
sielų. Gėlės greit vysta ir ne landžio 11 d., Hotel Casey.
grindinis
ir
du
pagalbiniai
su

LIETUVIAI
neša jokios naudos mirusiam.
Renginio komitetų sudaro
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bet Mišių auka, toji nevys sekančios: Elena Barusevičiū- rašai. Jei mokyklai nepakan
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:32
DANTISTAS
tanti gėlė, neša naudų sielai, tė ir Lenora Kisliūtė (Rėmė ka pagrindiniame sųrase nu Telephone YARda 1001
756 VVest 35th Street
2201 VVest Cermak Rd.
kuri tos aukos niekuomet ne jų), Cecilia ir Aldona Rama matytų knygų, tai gali pirkti
TeL CANai 5969
VALANDOS:
LIETUVIS ADVGKATAS
pamirš ir melsis už savo ge nauskaitės (tikietų), Eleonora pagal pirmų pagalbinj sųrasų
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
6 iki 8 vakare
radarius amžinoje Dievo ka Simulevičiūtė (muzikos), Ve knygas ir jei tada trūksta, tai 4631 So. Ashland Avenue
pagal
antrų.
Ligšiol
knygynė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
ralystėje.
Vyturys rną Gųdaičiūtė (aptaisymų,.
Res. 6515 S. Rockvvell Street1
pagal
sutartį.
lių turimos knygos turi būti
2155 VVest Cermak Road
Telephone REPublic 9723
Orai Po’teliūnaitė (reception)
Res
6958
So.
Talman
Avė.
PITTSBURGH, PA., kun. ir Aldona Andrukaičiūtė (pa peržiūrėtos ir pašalintos tos, j
OFISO VALANDOS:
Tėvų Marijonų
Les. Tel. GROvehnl 0617
kurios
neatitinka
šio
laiko
i1
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
J.- Vaišnoro klebonaujamoje garsinimų).
Uitice TeL HEMlock 4&4£
Korespondentė
Vedamų Misijų
ir pagal sutartį.
deologinei
dvasiai.
bažnyčioje balandžio 3—9 —
LIETUVIAI ADVOKATAI
Tvarkraštis
IeL
um 1974
kun. V. Andriuška, MIC.
6322 So. VVestern Avenue
OFISO
VALANDOS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
PITTSBURGH, PA., kun. J.
KAUNAS (VDV) — Fina
I
vaL ryto iki S z. vakare, liakinaat
BROCKTON, MASS., kun.
VaL 2—4
9 vak.
»g įj tračiedieeiu
Misiaus klebonaujamoje baž
nsų ministras patvirtino sta Panedėlį, VALANDOS:
J. Švagždžio klebonaujamoje
Utaraiake ir Ketverge
nyčioj, bal.“ 10—16 — kun. V.
1446
So.
49th
Ct
tutų, pagal kurį už nuopelnus
nuo 2 iki U vaL vakare.
bažnyčioje, kovo 27—9 balan Andriuška, M.I.C.
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki I v. v.
Subatomis nuo 7—9 vakare
Lietuvos ūkinei gerovei bei
Subatoj nno 12 iki 0 v. i.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
džio, kun. Adomas Morkūnas,
DANTŲ GYDYTOJAS
PHILADELPHIA, PA., ku
Tek Proepect 1012
pažangai asmenims bus duo
MIC.
Rea. TaL Reou bliu bu47
nigo Ig. Zirnblio klebonauja
3259 S. Halsted Street
Phone YARda 4787.
dami darbo žvaigždės ordinai,
BLIZABETH, N. J., kun. moje bažnyčioje kovo 26—29
CHICAOO, ILL
medaliai ar diplomai. Jais ap
J. Simonaičio klebonaujamoje — kun. J. Mačiulionis, MIC.
Ofiao TaL VlRginia 0086
dovanos finansų ministras, sa
Reaidaucijoa TaL BEVerley 8244
bažnyčioje, kovo 26— balan THOMPSON, CONN., Ma
4645 do. Asmanu Avenue
vo iniciatyva; be to, kandi
džio 9 kun. Juozapas Vaitke rianapolio Kolegijos studen
Ofiso Valandos
datus apdovanojimui gali pa
vičius, MIC.
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
tams rekolekcijos, balandžio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
siūlyti Prekybos, Pramonės, ir
Nedėliotais pagal sutartį.
SCHENECTADY, N. Y., 2—5 — kun. J. Mačiulionis,
Namų Telef. PROspeet 1939
4157 Archer Avenue
Amatų Rūmų valdyba ir kor
kun. A. Orvido klebonaujamo MIC.
Ofiao vaL: 2—4 ir 4—8 P„
poracijų valdybos.
Pittsburgh, Pa., kun. J. Vai
Reairiencija
Tel OANal 6UL
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba
Mrs.
Stella
AVhite,
vidaus
S939 So. Claremont
šnoro
klebonaujamoje
bažny

