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Pasirašyta Lietuvos su Vokietija sutartis
Sitartimi atplėštas Klaipėdos kraštas;
litavai pripažinta naudotis uostu

Vukietija grasinimais privertė
Lietuva išsižadėti Klaipėdos krašto

Lietuva įpareigota nesidėti
su nacių priešais

Tai oficialiai patvirtina
Lietuvos vyriausybė

(Oficiali iš

grama).

Kauno

kable-

(Oficiali iš Kauno kablegra-

KAUNAS, kovo
23. •— I tuojau bus pavestas
va. karo
a •
Oficialiai paskelbta, kad Lie- Į dovybei, kuri greitai apsituva vokiečių grasinimais bu- dirbs su visa Lietuva.
vo priversta išsižadėti Klaipė
Tad Lietuvai nebuvo . jo
kios išeities, kaip tik pasiduo
dos krašto.
Vokietijos užs. reikalų mi ti šiai jėgai.
Be, to, Vokietija uždraudė
nistras pareiškė užsispyrušiam Lietuvos užs. reikalų Lietuvai atsiklausti signatoriministrui Urbšiui, kad jei Lie nių valstybių, ypač Britanijos
tuva nesutiks pripažinti Vo- ir Prancūzijos Klaipėdos užkietijos sąlygų, visas reikalas' grobimo klausimu.

nis).

KAUNAS, kovo 23. — šią KAUNAS, kovo 22. — Lie
nakt Lietuvos delegatai pasi tuva savo atsakyme Vokieti
rašė Berlyne sekamo turinio jai dėl Klaipėdos perleidbno
sutartį:
sako:
1. Klaipėdos kraštas pri Vokietija pastačius alterna
tyvų, kuria Klaipėdos kraštas
jungiamas prie Reicho.
2. Lietuvos ginkluotos pajė bus geruoju prijungtas prie
gos tuoj apleidžia Klaipėdos Vokietijos, arba dalykų raida
kraštą.
prives prie ginkluotos akcijos
3. Dėl išplaukiančių iš ats- prieš Lietuvą.
kyrimo ūkiškų, finansinių ir Turėdama akyvaizdoje šį
pilietybės klausimų bus susi Vokietijos nusistatymą ir ne
tarta vėliau.
rasdama kitokio kelio taikai
4. Lietuvai bus įtaisyta uos išlaikyti, Lietuva pareiškė sa
te laisva zona.
vo sutikimą, kad Klaipėdos
5. Lietuva ir Vokietija pusi kraštas būtų atskirtas nuo
AVASHINGTON, kovo 23. — kretoriaus pavaduotojas Wežada nevartoti jėgos viena Lietuvos ir prijungtas prie
Lietuva šiandien painformavo lles pranešė spaudos konferen
prieš kitų.
J. A. Valstybes, kad Klaipė cijoje, kad Lietuvos pasiunti
Vokietijos.
Priede nustatytos bendros li Kovo 22 d. j Berlyną išskrl
dos kraštas prijungtas Vokie nys P. Žadeikis oficialiai pa
nijos laisvos uosto zonos įtai- do Lietuvos delegacija su mi
tijon “konstitucinėmis” prie informavo valstybės departa
. symo, būtent vokiečių uosto nistru Urbšiu priešakyje tar
monėmis (ministrų kabineto mentą pažymėdamas, kad Vo
valdyba išnuomuos 99 metams tis dėl Klaipėdos perleidimo.
nuosprendžiu ir apie tai pra kietijos Lietuvos pasienis da
<Q>to bendrovei reikalingus Civilinės ir karinės lietuvių
bar yra taip, kaip būta 1914
nešimu seimui).
žemės ir vandens plotus. Ji, įstaigos iš Klaipėdos evakuoValstybės departamento se metais.
uosto bendrovė, bus sudaryta!'- .
.. .
-Liotovo*—Vokietijoą. susitari-'
Penkto ja Did. Lietuvos Kunigaikščio'KęSflPKo'^pulko kuopa žygiuoja iškilmės maršu. ,Vir NACIAI UŽGROBĖ ŽYDŲ
Klaipėdos krašto gubernato
mu su dominuojančiu Lietu- rius Gailius paskelbė gyvento šuje kariuomenės vadas gen. Raštikis (antras iš dešinės) ir pulko vadovybė priima paradą. SENELIŲ PRIEGLAUDĄ
Vos kapitalu. Nuoma bus lai
BERLYNAS, kovo 23 —
jams atsišaukimą,
kuriame
koma apmokėta Lietuvos pa kviečia juos įstorinę valandą
Mirė vienuolė
Naciai čia užgrobė
puoš
darytomis
investacijomis ir laikytis rimties. Rytoj, kovo
niąją žydų senelių prieglaudą.
Kazimierietė
Lietuvos susisiekime su laisva 23 d., Klaipėdoje bus Hitleris.
Ir paskelbė, kad į prieglaudą LONDONAS, kovo 2Š. —
Mirė Sesuo Viktorija Kazi
zono leidžiamas laisvas nuo Kraštas smūgį priėmė su
bus priimami tik sulaukę 80 Prancūzijos prezidento Lebra
mierietė Kovo 23 icL, 1939, 2
muito prekių pervežimas.
m. amž. seni žydai, kurie gali no vizito proga čia tarp An
rimtimi ir su pasiryžimu, reiš
vai. po pietų, St. Rose SaniPORTLAND, Ore. — Uni antkart įnešti 6,000 dol. kiek glijos ir Prancūzijos sudaryta
kia ištikimybę krašto vadovy VATIKANAS, kovo 23. —
tary St. Louis, Mo.
Sutartis padaryta dviejuose bei. Krašte ramu.
ted Air Lines Poirtland—Salt vienas ir kas mėnesis mokėti nauja sutartis, kurios svar
Vatikano žinių tarnyba prane
Šiandien jos kūną parveš į
originaluose ir abu originalai Visoje Lietuvoje paskelbtas
biausias tikslas yra “neleis
Lake City ir Seattle-7-Oak- po 200 dol. išlaikymui
ša, kad Šventasis Tėvas Pi
vokiečių ir lietuvių kalbomis. sustiprintas apsaugos stovis. jus XII šiandien priėmė 700 Chicago, šv. Kazimiero Vie- land oro kelių viršininko pa
ti” Vokietijai įsigalėti Euro
nuolynan.
Rp.
LIETUVIŲ
MOKSLO
Sutartis įsigalioja tuojau jų
poje. Numatyta, kad tos rū
vaduotojas lakūnas Jack O’vengrų meldžionių.
DRAUGJIOS
TURTAS
pasirašius.
šies sutartis prieš Vokietiją
HITLERIS TRUMPAI
Jiems kalbėdamas Jo Šven BELGŲ MINISTRAS PIR Brien pasakoja, kaip jis lėktų
DAR NEATIDUOTAS
būtų padaryta ir rytinėje. Eu
BUVO KLAIPĖDOJE
vu vežiojęs 1936 metais kardi
Pasirašė: Vokietijos užsie
tenybė pageidavo pasauliui MININKAS KATALIKAS
KAUNAS.
—
(Vietoj
pernai
ropoje — Lenkijos su sov.
nolą Pacelli — dabartinį Šven
nių reikalų ministras Ribben- KLAIPĖDA, kovo 23. — pastovios taikos, paremtos
BRIUSELIS, kovo 23. — tąjį Tėvą Pijų XII.
uždarytas Lietuvių
Mokslo Rusija.
tropas, Lietuvos užs. reikalų Hitleris popiet čia atvyko ka- teisingumu ir savitarpiu kooNaują belgų ministrų kabine
Draugijos nauja Lietuvių Mo
O’Brien apie 4,000 mylių
ministras J. Urbšys ir Lietu- ro jaįvu “Deutschland” ir a- pe ravimu.
tą vykusiai suorganizavo par
kslo Mylėtojų Draugija jau Sov. Rusija, kuri skverbia
skridęs su kardinolu Pacelli.
vos pasiuntinys Vokietijai pįe 4:00 nežinia kur link išlamento atstovas ir seniau bu
įsteigta. Jos valdybą sudaro: si susidėti su demokratinėmis
pulk- Škirpa.
j Vyko.
Kardinolas jį apdovanojo me
ATSAKO DAR SVETIM
Adomas Juškevičius — pirmi valstybėmis savo prestižo suvęs kabineto narys Pierlotas,
daliu ir rožančium. Sako, bu
ŠALIAMS
Raliuojantiems vokietinin
ninkas, kun. Aleksandras Mi lopinimui, sutinka imtis “žy
katalikas.
vęs kardinolas nepaprastai
KAUNE IŠDAUŽYTI SINA kams naciams jis trumpai kai
TRENTON, N. J., kovo 23.
kaila ir Vincas Martikėnas — gių” prieš Vokietiją. Bet Len
Naujas ministras pirminin
GOGŲ LANGAI
bėjo. Pareiškė, kad gal tai e- — John A. Roeblingj’s Sons kas buvo numatytas seniau maldingas. Skrindant Jo Emi vicepirmininkai, Elena Horo- ,
nieku būdu. Tai dėl
nencija dažniausia buvo užim dničiūtė — knygininkė, Henri .to, kad Anglija viską daro tik
sus
paskutinis
jo
žygis
“
va
Company
iš
darbo
paleido,
aKAUNAS, kovo 23. — Per
penkis kartus buvęs premjeru
tas maldomis.
duoti
”
savuosius
vokiečius.
pie
100
svetimšalių
(nepilieeitą naktį nežinomi piktada
kas Horodničius — kasinin teorijoje. Ji kviečia valstybes
H. Jaspar. Bet jis netikėtai
riai išdaužė žydų sinagogų Klaipėdon sutraukta daug čių) darbininkų, kurie kompa mirė.
kas, Vincas Žilėnas — sekre jungais prieš nacių Vokietiją,
DAUGĖJA PIEVŲ IR
kariuomenės. Gyventojams pa nijoje mažiau 10-ties metų
langus.
torius, Motiejus Kraužlys — bet nė vienai jų neužtikrina
GANYKLŲ
sienis į Lietuvą uždarytas. dirbę.
karinės pagalbos prieš Vokie
narys be ypatingų pareigų.
RUMUNIJA ATSIPRAŠO
TELŠIAI. — 1930 mt. kul Dar vos bepradedant naują tijos agresyvumą — vengia
LENKŲ DEMONSTRACI Vykdomi įtartinų asmenų aVOKIETIJĄ
ITALIJA IR JAPONIJA
reštavimai.
tūrinių pievų ir ganyklų buvo mokslo draugiją organizuoti, visokių karinių sutarimų. An
JOS PRIEŠ NACIUS
BUKAREŠTAS,
kovo
23.
TOKIO, kovo 23. — Japo
tik 30 ba, gi iki 1939 mt. jau Vilniaus vaivadijos įstaigos glija žiūri išimtinai tik savo
VARŠUVA, kovo 23. —- RyĮ jųew yorke nuteistas kalėti
-Rumunijos
oro
ir
laivyno
nija su Italija pasirašė vadi
pasiekta 393 ha. Jų skaičius valdininkai ne kartą buvo stei interesų.
ta su Klaipėdos užgrobimu Tammany politikierius j. j. namą kultūrinės mainybos su ministerija surengė krutumuo
gal būtų ir didesnis bet visajgėjams pareiškę, kad naują Ir. ši nauja sutartis su
čia lenkai, (sakoma, socialistų
sius
vaizdus
iš
bėgamųjų
ži

Himes už raketą.
tartį.
bėda, kad trūksta tam darbui' draugi ją įsteigus, tuojau bū- Prancūzija šiai pastarąjai ne
grupės) sukėlė demonstracijas
nių. Sukviesti diplomatai ir
darbininkų. Ūkininkai laukia Į šią jai atiduotas visas užda- nžtikrina saugumo. Pakartoja
prieš .Vokietijos nacius.
aukštieji valdininkai. Parod
traktorių-, kuriais pievos yra rytos Lietuvių Mokslo Drau mi seni žadėjimai ir visos se
Policija išblaškė demonstran
žius Hitlerį jis nubaustas.
plėšiamos. Bet iki šiol jų ma gijos turtas Panašiai buvo už nos sąlygos. Prancūzija tai
tus, nes lenkų vyriausybė nu
Vyriausybė buvo priversta
ža turėta. Ūkininkai sutinka tikrinama ir tuomet, kai buvo gerai žino. Ir sako, visgi tas
sprendė nesikišti į Klaipėdos
atsiprašyti Vokietiją už šį
net ir primokėti, kad tik ga-' patvirtinti įstatai, kai beliko yra geriau, kaip niekas.
užgrobimo klausimą.
“nelemtą” įvykį.
vus traktorių. Ypač šis reika- tik išrinkti valdyba.
ROMA, kovo 23. — Italijos nimas su Prancūzija priklauso
las pasidarė aktualus, kai ūki Deja, apie valdybos išrinki
REIKALAUJA SKUBOTO
VENGRAI PUOLA
ukaralius
oron„0 šiandien iiunuM
v«.i.
iš sosto kai nuo pastarosiom poelgio.
ninkai suintensyvino pieno ri mą Vilniaus vaivadijos ir Vii
SLOVAKIJĄ
GINKLAVIMOSI
bėjo fašistų parlamentui.
Karalius neminėjo Italijos
kį.
: niaus miesto starastijos įstai
CHICAGO SRITIS. — Nu
BRATISLAVA,
Slovaki
Karalius tarp kitko pareiš- pageidavimų Afrikoje ir ki LONDONAS, kovo 23. —
goms pranešta yra vasario 13
matoma giedra, vidutinė tem
ja, kovo 23. — Vengrų karino, kė, kad Italija pageidauja tai tur. Btt pažymėjo, kad Itali Buvęs užs. reikalų sekretorius
LONDONAS, kovo 23. — dieną, o apie uždarytos Lietu
peratūra.
menė įsiveržė Slovakijon iš ry kos ir jos siekia. Anot jo, šį jos troškimai ir nusistatymas kap. A. Edenas reikalauja, Anglija Prancūziją įpareigoja vių Mokslo Draugijos turto
Saulė teka 5.-58, leidžiasi
timo šono. Slovakijos vyriau kartą taiką drumsčia Prancū yra išdėstyti oficialėje notoje kad Anglija sparčiau ginkluo Lenkiją patraukti keturių val grąžinimą naujai draugijai iki
6:05.
sybė šaukias Hitlerio gelbėti. zija. Italijos taikingas sugyve Prancūzijai gruodžio 17 d.
tus! valstybės saugai.
šiol dar nieko negirdėti.
stybių paktan prieš Hitlerį.