landžio — kun. J. Jaučius, M.
Valandos: 9—10 A. SL'
AKIŲ GYDYTOJAS
čioje balandžio 9—11, 40 va mokesčių rinkimo deputy, po
Nedėliomia pagal eutartį
I. C.
licijos perduota Los Angeles
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tai OANal 0257
MONTREAL,
CAN ADA, landų atlaidai — kun. J. Ma grand jury. Ji turės išaiškin
Ras. TeL PROapect 6659
2201
W.
Cermak
Road
kun. Bobino klebonaujamoje čiulionis, M.I.C.
ti, kaip žuvo jos vyras, kuris,
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. i.
bažnyčioje, balandžio 3—9 —
kaip ji sako, iškritęs iš auto
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kun. J. Jančius, MIC.
ĮSIGYKITE
6631 S. California Avė.
mobilio, kurį ji vairavo būda
DETROIT, MICH., kun. J.
1821 So. Halsted Street
Telefonas REPublic 7868
Gavėniai Reikalingę ma neblaiviam stovy ir grei
Rezidencija
6600 So. Artesian Ava.
Čižausko klebonaujamoje baž
tai važiuodama. (Acme photo)
Office Phone
Res and Office VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Knygelę
SPECIALISTAS
nyčioje, kovo 26—2 balandžio
PROspeet 1028
2369 S. Leavitt St.
6 iki S vaL vakaro
OPTOMETRICALLY AKIŲ
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706
— kun. P. Malinauskas, MIC.
LIETUVIS
TaL YARda 2246
ADVOKATAI

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

JOSEPH J. GRISH

DR. WALTER J. PHILLIPS

KAL & ZARETSKY

DR. J. J. SIMONAITIS
ir

OAL I

7—

DR. A. P. STULGA

NAUJAS GIESMYNĖLIS
I

—

dalis

Kalėdinės

Žodžius

—

dalis

lykų

LLI

28

nesio

SPRINGFIELD, ILL., kun.
S. Yunkerio klebonaujamoje
bažnyčioje, balandžio 7—9 —
kun. P. Malinauskas, MIC.

PHILADELPHIA, PA., ku
nigo Ig.1 Zirnblio klebonauja
moje bažnyčioje, kovo 20—26
—

kun.

V.

dalis-b)

J.

Vaitekūno

R.

Palengvins akių įtempimą, kas es
ti priežastimi
galvos
skaudSjitno,
svaigimo, aklų įtempimo, nervuotli
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso
trumparegystę ir tollregystę. priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama J

Gavėnios Giesmės
gės

iš

“Ramybė

I.,

mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos: nuo 10 lkl > vai. vak.
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys sutaiso
mos lx> akinių. Kainos pigios kaip
pirmiau.

maldakny

Jums”

10c

kun.

klebonaujamoje

kovo

30—2

PUB.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

CO,

2334

M.

LV

kas.

36

dalis-a)

harm.

18

9

Kačanaus

S.

Oakley

Chicago,

A

Avė.,

Illinois

--------- t-----

r/

RAVON

ITS 0WN TRATI
jr.lllIONS PREFER

C

DR. P. Z. ZALATORIS

Sak

harm.

giesmės

harm.

AI.

giesmės

AL

15c.

Birželio

—

mė

Kar

50c.

Giesmėt

—

i

Kačanaus

Al.

galima

DR. S. BIEŽIS

nien.

Svenč.

—

giesmių

Taipgi

Ka

50c.

25c.

gauti

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSKA8)
•YDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

LIE

2403 W. 63rd SL, Chicago
TUVIŠKŲ

nupiginta

kitiems

ŠOKIŲ

kaina

—

ALBUMĄ

Piano

instrumentams

$LV

po

50c,

“DRAUGAS”

Nedėliorn Ir Trečiadieniais
Pasaal Bntarų.

IeL LAFeyette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

2334

So.

Oakley

Avė.

4300 So. Farfleld Avenue
Chicago,

UI.

TeL YARda 1373.

balan

džio — kun. V. Andriuška,
LC.

giesmės,

Dievų,

ir

DRAUGAS
bažnyčioje,

SuvtrS 30 metų praktikavimo
Mano (.aranlavInuLM

GRAUDŪS
VERKSMAI

Atspausdinta

dalis-c)

Al.

3uo

giesmės,

čanauskas.

MIC.

Andriuška,

PROVIDENCE,

STACIJOS

Ai.

Ve

ir

Gegužės

giesmės

Kačanauskas.

LU

parašė

giesmės

harm.

ramento

DR. VAITUSH, OPT.

harm.

30

dalis-a)

giesmės,

IU

Gavėnios

giesmės,

čanauskas.

kas.

melodijas

DR. T. DUNDULIS

J,

harm.

Juozas.

Seirijų

II

ir

ir

Adventinės

giesmės,

DR. STRIKOL’IS

Turėdami Kų Nori Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti —- Arba
į Norėdami K| Nors Pirkti, Atmiakita Er go’ Cteifisd

Ofiso Valandos:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro
Sekt, ari įeruau ir Treči&dieuuug
.
Pagal čįlilACa* ____ ___

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

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

Seredoj pagal sutarti

DR. V. L SIEDUNSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAPayette 3650
Antradieniam, Ketvirtadieniais ir
•
Penktadieniais
4631 South Ashland Avė.
TeL YARda 0994
Ptnnadiemais, Tre<‘.iadieuuna

įg

■

DxcTTTCFTB
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MŪSŲ ORGANIZUOTOJI VEIKIA

CICEROS LETUVBJ NAUJIENOS!
Novena

A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

KLAUSYKITE

Ntw City Furniture Mari
RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
Šakar Makar Moterų Choras ir didelė eilė kitų radio
žvaigždžių.