Lietuva panformavo I. A. Valstybes,
kad Klaipėda prijungta Vokietijon

LONDONE PADARYTAS

POPIEŽIUS PIJUS
GEIDŽIA PASAULIUI
TEISINGOS TAIKOS

ŽYMUS LAKŪNAS
APIE ŠVENTĄJĮ
TĖVĄ PIJI) XII ’

NAUJAS SUTARIMAS,
SENOS SĄLYGOS

Italija sako, jus taika su Prancūzija
priklauso m nuo pastarosios
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Lietuva Ir Jos “Bičiuliai”
Paskutinieji Hitlerio žygiai, Čekoslovaki
jos ir Klaipėdos krašto užgrobimas, dar kar
tų įrodė, kad šiandien nieko nebereiškia su
tartys, kad pažadai — tai tušti žodžiai, kad
teisingumas ir teisėtumas mindžiojami po ko
jų, aad pasaulį valdo brutali jėga.
Kad tai įrodyti, mums nereiiua įešsoti pa
vytusių Kur Kitur, los sKauozios UKrenyoes liudininkė yra ir Lietuva

Gerai atsimename, kaip prieš metus laiko
Lenoj & grūmojo Lietuvos užpuolimu, jei jos
vyriausybė nesutiks učmegsti diplomatiškų,
kaimyniškų santykių. Lietuvos vyriausybės
atstovai, ieškodami paramos, puolė ir šen
ir ten, tačiau visur gavo neigiamų atsaky
mų. Labai daug tikėjosi iš Sovietų Rusijos,
nes jos Komisarai nekartų buvo žadėję gel
bėti Lietuvai, jei jų kas užpuktų. išnašiai
mums kalbėjo ir lietuviai bolševikai. Jie agi
tavo dėtis su Rusija, pasitikėti jos jėgomis,
o kai reiks, ji, Rusija, visomis keturiomis
užstos Lietuvą. Bet Lietuva ir bendrai visa
mūsų tauta bolševikiškąją Rusija skaudžiai
nuavyiė. Kuomet Lietuvai buvo reikalin
giausia parama, bolševikai jai nugarų atsu
ko.
Visai panašiai įvyko ir šiomis dienomis.
Nekartų esame girdėję pareiškimų, kad So
vietų Rusija jokiu būdu neleistų liesti Klai
pėdos kraštų Bet kai Vokietijos naciai grū
mojo imsttivai visa sagp gųiyoa, jei Klaipė
dos Kraštas nebus jaf1 atiduotas, tų kraštų
galutinai nuo Lietuvos atplėšė, tačiau So
vietų musija nė piršto nepajudino, kad Lie
tuvą usstuti. vadinas, Lietuvos gyvenime dve
juose KntxšKiausiuose momentuose Sovietų
Kurija atsiSMfe ateiti į1 tautų uietuvat

nei viename nei antrame atsitikime Lie
tuva negavo pagalbos nei iš prancūzų nei iš
angių, Brutali jėga jų verčia Vilniaus išsi
žadėti, -privertė su Klaipėdos kraštu atsisKirti. Tiesa, mes raminamės, kad tie skan
aus smūgiai, padaryti Lietuvai, yra tik MiKuu, nad tauta, kmpo WKia, neišsižada nei
Vilniaus, nei Klaipėdos, nors Lietuvos vynausyoe ir verčiama daryti nuolaidas, ta
čiau iš savo tautos ir kitų tautų istorijos
žinome, kaip sunku yra atgauti prarastas
teiitvnjas. Tai reikalauja miižiaiŠKų aukų,
kraujo praliejimo, didėlio ryžtingumo ir pa
sišventimo. Tuos klausimas analisuojant
auiuKNisniŠšutu dar supnau pajuntame, Kaip
aiueię if mup skaudžių sKnauuų yra -padarę
uiusų tautai lenam ir Vokietijos naciai. Taip
pat pasidaro skaudžiau prisiminti ir tuos
uietuvog “bičiukus”, kurie žadėjo Lietuvų
ginti, tačiau, kai atėjo reikalas, neištęsėjo.
mūsų akyse tokie “bičiuliai” pasidaro ly
gūs priešininkams, Vilniaus ir Klaipėdos
s«o uzgrooikams.

Anglij Ir Prancūzų Politika
Kalbant apie didžiųjų Buropoe valstybių
šiandieninę politiką aplamai, tenka paaakytt,
Kad jį darosi via nebesupraatameanė. Gbl
anglų ir prancūzų politikai ir labai toli ma
to, Kad jie turi ir gerą planą, ligšiol dar
u.pasKenbtą tačiau tai, ką šiandien Euro
poje matome, jų politika išrodo negudri, bai
lių politika. Nėra jokios abejonės, kad ir
Ptencflrija ir Didžioji Britanija bijo vokie
čių, tariau jiems leidžia via labiau įsiga
lėti mažųjų valstybių aąskaiton. Nejaugi jie
nejaučia, kad ir jiems ateis eilė. Dar labiau
,-jj-cjęa Hitleris, ar anksčiau ar vėliau,
ant Anglijos liūto uodegos, palies ir
Prancūzijos interesus. Be to, įkibs ir į 8bvietų Rusiją. Kažin, gal būt Pranoūzljbe ir
Anglijos nuolaidi Hitleriui politika rengia
smūgį, ir bolfeviktfkajai Rusijai? Gal Jbv
g'ūja atidėlioja Hitlerio stabdymą dėl- to,

1939

kad j<* dominijos ir kolonijos, patas sek
damos išgauti daugiau laisvės, atsisako ka
riauti? Gal? Ar bus taip ar kitaip — netrupenxai Lietuva, kaip jos cijų, įvairiose krašto vietose
kus turės paaiškėti.
kaimynės Latvija ia Estija, ruošia literatūros vakarus su
v
“
. _> ,
minėja savo nepriklausomo gy menine dalimi, kuriai atlikti
veninio dvidešunriuetį. Per iš- kviečiami V aisty bes Teatro
Klaipėdos Krašto Gelbėjimo Komitetas šį
jubiliejinius metus buvo artistai. Literatūros vakarais
vakarą, šaukia Ghicagos lietuvių visuomenę suruo&ta eii6 įvairių iškilmių, turi gražų pasisekimą. Be to,
gausingai susirinku į Lietuvių Auditoriją orgaaiaM!ijo» gį, 8ukak«
rašytojai rengia eilę literatū
Chicagoje. kad tarti griaBų todj Oucagos
8avaiiavlmlu<
ros paskaitų;, veda - knygos
lietuvių vardu prieš Hitisrį ir Vokietijos na- J
.
cius aplamai,
kurie
atplėšė
nuo
Lietuvos
£
resais
aigl
■
pr**faw*> propagandų per radijų. Pasta
aplamai,
kad buvo daug progų ne fik raišiais metais Švietimo MiKlaipėdos kraštų.
tai nušviesti visų gyvenimo materija steigia visam krašte
Pavasariui grįžtant visi atsigauna.
Mes, nors ir toli gyvename nuo Lietuvos, grįčių laimėjiraius, bet kartu valstybinių bibliotekų tinklu
Pavasaris džiugiu ir seną ir jauną.
tačiau negalime tylėti matydami daromas nužymėti ateities darbų gai Tokių bibliotekų jau yra įstei
Pavasaris skatin daug ką ir mylėti1,
Lietuvai kruvinas skriaudas. Ir mūsų pa res, apibūdinti esamas nege gta arti pusantro šimto, ir
Poeziją kurti', dėl meilės kentėti.
reiga protestuoti prieš tų didelę neteisybę
Pavyzdžių surasčiau bent tuzinų porą,
roves, klaidas ir nepasiseki dar po poros metų kiekvienas
ir apeliuoti į valstybes, kad jos nepripažin
ApdainuodaniB gražų pavasario orą.
mus. Visur stengtasi susida valsčius turės ir valstybinę
tų smurtiškų Hitlerio žygių, kad užstotų Lie
Sukurčiau poezijos bent keturis tomus,
ryti artimesnei ir tolimesnei biblioteką, visiems gyvento
tuvų.
Suskaldydams meilę į smulkius atomus.
ateičiai planų ir darbų vaia- jams prieinamų ir nemokamą.
Bet kam čia rašyti, juk patys tai žinot,
dą, pasiremiant netolimos pra Ankščiau provincijoje buvo
Pavasario džiaugsmą visi išmeginot.
eities patyrimais. Šiam reika- 'tiktai: įvairių organizacijų ir
Vieni jį išvystėt meilėj, kiti įkvėpime,
Kai kas gal būt snapso ar alaus gėrime.
lui nepriklausomybės iškilmių mokyklų bibliotekos, kurio
Pavasarį liūsti net neapsimoka
ir parengimų patarnavimas mis daugiausia naudojosi tikKam vienam liūdėti, jeigu kiti šoka.
tai tų organizacijų nariai ar
turėtų būti itin reikšmingas.
Galvijams Dievo Apvaizda
Tad valio sušukę visi iki vieno,
moksleiviai. Tokių bibliotekų
Pasveikinkim
gražią pavasio dieną.
Spauda,
Nesuprantama
priskaitoma iki 2000, tačiau
Algirdas Vargas.
Mes, katalikai, aukštai vertiname Dievo
Gruodžio 22 dieną Karinin- daugelis jų turi specifinius už
— Mama, aš to kiaušinio ne
Apvaizdą. Tikime ir jaučiame jos globa. Ti~ ,kų Ramovėje įvyko iškilmin- davinius, nepakankamai aprū Labas Ryts!
kime ryšiais esančiais tarp žemiškų ir dva- gas jubiliejinis spaudos ak- pintos knygomis ir skaityto
galiu valgyti. .Jis žalias.
Rašo Jonas Skelly
siškų reikalų. Esame protaujančios esybės. į tas. Akto garbės prezidiume jams patarnavimu. Valstybi
— Klysti, dukrėl, klysti, jis
I
Tik neprotaujantieji, žemesnieji gyvūnai, gal- buvo vyriausybės nariai, spau nės bibliotekos šias spiagas
Tamošius Kumpius Meks- ne žalias, bet geltonas.
vijai nemoka protauti, vadovaujasi tik juos dos bei literatūros atstovai, o pašalina, ir atidaro platesnį velstrytyje (Čikagoj) pirko
stumiančiu instinktu. Jie dvasiškų reikalų
daug spaudos veikėjų ir kelią knygai j visuomenę, yporą kelnių. Mokėjo labai pi — Jei tu turėtum dešimkę
nesupranta, jų neskiria.
rėmėjųi
pač į sodžių.
giai — dolerį ir pusę. Parsi vienoje kelnių kišenėje, o tris
Deja, ant mūsų žemės rutulio yra ir žmo
Visuomeninio Darbo Vady
nešęs namo tnieruojas ir kiše dešimt dolerų kitoj, kiek iš vi
Teatras
nių, kurie linksta daugiau į žemesniųjų Dienėse randa blakių. Pasipikti so turėtum!
vo kūrinių instinktų, nenorėdami pripažinti bos spaudos direktorius Ke
Valstybės Teatras Kaune tu
mešys paskaitoje apibūdino
nęs neša atgal1 į storą ir, tren — Nežinau. Bet, esu tikras,
esant Dievo Apvaizdą.
'ri operą, baltetą ir dramą ir
kad tai būtų ne mano kelnės.
Ryšy su Klaipėdos nelaime, mes anų dienų dvidešimtmečio lietuvių perio Klaipėdoje veikiu
atskiras kęs ant žemės, sako:
pareiškėme, kad su mumis Dievo Apvaizda diką. Šio laikotarpio spaudos
Valstybės dramos teatras. Te
— Maušiau, kaip tu drįsti
ir palaima, mes ja pasitikėdami nenusimena pažangą gali pavaizduoti vien
— Ar žinai, Jonai, mes lo
me ir rimtai į ateitį žiūrime. Nesuprantan skaičiai, kad 1918 metais te atras jau eilę metų girdi spau parduoti man tokias kelnes. šėm pinakalį ir visi pralošėm.
dus ir visuomenės priekaištų Kišenėj radau blakių...
čiam Dievo Apvaizdos L. Prūseliai pasirodė turėjome
vienų
dienraštį
— (Kaip tai?
tas labai juokinga ir pats save apsijuokda (“Lietuvos Aidų”), su apie dėl' jo* tarptautiškumo, lietuvis
— Ui, tovarišė. O ką drau — Mat, lošėmė iš obuolių.
mas gardžiai vakar juokėsi “Vilnies” pirma 20,000 rėmėjų — prenumera kų veikalų pastatymų retumo. gias norėjai rasti kelnių kiše
O mes visi taip mėgstauu Qme puslapy.
( torių, o Šiandien Lietuvoje y- Šie priekaištai, suprantama,
nėj: porą vištų f
buolius.
daugiausia liečia dramą. Šiuo
ra apie 170 periodinių leidi
metu imtasi naujų priemonių
Rado Kate Pagaliukę
nių, kurie turi apie 1,000,000
SVETIMŠALIŲ KLAUSIMU
draminiųrveikalų kūrybai pas
Kas nežino, kad jaunos katės mėgsta žais- vienkartinį tiražą.
karinti. Dramaturgams, susi
Šimtai ir tūkstančiai sve- kos Europos. Kiekvienas nori
ti. Joms tik pajudink pagaliuką, tik numesk
Rašytojų draugijos pirmiorganizavusiems į atskirą sek timšalių yra nelegaliai įva- gyventi Amerikoj, demokrati
ant grindų — tuojau jį paima ir vartalioda- ninkas Liudas Gira patiekė
mos nagais ir kojomis žaidžia.
trumpą literatūros augimo ap ciją rašytojų draugijoje, švie- iiavę į Chicago ir kitus mies- nėj šaly.
rimo ministerija ėmėsi pakel tus. Ne aš tai sakau, bet tie,
Pasirodo yra ir redaktorių katėmis žai- žvalgą.
Tarp nelegaliai įvažiavusių
ti atlyginimą uk jų statomus kurie, be jokios priežasties,
džiančių. Štai faktas: ALRK Federacija Klai- Nors iįetuviškai spaudai dar
į Amerikos Jungt. Valstybes
pėdos reikalais išsiuntė telegramą didžiųjų toli
pageidauk tobuly. veikalus teatre ir primokėji- yra nusistatę prieš svetimša mes rasime nemaža ir lietu
VallSH:bi’l-7riaUSybi,i
t<or®da1n’i
bes laipsnio, bet ir dgbarti- mais leidėjams paremti dra lius ir jų nekenčia.
vių. Jie yra geri žmonės, trokmatinių kūrinių
išleidimą.
reikšti didesnę pagarbą N. Chamfeerlainui,
niais jos pasiekimais galima Valstybės Teatras pagrįstai i ir dėl to nėra bei nebus pa štantiejr laisvės ir demokra
telegramos siuntėjai ėmė ir pridėjo pagar
tijos, bet peržengę įstatymus
tikrai pasidžiaugti, kai prisi nusiskundžia patalpų ankštu geidaujami šioje šalyje.
bos. žodį “lord”.
Įvairūs
išradimai
pramonė