Mirė Senas Parapijonas

Kodėl dar ne visose para- biančias naujų narių arba staŠv. Antano bažnyčioje šj į Kovo 20 d., plaučių uždogipijose randasi Federacijos tybos fondams vajus: LRKiS
ketvir tadienį, 8 vai. ryto, šv. i mu mirė senas šv. Antano pa' A, Mot. iSų-gos, Vyčių, Lab
skyriai t
Mišiomis prasidės novena į rapijonas^ Petras liašinskis,
Kodėl ne visuose katalikų darių Sų-gos, Šv. Kazimiero
Sopulingųjų Dievo Motinų. 1639 So. 50tli Ave.
, %
namuose randasi katalikiškas Akad. Rėmėjų dr-jos ir ypač
Sirgo
vos
tris
dienas.
Ve

Šventė Sopulingos Dievo Mo
kat. spaudos platinimo reika žo pas apaštalus ir vis juos
laikraštis, kat. knygos i
tinos pripuola ‘paskutinį šio lionis buvo vienas iš tų, ku
Tokie klausimai kyla iš lais.
rado miegančius. Ir vis liepė
mėnesio penktadienį, kovo 31 ris yra atsilyginęs savo para
Jei visi, kaip vienas, gyvai budėti... Bet Jėzus tik tretį
klausius dr. A. Rakausko repijos kvotų. Priklausė prie
d.
ferato TT. Marijonų rėmėjų susirūpinsime minėtais reika sykį, radęs miegančius, parei
Nors mes turime novenų į Šv. Antano dr-jos ir buvo iš Pirmų syk istorijoj, kad ši
seime, vasario 5 d., Šv. Jur lais, visų mūsų draugijų — škė pasigailėjimų sakydamas:
Sopulingųjų Dievo Motinų tikimas jos narys. Sulyg savo Anglijos karaliaus karūna bū gio parap. svet. tema: “Lietu organizacijų susirinkimuose;
“Miegokite!... Tiesa, dvasia ykas penktadienio rytų, popiet išgalės, darbavosi parapijos tų išvesta į dominijų. Ji ve vių katalikiškas dienraštis”. jei visų katalikų namuose bus
ra stropi... bet kūnas silp
Iš angliško vertė
ir vakare, kuri, kaip buvo iki labui ir buvo kai kurį laikų žama į Kanadų. Vizito metu Ir išklausius L. Šimučio refe dienraštis “Draugas”, ir kiti
nas!”... Tad čia aišku, kad
Kun.
Ant. M. Karužiškis
šiol, tai ir toliau bus, bet da parapijos trustisu.
karalius dėvės jų dalyvauda rato Vak. Valst. L. Kat. 16 kat. laikraščiai, žurnalai, kny Kristus su savo apaštalais kė
Visi ciceriečiai, kurie paži mas parlamento sesijoj.
bar devynių dienų novena bus
konferencijoje, N. Pr. P. Šv. gos; jei visose parapijose, ko lias dienas buvo nemiegoję. O
Mylimasis skundėsi savo
prieš Sopulingos Dievo Moti nojo a. a. Petrų Rašinškį, la
(Acme piloto)
parap. salėje, kovo 5 d., tema: lonijose bus stiprūs Federaci ar mes nedaugiau išmiegam Mylimajam kas link pagun
bai apgaili. Dėl jo mirties, jo
nos metinę šventę.
“Federacijos skyrių atgaivini jos skyriai, stiprios visos mū už Kristų ir Jo apaštalus, kad
Duodame progos visiems, žmonai Onai. sūnui, dukterims sižadėjo atnešti kiekviena na mo bei mūsų veikimo stiprini sų draugijos, organizacijos, bijom pasišventimo pasidar dų, kurios jam kasdien atėjo
kankinti jo mintis. Ir Myli
kurie nori novenų daryti, tai- ir visai giminei, reiškiame nuo' rė. O tų narių kuopoj yra ne
mo reikalai”, šie klausiniai jokie pavojai mums nebus bai buoti visuomenės gerovei t ir masis atsakė, sakydamas kad
užuojautų.
mažai, tat ir “door prizes” nelengvai išrišami. Tačiau,
pgi ir tiems, kurie pradėjo
kad pavaduoti jau gan pavar- paguudo3 yra proga, kuria
sūsA. a. Petro Rašinskio lai dovanų bus tiok, kad užteks kaJ ucpatekti
novenų penktadieniais, bet
Kristaus jį.
gali kreiptis . atmintį>
Išklausę dažnai rimtų ra guanu visuomenės gerovei da-'
dėl kokių nors priežasčių ne dotuvės įvyks kovo 23 d., iš visiems Ar gali būti kas gra- tarme: “Sakau gi jums, kiek
portų iš Fed. apskričio, sky rbuotojus!
t atsimindamas Dievą ir mylegalėjo baigti. Dabar per de Šv. Antano parap. bažnyčios žesnio ir verto paramos, kaip vienam turinčiam bus duota,
Mūsų
dvasios
vadai
' damas Jo garbę ir tobulybes.
riaus, ar bet kurios kitos or
vynias dienas paeiliui visi tu į Šv. Kazimiero kapines. Iš Moterų Sų-gos 2-ros kuopos įr jįg apSčįaį turės; iš to gi,
ganizacijos apskričio, ar sky Kristaus pavyzdžiu matom
rės progos savo intencija iš kilmingos pamaldos prasidės pramoga.
kurs neturi, bus atimta net ir riaus, arba seimo, raportų pri einančius ir mūsų dvasios va
9 vai. ryto.
pildyti.
Rengimo komisijų sudaro tai, kų jis turi” ((Luk. 19, imam ir paliekam priimtų. O dus : kunigus, misijonierius, minėtais būdais visada ir vi
Rytais novenos pamaldos
Be abejonės, parapijonai ne- jaunos ir energingos moterys, 22-26).
apie raporte nurodomų dar vienuolius, vienuoles. Reikia sose liet. kolonijose.
bus tuoj po 8 vai. šv. Mišių, pamirš a. a. Petro Rašinskio kurios visa širdimi atsidavę,
buotę nutylime, dažnai veng ir mums, pasaulionims, dar Remkime taipgi Labdarių j
Kad
už
mūsų
apsileidimų
lietuviškai, 4 valandų popiet ir skaitlingai dalyvaus laido
rūpinosi, kad atsilankusius nekristų ant mūsų (katalikų) dami pasišventimo pasidar bininkams, profesijonalams ir Sų-gų. Jos vajui darbininkus
anglų kalboje.
tuvėse.
Kap. svečius ir viešnias kuo gra
biznieriams juos sekti. Ir taip organizuokime visur. O taip
minėta Kristaus ištarmė, aiš buoti visuomenės naudai ir oa
Kadangi kito sekmadienio
bus išrištas pradžioje minė ateisim .į pagalbų seneliams
žiausiai priimti ir apdovanoku, neužtenka mums aprūpin žnai bijom $1.00 užsimokėti
vakare, 7 vai., prasidės misi
prieglaudų statybos komisijos |
ti.
Fed. centrui, kaipo metinę duo tas sunkusis klausimas.
Šj
Vakarę
Mot.
Sę-gos
ti
vien
tik
parapijų
reikalus.
.
!
aJJ£U
jos anglų kalboje ir tęsis per
klę,
kas draugijai veik nieko Dar pakartoju; stokim visi pirmininkui kun. A. Linkui.
Atliekamu
laiku,
nors
maža
2-ros
Kuopos
Pramoga
Taigi, malonūs ciceriečiai ir
visų savaitę, todėl kas vaka
Kun. Liukui min. vajuj rei-1
ant kojų
nereiškia.
dalimi
medžiaginė
parama
ir
chicagiečiai,
padarykime
tų
ras novenos į Sopulingųjų Die
Išklausę savo atstovų rapo kalinga didelė armija darbuo
Kam nėra žinomi iš ciceTodėl sekame Kristų
darbuotė
pasišventimu
reikia
malonumų
Moterų
Sų-gos
2
vo Motinų nebus, išskyrus pe riečių Moterų Sų-gos 2-ros kp.
rtų iš Feder. apskričio, suor- tojų. Organizuokime juos kur
aprūpinti
ir
visas
kitas
kata