stybes
nelegaliai įvažiavo
Tas “lord” ir virto “Naujienoms” anuo meni^ kad dar 1883-1904 me mu. Dabar opera, baletas ir
je,
įvairios
mašinerijos
meta
prieš 1934 metus. Mūs sena
katės pagaliuku... Pradėjo žaisti užsipuidinė tais lietuviškas spausdintas drama veikia
prieškarinio u
darbininkus
iš
dirbtuvių.
Be

toriai ir kongresmonai mažai
jimu, kad esą didžiųjų organizacijų vadai žodis buvo slapta įgabenamas miesto teatro rūmuose,, kurie
iš svetur per žaliąją sieną, buvo kelis kartus remontuoja darbė laipsniškai- didėja ir kreipia dėmesio į tokius pa
nežiną, kad Chamberlain nesąs ‘‘lordas”..
'kad 1904-1914 metais šiek tiek mi ir praplečiami, bet juos ne ekonominis krizis kyla aukš geidavimus, bei reikalavimus,
Tai tikrai rado katė pagaliuką.
paugdyta lietuvių spauda ka- pavyko visai gerai priderinti' tyn. Tasai krizės kilimas la nes nei jų gyvenimą, nei jų
, ro metu; buvo visiškai sugriau naujiems ir dideliems lietuviš bai atsiliepia į tuos, kurie yra draugus nepaliečiai pilietybė?
O. V. Milašius
klausimas. Dėl to nuo jų gau
ta ir
prieš 20 metų “Lie- ko teatro reikalavimams. To nelegaliai įvažiavę:
“L. A” paduoda smulkmenižkeauių &uų
ni Šaltus atsakymus.
dėl jau- ruošiamasi, naujų, mo
Aš susirašinėjau su kai ku
apie a. a. Oskarą Vladą Milašių: mirusi Pra- A
„ ,.
_.
ucūzijoj kovo 2 d, Velionis, kaip žinome, buUB T
dėmių teatro rūmų statybai riais kongresmonais ir esu re Daugelis nelegaliai Įvažia
vo žymus Uebuvių poetą., rąžęs pramotai* ,tu™3 "T*1™8?"* ,
vusių į Amerikos Jungt.
Valstybės Teatras šiuo lai komendavęs kad įstatymą bu
kelbimo
akto
ateispausdinimą.
kalba.
tų legalizuoti visi svetimša- stybea yra jau vedę Amerf
Taigi, nepriklausomybės dri- kotarpiu uoliai planavo, kaip
A. a. Oskaras Vladas MilaSius gims 1B77 destot^io jubiliejinių iSiil- aprūpinti provinciją teatri liai, kurie į Amer. Jungt. Val- pilietę, arba ištekėjusios uz
Roosevelto administracija Amerikos piliečio. Bet dauge
m. gegužės 15 d. (28 d.) istorinėje Lietuvoje
miųi eilę labai, tiko užbaigti niais vaidinimais. Jubilieji suteikė didelę pagalbą tiems, lis, manau, nežino, kad jiems
Gėrėjos dvare, Mohilevo gubernijoje.
spaudos aktu, kurio metui bu- niais metais Valstybės Teatro* kurie yra nelegaliai įvažiavę įstatymai duoda galimybės le
1889 m. Oskaras Viadks Milašius atvyko
.
vo atžymėtas lietuviško Iai- visos šaltos (opera, drama, ba
į šį kraštą, pabėgę iš suiru galizuoti savo rezidenciją ir
į Paryžių. Prancūzijoje jis mokėsi Janson- braščio kryžiaus kelias ir jo lėtas) suruošė eilę gastruolių
sios ir pasidariusios be tvar- tapti piliečiais.
de Builly licėjuje.
j triumflalinis visų kliūčių nu- į provincijos miestus ir mies
telius. Šiaulių dramos teatro
Jei 1940 metais pralaimėtų
Po tėvo mirties paveldėtas didelis paliki- galėjimas,
jau
nebegalima
patenkinti.
Iš

skyrius, vėliau perkeltas į
New Dcal,. tai, pramatoma,
mas. O. V. Milašių įgalino daug keliauti.
Literatai į pabaigą metų pa
kilo gyvas reikalas įsteigti
svetimšaliai pasijustų dar la
1910—1915 m. po kelionių O. V. Milašiaus tiekė visuomenei eilę naujų Ii- J^lūipėdą, daug tokių gastroprovincijai specialius skrajo
kūrybai buvo vaisingi. Pėr tuos penkerius teratūros veikalų, daugiausia
padkrė šiaurės Lietuvoje, jamus profesionalų teatrus ar biau suspausti ir prasidėtų
metus jis išleido* daug žymių veikalų.
romanų ir novelių. Rašytojų Tomis ^rolėmis buvo suža kuriuo kitu būdu šią proble deportacija visų nelegaliai įVykstant Didžiajam karui, 1916 m. O. V.
važiavusių, kaip kad buvo
Milašius buvo mobilieuotas rusą armijon ir
žymų veiklumą, dintas provincijos žmonėse mą išspręsti, Šiuo- klausiniu . Hooverio laikais. Patekus žino
paskirtas tarnauti Prancūzijos užsienių rei- kreipdama ypatingo dėmesio aukštesnio meninio lygio teat taip pat Įteikiama Valstybės
gui į federalės valdžios ran
kalų ministerijos diplomatinės informanijos į literatūros populiarinimą vi- ro vaidinimų pasiilgimas. Fr Teatro iniciatyvos ir pastankas, jau nėra kitokio išėjima
redaktoriumi.
jsuomenėje. Tuo tikslu rašyto- provinciją pripuolamomis Vai
Nepaisant gyvenimo sunke
Didžiojo karo metu O. V. Milašius tapo jai, padedami vietos organiza stybinio Teatro gastrolėmis
(Bus daugiaųp
nybių, visi, kuriems tik yra
galutinai apsisprendusiu lietuviu.
proga, turi naudotis įstatymu,
T918 m. O. V. Milašius susipažino su lie- iki 1925 mų. vėliau ligi 1939‘ m. kovo 1 d. j propagandai. O; V. Milašius yra išleidęs ne
tuviais, o 1919' m. sausio mėn. jfe dalyvavo jis buvo atstovybės patarėjas. Kovo 1 d. O. tik poezijos, bet taip pat filosofijos ir poli- kad legalizavus savo reziden
Versalio taikos konferencijoje, kaip Lietuvos V. Milašius, kaip pasiekęs amžiaus ribą, ttkos raštus. Prancūzus jis supažindino su ciją ir patapus Jungt. Val
stybių piliečiu, nors te i už
delegacijos sekretorius. Taikos konferenci pasitraukė iš Užsienių Reikalų Ministerijos Lietuvių dainomis ir pasakomis.
jai1 pasibaigus, jis buvo paskirtas, iš pradžių* tarnybos ir kai g pasižymėjusia gavo pensiją
1937 m. pavasarį, O; V. Milašiaus 69 m. imtų daug laiko ir sudarytų
neoficialiai, o vėliau ir ofioialiai, Lietuvos
Kuriantis nepriklausomai Lietuvos valsty- sukaktuvių proga, V. D. Universitetu Teoloįvairių komplikacijų.
Nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministru bei* ir pirmaisiais nepriklausomybės metais gijoe^Filoeofi-joą. fakultetas jam* suteikė garšdv. Charles P. Kai
Prakcūzijai. Tae pareigas Oi V. Milašius ėjo O. V. Milašius yra dau® nusipelnęs Lietuvoa bėa daktaro titulą
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Skaitytojų Žodžio Aikšte

Ar jūs kenčiate Nue'
Viduriu Užkietėjimo?}

Proga jo 25 m. literatiniai-žumalistinės sukakties
NIEKUOMET NEGALIMA KITAIS
PASITIKĖTI

Į Tavo vainikų, proga sukaktuvių
Gerbdamas didikų... aš vieton lauktuvių,
Siunčiu lauro lapų (ir plunksnų auksinę...)
Kad Tu nuo kueupų ginei mūs tėvynę.

Dabar parodo, kaip ant de seks Lenkijos užgrobimas, ko
lno, kati nesitikėk nuo kitų aš nuo širdies linkėčiau, Ru
nieko, nes negausi. Tuip ir munijos, .Jugoslavijos, Ukrai
nos ir pačios Rusijos, jei ne
yra.
Čekoslovakija vietoje stoti bus Hitleriui ginklu pasiprie
į karų su Vokietijos razbaini- šinta.
nkais, kur, be abejonės, būtų
išėjus pergalėtoju, nes turėjo
gerai ginkluotų ir išmankštin
tų armijų, jei nebūtų klausius
kitų tarpininkavimo, o tarpi
ninkais buvo keturi “taikos
vyrai”: Hitleris, Chamberlain
Daladier ir Musolinį, kurie
“prašalino” karų Europoje.
Juos įspaudą vadino “didvy
riais”. Na, ir didvyriai, kada
Čekoslovakijos neliko nei ženilo ant žemėlapio ir kada ėeių tauta turės amžinų vergipo Vokietijos jungu. Hitsris po atplėšimo Sudetų dar
net pasakęs: “dabar taika už
tikrinta Čekoslovakijos respu
blika bus nepriklausoma per
amžius”.

Nuo lenkų iš švubų*) ir kitų jis priešų,
Už tai Tau padėka ir Tavųjam vardui.
Ir pagarbai Tavo poemų dainuoju,
Kad plunksna Tu savo visuomet kovoji
Ir už mūs Bažnyčių, kų Kristus įkūrė,
Kaip kovės kad vyčiai už jų susibūrę.

] vainikų Tavo siunčiu aš ir rožę
Kad išvaizda savo jį didintų grožę;
Kad juo vainikuotas, sakau aš, aukštaitis,
Būt, Tau grožis duotas, kaip tur’ jį dievaitis.