Čia
mums
reikia
pažvelgti
į
kuopai,
dalyvaukime
skaitlin

nktadienį. Penktadieniais, kad praeities gražūs darbai ir jų
'ganizuokime savo kolonijoje tik galime visi. Gavę naujų J
likiškas
įstaigas
bendrai:
stip

Kristaus
ir
Jo
bažnyčios
vei

gai,
o
jos
ateityje
neužmirš
ir misijų laiku, novenos pa parengimai. Be abejo, kiek
min. komitetui narių, jų adre-|
komisijų spaudai platinti.
rinti
mūsų,
ALRK
Federaci

klų.
Kristus,
eidamas
melstis
ir
kitų
draugijų
parengimų.
maldos bus kaip visuomet: vienam, kuris lankėsi ir sekė
Pasiryžkime dauginti narius sus pasiųskime: Rev. A. Lin-|
Cicerietis jų, auginti nariais katalikiš į Alyvų darželį, paliko apaš
rytų 8 vai., popiet 4 vai., va juos. Taigi, ir šį vakarų, ko
mūsų organizacijoms: LRKS kus, 12259 Emerald Ave., Chi
kas organizacijas, ypatingai talus budėti. Jis net tris sy
kare 7 ir 8 valandų.
J. S.
Amerikoje, Mot. Sų-gai, Liet cago, III.
vo 23 d. 2-ros kuopos sųjunYpač šiuo laiku labai mel gietės rengia kauliukais ir kor Protingas vyras gerai ir organizacijas šiuo laiku skel- kius po trumpos maldos grį Vyčiams ir visam mūsų jau
Jeigu nemoki patraukti ki-l
džiu nepamiršti savo intenci tomis žaidimo pramogų demo tiesiai mano, bet viso savęs
nimui — sodalietėms, skau
tų, kaip-gi nori, kad kas stotų|
joj Iaetuvos įeikalų. Melski kratų salėje, 4J3OS AVest 16tb neatveria.--:ntams ir t.t.
po tavo vėliava?
me novenoje, kad Dievas sau St. Dovanas gražias ir bran Jei visuomeninė dirva atsa
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Auginkime nariais ARD ir
gotų mūsų tautų nuo užgrobi- gias gaus kiekvienas staliu kančiai dar neprirengta, nedirbkim jos vajuje.
kų.
Kun. Jeronimas kas. Bet atminkite, kad bus perkokio ir derliaus iš pasėIrba Flovver ShoppeI
Auginkime panašiai seserų

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

Chicagos biznierių
halsas

John F. Eudeikis

ir “door prizes” kurias pa- lio sulauksi.

Illinois Lietuvių Vaizbos
Butas Išsiuntė Tokias
Kablegramas:
\
March 21, 1939

Honorable Sumner Welles,
Acting Secretary of State,
Washington, D. C.
The Lithuanian Chamber of
Commerce of Illinois hopes
that our government vili be
as emphatic in its protests against aggressors who are
contemplating the seizure of
Lithuanian territory as it was
in its protests against the in- Į
vasion of other small nations.

John W. Kaledinskas, pre
sident Lithuanian Chamber
of Conunerce of Illinois.
J. P. Rakštis, chairman
Foreign Relations Commit.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE

KELNER-PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. I5th Ave.

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Sairfield Avenue

LEONARDAS

Tel. LAFAYETTE 0727

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DYKAI

PATARKAVIMAS DIENĄ H MAKT]
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 5 lst St

TeL YARDS 1278

koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite miškų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais,
7:00 vai. vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas

Res. 4543 South Paulina Street

o

h DIKEKIOIIAI

L 'j
>

KARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UZ ŽEMESNES KAINAS

His Excelleincy Lord Neville
Chamberlain,
Premier of Great Britain,
London

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTSS - GBRIAUSIA
MEDŽIAGA

John W. Kaledinskas, pre
sident Litbuanian Chamber
of Commerce of Illinois.
J. P. Rakštis, chairman
Foreign Relations Commit. f

4

P. ŠALTHHERAS

March 21, 1939

Your intercession and humanitarian aid is bcgged at
any attempt made to seize
any Lithuanian territory Iby
aggressor nations.

4180 Archer Ave.
Pranciškiečių rėmėjų draugi
Phone IiAFAVETTE 5800
jų ir remkime jos darbuotę.
Mylintiems
Vestuvėms •
Auginkime TT. Marijonų I Gėles
US — Laidotuvėms
Bankietanis
PapnofttmNmn
rėmėjų skyrius panašiais virš-

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CBRTHTCATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North VVestern Ave.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyriui randui skersai nno Holy Sapnlchn

r;

Kapinių, 5900 Wert Ullh 8trcet

S. P. Mažeika
Astanas M.Pbllips
lJ.Zolo
Ateit V. Pri®
PJ. Kukas
Aatiumy B. Petkus
LadmiczirS
lliifen

3319 Lituanica Avenue
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Ave.
Phone YABds 4908
1646 West 46th Street
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayettc 8024
3354 So. Halsted St.

Telefonas YABds 1419
6834 So. Western Ave.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANaI 2515
Skyrius 42-44 E. 108 Rt
Phone PULlrnan 1270
4348 So. California Ave,
Phone LAFayette 3572

Ketvirtadienis, kovo 23, 1939
už aukas salėje ir kurios au
kojo iš ryto laike rinkliavos,
rinkikėms ir šeimininkėms,
kurios dirbo virtuvėj. į Vienu
žodžiu, dėkoja visiems, kurie
kuo nors prisidėjo prie šio
vakaro.
S. Wodman, koresp.

=^1

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
LIETUVIŲ KALBOS CHICAGO HIGH
SCHOOL REIKALU
Brighton Parko lietuvių pa
rapijos svetainėje įvyko Kel
ly High School mokinių ir tė
vų susirinkimas, sušauktas
Lietuvių Kalbos Komiteto, nu
statymui veikimo sųryšyje su
pastangomis įvesti lietuvių
kalbų į minimų mokyklų. Susirinkiman atvyko gražus bū
relis jaunuolių mokinių ir
vietos veikėjų. Komiteto pirm.
adv. C. V. Cliesnul (Česnulis)
paaiškino tikslų susirinkimo
ir sųly gas, kurias Board of
Education stato įvedimui lie
tuvių kalbos klasės bent ku
rioje mokykloje. Reikia, kad
nemažiau šimto mokinių pri
duoti} tam tikrų aplikacijų su

parašu savo ir tėvo arba mo
tinos. Paaiškėjo, kad Kelly
mokykloje randasi 300 lietu
vių mokinių, kurie net turi
mokykloje savo klūbų.
Susirinkusieji entuzijostiškai sumanymui pritarė ir pa
reiškė noro jo vykinimui pa
sidarbuoti. Išrinktas komite
tas, į kurį įėjo patys mokiniai
ir augusieji, kad jiems darbe
padėti. Iš to, kas matėsi su
sirinkime, galima laukti gra
žu} sėkmių.