Gyvulių daktaras Ernst Neumann (dešinėj), Klaipėdos na
cių lyderis, su gen. Saucbein ir Vokietijos konsulu nusifoto . I
grafavę Klaipėdos kraštų atplėšus nuo Lietuvos. Šis atvaiz
das per radio atsiųstas į New York, o iš čia t^’ephoto. Clii
cago. (Acme)

Gaminama tik vienus tikras Ex-Lax!
Isulėinčkit raides "E-X-I,-A-X ant
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės.
Kad gautumėt gerus pasekmes,
reikalaukit tikro Ex-Lax!

Redaktorius
Kiekvienam
Kad puikiai
Turįs protų

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

“Garso”, puikaus naujienraščio.
tų tarsiu, net ir dėl beraščio,
supranta Jis jį redaguoti,
Danto, kų mėgo eiliuoti.

Dvi galybės palaiko ramy
bę: teisingumas didžiūnų ir
ištikimumas pavaldinių.
•) Švabas — vokietis.
Niekšai moka melui pasi
Kazys Vidikauskas.
Pliiladelphia, Pa. 15-III-1939 švęsti, o tu vangus savo teisin
game pašaukime.

LIETUVOS VETERINORIAI PRIEŠ

Lietuvą, tada irgi bus džiau Hitleris ir taip būtų KlaipėRITUALINĮ GALVIJŲ SKERDIMĄ
A P.
gsmo nusikračius sunkios na dų užėmęs.
štos. Kokių galų Urbšiui rei
(VDV) Kaune įvyko Lietu linį skerdynių palikimų, o visi
kėjo dar važiuoti į Berlynu? PLATINKITE “DRAUGĄ’ vos veterinarijos gydytojų su jį smerkė, kaip barbariškų ir
važiavimas. Apsvarstęs eilę į- neleistinų. Po gyvų diskusijų,
vairių klausimų, suvažiavimas veterinarijos gydytojai priė
sumanymuose svarstė ir apie mė rezoliucijų, kuria prašoma
ritualinį (žydų tikybinį) gy vyriausybė atitinkamu įstaty
vulių skerdimų. Gyvulių glo mu uždrausti ritualinį skerdi
bos draugija jau keletu kartų mų. Rezoliucijoje pažymėta,
1 kėlė tų klausimų ir įteikė vi- kad ir tarptautinės veterinodaifs reikalų ministrui memo rių Ženevoje kongresas, ku
randumų, prašydama ritualini riame dalyvavo 1,420 gydyto
skerdimų uždrausti. Dabar
jų, pasisakė už tokio skerdi
šiuo klausimu pasisakė ir ve-<
terinarijos gydytojai. Buvo mo panaikinimą.

nurodyta, kad žydų tikybinė
mis apeigomis gyvulių skerdi
mas yra žiaurus, labai kanki
namas, toks skerdimas jau
daugelyje kraštų yra uždraus
tas. Ritualinėse gyvulių sker
dyklose mėsininkai stačiai su
tvėrėjų. Rabinai ginų rituali
nį skerdimų ne tiek tikybi
niais, kiek biznio sumetimais.
Dr. Gavėnas, kuris prižiūri
“Maiste” ir ritualinį galvijų
skerdimų, pareiškė, kad kul
tūringas ir išauklėtas žmogus
negalįs žiūrėti į tokius gyvudių kankinimus, kai tuo tarpu
šiais laikais jau yra priemo
nių skerdimų padaryti visai
neskausmingų ir staigų, gy
vulį elektra apsvaiginant.
Nė vienas veterinarijos gy
dytojas nepasisnkė už ritua

ikala ujama

ORIGINALE ECRU ARBA
CREAM VERANKŲ SPALVA
TABLETE FORMOJ

Tabletas

Tabletas
10c

10c

Dažo ir spalvuoja Silkinius, Vilno
nius ir Vatinius.

Visose Department Krautuvėse ir
Aptlekosa.
Jeigu Jūsų
tiesiai iš

O. P.
Sllfl

(lealeris neturi,

pirkit

RITRARDT & CO., Dirbėjai

Itavrnsivnml

Avė.. Olilcagn.

III.

KLAUSYKITĖS
♦
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

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

1

—

k Nuo 7 iki 8 v. v.

Penktadieniais —
Sekmadieniais —

!! EXTRA !!
Dovanos

•

Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs i

“Draugo” administraciją $6.00 prenumeratą

už 1939 metus.
Tie. kurie atsiųs prenumeratą už 1939 ir 1940 metua tuojaus,

iraus dovanų $4.00 knygomis.
Kavgne gali pasirinkti patsai įkaityto jas ii žemiau talpinamo
sąrašo

Daugiau ir daugiau rūkytojų kasdien reikalauja
Chesterfields dėl jų gaivinančio lengvumo, ge
resnio skonio ir malonios aromos.

............................................. 20
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

3.

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.......................................... 1.00
Adoracijos Vadovėlis .............................................................. . .40

4.

6.
6.

Tobula kombinacija Chesterfields leng
vų nunokusių amerikoniškų ir turkiškų
tabakų ... nenukopijuojamas sumaišy
mas . . . padaro Chesterfield cigaretu
kuris suteikia milijonams vyrų ir mo
terų daugiau rūkymo malonumo.

7.
8.

9.
10.

Chesterfield
... sumaišymas kurį negalima nukopijuoti
• • . LINKSMA KOMBINACIJA Pasaulio
geriausių cigareto tabakų

Šis mulas yra dalyvavęs Ainerikos J. V. kariuomenės ekspedicijoj, M.eksfk((j, taip
pat pasauliniam kare, Pran
cūzijoj, ir dabar, dėl senumo
turėjo būt nušautas, tačiau įsakymas atšauktas. “Gavęs”
nuo korporalo tokių žinių mu
las taip nudžiugo, kad net
balsu pradėjo juoktis.
(Acme photo)

Svfi. Jėzaus Širdies Intronizacija

2.

1.

19)9, Liccctt a Myuu Tobacco Co.

SAUGOKlTfcS PAMftGDZIOJ IM V!
ATSISAKYK IT JI PAKE1CIANCI VI

Ir rūtos šakelių siunčiu ir su radastų
Ir kitų gėlelių iš mūsų čia krašto,
Kur kadais kovojo indėnų čia rūjos —
Valio!!!.... lai gyvuoja ilgiausiai mūs Zujus!...

Tohu/a r(om

JIE PATENKINA

Pamėginkit Ex-Lax, Amerikoje la
biausiai
parduodamų
liuosuotojų!
Ex-L*x yra lengvas paimti — jis
turi gardaus Aokolado skonj. Ex-I^lx
taipgi yra gerai veikiantis, bet švelniu
būdu. Jis suteikiu lengvų, nevarginunlj vidurių Judėjimų — be pasiblaurėjimo, vidurių skaudėjimo ar
apsunkinimo.
Kx-Lax yra taip geras jauniesiems,
kaip ir suaugusiems. 10 r. ir 26 c.
dėžutės yra pus jūsų vaistininkus.

Ginei plunksnos spėka, geriau negu kardu;

JOHN ROBERT POWERS, galva pasaulio geriau
siai žinomos modelių agentūros, pristatydamas
pagarsėjusias modeles madoms, skelbėjams ir
artistams, sako "Reikalaujama gražumo, užsi
laikymo, asmeniško pritraukimo . . . tobula
kombinacija".

Kuomet juos pabandote jūs
žinosite dėlko Chesterfields suteikia
daugiau rūkymo malonumo, dėlko

Vienu ar kitu la4ku bevelk kiekvienas
yra varginamas vidurių užkietėjimo.
I Tokiais atvėjais paprastai jums rei
kalingu geras liuosuotojus.

Kų dėt’ jų į grabų geidė jau jie viešai...

Su Klaipėdos kraštu irgi
jau baigta: jis atplėštas nuo
Lietuvos kūno. Bet Hitleriui
nebus gana ir to. Ar nepasi
elgs jis ir su Lietuva taip,
kaip su Čekoslovakija?

Laikraščiuose mačiau, kad
gvvuliu snukių dr. Neuniannui Klaipėdos seimelis sutei
kė veikimo teises. Jei anuo
metu tas gaivalas būt buvęs
pastatytas prie sienos, šian
die Klaipėdos krašte, gal, bū
tų ramu; nebūtų atplėštas nuo
Lietuvos kūno. Bet kur tau
Hitleris neims Klaipėdos, jei
Lietuvos užsienių reikalų mi
nistrais Urbšys pasakė Berly
ne, kad džiaugiasi nusikratęs
nereikalingos Lietuvai naštos.
Žiūrint j ateitį, aišku daro Ar girdėjot komediją: Klai
si, kad Čekoslovakijos suskal pėdos kraštas — Lietuvai na
dymas nėra paskutinis. Po jos šta? Kai Hitleris užims visų

PASIGKLBfcKJT AITO PAPRASTU
BOT M.YLOMl ItruV!

11.
12.
13.
14.
16
16.
17.
18.
19.

Sielos Takai Tobnlybėn — parašo Knn...........................................
K. Matulaitis, M.I.C............................................................................. 1-25
Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ...................... 25
Malda už Jaunimą — parašė Knn.
J. Vaitkevičins. M.I.C. ..........................................................................10
Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....70
Kristaus Patarimų Keliais — parašė Knn.
K. Matulaitis, M.I.C................................................................ 1.00
Krikščioniškoji Seimą parašė Knn. J. Vaitukaitis .......... JO
Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Biičys, M.I.C.......... 125
Išsipildė — vertė K Giedrutis .............................................. 75
Sv. Teresės Vaikelio Jėsana — parašė Knn. Padolskis.........75
Dievas Sutvėrėjas — parašė Knn. Dnrickae .......................... 76
Porcijnnknlė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė knn. J. V....05
Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K... .06
Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius .................. 1.00
Praeities Pabyros — parašė Knn. A. Petrauskas, M.I.C. .....35
žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys ...................... .25
Iv. Dvasia — parašė Vyak. Pr. Biičys, M.T.C. ................... 1.00

I

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
2334 So. Oakley Avc.
Cbicago, Illinois
J*
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BLOW
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STORM BURSr!!!

to

sius parengimus nutylima, o
ne pletkuojama nebūti daly
kai.
Tautietė
•Jei tau kas darbuojas už
du, pasirūpink, kad už keturis
dirbtų, ir vis su geresne in
tencija.

LIETUVIAI

daktarai

Tel. YARds 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 IK CHIRURGAS
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Na, ir Nekrašus pageidau
ju, kad korespondentai lygiai
'aprašytų upie «visus parengimus. Kur gi būtų tokių kores
pondentų sųžinė, kur logika?
Daug sveikiau būna visiems,
jeigu apie tokius nepavyku

VYf*

j

IM,

Sn fwc n"® ct»xu«Y '»
__
Eusvamo doctors *u*»*5 oRtetro
imat mtoione shouco ee obumk

o'ncrAgg/gg'-flfiu,
orobr to Be Mope EFrecTNe H" f

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Prilaiko

3343 So. Halsted Street

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakaro
Trečiadieniai* pagal sutartį
Res. Tek OANal 0402

2305 So- Leavltt Street

Į tainėje. ateilankė virš šeši siNutarta paminėti Motinos Skaitytojų Balsai
1 nitai žmonių. Šv. Antano paDienų užprašant šv. Mišias
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
“
Draugo
”
kovo
10
d.
num.
rapijos chcio Lietuvių Dienos
gyvų ir mirusių narii) inten
DANTISTAS
Į
OFISAS
cija, taip -pat bendrai eiti prie p. Nekrašas dėkoja korėjompaminėjįme žmOnių buvo pil- 1446 So. 49th Cuurt, Cicero' 4729 So. Ashland Avė.
dentui, kuris aprašė Lietuvių nft gvetaing> nors v;8}| di„nQ Aatradieniau, Ketvirtadieniai* u i
šv. Komunijos.
2-troa lubos
Penktadieniai*
pasakysiu,
kad
gerokai
padi

Dienos
parengimų
“
Draugo
’
ir
vakare
Hjo
CHICAGO,
ILL
WEST SIDE
Į kuopt) įsirašė nauja narė
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L
Telefonas MIDway 2880
dėjo skaitytojų skaičius. Kei- ’
No. 40. Tikrumoje, Nekrašas ___________
_____
■
Paulina Goseiauskienė.
)3147 S Halsted SL, Chicago
OFISO VALANDOS:
škia, kelių žmonių atsidavimu, j
Žinių Sukaktuvės
turėjo gerai išbarti tų keres- 1
Pirmadieaiaia, Treciadieaiaii ir Nuo 10 iki 12 vai. ryto, auo 2
M. S. 64 kuopa nuolat auga
daug laimėta spaudos platini-1
Šeštadieniais
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30
FORGET
Smagu pažymėti, kad šį ko
dėl to, kad visos narės sten pondentų, kaipo tikrų pliotki-;
Valandos: 3—8 P. M.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v.
me. O jei būtų eita organi
vo mėnesį sukanka septyni
giasi kuo daugiausia įrašyti nininkų, kad rašo nesųmones.
Telefonas HT.Mlock 6286
zuotai ir nors šiek-tiek paden
Operetė “Į Tėvynę” taip
naujų narių. Visoms West Simetai, kaip Detroito Lietuvių
giant korespondenti) išlaidas,
sudarkyta, stačiai, nukryžiuo
(HLINAltALhKAb)
de gyvenančioms moterims i:
Žinios “Drauge” penktadie
atsirastų ne tik naujų talen
ta.
Tautos
šventėje
nei
vienos
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
merginoms dabar kuo geriau
niais pradėjo tilpti. Per tų lai
tų, bet ir senesni galėtų pa
tautiškos - patrijotiškos dai \ę&
6900 South Halsted Street
sia proga įsirašyti į vienin
2415 W. Marųuette Rd.
kotarpį ir man prisėjo kas
silaikyti. O dalykams kitaip
nelės
nesudainuota. Ant galo
TELEFONAI:
m
telę Amerikos lietuvių kata
penktadienis žinučių patiekti
Ofiso valandos:
Ofiso WENtworth 1612
einant, priseina imti atostovakaro
nepasisekimų
patvirti