RADIO
BUDRIKO RADIO
VALANDA

Pereitų sekmadienį Budriko
radio valanda linksmai nus
kambėjo oro bangomis duetu,
kvartetu ir solo padainuoto
mis dainelėmis su pritarimu
ARD Pramoga
simfonijos orkestros. Dainuos
BRIDGEPORT. — ARD 2 buvo linksmos, gerai parink
skyr. “bunco party” įvyks tos ir dainuojančių balsai bu
Vienoje Chicago ligonini!}
kovo 30 d., 7 vai. vak. Bus
sergantiems įvairiomis nugar gražių dovanų ir užkandžio. vo geri ir gerai suderinti.
kaulio ligomis, negalintiems Pelnas skiriamas vietos sese Žymi programos dalis buvo
pasikelti, net pasijudinti įtai rims ir seimui auka.
pašvęsta Juozų pasveikinimui
syti tam tikri periskopiniai asu jų vardo diena, tam tyčia
Vakarėlis
įvyks
Šv.
Jurgio
kiniai, kuriuos užsidėjęs ligo
tai progai parašyta ir sukom'
parap.
salėje,
32
PI.
ir
Litua

nis gali skaityti knygų, kaip
panuota daina.
nica
Ave.
Įėjimas
25c.
šioj nuotraukoj parodoma
Simfonijos orkestrą sugro
Visi prašomi atsilankyti.
Švietimo Bordas nutarė užsa
jo kelis smagius valcus ir pol
kyti daug tokių akinių.
Komisija kas ir vienų ilgų lietuvių liau
(Acme telephoto)
dies melodijų šiupinį.

CLASSIFIED

CLASSIFIED

PARDAVIMUI BUNGAI.OW
6-kambarių bungalow.
Priežastis
pardavimo — liga. Neatmesime pro
tingo paslulljlmo. Atsišaukite: 6537
South Artesian Avenue.

PARDAVIMUI MARQUETTE

PARDAVIMUI NAMAS
2-aukštų medinis namas. 4 — 4-kambarių fletal. Skliautuotos tarpdurys.
įtaisytos vanlos. Įeigos per metus —
$1,104.00.
Atsišaukite; 1433 Wolfrain Street, Chicago. Illinois.

PARKE
6 kambarių kampinis bungalovr su
garadžiu. $1,500. cash. Pilna kaina
$4,300.00.
2 fletų mūrinis namas lr gara
džius. Parsiduoda pigiai — tiktai
$7,000.00 arba malnysim ant biznia
vo namo, arba ant namo su taverno
bizniu bile kur.

PARDAVIMUI
Parsiduoda grosemė ir pieninė. Vieta
gera. Visi Įrengimai nauji. Parduosiu
nebrangiai. SĮ mėnes) turiu parduoti.
Jeigu kas norite namą. mainyti ant
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
ri būti Cicero, Park Holme arba
Marųuette Park. Atsišaukite; 1538
South SOth Avenne, Cicero, nilnois.

Kampinis namas — 6 krautuvės ir
du fletai, viskas lšrenduota. $5,000.
cash. Balansas lengvais Išmokėji
mais.

DIDELIS BARGENAS — WEST
SIDE
3 namai, 2 bizniavi, užeiga ir barber shop. Jei kas norės, parduosiu ir
vieną taverną. Namai gerame stovy
je, turi visus patogumus. Bizniai iš
dirbti per daugel) metų. Pardavimo
priežastį ištirsite ant vietos. Pama
tykite namus ir biznius. Savininkas:
Antanas Sheme’ls. 2225 South Leavitt Street, telefonas CANaJ 0945.

Pasidrąsink lr mainyk savo prlvatišką namą ant namo su bizniu lr
nebereikės rūpintis apie darbą. Pra
šome pas mane. Pigiau nuptrksite,
geriau išmainysite lr gausite teisin
gą patarnavimą.

_____ PARDAVIMUI NAMAI
Mūrinis "bungalow", 5 dideli ka
mbariai. apšildoma’. Marųuette Par
ke. Kaina tik $4700. Įmokėti $1800.
fl. po 4 kamb. ir 4 kamb. beismonte, gražus mūrinis namas, ran
dasi Marųuette T’nrke.
Kaina tik
Kita
Budriko
programa
bus $7800.
.
e
.
Įmokėt $1000.
ketvirtadieni vakare is sto- 2 dideli storai ir 8 n. po 5 kamb.,
_
stiprus muro namas, randasi ant 2
BRIGHTON PARK. — Taip. ties„ HTTTiT'n
A'rlrC, goa
1420 1k. n
Prograbiznio gatvių. Kaina greitam parda
vimui tiktai $16,500. įmokėt $5000
L. Vyčių 36 kuopa rengiasi mų išpildys geri dainininkai arba
daugiau.
prie gražaus veikalo “Piloto ir geri akordinistai, suteikda 2 fl. po 5 kamb. Platus lotas. Ran
prie lietuvių bažnyčios, BrighDuktė”, kuris vaizduoja pra mi klausytojams gražių liau dasi
ton Parke. Kaina. $5300.
Įmokėt
$2500.
džią Kristaus kančios. Veika dies dainelių ir gražios mu 2 fl. po 5 kamb. geras muro na
mas, randasi Brighton Parke. Kaina
las nepaprastai įdomus. Bus
$6300. Įmokėt $2000.
™id^'5~V^bų""sekmadie zikos. Be to, bus svarbūs as tik Mes
atstovaujame H. O. Ii. C.
n. Wand 2 d) parapijos sa_ menų ir draugijų pranešimai, Valdžios Įstaigą ir~Banku reciverius.
kurie pavedė mums parduoti namus
už skolas. Tad parduodame
lėj, 2 vai. popiet ir 7:30 va- Tai bus ketvirtadienio vaka- paimtus
namus už labai žemą kainą lr su
mažu (mokėjimu.
kare.
Bern.' re nuo 7 iki 8 valandos.
J.
Kreipkitės pas Įgaliotini;
K. J. MACKE-MACIUKAS
2346 W. 69th St. 2-ras aukštas
Taipogi pranešu, kad kovo 20
Tel. Prospect 3140