10—12 vaL ryto
Res. — YARds 3955
likių apdraudos ir pašalpos
(Tiesa, keli penktadieniai bu
2—4 Ir 6—8 vaL vakaro
no
ir
pats
Nekrašas
išėjęs
pa
OFISO VALANDOS:
’
............... ...
.
i organizacijų — Moterų SųTrečiadieniais ir Sekmadieniais
vo apleisti). Pradėjus “Drau
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Draugiios, išrinkite korės- .
,
. . siaiškinti. Kaltino tėvus, kad
Susitartu*
Trečiadieniais
ir
Sekmadieniais
, ° , . ..
v
. ,jungų.
64 kp. koresp. A. A.
ge” žinių skyrių, pasirodė,
pondentus. Lai jie rašo iš vei
nesiunčia savo vaikų prie cho
pagal aut artį.
kad žmonės mėgsta vietos ži
kimo dirvos. 'Visiems dirbant
ro. Kaltino patį chorų, kam
nias skaityti ir nekartų gir
A FIAVOR ALL
*»«FT.....
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
nebus sunkus spaudos plati
išvažiavęs į Kai i forui jų mau
ITS 0WN THAT
dėjau rūgojant kada, paėmę
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
nimo darbas.
Koresp. Pagerbė Klebonų
dytis. Nors choro vardu buvo MILLIONS PREFER
4631 So. Ashland Avė.
“Draugų”, nerasdavo jame
VIRginia 1116
4070 Archer Av»
rengiama, bet choro nėra. Jis
TeL YARds 0994
vietos žinių, arba kartais pats
Kovo
19
d.,
Šv.
Jurgio
paTel.
Pnllman
7235
Kės.
TeL PLAsa 2400
pirmiau
nieko
nežinojęs,
tik
Valandos:
1
—
3
ir
7—
8
“Draugas” neateidavo prieš Iš Sųjungiečių 64
Kasdien išskyrus Seredų
VALANDOS:
, rapijos mokyklos vaikai, se per dvi savaites surengęs vis- Res. Pullman 0263
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vai
Seredoims ir Nedėl. pagal sutartu
sekmadienį. Sako: “Kur De Kuopos Susirinkimo
sučių priruošti, išpildė gražių kų. Ir po tokio pasiaiškinimo
Nedėliojus nuo 10 iki 12 vai. diena
Sekmadieni susitariąs
troito žinios ar jau niekais ne Kovo 9 d. įvykusiam Mote I programų, pagerbimui klebo
pasistiebęs ant scenos pats
berašo? Kur “Draugas”, ar rų Sųjungos 64 kuopos susi no kun. Juozo Čižausko, jo
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
DANTISTAS
vienas užtraukė “Lietuva, tėjau nebeturite?” Pardavėjas rinkime. kurį atidarė pirm vardo dienoje.
TeL YAKds 5921
Ofiso Tel. Canal 6122
vyne...
10758 S. Michigan A ve.
Kss.: KBNwood 8107
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
.aiškinai, kad negavęs ir ža- „ šim'nienė, turėjome vieš
Programa išpildyta sekanMatote, kaip blynų greit
Res. Tel. Beverly 1868.
Chicago, Illinois
Ja, kaip tik gaus, nunešt į nių
M & M kaopoSj bitent' fiai
pakepė ir publikai pakišo, ku
OFISO VALANDOS:
namus. Vieni žingeidauja ži pirin. tos kuopos O. KrataGYDYTOJAS IK CHIRURGAS
“Linkime Jums” (daina) ri nepratus nedakeptų daly- '9-12; 1-5; 7-9. Ketvii-tadicniais 9-12.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:34
niomis, kiti nori, kad apie juos vičienę ir M. Kasevįčienę. Sa
DANTISTAS
kų negali sugruniuliuoti.
į756 West 35th Street
būt parašyta. Kai kada ko vo kalboje viešnios papasako solo — B. Nekrašas; “Našlai Su tokiu parengimu Tauto1* LIETUVIAI ADVOKATAI
2201 West Cermak Rd.
TeL OANal 6969
respondentai tokiems net laik jo svarbų vieningo veikimo ir tė Julytė” (operetė); aecor- Šventė lieka išstatyta išnie
VALANDOS:
I
dian
solo,
—
E.
Bilimskas;
9:30 iki 12 ryto 1 ihi 4:30 popiet
Telephone YAKds 1001
raštį nupirkta, kad pamaty sykiu pakvietė <64 kuopos sųkinimui, užgavimui tautiški)
6 iki 8 vakare
smuiko
solo
—
J.
Boginskas;
tų, kokie komplimentai jiems jungietes dalyvauti 54 kuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jausmų.
Trečiadieniai* ir Sekmadieniais
pagal
sutartį.
teikiami. Per tų laikotarpį ve- lais 20 metų jubiliejaus pami- “Amatininkai” — vaikai;
LIETUVIS ADVOKATAS
2155 West Cermak Road
“
Tinginys
”
—
komedija;
‘
Gė
.
žinoma,
aš
čia
nekaltinu
lo
stsa.dtef.ai korespondentą, iš- n6jinle> rengianialne bankietu
4631 So. Ashland Avenue Res 6958 So. Talman Avo.
Ofiso VALANDOS:
Kės. Tel. GROvekul 0617
tesėjo, nors tas jiems skau- Fort shefty Hote, vieJnios lių linkėjimai’ — mergaitės; Sėjų, nes kai kurie jų yra geri
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
“Greita ant naujienų” — di dainininkai ir gabūs lošėjai, Res. 6515 S. Rockwell Stree) Gi tie* T ei. nKMiOcIt To4£
ir pagal sutartį.
džiai atsiliepdavo. Ištesėjo ir | priimtag gausiu pioj^n.
Telephoue REPūblic 9723
alogas; piano solo — Jaku kaip Medonis, Bukšaitė, Juodpatyrė, kaip galima spaud,
Išklausius pranešimo apie
Tek 0AIAM9 1974
DUSO VALANDOS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
platinti ir ko skaitytojai pa-' sergančias kuopos aare5j is_ bauskaitė; piano duetas — P. snukaitė ir kiti. Ir jie visai
9
vai,
ryto
iki B z. yakare, įiakiriart
VaL 2—4 ir 7—9 vaK
geidauja. "Draugas” gerai ži rinkta komisi<ia surcngin,ui va ir B. Valutkevičiūtės; smuiko nesitikėjo būti taip įveltais
aakniadisal— ix trediadisaioo
LIETUVIAI ADVOKATAI
buvo nrieš
suiengmim
_ Gabrytė M.; piano du- į tokį nepavykusį programų.
no, kiek skaitytojų ’buv.o
1446 So. 49th CL
p įes karo: O. Šimonienė, A. Ambrai t
— M ir P Gabrvtės6 122 So. VVestem Avenue
Aišku,
Nekrašas
nesilanko
j
Subatouiis
nuo 7—9 vakare
įsteigsiant žinių skyrių ir g:ens i< RolzSpnienA n Grv
S
'
r‘ uaD1Tleb’
Ketv. ir Nedoliomi* susitarua
Negiriant u
’ \, 2 *
’ - h y'
Tėveli” - mergai- kitus parengimus ir nemato,
VALANDOS:
DANTŲ GYDYTOJAS
Riek dabar yra. Nesigiriant bienė ir M< šimkūnienė.
Utanunke ir Ketverge
tės; “Sveika Rožė” — visi. kaip jie būna suruošti; nežino, Panedėlį,
nuo 2 iki 9 vaL vakare.
Phone YAKds 4787.
3259 S. Halsted Street
Programa visiems atsilan- kad draugijos bei chorai, ku Ssredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki f v. v.
CDICAGO, ILL.
kun. P. Malinauskas, MIC.
Tevų Marijonų
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
kusiems begalo patiko, ypa<? rie rengia iperstatymus, dirba,
Ofiso TeL VTRginla 00M
TeL Froepeet 1019
P11ILADELPI1IA, PA., ku
Realdencijaa T«L BBVerfsy M44
te. TeL AeeebUe
Vedamų Misijų
operetė “Našlaitė Julytė”. praktikuojasi, mokinasi per
4645
bo.
Asniana
Avenue
nigo Ig. Zimblio klebonauja
Vaikučiai sudėjo daug gražių ištisus kelis mėnesius. Rūpi
Tvarkraštis
Oli*o Valaudo*
moje bažnyčioje, kovo 20—26
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
linkėjimų klebonui ir įteikė nasi ir rengėjai ir lošėjai, kad
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedvlioini* pagal sutartį.
BROCKTON, MASS., kun. — kun. V. Andriuška, MIC.
dovanų. Kun. Silvius irgi svei statomasis veikalas išeitų taip
Namų Talei. PKOspeot 193Q
4157 Archer Avc
I dalis — AaventinSa ir
J. Švagždžio klebonaujamoje PROVIDENCE, R. I., kun. kino klebonų. Ant galo klebo
kaip jis tikrai turi būti. Ir Kalėdinės giesmės, harm. J.
Ofiso ibL: 2—4 ir B—S
bažnyčioje, kovo 27—9 balan-,J- Vaitekūno klebonaujamoje
B9S9 S^ Otanaaimt AvoT
nas dėkojo visiems vaikučiams publika niekados nebūna su- 2odžius ir melodijas parašė Tel OANal 6191.
džio, kun. Adomas Morkūnas, bažnyčioje, kovo 30—2 balan ir sesutėms už gražių progra
vilta. Todėl ir lankosi skait Seirijų Jnoaaa.
Valandos: S—10 A. NL
džio — kun. V. Andriuška, M.
MIC.
Nedėlinmis pagal sutartį
mų, dovanas ir visiems už lingai į tokius parengimus.
D dalis — Gavėnios ir Ve GYDYTOJAS IK UMIKUBGAS
I.C.
Tai OANal 0267
skaitlingų atsilankymų. VaiPavyzdžiui, Lietuvos Duk lykų giesmės, harm. AJ. KaELIZABETH, N. J., kun.
KSS. TeL PROshc* 0669
2201
W.
Cermak
Road
PITTSBURGII, PA., kun. ■ kučiai išsiprašė “ Free day”, terų parengiman, Lietuvių sve čanauskas. 30 giesmės 50c.
J. Simonaičio klebonaujamoje
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. z.
bažnyčioje, kovo 26— balan J. Vaišnoro klebonaujamoje pirmadienį.
III dalis-a) Gegužės niėn.
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Programų vedė A. JuodsnuĮSIGYKITE
džio 9 kun. Juozapas Vaitke bažnyčioje balandžio 3—9 —
giesmės, harm. Al. Kačanaua6631 S. Callfornia Avė.
kun. V. Andriuška, MIC.
kaitė.
1821 So. Halsted Street
vičius, MIC.
Telefonas REPubltc 7868
Gavėniai Reikalingų kas. 28 giesmės 35c
PITTSBURGH, PA., kun. J.
Reaideneija 6600 So. Artesian Ava.
III dalia-b) — Svenč. Sak Office Phone
Res and Office VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
SCHENECTADY, N. Y., Misiaus klebonaujamoje baž
Knygelę
“
Bunco
”
pramoga
sesučių
P
ROspect 1028
2359 8. LeaviU SL
ramento
giesmės,
harm.
AL
6 iki ą yaL vakaro
kun. A. Orvido klebonaujamo nyčioj, bal. 10—16 — kun. V.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706
naudai
buvo
sėkminga.
Daug
Kačanauskas.
9
giesmės
15c.
Tat YARds 2M6
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba Andriuška, M.I.C.
žmonių atsilankė, kad parem
III
dalis-c)
—
Birželio
mė

PHILADELPHIA, PA., ku
landžio — kun. J. Jančius, M.
ti sesutes. .Visos dovanos bu
nesio giesmės, harm. Al. Ka
(K0WAR8KA8)
nigo Ig. Zimblio klebonauja
GRAUDŪS
I.C.
DANTISTAS
vo suaukotos. Sesutės džiau
čanauskas. 36 giesmės 50c.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MONTREAL,
CANADA, moje bažnyčioje kovo 26—29 giasi gražia parama. Pramo
4645
So.
Ashland Avenue
VERKSMAI
IV dalis-a) — Giesmėi j
—
kun.
J.
Mačiulionis,
MIC.
2403 W. 63rd SL, Chicago
erti 47th gt.reet
kun. Bobino klebonaujamoje
Dievų, harm. Al. Kačanaasga įvyko kovo 16 dienų.
Vali nuo 9 ryto iki 8 vakaro
THOMPSON,
CONN.,
Mabažnyčioje, balandžio 3—9 —
Nedaliom Ir Trečiadieniais
Šaradoj pegsl sutartį
kas. 18 giesmių 25c.
Pagaal Bpujurianapolio
Kolegijos
studen

Gavėnios
Giesmės
kun. J. Jančius, MIC.
Taipgi galima gauti LIEKovo 19 d. mirė a. a. Juo
DETROĮT, MICIL, kun. J. tams rekolekcijos, balandžio zas Naujokas. Velionis buvo Atspausdinta iš maldakny TUVUKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ TeL LAFayette 8016
2—5 — knn. J. Mačiulionis,
Dantistas
gės “Ramybė Joms”
Gižuusko klebonaujamoje baž
nupiginta kaina — Piano $1^
geras parapijonas ir pavytdiMIC.
4143 South Archer Avenue
nyčioje, kovo 26—2 balandžio
DANTISTAS
kitiems instrumentams po
Pittsburgh, Pa., kun. J. Vai į ngas katalikas. Palaidotas ko
Telefonas LAFayette 3650
10c
— kun. P. Malinauskas, MIC. šnoro klebonaujamoje bažny vo 22 d. iškilmingai, atlaikius
Antradieniais,
Ketvirtadieniais ir
fiOo.
4300 So. Farfleld Avenue
Penktadieniais
DRAUGAS
PUB.
CO,
SPBINGFIELD, ILL., kun. čioje balandžio 9—11, 40 va mišias.
4631 South Ashland Avė.
“DRAUGAS”
Ofiso Valandos:
2334
S.
Oakley
Avė.,
10
vai.
ryto
iki
9
vai.
vaka&ro
Liko dideliame nuliūdime
TsL YARds 0994
S. Yunkerio klebonaujamoje landų atlaidai — kun. J. Ma
2334 8o. Oakley Avė.
Sekmadieniai* ir Trečiadieoiais
Chicago, Illinois
Pirmadieniais, Tr^iadieauig jj
graži šeimyna.
ChifiMo, flL
bažnyčioje, balandžio 7—9 — čiulionis, M.I.C.
.
E*gtl SlltKa^ _

DR. P. ATKOČIŪNAS : DR. CHARLES SEGAL

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

MIRACLE
WH1

OR. P. J. OEINAR

OR. A. J. MANIUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

OR. MAORIGE KAHIt

OR. A. W. JACOBS

DR. GEORGE I. BLOŽIS

DR. A. J. BERTASH

OR. WALTER J. PHILLIPS

JOSEPH J. GRISK

DR. J. J. SIMONAITIS

KAL & ZARETSKY

DR. A P. STULGA

DR. STKIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

NAUJAS GIESMYNĖLIS

DR. S. BIEŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

STACIJOS

DR. J. J. KOWAR

DR. G. J. SVENCISKAS

DR. C. VEZEL'IS

DR. Y. E. SIEDLINSKI

DultOIB

Oi /I 1R39

gerinusį patarnavimų.

Dr. Stone ofisas

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS

KLAUSYKITE

randasi

1907 S. Cicero Avė. Phone Ci-

_______________________
kurių baigė 1938 m., tais pa
Pavyzdinga Lietuviu
čiais metais išlaikė 111. val
Šeimyna
stybinius kvotimus ir gavo
leidimų praktikuoti savo pro
fesijų.
Pranas gimė liepos 10, 1914,
Ciceroje. Linksmaus būdo, pi
lnas energijos ir pasiryžimo.
Keletas metų atgal, kai Pra
aukas dar lankė šv. Antano
par. mokyklų, pasitaikius pro
gai paklausiau: Pranuk, kas
tu būsi kai užaugsi ir, dėi
žingeidumo, paminėjau vienų,
kitų profesijų. Jis greitai at
sakė, kad nieku kitu nebūsiųs, kaip tik lajeriu. Ir man
nei į galvų neatųjo, kad 9 ar
10 metų vaikas jau turėjo nu
V. KANAUSKAS
sistatymų ir to tikslo siekt,
CICKRO. — Vincas ir Ma ne rožių klotu keliu, bet, kaų.
rijona Kakanauskai daug me lotynų patarlė sako: “Per Atų gyvena Cicero j. Abu atvy- spera ad Astra”.
kę iš Lietuvos į šių šalį lai
Prano tėvas keletas metų
mės ieškoti, kaip ir visi kiti. atgal buvo pasiturintis žmo
Vincas Kakanauskas nors gus, bet, užėjus depresijai nu
neturėjo progos pasiekti auk kentėjo. Tad Pranas iš tėvų
štesnio mokslo, vienok savo paramos negalėjo nei tikėtis,
gabumais, įsimaišęs į vietinių bet nenuleido rankų. Jis dir
politikierių tarpų, per 15 me bo ofise Armstrong Paint Co.,
tų buvo “conunitteeman”,
kur ipo kiek laiko gavo “sales
taip pat “safety commissio- manager” darbų. Dienomis di
ner”, nemažai prisidėjęs prie rbo, o vakarais mokinosi. Kad
išugdymo Šv. Antano parapi gyvenimas nebūtų toks mono
jos, kurioj klebonauja neišse toniškas, karts nuo karto su
miamos energijos ir geležinės prasdavo valandų, kitų laiko
valios, visų gerbiamas ir my praleisti su jaunimu. Apie
limas kum. Jeronimas Vaizbū trys metai atgal, susitiko jau
nas.
nę, lietuvaitę, kuri sužavėjo

:ero 457.
Neužilgo' savo profesijų pra
lės praktikuoti Dr. Palutis,
rgi baigęs Loyola universiteo medicinos fakultetų. Ateilantį rudenį stos į Loyola udv. medicinos fakultetų ga
jus jaunuolis Kinčinas.
Advokatų lietuvių cicerieiams jau irgi netrūksta. Štai,
Norbert Tumavičia jau keli
netai, kaip praktikuoja. Jis
ra ir Cicero School Boarde.
Adv. Kizas visuomet lietu
viams reikaluose padeda. Jo
ifisas yra prie 49th Avė., tar>e 15 ir 16 gatvių.

Čia matome nuotraukų dldžiojo altoriaus Šv. Antano
bažnyčioj ir sanktuarijų; taip
pat, kaip gražiai išvarsuotas
bažnyčios vidus. Visi paveiks-

galima rasti kitų lietuvių bažnyčių taip artistiškai ir gra-.
žiai išpuoštų. Sanktuarijoj
stovi pats klebonas, kurio rū
pesčiu bažnyčia tapo pasta
tyta ir išpuoštas vidus.
Vietinis
ves). Turbūt, vargu kur būtų

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

Vakaro religinio komisija
praneša, kad jau du šimtus
tikietų yra pardavus, neakaitant viešnių iš kitų kolonijų
kuopų, kurių tikimosi irgi
daug. Tikietų kaina tiesiog
pasakiška — dešimts centų!
Iš angliško vertė
Įvairumų vakaras įvyks se
Kun. Ant. M. Karužiškis
kmadienį, kovo 26 d., parapi
Kovo 24 d.
jos salėj, prie 15 St. ir 49 Ct.Adv. Kakanauskas neseniai Lošimas prasidės vakare po
Pakelk savo akis į Kryžių
jaigė mokslų ir tuojau stoja pamaldų.
R. K. ir pamatyk mūsų Sužiedotinį,
i praktikų.
Jėzų Kristų, dangaus ir že
Kitų syk parašysime apie
mės Viešpatį. Ant kokios lo
-itus profesijonalus.
Auroros Lietuviams
vos Jis guli! Žiūrėk į Jo rū
Lietuviai ciceriečiai, nepaAuroros lietuviams žinoti- bus, kurie raudonai sutepti —
nirškite remti savuosius. O na kad vienas iš Tėvų Mari- Jo Kūno kraujo raudonumu!
,Ū8, profesijonalai, nepamirš- jonų atvažiuoja į Šv. Petro Žiūrėk, kaip Jis nuogas, kanaite dalyvauti su savo žmo- parapijų. Šeštadienį, kovo 25 kinamas, ir apleistas!
nėmis parengimuose ir vadysd., klausys išpažinčių po piet
tėję. Nesišalinkite nuo savųjų,
Lietuviai bus su jumis ir jums ir vakare. Sekmadienį laikys
padės, rems jumis.
A. K; Mišias ir pasakys pamokslų.
Apie tai vienas kitam praneš
Čia Pat Ir Sąjungįečiy kite.

Vakaras

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

THE ffllFIMffllCE rau nv FOR BEING

jaus, nes belaukiant, rytojų mų gydytojų dr. J. Stone. Jis
Taigi, čia pat ir sųjungiečių
kiti paims, o tie, kurie laukia, yra baigęs Loyola universite 48 kuopos įvairumų vakaras.
ir pasiliks laukiančiais ant vi to medicinos fakultetų.
Visi kviečiami ruoštis pama
sados.
Moka gerai lietuviškai, yra tyti kas tai bus per vakaras.
Sveikiname tave, Pranai, pa žymus daktaras ir pasižymė Be “bingo” bus įdomus “keisiekusį savo tikslų. Gyvuok jęs chirurgas, labai gabiai da ksų kontestas” (cake con-( Eheek Below And See If You Hove
Any Of The Signs
Kakanauskai išaugino pavy-, prano širdį. Ir tas, kuris daug ilgiausius metus, darbuokis ir rus operacijas. Jis yra visiems tęst). Kas dalyvaus tame kon-Į Quhrertng neras ean raalra you old and
haggard looldng, eranky and hard to Uve
zdingų šeimynų: sūnus Kaži- Į dirbo ir nepavargo, pasijuto būk pavyzdžiu mūsų jaunajai prieinamas: eina kad ir pas teste ir bus laimingas, tikrai
with—can keep you awake nights and rob
you of good health, good timea and ioba.
kartai.
Sis-tas biedniausį ligonį ir teikia jam džiaugsis geromis dovanomis.
mieras, baigęs Šv. Antano pa bejėgis ir, ^paprašęs ran
Don't let youreelf r,go” likę that. Štart
takia* a good, reliable tonle—one made eeperiouy /or women. And eould you ask (or anyrapijos mokyklų, Šv. Ignaco jaunos Jeanes, apsivedė.
thing whoee benefita ha ve been better proved
than vorld-iamoua Lydia E. Pinkham’a
High. Šelmei ir Illinois Uni
_
i
Visu
Frontu
Pirmyn!
Vegetable Coropound?
vrltbout faO from your druggiat. Over a mflKP- ’1
/
Let tHs who)eeome herbe and mota of
Tai tik keletas čia paminėlion vromen ha ve written in lettera reporting
versiteto School of Pharmacy,
Pinkbam's Coropound help Natūra calm
vonderful beneflta.
your ahrieldng nervai, tone up your syatem,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Ciceros kolonija visu fronFor the put 60 years Lydia E. Pinkham’a
and help leaaen dlstraea Irom female funojau ketvirti metai kai dirba tų bruožų iš Prano gyvenimo
Vegetabb. Compound has helped grateful
tionat dlaordera.
uomen
go “smiling thru" trying ord
gali
pamokinti
ne
vienų
jautu
eina
pirmyn.
Profesijonalų
Mabe a notė NOtV to get a bottle of thla
K. S. Jonaičio vaistinėje atWhy not let it help YOU?
Ume-proven Pinkham'a Compound TODAY
sakomingu, registruotu vais nuolį-lę, kad nereikia laukti' skaičius auga. Susilaukėme,
geresnės progos, arba ryto- geriau sakant, išauklėjome žy, |
Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
tininku.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Duktė Ona, baigus Šv. An
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Turėdami Kų Nora Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
tano par. mokyklų ir Šv. PaAMBULANCE
Norėdami Kg Nora Pirkti. Atminkite ‘Drgo’ Classified Skyr
KELNER-PRUZIN
trick High School, antra duk
Geriausiai Patarnavimas — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTĮ
tė Petronėlė Šv. Mary’s High
Phone 9000
620 W. I5th Avė.
Visi Telefonai YARDS I74M742
School. Abi dirba ofisuose, o
4605-07 So. Hermltage Avė.
pati jauniausioji tebelanko
4447 South Salrfleld Avenue
High School.
LEONARDAS EŽERSKIS
___________ Tek LAFAYETTE 0727
Sūnus Pranas, apie kurį čia
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tenka kalbėti, yra trečias šei
r\ Y” 1Z A T koplyčios visose
PATARNAVIMAS DIENĄ IK KAKTĮ
mynoje. Baigęs Šv. Antano
L-' *
■* Chicagos dalyse
KOPLYČIA DYKAI
par. mokyklų du metu lankęs
NAŠIAI OHICAGOS, CICEEOS LIETUVIŲ
Šv. Ignaco High School, du
2025 W. 51«t St.
TcL YARDS 1278
Klausykite mtoų Lietuvių radio programų šeitadienlo vakarais,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
metu Morton Collvge Pre legal
7:00 vai. vakaro iš WHF0 stoties (1430 K.>‘ — Pranešėjas
(kurių baigė su pasižymėji
P. 1ALTHGXRA8
Res. 4543 South Paulina Street
D III
P C PATARNAVIMAS
mu), po to įstojo teisių mo
DIENĄ IR NAKTĮ
kyklon, Kent College of Law,

NERVOUS

John F. Eudeikis

J
LAIIOTIVIf

DIREKTORIAI

i II
IU
AIRDULftlauI.