Tuojau bus šaukiamas stu
dentų klūbo susirinkimas, o
“Piloto Duktė”
po to valdybos vietinio komi no Ražančiaus $3.00, D. An- Chicagoj
teto.
RapJdrulienė $4.00. Po $1.00 au
kojo: laidotuvių direktorius
Po
vakarienės
išpildyta
gra
A. Phillips, J. Kulikauskas,
Vajaus Vakariene
ži programa, kurių paruošė M. Jaunienė, O. Mozrekienė.
BRIDGEPORT. — Šv. Kaz. komp. A. Pocius ir vietinės
T. Uksas, A. Belskis, P. PraAkad. Rėm. 2 skyriaus meti seserys. Per programų žmones
tikaiitė, M. Kalinauskas, V.
nėj vajaus vakarienėj svečių sažavėjo Antifonalis choras ir Trust) A. Wozhut, A. Lcščin.
ir viešnių buvo ir iš kiti} ko viešnia iš
.. w„.
AVestt Side Irena Ai sk.en.( p jankauskaį,5) j;
lonijų,- kaip tai ponai Kuli- tutytė, kurioms komp. Pocius
Selven, M. Talakauskienė, R.
kauskai iš "W ėst Šildė, p-nia j akompanavo. Kalbų beveik ne Maziliauskienė, A. Rokas, H.
Virginia Trust iš Morgan Pa buvo, tik vakaro vedėjas kun.
AVoidat, M. Rumbinienė, V.
rko, iš Cicero p-lė Grimiūtė Petrauskas trumpai kalbėjo,
su drauge, ir daug kitų, o iš tai publikai neatsibodo klau Pakalnienė, M. Puišienė, E. "Dvasine Puota
Strazdauskienė, U. Gudas, B.
d. mirė narys Petras Rašinsvietinių jaunas laidotuvių di sytis. Jis dėkojo visiems atsi
Draugija
Šv.
Antano
eina
Zalatorienė, V. Baturienė, V.
kis.
Raštininkas
rektorius A. Phillips ir mo lankiusiems, darbininkėms, bi
Dambrauskienė, P. Kripienė in corpore prie Šv. Sakramen
tina, AVoidatai, AVozbutai ir znieriams ir rėmėjoms už au
to sekmadienį, kovo 26 d., Niekšai moka melui pasi
ir E. Šugždienė.
kiti. Valgiai buvo geri, patar kas. Buvo pagerbtos tos rė7:30 ryto. Užprašytos šv. Mi- švęsti, o tu vangus savo teisiu
Komisija ir valdyba reiškia šios už mirusius dr-jos narius, 'game pašaukime.
navimas rūpestingas dėl to, ‘mėjos, kurios išbuvo skyriuj
padėkų visiems, kurie aukojo
kad uoliai darbavosi komisi nuolat nuo jo įsisteigimo.
valgių ir visiems atsilankiu
ja su valdybos pagalba.
Tų vakarų Kazimieras įmo siems. Taipgi dėkojo kun. S.
Vakarų pradėjo skyriaus pi- kėjo dalį mokesties į amžinus
Petrauskui už vakaro vedimų,
rmin. A. Vaišvilienė ir visų narius — $25.00, Apaštalys
komp. Pociui už gražių prog
tvarkų pavedė kun. Petraus- tės draugija aukojo $5.00 su ramų ir sesutėms, Jaunų Mo
•v
kui, kuris labai gražiai parei $1.00, pridėta. Trumpnlio, šv. terų klūbūi už patarnavimų
gas atliko.
Petronėlės dr-ja $7.00, Amži- salėje prie stalų, aukotojams

DIDĖLE EKSKURSIJA

Del informacijų kreipkitės p

1. &

B. AMBRAZIEJUS
168 Grand Si.. Brooklyn. N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St. Nowark. N. J.
JOHN SEKYS
904 Broad St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn. N. Y.
G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St., Worcaatar. Masą.
PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N, Main St., Brockton. Mau.

PAUL MOLIS
1982 — 25th St.. Dotroit. Mich.
LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 S. Halsted St.. Chicago. III.

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
K. S. KARPIUS
6820 Superior Ava..
Clavaland, Ohio

A.

VARASIUS
2316 Sarah St.. Pittsburgh. Pa.

I. P. WA3ILAUSKAS
814 Bank St.. Waterbury. Conn.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 S. Oakley Ava.. Chicago. IU

Earl Austin
J. M. Angleton, farmerys, pirmas išgirdęs automobily
sprogimų ir nugabenęs aukas į artimiausių ligoninę. Spro
gime žuvo Earl Austin, National Youth Administration,
Cave-in-Rock, Ilk, apygardos viršininkas, o Lucile McDowell,
sykiu važiavusi su Austinu, neteko kojos. Paaiškėjo, kad
automobily buvo paruošta dinamito bomba kerštui įvykdyti.
Policijos sulaikyta Austino žmona ir T. Simons, Austinų
įnamis.

I LIETUVI!