DYKAI

ŪOM’T BE GREY
Don’t tolarate grey hair. Grey hair
tnikej you loolc old and feel old.
Try the Modern* Method for Coloring Hair . . . CLAIROL. YouTl
appradate the ųuick, pleannt tneatment. No bleaching reąuired to
•often the hair when you uae
CLAIROL. YouTl lova the reoulte
on yoor hair — beautiful, naturallooldng color that defiee deteetioa.
See youreelf aa you would Ūke to
be. See your hairdreseer today or
aend tina ooupon ItOW.

PAMINKLUS

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS

StGfNUINg

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

JOKN cunt ClAftOl. Ine.
W«b St_ Nm Yerh. N. T.

I FUI booklo*. advteo aa

S. P. Mažoki
Astasas M. Phillips

DABAR

Naturally.,. vith

• The perfect eombinatioe ef rieti olL Ane
•oep and deHeato color that ean't be taptad
... a hlend that onty Clairol coataleo

1U Waat

PIRKITE

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES - GERIAUSIA
MEDŽIAGA

nra ra look Ar Mt ararb tt
CloJraf u tk. k.K/e.

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
Chlcago, lltfnofe

527 North W««t«pn Avė.
Kapinio, B900

WmI

UlM Sferos*

1646 Weat 46th Street
Phone YARda 0781-0782

Aiksi V. Petkos
P. I. Kilikas
Antlumy B. Petkos
Lataicz ir Sunai
ILMcios

4704 S. Weatem Avenue
Tel. LAFayette 8024

•

H

■r

1

-

■

3307 LitnMniea Avė.
Phone YAKda 4908

1.1. Žilį

t

Telefonas SEELEY 6103
Skyrius randasi skersai nuo Holy Sepulchre

3319 Lituanica Avenue
Phone YABda 1138-1139

^a

3354 So. Halated St

Telefonas YARda 1419

6834 So. We8tern Avė.
OROvehiU 0142
1410 S. 49th Oonrt
CICero 2109
• 2314 WeRt 23rd Place

st

Phone VULlmap 127Q

4348 So. California Av*
Phone LAFayette 3572

o

Z .

-* v

. . a- - - - - - - - CHICAGOS i ranu žinios
= ---

Penktndienis, kovo 24 d., 1939

PAKELKIME SAVO BALSĄ
PRIEŠ LIETUVOS PRIEŠUS!

CLASSIFIED

CLASSIFIED

PARDAVIMUI BUNC.AI.OW
6-kambarlų bungalow.
Priežastis
pardavimo — Ilga. Neatmesime protipftcil
Atsišaukite: 0537
Artoslan Avenue.
!—f
>(1f.,.t| PĄRDĄyiML'I NAMAS
2-aiik|kų madinis namas, .4— 4-kamh«rbM?Wl- ŠKilautuotęs tarpdury".
MkhJoė., Jėigos per metus —
ti'JM.no:'! ,'Atsišaukite; 1433 Wol.StrgEtį.l CUlcagĮO.. Dllnols.

PARDAVIMUI MARQUETTE
PARKE
4 kambarių kampinis bungalotr su
garadžiu. >1,600. cash. Pilna kaina
>4,300.00.

2 fletų mūrinis namu Ir garadžlus. Parsiduoda pigiai — tiktai
>7,000.00 arba malnysim ant biznia
vo namo, arba ant namo su taveroo
bizniu blle kur.
Kampinis namas — 5 krautuvės Ir
Parsiduoda groaėrhė'lr *plenlnė. Vieta du lietai, viskas lšrenduota. >6.000.
gsrą.Vlnl įrengimai/nauji. Parduosiu casb. Balansu lengvais lšmokėjl-

Nepaprastas masinis susirinkimas Lietuvių
Auditorijoje

šį vakarą 7 .-30 vai. įvyks nepaprastas masinis susirinki
1
mainyk savo privamas išnešti griežčiausią ^otestą prieš Hitlerio užgrobimą
namo su bizniu Ir
Klaipėdos krašto.
rūpintis apie darbą. Pra
Marqnr>»tp Park. Atsišaukite: 1536 šome pas mane. Pigiau nuplrksite.
Brangūs lietuviai! Kas gyvas ateikite ar atvažiuokite į
Soutk ROtb Ąvcpne; CĮcero. Dllnols. geriau Išmainysite Ir gausite teisin
gą ps fa rnavlma.
Lietuvių Auditoriam išnešti griežčiausią protestą prieš gro
DIDELIS »ARGENAS — WEST
CHARLES URNICH
buonišką Hitlerio atplėšimą Klaipėdos krašto.
SIDE
(KAZYS URNIKAR)
3 namai, 2 blznlavl. užeiga Ir barKraugeringas Hitleris pasigrobė Austriją, sudraskė Čeko
ber shop. Jel luta nprės., pąrdųoslu Ir
2500 West 63rd Street
vlėną taverną.' Namai geraVne stovy
slovakiją, o dabar ištiesė savo kruvinus nagus į Lietuvą ir
S-tros
lubos, JČJima* U Campbell
je. tHriu.yįff’" patogumus. .Bizniai Iš
nuo jos atplėšė lietuvių vienintelį uostą Klaipėdą.
dirbti' per daugel) matų. Pardavimo
Avė. pusės.
pj-ležast) lštlrslte nnt Vietos. Pama
Gerbiami Chicagos lietuviai! Kas dar jaučiatės lietuviais
Valandos: Rytais Ir Vakarais ir
tykite namus Ir biznius. Savininkas:
esą, kurio gyslose teka lietuviškas kraujas, neturite nei vie
Antanas Rhemeiį#, 2225 South Lea- pa^l__sutartL__(a££2j£j32£ml ——
vltt Street, telefonas CANsI 0845.
nas . pasilikti namie ir ramiai sėdėti. Visi turime sueiti ir
a PARDAVIMUI NAMAS
_ PARDAVIMUI NAMAI___ ___ 3 aukštų mūrinis namas. 2 krau
griausmingu balsu sušukti ŽALYN SAVO KRUVINUS NA
Daugelis stebisi negirdėtu daiktu, kad brangi meno kūrinių (paveikslų), paskolintų vieno __Mūrinis
‘"hungalov", 5 dideli ka tuvės: BučernP Ir šlušapė pirmame
GUS NUO LIETUVOS!
2 4-kambarių Retai Irt
žymiausių muziejų ir privačių kolekcijonierių, paroda būtų surengta mažam mieste, kaip mbariai. apšildomo®. Marquette Par aukšte
ke. Kaina tik >4700. įmokėti >1800. 3-kambarlų fletal. Noriu parduoti ar
ant mažesnio. 205® West 23Minėtam masiniam susirinkime kalbės “Draugo’’ redak Bloomington, 111. Šioj nuotraukoj matome Fragonardo kūrinį “Venus and Cupid”. Parodoj ■ 2 fl. po 4 kamb. Ir 4 kamb. bel- malnvtl
nl Street. Antras aukštas užnakslv.
smonte.
gražus
mūrinis
namas,
ran

išstatyti
paveikslai
įkainuoti
$2,CMK»,00<).
(Acme
telepboto)
torius L. šimutis, “Naujienų” redaktorius, dr. P. Grigaitis
dasi Marųuette forke.
Kaina tik
PARDAVIMUI
>7800. Jmokėt >1000.
ir “Sandaros” redaktorius M. Vaidyla, ir kiti kalbėtojai.
Pulkus 2-fletų mūrinis namas —
gis Monkus maršalka, O St. 2 dideli Storai ir 8 n. po 5 kamb.. 5 kambariai J fleta. Geras bargenGražus Darbas Vertas I Sėkminga Telšių
Taipgi yra pakviesta keletas žymių amerikonų kalbėtojų.
stiprus muro namas, randasi ant 2
Atsišaukite: 2536 W. 22nd PI.,
Markūnas,
korespondentas. blznlo gatvių. Kaina greitam perda as.
Be to, ten bus priimtos svarbios rezoliucijos ir pasiųstos
tol. ROCkvrelI 2812.
Visų
Paramos
Bendro
Klubo
pramoga
vimui tiktai >16,500. Imokėt >5000
Anglijai, Prancūzijai ir kitoms valstybėms.
Naujų narių vajus bus veda arba daugiau.
PARDAVIMUI TAVERNAS
2 fl. po 5 kamb. Platus lotas. Ran Tavernas turi būti greitai parduo
Todėl, malonūs Chicagos lietuviai, kas gyvas atvykite į
Tykiai, tykiai, kaip Nemu“Bunco party” įvykus ko- mas valdybos. Visi šios apy dasi prie lietuvių bažnyčios, B-rlgh- tas. Didelė salė su asla taverną
Lietuvių Auditorium, 3133 S. Halsted St., 7:30 vai. vakare.
ton Parke. Kaina >5300.
Jmokėt Renda >25.00. Priežastis pardavimo
nėlis plaukia, Darius - Gire- vo 19 d., Lakavičiaus namuo- linkės lietuviai kviečiami įsi >2500.
— nesutikimas tarp vyro
tr žmo
Viršminėtą protesto susirinkimą rengia Chicagos Lietuvių
2 fl. po 5 kamb. geras muro na nos. 4501 S. Hermitsge Avė., ChlS.M.
se, pavyko. Buvo susirinkę la rašyti.
uas
Auxiliary
TJnit
271
Ame

Klaipėdos Gynimo Komitetas.
mas. randasi Brlghton Parke. Kaina rs«n. Dltnofa.
rican Legion dirba. Be jokio bai gražios publikos. Dovanų Engleewood Lietuvių Klubo tik >6300. Jmokėt >2000.
PARDAVIMUI
Mes atstovaujame H. O. L. C.
Visus širdingiausiai kviečia atsilankyti:
2-fletų namas parsiduoda pigiai,
triukšmo. O ką jis veikia? Ne taip pat buvo daug suaukota. Susirinkimas
Valdžios Įstaigą Ir Banku reclverlus.
kurie pavedė mums parduoti namus ūlltu vandeniu šildomas, po 6 kam
Chicagos Lietuvių Klaipėdos Gynimo Komitetas norime girtis, ibet daugiau, Ačiū visiems atsilankiusiems
barius, viskas naujausios mados.

Suorganizuoto lietuvių po1628 R. 47tb Conrt. Cicero. Dltnoto.
negu kitos organizacijos. Mū ir aukotojams.
,
litikos
klūbo
susirinkimas
įmažu
Jmokcjimu.
misijos narių sąraše parašyta sų tikslas yra: pasišvęsti visų
PARDAVIMUI
LRKSA Kuopų
Kreipkitės pas JgallottnJ:
Namas su bizniu, pieninė Ir groserMėnesinis
klubo
susirinkivyks
Stanley
Vister
klube,
K. J. MACKE-MAMUKAS
“Mr. and Mrs. Antbony Mali bendrai naudai.
nė. Biznis gerai išdirbtas, randasi
2346 W. 6»th St. 2-ras aukštas
Dėmesiui
lletuvh, kolonijoje. Clcerote. arti lie
mas
bus
kovo
28
d.,
7:30
vai.,
353
W.
63rd
St.,
8
vai.
vakanauskas”, o turėjo būti Mali
Tel. Prospect 8140
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 ir
4 gražius kambarius. Grosernėjė
vakare,
Balčiūnų
name,
221
2
1
re.
Po
susirinkimo
bus
vaišės.
Kas
mėnuo
moterys
susi

šauskas.
Atsiprašome
Mališau
Visų Chicagos ir apylinkių
rengti visi flksčerlal, yra Ir naulas
Pirmam klūbo susirinkime 1 Mergina
REIkaonoa mergina
W.
23rd
St.
Visi
nariai
praelektrinis šaldytuvas Ir pilnas pir
renka
į
bet
kurios
narės
na

skų.
Klaida
padaryta
per
ne

nuolatiniam
namų
darbui.
Lietuvių R. K. Susivienijimo
mos rūšies atakas.
Gera priežastis
išrinkta
nauja
valdyba:
Jonas
T
“
r
1
,
turėti
patyrimą
su kūdikiu. Ne- pardavimui. Atsišaukite pas savinin
šomi
atsilankyti.
Telšiškis
mus,
kur
sukarpo
skudurus,
apsižiūrėjimą.
d
J
reikia plauti drabužių. N*ėra virimo. ką: W. Slankus. 1325 South BOth
kuopų valdybos, ypač sekreto
Stankowicz, pirm., Stasys Vim
Court, Cicero, Illinois.
susiuva, suvynioja j kamuo
riai ir organizatoriai, privalo
ster, vice pirm., Anton RaKovo 19 d., parapijos salė- lius ir nuveža į Hines ligoni- Sųjungiečių Vakaras
RENDON KAMBARIAI
atvykti Į apskrities susirinki
Rendon trys apšildomi kambariai;'
Ilion,
vice
pirm.,
Felix
Yakaibystės,
pilno
įrengimo
bučernės
tik

mą, kuris bus sekmadienį, ko je Moterų Są-gos 7 kuopa tu- nę, kad ten mažiau laimingesceiiai, inimaut registerj, svarstykles refrigeratorlus: antras aukštas.' AtNORTH SIDE. — Moterų
£lruiciavimo
(addlng)
mašiną? atšaukite: 7OO1 South Talman Avė.
vo 26 d., 2 vai. po pietų, Die rėjo gražų ir sėkmingą vaka nis žmogus galėtų sau duoną Sąjungos 4 kuopa rengia bu tis, rast., Frank Gurskis, fin. ir
Vlsi.n u J no ąžuolo ir kuogerlauslam TcIefonasREMlock6469;^_____^
Parduodama pigiai. Kreiptis
'
_
rėlį. Žįmonių susirinko pilnutė užsidirbti ir šeimą užlaikyti, nco party sekmadienį, kovo 26 rast., Mįchel Jovarauskas, ižd. stovy.
vo Apvaizdos parap. salėj.
aalresu: 21100 So. Emerald Avė.
|
REIKALINGA MERGINA
Cbats Jasūnas ir A. Evaskus,
_
| Reikalinga mergina nuolatiniam darpaversdamas tuos kamuolius į
• •
ir ta. w i
PARDAVIMUI
' bul. Maža šeimvna. Nereikia gamin
Šiame susirinkime galutinai parapijos salė. Žaista kauliu kaurus. Nuvežame cigaretų ir d., parapijos svetainėj, 1644 i OK-*
bėjai IT M. J. feabllIlSKas, Nuosavybė — Rooming House, 14 ti valgiu. Pasilikti vakarais. Telefokambarių. Karšluvandeniu apšildo- nas Lafayelte 5156,______
aptarsime “skautiškojo kau kais ir kortomis. Laimingieji kitokių reikmenų, ko vetera- VVabansia Avė. Bus gražių do maršalka.
n. i. trys vanios; 2-karų garadžlus;
.
gavo gražių ir naudingų dovanų laimėjimui, taipgi ska VT- . , n i
• -.rr r
“ SflslSO; |ti{,Ofl >200.00 J ITlėliukų metimo” parengimo rei
Visi 16-tOS ii' 17-tos lietu- n u|. Parsiduoda pigiai. Savininkas:
REIKALINGA
vanų. Be to, buvo programa, na' PaPra*° prieš mėnesį. Pra. . ,, . v•
,
,
43 lJcrth Lotus Aveaue. Tel. Co- Tuojau reikalinga moteris ar mergi
kalus. Tas parengimas,— bii- kurią išpildė Mot. Są-gos 20 eit* metą esame irdavusios naus užkandžio. Pradžia 7 va viai
kviečiami atsilankyti ko- umbus 4351.
na prižiūrėti du vaikučius Ir narna.
landą vakare. Įėjimas 25c.
| Atsišaukite tuojau laišku. Bos *48,
nco partys bus sekmadienį,
vo
28
d.,
8
vai.
vakare
minė1 “Draugi s”, 2334 So. Oąklėy A ve.,
kp., iš Brighton Park, artis virš 200 naujų drabužių, vai
Kviečia visus atsilankyti.
Chlcago. Illinois.
balandžio 2 d., 2 vai. po pietų
ton
vieton
ir
prisidėti
prie
kams
ir,
be
to,
kas
mėnesį
tės,, vadovaujant Helen Doro
PARDAVIMUI NAMAS
Komisija
Dievo Apvaizdos parap. salėj.
lietuvių organizacijos, nes*
Apartment bulldlng; 4 5-kambarių
ki,tei. Mergaičių choras pa^ duodame insulin vienos šei
fletal: garo šiluma; lotas 60x125:
Visi yra kviečiami atvykti,
šioj kolonijoj yra labai reika
leigos >190.00 | mėnesf. Marųuette
dainavo keletą liaudies daine mos vaikui. Per praeitas Ka
Parke. Parduosiu už vidutiniška paparemti lietuviij skautus ir
linga lietuviams organizuotis
lėdas “Christmas baskets” išslulljimą. Atsišaukite: • 6622 So. Palrlių,
o
solistas
tenoras
padai

ficl“ AvA, tel. Prospeet 4201*.
pasigerėti pirmaisiais jų žyį tos rūšies klūbą.
Pilietis
cialįnoiT^^įrs ^a^aoleriu vernavo
angliškai.
Ta
pačia
pro

Iš.
giais.
RENDON PLOTAS
yKRM^Y£@^BK^eimy- 19 WARD0 KLUBAS
ga buvo pasveikinti dalyvavę tės, t(__
Keturi dideliai, šviesūs kambariai:
naujai Ištaisyti. Atsišaukite: 5703 S.
vakarėly Juozapai: Strazdas nom
ieTUatrvb. \Per- ŠAUKIA LIETUVIŲ
Pranešimai
.Mason Avenue.
,
,3- /.'.^...
dausffrtefcos
užimtų
išaiškini

SUSIRINKIMĄ
ir biznierius Genzelis.
West Pullmano
Žagariečių klūbo mėnesinis
B A R G E N A S
.
mu i peisų lhbd ėringų darbų.
MT. GREENWOCDE
susirtnkimas įvyks kovo 26 4192 S. ARCHER AVENUE
Naupenos
Vakaro surengimu daug di2 aukStų medinis namas, mūrinis
Viskas lai daryti daug kai
Kovo 26 d., Micbell svetai-1^-, Hollvwood svetainėj, 2417 (North East Comer Archer and
pamatas; 2—6 kambarių fletai;
nuoją, O
kur pinigą imti?
Pagerbįmui kun. Aniceto ,
Sacramento Avė.)
pečiu
apšildomi; 2 karų garanėję llltb ir Sacramento av., W. 43 St., 1 vai. popiet,
nė.
Pelnas
ėjo
pusiau
su
para

Re'kia
užsidirbti.
0
kaip?
Ta

džins.
Phone LAFAYETTE 0461
Linkaus šaunus bankietas įRandasi prie Califorūia ir 44-tos
įvyks 19-to wardo lietuvių suJ. Keturakis, rast.
pija.
msta
ir.
tamsta,
ir
tamstįa
gaUnited States Government
vyksta balandžio 16 d., SlioreGatvės
sirinkimas, 3 vai. popiet. Po
priežiūroje ir kiekvienai ypaj lėsite mums daug pagelbėti.
land viešbuty, 55 ir Outer
Kaina
$5200.00
tai pinigai apdrausti iki
susirinkimo bus programa ir
Šaukite W. G. Pokorny,
Pereitą
savaitę
į
parapijos
(
j
eigu
ateisite
į
mūsų
kortavi$5,000.00
Drive. Kun. Anicetui bus įtei
TeL Yards 8395
vaišės.
I
ISmokėjom
ktas Gedimino III laipsnio or jubiliejinį fondą įmokėjo B. mo jr “bunco„ vakarą, antvy- „ P>JUC
Į naują klūbo valdybą peUž padėtus
dinas. Bankieto rengimo ko Sucilla $25.00 ir pasižadėjo ra(Henį, kovo 28 d., Gimimo
RAiN-lxrCLLlRlO.NusinMirE eOMuų >
pinigus
PLATINKITE “DKAU(U’*
reitaių susirinkime įėjo: dr.
miai jon įeina: prelatas M. L. Juozas ir Petronėlė, Sorokai p šv parap> galgj, 68f2 So.
Dnodam Paskolas ant l-mq
T. Dundulis, pirm., B. Urenąs, Naudokite tq linim«ntq. kurį įūtq Hvai ir tivq tivoi šouMorgičių
Krušas, kun. Tg. Albavičius, $25.00. Be to, B. Sucilla pa- Washtenaw Avė.. 7:30 vai.
motų palengvinimui mutkufcf tkoudoįima.
Safety
Depodt
Dėžutės Galima
dr. S. Bieiis (komisijos pir-, auk°j° $25'°° įrengimui naa- Tak pjimas 25c. Bus daug | ™'e P'™ ’ 'V- Hll'> rast_feS-'K Poin-E«polofio ta Inkaru ant dėžutės
Kam Kankintis?
Pasirendnoti
oittininkg.
rnln L ...
T nL j0-’ nionstraaicijos, kuri bus «doftr riz(1„ tai
at sta-,zd > ?',r R Va'! raūiaiZI rvnM , gD
Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki
min.) su žmona, adv. J. Bor
atminimui 25 metų parapijos lams “prizo” Taigi Širdin-J an,lna5’ ižd» ^a'i
GAUKITE
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
den su žmona, M. Brenzaitė,
gai
prašomo
tamst,
ateiti
nu,.
’
/
4
™«»•
V«“
ną, S ubątom nno 9 ryto iki
gyvavimo.
Rap.
MUSŲ
8 vai. vakaro
J. Eudeikis su žmona, kun. S.
THERMIC
ms į talką labdaringam dar f
STANDARD FEDERAL SAVGaučas, dr. S. Jakubs, J. P.
— Ministrų Taryba patvir be. Marian Sebastian, pirm.
PERMANENT
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
Kavaliauskas, aid. A. Lindell, tino neseniai sudarytą Lietu
WAVE
IN6S & LOAN ASSOCIATION
naudotis mano patarnavimu.
J. Mackevičius su žmona, A. vos — Lenkijos turistinę su
of CHICAGO
Skaitykite Biznierių
Mes nevartojam net mašinos,
Mališauskas su žmona, P. Mi- tartį.
nei elektrikoa. Garantuojame suJUSTIN MACKIEWICH
garbinluoti
blle
kokios
rūšies
Bargpnus
Preeident
kolaitis, A. Mondeika su žmo
plaukus. >5.60 vertyb* — šia sa
HELEN KUCHINSKA8, Seo.
vaite tiktai >4.60.
na, kun. J. Paškauskas, S.
BERNIOE’S BEAUTT
Pieža su žmona, S. Piktužis
8H0P
Patarnauja
Lietuviai
su žmona, A. Pocius, S. Ra
1726 WB8T 47TH STREET
kauskas, kun. Al. Skripko, K.
Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
Kamp. Hermltaga. TsL Yards 2771
16 metų patyrimo.
Sriubienė, M. Sudcikienė, kun.
Mašinų Plovimas
Here it a way to help calm
J. Vaičiūnas, A. Valonis sn
Taipgi parduodam Pečiams
quivering nervet
Inoorporated
žmona, A. Vanagaitis su žmo
UNIVERSAL
ns yoa tol ps n«mua that ya
Krūtinės Mtogns, kortus gali IM1Range Aliejų
na, E. Vancbaitė, J. Yuška su prrMtn
? Ar* th»r» tlm*a wh*a rou *r* rraaa
Tel. Prospect 0745-0J46
vystytl 1 neikim?, paprastai p»• nd IrrttahU . . . tlm*a whaa wo aeold tbm*
• h*
d*ar«M ta yaul
len*Ueta pavartojus raminančią,
RESTAURANT
žmona.
{
II r»ur n*rr*« >r> oo *ds*. trj I VDIA l
Tire ir Battery Service
Wholesale Only
šildančią MiMterole. Mostcrole nė
gi

Iš Politikos Lauko

NIEKUOMET NeTURLAU TAIP

SKAUDAMŲ IR SUSTIRUSIU MUSKULU
, SAVO SPRANDE NEGALIU NET PALVOS

/

JUMS KEIKIA

4%

IR JŪS NUSISTEBĖSITE KAIRUMAI JUMS '
PALf KOVJNS SKAUSMĄ IR JUS NURAMiNS^J

Q PAIN EXPELLER

ARE YOU
NERVOUS?

1__

Vietas reikia rezervuoti iš
anksto pas: kun. St. Gaučas,
12259 Emerald Avė., Pullman
1200. Bilietų galima gauti ir
pas komisijos narius.
Pakvietimų laiškeliuose, ko-

PINKHAM'S VZOrTABLZ COMPOtIND lt
keist aalat zeur qul»*rt/» aarre* aad ahasM
RlT* rou tka atraattk aao aatrtz “ hw* Ute
*ltk a amlla.
Wkaa jreur watrtw aad carat katama taa
muek tar yeu aad rau waat ta nik •»«, Tiem
lt alt . . . tak* LYblA g. FINUfAM'l VBOBTABLB OOMSOUND. Maar taemaa kava
kad naraa* *• f*a«lad aa yeura, būt t b*r kava
aMa ta bulM up tbatr pap aad aoargr aa
<0 normaliai t h t ha** Id
I Yfil A
Rnbark
KHAM
• VBdrrABU COMPOUNU
Wkaa paur motber aad jaur graadmethar
o aad ta baram* aaraaua Ir rttabla aad ruadewa
Ihap dapaadad upaa thl* raaMAM aM >m
ta pap (kam up aaala ... ta kaip tkatr
,.. (a kaip diae tkem a ckeerful dlap*

at

k
F

DON’T
NEGLECT
A COLD

L

ra Ūktai mostė. Jinai yra “Ommter-lrrltant.** Milijonai yra varto
ję Ją per 26 m. Daktarai rekomen
duoja.
Galima aauU apUekziaa

Midwe$t Service Station

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS

24 Valandų Patarnavimas

2335 South Western Avenue
TELEFONAS OANAL 8764

>•

5931-33 So. Ashland Avė.

tu vilką Importą Valstybine
*
Iną.
Mes Tr Visi Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dslmldaa
Savininkai

ModeralftlausU ir PatoglamU Valgykla
Brid^eporte

750 W. 31st Street
A. A

NORKUS, lavininkai

Tel. Victory 9670