REIKALINGA MERGINA
Margina nuolatiniam namų darbui.
Turi turėti patyrimą su kūdikiu. Ne
reikia plauti drabužių. Nėra virimo.
Pasilikti.
Atsišaukite Telefonu ESTebrook 2930

KAM REIKALINGI vėliausios išdir
bystės, pilno Įrengimo bučernės fikčeriai, inimant registerj, svarstykles
ir
skaičiavimo
(adding)
mašiną.
Viskas gryno ąžuolo ir kuogerlausiam
stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis
adresu: 2900 So. Emerald Ave.

Reaerve

Tu rta h viri

GEGUŽĖS 13. 1939

MiM Service Station

Išmokėjom
Už padėtus
pinigus

PARDAVTMUI
Pulkus 2-fletų mūrinis namas —
5 kambariai Į fletą. Geras bargen
as. Atsišaukite: 2338 W. 22nd PI.,
tel. ROCkvvcll 2812.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su
asla taverne.
Renda $25.00. Priežastis pardavimo
— nesutikimas tarp vyro
ir žmo
nos. 4504 8. Hermitage Ave., Chlcaeo. Dlinois.
PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai,
šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius, viskas naujausios mados.
1628 S. 47th Court. Cieero. nilnois.

PARDAVTMUI
Namas su bizniu, pieninė lr grosernė. Biznis gerai išdirbtas, randasi
lietuvių kolonijoje. Ciceroje, arti. lie
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 ir
4 gražius kambarius. Grosernėje Įrengti visi fiksčeriai, yra ir naujas
elektrinis šaldytuvas ir pilnas pir
mos rūšies stakas.
Gera priežastis
pardavimui. Atsišaukite pas savinin
ką: IV. Stankus, 1325 South SOth
Court, Cicero, Blinois.

RENDON KAMBARIAI
Rendon trys apšildomi kambariai:'
refrigeratorius: antras aukštas. At
sišaukite: 7001 South Talman Ave.
Telefonas HEMloek 6469.

2 aukštų medinis namas, mūrinis
pamatas; 2—6 kambarių fletai;
pečiu apšildomi; 2 karų gara
džius.
Randasi prie California ir 44-tos
Gatvės
Kaina $5200.00
Šaukite W. G. Pokorny,
TeL Yards 3395

Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių

Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti

GAUKITE
MOSV

T HERMIO
PERMANENT

WAVE

Mes nevartojam net mašinos,
nei elektrikos. Garantuojame sugarblniuotl
bile
kokios
rūšies
plaukus. $5.50 vertybė — šia sa
vaitę tiktai $4.50.

BERNICE’S BEAUTY
SHOP

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

1725 WEST 47TH STREET
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771
16

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

T. Simons

Alice Austin

BUREAU
Folklore

Radio

Prograa

Every Sunday from I—2 P. M.

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

UNIVERSAL
RESTAURANT

Incorporated

Tel.

Prospect

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporto

0745-0746

Wbolesale Only

750 W. 31st Street
A ▲. MORKUS, savininkas
TeL Victory 9670

5931-33 So. Ashland Ave.

Pas mua galima gauti tikrai Uo
tu višką Importą Valatyblnę Deg
tiną.

TELEFONAS OANAL 3764

Mea Ir Vlal Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. DztmidM
Savininkai

..............

patyrimo.

PALENDECH’S TRAVEL

JUSTIN MACKIEWICH
President
HELEN KUCHINSKAS, See.

2335 South Western Avenue

Vt '

metų

Klausykite

of CHICAGO

Ule Juknla, sav,

Lucine McDowell

“DRAUGĄ

Kam Kankintis?

4%

Patarnauja Lietuviai

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

. PARDAVIMUI NAMAS
3 aukštų mūrinis namas. 2 krau
tuvės: Bučernė lr Siušapė pirmame
aukšte.
2 4-kambarlų fletai Ir2
3-kambarių fletai. Noriu parduoti ar
mainyti ant mažesnio. 2059 West 23nl Street. Antras aukštas užpakaly.

(Notth East Corner Archer and
Sacramento Ave.)

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

naudotis mano patarnavimu.
/

Valandos: Rytais Ir Vakarais lr
pagal su tarti. (appolntment 1

4192 S. ARCHER AVENUE

Phone LAFAYETTE 0461

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus

Campbell

lubos. Įėjimas Iš
Ave. pusės.

PLATINKITE

Išplauks iš New Yorko

HAMBUBG-AMEBICAN LINE®
N0BTH GEBMAN LLOTD|S|

2500 AVest 63rd Street
8-tros

BARGENAS

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

Greiti traukiniai prie pat laivo
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną
ir Klaipėdą

URNICH

(KAZYS TONIKAS)

PARDAVIMUI
REIKALINGA MERGINA
Nuosavybė — Rooming House, 14 Reikalinga mergina nuolatiniam darkambarių. Karštuvandeniu apšildo- I
“ “7*
ma. trys vanios: 2-karų garadžius: j ^.u‘- “aža Šeimyna. Nereikia gaminon-.on- (eigos $200.00 Į mėk
Telefolotas 36x190
nes). Parsiduoda pigiai. Savininkas:
48 North Lotus Avenue. Tel. Coumbus 4951.

Rengia ir prižiūri
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SĄJUNGA
AMERIKOJE

EUROPA

CHARLES

«•
SKAITYKITE VIEN KATA.

LIKISKUS LAIHRASOIUS

